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פרקהאומרמשקלי

לשקול מתקיים נדרו] .ולכאורה עדיין צריך ביאור כיון דאיכא דכיילי ולא
שקלי,אמאילאנחשבספק[.

דףיטע"א

ה( גמ',ואםאדםחשובהואוכו'לפיכבודואמדינןוכו'ונתנהמשקלהזהב.

א( מתני',נותןמשקלו.כתבבשיטהמקובצת)אותג'(בשםהרא"ש,שהאדם

הרמב"ם בפירוש המשניות כתב ,דאם היה עשיר מפורסם הרי לא נתכוין

כבדיותרבבוקרקודםהאכילהמלאחראכילה,ומסתבראשיתןמשקלולפי

אלאלערךגדול,ולפיכךנוטליןממנוהמעולהשבמתנותדהיינוזהב.וכתב

שעתהנדר.והקשוהמעשהחושבוהזבחתודה)ד"ההאומר(,מאישנאמהא

בחידושי הגרי"ז ,דמשמע מלשונו ,דליכא אומדנא ודאית שנתכוין לזהב,

דאמרינן לעיל )יח ,(.דבדמים נותן לפי דמיו שבשעת נתינה .ולפירוש רש"י

אלאשנתכויןלדברגדול,ומהשנותןזהבהיינומדיןספקנדריםלהחמיר.

)שם(ד"ה שיתן,דטעמאדיהיבכשעתנתינה,משוםדאיאפשרלידעכמה

ו( גמ',ונתנהמשקלהזהב .כתבבפסקיתוס' )אותנד(,דעניאפילוהשיגידו

היה שוה בשעת הנדר ,ניחא ,דהכא אפשר לידע אם היה בשעת הנדר

לבדיל ועופרת ,פוטר עצמו בזפת .ועשיר אף שלא פירש נותן לפי כבודו.

בבוקרקודםאכילהאולא,וישקלוהובאותומצב.אבללדבריהתוס' )שם(

אמנם הרמב"ם )בפ"ב מערכין ה"ז( כתב ,אם היה עשיר ביותר וכו' נותן

ד"ה שיתן,דמקראילפינןלה,לכאורהאיןסבראלומרדהקראמייריאגוונא

משקלו זהב .ואם אינו מופלג בעשירות נותן וכו' מדברים שדרכן להשקל

דדמי עלי ולא על משקלי עלי] .ובאמת בשיטה מקובצת לעיל )יח (.כתב

באותו מקום אפילו פירות .וכתב הרדב"ז ,דמשמע דאף שהוא עשיר קצת

בשםהרא"ש גופיהכדעתהתוס'שם,דאיכאשוםקראדילפינןמיניהדנותן

פטרנפשיהבכלדהו,דדוקאכגוןאמהשלירמטיהשהיתהמופלגתבעושר

לפי שעת נתינה .ולכאורה צריך לומר ,דהקרא מיירי דוקא לגבי דמים ולא

אמדינן "לפי כבודו" .והכי משמע מהא דאמרינן בגמ' בסתמא ,דמצי פטר

לגבימשקל[.

נפשיה בכל דהו ובכופרא ,דמשמע דמיירי בסתם בני אדם שאינם עניים.

ב( תוס'ד"המרפיקו,בתוה"ד ,דאיתאבפרקב'דזבחיםולאיחגרוביזעוכו'

]ולכאורההטעםהוא,דאיאפשרלשערלפיכבודועלדברחשובחוץמזהב

ולאלמעלהמאציליהםוכו'אדרבאשםהואמקוםזיעה.ובתוס'חולין )קו(:

שהוא הדבר החשוב ביותר ,הלכך אי אפשר לחייבו יותר מהשיעור הקטן

ד"ה אמר רב הקשו עוד ,דמה שייך לומר ולא למעלה מאציליהם ,דהיינו

ביותרשרגיליםלשקול,ואףלפימהשביארהגרי"זבאותהקודמתדאףזהב

צואר ,ואיך יחגרו שם .ועוד ,דמדקתני הכא ביד עד האציל וברגל עד

לעשירגדולאינואלאמשוםשספקנדריםלהחמיר,מכלמקוםכאןישלנו

הארכובה ,משמע דאציל באמצע היד כמו הארכובה באמצע הרגל.

דברמוחלטלדברהחשובביותר,אבלעשיריםשדרגתםפחותהאיאפשר

]ולכאורהקושייתםצריגהביאור,דהאחזינןלקמן)בעמודב(דבלשוןתורה

להחמיר כי אין לנו קנה מידה להעריך הדבר החשוב עבורו .אמנם דברי

הקיבורתכולהידהיא,ורגלהיארקכףהרגל,וכמושחלוקיןבלשוןתורה,

הפסקיהתוס'צרכיםעיון[.

כך יש לומר דחלוקין בלשון בני אדם) .א.ג (.אמנם יש לחלק[ .ובחידושי

ז( תוס'ד"ההואדאמר,בתוה"ד,אבלהיכאשהיתורצריךלעולםמודורבנן.

הרמב"ן בשבת )צב(.הוכיחדלשון"אציל"נופללפעמיםעלהשחיופעמים

וכן כתב הרשב"ם בבבא בתרא )קלח (:ד"ה שאין ,דרבנן נמי מודו דלישנא

עלה""קובד"א"שבסוףהזרוע,שכלאותוהפרקנקראמרפקואציל.ולענין

יתיראלטפוייאתי.

מתניתיןנקטכפירושהתוס'וכמבוארבאותיא.



ג( גמ',פירשכסףכסףפירשזהבזהב .וישלעייןאםצריךליתןדוקאכסף

דףיטע"ב

אוזהב,אודאמרינןמהליהןמהלידמיהן,ויוכלליתןממיןאחרכפישווי

ח( גמ' ,ישיבתו מהו עוביו מהו .כתב הכסף משנה )בפ"ב מערכין ה"ח(,

המין שנדר .ובזבח תודה )ד"ה הא לא פירש( כתב ,דאם בשעתהנדר חשב

דבנוסח גמרא דיליה ליתא לתיבות אלו] .וכן משמע ברש"י שלא פירשן.

שיתןממיןמסוים,ועתהאינוזוכרמהחשב,צריךליתןשיעורהגדולמספק.

ועייןתוס'ד"האיבעיא)הנדפסבעמודא([.

וחזינןדנקטדנפטרעלידישויודאםלאכןלאיהניליתןמהמיןהיקר,אלא

ט( תוס' ד"ה ושוקל ,בתוה"ד ,והיה נראה לו דהכי פירושו וכו' ונותן קודם

יצטרך ליתן מכל מין ומין .אמנם יש לחלק בין היכא שפירש רק בליבו

לתוךהמיםהבשרוכו'ואחרכךשוקל.וכןכתבהרמב"םבפירושהמשניות,

להיכא שהזכיר להדיא בפיו מין מסוים .ואי נימא דצריך ליתן דוקא כסף,

דמכניסהבשרוהעצמותלחבית,ואחרכךשוקלן.

קצת קשה ,מאי מקשינן בגמ' "פירש כסף כסף וכו" פשיטא ,נימא דאתא

י( רש"יד"העדהפרק,מקוםחיבורהכףוהזרוע.והשיטהמקובצת )אותה(

לאשמעינןדלאפטרנפשיהבשויו.

הביא בשם רבינו אפרים ,דפירש בין הקנה לזרוע .וכן כתבו התוס' בחולין

ד( גמ' ,דאיכא דתקל ואיכא דכייל מהו דתימא וכו' קא משמע לן .הקשה

)קו (:ד"ה אמר ,בשם רבינו אברהם .עוד כתבו ,דלפירוש זה לא אתי שפיר

הלחם משנה )בפ"ב מערכין ה"ז( ,הא קיימא לן דסתם נדרים להחמיר,

הא דמקשינן הכא אהא "דביד עד האציל" מקידוש ידים ורגלים ,דהא ביד

וכדכתב הרמב"ם )בפ"ט מנדרים ה"ד( ,דהיו מקצת המקום קורין לו כך,

עד האציל נמי פירושו בין הקנה לזרוע ,ורק לרש"י )בעמוד א( ד"ה עד,

ומקצתןאיןקוריןלוכך,הולכיןלהחמיר,ואמאיהכאאזלינןלקולא.ותירץ,

שפירשדמרפקואצילהיינוביתהשחי,ניחאקושייתהגמ'אףלפירושזה.

דאפשרדהכאמיירידוקאבאומרלכופראנתכוונתי,אבלבסתמאלאפטר

יא( גמ' ,בנדרים הלך אחר לשון בני אדם .כתבו התוס' ביבמות )עא (.ד"ה

נפשיהבכופרא.ובזבחתודה )ד"ההאלאפירש(כתב,דכולהסוגיאמשמע

והני,דאףדחזינןבכמהמקומותשהתנאלומדלעניןנדריםמלישנאדקרא,

דמיירי בסתם ,ולא שייך כאן לומר ספק נדרים להחמיר ,כיון שבאמת לא

היינו היכא שאין הלשון ידוע .מה שאין כן הכא ,דלשון בני אדם חלוק

נתכוין לדבר מסוים ואין כאןלשון דמשתמע לתרי אנפי ,ובכל דבר שדרכו

מלישנאדקרא,אזלינןלפילשוןבניאדם.

ë óã – èé óã ïéëøò úëñî
á"òùúä èáùá 'è – èáùá 'ç
יב( גמ' ,דאורייתא קיבורית כולה בנדרים הלך אחר לשון בני אדם .הקשה

דהויכאומדשלנזקין.

במוצלמאש,לדעתרש"י)בעמודא(ד"העד,דבנדרנמיהויעדשחיו,אמאי

יט( גמ' ,הא אמדוהו חדא זימנא או דילמא שאני אומדנא דבי עשרה

הוצרךלומרטעמאדבנדריםהלךאחרלשון בניאדם,האמדאורייתאנמי

מאומדנא דבי תלתא .הקשה ההפלאה שבערכין ,איך אפשר שיספיק

מתפרש כן למסקנא דהשתא .ולא מסתבר לומר דמדאורייתא היינו רק עד

באומדנא דתלתא ,הא בסנהדרין )פח (.מבואר ,דהיכי דבעי אומדנא של

הקיבורת ממש ותו לא ,דאין סברא לחלק באמצע העצם .אמנם בחידושי

עשרהבהקדשות,אףבדיעבדלאמהניהפדיוןאםלאנישוםבעשרה,וודינא

הרמב"ן בשבת )צב(.כתב,דבלשוןתורהאינונקרא"יד"אלאעדהקיבורת

דדמי עלי ילפינן מהקדש ,כמבואר בסנהדרין )טו ,(.ונשאר בצריך עיון.

ולאעדשחיו.והוכיחמכאןדמרפקודמתניתין,אינועדשחיואלאהקובד"א

ובשפתאמתתירץ,דהבעיא,בגוונאשאמרעלעצמודכיוןשיודעכמהדמיו,

שבסוףהזרוע,דאםהויעדשחיו,נמצאשאתהמחמירבנדריםיותרמלשון

כשאמר"דמיעלי"נתכויןלאותהשומא,אבלאםאינויודעהאומד,אואיש

תורה ,והכא אמר דהלך אחר לשון בני אדם ומקילינן בהו טפי] .ולכאורה

אחר אמר "דמיו עלי" דלא ידע מאותה שומא ,ודאי צריך שומא בעשרה,

צריך עיון ,דהא ברגל ודאי הוי לשון בני אדם לחומרא טפי מלשון תורה

דאי לאו הכי למה לא בעי רבא בקיצור" ,אמדוהו שלא בעשרה מהו" .וכן

כמבוארבסמוך,ואםכןאמאיפשיטאליהדנאמרלקולא).א.ג.[(.

בבעיות האחרות ,דמי עלי ,ואמדוהו וחזר ואמר דמי עלי ,נמי יש לפרש,

יג( גמ' ,ורמינהו רגלים פרט לבעלי קבין .כתבו התוס' ביבמות )קג ,(.ד"ה

דאיירי דוקא בהאי גוונא] .ולכאורה דבריו צרכים עיון ,דאם כן איך נבאר

פרט,דאףדמסקינןבחגיגה )ג(.דבעליקביןאיתמעטומקראד"פעמים"ולא

לאידךגיסא",אודלמאשאניאומדנאדביעשרהמאומדנאדביתלתא",הא

מ"רגלים" ,מכל מקום פריכה הגמ' שפיר ,מהא דאסמכיה תנא אקרא

דעתו היתה לאותה אומדנא) .ש.ב .[(.ובחידושי הגרז"ס )מכון ירושלים,

דרגלים] .דבחגיגה )ד (.בברייתא ,קתני רגלים פרט לבעלי קבין ,והיינו

קדשים( תירץ ,דבגוונא דידן ,כיון שכבר הוה עליה שם "אומד" מחמת

אסמכתאבעלמאכמושביארוהתוס'בחגיגה)ג(.ד"המפעמים[.

שאמדוהולנזקין,שמאבכהאיגוונאמועילנמיגביהקדש.

יד( גמ',שאניהתםדאמרקראמעלרגלו .ופירשרש"יבד"המעלרגלו,מה

כ( תוס' ד"ה או דילמא ,בתוה"ד ,והא בית דין שקול הוא וכו' .והרשב"א

שעל רגלו .ובחידושי הריטב"א ביבמות )קג (.הביא דיש שפירשו ,דילפינן

במגילה )כג (:תירץ ,דכיון שפירט הכתוב עשרה כהנים בפרשה ,על כרחך

מדכתיב"מעלרגלו",שכלשהואמןהארכובהולמטהרגלהוא,וקרויעליונו

הוה עשרה ממש ,דאי לאו הכי הוה ליה למיכתב אחד עשר .וטעמא

שלרגל].והיינודוקאלגביחליצה[.

דמילתא,משוםדשומאהיא,ואינודיןממש.

טו( תוס' ד"ה חלצה ,בתוה"ד ,ולא נהירא וכו' דאפילו חלצה למי שנהפכה



רגלו חליצתה פסולה .ובתוס' יבמות )קג (.ד"ה מאן ,משמע דכוונתם

דףכע"א

להקשות ,אמאי בנהפכה רגלו לא יהני החליצה מחמת שוקו] .ולכאורה

א( גמ' ,או דלמא כיון דבזה אחר זה נדר תרי זימני אמדינן ליה .הקשה

צריך לבאר כוונתם ,דכיון שהשוק הווי נמי "רגל" אם הוא החלק התחתון

בחידושי הגרי"ז ,אמאי לא יהני חד אומדנא לשני החיובים .וכתב דאפשר

שלהרגל,הכינמינימאבנהפכהרגלו[.ורש"יביבמות )קג(.ד"העל ליחתא

דאין הכי נמי ,ומיבעיא לן היכא דעשו האומדנא רק עבור נדר אחד ,האם

כתב,דלאדמינחתךרגלולנהפכהרגלו,דבנחתכהקםליהשוק],וברא"ש

מהני נמי לנדר השני] .ולכאורה לשון הגמ' קצת קשה ,דמשמע דהספק

יבמות)פרקיבסימןז(כתבבשםרש"י"קםליהשוקבמקוםרגלו"[,ורחמנא

בבאיןלאמודלכתחילה,איאמדינןחדאומדנא,ולפירושזהלכתחילהודאי

אמר מעל רגלו דהיינו שוקו ,והאי לאו רגל הוא .והתוס' )שם( ד"ה מאן

יכוללעשותחדאומדנא,והוהליהלמינקטספיקא,איבחדאומדנאסגיאי

הביאובשםרש"י,דכיוןדקודםקטיעההיהשוקומעלרגלו,אחרקטיעהנמי

לאו).א.ג.[(.

קרינא ביה מעל רגלו .ודייק הבית שמואל )באבן העזר סימן קסט ס"ק לד(,

ב( גמ' ,או דלמא כיון דקאמר שניכזה אחר זה דמי .כתבבחידושיהגרי"ז,

דלפיזה,בנולדקיטעברגלו,החליצהפסולה.

דישלבארדהספקהוא,אםהויחדנדר,אושנינדרים.

טז( בא"ד ,צריך לפרש דמיירי הכא מקשרי הרצועות של המנעל וכו' אם

ג( גמ' ,אם תימצי לומר וכו' אמדוהו מאליו מהו .והתוס' בד"ה אמדוהו לא

קשרן למעלה חליצתו פסולה .והרא"ש ביבמות )פרק יב ,סימן ז( הקשה

גרסי "אם תמצי לומר" ,כי יכול להסתפק בפני עצמו .ולכאורה צריך עיון,

אהאי פירושא ,דמאי נפקא מינה היכן נקשרו הרצועות ,ואפילו אם חולץ

דבגוונידלעילשאמדוהולנדראחר,איאמרתדלאמהני,כלשכןדאמדוהו

בלאקשירהאמאייפסל,האלאנרמזהקשירהבתורה,ולאנאמרהמהלכה

מאליו לא מהני ,ואם כן על כרחך הך איבעיא באם תימצי לומר דהתם,

למשהמסיני.

