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והתשובות השאלות חלק / התלמוד משנת

תשס"כ אב ו"ח

ס אב 3333\4 555\ 004 5מציעא מציעא בבא מסכת / השל התלמוד ו"משנת

נושא די

ב מסכת על התלמוד ממשנת הינו זה תשנ"חומר מהדורה כלל,"מ זה על שעברתי בלא עימוד שינויי ע רק ו

שיצא נש איזהו מפרק וחו שוב זאת שלמדתי בזמ מחדש שערכתי והמפקיד מציאות אלו מפרק חו

לראשונה. עכשיו

בגיטי נמצא זה אולי פ', ותשובה שאלה אי אוחזי שני בפרק זה בקוב

" חיבור והקצרבהכנת השל התלמוד רבהמשנת עבודה הושקעו "

הבינלאומי חוק פי על וה תורה די פי על ה למחבר, ומשוירות שמורות הזכויות כל ולכ

מולטימדיה מידע, במאגר אחסו , תרגו הקלטה, שיכפול, העתקה, , צילו הדפסה, כל תוק בכל ואסור

בכתב. אישור ללא מהחומר שהוא חלק כל של אחר, או מכני אופטי, אלקטרוני אמצעי כל או אחר, מאגר כל ו/או

" היוצרבחיבורי זכויות תשסמשנת מהדורה הבאנו"" ,1 הערה ה' פרק ב

עצמית למטרה אפי' להעתיק אסור ולכ מהתורה, גזל באיסור כרו העתקה איסור פוסקי הרבה שלפי

הגרי מר פוסק ושכ היצירה, את קונה היה לא העתקה בלא א הגר"ג דעת וכ יח, פרק ש בחיבורי מובא אלישיב ואזנר"ש הלוי ש

ïåùàø ÷øô
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.`.zilha oifge`d mipya oicd dn.1dizipw" e` "diz`vn ik ily dlek" xne` cg` lkyk
."ipeltn.2."ily divg" xne` ipyde "ily dlek" xne` mdn cg`yk.3ote`ae l"pd mixwna

.mdn cg` cia wx zilhdy.4.ipydn cg` dtwz k"g`yk.5yiyk e` micen mdipyyk
?recne ,micr:d .b±.a sc

:‰· Â˘˙

.1"ily dlek" xne` dfe "ily dlek" xne` df zilha oifge` mipy" ישבע אחד בהכל לו שאי

מחציה ויחלוקו,"פחות ,[.g ,:f sc onwl 'nb - zilhd z` mikzeg `le ,"incl" 'it].'nbd(:ה ד ע"(וע`zxne(לקמ

ד"ברש במשנתינו )"י שאי שנשבעה הגמ' מסיקה ולכ , כלו בה לו שאי ג לפרשו אפשר זה שלשו :

מחציה" פחות בה לי ואי בה לי שיש ""שבועה שנשבע לפני להוסי צרי וכ שלי,, כולה טענתי

וכו' בה, לי שיש שבועה לי מאמיני שאינכ ""ולדבריכ טענת כסותר יראה שלא כדי שלי, "כולה

" על רק שנשבע eli`c."חציהבזה ,cbad zepita epiidc "`zykxk"a oifge`yk `wec df lke .y"iir ,ak daeyz onwlck]

m`e .'a oic cl daeyz onwlcke ,.f sc onwl 'nb - deya oiwleg x`yde zrbn eciy mewn cr lhep cg` lky oicd ,cbad seba oifge`a

- d"rnd opixn` ,aex e` ebin ly reiq yi mdn cg`l m`e .gp 'nre ,ci 'nr d"n` oiir - rwxw iab lr zgpene llk da mifge` `l

mb "sicr ixa" opixn` m`e ,26 dxrdae ,'c 'nr d"n` ,i"pt - sicr "ixa" opixn` "`ny" oreh mdn cg`y ote`a m`e .eh 'nr d"n`

- mdn cg`l riiqn cg` cr m`e .34 dxrdae ,'d 'nr d"n` oiir - "`nw `xn" cbp oifge` mipy oice ,cbad seba fge` cg` lkyk

['d daeyz onwl oiir.

- ick dil ixn`e iy` xa iniy 'x `nizi`e - `tt 'x(.ב w:(בד i icnבשני בי אמור זה שדי

ובי במציאה, כשאינואוחזי או זוכר שאינו או לפנינו אינו שהמוכר באופ וממכר, במקח באוחזי

" לומר מכרנאמ b']"למי daeyz onwl oiir].

.2"ily divg" xne` dfe "ily dlek" xne` df zilha oifge` mipy" שליהאומר חציכולה נוטל "

רבע, נוטל אחד כל השני ומהחצי חבירו, הודאת dxwnaמכח mb m` mipey`xd ewlgp .i"yx - miwelg eilry oeik]

['e 'nr d"n` - orehy itk qtez cg` lkyk xaecny e` `zykxka oifge`yk xaecn df.:dreay oiprle" כולההאומר
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"שלי נשבע חלקי" מג' פחות בה לו ""שאי והאומר שלי, "חציה נשבע מרביע" פחות בה לו ."שאי

[ivga el dcen exiagy ixg` ,raxn xzei lr raydl jixv ,"ily dlek" orehy df recn xiaqny i"wenipa oiir].

.3odn cg` cia dzid zilhdy ote`aו.)"(די"ברש ד לקמ ובגמ' , שני אחדה שרק דבזה מבואר:

" נקרא השני מחבירומוחזק, בשבועה.מוציא ליטול נאמ ואינו שלו, שהיא בעדי ראיה להביא ועליו "

ef dreay.כג תשובה לקמ עיי חכמי מתקנת או הדי מעיקר זה א ,

.4epipta cg` dtwzבמש כט."עיי תשובה לקמ `xneכ df ,"ily dlek" xne` df ,zilha oifge` eidy dyly oic]

['h 'nr d"n` oiir - "ily divg" xne` dfe ,"ily divg".

.5jkl micr yiyk e` micen mdipyykבמש לח."עיי בתשובה לקמ כ

.a.exiagn dpey epic dxwn lk recne ,mi`ad mipte`a oicd dn.1zilha mifge` mipyyk
.dze` epwy e` de`vny miprehe.2."dizbx`" xne` cg` lke zilha oifge`yk.3a"draa

."izlaiw `l" xne` dfe "izzp" xne` df ,"dxegq ipal oz" e` "lretl oz" ipepgl xn`y
.4.dcva dxaer `vnpe dxtd z` gbpy mz xeya.5dfe dpn df cg` lv` eciwtdy mipya

."ily miiz`n" xne` cg` lke miiz`n.6.xhya miwec` mipy.7xne` cg` lkyk dpitqa
."ely dpitqdy".8."lenz` diz`vn ip`" xne` dfe ,meid diz`vn ip`" xne` df.9epi`e dyngn cg` dpwa
?dpw inn rcei.b±.a sc

:‰· Â˘˙

.‡‰Â‡ˆÓ˘ ˙ÈÏË· ÔÈÊÁÂ‡ ÌÈ˘

בשבועה, y"iir]יחלוקו ,'` oic zncew daeyz l"pk]דאימור רמאי, ודאי ואי אמת, להיות יכולה והחלוקה הואיל ,

לעצמו, היתר מורה אחד וכל אחת, בבת אגבהוה xknneתרוויהו gwna okeנתרצה לשניה דאימור

ול הואיל ננס, לב ואפי' שבועה, בלא חולקי אמרינ ולא נתרצה, שלו סבור אחד וכל באילמכור, א

, נשבעי סומכוס לפי ואפי' שוא, שבועת bk]לודאי daeyza oiir mrhd]'בתוס ומבואר ויחלוקו)"(ד, אמרינה דלא :

גבר" דאלי ,"כל מוחזקי ושניה הואיל ,yiy s` mifge` mdipy m`a ,mixne` "ewelgi"y ,:cl sc a"aa 'qeza `"aixd zrc]

mifge` oi`yk m`e ,"ewelgi" mixne` - mifge`e i`nx i`ce oi`ykc :i"wenipd zrc - mifge` oi`y s` i`nx i`ce oi`yk e` i`nx i`ce

[an ,fl 'nr d"n` - "gpen `di" mixne` mifge` m` ,i`nx i`ce yiyk eli`e ,"xab mil`c lk" mixne`.

.·"‰È˙‚¯‡ È‡" ¯ÓÂ‡ ‰ÊÂ "‰È˙‚¯‡ È‡" ¯ÓÂ‡ ‰Ê

i "yx itlוממכר)"(ד במקח רמאי,ה ודאי ויש הואיל אליהו, שיבוא עד מונח wxיהא md i"yx ixacy n"i edin]

[226 dxrdae ,el±`l 'nr d"n` - `ail` mb y"` yxtl dvxy ,iqei 'xc `ail`.

' q ez itleתנא)"(ד אי "ה שאמרינ בטלית, אוחזי שני כדי בשבועההדי יפרוש,יחלוקו שהרמאי כדי "

אשבועתא, חשיד לא אממונא דחשיד oicומיגו onwl oiir iqei 'x zhiy .'` oic seq lirl r"re ,iqei 'xc minkg itl mdixac]

['d.שוא שבועת לידי יבואו ודאי שהרי מהשבועה, פטורי ננס ב ולפי ,

.‚‡Ï" ¯ÓÂ‡ ‰ÊÂ "È˙˙" ¯ÓÂ‡ ‰Ê ,"‰¯ÂÁÒ È·Ï Ô˙" Â‡ "ÏÚÂÙÏ Ô˙" ÈÂÁÏ ¯Ó‡˘ ·"‰Ú··
"È˙Ï·È˜

minkg itlמבעה ונוטלי נשבעי ב."שניה

qpp oa itleמבעה נוטלי ולא"שניה שוא, שבועת לידי בא ודאי מה ואחד הואיל שבועה, בלא ב

" מונחאמרינ הבעה"יהא את תובע אחד דכל ,"" טוע החנוני שליחותוב, lretl,"שעשה zzl jixv did `le]

[dw 'nr d"n` oiir - oicd xwirn e` minkg zpwz gkn lhep ipepgd m`a .`le d"cez - micra" שטוע מפני נוטל, והפועל שעשה,

שכרו קיבל לא ועדיי וכ"עבודתו לבעה", טוע ""א קלקולב להפסיד לי ואי עלי l`,"סמכת minkgly mrhd]

r"re ,w"nhiy - miwfgen mpi`y iptn dfy ,eazky yi ,zn` zeidl dleki dwelgde ,ivg lretl rxty xnel xyt` ixdc ,"ewelgi" opixn`

[dw ,cw 'nr d"n`.
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o pax itlמוחזק מה אחד mzd]א d"cez - `nw `xn e`]" אמרינ הראיה, עליו מחבירו לא"המוציא ולכ ,

וברי, ברי כשטועני ואפי' בשבועה, יחלוקו micenאומרי - `nw `xn oi`e miwfgen mpi` mdipy m`e ,mzd d"cez oiir]

[i`ne d"cez .dl sc a"a zkqna x`eank ,ewelgiy opax.

qekneq itle,'דגמ סתמא לפי שבועה, בלא ק.)חולקי ד לקמ רבא "(ולפי שהטענות מפני זהו שמא:

הונא"ושמא רב בר רבה ולפי ,[ixae ixaa mb ,dreay `la miwlegy epic xne` qekneqc l"qc]דררא שאיכא מפני זהו

דממונא.

ותוס'"רש , ממו הפסד שיש דהיינו מפרש: וד"(די ויחלוקו, ומה)"ה ישה טענותיה שבלא מפני : מפרשי

לבי אמת,"ספק להיות יכולה החלוקה כשאי א שבועה, בלא שיחלוקו הוא די ולכ miwfgenד, oi`e]

xt w"a zkqna k"yna oiir - oenn wtq lka `ed opaxe qekneq zwelgn m` .ewlgie d"c .a sc 'qez - mdipy['c ,'` zeaeyz 'd w.

.‰¯ÓÂ‡ ‰ÊÂ "ÈÏ˘ ÌÈÈ˙‡Ó" ¯ÓÂ‡ ‰Ê ,ÌÈÈ˙‡Ó ‰ÊÂ ‰Ó ‰Ê „Á‡ Ïˆ‡ Â„È˜Ù‰˘ ÌÈ˘
"ÈÏ˘ ÌÈÈ˙‡Ó"

w"z itlלנו שיש השלישי המנה על ורק מנה, לו שיי ודאי אחד ולכל הואיל מנה, ולזה מנה לזה נות

" אומרי , שיי הוא למי ספק אליהועליו שיבוא עד מונח ""יהא בו אמרינ ולא התוס'"יחלוקו, יחלוקו)"(בד, ה

אמת, להיות יכולה החלוקה ואי , מה לאחד רק שיי ודאי והוא הואיל : mcewyמפרשי iptn :yxtn y"`xde]

[dk 'nr d"n` oiir - ezpeek xe`iaa ,mdipy ly epi`e mdn cg` ly `edy cwtpl reci mzwelgn rcepy.

iqe i iax itleאת לקנוס דיש ב': טע רמאי, ודאי שיש כיו א': טע אליהו, שיבוא עד מונח יהא הכל

שיודה, כדי לרמאי, פסידא שיש במקו eqpewlהרמאי jiiy `le ,i`nx i`ce oi`e ,zn` zeidl dleki dwelgdy zilha k"`yn]

[ciqtn epi` ixdy.השני הטע את דחתה והגמ' ,

: ewtzqd 'qezdשיש במקו רק שקונסי סובר יוסי שרבי או השני מהטע לגמרי בה חזרה הגמ' א

לגמרי. בה חזרה שהגמ' שמסתבר וכתבו: לרמאי, הפסד יש וג רמאי, ודאי n"wtpeג ,"miycg" `"ahixa r"re]

[onwlc 'g oic oiprl.

