
   דף נט–מסכת בבא מציעא דף נג    .           ט"כה סיון התשס, ד"בס

עד נג  א"ף

סימןדעהיורהא"ח(יעלהיהודהת"בשוכתב.ידיםרחיצתוטעונין',גמ )א

ואסורים"ד'התוסדמייתידהירושלמידאליבא,)קעג לזרים,ה דאסורים דהא

שיעור בחצי ידים,איירי דרחיצת בדינא נמי איירי דבהא נימא מוכח,אי

כדעת תעג(הטורמינה סימן חיים ידים,)אורח נטילת בעי מכזית ,דפחות

דחצי נמי,נטילהטעוןתרומהמכזיתשיעורדכיון בחוליןהכי משוםבעי

לדעת.תרומהסרך ערוךאבל נטילה,)קנחסימןח"או(השולחן בעי ,דלא

ק דלא לומר ארישאצריך שיעורידיםרחיצתוטעונים,אי בדאיכא  .דוקא

ועולין"די"רש )ב ברובדבטיל,במעשרכןשאיןמה,ד"בתוה,ומאהבאחדה

הרשבכתב.ומאהאחדבעיולא מקום,מדבריודנראה,א"בחדושי דמכל

בששים ביטול ברובא,בעי דבטיל דנקט דששים,והא ברוב כשארהיינו

ה,והקשה.איסורים דבטל,כידאי במעשר כן שאין מה למימר ,בששיםבעי

שיעור רוב דהיינו רוב לנקוט נכון אף,דאין בטליםובכוריםתרומהדהא

אחדברוב פירש.ומאהשל היינו,ולכך  .בתריחדדרוב

ליהדר"ד'התוס.באכילהתקנתאליהדליתשנטמאכגוןוהכא,ד"בא )ג ה

ובחידושי.מתיריןלואיןמקריולכךהרבהמירושליםדרחוקדאיירי,כתבו

מקרידלאמשום,להעלותודיכולמפנימתיריןלוישחשיבדלא,כתבן"הר

אבל,להכידקאיבמידיאלאמעשהדמחוסרבמידימתיריןלושישדבר

שני  .דמיוולהעלותלפדותואלא,בעינולירושליםלהעלותוקאילאמעשר

ואסורים"ד'תוס )ד לומר,ד"בתוה,ה לזריםואסוריםבירושלמיכדמפרשויש

קא,א"הרשבבחידושיהקשה.דרבנןאודאורייתאאושיעורחציאפילו מאי

לן לרשיעורדחציפשיטא,משמע לקיש,מהתורהיוחנן'אסור ולריש

,ותירץ.שבתורהאיסוריןמכלובכוריםתרומהשנאדמאי,מדרבנן

דמשוםדאיצטריך מקרא שיעור חצי (חלבכל"דילפינן וסלקא,.)עדיומא"

דוקא ליה דמרבינן לחלבדעתך תרומהאבל,בכלשוהדאיסורובדדמי

בשםמקובצתוהשיטה.לא,בכלשוהאיסורןדאיןובכורים כן ,ן"הרמבכתב

לריש,והוסיף מדרבנןלקישדאף שיעור לאדהכאדעתךסלקא,דחצי

,כתבו)ט"מא"פחלה(ש"והראש"הראבל.לכהניםדשריכיוןהחמירו

בחצייוחנן'לרדדוקא לקישולא,שיעורמוקמינן לנרהערוךוכתב.לריש

להו,.)עגיבמות( הרמב,דסבירא כדכתב לתרץ .ן"דדוחק

והן"ד'תוס )ה הדיוטממוןדאמריהודה'כראתיא,ד"בתוה,כהןנכסיה

ממון'דלר,א"המהרשכתב.הוא דהוי לקרא,גבוהמאיר לחיהא,דרשינן

אתיא,והוסיף.לסיכהנתתי זה התוסדהירושלמיהךדלפי להלן'דמייתו

דרשה,מאיר'וכרכפשטה אסמכתאגמורהוהויא .ולא

פי,ביארש"הרש.שרימהםנהנהשהגוףדוקאובגדים,ד"בא )ו 'התוסעל

העלה"ד):סב(זרהבעבודה היתר,שכתבוה דאיכא היכא במעשרליקחדאף

שום מתחללותהמעו,דברשני אינן בקדושת,ת .המוכרבידמעשרוהוו

בלבד הגוף בהנאת אלא בגדים שרי לא הכי הבאה[.ומשום באות  ].ועיין

מדכתיב,ביארם"המהר.דקראמיתוראאסוריםעבדיםאבל,ד"בא )ז דהיינו

ובצאן" בגדים,ש"הרשוהקשה".בבקר אף ליקח אסור הכי מידי,דאי דלאו

וצאן כבקר נינהו כתב.דמיכל להו,ולכך דממעטינן מיעוט שום דאיכא

דקרא .מיתורא

טעםהקשה.בטיללאבאלףאפילומתיריןלושישדברוכל',גמ )ח הברוך

י( התערובות דפירש,)א,שער הטעם שייך לא בביצה"רשדהכא ה"ד:)ג(י

בטיל,אפילו לא מתירין לו שיש דעד,דדבר תאכלנובאיסורשתאכלנומשום

אלאפדיוןלאחראףהכאד.בהיתר מדאורייתא מותר ,הביטולמפניאינו

בטלוכיון אות(שמועותהקובץוביאר.הויפדייהברלאותודמדאורייתא

רש,)כ בדברי תיקשי שנהפךהתורהדיןהואדביטולדכיון,י"דלכאורה

מיקרי,היתרלהיותהאיסור כרחך.באיסוראכילהאמאי ביטולדהיתר,ועל

סיבתומפקיעלחלוטיןמתיראינותבתערוב דסיבתאלא,לגמריהאיסוראת

סיבותהםוהביטולדהספק,והיינו.הותרבפועלהאיסורורקקיימתהאיסור

.שעהכלקיימתהמתרתהסיבהשתהאצריךולכך,איסורמידיהמוציאות

זה למי,בתערובתהאיסורבעודאףפדיוןשייךשפיר,ולפי לושנתערבדדמי

טהוריםברובטמאכלי הוכרכולםוהטבילכלים כך דודאי,הכליואחר

דהיו.טבילהלועלתה מקום,הביטולמפניטהוריםהכליםכלדאף מכל

סיבת  .להפקיעההטבילהואהניא,קיימתהטומאההיתה

א"הריטבבחידושיהקשה.ונצטרפינהו,ליהדאיתמעשרוניתי',גמ )ט

לחזק,)החדשים( דפריך לדידן,יהדמשמע אף .הכיתיקשינמיולכאורה

ידיאפילוכללפדיוןבראינופרוטהשוהבושאיןמעשר,דלדידן,ותירץ על

כל,הראשונותמעותעלכןלעשותוחייבפדיוןלודישלחזקיהאבל,צירוף

.מתיריןלושישדברוהוה,מעשרותיובצירוףלפדותולושיששכן

לפי)כאות(שמועותהקובץביאר.צטרפימלאודרבנןדאורייתא',גמ )י

לעיל ח(דבריו ,בכחמעשרדיןפרוטהחציעללחולצריךתורהדמדין,)אות

דיןפרוטהחציאידךעלואילו,המעשרסיבתדהיינו לחול מעשרבעי

לא,בפועל  .מצטרפיולכך

דאורייתא"די"רש )יא מתיריןלודישהיכאדאמרוהואורבנן,ד"בתוה,ה

כתבו.בטוללילא פרוטה"ד:)כא(במעילה'התוסוכן חדשותמה.ה הפרי

סק( קב סימן דעה משנהאדכתב,מסוגיין)ג"יורה ה"פ(הכסף ממעילה )ו"ז

מדאורייתא בטיל לא מתירין לו שאין [דדבר משנה. דהכסף אפשר ,ואולי

לסוגיין דאורייתא,ד"הראבבשםמקובצתכשיטהפירש דאמרינן דהא

297 



ב 

דמעשר,מצטרפילאודרבנן פדיון,פרוטהשוהבושאיןשניהיינו בעי לא

הוי"הכסףוצרת"דכתיב,לחומהחוץלאוכלוויכול,מדאורייתא לא והא

דרבנן.כסף הוי מתירין לו שאין דדבר מוכח לא כן (ואם  .)].ג.ר.

בחדושיהקשה.מדרבנןאלאבזהמעשראיסוראיןהלכך,ד"בא )יב

מאי,)המיוחסים(א"הריטב הכי ,נמיפרוטהאפילו,פרוטהחציאיריאאי

בשם.בטילבתריחדדמדאורייתא מעורבת,דפרוטה,רבוותירץ דהיא אף

,מדרבנןלהפריקמצילאפרוטהחציאבל,בפרוטהלהפריק,מדרבנןוהויא

דהשתא חציכחבהאין,מדאורייתאוהויאבעיןכשהיאמשום לתפוס

במעורבת,פרוטה שכן .מדרבנןדהויאכל

מוכח,)וכלל(דאורייתאהאתווןכתב.דמאיוניתי',גמ )יג דגדר,דמכאן

עישר לא הארץ עם שמא דחששו משום אינו דמאי איסור,איסור דהוי אלא

שהאוכל,עישראםאףבעצם זמן מאי.שעישרידעלאכל כן לא פריךדאם

נפשך,הכא ממה הארץעישראם,והא שעיש,הדמאיאתעם הלוקחמה ר

מדרבנן אפילו כלל מעשר הוי צירוף,לא ליה לאואם.מיפריקוהיאךולית

מדאורייתא,עישר גמור מעשר דהלוקח המעשר אמרינן,הוי ובהא

הדמאייצאובמה,מצטרפילאודרבנןדדאורייתא .לחוליןמעשר

דלמא"ד'תוס )יד אדעתיהמסיקדלאטעיהכאאבל,ד"בתוה,)השני(ה

הגרעהקשה.מצטרפילארבנןודדאורייתא דבפרי,א"בחדושי דעלמאדכמו

אם,תפסהלאפרוטהוחצייצמצםדלאמחששבפרוטותמחלליןדאיןידע

מה לחללה,ודרבנןדאורייתאדסברדטעהבכךכן מצי לא מקום מכל הא

דברי,ותירץ.תפסהלאפרוטהוחצימצומצםדאינומחשש פי המרדכיעל

תשלזחולין( ביבמה,)סימן דמהני אפשר,דםשרקקהדהא בלאלדםדאי

דיבטל,רוקצחצוחי אמרינן המבטלדלאכיון,בדםהרוקולא מעולםעמד

אם.עצמובפני נמי דליכא,דאורייתאחששהויבפרוטותמחלליםהכי

דמיעוט והוימעשרהכלהיהדקודםכיון,נתבטליותרששוההמעשרלמימר

ידי,איסורכולו .האיסורעםמעורבתיכףהואהיתררובדנעשההחילולועל

חיישינן,דאורייתאחששליכא,מקודםנתבטלדהמעשרכיוןהכאאבל ולכך

דיסמוךכיון,יותרמעטשוההמעשרשמאיחושדלא,בפרוטותלחללדיזלזל

 .לקולאדרבנןספקעללהקל

הקשה.ושאתתוכללאכישנאמרבירושליםאפילואותושפודין',גמ )טו

בלהלן,)החדשים(א"הריטבבחידושי ,איירילירושליםחוץקראהא,)עמוד

קאמרדהכיליהמשמעאלעזר'דר,ותירץ".המקוםממךירחקכי"כדכתיב

 ."המקוםממךירחקכיאושאתותוכללאכי",קרא

.קאמרנמיפרוטהשוהבובישדעתךסלקאקא,ונפרקיניהה"די"רש )טז

למאיהא,דעתךסלקאקאי"רשנקטאמאי,א"הגרעבחדושיהקשה

מיירי נמי פרוטהבודישדמשנינן עיון,שוה בצריך  .והניח

 