דדילמא הכא גרע כיון דליכא כונה כלל .עוד קשה מה הוצרכו בגמ' כאן

יז( מתני' ,כמה הוא שוה ביד ובלא יד .ובגמ' אמר רבא ,דהוא כאומד של

להזכיר הטעם "או דילמא בעינן כונה לאומדנא" .הא אותה סברא נקטינן

נזקין.ובשיטהמקובצת )אותט(בשםהרא"ש הקשה,האמהשבנזקיןשמין

כבר בכולהו איבעיות .ובספר עבודה ברורה כתב ,דאפשר דהיכא דאינתיק

היד אגב כל הגוף ,אינו מסברא ,אלא ילפינן לה מדכתיב גבי שדה "ובער

לשםנדראחר,גרעטפימאמדוהוסתם.

בשדה אחר" ,מלמד ששמין אגב שדה ,דבבבא קמא )מז (.מדמי להדדי הא

ד( גמ',דתנןדמיעליומתוכו'ואיסלקאדעתךאמדוהומאליוהויאומדנא

דשמין יד אגב הגוף ,להא דשמין אגב שדה .ואם כן גבי נודר דמים דליכא

הא אמיד וקאי .כתב בהפלאה שבערכין ,דאף לפי מה שכתבו התוס' לעיל

קרא,אמאילאנשוםהידבפניעצמה,וליכאלמימרדילפינןהקדשמנזקין,

)יח (.ד"ה שיתן ,דאיכא שום קרא ללמד שנותן כשעת נתינה ולא כשעת

כדמוכח בבבא מציעא )צט .(:ותירץ ,דלעולם לענין "שומא" ילפינן הקדש

הנדר,מכלמקוםפריךהכא,דמהאיקראגופאחזינן,דאומדנאדמאליולאו

מהדיוט,ודוקאבדברשאינוצריךשומאלאילפינןהקדשמנזקין)ועייןשם(.

כלום היא] .כלומר ,דודאי לא קפיד קרא אשעת נתינה ממש ,אלא תלוי

ובחידושיהגרי"ז תירץ,דבבבאקמא )שם(איתא"קוטעידעבדו שלחברו",

בשעתאומדנא,וכדאמרינןבגמ'בסמוך"דמיעלימחוסראומדנא",ואימהני

ומדלאאמרו"בקוטעידחברו",משמעדבחובלבחברולאבעילמילףמשדה

אמידמאליו,אמאיתלתהתורהבשעתהאומדנאבפועל[.

דשמיןאגבכלהגוף,וטעםהחילוק,דתשלומיחובלבחברואינומשוםהפסד

ה( מתני' ,האומר ערכי עלי ומת יתנו היורשים .כתב הקובץ שיעורים

הממון ,אלא חידוש התורה ,ובהא פשיטא דהשומא אגב כל הגוף .ודוקא

בכתובות )אות שכד( ,דהא דגובין מנכסים משועבדים בערכין ,היינו משום

בחובלבעבדשלחברושהפסידוממוןממש,סלקאדעתיןדנשוםהידבפני

דמתואיןלובניחוריןכלל,אבלבחייווישלוסלעבניחורין,כיוןשחידשה

עצמה,כיוןשבאמתישלותביעתהפסדיותר.הלכךהוצרכולמילףמ"ובער

התורה דנידון ב"הישג יד" ולא יותר ,לא גבינן ממשעבדי דידיה אף שיש

בשדהאחר".ואםכןהכאגבידמיםשאינועניןשלתביעתהפסד,פשיטא

בהםכנגדשארהערך,דהאכיליכאלווהליכאערב,ושיעבודנכסיםהיינו

מסבראדשמיןאגבכלהגוף,וכחובלבחברו.

משוםדנכסוהיערבאיןביה,וכדאמרינןבבכורות)מח.(.אבלהכאשמתואין

יח( גמ' ,אומדין אותו אומד של נזקין .ברש"י בבבא קמא )פג (:ד"ה וכמה

בידו אפילו סלע בני חורין ,הא אמרינן לעיל )ז (:דאין דין הישג יד בפחות

משמע,דבחובלבחברושמיןאותוכעבדעברי,שראויהואלהמכר.והרא"ש

מסלע,וממילאנשארעליוכלהחוב,ומשוםהכיגוביןממשעבדי.

)שםפרקחסימןא(כתב,דנישוםכעבדכנעני.וכתבבחידושיהגרי"זלעיל

ו( מתני',דמיעליומתלא יתנוהיורשיםשאיןדמיםלמתים .הקשההחשק

)ב ,(.דלדעת רש"י ,גם במתחייב דמים שמין בעבד עברי ,וכדמשמע הכא

שלמה,למאןדאמרדשיערהמתמותרבהנאה]עייןלעיל)ז,[(:יתחייבוכנגד

ב
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יד( גמ' ,לא שנו אלא דאמר דמי שור זה עלי עולה .כתב הרמב"ם בפירוש

ז( ]תוס' ד"ה דמי עלי ,בתוה"ד ,דמי ניזק פירוש ששמין אותו לאחר מיתה

המשניות )פ"ה מ"ה( ,דמתניתין אתי לאשמועינן ,דלא תימא דהוי כאומר

כמה היה שוה מחיים גזירת הכתוב היא .אמנם ברש"י ד"ה שאין פירש,

דמיפלוניעליומתהנידר,דאיןדמיםלמתיםכדתנןלעיל)בעמודא(,דדוקא

דהתם טעמא דמשעה שהזיק רמי עלייה לשלומי כשעת ההיזק .ולכאורה

לענין אדם אמרינן אין דמים למתים ,אבל בשאר מינין משערין אותו כמה

צריך ביאור ,אמאי מיאנו התוס' בפירוש רש"י הא פשוט הוא .ואפשר

שוה כשהוא נותן .וכתב האור גדול על המשניות ,דלדברי הרמב"ם דסיפא

דהוקשהלהו,למאידאמרינןבבבאקמא )מ,(.דאףמאןדאמרכופראכפרה

מיירי בחיוב שווי הנבלה ,הא דברישא תני דפטור מלשלם ,על כרחך צריך

מצי סבר שמשלם דמי ניזק ,דבהכי הוי ליה כפרה .ולהאי מאן דאמר אין

לפרש דלא מיירי בנתחייב דמים ,דאם כן אמאי לא יתן דמי הנבלה ,אלא

התשלוםבעדהנזק,אלאשהתחייבלשלםדמיהנהרג,אםכןמצינודשמין

רישאמיירישהקדישהשורוהביתממש].ודלאכתוס'ד"האמר[.

דמיו השתא ,לפי מה שהיה בחייו .ומשום הכי כתבו ,דהתם גזירת הכתוב

טו( גמ',שם .עייןבאותהקודמת,אמנםרש"יבד"הלאשנו כתב,דאםאבד

הוא) .א.ג .(.ולכאורה יש לבאר ,דפליגי אי חיוב הכופר לנהרג והיורשים

השור הדמים לא אבדו .ומשמע ,דצריך ליתן כל דמי השור .וכתב העולת

מיניה קא ירתי ,וכדכתב החזון איש )ב"ק סימן טו סקל"ו( ,והכי סבר רש"י,

שלמה ,דהכי משמע מלישנא דמתניתין ,ודוחק לומר דמתניתין איירא

ועל כן כתב" ,וההיא שעתא חי הוא" .או דנימא דחיוב הכופר ליורשים,

בשמוהומחיים,והקשה,דאמאייתןכלדמיו.וביאר,לפידבריהתוס'לעיל

וכדכתבוהמנחתחינוך )מצוהנאסק"ג(והאורשמח )פ"טמנזקיממון(,והכי

)יח(.ד"השיתן,דהאדמשערינןדמיםכשעתנתינהילפינןמקרא,ואםכןיש

סברי תוס' ,ואם כן קשיא להו למאן דאמר כופר דמי ניזק ,הא אין דמים

לומרדהיינודוקאלעניןדמיאדם,דקראד"נדרבערכך"דמייריבדמים,לא

למתים,ועלהמשנידמאידמשלםכופרגזירתהכתובהיא).ש.ב.[(.

מיירי אלא בדמי אדם] .אמנם אכתי תיקשי בדעת רש"י ,דלעיל )יח (.ד"ה

ח( תוס'ד"הואיןנידוניןבהישגיד,וקשהשהריהקשנולעילדמיםלערכין

שיתןפירשדהאדנותןכשעתנתינהסבראהוא,ואמאיפירשכאןשנותןכל

וכו' ואין היקש למחצה .ובהגהות הרא"מ הורוויץ תירץ ,דכיון דאשכחנא

דמיו[ ,ולפירוש התוס' בד"ה והא ,דבמתניתין גוף השור קדוש כיון שהשור

בדין הישג יד דאינו בפחות מסלע ,דכתיב "וכל ערכך יהיה בשקל הקדש",

שלו ,וכן לפירוש בתרא דמיירי הכא שאמר "יקדש שור לדמיו" ,לא דמי

ואיאפשרלומרכןלעניןדמים,דהאפעמיםהדמיםפחותיםמסלע.

לחיובדמיםדעלמא,ולאקשיאמידי.

ט( גמ' ,שמע מינה מלוה על פה גובה מן היורשים וכו' הכא במאי עסקינן

טז( גמ' ,אבל אמר שור זה עלי עולה וכו' עלי להביאו קאמר .כתב העולת

כשעמד בדין .והתוס' לעיל )ו (:ד"ה כי כתבו ,דאף למאן דאמר מלוה

שלמה ,דהיינו דוקא בשור ,דשייך לומר עלי להביאו לבית המקדש ,אבל

הכתובהבתורהלאוככתובהבשטרדמיא,מכלמקוםבנודרומעריך,שמא

בבית,שפירישלהעמידבאומרביתזהעליקרבן,וכיוןשאמרעלי,מתחייב

יחולמידוגובהמןהיורשים.וכתב בהגהותהחתםסופר)שם(,דנראהדתוס'

באחריותו.ועייןבאותיח,שתלהזאתבפירושיהתוס'.

לא גרסי בסוגיין האי שקלא וטריא .וכן כתב הרש"ש )כאן( ,וביאר סברת

יז( גמ' ,דקתני סיפא דמי שור עולה השור חולין וכו' .ובשיטה מקובצת

התוס' ,דאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט .והחתם סופר כתב עוד ,דנראה

והרש"ש הגיהו ,דמי שור זה עלי עולה .וכן איתא בהעתקת התוס' ד"ה

להגיה בתוס' שאינו גובה מהיורשים ,ומה שכתבו שחל מיד ,היינו דאיכא

מיתיבי.

מצוהעלהיתומיםלפרוע,אבלאיןביתדיןנזקקיןלנכסיהם.ועייןבדבריו.

יח( תוס'ד"הוהא,בתוה"ד,ומאיקפריךוכו'וההיאדמתניתיןבשלאהפריש

י( גמ',שם.הרמב"ם)בפ"אמערכיןהכ"א,ובפירושהמשניותפ"המ"ד(כתב,

כלוםוכו'דהשורגופיהחולין,הקשהבעולתשלמה,דהתםלאפריךמבבא

דגוביןמןהיורשיםדוקאאםעמדבדין,משוםדכתיב"והעמידולפניהכהן".

דשור דמיירי בעולה ,אלא מבית ,דהא בקדשי מזבח מודה ריש לקיש

וכתב התוס' יו"ט ,דנראה דהרמב"ם לא גריס כגירסא דידן דמוקמינן בעמד

וכמבוארבתוס' )שם(ד"הדוקא,ובבבאדביתשפירישלהעמידבדלאאמר

בדין,משוםדבלאוהכיהוהליהמלוהעלפה.ולגירסתהרמב"ם,משוםדין

"דמי"אלאאמר"ביתזהעליקרבן",דכיוןדלאשייךלומרעלילהביאו,על

"והעמידולפניהכהן"מוקמינןבעמדבדין.

כרחךלאחריותקמכוין.ואםכןשפירפריךהתם.ותירץ,דכוונתהתוס'דיש

יא( תוס' ד"ה תנו רבנן ,בתוה"ד ,דחצי כלי אין שוה כלום .הקשה המעשה

להעמיד מתניתין בחדא גונא ,כיון דקתני להו בהדדי ,ואי בשור מיירי

חושב,האכלימתכותחצייםשוה,ולאמשמעדמייריהכאדוקאבכליחרס.

שהשור לא קדוש ,על כרחך דאף בבית מיירי דאמר "דמי" ולא הקדיש גוף

ותירץ ,דאפשר דמלשונו "ערך חצי כלי" משמע שיש חשיבות כלי לחציו,

הבית כלל ,ומשום הכי הקשו ,מאי פריך אריש לקיש .ובתירוצם דנקטי

ובאמת אינו .ובשיטה מקובצת בשם הרא"ש ביאר ,דאינו כדרך המתנדבין,

דהשורקדושמשוםמיגודנחתאליהקדושתדמיםנחתאליהקדושתהגוף,

משוםדלאאשכחןבערכיןשמתחייבבלשוןפלגא,שהריכשאמרערךחצי

אףדבביתלאשייךהאיטעמא,מכלמקוםכיוןדקתנילהובהדדי,עלכרחך

אדםעלי,מתחייבבכלהערך.

דבבית מיירי בדלא אמר "דמי בית" ,אלא בית זה ,ומקשינן אדריש לקיש



מבית.

דףכע"ב

יט( בא"ד ,ועודישלומרדהאדאמררבחייאבררבוכו'פירושיקדששור

יב( ]גמ' ,אישתעבודי אישתעבוד נכסי ואומדנא גלויי מילתא בעלמא הוא.

לדמיווכו'.כתבהאור גדול עלהמשניות)פ"המשנהה(,דלפירושזה,אם

וחזינן ,דאף שהדמים יכולים להשתנות לאחר מיתה לפי מה שיהיה שוה

יאמרסתם"דמישורעלי"ומת,לאיתחייבאלאבדמישורמת,דהאחיוב

הנידרבשעתהאומדנא,מכלמקוםחיילמעיקראשיעבודנכסים,אףשאין

דמים בשעת נתינה ,ומתניתין משמע שנותן כל דמיו ,ולהכי צריך להעמיד

שיעור החוב קצוב .וכן חזינן מדתנן בגיטין )מח (:אין מוציאין למזון האשה

דוקאבכהאיגונא.

והבנותמפניתיקוןהעולם,אבלמעיקרהדיןאיכאשיעבודנכסים,אףשאינן

כ( גמ',אףעלפישחלטוכהןאומרלוהרישלךלפניך.התוס'בד"האףעל

קצובין).א.ג.[(.

פי ,הביאו דעת ר"י דהבית מותר בהנאה .וכתב בשיטה מקובצת ,דלדעתו

יג( מתני' ,ובית זה קרבן .פירש רש"י בד"ה ובית זה ,לבדק הבית .ובחולין

חידוש התנא הוא .דאף דדירה גרועה היא ,שהרי כליו טמאים ,מכל מקום

)קלט(.בד"הוביתהוסיף,שאףבדקהביתאיקריקרבן,כעניןשנאמר)במדבר

מצי אמר ליה הרי שלך לפניך .והתוס' מסקי דבאמת הבית אסור בהנאה,

לא ,נ( "ונקרב את קרבן ה' איש אשר מצא כלי זהב"] .אמנם בתמורה )יג(.

ואפילו הכי אומר לי הרי שלך לפניך ,משום דמיירי באמר לו "בית זה".

איתא ,דכך סבר רבי שמעון ,אבל לרבנן לא איקרו קרבן אלא "קרבן ה'".

ורש"יבד"האףעלפיפירש,דאףשעומדלנתץ,כלזמןשלאנתצואומרלו

וכדפירשרש"י)שם(בד"הקרבןלה'.ואפשרדהכאודאימוכחמלשונושלא

הרישלךלפניך.

נתכויןלצורךמזבח,דאםכןהוהליהלמימר"לקרבן"ולא"קרבן",שהבית

כא( ]רש"י ד"ה נתצו ,בתוה"ד ,דמשום מזליה דמשכיר הוא וכו' .מדהוצרך

עצמולאקרבלמזבח.וכדתנןבתמורה )כז(:שהאומרעלבהמהטמאההרי

רש"י להאי טעמא ,לכאורה משמע דמפרש ,דמיירי שהשכיר לו "בית זה",

היאעולה,לאאמרכלום,אלאאםכןאמרלעולה.וכיוןדאשכחנאבקרא

דאי השכיר לו "בית סתם" ,כשנפל הבית ודאי צריך להעמיד לו אחר,

דלשוןקרבןמישךשייךאףבבדקהבית,אמרינןדודאילכךכוונתו,אףשלא

וכדאיתאבבבאמציעא)קג,(.ואיןצריךלטעמאשפירשרש"י.ועייןאותכ"ד

אמר"קרבןה'").א.ג[(.

וכ"ה[.

ג
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כב( בא"ד ,דמשוםמזליהדמשכירהואשנחשדעלהגזלאועלצרותהעין.