ויחלוקו)"(דבתוס' "ה אמרינ שלא גברמבואר: דאלי נחשבי"כל שניה שלישי ובמנה הואיל ,

" לומר ואי , גברלמוחזקי דאלי ממוחזק.כל להוציא "

.Â"Â˜ÂÏÁÈ" „"ÓÏ ¯Ë˘· ÌÈ˜Â„‡ ÌÈ˘[el daeyz onwl oiir]

ויחלוקו)"(דבתוס' שהגמ'ה שהטע ז.)מבואר: להיות(בד יכולה שהחלוקה מפני הוא, לטלית זאת מדמה

החצי לו שפרע דאפשר אמת,

.Ê"ÂÏ˘ ‰ÈÙÒ‰˘" ¯ÓÂ‡ „Á‡ ÏÎ˘Î ‰ÈÙÒ·

בבגמ' לד:)"(מסכת ד "ב שאמרינ גברמבואר: דאלי התוס'"כל וכתבו ד, ויחלוקו)"(בסוגיי לאה זה שבאופ :

" דממונא,"יחלוקואמרינ דררא וליכא הואיל לסומכוס, ואפי' , מוחזקי אינ ששניה מפני ,a"aa 'qeza r"re]

[`idd d"c :cl sc.

.Á"ÏÂÓ˙‡ ‰È˙‡ˆÓ È‡" ¯ÓÂ‡ ‰ÊÂ "ÌÂÈ‰ ‰È˙‡ˆÓ È‡" ¯ÓÂ‡ ‰Ê

וע ב', די כדלעיל ה'."הדי די שבסו בהערה ע

.ËÈÓÓ Ú„ÂÈ ÂÈ‡Â ‰˘ÓÁÓ „Á‡ Á˜Ï·

ביבמות)"(דבתוס' הגמ' פי על גבי, רה שלפי ואחד,"מבואר: אחד לכל נות wlzqne,ע mdipia gwnd inc gipn - h"x itle]

[fn daeyz h"t w"a zkqn lr k"yn oiir ,mzwelgn xe`iaaלזכור לו שהיה עצמו, את שהפסיד שהוא מפני דזה וכתבו: ,

לקח. ממי
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:'` `yepoiwfgen mdipye `pennc `xxc oi`yk" בשבועהאומרי יכולה"יחלוקו שהחלוקה משו ,

. שנשבעי מודה סומכוס ואפי' אמת, להיות

:'a `yepi`nx i`ce mdn cg`e oiwfgen mdipyykרש ""מחלוקת אמרינ בא ותוס', מונחי "יהא

" בשבועהאו a']."יחלוקו oic mipta k"yn oiir - opaxc `ail` e` iqei iaxc `ail` mdixac m`].

:'b `yep`ey zreay icil `eai mdn cg`y i`cee ,i`nx i`ce mdn cg`e ,miwfgen mpi`yk
שבועה. בלא או בשבועה חולקי א ננס, וב חכמי מחלוקת

:'c `yep`nye `ny miprehae wfgen mdn cg` wxe `pennc `xxc yiykחכמי מחלוקת

המע אמרינ א אומר"וסומכוס, סומכוס הונא רב בר רבה ולפי שבועה, בלא חולקי או ה

וברי. בברי ג שבועה בלא חולקי

:'d `yep('התוס שיטת אמת(לפי להיות יכולה החלוקה ואי רמאי, ודאי מה ואחד , מוחזקי כששניה

" השלישי המנה על רק אומרי א יוסי ורבי חכמי מונחמחלוקת הסכויהא כל שעל או "

" מונחאומרי ."יהא

:'e `yepא'."כנ די ל

:'f `yep`pennc `xxc `kile ,miwfgen mpi` mdipyyk" גבראמרינ אלי שהחלוקה"כל א ,

אמת. להיות יכולה

:'g `yep.'a oica enk

:'h `yepinn rcei epi`e dyngn cg` gwlaר ואחד,"לפי אחד לכל נות gwndע inc gipn - h"x itle]

[wlzqne mdipia.

.b?recne ,"`ivedl ebin" opixn` m`d.a sc

:‰· Â˘˙

וזה)"(דבתוס' מבואר:ה

.1daeh xzei zxg` dprh oerhl leki didy ebin, ממו להוציא בכוחו "divgאי xne`d recn evxiz dfa]

ebin mixne` - `de d"c .fhw sc onwl 'qeza zg` dhiyl ,"ily dlek" xnel lkiy ebina ,"dreaya divg" lawl on`p `di `l "ily

[ep±ap 'nr d"n`a mi`aen mdixac ,mikxc dnka ef diyew evxiz mipey`xae ,`ivedl.

.2wizy ira i`c ebin j`ממו להוציא יכול

dax itl(בתרא בבא ואומר(במסכת שטר שמוציא לדוגמא: שקר, היא הראשונה כשהטענה א

."זייפתיו" מזוי שזה יודעי היינו לא אמירתו ובלא ,

sqei ax itle" אומרי אי שקר, היא הראשונה שהטענה "מיגובמקו אפי' שתיק" בעי דאי "מיגו

, ממו להחזיק כשזה `i`n]ג d"cez lr ,:al sc a"a zkqn mixeriy uaewa r"re].

.cd`ivn dpew mc` m`d,xwtd ly utg e`?recne ,dhad i"r.a sc

:‰· Â˘˙

d`ivna di`x'בתוס ומבואר קונה, דבראיה)"(דאינה שהה אפי'": מעשה עשה וא הפקר, של בחפ ה

קנה. קט גדר גדר לדוגמא: דהו, fq]כל 'nr d"n` - da liren dhade ,d`ivnn xzei lw xwtdy ,mix`any mipey`x yi la`].

.d?"izxkn `l dfle izxkn dfl" xnel on`p gwn lra m`d:a sc
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:‰· Â˘˙

רש ובמחלוקת עג:, ד קידושי בגמ' מקורו זה :"די כדלהל והדיני , ובסוגיי ש ותוס' י

.‡.Â„È· ÂÁ˜Ó Ì‡

i "yx itl" ואומר מה מאחד מעות קיבל א א , לשנינאמ למכור zpwz,"נתרצתי gkn on`p i"yx itl m`]

[dr 'nr d"n` oiir - oicd xwirn e` minkg.

'q ez itleמעות נתנו ששניה ידוע א ורק המעות, שנת לזה למכור שנתרצה ואמרינ , נאמ אינו

. נאמ

.·.Â„È· ÂÈ‡ ÂÁ˜Ó Ì‡Â

'q ez itl,לזה ולית מזה ממו להוציא כלל נאמ dreay,אינו oiprl j`הרי ממו מה אחד נת א

דאורייתא, בשבועה שכנגדו את ולחייב משבועה, לפוטרו לסייעו אחד כעד :המוכר i "yx zhiyשא

להעיד, עליו מוטל שלא כיו בזה, מדייק אינו מלפניו שהלכו ואחרי הואיל , נאמ אינו מעות נתנו שניה

[at±'t 'nr d"n` oiir - dreayd on xhet riiqnd cr oi`y mixaeqe 'qez lr miwlegd mipey`xdk xaeq i"yx m`]נת אחד וא .

לזה, ולית מזה להוציא המקח בעל נאמ hr]מעות 'nr d"n` oiir - eiptln ekldy xg` s` on`py rnyn]אומר וא ,

לשני" .נתרציתי נאמ אינו "

.edelna "jcia il dpn" xne` raezdy ote`a oicd dn,oecwta e`icia jl oi`" xne` dlde
?recne ,"miying el yiy" micirn micrde "melk.d .c .b sc

:‰· Â˘˙

חייא רבי iig`]לפי iax d"c .d sc onwl 'qez - "`iig iax ipz" miqxeb yi],השאר על וישבע , חמישי לו aiigנות m`]

z`ced `dz `ly :`ed cenild `"eda ,57 dxrdae ,fw 'nr d"n` oiir - "el aiig oiicry" ecird m` oiae "edeldy" ecird m` oia ,dreay

[dreay eaiigny y"k `l qpw eze` oiaiigny micr ,dreay eaiign qpw eaiign oi`y eit dn ,e"wn micr z`crdn dlecb eitלמסקנת ,

אחד, ומעד מפיו הצד מבמה הוא הלימוד edy`הגמ' dn lr oky" cg` crl dn ,gikei cg` cr ,dygkda epi` oky eitl dn]

[oicd xfge ,xtky dn lr raype dcedy dna mlyny gikei eit ,rayp `ed xtky dn lry micra xn`z ,"rayp `ed cirnהשוה הצד ,

ונשבע, באי ה וכפירה טענה ידי שעל עדי אביא אני א ונשבע באי ה וכפירה טענה ידי שעל : שבה

`e ,"cg` cre eitn" `ed e"wd f"itle ,i"yx zqxib mb `ide ,"rayp `ed cirdy dn lr oky cg` crl dn" epizqxib itl `ed ok]ly oicl v"

- cg` crc dreay leblbne eitn micnl f"itle ,"gikei eit ,dreay zxxeb dreay oky cg` crl dn" o"anxd zqxib j` ,"dreay leblb"

[cpw 'nr d"n`אפטוריקי דרבי אבוה תני ולפי ה.). "(בד שנאמר השאר, על נשבע אשראינו אבידה כל על

זה הוא כי ,"יאמר עדי העדאת על מחייבו אתה ואי שבועה, מחייבו אתה פיו הודאת על ,`iig iax ly e"we]

yxece - `i daeyz onwl k"yna oiir - "jixt `l dnfd zxez" `iig iaxe ,dnfd zxeza mpi` oky mday deyd cvdl dn" `kxit i"r dgcp

[fi daeyz onwl k"ynae ,'nba y"iir ,dprhd zvwna dcenl ,l"pd weqtd z`.

ה.)בגמ' בד לישבע(ש יכול אינו שבפקדו אלא , בפקדו ובי במלוה בי אמור חייא רבי שדי מבואר:

התוס' ב'. די יט תשובה כדלקמ ונוטל נשבע ושכנגדו , כפר שהוחזק דמפני עיי"(ש איתא, אי פסקו:ש)"ה

חייא. כרבי שהלכה

.f.recne ,`ziixe`cn m`de ,dreay aiig razpd mi`ad mipte`a m`d.1.zvwna dcenyk
.2.lka xtek deeldyk.3."rcei ipi`" xne` oae`xe ,"oae`xn apb ipelty" cirnd cg` cra.4aiegnd

.ely epi`y oenn lehil ceygy iptn dreay.5?olfb:b .b sc

:‰· Â˘˙

.1zvwna dcen" שנאמר שבועה, חייב זהמדאורייתא הוא ובתוס'"כי מפני)"(ד, דוקאה דזה כתבו:

" שאמרינ בעמפני בפני מעיז אד אי ""ח"חזקה לו ואי בכל,מיגו, לכפור יכול שהיה "ebin" iedc meyn]

oiir - "oenn ixeht`l dfrdc ebin" opixn` m`ae ,"dreayn ixeht`l dfrdc ebin" mixne` `ly iptn epiide ,iptn d"cez - "dfrdc

[ciw 'nr d"n`" לו שיש באופ אבל במיגו, ולכ משבועה, פטור פרס"" והאכלתיו בידי, לאבא "מנה
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. k"ynaeנאמ ,oi` d"cez :c sc onwl r"re ,aiw 'nr d"n` oiir - "dreayn ixeht`l dfrd epi`y ebin" mixne`y 'qezd zhiy m`a]

[ci daeyz onwl.

.2lka xtekd deel'תוס שבועה, חייב אינו התורה מפני)"(דמ מה זאת שלמדי : זה"מפרשי הוא ,"כי

הכל."דגזה כופר ולא חייב, הטענה במקצת מודה דדוקא הוא mrhdכ - daxk d"c .fw sc w"a 'qna i"yx itl]

,firn epi`y razpl dwfg yiy iptn edf ,dreayn xeht lkd xtekyמש עיי , כ לא הדי די"ובפקדו י' תשובה שמיני פרק לקמ כ

נחמג'] רב ולפי ד, בתוס' ו.)"(הובא ה. ד לקמ ובגמ' בכוליה, שישה משו היסת, שבועת אותו משביעי

אא תובע אד שאי לתובע, לו."חזקה יש ihxtכ .oi` d"cez .d sc onwl x`eank ,zereay zkqna `nw `pyilk epiide]

ciyg `penn` ciygc ebin opixn` `ly p"xn dgikedy .e sc onwl 'nba r"re ,`k daeyz onwl k"yna oiir- zqid zreay ipic

[y"iir ,ck daeyz onwlcke ,`zreay`.

.3"rcei ipi`y" xne` oae`xe ,"oae`xn apb ipelt" cirnd cg` cra'מפני)"(דבתוס מבואר:ה

" טענת יש שלתובע א מדאורייתא, לישבע חייב בלבד,שמאשהנתבע "`iad .n sc iyy wxt zereaya o"xd]

,mixt` epiax zrcye ,oiibeqa 'qezd zhiyk mixaeqd ,f"id dcia`e dlifbn c"ta c"a`xde s"ixd zhiy z` ,mipey`xd zwelgn dfa

mby ,ycgl azk 'c w"q ,el 'iq a"g "zygxn"de ,akw 'nr d"n` - "ixa" zprh `la cg` cr zreay oi`y ,my m"anxde ,y`bn i"xd

,dreay eaiign d"c :b sc seq i"yx ixacn mb gken ok dxe`kle ,mixhetd zhiyk l"q - oiibeq zpwqnae "ifef ifgile" oiibeqa - i"yx

[hewila ,fr w"q dr 'iq `"xbd xe`iaae ,.gk sc oiyeciwa i"yx mb oiire.

.4"hnzyn `edy" l"iy ote`ae ,ely epi`y oenn lehil dvexy ceyg razpdykשבועה חייב

אשבועתא, חשיד hnzyn",ולא `edy" xnel oi`yk m`eרש והאי)"(די"לפי אשבועתא,ה חשיד

תוס' בכוליה)"(דלפי לקמה הגמ' מסקנת שכ וכתבו: אשבועתא, חשיד `iia,לא d"c i"yxa my r"re ,.e sc]

ecinlz `edy daxy l"q oiibeqa i"yxy ,eazky yi okle ,dreayd lr ceyg `penn` ceygdy l"qe opgei iax lr wleg iia`y :l"qc

[y"iir ,ekw 'nr d"n` - iia`k xaeq iia` ly.