ע נג  ב"דף

לעיל(שאנץ'התוסבשםמקובצתהשיטההקשה.מחיצותדנפול',גמ )יז

א אףשניומעשרקליםקדשיםדאוכלים.)טז(בשבועותאמרינןהא,)עמוד

לבאוקדשהלשעתהקדשהנהראשודקדושה,חומהדאין ,ותירץ.לעתיד

כמאן אתיא דביתזמןדכלואף.לבאלעתידקדשהדלאדאמרדסוגיין

קדשהלאדאמרלמאןאפילוקיימותהקדושותדכלמסתברקייםהמקדש

דנפיל,לבאלעתיד לומר דחרבמחיצהצריך אבני"ובשו.הביתהיינו נזרת

יחסימןדעהיורה( אות דקידשה,כתב)תלד דאמר למאן ,לבאלעתידדאף

לאכול מחיצותשנימעשרשרי בכל,בדנפול אכילתו דהותרה  .הרואהכיון

לקלוט',גמ )יח חייםכתב.דרבנןמחיצה מחיצותדאי,דמשמע,התורת

אףאין,דאורייתאלקלוט דכתיב.מחיצותנפולאיפודין תוכללאכי"ואף

לאכלו,"שאתו אפשר דאי מקום,למיכליהאפשראינמיוהאי,דהיינו מכל

תקנתאליהליתנטמאאבל,המחיצותשיבנועדלהמתיןתקנתאליהאית

.כלל

הכימציהוהבשנטמאדשנימעיקרא,אפילוה"ד'תוס )יט כתב.למיפרך

יהושע דעתךדלמאי,נראהדבריהםדלולי,הפני דמעשר,מעיקראדסלקא

דנכנסעל,בירושליםאותופודיןאיןשנטמאשני דאיירי ,לירושליםכרחך

אין דלרבותא.פדיוןלוולכך למימר איכא זה דסלקא,דיצאנקטיהולפי

דכיון היכאחכמיםגזרולא,יצאאםלעניןדרבנןמחיצותדקליטתדעתך

כברדנטמא לית,ואשמועינן,יצאאי הכי פריך.פדיוןליהדאפילו ואהא

 .פדיוןליהאיתבירושליםדאפילו

פרט"די"רש )כ שאינהולימדךגאולהבכללשאינו,פרוטהשוהבולשאיןה

דודביאר.פרוטהתופסת ה(המקדש סימן רבעי ונטע שני דלהא,)מעשר

קרא בעי לא פרוטה משוה פחות על לחללה מצי אפשר,דלא דאי משום

מפרוטה פחות על קדושה על.דתחול לחללו אפשר דאי קרא ואצטריך

שלימה .פרוטה

היינואי,נסתפק.)כזערכין(אמתהשפת.בחומשואיןאמראסירב',גמ )כא

חומשאחראבל,בבעליםדוקא להוסיף בעי דאףאו.גווניבכלפודה,דלא

לפדותואחר מצי טפי,וכתב.לא מסתבר .דהכי

הריטבביאר.דיודקתניהיינו',גמ )כב מאן,)המיוחסים(א"בחדושי דלהאי

אשמועינן מצי,דאמר דישעצמובפניהראשונותמעותבלאלחללודלא אף

דדיו,בואיןדאמרלמאןאבל.פרוטהבו לישנאקשיא ליה,יתיראהוי דהוה

.וחומשוהואאומר,למימר

לא"ד'תוס )כג איתנהוכירבנןגזרוכימשניחלקפרקדבסוףתימה,פלוגה

ד,ן"הרמבבחידושיתירץ.'וכוקאמרולאלמחיצות איירי נפולדהתם

לא,שםשהכניסוקודםמחיצות כמי,רבנןגזורולכך אבל,נכנסשלאדהוי

כגוןהכא .רבנןבהווגזורשהכניסולאחרמחיצותדנפולאיירי

טפיוהשתא,ד"בא )כד שפיר גזורבשעתאיתנהוכיבפשיטותאתי דין גמר

ליתנהודכיבפשיטותשפיראתילאהראשוןדלתירוץ,א"המהרשביאר.'וכו

דיןקודםלמחיצותליתנהוכידהא,גזורלא .גזורגמר

בו"ד'תוס )כה אין דאמראבל,ה ליההוהדטפיקשהבחומשואיןלמאן

הריטבתירץ.חומשמוסיףדאינולמדרש דלהאי,)המיוחסים(א"בחדושי

קרן דבעי דרשינן דאמר פרוטהשוהבחומשודאיןוכיון,לחומשהראוימאן

 .לפדיונותופסהוהלאגופיהקרןו,לחומשראויאינו

ע נד  א"דף

חומשא',גמ )א מינה יהושעכתב.מלברשמע כל,הפני זה היכאדלפי

דלענין.מלברהיינוחומשחיובדאיכא קראַמצריךחומשאואף בכללהלן

דקראחומשדלשון,הואבעלמאמילתאדגילויהכאשאני,עצמובפניאחד

בכלכןוממילא,מלברחומשהיינו .דוכתאהדבר

א"הריטבבחידושיהקשה.מעכבלאאומעכבחומשאלהואיבעיא',גמ )ב

 

  נד דף – נגדף  ציעאממסכת בבא 

 ט" התשססיון כו –סיון כה 



ג 

מההיא,)החדשים( פשיט לא והקדששנימעשרדוכתיבכמהדתנןאמאי

,החומשאתנתןולאהקרןאתבדנתן:)קכזשבת(ואוקימנא,שנפדו

דאין מהכרחדההיא,ותירץ.מעכבהחומשואשמועינן לאו אוקימתא

דסמכינןאלא,תניתיןדמ אמינאהוהממתניתיןדאלו,דהכאאמסקנאמשום

.וחומשקרןונתןלגמרישנפדו

או"ד'תוס )ג מחוללפרוטהשוהעלשחללומנהשוהבהקדשוהלא,ה

דינא,:)כזתמורה(ז"הגריביאר.במעשרהדיןהואומסתמא בהאי דהרבותא

מעשר מקח,לגבי ביטול הוי דלא מחמת ביטולדב,אינה שייך לא מעשר

דאינו,מקח אונאה,מקחולא,קדושהחילולאלאמשום ביה שייך ולא

חידוש.וטעות בהא דאיכא דכמו,חילולבדיניאלא דעתך דמצינודסלקא

הלה"פ(ם"ברמבכמבואר,מדמיוביותרמתחללדאינו שני והוא,)ו"ממעשר

בפחות,חילולמדיני מתחלל דאינו הדין אשמועינן,מדמיוהוא ולהכי

.מהנימדמיודבפחות

יהושע'ורמעכבלאחומשסבראליעזר'דרמפלגיקאבהאלאומאי',גמ )ד

יהושע'רדברינראיןדאמרדרבי,א"הרשבבחידושיכתב.מעכבחומשסבר

דבריולאו,בחול קאמרדנראין מעכבחומשיהושע'לרדהא,וטעמיה

חיאלא,יאכללאבשבתואפילו לפשיעותאדרבי כר,יש סבר בחול 'ולכך

מעכב דחומש חומשאבל,יהושע דדינא בשבתולפיכךמעכבלאמעיקרא

ביאר.יאכל ,דפשיעותאטעמאדידעדכיון,והקשה,ש"הראהתוספותוכן

דעתךהיכי ,ותירץ.פליגילפשיעותאדבחיישלימא,תנאילאיתוייסלקא

 .בשבתאפילויהושע'ראסרפשיעותאדמשוםלמימרליהמסתברדלא

דכולי"די"רש )ה משוםעליולוקההאוכלושיהא,מעכבלאחומשעלמאה

איתןכתב.בשעריךלאכולתוכללא בנכנס,המצפה איירי זה דלפי

ויצא הקרן נתינת אחר לוקה,לירושלים אינו הכי לאו במכותוכדאיתא,דאי

החומה:)יט( פני כשראה רק שני במעשר :)יטמכות(לנרוךוהער.דחייבין

בדעייליה,הקשה הכא איירי לא כרחך על כן,ואפקיההא קלטוהו,דאם

כלללוואיןמחיצות תיקשי.פדיון חומש,והדר אי האוכלאין,מעכבדאף

החומה,לאכולתוכללאמשוםלוקה פני ראה דלא דהכא,ותירץ.כיון

דרב לשיטתו,מעכבלאדחומשהואפפאשינויא דלוקה)שם(כותבמואזיל

דלאתוכללאעל .החומהפניראהאף

עלמשכוןנתןשאם,אומריםדיש,המאיריכתב.לפשיעותאחיישינן',גמ )ו

חשש,החומש  .בחולאףלאכולורשאיפשיעהליכא

בשוקדמדנקט,ש"הרשכתב.בשוקאותותובעיןוגזבריןהואיל',גמ )ז

ביתו,משמע אל לבא איסור איכא נמי כהדיוטדלגזבר עבוטו .ולעבוט

בהך,חייםהתורתכתב.במעשראפילודפליגמכלל',גמ )ח דפליג דהיינו

דפליגימכלללפרשאיןאבל.במעשרביןבהקדשביןדאייריגופאברייתא

אמאי,דלעילבברייתאבמעשראפילו הכי דברינראיןסתמאקאמרדאי

ופליגבחדאשעיהו'דרכוותיהדסברלעילאמרינןהא,במעשרחכמים

,קאמרברייתאבהךודאיאלא,בחולביןבשבתביןדפליגיכיון,בחדאעליה

בחול .ואיירי

מכלל"ד'תוס )ט דמייריבהדיאמוכחלונתןדגרסינןולספרים,ד"בסוה,ה

לאוכוחי,א"המהרשהקשה.בהקדש התלמוד הוצרך אמאי ספרים דלהני

מצי,בהקדשאפילופליגידמכלל,במעשרחכמיםדברינראיןמדקאמר הא

דפליגילאוכוחי קאמרי,ותירץ".לוונתן"מדקתניבהקדשבפשיטות ,דהכי

כרחך,"לוונתן"דתנןדהשתא בהקדשעל למימרליכאולכך,דפליגי

לר'רדברינראיןלפרש,כדאקשינן לןאיתאלא,'כובהקדשיהושע'אליעזר

לפרש.במעשרדפליגיללומכ,בהקדשאליעזר'רדברינראיןלפרש יש וכן

דנראין .חכמיםדבריהא

,לווקםהכסףונתןאמרדרחמנאהקרקעעלמתחללאינוהקדש',גמ )י

,)החדשים(א"הריטבבחידושיהקשה.הקרקעעלשיתחללמהוחומשו

נמי,"ערכךכסףחמישית"כתיבקראדבהאי קרא להאי נידרוש כן ואם

בשם.בחומש .קרןדהיינו"ערכךכסף"מאלאדרשינןלאנןדא',התוסותירץ

הקדש"ד'תוס )יא ביאר.תלושמקריליעקרסופוקדושהיהלאדאםכיון,ה

לבנותו,ש"הראהתוספות דבעי משום ליעקר .הקדשמשלדסופו

בשםמקובצתהשיטהביאר.החוליןמןאלאמשתלמתאינהתרומה',גמ )יב

מלקט,ד"הראב משתלמת ראשוןממעשרולא,הפקרוופאהשכחהדאינה

אתלכהןונתן"דכתיב,נפדושלאוהקדששניוממעשרתרומתושניטלה

ממנולהיותראוישהיהדבר,כלומר,קדשלהיותהראוידבר,"הקדש

הריטב.תרומה כדפירש,כתב)המיוחסים(א"ובחדושי נראה ד"רשדטפי ה"י

למעוטי,אינה דמן,מעותדהיינו דלישנא כהראבמהחוליןאף טפי .ד"וכח

חתםת"בשוכתב.צורהעליושישדברכללרבותבידךהכסףוצרת',גמ )יג

ד,)קלדסימןדעהיורה(סופר דאינו,משמע,"דברכללרבות"דמלישנא דאף

שישכסף .בופודין,צורהעליואלא

א"הריטבבחידושיכתב.תרומהדמיוכפלהחוליןמןוחומשקרן',גמ )יד

בה,בכפילולועולהחומשואיןתנאידלהא,)החדשים( קמאופליגי בבבא

 )..סה(

ע נד  ב"דף

וכואתלונתןותנן,עליויוסףוחמישיתיוכתיבגזלגבי',גמ )טו כתב.'הקרן

כיהודה,חייםהתורת הוי דמקרא,לקראועודדלא ראיהלחודאכיון ,ליכא

מינה,אחריתילמילתאלאוקמידאיכא קמאוכדיליף דאם,:)הס(בבבא

,ואחתאחתכלעלחומשמשלם,והודהפעמיםהרבהונשבעוחזרנשבע

,אחתלקרןהרבהחמישיותריבתההתורה,"עליויוסףוחמישיתיו"שנאמר

תרתי מינה דדרשינן כרחך נמי,ועל דדרשינן לאוכוחי לברייתא מייתי ולכך

מילתא .להאי

מוסיף"ד'תוס )טז לויחדבעינןפירקיןברישלעילוהא,חומשעלחומשה

הראשון,ם"המהרביאר.כלי לחומש כלי דייחד איירי כרחך דעל ,דכיון

קרן חומש,ונעשה עליו דמוסיף .ופשיטא

מאיסוריז"פי(המלךהשערכתב.חומשהמשלםטמאהתרומהואחד',גמ )יז

תרומהשאכלדזר,)ו"המתרומותו"פ(שכתבם"כהרמבדאתיא,)ח"הביאה

בתרומה.שמיםבידייתהמחייבטמאה בשוגגדמדחייב על,חומשטמאה

מיתה חיוב בה דאית איתא,כרחך כרתבמקוםדמיתה:)סט(בשבתדהא

חייבהיאך,טמאהתרומהעלמיתהחייבאיןואי,קרבןבמקוםוחומשקאי

.בשוגגקרבןבמקוםדהואחומש

הריטבהקשה.דחומשאוחומשא',גמ )יח ,דפשיטא,)המיוחסים(א"בחדושי

קדושתדכיון החומש על לשלם,תרומהדחלה ,ותירץ.עליוחומשדבעי

דעתך תרומהחומשידיעלדאתידכיון,דסלקא חשיב  .לא

כתיב"די"רש )יט תנןהכיואפילו,חומשחדאלאמשמעדלא,חמישיתוה

 