זה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלו .ואם כן הכא נמי נימא שמשתמש

תמהובחייאריהובמוצלמאש,האלעיל)טז(.אמרינןדנגעיבתיםבאיםעל

בחלק דידיה .ותירץ ,דכיון שמשתמש בכל הבית ,ואף בדברים ששותפין

גזל ,דמשום שכנס ממון שאינו שלו ,יפזר עתה ממונו ,כדכתיב ופנו את

יכולין לעכב זה על זה ,לא שייך למימר שבחלקו בלבד משתמש .ובתוס'

הבית.וכןעלצרותעיןהיינועלשאינומשאילכליו,ולאשייךהכא,דהא

בכתובות )נט (:ד"ה שדה כתבו ,דלפירוש זה דההקדש לא חייל כנגד

איןדרבוהמשכיראלאהשוכר,ולאיפזרוממונושלהמשכיר.

השכירות ,ימכרו את הבית ,והשוכר יטול מדמי המכירה דמי השכירות,

כג( תוס' ד"ה אע"פ )בנמשך לדף כא ,(.בתוה"ד ,אלמא משמע דסנדל

והמותריהיהלהקדש.

המוחלט אסור בהנאה .ביאר המראה כהן ,דאף דהתם אמרינן דטעמא

ג( בא"ד,שם .בעיקרסברתהתוס'דכיוןשישלהקדששותפותעמואסורלו

דסנדל המוחלט משום דכתותי מכתת שיעוריה )משום שעומד לשרפה(,

לדור בבית ,ביאר בקובץ הערות )סימן נב ,א( ,דסברי דאיסור מעילה אינו

הוכחת תוס' מדברי רב פפא משמיה דרבא שם ,דאמר דאם חלצה בסנדל

תלוי בדין גזל .אבל הר"ן )שהובא באות א( ,דסובר דבהשכיר לו בית זה,

המוחלט חליצתה כשרה ,ועל כרחך לא סבר לטעמא דכתותי מכתת

יכולהשוכרלדורבואףדחיילההקדש,סביראליהדאיסורהקדשהוארק

שיעוריה ,וטעמא דאסור לכתחילה ,על כרחך משום שאסור בהנאה .עוד

משום גזל ,וכל שזכאי לדור בבית ,אין כאן גזל ולא איסור מעילה .אבל

תמה ,לנוסח דידן בתוס' דהטעם דבמוסגר חליצתה כשרה משום דמצוות

הקשה,דחיובתשלומי מעילהודאיתלויבדיןגזל)והוכיחכןמכמהדוכתי(,

לאו ליהנות ניתנו ,דהיינו טעמא דסנדל המוחלט לדעת רב פפא ,אבל

ואם כן לדעת התוס' דהכא לא פקע זכות השוכר ,מאי אמרינן "במעילה

במוסגראיןצריךלכך,דבאמתמותרבהנאה.

קאי"דמשמעשישחיובתשלומימעילה,ולארקאיסור.עודכתב)בסימןנג,

כד( בא"ד ,והאדאמרהכאדאומרלוהרישלךלפניךהיינוכגוןדאמרליה

ב(,בדעתהרמב"ןכתובות )נט(,דמתירנמילשוכרלדורבביתאףדההקדש

ביתזה.והר"ןבכתובות)כד.בדפיהרי"ף(כתב,דעלכרחךמייריהכא"בבית

חייל,דישלומרדאזיללשיטתו)שם(,דנקטדקניןשוכרהויכמולוקחלזמן.

סתם",דאילובביתזה,אפילונתצואיןחייבלהעמידלובית,כדאיתאבבבא

ואם היה השני רק שיעבוד בעלמא ,אפשר דהוי סבר כתוס' דאסור לדור

מציעא)קג(.דבנפל,אזדאליה.וכתבבספרחייאריה,דלשיטתוצריךליישב

בשלהקדשאףשאינוגזל.

קושיית התוס' ,דהא דאומר לו הרי שלך לפניך אף שהבית אסור בהנאה,

ד( בא"ד ,שם .והר"ן בנדרים )מו (:כתב בשם רבינו תם ,דטעמא דהדר ביה

משום דמסקינן בבבא קמא )מה (.דבאיסורי הנאה אומרין הרי שלך לפניך.

במעילה,משוםדהקדשמפקיעמידישיעבוד,ואףהקדשבדקהבית].וחזינן

]ובדעת התוס' שמיאנו בזה ,צריך לומר דסברי ,דבשכירות דבית סתם לא

דמפקיע לגמרי זכות השוכר ,ודלא כתוס' דידן .ולדבריו צריך לתרץ הא

שייכא האי טענה ,וכמו דלכתחילה אינו יכול ליתן לו ביתשאסור בהנאה,

"דשדה זו לכשאפדנה" ,דמיירי בקונם ,וכמו שמחלק שם הר"ן ,וכן כתבו

שהריזכותואינהמיוחדתלביתזהדוקא[.

בתוס'כתובות)נט(:ד"השדהבתירוצםהשני[.אמנםהביאדעתרש"יבבבא

כה( בא"ד ,והוי כמו מתהאו נשברה וכו' ופירש רש"י שם או יפסידשכרו.

קמא)צ(.ד"ההקדש,דדוקאקדושתהגוףמפקעתמידישיעבוד,ולאקדושת

הקשההמוצלמאש,דמשמעדאףבמתהונשברהאינויכוללחייבוליתןלו

דמים.

חמור אחר ,ואם כן אפילו נתצו נמי ,אמאי יכול לחייבו ליתן לו בית אחר.

ה( בא"ד ,והא דפריך הכא היכי מצי מקדיש ליה וכו' והכי פריך היכי מצי

ותירץ,דהתםאמרינןדמזלודשוכרגרם,אבלהכאבודאיישלתלותבמזליה

מקדיש לענין דמעלה שכר להקדש וכו' .הקשה בספר חיי אריה ,הא

דבעל הבית ,וכמו שפירש רש"י בד"ה נתצו ,ומשום הכי בדאיכא תרתי

בתוספתא נמי קתני לישנא "דמעלה שכר להקדש" ,וכמו שהביאו התוס'

לטיבותא ,א .שאמר לו "בית זה" ,ב .שהבית עדיין בעין ,אין יכול לחייבו

בסמוך .ותירץ ,דבתוספתא גרסינן "מעלה שכר לבעלים ומעלה שכר

ליתן לו בית אחר] .ולפי זה מה שהביאו התוס' משם ,לא בתורת ראיה

להקדש",דהיינושצריךליתןלהקדשכיוןשיכוללהקדישזכותו,ומכלמקום

לנידוןדידן,אלאלומרדמצינוכיוצאבזה,שהבעליםאינוחייבליתןלודבר

צריךליתןגםלבעלים,שאינויכוללהפקיעזכותם.והכאדקתני"מעלהשכר

אחר ,ומכל מקום השוכר לא חייב לשלם דמי השכירות .ונראה דהא

להקדש"בלבד,משמעשנותןדוקאלהקדשולאלבעלים,ואהאמקשינןאיך

דבנחלט אינו חייב לו בית אחר ,משום שאומרים באיסורי הנאה הרי שלך

יכוללהפקיעזכותהבעלים.

לפניך,כיוןדמיירי"בביתזה".ודוקאבביתסתםסבריתוס'דלאשייךלומר

ו( בא"ד ,וזהלשוןהתוספתא )בבא מציעא פרקט,הלכה יב( ,השוכר שדה

הרישלךלפניךבאיסוריהנאה[.

מחברו והשכירה לאחר רשאי בעל הבית שיאמר לו אין לי חשבון עם כל

כו( בא"ד ,עיין באות הקודמת ,רש"י בבבא מציעא )עח (.ד"ה חייב ,פירש

אדם אלא עמך .בחזון יחזקאל )שם( ביאר ,דהיינו לענין שלא יכול השוכר

דמתניתין דמתה או נשברה חייב להעמיד לו חמור אחר ,איירא באמר לו

ראשוןלהפטרמדמיהשכירותולומרלמשכירשיתבעמהשוכרהשני,אבל

"חמור זה"] .ולהכי כתב דאינו חייב להעמיד לו אחר אם רוצה להפסיד

עיקר השכירות חיילא לדעת הרמב"ם )בפ"ה משכירות ה"ה( אשני .ולדעת

שכרו[.אמנםהריטב"א)שם(ביאר,דאייראבאמרלו"חמורסתם",ובאמת

ישמישהורה )שהובאברמב"םשם(,דלאחיילאהשכירותדשניכלל,לכך

יכול לתבעו שיתן לו חמור אחר .ובדף )קג .שם( כתב הריטב"א בשם רבו,

אומרלוהמשכירשלאיוכללדחותולשוכרהשני,דשכירותולאוכלוםהיא.

דהיכאדאמרלו"ביתזה",ונפלהבית,השוכרחייבליתןלוכלהשכר,אף

והביא דברי הסמ"ע )בסימן שטז( דדוקא לענין בית סובר הרמב"ם שיכול

שהמשכיראינוחייבלהעמידלוביתאחר,דהויכמושקנהביתונפלקודם

להשכיר לאחר ,אבל לענין שדה ,מודה דלא מצי להשכיר לאחר ,שמא

שיפרעדמיו].ודלאכרש"יוהביאדדעתהרמב"ן,כרש"י.

יכחישנה.אמנםדקדקמלשוןהרמב"םדלאכהסמ"ע.



ז( בא"ד ,עמדבעלהביתוהקדישהאינהמקודשתעדשתחזורלרשותווכל

דףכאע"א

מהשנהנהממנההריזהמקודשת.ביאר החזוןיחזקאל)שם(,דדוקאכלפי

א( תוס' ד"ה הכי קאמר ,תימה דהכא משמע דמשכיר יכול להקדיש ביתו

השוכר לא חייל הקדש המשכיר ,אבל המשכיר צריך ליתן להקדש את כל

אחר שהשכירו וכו' ,והר"ן בכתובות )כד .בדפי הרי"ף( תירץ ,דהכא מיירי

השכר שקיבל מהשוכר עבור אותם הימים .ואף שכבר קיבל דמי שכירות

שהשכירלו"ביתסתם",ומשוםהכימצימקדישליהמהשתא,ויהיבלשוכר

קודםשהקדיש)למסקנתהתוס'(.

ביתא אחריני ,אבל בהשכיר לו "בית זה" ,אף שהקדשו חל ,לא כל הימנו

ח( בא"ד ,דהא דתניא בתוספתא שאין המשכיר יכול להקדיש היינו

להפקיעזכותושלשוכר,שדרבוכלזמנו.והוכיחדהכאמייריב"ביתסתם",

כשהקדיםלושכרווהכאמייריבשלאהקדיםשכרו.וכןכתבהר"ןבנדרים

מהאדאמרינןלעיל)כ(:נתצוחייבלהעמידלובית,וכמושהובאשםבאות

)מו (:בשם אחרים .וביאר ,דכשלא נתן שכרו ,כיון שעל כרחך צריך ליתן

כד ,וכן כתב הר"ן בנדרים )מו].(:והתוס' אזלי לשיטתם בד"ה אע"פ דהתם

השכרלהקדש,נמצאשישלהקדשידוזכותבכלהביתכמושהיהלמשכיר,

נמימייריב"ביתזה",ומשוםהכילאתירצוכן[.

ולפיכך חל ההקדש על הבית ,וכי דייר ביה במעילה קאי .אבל כשהקדים

ב( בא"ד ,והאדאמרהדרבומעלהשכרלהקדשהיינומשוםשישלהקדש

שכרו ,כיון דאסתלק ליה משכיר לגמרי ,לא מצי אסר ]אף בקונם[ .ובקובץ

שותפות עמו ואין כל אחד יכול לברר חלקו .הקשה בספר חיי אריה ,הא

הערות )סימן נג ,י( ביאר החילוק בין הקדים ללא הקדים ,דהיכא שהקדים

קיימאלןבנדרים)מו(:כרביאליעזרבןיעקב,דאמרדשותפיןשנדרוזהמזה,

דמי השכירות ,זוכה מיד בחפץ לפירותיו ,והוי כלוקח לזמן ,ובהאי גונא

ד
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אמרינן דהשוכר בשלו משתמש ,אבל בשלא נתן שכרו ,מעיקרא לית ליה

דבריחכמים.ובשו"תבאריצחק)אבןהעזרסימןי,ענףא'(הקשה,לפידעת

אלאשיעבודלהשתמשבשלהמשכיר.

בעלהעיטור שהובא ברמ"א)חושןמשפטסימןרה,סעיףיב(דתליוהווקנה

ט( תוס' ד"ה כי גרסינן ,בתוה"ד ,והוא לא ידע ומעל כשדר בו וכו' .הקשו

לאמהניאףלרבהונא,אםכןאיךמהניכפיהבגט,לפימהשמבוארבכמה

בהגהות הרא"מ הורוויץ ובחיי אריה ,אם כן מאי קשיא לגמ' אהא דקתני

אחרוניםדבעינןשהבעליקנהאתהגט,וכשאנוכופיןאותו,נמצאשלאזכה

מעלה שכר להקדש ,דכיון דלא נתכוין לגזלו ולא נפק הבית לחולין ,הרי

בגט,דהויתליוהווקנה.ותירץ,דטעמאדניחאליהמשוםמצוהלשמועדברי

שפירמתחייבשכרלהקדשבכלשעהשדרבומדיןתשלומימעילה.ובספר

חכמים,מהניאףכלפיתליוהווקנה.ודלאכהקצותהחושן)בסימןט,ס"קא(

מוצל מאש תירץ ,דלישנא ד"'מעלה שכר להקדש" משמע שהשכר עצמו

דנקטדלאמהניטעמאדניחאליהבכפרהלעניןלקנות .ובחייאריה הקשה,

)שנתןלמשכיר(לאנפקלחולין.

דאכתילפיהסלקאדעתאדגמ'דבבאבתראדלעיל,דאכתילאידעטעמא

י( גמ' ,הא מני רבי מאיר היא דאמר אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם.

"דמצוה לשמוע דברי חכמים" ,תיקשי איך כופין על הגט ,ומה יועיל דינא

הקשהבחייאריה,דמדקתנימעלהשכרלהקדש,משמעלהדיא,דאףקודם

דרב הונא דתליוהו וזבין] .ולכאורה אין כאן קושיא כלל ,דיש לומר דהיינו

שיבא לידי המשכיר ,רק השוכר מסרן ליד הגזבר ,קדשו המעות .ולדברי

בגונאשתחילהרצהוקנההגט,ולאחרמיכןהתחרטולארצהלגרש[.

הקצותהחושן )בסימןקסג,ס"קא(דחובהוידברשאינוברשותו,אםכןאף

טז( גמ',בחטאתנזיר .כתבהלחםמשנה )בפ"ימנזירותה"ח(,דהוהמצינמי

לרבימאיראיךחלהקדשו,דביבמות)צג(.אמרינן,דאףלרבימאירעדשלא

למימר באשם נזיר טמא ,דכיון שאינו מעכבו מלמנות נזירות טהרה ,אתי

באולעולם יכוללחזורבו,דלאחיילעדדאתילעולםויבואולרשותו.והכא

לשהויי.ולאחשרבפפאלהזכירו,דלאנחיתרבפפאלמימר,אלאדכללא

לאבאולרשותוכלל,ואיךקדשיהמעות.

דמתניתין לאו כלל גמור הוא .אבל במוצל מאש כתב ,דאף שאינו מעכב,

יא( מתני' ,חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותן .כתבו התוס' בראש

כיוןשמכפרלאאתילשהויי,וכמוחטאתחלב.

השנה )ו (.ד"ה יקריב ,דאם עובר אבל תאחר ,אף בחטאות ואשמות יש

יז( גמ' ,למקראה הקדימו הכתוב .פירש רש"י ד"ה והאמר ,שתהא נקרא

למשכנו] ,כדמוכח התם ,דדרשינן ליה מקרא "ועשית" אזהרה לבית דין

במקראתחילה.והתוס'בזבחים )צ(.ד"הלמקראה הביאופירוש רבינוחיים,

שיעשוך ,וקאי נמי אחטאות ואשמות[ .והכא מיירי בלא עבר אבל תאחר.

שצריך להקדיש העולה תחילה .והקשו עליו ,דאם כן מאי מקשי הכא,

והא דכייפינן ליה אעולות ושלמים ,משום שהוא מתעצל להביא .ובתוס'

דשפירישלומרשאיןלמשכנה,דהאעלכרחהתקדישהעולהכדישתוכל

ישנים )הנדפסבתוה"דשם(איתא,שמוציאהוצאותשלאלצורךכדישלא

להקדישולהקריבהחטאת.