.5olfb'אבל)"(דבתוס השבועה,ה על חשיד לא אממונא דחשיד לישבע, הוא יכול התורה שמ מבואר:

dhiyk o`k ehilgd `ly okzi j` ,gi daeyz onwl k"yna r"re ,blw 'nr d"n` ,i"pt - ciygc d"c ,:d sc onwl 'qeza oey`x uexizk]

`iig 'x ixac miayiizn ji` eazk wx `l` efs`[ef dhiyl.

.g?recne ,rayil leki epi`e dreay aiegny in ly epic dn.d :b sc

:‰· Â˘˙

בשבועות)"(דבתוס' הגמ' פי על בכוליה, "ה אמרינ אבא רבי שלפי משלמבואר: לישבע יכול שאינו ,"מתו

, משל אינו דרבנ שבועה המחויב אבל דאורייתא, שבועה כשמחויב דוקא דזה onwlוכתבו, k"yna r"re]

[3 dxrdae ,cpw ,`lw 'nr d"n`ae ,'h daeyz 'g wxt onwl k"ynae ,gi daeyz.

.h?recne ,micrdn xzei egek mipte` el`ae ,eitn xzei mipn`p micr mipte` el`a:b sc

:‰· Â˘˙

.1oenna" דאמרינ , מעדי גדול פיו דמיכח עדי כמאה די בעל א"הודאת וא או, הו שו כחי י

, הו מו י ז elw]י 'nr d"n`e ,'c w"q cl 'iq g"dvwa oiir - ef dkld ly dnrhe dxcb]שאפשר"משא עדי בשני כ

. ולהזימ להכחיש

.2dreayl

`iig iax itlדס במקצת, כמודה שבועה לחייבו עדי מפיו."בכח גדולה עדי העדאת ל:

xhet` iaxc dea` itleiw i.'ו תשובה לעיל מבוארת שיטת , עדי ולא שבועה מחייבו פיו

.3qpwa" שנאמר פטור, בקנס מודה שהרי מפיו, חזקי אלהיעדי ירשיעו את"אשר למרשיע פרט ,

glw]עצמו, 'nr oiibeqa d"n`ae ,9 daeyz 'f wxt w"a 'qn lr k"yna oiir].

.4ynege my` z`hg oaxwa
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n"x itl.וחומש , אש חטאת, קרב לחייבו מפיו, יותר כח יש לעדי

minkg itle'ובתוס הסמוכה, בתשובה לקמ עיי וסברת שיטת , מעדי יותר כח יש ה"(דלפיו

( באש במסכת שהסוגיא קו:)ק"מבואר: ר(ד שלפי וסוברת סוגייתנו על העדי"חולקת בכח אי מ

אש אותו "(וחומש)לחייב דכתיב , מכחיש ."והתודהבא

.i,"cifna" e` "bbeya dxiar izxar" xne`yk ynege ,my` ,z`hg oaxw aiigzn mc` m`d
?recne ,eze` miyigkn mpi`yk e` eze` miyigkn micry ote`a.c :b sc

:‰· Â˘˙

.‡‰¯È·Ú È˙¯·Ú ¯ÓÂ‡‰

.1bbeya didy xne` m`" שנאמר , קרב והביאחייב חטא אשר ."והתודה

.2cifna didy xne` m`פטור

.3oyigkn epi`e "bbeya lk`y" micirn xzei e` cg` cr m`e, קרב -חייב "eil` rced e`" xn`py]

(.`i sc zezixk.

.·"„ÈÊÓ· ‡Ï‡ ‚‚Â˘· ÏÎ‡ ‡Ï˘ ÔÈÂÎ˙‰˘" ¯È·Ò‰Ï ¯˘Ù‡˘Î

n"x itlאע חטאת, אותו ומחייבי נאמני אח"העדי שאמר ""פ במזידכ שבתחילה"אכלתי מפני וזהו ,

" אכלתיאמר דבריו.לא פירש ולא סת "dn" jixacl n"xl eprh opax '` cvl ixdy ,.ai sc 'nba '` cv itl mb ok l"qc d`xpe]

[eixacn ea xfg `l k"tr`y rnyne ,"dvxi m`.

minkg itle'א לצד )פטור, ש ב'(בגמ' לצד , עדי ממאה יותר עצמו על שנאמ מפני :( ש מפני(בגמ' :

" לומר הייתישיכול ."מזיד

'q ezלפיו)"(בד מה :ה eyxit" מכח שנאמ הכוונה באופמיגודאי רק שנאמ אלא , עדי נגד זה דהרי "

" אכלתישכשאמר ואחלא בדקנוהו, לא """ דיבורו תיר מכחישכ ואינו במזיד, שאכל ,"שהתכוי

" בתחילה שאמר מה את אכלתישמפרשינ ""לא שכוונתו מזיד, אלא שוגג אכלתי ."לא

i "yxn eli`eד , אומר)"(בסוגיי והוא "ה מכח שנאמ bnw],"מיגומשמע, 'nr d"n`a r"re]'תוס ד. מה"(בסוגיי ה

מרשלפיו) ואילו , ש בכריתות א' כצד סוגייתנו )י"מפרשי ש ב'(בסוגיי כצד סוגייתנו שפירש נראה

. ש בגמ'

.‚ÔÈÂÎ˙‰˘" Â¯Â·È„ ı¯˙Ï ‡"‡Â "È˙ÏÎ‡ ‡Ï" Ô˘ÈÁÎÓ ‡Â‰Â "‚‚Â˘· ÏÎ‡˘" ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú È˘
"„ÈÊÓÏ

n"x itlנאמני ואש"(מקהעדי וחומש קרב אותו, מחיייבי ועדי מחייבו אי שפיו מצינו חמורה שהיא במיתה דא ו,

אותו)"כ מחייבי שעדי .ש

minkgc `ail` zezixka 'nba '` cv itly :`id 'qez zhiyעל נאמ שאד מפני מחטאת, פטור

zezixka]עצמו i"yx - dxtk mda yiy mixaca]. עדי ממאה יותר

minkgc `ail` my 'nba 'a cv itlye,מפיו כח יותר יש דלעדי חטאת, lkiyחייב ,"ebin" gkn on`p `le]

x`ia zezixka i"yx j` ,"ebin" gkn ,b"dk mixhet minkg 'a cvl mb i"yx itl dxe`kl ,'qez - `ed micr mewna ebinc ,"iziid cifn" xnel

xnel lkicn ,`ed ebindye iykr'a cvl - exeaic uxzl `"`y ote`a k"`e ,"cifn `l` bbey izlk` `l" epiid "izlk` `l" xn`y dny

[bnw 'nr d"n`a r"re ,on`p epi` ,my 'nba.

.„"ÔÓÂ˘ ÏÎ‡˘" ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú È˘Â "·ÏÁ È˙ÏÎ‡" ¯ÓÂ‡ ‡Â‰˘Î

לפיו)"(דבתוס' מה minkgcמבואר:ה `ail` my 'nba '` cv itlyמכח יותר חזק שפיו מפני , קרב חייב

, eit"eעדי ,dxfra oileg ied micrd ipy ixac itl ixdy ,mileki oi`y e` oaxwd aixwdl mileki mipdkd m`a ,w"nhiya mipey`xd ewlgp]

mpi`e md mieey micre eity ,mixaeqe 'qez lr miwlegy mipey`x yi j` ,`nw 'nr d"n` - ecia oigen `ly aixwdl `a `edyk wx "on`p
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[anw 'nr d"n` oiir ,oiibeqa 'nbd ixac z` myexit ote`e mzhiy - miygken mpi`yk wx `l` oaxw miaiignלר ולפי פטור,". מ

מפיו, חזק עדי gnw]דכח 'nr d"n`a r"re],' a cv itlye( ש n"xl(בגמ' o ia e minkgl o ia, מקרב פטור

מפיו. כח יותר יש דלעדי

.‰˘ÓÂÁ ·ÂÈÁ È·‚Ï ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ˘ÈÁÎÓ ÌÈ„ÚÂ ÂÈÙ˘Î

. בקרב כמו הדי

.`i?recne ,edc lk `kxit witqn m`d ,cvd dn e` e"w jextl ick.c sc

:‰· Â˘˙

השוה)"(דבתוס' הצד מבואר:ה

.1e"w jextl liayaה שלמלמד דהיינו, חזקה, פירכא רק "קל"צרי יהיה פירכא"חומרא" מספיק ולא ,

" רק יש שלמלמדי דהיינו, דהו, יחודיכל ""די שהוא בלא ."חומרא,

.2cvd dn jextl ick.דהו כל פירכא ג לפרו מספיק

.3,`lewn raep edc lk `kxitd m``iig iax xaeqא פירכא זה "דאי לפרו הצדפי' itle,"מה
iw ix eht` 'xc dea`('ו תשובה לעיל עיי חייא רבי על פירכא,(דפליג fpw]הוי 'nr d"n`a r"r].

.aixn` dcedy wlgd eze` iabl m` mb dreay aiig "zvwna dcen" m`de ,"jlid" yexitd dn
?recne ,"jlid".d±.c sc

:‰· Â˘˙

jlidדי"פירש ה. )"(ד והיל עכה , שה מקו בכל של וה הוצאתי לא ex`iaל.": mipey`x cere o"xde `"ayxd]

,deln zeyxa dpi`e dpzip d`vedly delna la` ,`edy mewn lka `ed eilra zeyxa oecwtdy itl ,oecwta wx xn`p "jlid" oicy ezrca

lefb utga d`ced mb m`e ,cqw±gpw 'nr d"n`a oiir - "deln"a mb mixen` i"yx ixacy n"ie ,"jlid" oic da oi` razpd m`ived `l 'it`

[cvw 'nra y"iir - jlid oica m"anxd zhiy .133 dxrdae ,`tw 'nr my oiir - "jlid" `xwp oira `edy.

`iig iax itl.במקצת מודה כל כדי שבועה, חייב הוא הרי

zyy ax itle" לו דאמר כיו הכסהילפטור, ובשאר המלוה, ביד כאילו הכס הרי , בה לו ומודה "

הכל. לכופר נחשב הוא הרי לו מודה iaxשאינו itl mb ,el dcedy sqkd z` c"ia ipta raezl xifgd razpd m` - i"ptd itl]

,hpw ,gpw 'nr d"n` - df ote`a mb aiig `iig iax itly ,miyxtn yie ,sqk raezl xifgd `l razpd oiicryk mzwelgn lke ,xeht `iig

[my zexrdae'בתוס ומבואר ששת)"(ד. ורב ששת,ה כרב שהלכה :[aiig jlidy ,rnyn "utg" xtqny e`iade].

.bidelnde ,dnk aezk `le ,"mixpic" e` "mirlq ipeltn del ipelt" ea aezky xhya oicd dn
?recne ,"yly"a dcenyk e` "miizya" dcen deelde "yng" raez:c sc

:‰· Â˘˙

.‡"ÌÈÈ˙˘" ¯ÓÂ‡ ‰ÂÂÏ‰Â "˘ÓÁ" ¯ÓÂ‡ ‰ÂÏÓ‰˘Î

'nbd zpwqn itlטעמי שני מפני "1.פטור, דמיעוט שטרא, ליה דקמסייע "סלעימשו או "דינרי"

, micryשתיי e` miiewn xhya xaecny l"v f"itlc :w"nhiya azke ,dcen epi` deeld m` s` oicd ok - b"d d"c i"yx zqxib itl]

[y"iir ,eniiwl miievn,.2.קרקעות שיעבוד כפירת על נשבעי שאי l"iמשו ,xeht "jlid" c"nl35.3
i"yx ,`ed "jlid" xhy lky meyn ,sqep mrhוד"(ד טעמא, א"ה משועבדינ)"ה הקרקעות שהרי מפרש:

. הודאת על נשבעי אי כ קרקעות שיעבוד כפירת על נשבעי שאי וכש בשטר, שכתוב מה על

.·"˘Ï˘" ¯ÓÂ‡ ‰ÂÂÏ‰˘Î

xfrl` oa y"x itlרש הטענה, במקצת והודה הואיל שבועה, )י"חייב "(ש דכשאמר שלשמפרש:

ולאו"סלעי , משועבדי הקרקעות ואי בשטר, שכתוב במה כלול אינו שהרי הוא, פה על מלוה שלישי ,
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הוא. היל

`aiwr iax itle[oi` d"cez - awri 'x :oiqxeb yie]כ אלא אבידה"אינו לומרמשיב יכול היה שהרי ופטור, "

מסייעו."שתיי" והשטר ,

אינו)"(די"רש ותוס'ה השבועה, מ אבידה משיב את פטרו שחכמי )"(דמפרש: לעול שרה : ש"מפרשי

ס אלעזר ""ב זה שאי בכל."מיגול כופר היה השטר היה לא וא השטר, מחמת שמודה שנראה לפי ,

.ci,zerwxw lr oirayp m`d,micare ,zexhy?z`f micnl oipne:c sc

:‰· Â˘˙

.‡˙Â¯Ë˘Â ˙ÂÚ˜¯˜

א"(די"ברש שבועות)"ה במסכת הגמ' פי על משבועה,נ, שנתמעטו edrxמבואר: lr yi` ozi ik" weqtd z` zyxec my 'nbd]

[zerwxwl eywedy micar oke ,zexhye zerwxw e`vi ,oenn etebe lhlhnd xac yxetn hxtd dn ,llke hxte llka ,"xenyl milk e` sqk,

ר שלפי בתוס': awri]ע"ומבואר 'x :zxg` `qxible]א"ור ופרט מכלל ולא וריבוי ומיעוט ריבוי שדורשי א"מ

שטרות, רק למעט ומסתבר אחד, מדבר יותר oenn]למעט eteb oi`y iptn]ואעפ ר", ק:)מ"כ ד שאי(לקמ סובר,

צ ולכ קרקעות, על וע"נשבעי קרקעות, למעט אחר מיעוט לה שיש במש"ל תשובה"ע ח' פרק לקמ כ

כא.