  נדדף  ציעאממסכת בבא 

 ט" התשססיוןכו 
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,מקראראיהמייתידלאדכיון,חייםהתורתהקשה.דחומשאחומשאבה

קראלאתוייליההוהלא,חומשחדאלאמשלםדלאעמשמקרא,ואדרבה

,גזלגביכדנקט"ותנןכתיב"תרומהגבידמדנקט,ועוד.מתניתיןאלא,כלל

פירש.ותנינאדכתיבאקאמרנמיתרומהדגבי,משמע איכאגזלדגבי,ולכך

גביוכן,"הקרןאתלונתן"תנינאואיכא,"עליויוסףוחמישיתיו"כתיבא

,גזלגביכמו"יסף"כתיבמדלא,"עליוחמישיתוויסף"כתיבאאאיכתרומה

ולאכתיבאלאליכאמעשרולגבי".בשוגגתרומההאוכל"תנינאואיכא

לןמיבעיאלאותרומהדבגזל,לןמיבעיאלאתלתאבהניהלכך.תנינא

לאוגרסינן[מוסיףדאינולןמיבעיאלאובמעשר,חומשעלחומשדמוסיף

 ].'ואבלאיבעיא

ואחד"די"רש )כ בקרבוכמיםותבאדכתיב,כשתייהוסיכה,ד"בתוה,ה

דביומא,ת"רבשם)החדשים(א"הריטבבחידושיהקשה.בעצמותיווכשמן

דהי:)עו( ליהדרישדבסיפרי,ת"רופירש.בעלמאאסמכתאקראאיתא

בתרומה,והוסיף.הסךאתלרבות"וגם"מדכתיב רק אסורה אבלדסיכה

 .מותרתסיכהושתיהאכילהאיסוריבשאר

גרסינן"די"רש )כא הכי שוהההקדשמןהנהנהגרסינןולא,ד"בתוה,ה

ממעילה"פ(ם"הרמב.מייריקאבמעילהדההיא'וכופרוטה ,כתב)ה"הא

.החומשעלחומשמוסיףבונהנהואם,ההקדשכתחילתהואהריהחומש

משנה לסוגייןוהכסף ם"דהרמב,)אאותשנגמצוה(חינוךהמנחתוכתב.ציין

כגירסא בסוגיין  .י"רששדחהגרס

ד"רש )כב דילמא"י או אתלהפסיקומוסיפיןגורעיןאשכחןלא,ד"בתוה,ה

)החדשים(א"הריטבבחידושיהקשה.בסופהאובראשהאואלא,התיבה

לגבי',התוסבשם ומוסיפיןדגורעין):מד(בבכורותאיתאאשךמרוחהא

ביןדאשךף"לאלדשדינן,חשךמראהליהודרשינן,תיבהבאמצעודורשין

באותהדיןשוםונתחדשנתווסףלאדהתם,ותירץ.דמרוחת"לחיש"רי

גילויאלא,דרשה דקראדהוי פירושא דהכי דדרשינןהכאאבל,מילתא

הכי,חמישיותלהוסיףלחדש דרשינן גרעינןדלא,פירש'התוסובשם.ולא

כהאי,"חמשיות"ודרשינן דליכא .מקוםבשוםמקראמשום

שייכאהניכלגבהליתדאפילוועוד,ד"בתוה,בהומועליןה"די"רש )כג

הקדשמעילה ליהניחאלשמיםבכולההא,א"המהרשהקשה.לענין

קליםלמעוטילתלמודא פריךהאהקדשובתחילת,מעילהבהודליתקדשים

בסוףמעילהביהדאית דוכתאדבשוםי"לרשליהדקים,וביאר.הקדשולא

קליםמעילהאיכאבתלמוד לאוקמא,בקדשים ליכא דכולהדיוקאולכך

קליםלמעוטילשמים בשלמאדאמראלעזר'דראלא.מעילהלעניןקדשים

קליםלמעוטילשמיםכולה נמי,מהךלמיפרךחשלא,קדשים לאקראדהכי

.מיניהלמיפרךחשולא,במעילהמשתעי

דילמ"די"רש )כד נמידבמעילהמשוםמעילהלחומשוקרי,ד"בתוה,אה

ולאמעילהנקטאמאי,)החדשים(א"הריטבבחידושיהקשה.חומששייך

דמועליןדלמאי,ועוד".חומשמוסיפין"בהדיאתני דעתך היינודסלקא

בחומשדקרא,תיקשי,ממשמעילה דנראה,כתבולכך.במעילהולאקאי

דומיאחומשתוספת.ב,ממשמעילה.א,תרתיהיינודמועלין,ת"רכדפירש

דעתךומעיקרא.קלילאלישנאונקט,דמעילה קליםקדשיםדממעטסלקא

,מחומשאלאממעטלאדילמא,ליהאמרוהדר.וחומשממעילההקדשוסוף

,וחומשמעילה,תרתיאיכאלשמיםוכולההקדשדתחילת,קאמרוהכי

קליםקדשיםולמעוטי,חומשביהיתולמעילהביהדאיתהקדשסוףלמעוטי

 .מעילהבהווליתחומשבהודאית

 

ע נה  א"דף

באמצע"די"רשפירש.הקדשבסוףשאינהלפי',גמ )א ,חזיאלמזבחדלאו,ה

הקדש,ש"הרשוהקשה.בבניןלשקעהולא בסוף איתא להוליך,הא דחזיא

הבית בדק בנין לצורך וקורות אבנים  .עליה

בחידושי.מנתפסנתפסשכןלדמוייליההוההקדשלסוףמסתברא',גמ )ב

.קדושבדברמנתפסקדושבדברנתפסשכן,גריס)החדשים(א"הריטב

,הקדשאמצעוכן,בקדושתולעמודוראויקדושדברהויהקדשדסוף,ופירש

אין .קדושלהיותשראוישניבהקדשאלאהקדשתחילתמחלליןדמסתמא

תחילת לעולםקדוששאינודברהוו,ודכוותייהודהושביתכגוןהקדשאבל

 .להתחללוסופו

נדמייה"ד'תוס )ג לפדותורוצההבניןשנפלכגוןנמיאי,ד"בתוה,ה

שיף"המהרהקשה.האבנים זה,ם אחריו,דלפי דיש הקדש סוף משכחת

לתחילת,קדושה הקדש אמצע דמדמינן קאמרינן דניןשכן,הקדשואמאי

סוף,קדושהאחריושישדברמקדושהאחריושישדבר דליכא דמשמע

קדושה אחריו דיש .הקדש

הקשה.לשמיםכולהאיןלמעוטיאלאאתאלאקראדילמא,ד"בא )ד

לענין"בד'התוסהא,ם"המהר קלים,כתבוה קדשים מרבה כהנים דבתורת

טמאה"מ בהמה כל פריך,ותירץ".אם דמ,דהכי למימר ראית כל"מה

הק"בהמה אמצע ומרבינן טמאה"דש לשמים"מבהמה כולה דאין ,ממעטינן

איפכא  .נימא

הקדשו"די"רש )ה .כרחועלישליםעליהםיתרהקדשואם,ד"בתוה,ה

ישלם,מדשמואלדמחוללכיון,)החדשים(א"הריטבבחידושיהקשה .אמאי

משוםמדרבנןדתשלומין,ותירץ  .דהקדשפסידאנינהו

ד"רש )ו טלית"י שיף"המהרביאר.ישליםוהואפדויהקדשאלא,ה דהיינו,ם

ה עד טפי'דישלים ולא טלית"ד'התוסוכדכתבו,סלעים יד,ה אין דהכא

.העליונהעלהקדש

.'וכולמומוהקדשוקדםאפילודמיירילפרשאין,ד"בתוה,פרהה"ד'תוס )ז

רבותא,מדוקדקיןדבריהםדאין,א"המהרשכתב למימר להו ,טפידהווי

 .אקודשדידווכגון,כללמוםאבלתמימיםאפילו

שיעוראמאי,ן"הרמבבחדושיהקשה.כסףארבעההאונאה',מתני )ח ,האי

אונאהנמיכןעלויתרפחותוהלא ,לסלעאונאהדהיאמפניואטו.היא

משארסלעדאונאתשיעוראלמיתניתנאאיכפל זהשיעורואין.אונאותטפי

השנוייןהשיעוריןלשארולא,בפחותשאינהכסףשתיהטענהלשיעורדומה

השיעוריןדהתנא,ופירש.במתניתין .כסףשלבמעותחכמיםשנתנומנה

.מחוורדאינו,וסיים

חייםבחדושיכתב.מעלההקדשמןפרוטהבשוהוהנהנה',מתני )ט רבנו

הרמב(הלוי ממעילה"פם"על דיסוד,)א"הה מהא הואמעילהאיסורדמוכח

.גזלכדיןבפרוטהשיעורוולכך,הקדשגזלמדין

התורתהקשה.ליהאיצטריכאפרוטהשוהוההודאהכסףשתיהטענה',גמ )י

לשנויידתנא,ותירץ:).לח(בשבועותתנינאנמידהאידעלאוכי,חיים בעי

דלא,אלא,פרוטותדחמשהא הךדכיון איירידהא,הכאמילתאשייכא

 

  הנ דף – דנדף  ציעאממסכת בבא 

 ט" התשססיון ז כ–סיון  וכ



ה 

ליהוסמיך.ביהדאייריכסףארבעההאונאהותניחזרלהכי,אונאהבדיני

תניוהדר.תליאבהאדהא,פרוטהשוהוההודאהכסףשתידהטענההא

דקתניואיידי,פרוטהשוהההודאהדקתניבהאדתליא,הןפרוטותחמש

לעניןחזרכךואחר.הןחומשיןחמשההכיבתרנמיתני,הןפרוטותחמשה

הטענהול.אונאהלהןשאיןדבריםאלווקתני,ראשון קאמר כסףשתיכך

לאדתנילאודאי,ליהאיצטריכא פרוטותדחמשהאלמיתנימציהוהלה

.הן

ליהקשיאאמאי,יהושעהפניהקשה.פרוטההאונאהנמיוליתני',גמ )יא

להודבעינן,ממונותדיניושארמריביתבאונאהטפי תני ולא פרוטה ,בהו

הד,נינהוגזלבכללדכולהוכרחךועל דעתך,ותירץ.לאונאהיןוהוא ,דסלקא

המקחבטלאונאהמכדיביתרדהא,הממוןבחזרתתליאלאדאונאהדכיון

עיקר,האונאהלהחזיררצהאםאףלגמרי כן וכדמצינו,החפץעלהדיןאם

סימן(הטורשכתב משפט אומרים,)ח"פחושן ביןלחלקאיןדבכלים,דיש

א,פרוטהמשוהלפחותפרוטהשוה דאונאהוהוה משוהמינא בפחות איתא

ליה,פרוטה הוה כן .הכיאמרינןדלאלאשמועינןעל

שלזמצוה(חינוךהמנחתכתב.לפרוטותאונאהאיןאומרתזאת',גמ )יב

דמאן,)באות מחילה,לפרוטותאונאהדאיןדאמרדטעמא דבמקח,משום

טעם.פרוטהלומוחל מישתנהדאמאי,בדבראחרדליכא אונאה דיןכלדין

הויאוממכרדבמקחלהוקיםל"דחזכרחךועל,פרוטהשוהדהויממון

 .מחילהבכללפרוטה

אין"די"רש )יג .כסףשלמטבעשהואמאיסרבפחות,לפרוטותאונאהה

סימן(ש"הראכתב אין,דקדלא,)'כבפרקין פחותהכסףשלמטבעדהא

כסףוארבעמעשריםכסףארבעהאונאהבמתניתיןקתניולהכי.ממעה

ידועלפי,המטבעשםפירשולא,לסלע כסףשלמטבעשאיןלהםשהיה

.ממעהפחותה

השיטהביאר.גזלליהתנא,בפרוטהאבידהתנילאטעמאמאיולוי',גמ )יד

לאשמועינן,ש"הריצבבשםמקובצת ליה תנא דללוי לומר הכידאין דדינא

דזל סבירא,ביניביניאף .הכרזהבשעתאפילוטהפרושוהדבעינןליהדהא

אלוימשניוכיישיבהתחלתדמשמע,ד"בסוה,דידןותנאה"ד'תוס )טו

קטינאלאפוקי דישיבתמשמעלאדאי,א"המהרשפירש.דרב הדייניןליה

תחילת הדייניןישיבתדליתנידידןלתנאפריךהוהלא,הישיבההיינו

כרחך.קטינאכרבפרוטהבעינןלאדיןדבסוףכיון,בפרוטה דתנידללויועל

,"קטינאמרבלאפוקי"דמשניוהא.איירידוקאדיןבתחילת,הדייניןישיבת

דעתךלמאיהיינו ,קאמרולישב,איירילהתחילאפילוקטינאדרבדסלקא

כרבנמילוי,ישיבהבתחלתמודהקטינאדרבדמסיקלמאיאבל  .קטינאסבר

 