ישארבידוממהלקנות.והקשההשפתאמת )שם(,אמאיממתיניןלכופועד

יח( גמ',יקריבאותומלמדשכופיןאותו.הקשוהתוס'בראשהשנה )ו(.ד"ה

שיעבור אבל תאחר ,דהיינו אחר שלש רגלים ,הא ברגל ראשון כבר קאי

יקריב,האעלכלמצותעשהנמיכופין,ואמאיאיצטריךהכאקרא.ותירצו,

בעשה,וכדאיתאבגמ'שם.ותירץ,דאפשרדדוקאבאפרישולאאקריבאיכא

דסלקא דעתין דהכא אין כופין ,לפי שכתוב "לרצונו"] .ולפי זה הא דנקטא

עשה ברגל ראשון ,אבל היכא דלא אפריש כלל ,לא .והריטב"א שם כתב,

הברייתא "יקריב אותו היינו דאזיל א"לרצונו"[ .ובחידושי הגרי"ז כתב,

דהאדאמרינןהכאדאיןממשכניןבחטאותואשמות,היינולומרשאיןצריך

דלדברירש"י)לגירסתהשטמ"ק אותי,ולקמן )כג(:ד"הממשכנין(,דהגזבר

למשכן ,כיון שמעצמו יביאם .ולעולם אם רואים שאינו מביא צריך לכופו

נכנס למשכן ,אם כן אינו מדין כפיה על המצוות ,דמסור לבית דין ולא

וכדילפינןהתם.

לגזבר,אלאמדיןגבייתחוב.

יב( רש"יד"הממשכנין,בתוה"ד ,הואילולאוחובההיאעליהלאחשיבלה



כפרה ואתי לשהויי .והתוס' בבבא בתרא )מח (.כתבו ,דאף דעולה מכפרת

דףכאע"ב

אעשה ,הא אמר בזבחים )ז (:דעולה דורון היא ,ומקופיא מכפרא ולא

יט( גמ',כיתניאההיאבשעתכפרה .ביאררבינוגרשום,דהואילוניחאליה

מקיבעא .וכן כתב בחידושי הרמב"ן שם .אמנם רש"י בזבחים )שם( ד"ה

בשעת הפרשה ,ודאי אכתי ניחא ליה .אבל הרמב"ם )בפי"ד ממעשה

מקיבעאלאמכפרא פירש,דהאדמכפראאעשהמקופיא,קאיאחטאתולא

הקרבנות ה"י( כתב ,דאפילו חזר בו להדיא בשעת הקרבה ,לא איכפת לן,

אעולה.והתוס')שם(ד"העולהכתבו,דעולהדורוןהיא,אף דאעשהמכפרת

ומקריביןהעולהוהשלמיםשהפרישחברו,שהרירצהבהןבשעתהפרשה.

יותרמחטאת,דהאמכפראמקיבעא.ורש"י בד"ה עולה פירש,דאינהבאה

והמנחת ברוך )בסימן טו( הקשה ,דבראש השנה )ו (.מייתינן האי דרשה

לכפרעלעשהכפרהממש,אלאלאחרשכיפרההתשובה עלהעשה,היא

דלרצונולגביאפרישולאאקריב,ועלכרחךדעיקרדיןלרצונונאמרבשעת

באהלהקבלתפנים.

הקרבה,כדכתיב"יקריבאותולרצונו",ובסוגייןיליףהפרשהמהקרבה,ומכל

יג( מתני' ,כופין אותו עד שיאמר רוצה אני וכו' .בבבא בתרא )מח (.בעי

מקוםאיךיתכןשיקריבוהקרבןכשבשעתהקרבהעומדוצווחשאינורוצה.

לאתויי מהא ראיה ,להא דאמר רב הונא תליוהו וזבין זביניה זביני .ודחי,

ותירץ ,דלא מיירי שאינו רוצה בקרבן כלל ,אלא אינו רוצה בקרבן חברו,

דשאניהכאדניחאליהדתהויליהכפרה.ופירשוהתוס' בד"ה יקריב,דאף

אלא שיקריב משלו ,ובהא מיקרי שפיר "לרצונו" .ובתוס' ד"ה מאי כתבו,

דנדרים ונדבות אינן מכפרים ,אית ליה כפרה ממה שנדר ,שאם לא יקיים

דטעמא דשמואל דמשום סמיכה אין צריך דעתו וכו'] .ולכאורה יש לעיין,

נדרועוונוישא.ובחידושיהרמב"ן)שם(ביאר,דניחאליהדתיהויליהכפרה

אם כוונתם דאיכא אומדנא דניחא ליה ,או דלא חיישינן לרצונו ,מאחר

דמקופיא.

שזכההקדשבבהמה[.

יד( ]מתני',שם,לכאורהנראהדאיןלומר,דדוקאבעולהדאיכאכפרהבעינן

כ( תוס'ד"המאי,וא"תמכלמקוםהאפליגוכו'.ורש"יבד"האף כתב,קא

"לרצונו" ולא בשלמים ,דאם שייך הקרבה בלא רצונו ,אף בעולה אמאי

משמעלןרבפפאדקאמרלאמוראינמילאקשייןוכו'.וכתבהמוצלמאש,

מעכב רצונו ,דהא עולה קרבה אף בלא שמכפרת ,דאדם דלא עבר אעשה

דלרש"ידלאקאיאסיפאדמילתיהדרבפפא,לאקשיאכללקושייתהתוס',

כלל נמי מצי להקריב עולה .ועל כרחך ד"לרצונו" אינו רק משום הכפרה,

והתוס' נקטו דקיימינן אסיפיה דמילתיה דרב פפא שאמר "אמוראי ודאי

אלא תנאי בעיקר הקרבת קרבן,הלכך אףאי נימא דבשלמים ליכא כפרה,

פליגי" ,והא דאמרינן "מהו דתימא אף בשעת הפרשה ואף על גב דהך

]עייןרש"י)תענית כג(.ד"הפרהודאה ,ובטוריאבןומצפהאיתן שםוצריך

קמייתא תיובתיה" ,היינו כדי שלא לעשות מחלוקת בין האמוראים .ולכך

עיון[ בעי רצונו .ומאי דנקט הרמב"ן )הובא באות הקודמת( דבעולה איכא

הקשו התוס' דמכל מקום פליגי .ותירצו ,דמכל מקום בכהאי גונא דפליגי

כפרהמקופיא,האמתקאמרדבעולהאיכאנמיכפרהמקופיא,ובאמתבלאו

השתא לא הוו פליגי .והיינו דהוה אמינא שלכל הפחות אין כאן סברות

הכינמיבעינןרצונו).א.ג.[(.

הפוכות,שדוחקגדוללומרדפליגיבסברותהפוכות.

טו( מתני',וכןאתהמוצאבגיטינשיםכופיןאותועדשיאמררוצהאני.ביאר

כא( גמ',דאםכןליתניעדשיתן.הקשהבהגהותהגר"א,אםכןהוהאמינא

הרשב"םבבבאבתרא)מח(.ד"הוכן,דאיירינןבהנךדתנןבהובכתובות)עז(:

דמהניאפילונותןשלאמדעתוכלל.ותירץ,דאםכןליתניכופיןאותושיתן,

דכופין אותן להוציא .ובגמ' בבא בתרא )שם( בעי לאתויי מהא נמי ראיה

ומלישנא ד"עד שיתן" איכא למישמע דבעינן עד שיתרצה .ובחיי אריה

לדרב הונא דתליוהו וזבין זביניה זביני .ודחי ,דשאני התם דמצוה לשמוע

הקשה,דברישאלגביקרבנותנמיקתניעדשיאמררוצהאני,ולאאשכחנא

ה
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דבעילבטלמודעות.ותירץ,דהתםמיירילעניןממשכניןאותו,שאינועושה

אבלגםבלאמעלהזומהניההכרזהבעצםמהשמכריזיןשניימיםבשבוע

מעשה,אלאביתדיןנוטליןממנו,ולכךבעינןשיאמררוצהאני].ולכאורה

במשך שישים יום .עוד יש לומר ,דאין כוונת רש"י שהם ימי אסיפה

צריךעיון,דכדילהקריבלאסגיבממשכנין,דבעינןשיקדישהבהמה[.

ומפרסמאמילתא,אלאכיוןשביתדיןיושביםבאותויוםיוכלולדאוגולפקח

כב( גמ',מאיעדשיאמרוכו'.כתבהמחנהאפרים )בהלכותגזלה,סימןכו(,

שיכריזואז).א.ג.[(.

דמהכאשמעינן,דכלהיכאדכופיןאותולעשות,ועלידיזהעשה,הוהליה

ג( רש"י ד"ה קולפי טאבי ,הכאות גדולות.כתבהרש"ש ,דרש"י בסוטה )יג(.

כאילואמררוצהאני].דאילאוהכיאיןראיהדקאיאביטולמודעה[.

ד"ה שקיל העתיק גולפי טובי ,ולפי זה יתפרש הרבה )כמו טובא( .וגולפי

כג( גמ' ,עד דמבטל ליה למודעיה .הקשה החשק שלמה ,דמלישנא דגמ'

היינומקלותכדפירשרש"ישם.

משמע ,דבעינן שיבטל המודעא בפירוש ,וכן מבואר בתוס' ד"ה האי ,והיכי

ד( בא"ד ,רצופין שלשים יום בין יתומים בין הקדש .הלחם משנה )בפ"ג

שמעינןלהממתניתיןדלאקתניאלא"שיאמררוצהאני",ולאקתנישיאמר

מערכין ה"כ( תמה ,הא הקדש לרבי מאיר הוי שישים יום .ובהגהות רבי

בפירוששמבטלהמודעא.

בצלאלרנשבורג כתב,דרש"יקאירקעלתיבת"רצופין"שהזכיר,שבהקדש
נמיהוירצופין,ולעולםהתםשישיםיום.וכןכתבוהרש"שוהרא"מהורוויץ



והעולתשלמה.

פרקשוםהיתומים


ה( ]רש"י ד"ה ואם בא להכריז ,בתוה"ד ,וימי הכרזה שמונה עשר יום ,צא

כד( מתני',שוםהיתומיםשלשיםיום.ונקטוהתוס'ד"השוםהיתומים דלאו

וחשובמשניבשבתוכו'.ומשמעמדבריו,דבעינןדוקאשמונהעשריום,ואם

דוקא יתומים ,והוכיחו כן מהאדאיתא בבבא מציעא )לה (:מכישלמי יומי

כן היינו דוקא כשהתחילו בשני הוי שישים יום ,אבל אם התחילו בחמישי

אכרזתא .אבל הרמב"ם )בפי"ב ממלוה ה"ח( כתב להאי דינא דוקא לענין

בעינן שישים ואחד יום ,כדי שתהיה הכרזה אחרונה בשני ,דבשישים יום

יתומים.ולגבישאראדםכתב)בפכ"בממלוהה"ו(,דמכריזיןעליהכפימה

הנשלמיםביוםראשוןאיכארקי"זהכרזות.אמנםהרמב"ם )בפי"בממלוה

שיראו .וכתב המגיד משנה )שם( ,דבגובה מלקוחות הוי כגובה מיתומים,

ה"ח(כתבבסתמאדמכריזיןשישיםיוםשניוחמישי.וכןכתבהטור)בסימן

שהרי הםשוים ליתומים לעניןשהבא ליפרע מהן לא יפרע אלא בשבועה.

קט(,ולאהזכירודבעינןשיהיושמונהעשרהכרזות.ואףדבגמ'אמרולאהוו

אבל ההפלאה שבערכין לקמן )כב (.כתב ,דלדעת הרמב"ם קאי האי דינא

אלאתמניסר,איןהכרחדבעינןתמניסרבדוקא,אלאדנקטוהמניןהגדול[.

דוקא לענין יתומים קטנים ולא בגדולים .והביא מקור לדבריו מהא דאיתא

ו( גמ' ,אין נזקקין לנכסי יתומים אלא אם כן ריבית אוכלת בהן ורבי יוחנן

בירושלמי דכתובות )פי"א ה"ו( ,למה שלשים יום ,ליפות כוחן של יתומים.

אמר וכו' או לכתובת אשה .כתבו התוס' בבבא בתרא )ה (:ד"ה ואפילו,

וכתב בביאור הגר"א )חושן משפט סימן צח ,ס"ק יא( דהרמב"ם מפרש מה

דמדלאאשכחודגוביןאלאבהניגוני,משמעדבסתםבעלחובאיןגוביןאף

שאמרובבבאמציעאיומיאכרזתא,דהיינושמכריזיןכפימהשיראו.והביא

היכא שמת הלוה תוך זמן ההלואה ,ואף דמסתמא סברי דחזקה אין אדם

)שם ס"ק יב( דרש"י )שם( ד"ה מכי ,הביא למתניתין דהכא ,וחזינן דנקט

פורעתוךזמנו,מכלמקוםחיישינןלצרריאףתוךהזמן.

כתוס' .והטור )בחושן משפט סימן קג( כתב ,דנראה דאין לחלק בין יתומים

ז( גמ' ,תנן שום היתומים שלשים יום וכו' אלא לרב אסי קשיא .הקשה

לשאר גוביינא ,דכיון שנמכר שלא מדעתו על פי בית דין ,צריך שומא

בשיטה מקובצת לעיל )כא (:בשם הרא"ש ,מהיכא תיתי לגמ' דמתניתין

והכרזהכמובשליתומים.

ביתומיםקטניםמיירי,דילמאבגדוליםדוקא,דלהםודאינזקקין.ותירץ,דאי

כה( רש"י ד"ה דנידכר ,בעל הבית באורתא מאי דאמר לפועלים בצפרא.

לא איירי אלא בגדולים ,הוה ליה למימר "שום ההדיוט"] ,כיון דבאמת

כתב הדרישה )בסימן קט ,ס"ק א( ,דלפירושו צריך לפרש שעת הוצאת

הכרזתשלשיםיוםנוהגתבכלהדיוט[,והאדנקטיתומים,עלכרחךמשום

פועלים היינו שיוצאים מביתם ,והכנסת פועליםהיינו כניסתן לביתם .וכמו

דמיירי בקטנים ,וסלקא דעתן דליהוו קטנים כהקדש דליבעי שישים יום.

שפירש רש"י בבבא מציעא )פג (:ד"ה בכניסתו ובד"ה וביציאתו .אמנם

ולדעתהרמב"ם שהובא לעיל )כא(:אותכד,דדינאדמתניתיןדוקאביתמי,

בשיטהמקובצתהגיהברש"יאיפכא.

איאפשרלתרץכן,דודאילאמציתנאלמינקטהדיוטסתם.ואםכןקשיא

כו( תוס' ד"ה כך ,בתוה"ד ,ואם המלוה רוצה לעכב בכך ששמוהו בית דין

מנליה למקשן דמתניתין איירא בקטנים .וההפלאה שבערכין כתב ,דלדעת

וכו'אוקימנאליהבידהמלוהמיד.אבלהטור)בסימןקג(כתב,דאפילואם

הרמב"םניחאבפשיטותטפי,דכלדינאדמתניתיןדוקאבקטנים].אבללדעת

המלוהרוצהליטלהבדמיהשומא,מכריזין,שמאימצאומישיטלהביותר.

המגידמשנהשהובאשםאינודוקאבקטנים,ולפיזהתיקשי[.

והבית יוסף הביא דבירושלמי כתובות )פי"א ה"ו( איתא כדברי התוס'.

ח( ]רש"יד"המיצאית,להמתיןימיהכרזתינובלאריבית.ולקמן)בעמודב(

]ובירושלמי שם משמע ,שאף לכל אדם הרוצה ליטלה כשומתן ,מוכרין לו

בד"ה אילימא פירש ,מי צאית להמתין ימי הכרזה .ומשמע שאינו רוצה

מיד,אבלהתוס'הזכירורקמלוה[.אבלהביא,דתלמודאדידן)כתובות ק(:

להמתין כלל .ומה ששינה פירושו כאן ,משום דהכא דמיירי ביש בשטר

משמעדפליגאירושלמי.

ריבית ,מסתברא דלא איכפת ליה להמתין אם ירוויח ריבית על ימי



ההמתנה.אבללקמןלאמייריבישבוריביתוכמושביארבשיטה מקובצת

דףכבע"א

שם,ולכןפירשרש"ישודאילאיסכיםלהמתין.ועייןבאותיח[.

א( גמ',כרבימאיראוכרבייהודה.העולתשלמה תמה,אמאינסתפקוהא

ט( גמ' ,בקיבל עליו לדון בדיני ישראל ,אי הכי ריבית נמי לא לשקול.

ודאי דלפום ריהטא אתיא כרבי יהודה ,וכמו ששאלו על אתר "והא רבי

הרש"ש תמה ,אמאי בדיני ישראל לא יטול ריבית ,דהא התורה לא אסרה

מאיר שלשים קאמר" .ותירץ ,דאפשר דרב נחמן בר יצחק שאלו שתי

לגוי ליטול מישראל .ובהגהות היעב"ץ נמי הקשה כן ,והוסיף ,דהא ריבית

השאלות כאחת ,כרבי מאיר ובהקדש ,או כרבי יהודה וביתומים .ומסדרי

לאו גזל הוא דליתסר משום גזלה ,וכדאמרינן בבבא מציעא )סא (.דליכא

הש"סחילקו.