.·ÌÈ„·Ú

הנ רבנ שלפי מבואר: ,"בתוס' נשבעי אי `']ל oic l"pk]ר ושלפי משו", דזה זאת, וביארו , נשבעי מ

הנ מהפסוק ""שלומד בדר וריבויל ומיעוט ג"ריבוי למעט שלישי פסוק לו ואי שטרות, רק הממעט ,

. עבדי

.ehxhy eilr yiy oenn zxitk m`de ,`l e` zerwxw ceariy ea yi m` n"wtp i`n ,oenn xtekd
micr e`[cg` cr e`],,zvwna dcen lk oke?recne ,"zerwxw ceariy zxitk"l aygp:c sc

:‰· Â˘˙

כפירת"הנפק על נשבעי אי כ קרקעות, על נשבעי שאי וכש בסוגייתנו, כמבואר שבועה לעני הוא מ

נפק עוד קרקעות, ,"שיעבוד אש קרב שחייב שבממו דבר על לשקר שנשבע מי בדי יש, במסכתמ (כמבואר

לז:) ד ,שבועות אש קרב מביא אי קרקעות כפירת שיעבוד בו שיש דבר או קרקע על נשבע שא ,

: כדלהל ה והדיני האופני

.‡¯Ë˘ ÂÈÏÚ ˘È˘ ÔÂÓÓ· ¯ÙÂÎ‰

משבועה )פטור שיעבוד(ומקרב כפירת על נשבעי ואי בשטר, שכתוב מה על משועבדי הקרקעות שהרי ,

בתוס' ומבואר )"(דקרקעות, נשבעי אי ,`.:ה משועבדי או חורי בני קרקעות ללווה כשיש רק [c"nlשזהו

ipa yiyk 'it` ,zerwxw ceariy zxitk ied `l dxwn lka - dxez oicn la` ,ceariy epwz minkgy ixg` wx edf ,`ziixe`c e`l `ceariy

[oixeg,.aלמ"" הוי שלא אופני שני רק יש תורה מדי דאורייתא, שיעבודא קרקעותד שיעבוד "כפירת

השיעבוד, על ללווה מחל כשהמלוה .1.2. משועבדי ולא חורי בני לא כלל קרקעות ללווה [zhiyכשאי

[gvw 'nr d"n` oiir - exe`iaae ,"zerwxw ceariy zxitk lr oirayp oi`" oica m"anxd.

.·˙ˆ˜Ó· ‰„ÂÓ‰דאורייתא)"(למ שיעבודא ד

' q ezd zhiy itl( הנ(ש האופני בשני רק אש וקרב שבועה חייב תורה על"מדי כשמחל דהיינו ל,

שאי כל חכמי תקנת ולאחר , משועבדי ולא חורי בני לא קרקעות, שו ללווה כשאי או השיעבוד

חייב. חורי בני zerwxw,לו ceariy zxitk ied - "xhya miying" xne` deelde ,"xhya jcia il dpn" oreh delnd m`y :eazk cer]

`aen o"anxd zhiy ,zegewldn e` epnn zerwxwd z` lreta zeabl zexyt`a dielz dpi` zerwxw ceariy z`cede zxitky :`id mzhiy

ceariy zxitk" `xwp epi` zerwxwdn zeabl leki oi` lretay lkc ,dfa df miielz mixacd ipyy :'b 'iq 'd wxt zereay zkqna y"`xa

zkqna 'qezd zhiy itle ,zerwxw mey deell yiyk mbe ceariyd lr lgn `l m`a mb ,oaxwe dreay aiig zvwna dcen lk okle ,"zerwxw
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m` la` ,aegd xwir lr micr yiy mewna zvwna dcenyk wx df `ziixe`c `ceariy c"nl - ipyd mvexiza ,delnd d"c .drw sc a"a

a"aa 'qezde oiibeqa 'qezd zwelgn xe`iaa ,zerwxw ceariy zxitk ied `le ,`ziixe`c e`l `ceariy r"ekl - envr it lr did aeigd xwir

[crw 'nr d"n` oiir -.

.‚ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÂÏ ˘È˘ ÔÂÓÓ ÏÚ ¯˜˘Ï Ú·˘Â ¯ÙÂÎ‰

)בתוס' oixeg,מבואר:(ש ipa zerwxw el yi m`y`ziixe`c `ceariy c"n itlשיעבוד כפירת הוי

, מקרב ופטור "izrxt"]קרקעות, xnel on`p ixdy ,zerwxwdn lreta oiaeb oi` ixdy ,zerwxw ceariy zxitk ied `l - o"anxd itle],

`ziixe`c e`l `ceariy c"nle, קרב וחייב קרקעות שיעבוד כא oixegאי ipa zerwxw el oi` m`e
למ"לכו קרקעות, שיעבוד כפירת הוי לא יכול"ע שאינו מפני מדאורייתא, זהו דאורייתא לאו שיעבודא ד

ולמ קרקעות, שהפקיעו"לגבות חכמי תקנת אחר רק זהו , משועבדי שיש באופ דאורייתא שיעבודא ד

השיעבוד y"iir]את ,erw 'nr d"n` - epnn `le cala zegewldn]קרב מביא ואינו נשבע אינו ולכ כמחילה, והוי ,

שבועה.

.„„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ ÂÏ ˘È˘ ÔÂÓÓ· ¯ÙÂÎ‰

והרמב התוס' זה,"הנ"מחלוקת בדי ג היא במקצת מודה לעני mrhdל .my zereay zkqna y"`xa x`ean oke]

[arw 'nr d"n` oiir - cg` cr zreayn eywd `l oiibeqa 'qezy.

.fhmixerya el dcede mihig eprhy ina oicd dn,mdn cg`a el dcede mixerye mihig eprh e`oiprl
,dreay?oinelyze.d sc

:‰· Â˘˙

.‡ÌÈ¯ÂÚ˘· ÂÏ ‰„Â‰Â ÌÈËÈÁ ÂÚË

w"z itl'בתוס ומבואר , מתשלומי והודה)"(דפטור אה שפטור :, השעורי nil`מדמי d"c :dl sc w"aa 'qezd]

iptn wx dfy :yxtn my y"`xde ,dlign oicn xehtc :yxtn ,xeht d"c my i"yxe ,el lgenk iede oic lra z`ced o`k yie li`ed :miyxtn

[cn daeyz 'b wxt w"a zkqn lr k"yna oiir - "el dced"y" דכתיב משבועה, פטור וכ זה, הוא ."כי

b "x itle" דמהפסוק שבועה, זהחייב הוא אחר,כי די לומד הוא ",oinelyza mb aiig - my w"aa 'qeza '` uexiz itl]

[eh daeyz ,bi wxt zeaezk zkqn lr k"yna oke ,cn daeyz 'b wxt w"a zkqn lr k"yna r"re ,oinelyzdn xeht - ipyd mvexiz itle.

.·Ì‰Ó „Á‡· ÂÏ ‰„Â‰Â ÌÈ¯ÂÚ˘Â ÌÈËÈÁ ÂÚË

א"(דבתוס' ,נ)"ה יוחנ דרבי אליבא יצחק ר' ולפי שמואל לפי הוא וכ שחייב, מוכח שמסוגייתנו מבואר ,

[xeht - my opgei x"` `a` xa `iig iax itlye ,zereay zkqna 'nba].

.fi?"df `ed ik" weqtdn l"fg micnel dn.d sc

:‰· Â˘˙

.1"`ed ik"n,שבועה חייב במקצת שמודה : oicלמדי lra z`ced"l o`kny ,azek :dq sc oiyeciw zkqna i"yx]

["inc micr d`nk.

.2"df" dlindn

`iig 'x itl" שבועת במקצתשחיוב "מודה כאשר רק הינו הטענה" מי במקצת דס"מודה וכרבנ ל",

פטור" בשעורי לו והודה חיטי jkl],"טענו sqep herin el oi`c ,dreaya ezaiign micr z`crdy l"q gxkdae].

iw ixeht` iaxc dea` itle,בשבועה מחייבתו אינה עדי mihigשהעדאת eprh"ay b"xk l"qy gxkdae]

[jkl sqep herin el oi`c ,"aiig mixerya el dcede.

.gi,dreayle zecrl mileqt m`d ,dreayd lr ceygde ,zenda drex ,olfb,`ziixe`cn m`de
?recne:d .d sc
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:‰· Â˘˙

.‡ÔÏÊ‚

.1zecr oiprl" שנאמר מדאורייתא, עדפסול רשע תשת ."אל

.2dreay oiprl.פסול הוא ג

'q eza '` uexiz itlדחשיד)"(ד לפסול,ה קרא דליכא כשר, מדאורייתא ואילו , מדרבנ רק הפסול

לשקר. לישבע חשוד ולא מגזל, חמורה ושבועה

' q eza 'a uex iz itleשמאחר לשבועה, ג מדאורייתא הוא פסול לעדות פסול שמדאורייתא מי כל

עבר שקר,ו שבועת על ואפי' אחרת, עבירה ג לעבור הוא חשוד אחת itlעבירה wx `ed oey`xd mvexiz]

d"c oiibeqa i"yx zhiy itl la` ,'c oic ,'f daeyz l"pke ,"`zreay` ciyg `l `penn` ciygc ebin" opixn`y 'nbd zpwqn zehyt

[`ziixe`cn leqty i`ce k"` ,"`zreay` ciyg" iia` itly l"qc ,iia`.

.·‰ÚÂ¯

.1ely zenda drexyk" מסתמא דאמרינ ולשבועה, לעדות הוא,גזלפסול "[:dk oixcdpq 'nb - opaxcn],

. אחרי של בשדות לרעות לבהמותיו מתיר עצמו הנאת שבשביל

.2mixg` ly zenda wx drexyk la`, אחרי לשדות שיכניס חשוד דאינו ולשבועה, לעדות כשר

לו"ד ולא חוטא אד ."אי

.‚¯˜˘Ó Ì‡ ÌÈ˜ÙÂÒÓ Â‡˘ ,„"È·· ‰ÚË ÔÚÂË‰

להשביעו, iptnאפשר `l `ed mrhd - ciqg dcedi 'xd mya 'qeza n"id itle ,dxeng dreayy iptn edf - ciygc d"ceza '` 'it itl]

[olfbl wfged `ly cer lk ,lfbdn yexti dreayd zngny `l` ,dreayd zxneg.

.„ÔÒÓÁ

כו. תשובה לקמ עיי

.hii`ce mipyy" micirny micr yie ,"zenda dxyr izlaiw `l" e` "izxfgd" xne`y drex
?recne ,lkd z` mlyl aiigy e` ,dreay `la s`e on`p m`d ,"laiw:d .d sc

:‰· Â˘˙

.‡ÌÈ„Ú· ‰ÚÂ¯Ï ¯ÒÓ Ì‡

" לומר נאמ אינו בתוס'"החזרתיהרועה ומבואר מסרי)"(ד, "ה , הוסי המפקיד בא רק שזה לי: תחזיר אל

בעדי ""אלא פוסקי אנו להלכה שהרי , נאמ זאת הוסי לא בא אבל א, בעדי חבירו את צ"המלוה

בעדי ."לפורעו

.·ÌÈ¯Á‡ Ï˘ ˙ÂÓ‰· ˜¯ ¯ÓÂ˘˘ ‰ÚÂ¯Ï ¯ÒÓ Ì‡

.1micr `la dzid dxiqnd m`" לומר נאמ dreay],"מ"להדהרועה `la s`e].

.2driazdn wlg meid elv` e`xy micr yi oke ,micra el mixqen mei lky micr yi m`

`zi inw `iig iax itl[`zi` i` d"cez - dkld oke ,micr z`crda dreay yiy l"qc],התובע כדברי לשל חייב

" לומר נאמ ל"מ"להדואי נחשב העדי עדות מחמת שהרי דאורייתא", `d"n,"גזל - zg` mrt wx lfby s`]

[y"iir ,`x 'nr" חכמי תקנו לישבע, ופסול והואיל במקצת, כמודה לישבע וחייב ונוטל, נשבע ,"שכנגדו

שתבע. מה כל את

iw ixeht` iaxc dea` itle[micr z`crda dreay oi`y l"qc], מעידי שהעדי מה את רק לשל חייב

שבועה. בלא וא השאר, את ולא
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.‚˜ÏÁ ÂÏˆ‡ Â‡¯˘ ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÂ ,ÂÓˆÚ Ï˘ ÂÈ˙ÂÓ‰· ‰ÚÂ¯ Ì‚˘ ‰ÚÂ¯Ï ÂÈ˙ÂÓ‰· ¯ÒÓ Ì‡
˙ÂÓ‰·‰Ó

בגמ'. איתפריש ix`]לא d"n` oiir - "lhepe rayp ecbpky" dfa opixn` m` mipey`xd ewlgp].

.kceyg epi`y ote`a ,rayil leki epi`e ,opaxc dreay e` `ziixe`c dreay aiiegny ina "n"li`yn" opixn` m`d
?recne ,xwyl rayil ceygyk e` xwyl rayil:d .d sc

:‰· Â˘˙

" אמרינ לישבע, יכול ואינו התורה מ שבועה על שחשוד שמי תיקנו שחכמי מבואר: שכנגדובסוגייתנו

ונוטל zereaya],"נשבע 'nba mi`xen` zwelgna ielz oicd - n"li`yn mixne` m`a rayil leki epi`e `ziixe`c dreay aiegna],

שכנגדו)"(דובתוס' "ה אמרינ לא בחשוד מדוע ביאורי שני ."מ"משאילכתבו

: '` xe`ia" נאמר ויטלומשלשא דאורייתא שבועה לידי יביאוהו העול דכל לחיות, החשוד יוכל לא "

לו, אשר razpd]כל zaehl `id "ecbpky" dpwzde ,"ecbpky" dreay `la mlyl aiig did oicd on f"itle].

: 'a xe`ia, כ מפני בתשלו לחייבו אי ולכ לישבע, אותו מניחי אי אנו רק לישבע, ורוצה יכול חשוד

uexizl mby ,azky yie ,raezd zaehl dpwzde ,"rayil leki epi`"y `xwp epi` dxezd on ixdy mlyln xeht oicd on df uexizly ,eazky yi]

r"re ,"n"li`y"n opixn`y c"nl md 'qezd ixac edin .dyn zlgpae ,hx 'nr d"n` - razpd zaehl dpwzde ,mlyl aiig did dxezd on df

zaehl dpwzdy i`ce "n"li`yn" opixn` `ly ,zereaya 'nba c"nly ,my azky 'b ze` seq ,"frea"a f"t zereay zkqn l`xyi zx`tza

m"xdnae ,`zpwze d"c oiibeqa 'qeza r"re - n"li`yn opixn` `l opaxc dreay aiegnay :x`ean ,dileka d"c :b sc lirl 'qezae .raezd

['h daeyz 'g wxt onwl k"ynae ,my.