ע נה  ב"דף

אבללקדש,להישבוןפרוטהמשוהפחותלרבות',גמ )טז .לאלהדיוטאין

צריךדבהקדשהתורהדמדריבתה,)זאותרנחמצוה(חינוךהמנחתכתב

אפילו ה"ד.)נט(בסנהדריןי"כרשדלא,מוכח,פרוטהמשוהפחותלשלם

תשלומיןדבהדיוט,משום חיוב מחילה,ליכא מקפידיןישראלדאין,משום

הכי.קטןדברעל אם,דשבהקקראלילמה,דאי שוהדהא להחזיר חייב

נמיבודאיפרוטה חילוקמעלהכלפישייךדלא,פרוטהמשוהבפחותדחייב

דגזירתכרחךועל.חשובדברהואויותר,ומחילחשובדבראינודמעט

 .שיעוריןובכלל,הואהכתוב

גומרין"די"רש )יז פרוטהמשוהפחותותבעוהשניחזראם,בפחותאפילוה

,)החדשים(א"הריטבבחידושיכתב.לונזקקיןמשםדיןיתבשעמדוקודם

לא זה דהנכון,וכתב.דבסמוךדיןדגמרולישנאדגומריןלישנאדייקדלפי

דיןהוזקקודאם,לפרש דאיןבסוףדנמצאאף,פרוטהשללתביעהבית

פרוטה דינוגומרין,בתביעה .את

הריטהקשה.דמאישלמעשרותרומת',מתני )יח )המיוחסים(א"בבחידושי

אייתי,לכהניםונותנוחומשמוסיףאמאי,המאורבעלבשם להו ראיהנימא

להו,מיתהעוןספקמשוםואי.נתרמהדלא .תרומהבדמילכהניםלזבין

[מספקעליהלהחמירהואודין,עליהםגזריוחנן'דר,ותירץ באות. ועיין

 ]הבאה

דודהקשה.שם',מתני )יט לדמאי,זרעים(המקדש מוסיפין,)'סימן אין הא

הספק על מ"פ(בחלהוכדתנן,חומש חלה,)ו"ג ספק על חומש חייבין ,דאין

המשניות"הרמבופירש בפירוש עליו)שם(ם מחבירו דהמוציא משום דהיינו

להלן,ותירץ.הראיה הגמרא פירכת גופא חיזוקחכמיםעשווכי",דהיא

דין,"תורהכשללדבריהם לה דאית [ודאידהיינו קושית. מיושבת זה ולפי

וכי"ד'התוס ]ה

,יהושעהפניפירש.תורהכשללדבריהםחיזוקחכמיםעשווכי',גמ )כ

דספק,מדרבנןהפרשתועיקרדדמאי הכאשאני,לחומראדאורייתאדאף

דחכמיםאלא,רובאבתראזלינןומדאורייתא,מעשריןהארץעמידרוב

 .המצוימיעוטדהואכיוןלמיעוטאחיישי

ומי"די"רש )כא אפילו,גוונאהאיכימחללינןמיודאיובמעשר,ד"בסוה,ה

שיף"המהרביאר.לפדיוןדדמינחושתעלכסף רש,ם הא"דכוונת ליישב י

ויחזור"ד'התוסדהקשו למיפרך,ה מצי בודאיאסורכסףעלדכסףדהוה

פירש.מדוחקאפילו מהא,ולכך לפדיון,דפריך דדמי .משום

ויחזור"ד'סתו )כב הקשה.ביעורלוואיןחומשלואין,ד"בתוה,ה

דסברי'כרדלאאתיאמתניתיןדהךנימא,א"המהרש כרבנן אלא דלאמאיר

אעיקרסמכו'דהתוס,וביאר.תורהכשללדבריהםחיזוקחכמיםעשו

דמאיקתנידלא,דהכאאמתניתיןקושייתם ,כתבועוד.שנימעשרגביבה

כתב,מאיר'כרבעלמאמתניתיןסתםדהא שיף"המהרוכן יהושעוהפני.ם

להדיאדבירושלמי,הוסיף דלאמיתוקמאחומשלואיןדדמאידההיא,איתא

מעשרבפודהאייריחומשלואיןדדמאידבההיאדכיון,תירץעוד.מאיר'כר

לאמודהמאיר'ראפילו,דמאישלשני גוונא כשלחיזוקעשודבכהאי

 .לבעליםהכלוהחומשדהקרן,קנסולאחיזוקלאכאןדאין,ורהת

מחכמיםטפימיקלוהכאמחכמיםיותרבדמאימחמירמאיר'לר,ד"בא )כג

התוס,א"המהרשכתב.'וכו סבראהמקשהידעכיאף',דלדעת דאיכא

דר להחמיר'אליבא פריך,בפדיוןולהקלבאכילהמאיר מקום מחמתמכל

סבראוהוה,בדמאימחכמיםטפימחמירולעיליםמחכמטפימיקלדהכא

תליאדדמאיוחומראבקולאדלאו,משניואביי.שמואלשללתירוצוהפוכה

מחמיר'דראלא,מילתא לאורבנן,מחכמיםיותרבדמאימיתהגבימאיר

חומש ליה דקנסינן  .סברי

 

ע נו  א"דף

דודרביא.מדוחקנחשתעלכסףאותומחלליןשאמרומפני',גמ )א המקדש
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ט( סימן שני שכתבו,)מעשר מה פי וטבעא"ד:)מד(לעיל'התוסעל דהא,ה

קמאדאיתא ומלכות:)צז(בבבא בבל של בהמהזבין,מקפדתדבמעות

שני מעשר מחללינן,במעות דלא דהפירות,אפיריטבעאאף כבדיםמשום

לקנותומלכויות,להוליך דלא לא,ירושליםמעותמקפידות אפשרולכך

נמי.בהמהלקנותאלא פירי,והכא הוי כסף לגבי דנחושת מחללינן,אף ולא

טיבעא שרי,עלייהו מדוחק מקום אחר,מכל בענין אפשר דאי .כיון

בחידושיכתב.'וכואלעאי'כדרהחמהעלהצוננתמןבשלמא',גמ )ב

דההיא,)החדשים(א"הריטב בדיעבדאלעאי'דרדאף אפילושרינןוהכאהוי

כיון,כתחלהל מקום להתירהואדין,בדיעבדשרינןדבדאורייתאמכל

.מעשריןהארץעמידרובכיון,לכתחילהאפילובדמאי

התוספותהקשה.בעלמאלאוששתרבומתיבמיתהשמואלאמר',גמ )ג

לאוגבימחכמיםיותרמיקלמאיר'דרכיוןוהא,קושיאמאי,ש"הרא

גבי,דמעשר נמי כללודשמאסברדאביי,ותירץ.טפימיריחלאמיתההכי

מחכמיםיחמירמיתהדישמקוםדבכל,מאיר'רשל .טפי

התורתביאר.ליהמשניקאשפיריוסףרבששתרבדמותיבולמאי',גמ )ד

האמת,חיים איכא,ליהמשנישפירלאו,דלפי אינומאיר'דרלמימרדהא

מיתהבוישדדמאיםמשוסיטוןגביוטעמיה,לאכילהפדיוןביןמחלק

קאמרולכך.לאואלאליכאחילולוגבי,מעשרתרומתממנונוטלכשאין

שפיר,בהכילחלקדאיןליהואית,אמיתהמלאוששתרבדאותיבדלמאי

.לאכילהפדיוןביןלחלקצריךכרחךעלדלסברתו,ליהמשני

סתםדאי,ש"הראהתוספותכתב.'וכונחתוםאדמותיברבינאאלא',גמ )ה נו

מסתברדלא.אשירבשלותלמידו,הוראהסוףשהיהשבתלמודרבינא

אחרימיםהאריךרבאדהא,לאואימותיבשפיראימדקדקאביישהיה

רבינאאלא,אשירבנולדרבאשמתוביום,אביי רבבימישהיהאחרהיינו

 .יוסף

אורייתאדהאתווןהקשה.ודפוסדפוסכלמןמעשרהפלטרמןהלוקח',גמ )ו

השני,)וכלל( על אחד לעשר אפשר אי כיון,אמאי הארץדרובהא עמי

רובא,מעשרין בתר מדאורייתא הדמאי,אזלינן אםאףגמורהיתרוהוי

רובא,עישרדלאיודעיןאנודאיןכיון,עישרלאבאמת בתר כמו,ואזלינן

כאןשדיאףהיתרלהיותאיסורונהפךבטלבתרידחדקמןדאיתאברובא

פטורים.איסורודאי שניהם מדאורייתא נפשך דממה תיקשי כן ,ואם

חייבים שניהם  .ומדרבנן

ת"בשוכתב.בעולםמיתהשםליהמשניקאשפירשמואלאמררבא',גמ )ז

ששתדרבא,)קלאסימןתניינא(א"הגרע כרב מהא,סבר ליה קשיא ולא

אביי לשיטתדרב,"לאוומותיבמיתהאינהוקאמרי",דפריך אזיל ביבמותא ו

 .לאולימהכרתלידמה).קיט(

כתב.והשטרותוהקרקעותהעבדיםאונאהלהםשאיןדבריםאלו,'מתני )ח

דעבדים,)החדשים(א"הריטבבחידושי מקרקעותדאף ,'בגמכדאיתאנפקי

דניידי,ועוד.מדרשאדאתומשוםתנאאקדמינהו דאף לאשמועינן

.אונאהבהםאיןלידמידונמסריןכמטלטלין

כתיבדאונאהקראדעיקר,יהושעהפניהקשה.והקרקעות',מתני )ט

טזויקרא(וכדכתיב,בקרקעות יד "כה אתאישתונואל',וגותמכורוכי)

רובלפי,לךימכרתבואותשניבמספר',וגוהיובלאחרשניםבמספר.אחיו

דהשדהדכיון,דקראופשטיה".'וגוהשניםמעוטולפימקנתותרבההשנים

למכור,ביובלחוזרת ולכך.אונאהלידייבאשלאכדי,השניםערךלפיצריך

להודממעטינןוהא,לכתחילהלהונותאסורבקרקעותדאפילו,כתב

להשבוןניתןלאוממילא,עלייהוקאילאתונודלאדלאוהיינומאונאה

לןדהא,האונאהלהחזיר לאחמנארדאמרמאיכל:)דתמורה(קיימא

 .מהניעבידאיתעביד

משכירות"פ(ם"הרמבכתב.נשבעאינוחנםשומר',מתני )י דאם,)ג"הב

הכין"והרמב.לשלםחייב,בהןוכיוצאבעבדיםהשומרפשע י"ברשדייק

אינו"ד נשבע,דפירש,ה ,עליהןלישבעתורההזקיקתודלא,פשעדלאדאינו

לשלם חייב פשע דאי דדוקא,)החדשים(א"הריטבשיבחידווביאר.ומשמע

זהנשבעשזהמהדעל,משלםאינושכרונושאנשבעאינוחנםשומרקתני

מזיק,חייביםכולםבפשיעהאבל,ואבידהגניבהדהיינו,משלם ומנזקין,דהוי

הרי,וכתב.רחמנאפטריהלא בפשיעהדפטורים,איתאף"דבתשובת ,אף

דפושע אלאלאכיון מזיק דבשומרין,דפטור,זקיןבנגרמאהוי לפי,חייבאלא

אף,שומריםמדינילהנירחמנאדאפקינהוכיוןוהכא,שמירהעליודקיבל

 .פטוריןמפשיעה

 

ע נו  ב"דף

קדשים"די"רש )יא והפרישה,עולהעליהריאמר,באחריותןשחייבה

זסימןבחלק(האחיעזרביאר.ומכרהוהוממה אות רש,)מ ,י"דכוונת

ידי,:)מ(בסוכהכדאיתא,מקחדרךביןחילולדרךביןללמתחדהקדש ועל

לחוליןהמכירהחלות בקדושיןכדאיתאולוקחמוכרבעיובמכירה.יוצאת

כמו,מוםבהשנפלעולתולמכורבעליםהמקדישחשובזהולענין,.)כט(

ועל,לשמולהקריבקרבןלקנותלושייכיםהפדיוןדדמי,ההקדשמצדהגזבר

 .לחוליןתצאמכירתוידי

הא,יהושעהפניהקשה.'כולבשםשטרותיוהמוכראמרומכאן',גמ )יב

מדאיצטריךמוכחוהיאך,לפרוטותאונאהדישהרבותאעיקר למעטהכי

איןאפילווהא,שטרות אפילושטרותלמעטאיצטריךלפרוטותאונאהאי

.מנהמאהשוים

,חייםהתורתכתב.'וכוניאוהתממשידולאוידודכתיבהיכאוכל',גמ )יג

בקראידותדרוב ,"ידךשלח""ידיהרימותי"כגון,נינהוממשידות,דכתיבי

דליכא,מברייתאלהכיראיהלאתוייאיצטריךולא ידאםכיבהולמימרכיון

ידלמימראיכא"עמיתךמידקנהאו"אבל.ממש למימרואיכאממשדהוי

ידותדשארדומיא,הואממשדידדברייתאלתנאליהוסבירא,רשות

ממשידוידודכתיבהיכאכלוכי,ממלבררבאפריךולכך.בקראהכתובין

מקשי.רשותנמידהכאונימא,הוארשותדלשוןנמיאשכחןהא,הוא ואהא

איכאנמידהתם,'וכווהתניאממשידולאוידודכתיבהיכאוכל,ליה

אם"רחמנאדכתבטעמאהכיואפילו,רשותלמימרואיכאממשידלמימר

ליהילפינןדהוה,הואממשידאמינאהוההכילאוהא,"תמצאהמצא

ידודאיאלא,"מידוארצוכלאתויקח"נמידכתיבאף,ידותכלמשאר

.מרשותואלאלמימרדליכאהתםושאני,הואממשידנמיסתמא

החייםהאורשההק.ברשותואלאהכילמימרדליכאהתםושאני',גמ )יד

ד,)יד,כהויקרא( מהתם היא"ידו"דנילף ממש ידו לאו דתיבת,ותירץ.דקרא

דרשותאלא,ממשידומשמעותו"ידו" לישנא דהוי נמי סתמא.דאפשר ולכך

ממש"ידו"ד ידו דהיינו כפשוטו כדי,היינו לפרש לכתוב היה כן לא דאם

 