למילף איסור ריבית מגזל ,כיון דמדעתיה יהיב ליה .ותירץ הרש"ש ,דכמו

ב( גמ',באלהכריזוכו'בשניובחמישיששים.והרמב"ם )פי"בממלוהה"ח(

שאינולוקחריביתעבורימיההכרזה,דהיינומשוםשעיכובהפירעוןהואעל

כתב ,דמכריזין שלשים רצופין ,או ששים יום שני וחמישי ,ומכריזים בבוקר

פי דין ,כמו כן אין לו ליטול ריבית על כל הזמן עד שיגדלו ,כיון שבדיני

ובערב בשעת הכנסת פועלים ובשעת הוצאת פועלים .מבואר בדבריו ,דאף

ישראל אין נזקקין לנכסי יתומים קטנים ,ועיכוב הפירעון מדינא הוא .ועיין

כשמכריזיןבשניוחמישי,מכריזיןבבוקרובערב].וקשה,לפימהשכתברש"י

בחידושיהגרי"ז.

בד"הואם,דטעמאדשניוחמישי,לפישהםימיהדין,והיינושמחמתכןהוא

י( ]גמ' ,אין נפרעין מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית וכו' עובד כוכבים מי

זמן אסיפה ,דהתינח בבוקר ,אבל בערב מסתמא כבר יצאו לעירם וליכא

צאית .צריךביאורמהשייךכאןמיצאית,דהאאיןבאיםליטולממנוכלום

אסיפה.ובפרטלדעתהתוס'לעיל )כא(:ד"הבשעת,דהכרזתהערבקודמת

ואיךיטוליותרמזיבוריתבעלכרחינו,וגםלמהלאצאיתלזהדמשוםאיזה

להכרזתהבוקר,האבערבעדייןלאבאולשם).ש.ב.(.אמנםישלומר,דמה

טענהבאלתבועיותרמזיבורית).ש.א.ג.א.ג(.ואוליישלומר,דכוונתהגמ'

שהםימיאסיפההוארקטעםלמההעדיפוימיםאלועלשארימי השבוע,

דאינומחוייבלציית[.

ו

âë óã – áë óã ïéëøò úëñî
á"òùúä èáùá áé – èáùá àé
יא( גמ' ,משום חינא מתנינן לה .פירש רש"י בד"ה משום חינא ,שימצאו

כוכבים וכו' .כתב בשיטה מקובצת בשם הרא"ש ,דהכא מיירי בלא ריבית

האנשים חן בעיני הנשים וינשאו להם .והערוך )בערך חן ,ג( פירש,

]ולאכדמוקמינןלעיל)בעמודא(בישבוריבית[.וכתבהמוצלמאש,דהכא

שכשהאשה יודעת שגדול כוחה ליטול כתובה ,משמשת ומשרתת לבעלה

מוקמינן בדתבע העכו"ם ,ולהכיצריך להזקק לו אףשאין בו ריבית .דאמת

בכלכוחה,ומתוךכךתמצאחןבעיניוויהיהשלוםבינולבינה.והביאפירוש

הוא דאפשר לפרש מתניתין בתרי גוני ,או ביש בו ריבית ,או בדתבע,

רבינוחננאל,דהיינוכדישיהיהלהממוןותינשאבו.

והתלמוד אתי לאשמעינן בכל דוכתא חדא אוקימתא ,וכיון דלעיל )בעמוד

יב( גמ' ,כיון דשמענא וכו' יתמי דאכלי דלאו דידהו ליזלו בתר שיבקייהו

א( קאי אדברי רב אסי שהזכיר דנזקקין לשטר שיש בו ריבית ,מייתו התם

מכאן ואילך מיזדקקנא .כתבו התוס' בסנהדרין )לא (.ד"ה חייביה בתירוץ

אוקימתאדריביתבפירושאדמתניתין.

אחד,דמהאיטעמאנמי,אףדבעלמאאיןמקבליםעדותאלאבפניבעלדין

יט( גמ' ,ורבא אמר משום שובר .הקשה בהגהות חשק שלמה ,אמאי נקט

)וקטןכשלאבפניודמי(,גביקטןמקבלים].וחזינןמדבריהם,דהאדאמררב

דוקא שובר ,הא מצי למימר נמי שמא פרע בפני עדים ,והשתא ליתנייהו

"ליזלו בתר שיבקייהו" ,לאו משום דסבר דמעיקר הדין חייבים ופליג

קמן.ותירץ,דקמשמעלן,דאףבמקוםשכתובבשטר,דהימניהלמלוהלומר

אטעמייהו דשאר אמוראי ,דאם כן אינו טעם לקבל עדות בפני קטן .אלא

שאינופרועאפילונגדעדים,מכלמקוםישלחושלשוברשכתובבכתבידו,

כוונתרב,דאףדמעיקרהדיןפטורים,ישלהםלשלםחובאביהם[.

משוםהודאתבעלדין.ובספרמעשהחושב כתב,דלהכילאנקטרבאשמא

יג( גמ',אמררבפפאפריעתבעל חובמצוהוכו' .כתבבעליותדרבינויונה

פרעלובעדים,דהוימילתאדלאשכיחאשיפרעבעדיםוישאירהשטרביד

)בבבאבתרא קעד(.דרבפפאסברדשיעבודאלאודאורייתא,ואיןהשיעבוד

המלוה וכמו כתב הרא"ש בבבא בתרא )פרק א ,סימן ט( ,ולא בעי למיחש

על הנכסים ,אלא על הלוה מצווה לפרוע ,וכן איכא מצוה לפרוע על בניו

להכי.

הגדוליםכשהניחלהםקרקעות.ורבהונאבריהדרביהושעדפליגאטעמא

כ( תוס'ד"הרבאאמרמשוםשובר ,ואיכאבינייהווכו'.כתבהעולתשלמה,

דמצוה ,איכא למימר דסבר דשיעבודא דאורייתא ,אי נמי לאו דאורייתא,

דנפקאמינהעוד,לפימהשכתבוהתוס'בבבא בתרא )ה(:ד"הואפילו,דאף

ורבנןשעבדינהולנכסיהביןמיניהביןמיתמי.אבלבתוס'הרא"שבכתובות

במת הלוה תוך זמן הפירעון חיישינן לצררי ,דהיינו דוקא למאן דחייש

)פו (.כתב ,דאף דסבר רב פפא שיעבודא דאורייתא ,מכל מקום אמר דלאו

לצררי ,אבל לשובר דהוי פירעון גמור ,אין לחוש בתוך זמנו] .אמנם בבבא

בנימיעבדמצוהנינהו,דנכסוהידבראינישאינוןערביןביה,וכיוןדלוהלא

בתרא )ה(.סבררבא דלאאמרינןכללחזקהאיןאדםפורעתוךזמנו,ולהכי

מחייב,לאנתחייבגםהערב.

לאמצותוס'לפרשהאינפקאמינהבדעתרבא[.

יד( גמ',רבהונאבריהדרביהושעאמראימרצרריאתפסיה .כתבהרשב"ם

כא( ]בא"ד ,דהשתא לשובר ליכא למיחש וכו' ואם איתא דהוה ליה שובר

בבבאבתרא)קעד(.ד"הרבהונא,דלדידיהיתמיבנימיעבדמצוה,כדאמרינן

הוה מסר ליה .משמע מלשונם דלא דיינינן ליה כהודאת בעל דין שאין לו

הכא ,דיתמי דאכלי דלאו דידהו ליזלו בתר שיבקייהו .וכתב ההפלאה

שובר ,אלא דסברא הוא דמסתמא לית ליה ,אבל אם בסוף ימצא שובר,

שבערכין ,דחזינן מדבריו ,דדברי רב הונא לא קאי לפרושי מעיקרא מאי

נסמוך עליו .דאף דאמר שאין לו עוד שטרות ,אפשר ששכח מאותו שטר,

טעמאלא,אלאאףבתרמילתיהדרבדיתמידאכלילאודידהווכו',אכתי

ולאהיהדרךהודאהאלאסיפורדבריםבעלמא[.

מהני טעמא דצררי ,דהאאי איכא צררי לא הוי לאו דידהו .ולפיזה,דוקא

כב( תוס'ד"האמרליה,בתוה"ד,דמשוםצרריאיןלמנועלפרועשלאבפניו,

מילתיהדרבפפאאתילפרושימעיקראמאיטעמאלא.

משוםשלאיהאכלאחד ואחדנוטלמעותיווכו'אבלמשוםחששאדשובר

טו( תוס' ד"ה אמר ,הלכה כרב נחמן בדיני דנזקקין לנכסי יתומים .הרש"ש

לאהוהמסיקאדעתיהלומרכן.ביאר העולתשלמהדטעםבחילוק,דצררי

תמה ,מהא דמסקינן לקמן )בעמוד ב( דאין נזקקין .ועל מה שכתבו התוס'

אינם פירעון גמור ,אלא שנתנו בתורת משכון ,ומשום הכי ,כיון שיש טעם

והכי נמי איתא בהכותב וכו' אלמא נזקקין ,תמה בהגהות הרא"מ הורוויץ,

שלאיהאכלאחדוכו',ואיןכאןאלאספקמשכון,מצוהביתדיןלהגבותו.

דמנא להו דלא איירי התם בגדולים ,ומה הביאו מדברי רבי יוחנן יותר

אבל חשש שובר שהוא חשש פירעון גמור ,אין בית דין יכולים לבטל

מכמהמשניותדנפרעיםמהיתומים,דעלכרחךאינךאמוראייפרשודמיירי

ולהוציאממוןשלאכדיןמטעמאדלאיהאכלאחדוכו'.

בגדולים.והעולתשלמה תירץ,דתוס'מפרשים,דרבנחמןקאירקאכתובה,

כג( גמ' ,ומי חיישינן לשובר והתנן הנפרעת וכו' .הקשה הצאן קדשים ,לפי

וקאיאדלעילמיניהדאמר"משוםחינאמתנינןלה",אבלבשארחובותלא

מה שכתבו התוס' בד"ה רבא ,דאיכא גונא דליכא למיחש לשובר ,דהיינו

מיזדקק רב נחמן כלל .ושפיר כתבו התוס' דבכתובה קיימא לן דגובין כרב

כשהודה שאין לו שום שטר חוץ משטרות אלו ,שמא הכא מיירי בכהאי

נחמן .ומייתו נמי ראיה מדברי רבי יוחנן ,לטעמא דחינא שאמרו כאן ,ואף

גונא,ומשוםהכיאמררבנחמןדגובין,וטעמאדרבייצחקנפחאדאמרדאין

דהתם נאמר האי טעמא לענין קדימת האשה משאר בעלי חובות ,נראה

גוביןמבעלחוב,משוםדחיישלצררי.

לתוס' לדמותו גם לענין לגבות מקטנים .ועיין בהפלאה שבערכין שהאריך



בביאורהתוס'.

דףכגע"א

טז( גמ' ,שלחו מתם דשמתוה ומית בשמתיה .ביאר רבינו גרשום ,דדוקא

א( גמ' ,ואלא הא דאמר רב הונא שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו וכו' לימא

בהאי גונא ליכא למיחש לצררי ,אבל בשחייב מודה סבירא להו דאיכא

כתנאי אמרה לשמעתיה .הקשה האור גדול )פרק ו משנה א( ,איך השוו

למיחשלצררי.אבלהידרמהבבבאבתרא)קעד(:כתבדכלשכןהיכאדחייב

קנוניא דמתניתין להא דרב הונא ,דהכא אינו גוזל מהקדש ,דהגבייה תהיה

מודה,ואשמועינןקילתאוכלשכןחמירתא.

כדין,אלאשמעריםלהפסידלהקדש.אבלבדרבהונא,אםמשקרהריהוא

יז( רש"י ד"ה והלכתא כרב הונא ,דהיכא דלא שמתוה חייש לצררי.הקשה

עושה שיגזלו ממש את ההקדש ,ואין אדם עושה כן .ותירץ ,דאם מגרשה

המוצל מאש ,דהוה ליה לומר איפכא ,דהיכא דשמתוה גובין ,ולא אמרינן

מחמתקנוניא,אכתילאמטיזמןפריעתהכתובה.ואפשרעוד,דאפילוהגט

לאו בני מיעבד מצוה ,דבהא פליג אדרב פפא .וביאר ,דכבר שמעינן ממה

אינוכלוםועדייןהיאאשתאיש,וממילאהגבייהשלאכדין.והאדמשהבר

שאמרו "דשמתוה ומת בשמתיה" ,ולמה הוזקקו להוסיף הלכתא כרב הונא

עצרי ,היינו משום דצורבא מרבנן יודע הדין ,וגומר בדעתו לגרש גירושין

בריהדרביהושע.ועלכרחךדאתולאפוקימדרבנחמןדמסיקדנזקקין.וכן

גמורים.

ביאר העולת שלמה .והרשב"ם בבבא בתרא )קעד (:כתב ,דלא גרסינן

ב( תוס'ד"האלא,בתוה"ד ,דקנוניאזוטרתיכגוןלפטורעצמומשבועהאדם

והלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע ,אלא הלכתא ,והכל חדא מילתא,

עושהוכו'.בהגהותהרא"מהורוויץתמה,הריהחשששמאבאמתאינוחייב

דבשמתוהו ומית בשמתיה גובין ,ולא אמרינן יתמי לאו בני מיעבד מצוה

לו,ונמצאגוזלממשמהקדש,ואמאיקרולהקנוניאזוטרתי.והרש"ש ביאר,

נינהו,

דכיוןדאףבלאשיפטרנומהשבועהיוכללישבעולגבותהממון,נמצאשאין



גורםבקנוניאאלאלהפסידלהקדשהזכותלהשביע.

דףכבע"ב

ג( תוס' ד"ה דחזקה אין אדם חוטא ולא לו .כתבבספרמוצל מאש,דטעות

יח( גמ' ,אילימא בבעל חוב עובד כוכבים מי צאית וכו' בבעל חוב עובד

סופרהוא,וצריךלגרוס"חזקהאיןאדםעושהקנוניאעלהקדש".

ז
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כקבלןבעלמא,שאמרלשוןקבלנות,וכדאמרינןבבבאבתרא )קעד,(.ומשום

ד( גמ' ,מר סבר יש לו הפרה .הגרע"א בגליון הש"ס צייןלדבריהתוס' יו"ט
בבכורות )פרק ה משנה ה( ,שכתב דהכא מצינו שנקטו לשון הפרה לגבי

הכי משתעבד ,דכיון שאמר שיפרע ממנו תחילה ,גמר ומשעבד נפשיה.

התרת חכם ,וכדכתבו התוס' בבכורות )לו (.ד"ה מפירין דבכמה מקומות

והרמב"ם )בפי"ז מאישות ה"ט( כתב ,דקבלן דכתובה היינו שאמר לאשה

נקטו בגמ' לשון הפרה לגבי חכם ,אף דבאמת גבי חכם לשון התרה הוא

הנשאילזהואנינותןכתובהזו].שהואלשוןקבלנות[.

הנכון].וכדאיתאבנדרים)עח"(.בעלמיפרואיןחכםמיפר"[,ונקטוכןמשום

יב( גמ',ואיבעיתאימאאבאלגביבריהשיעבודאמשעבדנפשיה.הרמב"ם

לישנא דקרא] .כלומר ,דבקרא הוזכר גבי נדרים לשון הפרה ,ולא לשון

)בפכ"הממלוהולוהה"ו(כתב,דהיינודוקאבקנומידו.והראב"ד שםכתב,

התרה[.

דאףבלאקנומידומשעבד.והמגידמשנהביארסברתהרמב"ם,כיוןשאין

ה( תוס' ד"ה מר סבר ,בתוה"ד ,דאין צריך לפרט הנדר כי אם הלשון שנדר

כאןמתןמעות,וליכאלמימרעלאמונתוהלוהו,דמילערבהבאלאחרמתן

בו .אמנם בשו"ת הרשב"א )חלק ד ,סימן סב( כתב ,שצריך לפרוט הסיבה

מעות,דבעיקנין.והמשנהלמלךהקשה,דלאדמי,דשאניהתםשכברהיתה

שבשבילהנדר,והואהעיקר,שהרימהשצריךלפרטהואכדישידעוהסיבה

ההלואה וחסרון כיס] ,מה שאין כן הכא ערבותו מתחילת חיוב הכתובה

שנדרבשבילה,ולאיתירולואםנדרכדילהתרחקמןהאיסוראומןהגזל.

היא[ .ועוד ,כיון דאמרינן דאבא לגבי בריה משתעבד יותר משאר אינשי,

והביתיוסף )ביורהדעהסימןרכח(דקדקכןמדברי רש"יבגיטין )לה(:ד"ה

אמאיבעיקנין.ורבינוגרשום כתב,דאבאלגביבריהמשעבידנפשיהלמהוי

צריך .ולשיטתם צריך לתרץ כמו שכתבו התוס' בגיטין )שם( ד"ה קסבר,

קבלן .וכן כתב בבבא בתרא )קעד ,(:דדוקא לענין קבלנות מהני באבא לגבי

דבלאוהכידחתההגמ'אותהאוקימתא.

בריה.אבלהידרמה)שם(כתב,דמהניאפילובערבסתם,וכןכתבהרמב"ם

ו( גמ' ,שבית שמאי אומרים הקדש טעות הקדש .פירש רש"י בד"ה הקדש

)שם(.