.`km`d ,d`eldd zvwna e` d`eldd lka ,"rcei ipi`" e` "izrxt" e` "iziel `l" orehy razp
?recne ,dreay aiig.d sc

:‰· Â˘˙

lka xtek lk `ziixe`cnכנ משבועה, ב'."פטור די ז' תשובה zqidל zreaya aiig m` oiprle
בשבועות)"(דבתוס' הגמ' פי על , אי :ה כדלהל והדיני האופני יוצא

.‡"ÍÈ˙Ú¯Ù" ÔÚÂË Ú·˙‰Â ,"Í„È· ÈÏ ‰Ó"

היסת, שבועת s"ixd]חייב itcn ,'k sca my o"xae ,'h 'iq zligz 'i wxt my 'nba y"`xa x`eank utg zhiwp `la `ide].

' q ez itlד ו'. בד אלא)"(בסוגיי oה ey`xd mvexizaשא באופ א היסת, שבועת לומר"נשבע א

""אישתמוטי" כשאומר או קרקעות, שתובע היכא לדוגמא: הוא, שלי שביד זו ""חפ ואמרינ הואיל לא,

."פלוג

i pyd mvexiz itleכשא"" לומר נשבע.אישתמוטיא אינו "

.·"ÌÂÏÎ Í„È· ÈÏ ÔÈ‡" ÔÚÂË Ú·˙‰˘Î

o ey`xd oeyl itl( ש p(בגמ' "xc `ail`הודאה שו הנתבע מצד היה שלא א היסת, שבועת חייב

החוב, עיקר pעל "xc `ail` ipyd oeyld itleדממונא דררא שאי כיו עלפטור, הנתבע מצד הודאה (פי'

החוב) קמא,עיקר כלישנא שהלכה משמע דמסוגייתנו וכתבו ,['` 'irq ,ft 'iqae ,'f 'irq ,dr 'iq r"yeha wqtp oke].

.‚"ÏÎ· Ú„ÂÈ ÈÈ‡" ÔÚÂË Ú·˙‰˘Î

' q ezd( :(ש eazk oe`b i`d ax mya" לישבע יודעשחייב ."איני

.„"˙ˆ˜Ó· Ú„ÂÈ ÈÈ‡" ÔÚÂË Ú·˙‰˘Î

כהנ משאיל"דינו אמרינ א הקודמת, בתשובה עיי"ל לישבע, באפשרותו ואי הואיל ש."מ,

.ak?recne ,dreayd gqep edn ,"'eke xne` df ,zilha oifge` mipy":d sc
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:‰· Â˘˙

:x`ean dpyna" מחציהשנשבע פחות בה לי שאי `zxne:,"שבועה 'nbd" ג משמע זה שאישמלשו

כלו בה ."לו

: 'nbd zpwqn" הוא, השבועה מחציהשלשו פחות בה לי ואי בה, לי שיש צרי"שבועה השבועה ולפני ,

" כ וכו'לומר בה לי שיש נשבע אני לי, מאמיני שאינכ ולדבריכ שלי ""כולה נשבע ואינו שלי, ,"כולה

" ישבע וא חצי, וחבירו חצי רק מקבל בפועל שלישהרי ""כולה הראשונה טענתו את הוא סותר כולה,

yexity."שלי xnel 'nbd zpeeke ,"'eke da el yiy dreay" xnel v"`y miyxtn mdy d`xpe ,dpynay gqepd z` eazk xehde m"anxd s"ixd]

[cix 'nr d"n`a r"re ,glw 'iq i"a - ok xne` eli`k elld mixac.

.bk?rayp recn ,"'eke rayp df 'eke ,zilha mifge` mipy".e :d sc

:‰· Â˘˙

o pge i iax itl(:ה ובד ג. חבירו,(בד של טליתו ותוק הול ואחד אחד כל יהא שלא היא, חכמי תקנת

" הואואומר שבועה."שלי בלא חולקי חכמי תקנת בלא אבל ,

i ia` itleויכפור ששכחה בו ומכיר עליו, לו יש ישנה מלוה שספק שחוששי מפני הוא, התקנה טע

פורש ואינו בחזרה, וליתא הואיל שקר, שבועת מספק פורש ואד חבירו, של טליתו את ותוק והול בו,

בחזרה. איתא וממו הואיל גזל, lx`]מספק 'nr d"n` oiir - ,"wtq" dlind `la "dpyi deln" eqxb ,av 'iq r"yeha],

.ckm`de ,dreayl mb `ed ceyg m`d ,ely epi`y oenn lehil dvex `ny ceygy in
?`ziixe`cn.e :d sc

:‰· Â˘˙

'nbd zpwqn zehyt itlשמוכח כמו משתמט, שהוא לומר שיי שלא באופ ג לשבועה, חשוד אינו

וכ ששת, ומרב חייא, רבי ומתנא , נחמ התוס'"מרב דכ ג: ד כח)"(לעיל תשובה לקמ עיי בכוליה .ה

i "yx zhiy itl j`ד ו. ד אביי)"(בסוגיי שאה שבאופ וסובר, חולק לומר"אביי אמרינא משתמט, שהוא

אשבועתא" חשיד אממונא דחשיד c'],"מיגו oic ,'f daeyz lirl k"yna r"re]ש ומה אוחזי", זהובשני נשבע, "

" נקרא ואינו עליו, לו יש ישנה מלוה שספק שחוששי הממומשו על מספק"חשוד ממו גונב ואד ,

בחזרה. שאינו כיו מספק נשבע ואינו בחזרה, ואיתא הואיל

'q eza x`eaneספק)"(ד יה שכ הנ": הוכחות בג' מר"ל דהיינו הסובר"ל ואביי ששת, ומרב חייא, רבי מתנא נ,

אשבועתא" חשיד אממונא דחשיד ספק.מיגו מטע להכשירו דאי , בפקדו כופר או גזל שכבר במי רק זה "

oiir - mdixac xe`iaa ,'h 'iq y"`x - 'eke dfa `zewtp oi` edine ,'eke ebin opixn` `"lc l"qc llkn ,iia` ly evexiz z` wx `iad s"ixd]

[clx 'nr d"n`.

.dk?recne zecrl lqtp m`d ,rayp `lyke raypyk ,oxwy `vnpe oecwta e` delna xtekd:d sc

:‰· Â˘˙

.‡ÔÂ„˜Ù· Â‡ ‰ÂÏÓ· ¯ÙÂÎ‰

.1raypy `lae ,ecia oecwtdy micirnd micr oi`y ote`aעדי יש א וא לעדות, הוא כשר

, כס לו שיהיה עד קמיכוי דאישתמוטי למימר דאיכא לו, חייב aiigשהוא epi`e ,olfbk eilr dyrp oi` oecwtae]

[dp daeyza my k"yna oiire ,:dw sc w"aa 'nb - oiqpe`a.לשבועה הוא ושכשר ,

'nbc `nzq itl" אומרי שלא אשבועתאמשו חשיד אממונא דחשיד ."מיגו

"`zreay` ciyg `penn` ciygc" xaeqd i ia`c `ail` i "yx itleנקרא שלא משו זהו

אממונא" ש"חשוד משו שכפר, ומה עליו", לו יש ישנה מלוה ."ספק

.2,elv` oecwtd did dxitk zryay micr yi m`e["ihenzyi`" xnel jiiy `lc],o ia` xa ici` ax itl
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ולשבועה, לעדות -נפסל `ng xa inx itlye ,oecwtd iqpe`a aiige ,olfb mb dyrp zyy ax itly :x`ean my w"aa 'nba]

[dreayl `ed xyke ,olfb dyrp `ly l"qe okzi.

.·Ú·˘Â ¯ÙÎ Ì‡Â

שעתא)"(דבתוס' ההיא שלכוה לעדות,"מבואר: ה פסולי x`eaneע ,my 'nb - oiqpe`a aiige olfb eilr dyrp - oecwtae]

:rnyn ,h"n d"c ,my i"yxn j` ,apb lkk ltka `ed aiig oiicr la` ,oiqpe`a aiigzdl oiprl wx olfb dyrpy :glye d"c :fw sc ,my 'qeza

[ltkn `ed xehty oiprl mb ,dxitk zryn ixnbl olfb dyrpy.

.ek?z`f micnl oipne ,`ziixe`cn m`de ,dreayle zecrl `ed leqt m`de ,"oqng" `xwp in:d sc

:‰· Â˘˙

.‡ÈÓ„ ·È‰È ‡Ï˘Î

בלא)"(דבתוס' בה שעובר תגזול"מבואר: בלא וג תחמוד"" oke,"לא ,miayeg miyp`d jkc ,inc aidi `ly meyn `wece]

n - zn`d `edw"aa 'qezd ok` ,zezixkd xtqe ,b"nqd zrc oke ,`xwirn d"c :dk sc oixcdpqa 'qeza '` uexiz itl `ed oke ,my `"yxd

'qezdn rnyn oke ,edl rnyn inc `la iypi`ly meyn ,edelqt `ly `l` ,cengz `la xaer minc ozepyk s`y mixaeq ,oiqng d"c .dq sc

[102 dxrda bkx 'nr d"n` - xhy d"c ,ar sc onwl oizliknae ,minkge d"c :l sc w"a: ולכ ,

.1zecr oiprl,מדאורייתא הוא qng"]פסול cr zeidl ryx mr jci zyz l`" xn`py].

.2dreay oiprl j`

' q eza oey`xd uex izlדחשיד)"(ד .ה מדרבנ רק הוא פסול

i pyd mvexiz itleכנ מדאורייתא, א'."פסול די יח תשובה ל

.·ÈÓ„ ·È‰ÈÂ ÌÈÏÚ·‰ „ÈÓ ÒÓÁ Ì‡

)בתוס' "(ש שנקרא לשבועה,"חמסמבואר: כ וכמו לעדות הוא פסול ומדרבנ ,,"cengz `l" lr xaer epi` j`]

myexit itl la` ,ciygc d"c 'qeza lirl ciqg dcedi x"d mya n"id itl wx md el` mdixacy :azek `"yxdnd ,mcew oicay dxrda l"pk

[ezepqng milrn m`a s` ,dreayl mb `ed leqt opaxcne ,dreayl `le zecrl `ziixe`cn `ed leqty l"i ,my oey`xd.

.‚¯˙Ò· ÒÓÁ Ì‡

)בתוס' ולשבועה,(ש לעדות הוא כשר מדרבנ שאפי' mcewd]מבואר: oicay dxrda k"yn oiir j`]רב לפי ולכ ,

" לישבע ולא לשל שרוצה שומר ""שנגנבההונא, , מדרבנ אותו משביעי ברשותו, שאינה ."שבועה

.fkyiyk s` m`de ,rayil aiig zereay el` ,"dqp`p" e` "mlyl dvexe dapbp" orehy g"ey
?recne ,dqp`p e` dapbpy micr.e sc

:‰· Â˘˙

.1"dnlyl dvex ip`e izeyxa dpi`" orehy xney" רק לישבע הוא חייב ברשותומדרבנ ,"שאינה

בה. נת עיניו שמא דחיישינ

.2"dapbp" orehyk mb g"eyae "dqp`p" oreh m`,שנגנבה או שנאנסה מדאורייתא לישבע חייב

zereay 'b cer eze` oiriayny zyy ax xaeqe.1.בה פשעתי ברשותו2.שלא שאינה שבועה

יד.3. בה שלחתי שלא שבועה

: i "yx itl" מלאכתוהיינו בה עשה באונסיה."שלא וחייב גזל הוי יד בה שלח דא ,

z"x itle" אכלההיינו ברשותו."שלא ושאינה בה פשע שלא שבועה בכלל דאינו ,

.3,dqp`py micr yi m`רש שלפי מבואר: ""בתוס' בשבועה חייב עדיי לכאורה בהי שלחתי שלא

שהחזי"יד לפני ונאנסה יתכ דהרי ," של שבועה גלגול מכח בשבועה שחייב לומר ואפשר ,"נאנסהרה,
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לרש ג אז שנאנסה, עדי ""וכשיש מלישבע פטור ידי בה שלחתי ע"שלא שאפי' לומר אפשר וכ י",

הדומה, בדבר אלא מגלגלי ואי הואיל נשבע לא שבועה wxtגלגול onwl k"ynae ,meia d"cez .fv sc onwl oiir]

['g daeyz 'g.

.gkji` ,"`zreay` ciyg `l `penn` ciygc ebin"y zyy axn di`x d`ian 'nbd
?dgkedd.e sc

:‰· Â˘˙

:yxtn i"yx.אשבועתא חשיד לא אממונא בו שחושדי שא מוכח ברשותו שאינה שמשבועה

:yxtn z"xe" דהיינו בה שלחתי שלא אכלתיהשמשבועה .שלא כ מוכח "

.hk.exiagn cg` dtwze zilha oifge`d mipya oicd dn.1"epipta" did dtiwzdy ote`a
.wzy swzpde.2.geevyk.3c"ia jeza geev seqale wzyyk[el dvegn e`],epi`dyk oicd dne

"micr `la c"ial ueg el izxkyd" e` "c"ial uegn etwzy" oreh qetz["micra" e`],

,dtwzy `la dyicwd e` dyicwde dtwz mdn cg`yk oicd dn oke,geev e` wzy ipyde
?recne.e sc

:‰· Â˘˙

.‡˜˙˘ Û˜˙‰ Ì‡

" כהודאהאמרינ ,שתיקה לתוק ושיי ",`"ahix - dced ixdy ipdn `l micra di`x s`e .i"wenip - geev c"ian `viyk m` s`]

[`"xbd zedbd.