  ונדף  ציעאממסכת בבא 

 ט" התשססיון חכ
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בה יטעו דאין.דלא היכא הכתובחשלא,אחדשפירואלאבהלפרשאבל

לישנאלדבר .בהאי

,פירשו'דתוס,)המיוחסים(א"הריטבכתב.אונאהלויששכירות',גמ )טו

בשכירות אונאה איכא אי ליה אממכרדודאי,והקשה.קרקעדמספקא דקאי

מטלטלין,"תונואל"גבידקרא אמכירה,דהוי ליההוהלא,דקרקעדאי

פירש.רחמנאפטרקרקעכירתמאלא,"ממכר"דדקראלישנאלמנקט ,ולכך

דעת.קאידאמטלטלין דכן ממכירה"פי(ם"הרמבוהוסיף ).ז"היג

והאי"ד'תוס )טז זרהקמאדבפרקתימה,ה קנילאדשכירותמוכחדעבודה

חיות"המהרכתב.מכהןפרהששכרמישראל בדבריהם,צ דקדקו ,דלא

מישראל פרה ששכר מכהן הראיה דהתוס,דעיקר דהתםנק'אלא רישא  .טו

שיף"המהרביאר.אמרודירהלביתומלא,ד"בא )יז מדאמרינן,ם דהיינו

זרה לעכושאמרובמקוםדאף,.)טו(בעבודה דירהלביתלא,ם"להשכיר

.כוכביםעבודתלתוכושמכניסמפני,אמרו

להםאיןאואונאהלהםישמהובקרקעוזרעןחטיןרבאבעי',גמ )יח

הגביאר.אונאה דלהלן,.)סטמנחות(ז"ריבחידושי והבעיות בעיא דהאי

לענין.לאאוכקרקעוחשיביארעאלגביבטליאי,נינהוחדא ,עומרוכן

היתרעליהחיילאולא,תבואהמשםליהבטלזרועדיןליהדהוידבמה

ממכירה"פי(ם"הרמבאמנם.העומר אונאהלוישאםדהספק,כתב)ז"הטג

כן.הקרקעמפניאהאונלואיןאוהזרעמפני ביאר שלא נראה ולכאורה

עיון  .וצריך

שדאדלאמילתאואיגלאי,להכדאבעיבהשדאיאיהודאמראלא',גמ )יט

דקיבל,פירשד"דהראב,א"הרשבכתב.להכדאבעיבה לזרועעליודאיירי

ואמרו,סאהזרעתיואמר,שדהלאותהראוישהואבעניןוכךבכךשדהו

הראב.בסאהשדהותהלאדישאיןבקיאין כקרקע,ד"והקשה הוי אי ,דאף

אכתי,לההראויעדוליזרעליהדר דתוספת,ותירץ.מלאכתונגמרהלאדהא

לשדהאינוהזרע .ויתקלקלהשנייפולהראשוןשנפללמקוםשמא,מועיל

הרשב הרי,א"והקשה הכי כדתנן,לשלםוחייבמקצתהוהובירהפסידהאי

יש"די"ורש.במיטבאאשלםאעבידולאביראודאם,).קד(לקמן ,פירש,ה

דכשמכרן הרשב.דלאואשתכח,כדבעיבהשדאיאמרדאיירי ,א"והקשה

חננאלופירש.כדבעישזרעהשאמרהואטעותדמקח ואמר,דגריס,כרבינו

דיוקרא.מאידבעיכמהביהשדאיליה באונאה .וזולאואיירי

נשבעין"די"רש )כ לזרועעמיפסקתטענוכגוןבמקצתהודהאם,עליהןה

הקשה.ומחצהחמשזרעתיאומרוהואחמשוזרעתלךשמסרתישש

כפירה,ן"הרבחדושי ליה הוה כן .דנשבעיןופשיטא,במטלטליןוהודאהאם

הזרועיןהללודחטיןשמעידאחדבעדדאיירי,כתבש"הראוהתוספות

 .התובעשלהםבקרקע

 

ע נז  א"דף

אמר"ד'תוס )א מפלגאאבלפלגאעדאונאהדאיןת"רותירץ,ד"בתוה,ה

כדאיתא,ן"הרבחדושיכתב.מקחביטולמיקריואילך בירושלמידהיינו

,אונאהלקרקעותישמופלגדבדבר,יוחנן'רבשם)ד"ה,א"פיכתובות(

חננאלופירש אונאהדאין,ף"הרידדעת,וכתב.פלגאדהיינו,רבינו

משמע,דמיהןמכדיםבכפלייאפילולקרקעות דבסוגיין ישמקחדביטולואף

עלמאלהם נחמן,לכולי כרב לן להםדאיןדסבר,הואדבתראהקיימא

כתב.כללאונאה  .כללאונאהלקרקעותדאין,)ממכירהג"פי(ם"הרמבוכן

מקובצתהקשה.שם,ד"בא )ב רא"הריטבבשםהשיטה מהא,ת"לדעת

לר להלן דבב'דפרכינן דאמר לעשותיוחנן צריך דהקדש מקח דמיםלויטול

מקח,מדבריהם ביטול הוי לא ולכך מחצי בפחות דאיירי למימר מצינן .והא

פירש והפני.ליהסביראלאוליה,קאמרחסאדרבמשמיהנחמןדרב,ולכך

כןיהושע הקשה הכי,ותירץ,נמי לאוקמה מצי לקיש,דלא ריש סבר זה דלפי

אדר דבריםאלודתנןוהא,מקחביטולהוימשתותדביותר,יוחנן'דפליג

אינו,דוקאשתותבאונאתהיינואונאהלהםשאין ר,וזה דברי מקור ת"דהא

פי(מהירושלמי להדיא,)ד"ה,א"כתובות איתא לקיש,והתם אפילודלריש

 .מקחביטוללהםאיןמפלגאביותר

מקובצתכתב.שם,ד"בא )ג ר,א"הריטבבשםהשיטה ה"דלפירוש דנקטת א

זבן דוקא,מנהושוהבמאתןהתם לאו דשוהאלא,הוי וכן.ודינרמנהאיירי

כא(ש"הראכתב סימן ).בפרקין

כתב.'כומשמעאףמדקאמרדמיהםכדיעד'בגמומפרש,ד"בא )ד

היינולהןאיןמקחדביטוללעיללמימרבעידהוהדלמאי,א"המהרש

כדינאהוהלא,לעולם נחמן לרב ליה דמימרא,דמיהםכדידעדסבירא

כוותיה,היאדאמימר סבר לא נחמן .ורב

הריטבהקשה.אקרקעותשכןכלאהקדשותדאמרמאן',גמ )ה א"בחידושי

איתבהומדכתיבהקדשותדבשלמא,ד"הראבבשם)המיוחסים( הערכה

ביטול וכיון,"תונולא"בכללהכלוהלאטעמאמאיקרקעותאבל,מקחבהו

אונא בהו מקחדלית לביטול הדין הוא באומדן,ותירץ.ה לרבנן להו דקים

אבל,מתביישהמתאנהואיןאדםבנילרובניכראינושתותדעד,דעתא

פלונישיאמרולוהואגדולובושת,אדםבנילרובהטעותניכרמשתותיותר

דגונב.זהבמקחנסתמא עליו שיאמרו מתבייש המאנה .הבריותדעתוכן

ההיאהאונאהִּתזכרשלאכדיהמקחשיתבטללשניהםטובכךומפני

שהו.עליהם אי .הבושתעלחשוולאמחלוכברלתגרשיראהכשיעוראבל

הבאה[ באות ].ועיין

ד"רשדלפירוש,יהושעהפניהקשה.שם',גמ )ו אף"י דהקדשות,ה דטעמא

בהו דכתיב ביטולבהקדשותדדוקא,למימראיכאהא,"ערכך"משום איכא

איןמקחביטולאפילולעולםבקרקעותאבל,משמעכשוויודערכךמקח

לתלמודא,ותירץ.להם ליה ,יוחנן'רדקאמרמקחביטולדלשון,דמשמע

היינו,"דמיםלולעשותוצריךלחוליןיצא"דתנןוהא,לגמריהחילולדבטל

מדמיםהמותראבל,בסוףדמיםיעשהאםאוהמעותכנגדלחוליןשיוצא

ליכא.נתחללאלשנתן הכי דערכךמשוםדהקדשדטעמיהלמימרומשום

הכי,משמעכשוויו יתבטלדאי בהשלמת,לגמריהחילולאמאי סגי הא

משום,ערכו דטעמא כרחך כמקחועל אימעוטולאלגמרידחוזרטעותדהוי

 ".תונואל"דמקרא

אבל"די"רש )ז ואדעתאטעהאמרינןהדיוטגבידאילו,לאאהקדשותה

וכולמימרליכאאהקדשאבל,אקנילאהכיד ,יהושעהפניביאר.'הכי

טעםדאימשום,כןלפרשדהוצרך לקרקעותלחלקליכא הקדש בין ,מסברא

כרחך.בעיטעמאגופאדשמואלדמימרא,מדשמואלמייתיהוילא ועל

דאימעיט,מאונאהמקראהקדשדאימעיטדמשום,דסבר הדין מביטולהוא

דבקרקעותולכך,מקח דאיכאיוחנן'לראבל.מקחביטולליכאסבר

להקדשלמימראיכאמקחביטולבקרקעות הדין אימעטוכחדאדהא,דהוא
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לביטולולאאונאהלעניןדקראמיעוטאדאוקמינןוכיון".תונואל"דמקרא