טעות,כגוןשורלבןהיוצאמביתיהקדשונמצאשחור.הקשוהתוס' בבבא

יג( גמ' ,מאי טעמא מצוה קעביד ולא מידי חסרה .ביאר הרשב"ם בבבא

בתרא )קכ(:ד"ה דתנן,מהאדאיתאבנזיר )לא(.דביתשמאימיירי,באומר

בתרא )קעד (:ד"ה מצוה ,דלא מידי חסרה לאשה ,דטב למיתב טן דו,

אילוהייתייודעשיצאכזההייתיאומרכזה,ואםכן,איךמוכחמינהדאין

ולטובתהנתכוין].ומשמע,דאםלאהיהניחאלהבזיווג,היהנחשבכאילו

שאלהבהקדש,דאדרבאחזינןמדבריהם,דאזלינןבתרמחשבתוולאדיבורו,

חסרהבמהשנשאתעלפיו[.ובהגהותמיימוניות)פי"זמאישותאותז(הביא

וכמוכןנימאדיששאלהבהקדש]דטעותדעתותבטלדיבורו[.ותירצובשם

יש אומרים ,דדוקא בגונא שנעשה ערב לכלה אמרינן דלאו מידי חסרה,

רבינו תם ,דכיון דאמרי דאזלינן לחומרא שיחול הקדש ,בתר דעתו אף

ד"טב למיתב טן דו" ,אבל אם נעשה ערב לחתן ]עבור הנדוניה שנתחייבה

שסותר דיבורו ,כל שכן דאזלינן לחומרא בתר דיבורו אף כשהוא סותר

האשהלהכניס[,משתעבד.ועייןשם.

לדעתו ,ומשום הכי אין שאלה בהקדש] .עיין בשו"ת המבי"ט )סימן צ"ח(

יד( גמ' ,שם .כתבו התוס' בגיטין )נ (.ד"ה מצוה ,דבעינן לתרי טעמי כדי

שכתב,דמדאורייתאחכםמתיראתהנדראףבלאחרטהכלל,ורבנןתקנו

להפטר ,דמצוה ,ולא חסריה ,אבל אי איכא חד מינייהו ,משתעבד .אמנם

דליבעי חרטה .ולכאורה לדבריו צריך עיון ,אמאי לבית שמאי לא מהני

רש"י )שם מט (:ד"ה דברי הכל ,הזכיר טעמא דלא מידי חסרה בלבד.

שאלה בהקדש )והיינו מדאורייתא כמבואר בבבא בתרא קד ,(:כיון שאין

והמהר"ם שיף שם עמד בזה ,שלא הזכיר רש"י טעמא דמצוה .וכן ביאר

דעתופועלתבהתר,ומהשייךלהקדשטעות).א.ג.[(.

בחידושיהרמב"ן )שם(,דכיוןדלאומידיחסריהבהימנותיה,הדרהויאליה

ז( גמ' ,אטו כל דמגרש בבי דינא מגרש .כתב הנודע ביהודה )תנינא ,אבן

כשאר אסמכתא ,ואיהו נמי לשם מצוה עבד ,ולא לשעבד נפשיה] .ומשמע

העזרסימןקיד(,דאיןלהוכיחמכאןדמהניגרושיןשלאבפנישלשה,דאפשר

מדבריו,דעיקרהטעםמשוםדלאחסריה[.

דהיינושאינומגרשבפניביתדיןשלמומחיןהיודעיםלדינאדמתניתין,אלא

טו( רש"יד"האיליתליה,בתוה"ד ,דכיוןדאיןלוממהליפרעמןהלוהלא

מגרש בפני שלשה הדיוטות דלא ידעי לדינא דידירנה הנאה .וכן כתב כבר

גמרומשעבדנפשיה.וכעיןזהכתברש"יבגיטין)מט (:ד"האיתליה,דהיכא

בפירושרבינוגרשום.

דאיתליהנכסיאיכאלמימרעלייהוסמיךהערבהזהוגמרושיעבדנפשיה.

ח( גמ',בריהשאניוצורבאמרבנןשאני .כתבבידרמהבבבאבתרא )קעד,(:

והיד רמה בבבא בתרא )קעד (:הקשה אהאי טעמא ,דאדרבא ,דאם נתחייב

דהיינו דוקא בדאיתנהו להני תרי טעמי בהדי הדדי ,אבל באי איתא חד

מפני שסמך שלא יפסיד בסוף ,הוי אסמכתא ,וכדמצינו גבי משחק בקוביא.

מינייהו אכתי מקרי רשע .אבל הריטב"א )שם( כתב ,דשמעינן מינה ,דשרי

ולכך פירש ,דבאיכא נכסים ללוה ,אית ליה הנאה דאמרי דאיניש מהימן

להשיא עצה לצורבא מרבנן למכור הנכסים כרבן שמעון בן גמליאל ]ולאו

הוא,יותרמאחרים,מדהלוהדוקאעלאמונתואףשהיוללוהנכסים.אבל

דוקאבבנו.ולדבריוהוותרישינויי[.

בליכא נכסים ללוה ,לא מוכח דנאמן על המלוה טפי מאחריני ומשום הכי

ט( גמ',שם .הקשהבספרחייאריה,כיוןדמסקינןדמותרלהשיאלועצהזו

אינומשתעבד.

לכתחילה,חזינןדאיןאיסורבמהשמגרשעלמנתלגבותהכתובה,ואםכן

טז( תוס'ד"הערב,תימהלרביוכילאידעשבכלהש"סאשהגובהכתובתה

מה הקשה רבא "ידירנה הנאהתנן" ,ואמאי צריך להדירה הנאה כדי שלא

מן הלקוחות .החק נתן ביאר קושייתם ,דלא אישתמיט בחד דוכתא למימר

יגבה הכתובה ,הא בהאי גונא מותר לו לכתחילה לעשות כן .והיד רמה

דלאגביאאלאבהדרתהנאה.

בבבאבתרא)קעד(:כתב,דמדיריןאותו,דלאלימרו"מחנפירבנןאהדדי".

יז( רש"יד"הלמהלי,בתוה"ד,דהאלאחלהקדשעלייהו,דאיןאדםמקדיש

י( גמ',ותיפוקליהדערבדכתובהלאמשתעבד .כתבהמגידמשנה )בפכ"ה

דבר שאינו שלו .ביאר בחידושי הגרי"ז ,דאין כונת רש"י לומר דלא חייל

ממלוהה"ו(,דמדלאמשנידמייריבשקנומידו,משמעכדעתהרמב"ם )שם(,

ההקדש כלל ,אלא דלא חייל כלפי זמן הגוביינא של הבעל חוב .וכעין זה

דאףבדקנומידולאמשתעבד,ודלאכראב"ד )שם(דסבר,דבקנומידוחייב.

מצינובמתניתיןלקמן)כו.(:

וביאר סברת הרמב"ם ,דאמרינן בבבא בתרא )קעג (:דכל ערבות אסמכתא

יח( תוס' ד"ה משום ,בתוה"ד ,ואין להוכיח מהא דפירש רש"י אהא דאמר

היא ,אלא דמשום "דאית ליה הנאה דמהימני ליה ,גמר ומשעבד נפשיה".

רבא)בבבאקמאלג(:עשהשורואפותיקיוכו'.כתבבספרחייאריה,דבבבא

ואםכןהכאדלאומידיחסריהולאגמרומשעבדנפשיה,כדאמרינןבסמוך

קמא לא מצאנו להאי לישנא ,אלא כוונתם למה שפירש רש"י בגיטין )מ(:

)בעמודב(,הדרהויאליהכשאראסמכתא,ואסמכתאלאקניאאפילובקנו

ד"ההקדש,עלמהשאמררבאשםהקדשמפקיעמידישיעבוד,ופירשרש"י

מידו).ועייןשםמהשכתבבדעתהראב"ד(.

כגון שעשה שורו אפותיקי והקדישו] .וכן איתא ברש"י בבא קמא )צ (.ד"ה



הקדש[ .והקשה ,מה הוכיחו התוס' משם ,דילמא שאני התם דעשאו

דףכגע"ב

אפותיקי.

יא( גמ' ,קבלן הוה .פירש רש"י בד"ה קבלן ,שהתפיסה רב הנא מטלטלי

יט( בא"ד ,ונראה דמתניתין מיירי בכל נכסי בין ממקרקעי בין ממטלטלי.

לכתובתה ,והיא השלמתו לאביו ,דהיינו קבלן שנושא ונותן ביד .וכן כתב

ביאר הקצות החושן )בסימן קיז ,ס"ק ג( ,דהא דאינו גובה מלקוחות ,היינו

רש"יבגיטין)מט(:ד"הבקבלן,והוסיף,דאחרשנתנהלאביההמטלטלין,חזר

מדרבנן ,וכמו שכתב הרשב"א בקידושין )בקונטרס אחרון ,ונדפס בדף טו,(.

ונתנן לבעל .ובחידושי הרמב"ן )שם( כתב ,דאין פירושו מחוור ,אלא מיירי

דמןהתורהמטלטליןנמימשתעבדי.והקדשדמילהפקרולאללקוחות].ולא

ח
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תיקנו רבנן אלא בלקוחות[ .ובמילואי חושן )ריש סימן לט( הביא כמה

התפילין מהקונה כדי לקיים מצות תפילין ,והיינו כשהקונה מתרצה למכרן

ראשוניםדסברידמטלטלילאמשתעבדימדאורייתא.

לו).א.ג.[(.

כ( מתני' ,נותנין לו מזון וכו' וכסות וכו' .כתבו התוס' בבבא מציעא )קיד(.

ד( מתני' ,ולא בצבע שצבע לשמן ולא בסנדלים חדשים שלקחן לשמן.

ד"ה מה ,דהא דמסדרין בגביית ערכין ,היינו דוקא כשנוטלין ממנו בתורת

ובבבאקמא)קב(:מקשינן,מיהודיעולצבעשיקנהצבעולאשה,ואיךזוכה

פירעון ,אבל כשנוטלין ממנו בתורת משכון אין מסדרין ,ואהא אמרו בגמ'

בהם האשה .ובעי להוכיח מהא דאמרינן "שליחותיה קעביד" וכיד אשתו

שם,שבערכיןאיןדיןחזרתמשכון,דעלכרחךהיינואףעלכליםהנצרכים

דמי,אףשלאהודיעלצבעשהואשלוחה,וכדעתרבייוחנן)שם(גבישליח,

לו .אבל בחידושיהרמב"ן )שם( והנימוקייוסף)שםסט.מדפיהרי"ף(כתבו,

דנקנין החיטים לבעל המעות אף שלא ידע המוכר .ורבי אבא דחי דהטעם

דמלישנא דמתניתין מוכח ,דאף בשעה שנוטלין משכון ,בעינן לשייר לו כל

במתניתין דכל המקדיש נכסיו נעשה כמי שהקנה להן כסות אשתו ובניו

הכליםהנצרכיםלו.

מעיקרא.וביארהרשב"א)שם(בפירושאחד,דדעתושלאדםקרובהלאשתו

כא( מתני',וכסותשניםעשרחודש.כתבהרמב"ם)בפ"גמערכיןהט"ז(,דאין

ובניו ,וגמר בדעתו טובא להקנות להן ,ומהני אפילו להפקיע מהקדש

משייריןלוכסותשלשבתותוימיםטובים.

דאורייתא.והוכיח מכתובות )נד(.דהכאדינאקתני,ולאתקנתאדרבנןלגבי

כב( מתני' ,מיטה מוצעת .ובבבא מציעא )קיג (:אמרינן ,דנותנין לו שתי

הקדש .אבל בהגהות אשר"י )בבא קמא פרק ט ,סימן יח( ,הביא בשם

מטות ,אחת שאוכל עליה ואחת ששוכב עליה ,כדי שילך לאחר אכילתו

מהרי"ח,דדוקאבמקדישומעריךאמרינןדנעשהכמושהקנה,אבלבעלחוב

מעט,משוםדהאוכלולאהולךארבעאמותקודםשיישןקשהלגוף.וכתבו

שפירגבימינייהו.וביארהקצותהחשן)סימןצז,ס"קי"ג(,דהמהרי"חמפרש

התוס' )שם( בד"ה מטה ,דטעמא דבמתניתין דידן קתני מטה ולא מיטות,

האידאמרינן"נעשהכמישהקנה",דאינוקנין,אלאש"עשואתשאינוזוכה

משוםדהכאקתנימטהמוצעת,ומוצעתלאשבקינןליהאלאאחת.וכןכתב

כזוכה" ,ודוקא לענין הקדש וערכין ,ולא לגבי בעל חוב .ומה שמבואר

הרמב"ם)פ"גמערכיןהט"ו(,דנותניןלומיטהלישבעליה,ומיטהומצעלישן

בכתובות )נד(.דמתניתיןדינאקתנידזוכההאשהלגמרי,היינודוקאכשבאו

עליה] .ולכאורה מבואר בדבריו ,דדוקא לשינה היה דרכן במצעות ,אבל

הבגדיםלידהועשתהבהןקניןגמור.והאדמייתיראיהממתניתיןדידן,אף

בישיבה לא .אמנם הב"ח )אורח חיים סימן רסב( כתב אמה שכתב הטור,

דהכאמייריאףבלאקנין,היינודחזינןמהכאדהבעלרוצהלהקנותלאשתו

ויסדר שולחנו וכו' ויציע המטות וכו' .אף על גב דבמימרא דר' יוסי אמר

לגמרי,דאילאוהכי,לאהיואומרים"עשושאינוזוכהכזוכה".

שולחןערוךומטה מוצעת,וכןכתבהרמב"ם )בפ"למשבתה"ה(אפילוהכי

ה( מתני' ,ולא בצבע שצבע לשמן .הסמ"ע )סימן צז ס"ק ס( ביאר ,דהיינו

כתברבינו)הטור(ויציעהמטות בלשוןרבים,משוםדאפילולגביסדורבעל

אפילו כשהיו הבגדים שלו ,ואחר כך נמלך ליחדןלשמן ,זכו בהם "בשינוי"

חובנותניםלוב'מטותמטהלישבעליהומטהלישןעליה.ולכאורהדבריו

שצבעןלשמן.והקצותהחשן )שם,ס"קיד(כתבדשינוילאשייךאלאבגנב

תמוהים ,דאדרבא דברי הרמב"ם מדוייקים וכמו שכתב לעיל ,ועיין נמי

וגזלן,והכאמייריבבגדיםשלהשמסרןלצבעשיצבעם,ואשמועינןתנאדאף

בפרישה )באורח חיים שם( שכתב ,דהצעת המיטה האמור גבי שבת ,היינו

בשבח הצבע זכו .או דמיירי שאמר לאומן שיעשה בגדים צבועין לשם

אמטהשיושביןעליה,וצריךעיון).א.ג.[(.

האשה,והאדקתני"ולאבצבע"היינומשוםדבגדיםצבועיםקרויין"צבע".

כג( מתני' ,ותפליו .כתב הטור )חושן משפט סימן צז( בשם רבי יהודה

ו( מתני',אףעלפישאמרועבדיםנמכריםבכסותןלשבחוכו' .ופירשרש"י

ברצלוני ,דאפילו הוא תלמיד חכם ותורתו אומנותו ,אין מניחין לו ספריו

בד"האףעלפי,כגוןגבינכסייתומים.הדרישה)בחושןמשפטסימןקטס"ק

ואפילו ספר תורה ,לפי שהם כשאר נכסים .ולא אמרו שנותנין לו תפיליו,

ב( ,דייק מדבריו ,דהא דעבדים נמכרים בכסותן לשבח ,היינו דכשבא בעל

אלאמפנישהןדרךמלבושומצוההמיוחדתלגופו,וכשםשנותניןלוכסותו,

חוב ליפרע מנכסי יתומים ,צריךלהלביש את העבד כדי שימכר ביוקר ,וכן

כךנותניןלותפיליו.והביתיוסףהביאדישחולקיןדמניחיןלוספריו.

לגבי פרה ומרגלית ממתינין שימכרו ביוקר .וכן הוכיח מדברי הטור ,דבדין

כד( מתני',לואבללאלאשתו.עייןלקמןכד.אותב.

גביית חוב מנכסי לוה כתב )בסימן קג( ,דאין לשום אלא כפי הזמן והשער



שנמכרין הקרקעות עתה באותו מקום ,ואילו בהלכות גביית חוב מיתומים

דףכדע"א

)בסימן קט( לא כתב להאי דינא ,דמשמע דביתומים קטנים החמירו וחששו

א( גמ',ואםמךהואמערכךהחייהומערכך,פירשרש"יבד"ההוא,דמ"הוא"

לטובתן יותר .אבל הביא דהבית יוסף והרשב"ץ )שהובא בבית יוסף( השוו

דרשינןליה.אבלהרמב"םבפירושהמשניות כתב,דדרשינן"ואםמךהוא–

דינא ד"אין להקדש אלא מקומו ושעתו" אף לענין גביה מיתמי .וכתב

מערכך" ,כלומר שאם הוא מך ,תן לו מערכך ,שישאר לעצמו .וכן משמע

דלשיטתם בעינן לפרושי דהא דקתני "אף על פי שאמרו עבדים נמכרים

בשיטה מקובצת בשם הרא"ש ,ד"הוא" איצטריך רק לדרשה ד"הוא ולא

בכסותןלשבח",דלאמייריכשגוביןמנכסייתומים),דאיןלחלקבינםלשאר

אשתוובניו".