.·ÂÙ˜˙˘Î „ÈÓ ÁÂÂˆ Û˜˙‰ Ì‡

" כמו אוחזיהדי לעשות."שני לו היה דמה ,

.‚,ÁÂÂˆ Î"Á‡Â ‰ÏÈÁ˙· ˜˙˘ Ì‡[bnx 'nr d"n` ,dtwz d"c i"yx - eraypy mcew ecia dlek ixde]

שהוא שמה לנו מגלה צווח שלבסו שזה שנאמר או הודאה, הוי לכאורה ששתק דזה בזה, מסתפקת הגמ'

" היתה שהתקיפה מפני זה תחילה ied,"בפנינושתק - `"ahixde o"anxd itl ,micr ipta dtwzyk oicd j` ,c"ia ipta 'it]

[y"iir ,flx 'nr d"n` - c"ia ipta dtwzk epicy :azk ,e"wq glw 'iqa j"yde ,d`ced ied `l - `"ayxd itle ,d`ced i`ceואמרינ ,

-ה,"המע ipdn `l micra s`c ,azk j"yd j` ,my `"nxae 'e 'irq glw w"q r"yeha oiire .`"xbd zedbd ,i"yx - micra i"r di`x 'it]

.y"iir ,hnx 'nr d"n`"צווח"ואח wec`,"כ epiid - `"ahixd itle ,jenq did `ly s` c"ian `vi `l oiicry onf lk epiid - i"wenipd itl

xg`ly dgeev la` ,ixnbl ecin dp`iveiy mcew cer dtiwzd seqay epiid - `"ahixd ly eax zrc eli`e ,ecin d`ivedy skiz geevyk

.hlx 'nr d"n` - melk dpi` ecin d`ivedyהנימוק נפשטה"וסובר לא שהבעיה דכיו el",י: dced" opixn`c swezd cin oi`iven `l -

mixaeqe mdilr miwleg xehde c"a`xde ,a"id p"ehn h"t m"anxa wqtp oke ,"ewelgi" oey`xd oicd xfeg - dxfga `ived swzpd k"g` m`e

[apx 'nr d"n` - "di`x `la dtwezl leki xg`d oi` df ly ez`ced meyn dligzn swezd dkfy oeikc".

.„"Â˜ÂÏÁÈ" Ì‰Ï Â˜ÒÙ˘ ¯Á‡ Ì‡[w"nhiy - dfl df elgny oebke ,dreay `la],cg` wxyk exfge e`vi
"il dced ipyd" xne`e ,qetz mdn

.1"el izxkyd" xne` ipydy ote`a m`הראיה עליו מחבירו i"yx]המוציא - micra]ואומרי הואיל ,

" תפוס, עדילשאינו בלא לו משכיר הנ ועכשיו , בגזל החזקתו עכשיו ."עד

.2,"c"ial uegn ipnn dtwz" oreh ipydy ote`a m`e'q ezd itlאגרת)"(ד הדיה ונשאר , נאמ

" l`,"יחלוקוהראשו eiykr cr" dil opixn`c ,on`p epi` - b"id orhpe orehn h"ta m"anxd itle ,o"xde `"ayxd zhiy oke]

[enx 'nr d"n`e ,i"wenip - on`p ,"mid zpicnl eklde micra el izxkyd" xn` m`e ,"jilr xab eiykre ,jl leki.

.‰,‰˘È„˜‰Â ‰Ù˜˙ Ì‰Ó „Á‡˘Î[cpx 'nr d"n`e ,siy m"xdne i"yx oiieri]

e p i pta cg` dtwz" l"z`[y"iir ,geev seqale wzyy ote`a]" ec in dze` mi`ivenופירש מקודשת, י"אינה
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אינה)"(ד לכוה החפ את לקחת בא כשהגזבר א שתק השני א אבל מתקיפה, הקדש אלי שלא משו ע":

כהודאה, דשתיקה הקדש, dyicwd]הוי d"c 'qeza x`eank ,eyicwdl lekiy mixg` cia el yiy oecwit oick epice].

e p i pta cg` dtwz" l"z`e[geev seqale wzya]" ec in dze` o i`iven o i`הוי זה לצד שהרי הקדש, הוי

כהודאה. שתיקה

.Â‰Ù˜˙˘ ‡Ï· ‰˘È„˜‰ Ì‰Ó „Á‡˘Î

הקדש,"לכו הוי לא glw]ע 'iq ixkd znexza oiire ,dyicwd d"cez - .f sca 'nbd zpwqnk]יכול שאינו ממו שהוי ומשו ,

" , דייני להקדישולהוציאו יכול אינו ולכ ברשותו, הוי לא בדייני להוציאו יכול שאינו ממו ."וכל

' q eza x`eaneהקדישה)"(ד "1.:ה לקחתו הגזבר כשבא ולבסו שהקדיש בשעה כששתק דוקא ,"צווחזהו

[mipiica d`ivedl lekiy oenn ied `le ,d`cedk ied `l dligza dwizyd 'nbd zpwqnly meyn],.2כשהגזבר א שתק א אבל

הקדש, והוי כהודאה הוי שתיקתו לקחתו fpx]בא ,dpx 'nr d"n`ae ,o"xd iyeciga r"re]ביד לו שיש כפיקדו ודינו ,

להקדישו, שיכול lrאחרי el dced m`a olfbd lv`y utg yicwdl leki lfbpy ,xe`nd lra zhiyk mixaeq 'qezdy egikedy yi]

[hpx 'nr d"n`a dfa oiir - el dpzil dvexe ,jk.

.l.dne ,wtqd z` zhyet 'nbd m`de ,oldlc zeiraa 'nbd ly wtqd iccv md dn.1mipyyk
.epipta cg` dtwze zilha oifge`.2.zilhd z` yicwd cg`yk.3irwxwn `zeqna

.dhyt 'nbd ji`e ,ilhlhne.4oica"odk etwz"[xeka wtq l`xyidn swzy odk 'it]?.f±.e sc

:‰· Â˘˙

.‡ÂÈÙ· „Á‡ ‰Ù˜˙Â ˙ÈÏË· ÔÈÊÁÂ‡ ÌÈ˘˘Î

צווח שלבסו כיו או התוק של שזה כהודאה הוי ששתק דכיו צווח, ולבסו ששתק באופ הוא הספק

בי בפני היתה שהתקיפה מפני זהו בתחילה ששתק דמה כהודאה, הוי ד."לא

'nbd zpwqnl,הבעיה נפשטה y"iir]לא ,'b oic zncewd daeyza l"pk].

.·‰Ù˜˙˘ ‡Ï· ˙ÈÏË‰ ˙‡ ˘È„˜‰ Ì‰Ó „Á‡˘Î

את הוא ""הספק מידול אותה מוציאי אי בפנינו אחד כהודאה,"תקפה הוי שתיקתו הא ,d"ceza x`ean ok]

k"ynke ,wleg o"xde - epx ,dpx 'nr d"n`a mi`aend mipexg`d edex`iay dn itl s` epiide ,`ivend d"c 'a 'nra i"yxn rnyn oke ,dyicwd

[jenqa'בתוס ופירשו הקדישה)"(ד, "ה זהו כתקיפה הוי שלא דהצד דבריו: בשביל יצווח באופ"דלמה ודוקא ,

" לקחתו הגזבר כשבא ולבסו הקדש."צווחששתק והוי כהודאה שתיקה הוי לבסו ג שתק א אבל ,

'nbd zpwqnl,ממסותא כדמוכח הקדש הוי ולא כהודאה, שתיקה הוי oicלא seqa jenqa `aend m"xdnd itl]

leki epi` epziiral d"de ,"yecw epi`e ezeyxa epi` mipiica d`ivedl leki oi`y lky" `ziixadn `l` ,ynn `zeqnn `l zehiytd - `ad

heyt did k"tr`e ,geev seqale wzyy my xaecny ,`zeqna `irad mvrn `id `irad zehiyt - jenqa `aend `"yxdnd itle ,yicwdl

geevi dnlc" 'qezd xe`ia itly ,xnel cciv ,my ixkd znexzd .jenqd oica onwlck ,xg` mrhn wx did wtqde ,d`cedk ezwizy oi`y mdl

ok rnyn `lye ,mipiica d`ivedl lekiy oenn ied `le ,d`cedk ied `l dwizydy ,seqal mb wzyyk d"dy `vei dxe`kl ,"eixac liaya

,`qx 'nr d"n`a r"re ,'qezdnמתחילה,"הר כשצווח אפי' w"nhiyaמעמיד `aed - xg` ote`a 'nbd zehyt z`e wtqd iccv z` x`ane

[gpx ,fpx 'nr d"n`ae ,zvw oeyl iepiya.

.‚‰˘È„˜‰ ÌÈÈ„‰ ÈÏÚ·Ó „Á‡˘Î ‡˙ÂÒÓ·

i "yxnהמוציא)"(ד לספקrnyn:ה ודומה כהודאה, שתיקה א הוא והספק צווח, ולבסו בשתק שמדובר

""הנ הטליתל את הקדיש מה ."כשאחד

' q ez ixac seqn rnyn okeהקדישה)"(בד ',ה q ezd j`והא)"(ד `zxg,ה eyxitמקרקעי במסותא שמדובר

ז.) ד הגמ' מסקנת "(ראה בספיקות שאומרי הוא הכלל ובקרקע גבר, דאלי ראוב"כל שא לומר ומסתבר ,

ואח והקדישה משמעו הטלית את חזר"תק אפי' ההקדש, כח פוקע לא מסתמא ותקפה שמעו חזר כ

א ממנו, ותקפה ה"חבירו י"כ יותר"ה חזק ההקדש וכח פוקע, לא ההקדש תקפה בלא שבהקדישה ל
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י א חבירו,"מתקיפה, על ולגבור לחזור כח יש שלשני , כיו להיפ epi`yל wqet ,ap 'iq 'b wxt a"a zkqna y"`xde]

[rx 'nr d"n` oiir - dnae ibilt m` ,exiag lr xeable xefgl lekiא ההקדש", יחול לא שתקפה, בלא הקדישה כשהראשו כ

" שנאמר ברשותו,ביתוכלל, כל א ברשותו ביתו מה המהר[" wx"לפי mdixac eazk ,dyicwd d"ca oey`xd 'qezd -

tn okle ,"ilhlhn `zeqna" xaecny `"edd itl, geev seqale wzya xaecny i"yxitke ,"d`cedk ied dwizy m`a" 'nbd zira z` miyx

dycwdd gk m`a" 'nbd zira z` miyxtn okle ,"irwxwn `zeqna" xaecny `pwqnd itl mdixac eazk ,`de d"ca 'qezdexz e i w fg

,"dtiwznהמהרש e`lא"ולפי dwizy xn`p m` s`e ,dtiwzn sicr ycwd gk m`a ,oilhlhn `zeqna mb `ed "xab mil`c lk" wtqd -

[i"yxitk `lce ,d`cedk.

'nbd zpwqnl,להקדישה יכול ראיה לו יש ובא , בדייני להוציאה יכול שאינו כיו הקדש, הוי לא

דכל ראיה, לו יש א א להקדישה, יכול אינו מטלטלי במסותא אבל מקרקעי, במסותא דוקא וזהו

" הוי מידו, הוציאה שלא ברשותוזמ הנגזל.אינו של "

.„¯ÂÎ· ˜ÙÒ ÒÙ˙Â Û˜˙˘ Ô‰Î

:zwtzqn 'nbdה הוא והישראל מידו, מוציאי לא ראיה,מוציא"א להביא ועליו "l`xyid oi`yk `wec edfe]

['c oic d`ad daeyza x`aziy itke ,`de d"cez - dpedk zepzn epnn shgy odkd z` reazl leki,מידו שמוציאי או ,zryae li`ed]

[l`xyid zwfga did xekad wtqd zcilה הוא הכה ולעול ."מוציא",

i "yx itlהמוציא)"(ד צווח,ה ולבסו שתק שהישראל dnkמדובר eazke ,d`ced o`k jiiy dn eywzd mipexg`d]

[epx ,dpx 'nr d"n`a oiir - ex`al mikxc.

'q ez itleהכא)"(ד והא צווח.ה א לבי שתק הישראל א בי חילוק אי

פוטר)"(דבתוס' nbd'מבואר:ה zpwqn itlyנחשב הישראל שלעול מפני מידו, אותו מוציאי

" והכה הראיה,מוציאלמוחזק, את להביא ועליו "oi` qtz odkd m`y ,wqet m"anxd la` ,miwqet x`y zrc oke]

[evx 'nr d"n`a oiire - dligzn geeva s` epiide ,y"iir ,`"xbd zedbd - ecin eze` oi`iven.

@.`l.?recne ,ecin oi`iven m`d ,oldlc mipte`dn cg`a qtezd.1,dxedh dnda ly xeka wtqa
.wtqn xyrn aeige ,dyecw oiprl epic dne.2.xeng xht oeict wtq ea ecty dy.3dqitz

.d"rnd" eilr wqtpy oenn wtqa.4l`xyin dpedk zepzn qtzy odka.f .e sc

:‰· Â˘˙

.‡‰¯Â‰Ë ‰Ó‰· Ï˘ ¯ÂÎ· ˜ÙÒ

דקיי"המע מאי לפי ג וזהו ועבודה, בגיזה ואסור ""ה, הקדשל הוי לא תקפה בלא lirl,""הקדישה oiir]

['a oic zncewd daeyzaע שחלה מקדושה וחזקה מאליה, הבאה קדושה היא בכור שקדושת ומשו פיו.", י

'q ez itl(xhet d"c]" הגמ' מידומסקנת מוציאי כה ""תקפו הוא הכה לעול כי הראיה,המוציא, ועליו "

xyrzdl xicl eqipkdln xeht k"tr`e" שנאמר מעשר, חיוב עליו אי בכור, שהוא הצד ועל הואיל יהיה,

וקודש קדוש, שכבר ולא ספק,עשירי"" עשירי ולא התורה אמרה ודאי "- m"anxd zhiy]seqa epazky dxrda oiir

[zncewd daeyzd.

.·¯ÂÓÁ ¯ËÙ ÔÂÈ„Ù ˜ÙÒ Â· Â„Ù˘ ‰˘

" , ממו ספק ככל מידו מוציאי תפס הכה וא לישראל, לדירשיי נכנסי ספקות של שיי ועשרה

שלו,להתעשר וה קדושה בה ואי הואיל "daeyza onwl k"yna cer oiire ,wtq `le "i`ce ixiyr" `xwp `viy ixiyrde]

['` oic seq dkenqd.