דביטול,לפרשהוצרך,מקח מסברא,מקראאימעיטלאמקחדאף ליה אית

אונאהמדיןאלאהקדשלמעטאיצטריךולא,טעותקחמבהקדששייךדלא

דשמואללאודאימשום,כדשמואלדאמרוהא.טעותמקחמטעםהוידלא

ביטולדאמרדהא,משמעדמילתאדפשטאכיון,מסבראמחלקיןהיינולא

בהדיאאמרדשמואלדאשכחןכיוןאלא,קאיאכולהולהםישמקח

לאנמייוחנן'דרלמימרלןניחא,להםאיןמקחביטולאפילודבהקדש

,יוחנן'ורשמואלליפלגודלאהיכיכי,בהקדשולאבקרקעותאלאקאמר

.להקדשותקרקעותביןלחלקישנמימסבראדהא

.מחוללפרוטהשוהעלשחיללומנהשוההקדששמואלדאמר',גמ )ח

אה,ועוד.לילמהרחמנאדכתב"בערכך"לשמואל,ן"הרמבבחדושיהקשה

דלכתחילה,בפרשהכתוביםכהניםדעשרה,).טו(בסנהדריןדרשי ומוכח

בהקדשדקראי,ותירץ.דמיםכדיליתןצריךמיהת שמוכרוגזברבידאיירי

בהקדש,דמיםבכדילאחר מיירי .חילולדרךדעבידבעליםברשותושמואל

יצא"ד'תוס )ט דלא,ד"בתוה,ה לן משמע להקדששישכיוןאמרינןוקא

מקובצתכתב.כלללחוליןיצאולאהפדיוןיבטלמקחיטולב בשםהשיטה

דעת,א"הריטב לחולין,י"רשדכן יצא עלמא מן,דלכולי לשלם בעי אי ופליגי

מדרבנן או לתוס.התורה דהוקשה דמאן,לקמןדאיתאמהא,אפירושו'אלא

יהלדליתוכיון,דשמואלליהליתתורהדברדמיםלולעשותצריךדאמר

שיצאהיינולחוליןיצאדקתנידהא,ותירצו.לחוליןיצאהיאך,דשמואל

הריטב.הפדיוןכנגדלחולין דיצא,א"והקשה .משמעלגמרילחוליןדלישנא

כר פירש צריךדאמרדלמאן,]אףה"ד.)כז(בתמורה'התוסוכדכתבו[י"ולכך

ישמקחיטולבדאמרוכמאן,כלללחוליןיצאלאתורהדברדמיםלולעשות

במתניתין.דשמואלליהדליתדאמרינןוהיינו,להם דקתני ,לחוליןיצאוהא

לוהיינו לכשיעשה לחולין  .טעותבויהאשלאכראוידמיםדיצא

,ן"הרמבבחדושיכתב.חוזרהמאנהדבהדיוטמשוםטעמווהיינו,ד"בא )י

דעברליהמהדרלאדדילמאכיון,הדיוטדבשלמא דכדיאו שיראהשיעור

,לעולםמשלםכרחודעלכיוןהקדשאבל,מעיקראומקנוגמירילא,לתגר

,דמיםמקצתעכשיוואומר,בשויומתחלהכפודהליההוה,דמיוכדיבוויתן

 .דפקיעיתלתאביהכדשיימיומקצתן

שיף"המהרביאר.שם,ד"בא )יא לחזור,דכוונתם,ם דמצי דכיון תימא דלא

פדיון,בו יכו,ליכא בוולכך לחזור המתאנה נמי דהמאנה.ל בהדיוט דדוקא

בו דמפסיד,חוזר משום המתאנה כיון,וכן חוזר אינו המתאנה הקדש אבל

פסידא ליה לחזור,דלית בעי לא נמי לחלל,דהמאנה דעתו היתה דמסתמא

ההקדש לאנות ולא בשוה לא.שוה להוסיף דבעי ידע הוי דאי משום ואי

מחלל טעות,היה מקח דאפילו,והוי להוסיף בעי כרחו בעל מתחייבהא

.מפסידבטעותלהקדש

ערכךוקסברבכולהוכתיבערכךהקדשותדגבי,צריךאףה"די"רש )יב

וכושוויה דערכךלומרדצריך,יהושעהפניכתב.'משמע ממשכשוויודאף

אלא,משמע מיניה ממעטינן שוויואונאהבכדיאבל,אונאהמכדייותרלא

בסמוךוכד.מיקרי דבכדימוכח דסבר מאן מןדמיםליתןצריךאונאהדליכא

,הויטעותמקחלאואונאהבכדיבהדיוטדאפילודכיוןמשוםוהיינו.התורה

להשליםאלא .ערכךלעניןשוויומיקרישפיר,האונאהדבעי

רש,יהושעהפניהקשה.שם,ד"בא )יג הוכרח לפרש"אמאי בהנידפליגיי

דוכתאולהמצינודלאדרשות בפשיטות.בשום פירש דאמר,ולא דמאן

דביטולמשוםהיינו,תורהדברדמיםלעשותדצריך ,להםישמקחדסבר

בין,מקחביטולולאדוקאאונאהאלא"תונואל"דמקראאימעוטדלא

דלאי"רשדלשון,ותירץ.בקרקעותביןבהקדש אמסקנא ואיירי,תיפוךקאי

לקישרוקאמר,אונאהבכדיאפילו דהא,מהתורהדמיםלעשותדצריךיש

ליהוקשיא.חוזראונאהמכדיפחותדאפילוהיינומאונאההקדשדאימעוט

דאימעטווהא,טעמיהמאיי"לרש הני לעניןהיינו,"תונואל"דמקראכל

עלמאאונאהבכדיהמקחחוזרשאינו ביתר,לכולי דפליגי,אונאהמכדיאו

גיסאלאידךדממעיטבהקדששנאומאי,לאאומקחביטוללהםישאי

דהאי.חוזראונאהמכדיפחותדאפילו פירש לקישדקאמרולכך דאפילוריש

החילולהמקחדחוזרלאו,חוזראונאהמכדיפחות בהדיאקתנידהא,ובטל

מהנך.הדמיםמותרלהשליםדצריךאלא,לחוליןיצא הקדש דשאני וטעמא

ד,לגמרידאימעטו משום שיווי"ערכך"כתיבבהקדשהוי דבעי,דמשמע

רש.הדמיםמיהאלהשלים דפירש דשינויאאליבאהסוגיאתחילתי"וטעמא

עיקרמשום,בתרא .לאפוכיאיצטריךדלאכיון,דשמעתיןמסקנאדהיא

שנאולאגדולהשנאלאמאונאהאימעיטדהא,איןשחיללוה"די"רש )יד

,יהושעהפניהקשה.משמעויהשודערכךתורהודבר.לאלכתחלה,קטנה

ישמקחביטוללהםאיןאונאהדסבר,קיימינןיונה'דראליבאהכאהא

דאימעוט,להם פירש לעיל.וקטנהגדולהמאונאהומאי דבריו פי על וביאר

ז[ לתלמודא,]אות רמקחביטולדלשון,דמשמע דאיכא'דנקט היינו יוחנן

גמור מקח הכי.ביטול דא,ומשום להוהשתא אית עלמא דכולי מרינן

מחולל דהוי דלר,דשמואל למימר דר'ליכא אליבא ביטול'יונה הוי יוחנן

התחלל ולא הש.מקח סבר דהשתא כרחך דקאמרמקחביטולדלשון,ס"ועל

.המותרלהשליםשצריךלעניןאלא,קאמרהחילולשנתבטללאויוחנן'ר

זה דר,ולפי ט'טעמא מקח משום הוי לא דלגמרי,עותיונה מדיןאימעוטכיון

דכתיבאלא,קטנהשנאולאגדולהשנאלא,אונאה משום ,"ערכך"טעמי

שוויו להשלים הגמ.ובעי הדרא זה לעיל'ולפי דאמרה מהא יונה'דלר,כאן

בקרקעות שכן לחוד,כל בהקדש למילתיה .ומוקמינן

ומר"די"רש )טו כךהל,משמעדהוכלערכך,לכתחילהאפילוסברה

בהגהותכתב.ישלםזמןלאחרומיהושרימדרבנןואפילואיסוריהלאפקועי

בתמורה"הב ב:כז(ח כתב,)אות שיף"המהרוכן מאן"דלרש,ם להאי שרי י

לכתחילה כך לחלל כדפירש,דאמר בתמורה"רשודלא לא"ד)שם(י ,ה

ד'התוסוכדפירשו ומר"בסוגיין בין"ד:)כז(בתמורה'והתוס.ה דאף,וכתבה

ממש,משמעריהטאדלפום ובדיעבד בלכתחילה כן,דאיירי לפרש דאם,אין

היאך ההקדשלהונותמותרוכי,להןאיןדאונאהקאמרכן ,לכתחלהאת

 .דיעבדמשמעשמואלדאמרדמחוללועוד

ומר"ד'תוס )טז כדהקשה.וכהן'טבעינןהקדשדבשומת,ד"בתוה,ה היינו

הריטב ט,)המיוחסים(א"בחידושי בעינן דאםכיוןהא,לשומןוכהן'דאמאי

.פרוטהבשוהליפרקיה,מחוללפרוטהשוהעלחיללו

הקשה.מדרבנןאלאלהשליםצריךואיןלעשותאסורזהדבר,ד"בא )יז

שיף"המהר מדרבנן,ם להוסיף דצריך דוחקייהו היא,וביאר.מאי דסברא

בהקדש במזיד יזלזל מגיהין,וכתב.דלא להשליםדאין,דיש אפילוצריך

.מדרבנן

במזיד,ד"בא )יח עלמאאבל ם"המהרביאר.ההקדשלאנותאסורלכולי
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ממש,דהיינו,שיף לכתחילה היינו דלכתחילה לפרש אין טעמא ,דמהאי

בין"ד:)כז(בתמורה'התוסוכדהקשו .ה

 