בעל חוב( אלא באפוטרופוס הבא למכור נכסי היתומים לצורכן .והדרישה

ב( גמ' ,אבל לא אשתו ובניו ,מאי טעמא הוא מערכך ולא אשתו ובניו

הוכיח כפירוש זה ,דהא אין גובין מטלטלי דיתמי לחובת אביהן כלל,

מערכך .כתבהדרישה )בחושןמשפטסימןצז,ס"קמ"א(,דאףלמאןדאמר

ובמתניתין דמיירי במטלטלין ,על כרחך לא מיירי לענין גביית חוב אביהם.

דחייבבמזונותאשתומןהתורה,גזירתהכתובהואדאףששיעבודהקדים,

ודוחק לומר דמיירי בחוב שלוו לצורך היתומים עצמן ,שנפרעין ממטלטלין

איןלהדיןקדימהכלפיערכין.והביאדבריספרהתרומות,דאףבשארבעל

שלהן.

חוב אמרינן דאין מסדרין לאשה למזונותיה ,ואף ששיעבודה קדים ,ומשום

ז( מתני' ,אין להקדש אלא מקומו ושעתו .כתב הרא"ש בקידושין )פרק א,

דילפינן "מיכה מיכה" מערכין לבעל חוב ,וכדאיתא בבבא מציעא )קיד.(.

סימןיז(דכמודאיןלהקדשאלאמקומוושעתו,הואהדיןלעניןמקחוממכר,

ובפרישה )שםס"קמא,ד"הוכן(כתב,דלאאמרינןדשיעבודהקדים,משום

והאדאמרינןהתם )יב(.דחיישינןשמאשוהפרוטהבמדי,אינואלאחומרא

דלא חייבה התורה מזונות לאשתו בתורת חוב גמור אלא שתהיה כגופו,

מדרבנן ,אבל מעיקר הדין אין נפקא מינה במה ששוה פרוטה במקום אחר,

ויתן לה כמו שמאכיל לעצמו .עוד כתב ,דמה שאין צריך ליתן לאשתו,

כדמוכח הכא .וכתב דמדברי הרמב"ם )פ"ד מאישות הי"ט( משמע ,דמהני

משוםשמןהדיןהיונוטליםממנוהכל,אלאשהתורהזיכתהלו,וכדילפינן

מדאורייתאהאדשוהפרוטהבמדי,והרמב"םבפירושהמשניות כתבבטעם

לקמן )כד"(.לוולאלאשתו",ומשום הכיאיןחיובמוטלעליוליתןלאשתו

דינאדמתניתין,כיוןשהריוחמההמתנהאינוודאי,ויתכןשעלידיההמתנה

מאלוהמזונותשזיכתהלוהתורה.שובכתב,דמיהוישלומרשצריךלחלוק

נבאלהפסדולחסרמדמיהם.ומשמעדמתניתיןלאאתיאלאשמועינןצורת

עמהאלומזונותשזיכתהלותורה.

השומא והערכת הכהן ,אם נערך כפי מקומו או כפי מקום אחר כפירוש

ג( רש"יד"הסליקוליהתפילין,חלצולותפיליןמראשועדשיפדםבדמים.

רש"י בד"ה דאתו וד"ה שלא ישהה ,אלא אשמועינן מתניתין ,דהגזבר אין

הקשהבחידושיהגרי"זלעיל)כג(:מהכוונתרש"יבמהשכתב"עדשיפדם",

ממתין למכור אותו ביוקר כדי להרויח ,אלא מוכרין אותו מיד כפי מה

דכיון שזכה בהןהלוקח ,אםלאירצה לכאורה אי אפשר לקנותממנו בעל

שימצאו.וכןכתבהרמב"ם )בפ"גמערכיןהי"ט(,שאיןביתדיןממתיניןאלא

כרחו] .ולכאורה יש ליישב ,דכוונת רש"י שהמוכר צריך להשתדל לפדות

מוכרין הכל במקומו ובשעתו] .ולפי זה אין ראיה לענין שוה פרוטה במדי,

ט
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דהכאשההקדשמוכריןאותומיד,ודאיאיןיכוליםלמכרואלאכפישנמכר

)בסוף העמוד( מפרש רב דהא דקתני במתניתין אחר היובל ,היינו באמצע

כאן[.

יובל,שהואמופלגמןהיובל)כפירושרש"י לקמן )כד(.ד"ה באמצע(,ואינו

ח( תוס'ד"האיןלהקדש,ואםתאמראםכןלמהצריךלהמתיןשוםההקדש

כפירושרבהכאד"אחר"הואסמוך,לשוןתורהלחודולשוןחכמיםלחוד.

שישיםיוםוכו'.כתבבחידושיהגרי"ז,דלפימהשפירשרש"יבד"הושעתו,

טז( גמ' ,שם .הקשה הרש"ש ,רב דמפרש ד"אחר היובל"היינו אחר בסמוך,

דהכא מיירי לגבי דין הישג יד ,לא קשיא קושיית התוס' ,דדוקא לענין

מנלן דבמופלג מן היובל גואלין בגירוע] .דאין לומר דקל וחומר הוא ,דהא

הערכתהאדםאזלינןבתרהשתא,אבלבעלמאכשבאיןלמכורנכסיהקדש,

חזינןדבפחותמשתישניםסמוךליובלאינונגאלבגירוע[.וכתב,דילפינןלה

ודאימקפידיםעלרווחאדהקדשוממתיניןומכריזיןשישיםיום.

מדכתיב "על פי השנים הנותרות" דלשון "נותרות" משמע שהן מיעוט

ט( בא"ד ,וישלומרדהכאמייריבמטלטליןוכו'שמאיגנבו.הקשההדרישה

השנים .וכן איתא בתורת כהנים אקרא )ויקרא כז ,יח( ד"ואם אחר היובל"

)חושן משפט סימן קט ,ס"ק ב( ,התינח במה שאין מכריזין ,וכפירוש רש"י

סמוךליובל ,מופלגמןהיובלמנין,ת"ל ואםאחרהיובליקדיששדהווכו'.

בכתובות )ק (:ד"ה שמא ,שמתוך שמתאספים בני אדם לראותם ,יש לחוש

וביארהמלבי"ם,דהילפותאמסיפיהדקראדכתיב"עלפיהשניםהנותרות".

שיגנב .אבל בהמתנת פרה ליום השוק לא שייך האי טעמא .וביאר ,דעיקר

יז( תוס' ד"ה סוף סוף ,בתוה"ד ,ומשני התם לא הדרא ומזבנא הכא הדרא

כוונת התוס' לחלק ,דדוקא במטלטלין נאמרה גזירת הכתוב ד"ונתן את

ומזבנא.ביארהמוצלמאש,דהכאנמידמילנערה,דכיוןדלאהדראהשדה

הערכך ביום ההוא" כדילפינן הכא ,ולא בקרקע .וכונתם להוכיח דמתניתין

לבעלים ביובל לא יכול לחזור ולהקדישה .אבל הקשה ,דמכל מקום הכהן

דלעיל )כא (:דקתני שום היתומים שלשים יום ,ושום ההקדש שלשים יום,

שקיבל השדה ביובל יכול להקדישה .ותירץ ,דאפשר דכיון שאין הבעלים

אייראלעניןקרקעולאבמטלטלין,מדאמרינןבכתובות )ק(:דאיןמכריזיןעל

עצמןיכוליםלחזורולהקדיש,לאמיקריהדרומקדשי.עודתירץ,דאםהכהן

מטלטלין .וכן הרמב"ם כתב )בפ"ג מערכין ה"כ( ,דדוקא במטלטלין ועבדים

יקדישנה,אינהכדיןמקדיששדהאחוזה.דתנןלקמן)כו(:הכהניםמקדישים

אין להקדש אלא מקומו ושעתו ,אבל בקרקעות מכריזין עליהן שישים יום

וגואליםלעולם].ולכאורהצריךעיון,דדיןזהאינואלאבעריהלוייםכדתנן

ואחרכךמוכריןאותן.

לקמן)לג(:וכרש"ילקמן)כו(.ד"הדהא).א.ג.[(.

י( רש"י ד"ה שלא ישהה ,בתוה"ד ,ולפי דמים ששמאוה יתן שהרי בזמן

יח( תוס' ד"ה מאי טעמא דרב ,ואם תאמר אמאי הוצרך לפרש טעמא דרב

שהעריכוכהןלאהיהלויותר.הקשההרש"שלעיל )יז,(:האתנןהתםעני

כיון דסתר קל וחומר דשמואל .ובשיטה מקובצת תירץ בשם הרא"ש ,דאף

והעשיר נותן ערך עשיר ,דהיינו אפילו בהעשיר אחר הערכת כהן כדמוכח

דסתר רב קל וחומר משום דלאהדרא לבעלים ,מכל מקום נילףמכח הקל

ברש"י בבא מציעא )קיג (:ד"ה ומפץ .ותירץ ,דשמא הא דעני והעשיר נותן

וחומר דתצא מיד לכהנים ,כמו בהקדיש קודם היובל .ולהכי איצטריך נמי

ערךעשיר,היינודוקאכשהעשירכלכך,שישלועתהליתןכלהערך.והכא

למילףממשמעותאדקרא.וכןכתבבהגהותהגר"א.

מיירישלאהעשירכלכך.

יט( בא"ד ,אם כן למה הוצרך לסתור הקל וחומר דהא קרא בהדיא כתיב.

יא( גמ',קדשלה'סתםההקדישותלבדקהבית.פירשר"עמברטנורא),פ"ו

והשיטהמקובצת תירץ בשם הרא"ש,דאיןהכינמי,ורבלאהשיבכןאלא

מ"ה( ד"הושעתו ,שלאישההקודשלה',דמשמע,כלדברשהואקודשלה'

לסתורקלוחומרדשמואל,וטעמיהמקרא].ועייןדבריהרא"ששהבאובאות

כגוןסתםהקדשותשהןלבדקהבית,כולןיהיונותניםביוםההואמיד,שלא

הקודמת ,ולדבריו לא מצי לתרץ כתירוץ התוס' כאן ,דאי הוה קל וחומר

ישההאותן.וטעמאכתבהרמב"ם ,דזימניןדאתולאשהויינהוכדילהשביח

היינומפרשיםקראכשמואלדמשנתהיובלהיינואחרהיובל,דבאמתלרב

ואתו לידי פסידא ,ומהאי טעמא נמי אין משתכרים בשל הקדש ,וכן ביאר

נמי שייך למילף מקל וחומר דתצא לכהנים מיד ,ועל כרחך צריך לומר

הרמב"ם )בפ"ג מערכין הי"ט( .אמנם רבינו גרשום כתב ,דבדק הבית היינו

דמשמעותהקראמפקעמהקלוחומרולאלהיפך).א.ג.[(.

מקום שבא כולו לה' לבנין ,ואין ממנו הנאה לא לכהנים ולא למזבח.

כ( גמ',בשלמאלשמואללאגואליןלאחריובלפחותמשנהוכו'.פירשרש"י

]ולכאורהמשמעשמפרש,דמדכתיב"קדשלה"'ילפינןלדינאדסתםקדש

בד"ה בשלמא,דקמשמעלןמתניתיןדבשנתהיובלעצמהאיןצריךלגאול,

אזיללה',דהיינולבדקהביתולאלמזבח.ועיקרהאידינאמפורשבמתניתין

דלא קדשה .והלחם משנה )בפ"ד מערכין הי"ב( ביאר בדעת הרמב"ם ,וכן

בתמורה )לא.(:וצריךעיון,אמאילאאייתובסוגיאדהתםלהאיקראשהוא

ביארו בהגהות הגר"א והרש"ש ,דאף לשמואל צריך לפרש ד"אין גואלין"

מקורהדין,ואוליישללמודבדבריונמיכהרמב"ם[.

היינובגירוע,כדמפרשבסמוךאליבאדרב,וכוונתהגמ',דבשלמאלשמואל



ניחא,דבפחותמשנהאחרהיובללאמשכחתגירוע,דאכתילאעברהשנה
מהקדשו,אבללרבדמצילהקדישביובלעצמו,אםכןבתחילתשנהשלאחר

פרקאיןמקדישין


היובלאפשרלגאולבגירוע.וכתבוהלחםמשנהוהרש"ש,דאפשרדאףרש"י

יב( גמ' ,יהא אדם חס על נכסיו ואל יקדיש פחות משתי שנים .והתוס' ד"ה

מפרשכן,וכונתובמהשכתבדקמשמעלןדאיןמקדישיןביובל,דאףדכונת

רב )בנמשך לעמוד ב'( כתבו בתירוץ אחד ,דמה שלא אמרו שלא יקדיש

התנאדאיןגואליןבגירוע,האכברשמעינןלהמסיפא,דקתנידאיןמחשבין

בשנהראשונה,דהתםידעוקבילעליה.ולפיזהלאאשמועינןמתניתיןדינא

חדשים,וכדמקשינןבסמוךאליבאדרב,אלאדלשמואלישלפרשדנקטתנא

כלל,אלאאתיאלהודיעלאדםשלאיטעה.וכןכתבבשיטהמקובצת .אבל

להאידינא,לאשמועינןממילאדלאמצילהקדישביובל.

הרמב"ם )בפ"ד מערכין ה"ט( כתב ,לפיכך אין ראוי לאדם להקדיש שדהו



לפניהיובלבפחותמשתישניםלפניהיובל.

דףכהע"א

יג( רש"י ד"ה רב ושמואל ,בתוה"ד ,פונדיון זה מה טיבו קולבון לפרוטרוט.

א( גמ',מניןשאםאתהרוצהלעשותחדשיםלשנהעושה.פירשרש"יבד"ה

עייןלקמן)כה(.אותג.

לעשותולעיל)כד(.ד"האבל,דמחשביןחדשיםאלושיצאוכיציאהגמורה,

יד( תוס'ד"הרבושמואל)בנמשךלעמודב'(שיכוללהמתיןעדג'שניםלפני

כדילפחותמשתי שנים,ואינהנגאלתבגירוע].אמנםלפיזהלכאורהקשה

היובל .הקשה בחידושי הגרי"ז ,דהא בשתי שנים סגי .וכתב דאפשר דנקטו

הלשון"לעשותחדשיםלשנה"דהאסגילחשבחדשיםאלוכמותשהןכדי

שלש שנים ,משום שאם ימתין אחר תחילת שתי שנים ,כבר לא יהיו שתי

לפחות משתי שנים ,אף בלא שנחשיבם שנה) .א.ג .[(.אמנם הרמב"ם )פ"ד

שנים שלמות ,ובעל כרחיה צריך לפדות קודם שיתחילו השתי שנים ,על

מערכין ה"ח( כתב ,דאם נשאר שנה וחדשים עד היובל ,אם רצה הגזבר

מנתשיחולהפדיוןמתחילתהשתישנים.

לחשובהחדשיםשנה,ויתןשנישקליםושניפונדיוניןלכלזרעחומר,הריזה



מותר ,לפי שאין מחשבין חדשים להקדש] .דהיינו להיפך מפירוש רש"י[.

דףכדע"ב

וכתב בהשגות הראב"ד ,דאמת הוא שכך כתוב בספרים ומנין שאם רצה

טו( גמ' ,בשלמא לרב היינו דכתיב וכו' ואם אחר היובל אלא לשמואל מאי

הקדש לעשותחדשיםשנהעושה,והיכידמיכגוןדאקדשהבפלגודארבעין

אחר היובל ,אחר אחר .כתב הרש"ש ,דנראה דפליגי בפלוגתא דאמוראי

ותמניוכו'.אבלהקשהעליומסברא.והרדב"ז ביאר,דאםידועשהוארוצה

בבראשיתרבה)פכ"ד(אילשון"אחר"משמעסמוך,אומופלג.ואףדלהלן

עלכלפניםלגאול,איןעושיןמהחדשיםשנה,אלאאומריםלולגאולשלא

י
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בפני עצמה .אבל השתא דאמרת דוקא באינן ראויין לזריעה ,קשה דאפילו

בגירוע ,כיון שהוא פחות משתי שנים לפני היובל .אבל באופן שאין הדבר
ברור ,דשמא לא ירצה לגאול בחמישים שקלים עבור פחות משתי שנים,

פחותנמי.

ואםיניחנהבידהקדשתצאביובללכהנים,לפיכךגזירתהכתובהואשיהיה

ז( רש"י ד"ה אי נמי לא אכלה ,שלא זרע וכו' ולא השכירה לשום אדם.