.‚,"‰"ÚÓ‰" Â· ÔÈ¯Ó‡˘ ¯·„· ‰ÒÈÙ˙'פוטר)"(דבתוס הויה לא בהיתר שלא תפס שא מבואר:

ושכ הספק, שנולד לאחר תפס א א מידו, מוציאי ולא תפיסה, הוי בהיתר תפס ושא תפיסה,

רש בכתובות,"דעת a"taי my k"yn oiire ,my i"yx ixac it lr sqep uexiz mb eazk iwe`e d"cez .k sc zeaezk zkqna]
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[`ivend d"c i"yx ixac xe`iaa k"yn ,oiibeqa i"pta r"re ,hi daeyz.

.„‰Â‰Î ˙Â˙Ó Ï‡¯˘ÈÓ ÛËÁ˘ Ô‰Î

'q eza oey`xd uex izd itlוהא)"(ד תפיסה,ה אינה הכה oenn]תפיסת dpi` d`pd zaeh c"nl 'it`]והישראל ,

, בהחזרת ולחייבו אותו לתבוע `xg]יכול odkl mzzl lkeie],כהונה ממכירי הוא שחט שהכה מאופ חו ,'it]

dxe`kl ,dpedk ixikna d"c .l sc oihiba i"yx - el` zepznn mzrc mixiqn mipdkd x`ye eizepzn lk z` el zzl libxy l`xyin shgy

[`rx 'nr d"n`a dfa r"re ,"oipw ied" dpedk ixikny 'qezn gkenמשו , הזיק או אכל הכה שכבר מאופ חו וכ ,

פטור. אכל או כהונה מתנות שהמזיק

' q eza ipyd uex izd itleומ , מלהחזיר פטור שתפס למ"הכה ""מ ממוד הנאה הישראלטובת יכול "

לו, שהפסיד ההנאה טובת את רק 50]לתבוע dxrdae ,arx 'nr d"n` oiir mzwelgn xe`iaa].

:ÌÂÎÈÒÏ

: '` o ic,zexeka wtqa'q ez itl,תפיסה הוי לא הכה שתפיסת הסיקה wleg]הגמ' m"anxde].

: 'a o icxeng xht oeict wtq ea ecty dy.קדושה בו שאי , ממו ספק ככל תפיסה הוי לא

: ' b o ic"d"rnd" opixn`y xaca dqitz,תפיסה הוי בהיתר שתפיסה מבואר: ובתוס' תפיסה, הוי לא

wtqd clepy iptl m`eתפיסה."לרש הוי י

: 'c o icdpedk ixiknn epi` `ede ,i`cea mpzil aiig l`xyidy dpedk zepzn shgy odkaתלוי

התוס'. תירוצי בשני

.al,"dyecw" ewitql e` xeng xht oeictl yi m`d,mixeng ixht dnk xhet cg` dy m`deel`a
?recne ,yixtdln mixeht el`ae ,xyrn aeig yi mipte`.f :e sc

:‰· Â˘˙

.1xeng xht oeict ecty dy'ובתוס , לכה ליתנו הישראל את חייבה התורה רק קדושה, שו בו אי

בבכורות)"(ד הגמ' פי על מפריש .ה חמורי פטרי כמה פוטר אחד ששה edfמבואר: - `pipz d"c :c sc my i"yx itl]

`wec edf - dcete d"cez my z"x itle ,xg` xeng xht ea dcete xfeg f`y ,el epzpy xg`l odkd cin dyd z` dpwe xfgyk `wec

epzp `l oiicry s` xeng ixht dnk zectl leki epi` cg` dy la` ,ecin `vi `l wtqde li`ed ,xeng xht wtq dnk zectl oiprl

[odkl.

.2xeng xht oeict wtq ea ecty dyספיקות עשרה ה שא מעשר, קדושת חיוב בו k"ynיש oiir]

[mcewd oicd seqay dxrdaוא מספק, להתעשר לדיר להכניס הוא כנ"חייב , לכה ליתנו בתשובה"צ ל

ד'. די הקודמת

.3zexeka wtq" דכתיב מספק, מעשר קדושת חיוב בו קודשאי כניהיה קדוש, שכבר ולא תשובה"" ל

א'. די קודמת

.4oiiepn opi`y on cg` zne yng dpne mi`lh 'i el eid" דכתיב , פטורי יעבורהמנויי אשר כל

השבט אחרתתחת פע מעבירו אינו לעשר בידו עלה ולא השבט תחת דמשעבר עבר, שכבר ולא "

ובתוס' בגמ' ומבואר , עמה לצר טלאי לו ותשעה)"(דכשיולדו ולפניה עשרה גור לו היה דא :

רק לו היה א א חיוב, לכלל והגיעו הואיל אחר, לגור מצרפ מה אחד מת למנות שהתחיל

חיוב. לכלל הגיעו ולא הואיל אחר, לגור לצרפ צרי אי מה אחד ומת תשעה

.5okezl oiiepnd on cg` utw.הראוי במני ונפטרי הואיל , פטורי כול

.6dpzna el ozipde gewld'בבכורות)"(דבתוס הגמ' פי על מפריש, ממעשר.ה שפטורי מבואר:

.bl?recne ,`ziixe`cn m`de ,aexa oilhazn dixa e` reaw e` ,cne`a e` oipnay xac m`d:e sc
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:‰· Â˘˙

)"(דבתוס' קפ :ה כדלהל מבואר,

.1oipnay xac[dcigie dcigi ly oipn itl xknpy xac lk :eyexit],בטיל בתרי חד zkqnמדאורייתא lr k"yn oiir]

[ak±hi zeaeyz ,"dvia",חשוב דבר והוא הואיל ברוב, מתבטל לא מדרבנ אבל ,epi` - cne`a xknpyk la`]

[ak daeyz '` wxt dvia zkqn lr k"yn oiir - cne`a mb xknpyk m`e ,liha opaxcn s`e aeyg.

.2reaw,ברוב בטיל rceiלא `le mdn cg`n dpwe mc` qpkpe ,sxh zxken ixiyrde ,xyk xya zexken zeiepg ryz :`nbecl]

oia xyad z` `vn m`e ,xyad ly reawd enewn lr epid wtqdy iptne ,:h sc migqt - inc dvgn lr dvgnk reaw lkc ,okidn

[:cn sc w"a - "eilr mwe el ax`e" xn`py ,`ziixe`cn `ed df oice ,aexd xg` opilf` - zeiepgd.

.3dixa,ברוב בטלה qez'לא zpeek edfe ,eziixa zligzn xeq`y xaca `wece ,epnn mly xa` e` mly ig lraa `wec edfe]

x`eank ,`ziixe`cn `ed ,aeyg xac ied dixay oicd mvr .atx 'nr d"n` ,y"iir ,zeig u"xdn - "ied `l dixa" eplv`e mdixaca

.hi ,fh ,eh zeaeyz 'b wxt "zekn" zkqn lr k"yna r"re ,dixa z`xwp dnily dhig s` - my y"x itle ,:fi :fh sc "zekn" zkqna

[my d"n` oiir - dxezd on dlha dpi` dixay l"q oiibeqa 'qez m`.

.clm`d ,"ily divg" e` ,"ily dlek" xne` dfe ,"ily dlek xne` df" zilha oifge` mipy
?recne ,einc e` dnvr zilhd z` m`de ,deeya mdipia zilhd z` oiwleg:f .f sc

:‰· Â˘˙

.1zilhdn wlg qtez cg` lkykמקו עד ונוטל נשבע וזה מגעת, שידו מקו עד ונוטל נשבע זה

" אומר אחד כשכל א בשווה, חולקי הטלית שאר ואת מגעת, שלישידו מוזהבת"כולה בטלית וא ,

בגמ' ומבואר האחד, לתפיסת קרוב המוזהב ז.)כשחלק ד "(לקמ היא טלית חלוקת שכל [r"re,"לדמי:

[gy 'nr d"n`a.

'q ez zhiy itlמחוי)"(ד שלאה כדי היא השבועה תקנת שהרי שתופס, מה על ג נשבע אחד כל

התקנה. ומפני הטענה, בשביל היא והשבועה חבירו, של טליתו ותוק הול ואחד אחד כל [m"anxdיהא

[biy 'nr d"n`e ,`"xbd zedbd - 'qezd ixack giked y"`xde ,leblb i"r `l` ok azk `l.

.2`zykxka qtez cg` lkyk`l ilka oiwec`ay wqt m"anxd ,.hy 'nr d"n`ae ,bi 'iq y"`xa r"re ,i"yx - zeiviva]

[iy 'nr d"n` oiir - deeya oiwleg cinze ,inc wiqtc o`nk" opixn`" המשנה של דינו נשבע"יחלוקוזהו אחד שכל ,

, שטע מה לפי בהתא שלי"(וחולק "כולה או שלי" וכנ"חציה א')", תשובה .ל

.dlhba dqetzd dy`e ,oipw ied m`d ,ea qetz oiicr dpewdy ote`a "xceqa" qetzd xken
?recne ,`id zyxebn m`d ,hbd ly hega qetz lrad oiicryk.f sc

:‰· Â˘˙

.1xceq oipwa" דכתיב , קני לרעהוהוי דמי,"ונת דפסיק וכמא הואיל לנתינה, ונחשב ,qetze jezg 'it]

[ky 'nr d"n` oiir ezhiy xe`iaa ,dpw - ilkd lk wzpl leki dide ylyn zegt fg` m` oke :wqt f"d dxiknn d"t m"anxd .ixnbl ea.

.2elv` d`iadl lekiyk oiyexibaב דחסר מגורשת, ."כריתות"אינה

.3elv` d`iadl leki `lyk m`e'בתוס ומבואר כריתות, יש שהרי )"(דמגורשת, א באה רק שזהו :

כבד, היה הגט בא או בחוזק בידה תחב והוא קפוצה ידה שהיתה לדוגמא: מעשה, שו עשתה לא

שע באופ הבעל ביד אצלו"והחוט להביאה יכול שלא מה א אבל החוט, יתנתק החוט משיכת היהי

" ביה קרינ דלא מגורשת, אינה בחוזק ידה שקפצה בידהמחמת קרקע"ונת גבי מעל גיט כטלי והוי ,

הבעל. ולא הכריתות של המעשה את עשתה שהיא כיו מגורשת, leki,שאינה m` d"c :gr sc oihiba 'qezd]

[hiy 'nr d"n` - zyxebn `id df ote`a mby :eazk.

.elltpe `ed ily" xne` delndyk ,d`eldd xhya miwec`e epiptl e`ay delne deela oicd dn
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epi`yk e` miiewn xhydy ote`a ,"ltp ipnne ,jl eizrxt" xne` deele ,"eiz`vne ipnn
?recne ,miiewn.f sc

:‰· Â˘˙

.1miiewn xhya miwec` mipy,בשווה a']יחלוקו oic onwl dxrda aezkpy dna r"re .g±:f sc 'nb - incl 'it].

.2miiewn epi`y xhya miwec`yk

iax itlדס בשווה, ויחלוקו בחותמיו השטר לא"יתקיי וא לקיימו, צרי שכתבו בשטר מודה ל

, כלו מקבל לא השטר witqnמקיי `le ,miiwzi d"c i"yx - "`ed epici azk" eciri micrdy i"r epiid ,einzega miiwzi]

[aly 'nr d"n` oiir ,xg` ote`a meiw.

b "ayx itleאע דס"יחלוקו, ליה, מקיי שאינו ודוקא"פ לקיימו, צרי אינו שכתבו בשטר מודה ל

נוטל וזה טופס נוטל זה בתור ואחד בטופס אדוק כשאחד אבל , בתור או בטופס אדוקי כששניה

, yieתור ,bny ,any 'nr d"n` oiir - ibilt oky eyxity yie ,i`wc d"c :f sca i"yx - xfrl` ax lr bilt `l opgei iaxe ,incl 'it]

,sxezl qteh oia ewlig `l s"ixd oke m"anxd .`ny 'nr d"n` - b"ayxe iax zwelgn epiid xfrl` ax xn`c "zwelgn"y yxity

[py 'nr d"n` oiir - mzhiy xe`iaa.

.fl.`vny in.1.miiewn d`eld xhy.2.miiewn epi`y.3xhyd z` mixifgn m`d ,dy` zaezk
?recne ,dy`l daezkd z`e ,deell e` delnl:f .f sc

:‰· Â˘˙

.‡ÌÈÈÂ˜Ó ÂÈ‡˘ ‰‡ÂÏ‰ ¯Ë˘ ‡ˆÓ

לוה. ולא ללוות כתב שמא דחיישינ יחזיר, bq]לא ,`q daeyz onwl k"yna oiir cer la` ,df mrhk dhwp oiibeqa 'nbd].