ע נז  ב"דף

דלגבי,ש"הראהתוספותכתב.חוזראונאהמכדיפחותדאפילו',גמ )יט

ל.להחמיראלאלהקל"אחיו"באאלהקדש דדרשינן דגבי"רעהו"והא

אפילובהקדשחנםשומרלחייב,להחמירולאלהקלשכרושומרחנםשומר

דלית,באונסיןאפילושכרושומרואבדהבגנבה משום למידרשלןהיינו

חיובגבישכרשומרובפרשת,בהדיאבפרשהשכתובמהעלאלאהמיעוט

למימרלןאיתהלכך,ביהכתיבלאדאונסיןפטוראבל,בכתיואבדהדגנבה

,משהואפילואונאהבתורתאינודהקדש,ועוד.מגנבהלמיפטרקראדאתא

מכדיפחות,מחילהביהדשייךהדיוטאבל,מחילהביהשייךדלאמשום

.הויאמחילהאונאה

ןדממעטינ,ן"הרמבבחדושיביאר.להקדשאונאהודיןרביתואין',גמ )כ

.הקדשולא"אחיך"מדכתיב

מקובצתביאר.מבהקדשבהדיוטחומרזה',גמ )כא ,ש"הריצבבשםהשיטה

וכאן.ודומיהןונעבדמוקצהכגון,מבהדיוטיותרלגבוהמחמיריןדבעלמא

להדיוטרביתדהיינואיסורדברלגבוהמתירין .דאסירא

גרס,ד"בתוה,לאותוחומרזהבהדיוטבשלמאה"ד'תוס )כב ותוולא .לאינן

הבכתב א(ח"בהגהות בשלמא,)אות בדבריהם ,חומרזהבהדיוטדגרסינן

ותו גרסינן ליהגרסינןבהדיוטחומרדגבי,כתבא"המהרשאבל.לאולא

קאמר,שפיר תניולאמבהקדשבהדיוטחומרדתניהשתאבשלמא,והכי

חידוש,בהקדשחומר ,הקדשבחומרנמיתניאיאבל,חמורדהדיוטדהוי

דהקדשהואחידושמה)בתמיה( .חמורבמה

מקובצתביאר.דמיהיכידהקדשרבית',גמ )כג ,ש"הריצבבשםהשיטה

,להקדשרביתאיןלימאלאדבהא,להקדשהלוהדההדיוטלמימרדליכא

אלא,ההקדשיתחללמהדעל,שלוהממהיותריפרעדההקדשאפשרדלא

המלוהההקדשכרחךעל .הוא

קרןלהקדשלשלםעליושהריגזברשל,דהדיוטליהוהווה"די"רש )כד

שמואלביאר.וחומש רבי יקידושין(בחדושי לרש,)'סימן כיצד"דהוקשה י

הגזבר של המעות חידש,הוו שלו,ולכך נעשו בדמיהן דמתחייב .דכיון

הקשה.משלשועמדומארבעסלתותלספקעליושקיבלכגון',גמ )כה

ואנן,דרבנןאלאדאינה,וממכרמקחדרךרביתדהיינו,ש"הראהתוספות

דתלמודא,ותירץ.מרביתהקדש,מקראדממעטינן,אמרינןדאורייתארבית

אצטריךכימיהו,סלתותלקנותרגיליןשהיו,ההווהדבראלאקאמרלא

היהולא,ממנוהגזברותבעם,להקדשסלעיםמאהליתןשהתנדבכגוןקרא

כתב.ועשריםמאהלושיתןכדיזמןגזברהלווהרויחהמעותבידו וכן

דהמקבלברייתאהךדאשכחוכיון,קאמרכגוןאושעיא'דר,ן"הרבחדושי

דקרא,שמעינןוממילא,גוונאבהאילהמפרשדרבנןריביתשהיאעליו

וכדי,סלתותסאהלספקעליושקיבלבמיאיירי,הקדשלמעוטידאצטריך

ריבית,סאין'בליתןעליוקבל,זמנוהגזברלושירוויח היאגמורהדהויא

.התירתהשהתורהאלא

לספק"ד'תוס )כו וישהשעריצאלאאוהשעריצאאימייריהיכיתימה,ה

כןלו וכויצאדלאואישרינמיבהדיוטאם שיף"המהרהקשה.'השער ,ם

שער יצא דאי ליה,דמשמע דלית אף ההקדש מסתבר,מחולל הדבר .ואין

מארבע"ד.)צ(במנחות'התוסדאף,והוסיף כתוס,ה נקטו,דידן'דהקשו לא

דהקשו,כן שרי,אלא נמי בהדיוט הא סלתות לו יש .דאי

לא,ד"בא )כז ביאר.בהדיוטלאחלופיאתידלמאאסורכללהשעריצאאבל

אםולכך,לפסוקאסורלקוטותשלשערביצאאפילודבהדיוט,א"המהרש

אבל.בהדיוטלמחלףדאתימשום,להקדשפילואאסורכללהשעריצאלא

דבהדיוטלקוטותשלשערביצא למחלףאתיולא.בהקדששרי,אסוראף

.בהדיוטאףדשריללקוטותלקוטותבשערדפסק,יאמרדהרואה,בהדיוט

דכתבו,והוסיף דלא,בקושייתם'התוסדלעיל תימא הקשו,השעריצאדלא

לאחלופי דאתי איירימשום,בהדיוטנמי ,עמופוסקעצמודהגזברדהתם

גבי.שריוממכרמקחדרךדהויוכיון,הקדששלשהםמלתאומוכחא אבל

דהוי,מלתאמוכחאתרידבעינןאבנים כיון לאחלופידרךהיינו ואתי הלואה

  .בהדיוט

הא,א"הרשבהקשה.'וכועסקינןבניןבאבניהכאאמרפפארב',גמ  )כח

וקמולחוליןויצאומעלדהתם,ותירץ.לעילרינןכדאמ,ואסורדהדיוטהוו

ההקדשלצורךהכאאבל,לגמריליהחשבינןדידיההילכך,ברשותיהלהו

הקשה.שריהלכך,מוסיףקאדידיהלכיסולאו,מלוההוא היאך,עוד

הקדשאיןהא,בבניןשנבנואחריהאבניםעלמתחללתהדמיםקדושת

יתחללואם,במקדשהבניןונעשההואילדהכא,ותירץ.הקרקעעלמתחלל

דאמר,כתלושהןהרי,ליעקרעומדיםעליהםהדמיםקדושת למאן ואפילו

 .דמיכמחוברחברוולבסוףדתלוש):טזחולין(

קמא(המאיריהקשה.שטרותיצאו',גמ )כט לא,:)סבבבא גניבהשייכאהא

פילצורבעלמאבנייראאלא,החובבגוף דשטרותדכפל,ותירץ.צלוחיתועל

בנתינת בתרא(שעוריםוהקובץ.השטרשמחזיקכמהמעותסךהוי בבא

תרתידבשטרות,תירץ)תקיז-תקטז שבוהראיה.ב.החובגוף.א,איכא

ודלית,שוהכמהזמןביהדאיתשטראכדאמרינן,עצמובפנישווידהויא

הגנב.שוהכמהזמןביה חייב .שבשטרהראיהכשווילשלםולכך

מגניבה"פ(ם"הרמבכתב.כתיברעהוהקדשיצא',גמ )ל נכסיהגונב,)א"הב

לרעהובלבדהקרןאלאמשלםאינוהקדש 'התוסאבל.להקדשולאשנאמר

קמא שור"ד:)ו(בבא קרן,כתבוה מתשלומי אף נתמעט בהו,דהקדש וחייב

.מדרבנן

פישטרותיצאו',גמ )לא על שההק.ממוןגופןאיןמטלטליןשהןשאף

אפילו,שטרותלמעוטיקראאצטריךאמאי,ש"הראהתוספות שרפןאםהא

קנסאאלאאינו,דדאיןלמאןואפילו,דגרמידינאדאיןדלאלמאןפטור

הוה,לאהדוריהבעיהוהבעיןלשטראאיתיהדאידכיון,ותירץ.בעלמא

.קראדמיעטיהלאואי,לשלםנמידכפלאמינא

שומר"ד'תוס )לב דעת.משלםדאינוהדיןדהואנראה,נשבעאינוחנםה

אםאבל,משבועהאלאמיפטרלאחנםדשומר)ג"המשכירותב"פ(ם"הרמב

דעת,יהושעהפניוכתב.לשלםחייבשפשענתברר נראה ד"רשדכן וכי"י ה

ד,דכתב,יתן לקרא  .בשבועה"הביתבעלונקרב"דמוקמינן

 

ע נח  א"דף

הקשה.שכרןליטולונשבעיןעסקינןרשכבנושאהכאשמואלאמר',גמ )א

דפטרתו,יהושעהפני שלאלומרוהאמינתו,התשלומיןמעיקרהתורהכיון
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זודשבועה,ותירץ.שבועהבלאנאמןיהאנמישמירתודמילענין,פשע

חכמיםותקנו,שבועהבלאשכרונוטלתורהדמדין,היאחכמיםתקנת

חכמיםשתקנוונוטליםןנשבעיכמהכמו,ליטולשבאכיוןשישבע בהם

.שבועה

נשבעיןשכרןליטולכדיזוושבועה,ד"בתוה,שכרבנושאהכאה"די"רש )ב

בשבועהלפרשהכריחודמי,יהושעהפניהקשה.ברשותןשאינן דאיירי

דלא,פירשלגזבריןנשבעיןה"דלעילהא,ברשותושאינו בשבועה דאיירי

ל,פשע כדי כן לישבע בעי נמי שכרווהכא סלקא,ותירץ.יטול דהשתא

הכי,ממשבגניבהאיירידנגנבה,דעתך דלא,שכרונוטלואפילו כרחך ועל

דהמקשן אדעתא כדסלקא ליה מיהואגרייהומשלםדלאדנהי,סבירא

ליה,לפסיד לא,עניןבשוםשכרומפסידדאינווסבירא לומרשייךולכך

אם,פשעשלאשישבע אף חדאוגניבהדפשיעה,שכרונוטלפשעדהא

אייריהתרצןדלסברתלפרשהוצרךולכך,שכרשומרלגביהיאמילתא

ברשותו שאינה  .בשבועה

לשמור"די"רשפירש.הפרהאתלשמורהפועלאתהשוכר',גמ )ג דאיירי,ה

,לעומרולזרעיםלפרהמיםלמלאותשמגדליןובתינוקאדומהבפרה

להדבתוספתא,א"הרשבבחדושיוהקשה.פריךקאואהקדשות בעניןתנינן

חננאל,וכתב.הקדשיםבעניןולאהשומרים בחולין,פירשדרבינו דאיירי

אלשמור,בהקדשולא דנשתרשו,הזרעיםאתופריך ,כקרקעותוהוודמשמע

דמשלם .ומוכח

לשמור"ד'תוס )ד תאמר,הזרעיםה .ששומרכיוןלעומרמותרוהיאךואם

מחיותאלאשומריםהיודלא,שאנץספותהתובשםמקובצתהשיטהתירץ

.מאדםולאועופות

דאפילו,א"המהרשביאר.לבצוראסורההפקרמןאפילוהא,ד"בא )ה דכיון

דהא,לבצוראסורההפקרמן כרחך אםהיינו,המופקרמןבוצרדאתהעל

 .מהמשומרולא,לאכולדשריובצרעבר

 

ע נח  ב"דף

כתב.לזווגןרוצהשאדםמפניאונאהלהםאיןומרגליתבהמה',גמ )ו

דוקא,ן"הרמבבחדושי נתאנהאבל,לוקחכשנתאנהדהיינו חוזרמוכראי

דחביבין,באלו עדמדמיהןביותרשלוקחפעמיםלוקחאבל,ביותרעליוכיון

.הואדעתאואומדן,דמיהןכדי

דקאי,חייםהתורתכתב.דמיהםכדיעדאמימראמרכמהועד',גמ )ז

,ועוד.לדמיהקץדאיןבהדיאאמרהאתורהספראבל,ליתומרגאבהמה

כאלובעיניודומה,לזווגןרוצהשאדםדכיוןמשום,דמיהןכדידעדדטעמא

אחדדשורכיון,המרגליותשתיאוהשווריםשניהללובדמיםעתהקונה

שייךלאדזיווגוטעמא,אחתמרגליתוכןלחרישההואכלוםלאולבדו

 .תורהבספר

שישמפניאונאהלהםאיןבמלחמהוחטיטוםוסייףסוסהמוכראף',מג )ח

כר,מקובצתשיטהבך"הרמנסתפק.נפשחייבהן בהא לן קיימא יהודה'אי

בברייתא בהני עליה דפליג מאן דלית לן.כיון דקיימא במלחמה,או דאפילו

ותבפחלהעבירורצוולאבנהרלעבורשהגיעלמידדמי,אונאהלהםיש

.להןהראוישכרןאלאלהםדאין,והעבירוהובדינרעמהםופסק,מדינר

הוהנמידבקמייתא,חייםהתורתכתב.תורהללמודובאגרהיהאם',גמ )ט

זכורלויאמרולאהראשוניםמעשיךזכורלויאמרשלאבגרלמינקטמצי

ם"עכודמעיקראכיון,גרמיבעיאדלא,נקטדרבותאאלא,אבותיךמעשי

כןאומראם,רבהזילותאליהאית,הוהגמור תשובהלבעלאפילואלא,לו

ולא.כןלויאמרלא,הוהישראלנמידמעיקרא,האיכוליזילותאליהדלית

ם"עכודאביוכיון,אבותיךמעשהזכורלויאמרשלאעצמולגרמיבעיא

דאביאלא,הוהגרדאביוגריםלבןאפילואלא,טפיזילותאליהאית,הוה

לויאמרלא,האיכוליזילותאליהדלית,הוהם"עכואביואביאביאואביו

אגדות(א"והמהרש.כן אונאהדבגר,כתב)חדושי לוליכא אומר זכוראי

הוא,הראשוניםמעשיך טעמא ,כשרמישראלאפילוטפיעדיףדמהאי

סדוהפויצאהשכינהכנפיתחתלחסותובאהראשוניםממעשיודפירש

בבעל,בשכרו כן שאין בבן.וחטאנצטוהשכברתשובהמה זה גריםולפי

אונאה דלא,הויא אביולהתגיירבאכיון אלא .בעצמו

א"המהרשכתב.נבילותשאכלפהיאמראלתורהללמודובאגרהיה',גמ )י

אגדות( שאכלטפיגריעידהנימשום,איסוריןשארשאכלנקטדלא,)חדושי

.בהםצהקשהנפשדבר

השיטהפירש.דמיםלושאיןבשעההמקחעלעיניויתלהלאאף',גמ )יא

דמשביח,ד"הראבבשםמקובצת משום .מוכרשלדעתודטעמא

מקובצתפירש.חיווראואתיסומקאדאזיל',גמ )יב רבינובשםהשיטה

,פניומעלהאדמימותהולךולפיכך,שבלבוהדםמת,שמקפידדכיון,חננאל

כגו המתומקבלים סנהדרין(שבעוהבאר.אותםהמאדיםהואהדםכי,ון

שתחילהאף,ברביםחבירופני"המאדים"ולא"המלבין"שנקטו,ביאר.)צט

לשופךחבירופנישהמלביןמשום,מתלבנותכךואחרמאדימותפניו הוקש

שפניודמים שפניוולא,הצערהרגשתעיקרוהוא,מתלבנותמשום בשעה

שהאודםלפי,מתלבנותפניותיכףנפשושבצאת,שמתםוכאד,מאדימות

.מתלבנותפניונפשוובצאתהנפשהואהדםכי,מהנפשהואהאדםשבפני

חבירו,כתב)יא,גאבות(ט"יו'התוסאמנם פני המאדים גורסים ,שיש

נמצא,והוסיף  .י"רשבפירושנוסחאותבמקצתשכן

דדש"די"רש )יג פניוואיןכןאותושמכניםבכךהורגלכבר,ביהה

אגדות(א"המהרשכתב.מתכויןלהכלימוזהמקוםומכל,מתלבנות ,)חדושי

כךנענשדיהאקצתדחוקדהוא .נכלםחבירושאיןכיוןכוונתועלכל

כמוציארעשםהמכנהדנקט,ופירש אםדהוה אף רע חבירואיןשם

היג"פ(ם"מהרמבאמנם.בכךמתבייש כ)ד"מתשובה משמע כתבדלא,ןלא

.סתםהמכנהאלא

חוץ"ד'תוס )יד גבמלביןדחשיבוהא,ד"בתוה,משלשהה על ליהדתניאף

לפירוש,יהושעהפניכתב.אבותבמסכת דוקא ,לעילשכתבוהשנידקשיא

הקשו,חדשב"יאלאבגיהנםנידוןאינונמידמלבין דלא,שפירולכך

כךדחמורדכיון,הכאלאשמועינןאיצטריך כל,הבאלעולםחלקלואיןדכל

בכלל דהוי חדאודאדדא,חדשב"יבגיהנםשנדונין,ישראלפושעישכן

לעולםנדוןדמלבין,הראשוןלפירושאבל.היאמילתא שמעינןלא,בגיהנם

דאיןאלאשמעינןלאדאבותממתניתיןדאי,חנינא'דרממימראאלאלה

 .נדוניןולאןחיידלאאימאאכתיאבלהבאלעולםחלקלהם

ע נט  א"דף

.ברביםחבירופניילביןואל,אישאשתספקעלשיבאלאדםלונוח',גמ )א
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לבאר,יהוידעהבןכתב אפשר ולא,אישאשתדספקעוןדיעשה,הכונהדאי