הדברמסורלגזבר,שאםרואהשישתועלתלהקדשלעשותמהחדשיםשנה,

הקשה הרש"ש ,מהא דאיתא במגילה )כו (:דאפילו בית הכנסת אסור

יעשה] .ולכאורה צריך ביאור ,מאי איכפת לן שיניחנה ביד הקדש ותצא

להשכיר ,משום דבקדושתיה קאי .וכן איתא לעיל )כא ,(.היכי דייר ביה

לכהנים ביובל ,הא פסק הרמב"ם )שם הי"ט( דהכהנים נותנין את דמיה

במעילהקאי,ומשמעדאיאפשרלהשכירקרקעשלהקדש.ועייןשםבאות

להקדש ,ואדרבא ירויחו יותר ,דעכשיו אינו נותן אלא שתי סלעים ושתי

אואותג.

פונדיונין).א.ג.[(.

ח( מתני',גאלהאחרוכו'וגאלהמידויוצאהלכהניםביובל.וכןגירסתרש"י

ב( מתני',המקדיששדהובשעתהיובל.כתבהרשב"םבבבאבתרא)קב(:ד"ה

ד"ה גאלה אחד ,ותוס' לקמן )כו (.ד"ה וגאלה .ובמשנה שבמשניות )פרק ז

המקדיש,דלאגרסינןבשנת היובל,דהאבמקדישבשנתהיובלעצמהפליגי

משנה ג( הגירסא "אין יוצאה לכהנים ביובל" .וכן כתב הרמב"ם )בפי"ד

רבושמואללעיל )כד.(.והתוס' )שם(ד"ההמקדיש כתבו,דרובספריםגרסי

מערכיןה"כ(.וכתבוהתוס')שם(,שאיןהמקדישיכוללגאולמידהאחרבעל

להבמתניתיןדהכא,וישלומרדשנהשאחרהיובלמיקרישנתהיובל,מדלא

כרחו.וכתבבחידושימהרי"ח)עלהמשניות(,דאפשרדלדעתהרמב"ם יכול

קתני בשנת היובל עצמה כדקאמר בפלוגתא דרב ושמואל] .ולכאורה

המקדישלגאולמהאחרבעלכרחו,כיוןשישלוריוחבמהשלאיצאממנו

משמעות לשונם ,דבין לרב בין לשמואל מתניתין איירא בשנה שלאחר

לעולם ,והתוס' דנקטו שאין יכול לגאול ממנו בעל כרחו ,אזלי לשיטתם

היובל ,ואף דלרב המקדיש בשנה שאחר היובל אינו פודה בחמישים אלא

דיוצאתמהמקדישביובלאףאםיגאלממנו,ואיןלוריוחמגאולהזו,ולכך

במ"ט סלעים ,צריך לומר דרב יעמיד מתניתין כרבנן ,ואיהו דאמר כרבי,

אינו יכול לגאול בעל כרחו .והמאירי בקידושין )יז (:כתב ,דהמקדיש גואל

וכדאמרינןלעיל)כד).(:א.ג.[(.

מידהאחרכמושגואלמידהגזבר].ומשמעביןלעניןדגואלבעלכרחוובין

ג( מתני',נותןסלעופונדיוןלשנה .ובשיטהמקובצתהביאהאדבכורות )נ(.

לעניןשאיןיוצאתממנוביובל[.

דלחשבוןזהנמצאלמ"טשניםחמישיםסלעופונדיון,ופונדיוןהיינוקולבון



לפרוטרוט .וביאר בב' דרכים ,א .דבאמת כשפודה בתחילת היובל נותן

דףכהע"ב

חמישיםבלבד,וכדמוכחמרישאדמתניתיןדקתני"נותןחמישיםשקלכסף"

ט( גמ',בתמהושתעמידוכו'כיוןדלעניןנחלהבתבמקוםבןכאחרדמילא

ולא קתני חמישים ופונדיון .אלא דמשום דאי אפשר לחלק יפה החמישים

מוקמה.רבינוגרשום פירש,דלהאיגיסא,אףכשאינהבמקוםבןלאמוקמה

שקללמ"ט,הוסיפופונדיוןכאשרחילקוהולמ"טשנים,וקבעולכלשנהסלע

שדה לאביה .וכן דקדק בליקוטי הלכות )בזבח תודה ד"ה כי אחר( מדברי

ופונדיון ,אף שראוי להיות פחות פורטא .וכן ביארו התוס' בשבועות )מד(:

רש"יד"הכלשהוא,וכתבשכןמשמעמסתימתהרמב"ם)פ"דמערכיןה"כ(.

ד"ה התקבלת .ב .דתוספת הפונדיון הוא להכרע ,וכשפודה בתחילת היובל

וכתב,דלפיזההואהדיןבןהבןאינומעמידשדהלזקנו,כיוןשבמקוםהבן

נותן חמישים שקל ופונדיון ,ולא חש למנותו הואיל ואינו אלא להכרע,

כיאחרדמי.

והביא שכן מפורש בתורת כהנים )בחוקותי פ"י ה"ה( ,שנותן מ"ט סלעים

י( גמ',אשהמימעמידלהשדה.וכןגירסתרש"יבד"האשה.וכתבהליקוטי

ומ"טפונדיונין.וכןכתברש"יבבכורות)נ(.ד"הוהלאוד"הקולבון.

הלכות )בזבחתודהד"האשה(דלפיזההספקאםיכולהבןלהעמידלאמו

ד( מתני',ואםאמרהרינינותןדברשנהבשנהאיןשומעיןלואלאנותןכולו

אפילו במקום דליכא בעל ,דכיון דבמקום בעל הבן כאחר דמי ,ממילא אף

כאחד .הקשהבחידושיהרמב"ןבקידושין )כ(:מאישנאמהאדאיתאהתם,

בליכאבעלכן,וכמושנתבארבאותהקודמתלגביבת.אמנםכתב,דמסברא

דבהקדש מצי לגאול לחצאין ]וכדתנן לקמן )ל .[(.ותירץ בשם הראב"ד,

דחוקלומרשהבןלאיעמידכלללאמו.וכתבדאפשרדדוקאכלשהואאחר

דשאניהכאשאינוגואלגאולהשלמה,שאםבאלגאולבסלעופונדיוןשנותן

במקוםהבן,אמרינןדאףבדליכאבןאינומעמיד,וכמבוארבדבריתנאדבי

בשנהזו,נמצאדאחרהשנהזועדייןמשועבדהואלהקדש,ובעינןשיוציאנו

רביישמעאל,אבלמישהואאחרבמקוםבעל,אפשרדמכלמקוםבדליכא

לגמרימרשותהקדש.

בעלהריהואמעמיד.והביאדרבינוגרשום גריס"מימעמידלהבעלשדה"

ה( גמ' ,וליקדשו באנפי נפשייהו .ביאר הרשב"ם בבבא בתרא )קג (.ד"ה

ולפי זה לא מספקא לן בבן ,דהוא ודאי מעמיד בין במקום בעל בין שלא

ליקדשו,דהאדאמר"באפינפשייהו"היינולעניןשיכוללפדותכלאחדבפני

במקוםבעל,דבןקודםלכל,ומספקאלןדאפשרדהבעלנמיאליםכוחושלא

עצמו,כמקדיששתישדותשיכוללפדותכלאחתלחוד .והתוס' )שם(ד"ה

יחשב כאחר במקום בן .והרמב"ם )פ"ד מערכין הכ"ב( נמי הזכיר הספק רק

ואמאי תמהועליו,מהאדאיתאבקידושין )כא(.דהגואלשדהאחוזהגואל

לגביהבעל,וכתבהכסףמשנה,דמשמעדלאגרסכגירסאדידןבגמ'.

לחצאין .ואם כן אף אם לא היו שדה באפי נפשייהו היה יכול לגאלן בפני

יא( גמ',בעלמוקיםלהשכןיורשה .כתבהלחםמשנה )פ"דמערכיןהכ"ב(,

עצמן.והביאופירושר"י,דהאדאמר"ליקדשובאפינפשייהו"לאולמימרא

דהרמב"ם פסק)בפי"במאישות ה"ג(דירושתהבעלדרבנן,והקשהדאםכן

שיש חילוק במה שהן באפי נפשייהו ,אלא דרצה לומר ,דאף שהן נחשבין

אמאי הביא להאי ספיקא ,דאין לומר דמהני תקנת חכמים לענין זה ,דמאי

באפינפשייהו,מכלמקוםליקדשו.ועייןבמהשכתבהרשב"אבקידושין)כא.

דיוצאה לכהנים הוא מילתא דאיסורא ,ואולי אין בידם להפקיע .והחק נתן

מודפסבדףכ.(:ועייןבגמראבקידושין )סא(.גרסינן",נהידבהדיארעאלא

כתב,דחשיבמילתאדממונאולאדאיסורא,והוכיחכןמדבריהכסףמשנה

קדשונקדשובאפינפשייהו".ופירשרש"י )שם( בד"ה נהי דלאקדשיבהדי

)פ"דמערכיןה"י(.

ארעאלהיותנמדדיןבקרקעשוהלהיותקטפרסשלהןנמדדלעלותבחשבון,

יב( רש"י ד"ה אשה ,שהקדישה שדה מלוג .כתב העולת שלמה ,דודאי

מכל מקום לקדשו באפי נפשייהו להיות נמדדין לפי מה שהן ולא יעלה

נשואה שהקדישה נכסי מלוג ,אין הקרקע יוצאת לכהנים ביובל לענין

מדרוןשלהםבחשבון.

שיאכלופירותיה,השייכיםלבעלואיןהאשהיכולהלהקדישזכותהפירות.

ו( גמ',איהכיפחותמכאןנמי .הקשוהתוס'בבבאבתרא )קג(.ד"האיהכי,

אלאדמכלמקוםאיכאנפקאמינהמזכייתהכהניםבגוףהשדה,שאםימות

דבלאו הכי נמי תיקשי מסלעים ,דודאי אינם ראויים לזריעה ,ואם כן קשה

הבעלבחייהאשה,יזכוהןבכלהקרקע.

אפילו פחות מכאן נמי .ותירצו ,דבכמה מקומות הוה מצי למימר ולטעמיך

יג( גמ',ודיןהואבשלאחריםאניזוכהבשלעצמילאכלשכן .פירשרש"י

ולא קאמר .עוד תירצו ,דמעיקרא סלקא דעתין דלא בעינן כלל שיהא ראוי

בבבא קמא )קט (:ד"ה וגאלה ,דמיירי דהכהן הלוקח מהגזבר היה מבני

לזריעה ,וניחא הא דפחות מכאן הוי הכל שדה אחת ,ובגבוהין עשרה או

המשמרשליובל].ומשוםהכישייךהאיקלוחומר[.ועייןלעילאותז.

עמוקיןעשרה,חשוביןבפניעצמן.אבלהשתאדאמרתדמשוםדמלאיםמים

יד( תוס' ד"ה אחוזתו ,בתוה"ד ,כדאיתא בסוף מכילתין )לד (.וכו' מי דמי

איןנמדדין,דבעינןראוילזריעה,קשה.והשיטהמקובצת )בהשמטותאותז(

התם קא זכי בעלמא הכא שקיל ליה .וברבינו גרשום )שם( גרס שקיל ליה

תירץ בשם הרא"ש ,דמעיקרא הוה מפרש דמיירי בסלעים שיש עליהן עפר

כוליה.וכןבשיטה מקובצת שם].והיינודהקושיאד"דיולהיותכנדון"שלא

וראויין לזריעה ,ובגבוהין עשרה אין נמדדין עמה ,לפי שהם חשובים שדה

יזכהבכולהאלאכפיחלקועםאחיו[.
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טו( בא"ד,וישלומרדאילאואחוזתוהוהאמינאמגזרהשוהדכהןכהןמגזל

רטושים"ביובלשני[.

הגר דאינה יוצאה מתחת ידו .כתב העולת שלמה ,דאף דבברייתא נקיט

יט( ]רש"י ד"ה ממקדיש בית ,בתוה"ד ,הלכך כי פריק לה אחר הרי דמיה

דהסלקאדעתיןהיהמכחקלוחומר,לאודוקאהוא,אלאניחאליהלתנא

לבדק הבית .מבואר בדבריו ,דלעולם ילפינן גזירהשוה ממקדישבית ,אלא

למינקטקלוחומר,וכמושכתבוהתוס'לקמן )לג(.ד"האמר].ולדבריהתוס'

דבפדאהאחראיןהכהניםחייביםליתןדמיהלהקדש,משוםדהפודהכבר

הסלקא דעתין היה שיזכה אף במשמר שאינו שלו ,וכמו בגזל הגר .ומה

נתן הדמים להקדש .אמנם מדברי התוס' בסוף ד"ה מה ,מבואר ,דהגזירה

שכתברש"יבבבאקמא )והובאבאותה(דהסלקאדעתיןהיהדוקאכשהוא

שוהדיוצאהבדמיםולאבחינםאתידווקאלהיכאדלאגאלהאחר[.

במשמר שלו ,היינו לפי לשון הברייתא דנקטו הסלקא דעתין מכח קל

כ( בא"ד ,יהבי כהנים דמי חמישים שקל וכו' .העיר הזבח תודה )ד"ה גמר

וחומר[.

קודש( ,דכיון דממקדיש בבית ילפינן לה ,טפי מסתברא דדינו כמקדיש בית

טז( מתני' ,הכהנים נכנסים לתוכה ונותנין את דמיה .כתב העולת שלמה,

דפודהבשוויו.

דלאו למימרא דהוא חובה על הכהנים ,דלא גרעי מבעלים גופייהו דאינם

כא( תוס' ד"ה ורבי שמעון ,תימה שהרי בתחילה שואל הספר מ"ט דרבי

חייבים לפדותה על כורחם .אלא דבהגיע היובל זיכתה להם התורה

יהודה וכו' ואחר כך שואל מאי טעם דרבי שמעון וכו' .הקשה ההפלאה

לפדותה,ותהיהלכהןהפודהאותהכשדהאחוזה.עודכתב,דאםהכהנים

שבערכין,דישלפרשבפשיטותדבתרדמייתירבייהודהגזרהשוה,מקשינן

אינםרוציםלפדותה,איןמוכריםאותהלזרים,אלאימתיןהגזברעדשיבוא

מאי טעמא דרבי שמעון ,דהיינו אמאי לא יליף לה מהתם .וכתב ,דנראה

כהןויפדנה.ועייןלקמן)כו(.אותז.

דהתוס' גרסי "מאי טעמא דרבי שמעון" ,ומשום הכי קשיא להו דמעיקרא

יז( מתני' ,ונותנין את דמיה .כתב רש"י בד"ה ממקדיש בית ,דיהבי כהנים

מסתבראטעמאדרבישמעוןוהדרבעימאיטעמו.אבללגירסאדידןדגרסינן

דמיחמישיםשקלושקלילה.וכתבהמשנהלמלך)פ"דמערכיןהכ"ו(,דאף

"ורבי שמעון גמר קודש קודש מכבשי עצרת" ,שפיר איכא למימר ,דאף

דבפדיון הבעלים או אחר ,שיעור החמישים הוא רק למקדיש בתחילת

דמסתבראטעמאדרבישמעון,מכלמקוםהקשוהאיגזירהשוהמאיעביד

היובל ,הני מילי היכא דכל פדיונו הוא עד היובל ,אבל כהנים שלאחר

לה.והעולתשלמהכתב,דכיוןדמסבראהוהאמרינןכרבישמעון,אםכןלא

פדיונם הרי הוא כשדה אחוזתן ,בעו ליתן חמישים אף בגוונא שהמקדישם

לכתובהגזרהשוהכלל.

לאהקדישםבתחילתיובל.אמנםכתב,דבדעתהרמב"םנראה,דישלכהנים

כב( בא"ד) ,בנמשך לדף כו ,(.דאשכחין כי האי גונא בבבא קמא גבי הכוהו

ליתןאתשוויהולאחמישיםשקלהקצובבתורה,משוםדהאישיעורנאמר

בעשר מקלות וכו' .ובגליון כתב ,דצריך לומר בסנהדרין )עח .(.והחק נתן

דווקאהיכאדפודהוקודםהיובל.

ביאר ,דכוונת התוס' להוכיח מהמשך הסוגיא בסנהדרין ,דהקשו בתחילה

יח( מתני' ,אלא נקראת שדה רטושין .ביאר ר"ע מברטנורא ,דלשון רטושין

מאן דמדמי לה לטריפה מאי טעמא לא מדמי לה לגוסס ,ואחר כך הקשו

היינועזובהמבעליה,וכדכתיב "אםעלבניםרוטשה")הושעי,יד(.והוסיף

לאידךגיסא,מאןדמדמילהלגוססמאיטעמאלאמדמילהלטריפה,דהווי

התפארתישראל,דקרינןלההכי,כדישידעודבעלהלאגאלה,וכשיגאלנה

ממש כסוגיין .דחזינן דהכי דרךהגמ' למיבעי מאי טעמא דהאימאן דאמר,

אחר תצא לכהנים ביובל] .אמנם אכתי צריך ביאור מה הוא לשון "רטושי


ומאי טעמא דאידך ,אבל אינה ראיה דחד מינייהו מסתבר טעמי טפי.

יב