חבירופניילביןואל,בכךנחשדדיהיהאלא.פניםדהלבנתעוןיעשה

החוטא,ברבים הוא מי מעליוצמועלהצילכדי,שיגלה החשד  .להסיר

נוח"ד'תוס )ב בסוףיחזורלאאםמתניןשהיולדחותישומיהו,ד"בתוה,ה

ירד,חזרכברדאוריהדאף,כתב.)נושבת(המאירי.המלחמה לא מקום מכל

לחזורשבדעתו,ועוד.חזרהזוואין,לביתו היה,למלחמההיה במי,והתנאי

.המלחמהגמראחרלביתושישוב

כתב .תנאישוםבלאלגמרימגרשיןהיודודביתדבמלחמת,ד"בא )ג

דוד,:)ט(בכתובותא"הרשבבחידושי את הנביא קינטר מקום לפי,דמכל

אלא,כהוגןשלאשעשה מגרשים היו דלא שלאכיון נשותיהםכדי ,יתעגנו

בטוחין לאחרבנשותיהםוהיו ינשאו  .שלא

ולא"ד'תוס )ד איןוגםחמורותבהלכותעסוקיםאפילואלא,ד"בתוה,ה

עלהיצרשניצוח,)רחאות(הצדיקבצדקתביאר.אישלאשתעניינם ידיהוא

והקשיםהיקריםהםואהלותונגעים,:)ל(בקדושיןוכדאיתא,תורהדברי

וקפאון".)נ(בפסחיםוכדדרשו,תורהשבדברי יקרות נגעים,אור אלו

דטומאתוהיינו".אהבלעולםוקפוייןהזהבעולםשיקרין,ואהלות משום

עמל,וכבודקנאהנגדהםמתוטומאתצרעת ללא מהם להינצל מאד שקשה

בתורה להםהיה,ואהלותבנגעיםעוסקיםהיוואחיתופלוכשדואג.רב

דודאמרוהכבודובקשתהקנאהמפנירקכילהבין על  .כן

דוד',גמ )ה לי ,דעיהויהבןהקשה.במהמיתתואישאשתעלהבאאומרים

לבתעלמאלכוליהא גט אוריה דהיו,שבענתן עלשגרשה,אומריםאלא

ספקעללויאמרוכןואם,אישאשתספקעלבאונמצא,ימותאםתנאי

שאלוכי,ותירץ.אישאשתודאיעלאותושאלוומדוע,במהאישאשת

דידיהדבעובדאואף,בחנקדמיתתושישיבכדי,ודאיאישאשתעלאותו

בחנקמיתהמפיושמוציאזהדבורלהםשיועילסברו,אישאשתספקהיתה

כרותהדבריתמשום,אישאשתבספקגםבושילכד,אישאשתעל

הוא.לשפתים ,תנאישוםבליגמורהמגורשתהיתהשבעדבת,ידעאבל

אפילו להשיבולכך,אישאשתספקוליכא חשש עלדהבא,מלאבפהלא

  .בחנקמיתתואישאשת

י"רשכתב.הבאלעולםחלקלואיןברביםחבירופניאתהמלבין',גמ )ו

כןשלא,)יא,ג(באבות למדו מנין יונה.ידוע דטעמא,כתב)שם(ורבינו

דמים דשפיכות תולדה שהיא יעבור,משום ואל ויהרג ובשערי.דחמירא

דצער,כתב)קלט,גשער(תשובה משום 'והתוס.ממותמרההלבנהדטעמא

בכלל.)צט(דבסנהדרין,כתב)שם(ט"יו הוי דמלבין ה"גרסינן ,"בזה'דבר

הבא לעולם חלק לו דאין אפיקורס דרש,והוי לה"אלא גרס לא בשם.י וכתב

שמואל דמבזה,המדרש משום כאפיקורס דהוי ,וביאר.ברביםחבירודטעמא

ענין,'הדברהואוהרי,אלהיםבצלםנבראשהאדם ,וצלמו'הדהיינו

דבר את בזה אפיקורס'הוהמבזהו ,כתב.)צטסנהדרין(שבעוהבאר.והוי

בכלל דכשם,"בזה'הדבר"דהוי ,ומועדותקדשיםעלה"הקבשצוהמשום

כדכתבו.ברביםחבירופנילהלביןשלאצוהכך )ולאוין(ג"הסמוהיינו

מדכתיב,)קצהסימןהשלם(והיראים וכיחתהוכח")יז,יטויקרא(דילפינן

וכן.ח,דקדושים(כהניםבתורתותניא,"חטאעליותשאולאעמיתךאת

לומרתלמוד,משתנותופניומוכיחואתהיכול,תוכיחהוכח",):טזבערכין

במקוםאדםלבייששלאהתורההקפידהואם,"חטאעליותשאולא

שלא,תוכחה שכן כתב.תוכחהבמקוםכל משום,עוד )ו,טבראשית(דעובר

דאזיל,"באדםהאדםדםשופך" קרינןשפירהלכך,חיוראואתיסומקאכיון

בכלל,ועוד."בזה'הדברכי"עליו דאיתאפיקורוסדהוי ביהמשום

דאמר,אפקירותא חבירואתהמבזההיינודאפיקורוס):צט(בסנהדריןוכמאן

רביםחכםתלמידעדיףולא,חכםתלמידבפני בפני ובפרט.ממבייש

ישדמ הרביםאחדחכםתלמידסתמא ישראל.מתוך ,גאבות(והתפארת

עב נקט,כתב)אות כעס,"חבירו"דבדוקא מתוך שונאו פני אינו,דהמלבין

לכך,אפיקורס השיאו דיצרו  .כיון

אלובמצוותבתורהשאתךעם,עמיתואתאישתונוולאדכתיבמאי',גמ )ז

התורהדמ,)אגדותחידושי(א"המהרשפירש.תוניהו דבריםבאונאתדכתבה

היינודעמיתודבריםבאונאתדרשו,"אחיו"כתבהממוןובאונאת,"עמיתו"

אימעטלאממוןאונאתגבידכתיב"אחיו"מאבל.ומצותבתורהשאתךעם

.ריביתגבידכתיב"אחיך"לכדדרשו,כוכביםעובדאלאעבירהבעל

אליהוכתב.אשתובאונאתזהיראדםיהאלעולםרבאמר',גמ )ח דרב,העין

כן ביותר,אמר מצערתו היתה דאשתו  .).סג(ביבמותכדאיתא,אף

יוצאת,המאיריביאר.ננעלולאדמעותשערי',גמ )ט ממעמקידכשהתפילה

.היאמקובלת,עליוגוברתשהדמעהעדהלב

חידושי(א"המהרשכתב.אונאהמשעריחוץננעלוהשעריםכל',גמ )י

כאןאין,חוץשנאמרבמקוםהכללותמןדלמדיןמרנאאםדאף,)אגדות

,דמעההיינודאונאה,ננעלולאדמעהשערי,לעילדאמרלהאסתירה

זהיריהא,לעילכדאמרינן,דמעהלידייבאאונאתועלקובלשאדםדמתוך

קרובהדמתוךאשתובאונאת אונאתה מצויה הבאה.שדמעתה באות  .ועיין

דהמתאנה,)יז,כהויקרא(בחיירבינוכתב.שם',גמ )יא משום דטעמא

ולכך,בכוונהלבודאגתמתוךומתפלל,צרתועלנכנעולבו,ביותרמצטער

נשמעת  .תפילתו

דהתפילותדאין,חייםהתורתכתב.שם',גמ )יב נכנסותלבאר דרךכללאינן

ולכוין,הרבהברחמילאפושיהאדםדצריךאלא,סגוריםשהןכיוןהשערים

אלא,כשמתפללמידנענהואינו,השעריםשיפתחועד,ולבבכלדעתו

.כוחובכלדופקשהואעד,מידלופותחיןואיןהביתשערעלהדופקכאדם

דהכי.מידנענהדבריםאונאתעלוהצועק,פתוחיןאונאהשעריאבל וכתב

היד"פי(ם"הרמבמדברימשמע מאונאתהצועקכל,דכתב,)ב"ממכירה

".'האניכי"נאמרשמידנענהדברים

.דתתעתרוהיכיכילנשייכואוקירומחוזאלבנירבאדאמרוהיינו',גמ )יג

באחלבו'רשלהמאמרדבאותו,משמע"והיינו"דלשון,יהוידעהבןכתב

רבאדברימפרשיםהיינוחלבו'רדברידבלאו,וביאר.אלורבאדברילפרש

בדבר.ומתןמשאעסקעלנמי,תתעתרודאמר להדיאדנקיטחלבו'ריאבל

,תתעתרודאמרדרבאלפרשלנויש,בסתםהברכהאמרולא,ביתובתוך

דראוי,אדםשללביתוושייכים,בביתהנמצאיםופרנסהמזוןבעניןנמי כיון

  .חלבו'רדבריעםרבאדברילהשוות

חתכו"די"רש )יד א"הריטבבחידושיכתב .חוליותהעשויתנור,חוליותה

רש,)החדשים( לגרוס,חוליותחוליותעשאודהאומןי"דלפירוש צריך

כתב."חוליותחתוכי" הספרים,אמנם ,"חוליותחתכו"היאכאןדגירסת

בתנור ,לרחבוחוליותחתכוהביתובעל,ונטמאמתחילתושלםשהיהומיירי

'דר.לחוליאחוליאביןחולנתןשנפגמוהפגימותומפני,החוליותוצירףוחזר
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דחתוכומטהרזראליע שאיכיון,רובוניתץכאילודהוי,טהרתוהיינוכיון

,מטמאיןוחכמים.לחוליאחוליאביןחולכשנתןאלאבולהשתמשאפשר

נתיצהוהחיתוך,בולהשתמששאפשרכיון חשיב  .לא

ע נט  ב"דף

דנידוהו,א"הרשבבחידושיכתב.וברכוהו',גמ )טו מפרשים משמע,דיש וכן

וקרע"ד'התוסדעת דהחרימוהו,וכתב.ה מפרשים נראהשהיהלפי,דיש

כזקןלהםונראהבמחלוקתעמהםכךכלמתחזקשהיהכאפקרותאלהם

.וברכוהועליוהחמירוולפיכך,ממרא

א"הריטבבחידושיהקשה.אנפיהעללמיפלליהשבקתלא',גמ )טז

אי,וכתב.היוםכלממנותזוזשלאאפשרהיאך,)החדשים( ראיהדמהכא כא

תפילהביןתפילהשלשאינםאחריםובדבריםבשיחהלהפסיקדאסור

 .אפיםלנפילת

ושמאנחשזהוחכןבירושלמיוכןחכנאידגרסיש,תנורוזהה"ד'תוס )יז

ליה,א"המהרשכתב.כןשמועושהשהיההתנורבעל מדהוה דדקדקו

חכנא,כחכןדבריםעליודהקיפו,חכןתנורלקרותו דבעל,יומדקראוהו היינו

,חכנאישלתנורוזהו.חכנאינקראהיהזהבעניןאותועושהשהיההתנור

שםשמונקראוהיה,חכנאיששמואישמלאכתתנורדזה שהקיפועל

.כחכןתנורועלדברים

דאמר,בשמיםלאה"ד'תוס )יח קמאוהא הללדהלכהדיבמותפרק כבית

הללכהדהלכשכתבודמתחילה,א"המהרשהקשה.'וכו דיצאהמשוםכבית

קול דאמראתיאמצי,בת כתבו.היאבשמיםלאכמאן כך דמדקאמרואחר

הללדהלכההךסותרהיאבשמיםלא דאין,כבית קולמשגיחיןכיון .בבת

הללהלכהלןדאיתלדידןאלאליישבבאולאדמעיקרא,וביאר משוםכבית

לןלאוהכא,קולבתדיצאה 'לראבל.הואדשמותיאליעזר'כרסבירא

קולכללמשגיחיןדאיןודאיהיאבשמיםלאדאמריהושע ליה,בבת וסבירא

הללדהלכה  .רובאדהוומשוםכבית

דוכתידבכמה,חייםהתורתכתב.נשרףעיניואליעזררביבושנתן',גמ )יט

וטעמא,עיניהםבראותלענושהגדוליםהחכמיםבידכחשהיהאשכחן

יחידגמורצדיקונשמת,תלייןבלבאדעינאדשוריינימשוםראהנדמלתא

'בההדבקיםואתם"כדכתיב,בחייואפילו'יתבודבוקהאליעזר'כרבדורו

יפרדלאתמידנשמתועליתברךמאתויורדהשפעכןעלכי,"חייםאלקיכם

דבוקאליעזר'רשלדלבווכיון.עולמית לבאבדעינאושוריינייתברךבוהיה

עיניומקוםבכלולשרוףומופתאותלחדשבידוכחהיהלכך,תליא ,שנתן

אדםנותן'יתהואכאילוזאתהיתה'המאתכי באותו  .עיניו

בין"די"רשפירש.'וכוירחארישיומאההוא',גמ )כ שיהאהיתהדסבורה,ה

פניויפולולא'לביוםוקבועחסרהחודש חדושי(א"המהרשוהקשה.על

דההוא,)ותאגד ראשבאמתשהיה,משמע,הוהירחארישיומאדמדנקט

פירש.ביוםבוחודש להואיחלף,הוהירחאריש'לביוםיומאדההוא,ולכך

מלאדהיתה,לחסרמלאבין שיהיה ראש'לאביוםלמחרויהיהסבורה נמי

החודש.יפולולאחודש חסראבל  .פניועלנפל'לאוביוםהיה

בפירותאין',מתני )כא פירות בד"רשביאר.מערבין מערבין"י אין דאם,ה

זו שדה מפירות למכור הבית בעל שדה,התנה מפירות עמהן לערב לו אסור

רמאות[.אחרת משום הוא סג(ש"והרא].ולכאורה דאתי,ביאר)סימן

יפים פירות הרבה עם רעים פירות מעט לערב דאין וכתב.לאשמועינן

רכח(הדרישה לדבריד,)סימן זו,ש"הראאף שדה של יפים לערב אסור

אחרת שדה של בחדשים,ביפים חדשים אפילו במתניתין דתני והיינו.והיינו

מאלו,טעמא קצת טובים אלו יהיו שלא אפשר דאי .משום
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