.·ÌÈÈÂ˜Ó ‰‡ÂÏ‰ ¯Ë˘ ‡ˆÓ

ת במחלוקת תלוי לפירעו"הדי חוששי שלא או , לפירעו שחוששי מפני יחזיר, לא א יוסי ורבי ק

בחזקתו, והשטר הכל, הלווה ומשל למלוה, delndומחזירי m`y rnyny :eazk xn`wc `d d"c :bi sc onwl 'qezd]

,"rext" orehe "eazky" dcene epiptl deeldy xaecn o`ky :my 'qezd eazk cer .xzida ecil `ay oeik ,daeb r"ekl eniiwe df xhy `vn envr

ebin" oi` iqei iaxle ,"rext" zprha on`p deeld oi`e ,zegewlne minezin zeabl leki dlde ,delnl exifgdl leki :my 'qezd ly '` 'it itl

- zegewle minezi lr ep`ivei ot yegl yie li`ed - delnl epxifgiy `l ,"ezwfga `ed ixd" - my ipyd mvexiz itle ,mrhd y"iir ,"siefnc

.oerxitl opiyiig `le deeld on dabi ,`vend cia ecera delnd epniiwi m`y `l`"siefn" oreh deeldy ote`a mipic cer eazk my 'qezae

[bq daeyzae ,l`eny zhiy seqa `q daeyz onwl k"yna oiir - mdixac zivnz .epiptl epi`yk e`.

t"x itl,יחזיר ולא , לפירעו חוששי לא יוסי רבי שלפי ויוצא: בברייתא, איפו אמרינ eaiy`לא cr]

oi`y :gken ,ipd d"c :ai sc onwl i"yxnc eywde ,ecin de`ivei `l d"c i"yx - "ltp in cin e`xy" ecirie micr e`eaiy cr e` edil`

okle - zncewd dxrda l"pk - ,"ltp ipnn" orehe epiptl deelde li`ed oiibeqay ,wlgl eazky yi ,ltp inn micr yi m` s` mixifgn

- dlitpd i"r rxed xhyd ly egeke ,oxtk wfgedy `la ,cala "izrxt" orehy onwl k"`yn ,oxtk wfged ixdy ,micr t"r mixifgn

[fly 'nr d"n`שס ומפני רבנ", ושלפי להשהותו, בלא מיד שטרו את קורע שהלווה חזקה שיש ל,

. חוששי

`piax itl oke , 'nbc `nzq itl eli`e, חוששי יוסי רבי שלפי ויוצא: בברייתא, איפו אמרינ

, חוששי לא רבנ bq]ושלפי ,`q daeyz onwl k"yna oiir mnrhe mzhiy - el` mipica mi`xen`d ewlgp :ai sc onwl].

.‚"‰˙·Â˙Î Ô˙ ‡Ï˘" ‰„ÂÓ ÏÚ·‰Â ‰·Â˙Î ‡ˆÓ

כשנתגרשה. ובי נשואה בעודה בי לאשה יחזיר

' q ezaד)"( בזמ לקנוניא,x`ean:ה חוששי hly]שלא 'nr d"n`a oiir - mrhd]כא מדובר אסי רב ושלפי ,

ע לה הכתובה"כשהשתעבד תוספת את שתגבה דחיישינ לאשה, יחזיר לא זה בלא אבל אקנייתא, שטרי י

דס הקנאה שטרי בלא א אביי ולפי בתשרי, והתחתנו בניס לה שכתב באופ כדי שלא ""מהלוקח עדיול
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ליה זכי ."בחתומיו קני בלא ג מניס ומשתעבד ,

.„‰Ï ·ÈÈÁ˘ ‰„ÂÓ ÂÈ‡ ÏÚ·‰Â ,‰˘¯‚˙ Â‡ ‰ÏÓ¯‡˙ ¯·Î ‰˘‡‰˘ ÔÙÂ‡· ‰·Â˙Î ‡ˆÓ

ב'. די לעיל ראה הלואה לעני כמו בדיוק הדי

.‰‰„ÂÓ ÂÈ‡Â ‰‡Â˘ ‰„ÂÚ· ‰·Â˙Î ‡ˆÓ

"jet i`" mixne`y 'nbc `nzqd itlשהרי , לפירעו חוששי לא יוסי רבי לפי ואפי' לאשה, מחזירי

כתובות. לשתי חוששי לא וכ נשואה, עודה

`piax itle["jeti` opixn`" xaqc]לכו", לפירעו חושש כי יוסי לרבי , מחזירי לא `epiע zeaezk izyl la`]

[opiyiigc d"cez - yyeg,כתובות לשתי שחוששי מפני רבנ ולפי ,daezk dl eazke li`ed ,dl exifgz l`" xn`yk epiide]

[gly 'nr d"n`a r"re ,mlerl d"c i"yx - "izrxt" orehyk xaecn `le ,"zxg`.

`tt ax itleאיפו אמרינ לא שבכתובה)"(דסבר ומפני רבנ לפי ואפי' בהלואה, כמו במחלוקת תלוי הדי

צררי, הניח שמא לחשוש oerxitlיש oiyyeg `l - iqei iax itle .fly 'nr d"n`ae ,`"ahixe `"ayx oiire ,i"yx - d`ypy onfa]

[d`elda enk.

.glyiy e` d`ivn cgia ediabdy micend ,yxg cg`de gwt cg` e` oiyxg ipy e` migwt ipy
?`ziixe`cn m`de ,dpw in ,jkl micr.g sc

:‰· Â˘˙

.‡Â‡ˆÓ˘ ÌÈÁ˜Ù È˘˙ÈÏË

. שניה לצור הטלית את מגביה מה אחד וכל הואיל הטלית, את קוני diabdykשניה ode ,cg`k ediabdyk od]

[a w"q my r"nq ,hqx 'iq xeh - ipyd y`x diabde ipyd `a k"g`e dligz zilhd y`x z` cg`.

`ng xa inx itl,חבירו עבור רק שמגביה במקו א חבירו, קנה לחבירו מציאה שהמגביה מפני [itlזהו

zrc oke ,dta xnel v"` - j"yd itle ,exiag xear dkefy d`ivnd z` diabdy drya xn`yk `wec epiid - `"wq hqx 'iq g"dvwde r"nqd

[exiag dpw `l envr jxevl diabny yexita xn` m` wxe ,my zeaizpd.

`ax itle,לאחריני ג זכי לנפשיה דזכי שמיגו מפני ולחבירו, לעצמו כשמגביה רק diabdזהו m` la`
exiag xear wxלבע תופס שהוי משו חבירו, קנה ,"לא לאחרי שחב במקו i.,ח :h sc onwl 'nba r"re]

[ai daeyzae ,fi ,fh mipic 'g daeyz 'd wxt dvia zkqn lre .dn ,cn 'eyz onwl k"ynae.

.·˙ÈÏË Â‡ˆÓ˘ ÔÈ˘¯Á È˘

שהרי , קוני לא הדי מעיקר אבל , מה החוטפי ע להתקוטט יבואו שלא , שלו דרכי מפני קנו, שניה

חבירו. עבור ולא עצמו עבור מגביה אחד כל

.‚˙ÈÏË Â‡ˆÓ˘ ˘¯ÁÂ Á˜Ù

`ax itl" של חשש אי וג החרש, זכי לנפשיה הפקח דזכי מיגו ואי הואיל קונה, לא ג ,"אינצוייהחרש

קונה, לא הפקח שג רואה החרש c']שהרי 'irq hqx 'iq r"ey - dpw cg` lk ciay dn edine ,ekf mcin mithegde].

`ng xa inx itle,לפקח להקנות דעת על לא הגביה החרש שהרי קנה, לא oiirהפקח - dpw yxgd m`ae]

[cqy bqy 'nrae 57 dxrdae ,aqy 'nr d"n`.

.hlzrcle ezrcl gah e` apb cg`yk oicd dne ,'de 'c ltk oiprl ,egahe eapby oitzeya oicd dn
?recne ,dgiahde daipbd lr aiig mb ipyd m`a ,exiag.g sc

:‰· Â˘˙

.1cgi egahe ,daipb cgi ediabdy mipy.'וה וד' כפל חייבי שניה
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.2exiag zrcl gah cg` k"g` m`, חייבי scaשניה oke ,:gr sc w"aa 'nbd z` e`iad oiibeqa 'qeze i"yx]

aizkcn z`f ecnly yie ,xg` i"r dgiah s` xg` i"r dxikn dn "exkne egahe" xn`py ,dxiar xacl gily yi dxikne dgiahay ,.`r

[gilyd z` zeaxl "zgz" aizkcn z`f ecnly yie ,gilyd z` zeaxl "e`".

.3exiag zrcle ezrcl apby szey

i "yx itlד שגנבו)"(בסוגיי ושותפי .ה חייבי שניה

'q ez itle,חבירו בגניבת חייב לא הגביה שלא gpy]זה ,fpy 'nr d"n` oiir - mzwelgne i"yx zhiy xe`iaa].

.nd`ivn znda lr akex e` bidpn(ברגליו וכשמנהיג ברגליו מנהיג `e(כשלא bidpn mewna akexd e`
?recne ,xknne gwna oicd dne ,mipew m`d ,dxiqena qetzd:g sc

:‰· Â˘˙

.‡ÂÈÏ‚¯· ‚È‰ÓÂ ·ÎÂ¯ Â‡ „·Ï ‚È‰Ó

בתוס' ומבואר מנהיג)"(דקונה, למה דוקא דזהו במשיכה,": נקנית שבהמה קידושי במסכת dk:,ד sca y"iir]

[`"rx - daikxe dbdpd d"d `hniqa e` x"dxa dpew `l dkiyn l"iiwc i`n itle .'a oic blw daeyz my k"ynaeלמ אבל )ד", (ש

וכ בהנהגה נקנית אינה הבהמה במשיכה נקנית ברכיבה."שאינה ש

.·ÔÂ¯˜· ·˘ÂÈ(ברגליו מנהיג שלא (דהיינו

dcedi ax itlר במחלוקת תלוי תפוס"הדי שלא ביושב בי , כלאיי משו עובר בא וחכמי מ

קנה, שלא פסק ושמואל במוסירה, התפוס ברוכב ובי ברגליו, מנהיג ולא c"nlבמוסירה wx edf - 'qez itle]

['` oic l"pk dpew dkiyny.

' q eza x`eaneד)"( עדי רכוב שלמה לא": א אבל , וכבכלאיי מחמתיה קצת כשאזלא דוקא זהו שקונה, ד

לכו מחמתיה קנה."אזלא לא y"`xdע ,99 dxrdae dty 'nr d"n` - ezngn zkled dpi`yk dpeekd aekxy eyxity mipey`x yie]

xe`iad k"yna r"re ,dpwy - ewqt ,'` 'irq glw 'iqae ,'b 'irq `rx 'iqa r"eyde m"anxde s"ixde ,dpw `l akexy - l`enyk ewqt xehde

['d w"q fvw 'iq r"eyd lr `"xbd.

.‚‚È‰Ó ÌÂ˜Ó· ·ÎÂ¯

.1bidpnd,קונה `']ודאי oic l"pk ,dpew dkiyn c"nl wx edf - 'qez itl].

.2akexd eli`eבמש תלוי ר"הדי זה בדי שנחלקו ב', די לעיל מחמתיה,"כ כשאזלא ודוקא , וחכמי מ

ש."עיי

.„‰¯ÈÒÂÓ· ÒÂÙ˙

.1xknne gwna.מקנה אחרת דעת ויש הואיל הבהמה, את ג קנה

.2xbd iqkpae d`ivnae,המוסירה את קונה א מקנה, אחרת דעת ואי הואיל הבהמה, את קנה לא

z` dpewy dndad lr aekx yi m` wxe ,elv` d`iadle dwzpl lekie li`ed ,dxiqend lk z` dpew - 'a w"q `rx 'iqa r"nqd 'itl]

z` `ed lhan dndad z` dpewy akexde li`ed ,eciay dn z` wx `l` dpew dxiqena qtezd oi` - jenqd oica onwlck - dndad

itle ,jenqd oica onwl xkfend eda` 'xk `lc ,ipia ipiay dn z` s` dpw `l dxiqena qtezd `linne ,dndad y`xa reawy dxiqend

egcip eda` 'x ixacy t"r`e ,dndad y`x lrn ewzpl lekiy itl ,egekn dabed dn z` mb dpew zxg` zrc yiyk mb - my zeaizpd

dn wx `l` dpew dpi` dxiqen zqitz - cere f"hd j"yd itl j` ,`z 'nr d"n` - elek dpewy xn` eda` 'xy df oiprl wx egcp n"n

[`z 'nr d"n` - dndad lr akexd xg` oi`yk s`e ,ecia qetzy.

.‰¯ „Á‡‰¯ÈÒÂÓ· ÒÂÙ˙ „Á‡Â ¯ÂÓÁ· ·ÂÎ

.1,dxiqena qetzdeda` ax itl'הגמ אצלו, ולהביאה לנתקה ויכול הואיל המוסירה, כל קונה

" שדבריו לגמרי,ברותאאמרה כמגביה דהוי בידו, שתופס החלק את רק ושקונה , ה ",wiqtc o`nk aiyge]

[egekn dabeny dn mb dpew - l"pd zeaizpd itle ,.f sc lirl 'nba x`eankהשני ראשה שהרי קונה, אינו השאר ואת ,
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המציאה. כל את שיעקור עד קונה לא הפקר והגבהת במקומו מונח

.2eilbxa bidpnyk xenga akexd,דמי דכחמור החמור שבראש פגיה בית ואת החמור כל את קונה

מה לחוטפו והבא זה, ולא זה לא קוני לא והשאר בעיר, רוכב א ובי בשדה, רוכב א בי וקונה

לחוטפו. יכול

.3xengd z` dpew m` oiprl ,eilbxa bidpn epi` akexd m`eובפרטי במחלוקת תלוי הדי

ב', די לעיל lrשכתבנו diabne ,dpew epi` dxiqena qetzd ixdy ,exiag dpw exiagl d`ivn diabnd gkn dpwiy opixn` `le]

[dpwi exiagy ick `le envra `ed zekfl zrc.

,m ixen` l"pd mip icd lk.לבד במשיכה וכ לבד, בהנהגה שדרכה בבהמה רק

.Â‰ÎÈ˘Ó· Â‡ ‰‚‰‰· ‰Î¯„˘ ‰Ó‰·· Ï"‰ ÌÈÙÂ‡·

dcedi iax itlבמשיכה רק קוני גמל ולכ , בכ שדרכה הקני את שעשה זה אלא קונה לא לעול

בהנהגה, רק df]וחמור oicay dpexg` dxrda ezrca aezkpy dna oiir cer].

: oldlck md mip icde mipt e`d ,zehiyd - w"z itle

.1i pw `l akex c"nc `ail` 'nbc `nzq itlובי בחמור בי בהנהגה ה במשיכה ה קוני

c"ndבגמל, oia welig oi` `pwqna la` ,`"edl wx dfy :azk ,fi 'iq y"`xd la` ,fvw 'iq xeha `aed - d"nxd xaeq oke]

[jenqa oiir - ipw akex c"n oial ipw `l akex xaeqd.

.2i pw akex c"nc `ail` 'nbd zpwqn itlלא בחמור משיכה א': ללשו קני, שלא אחד צד יש

לפי . בשניה נקנה החמור אבל קונה, לא בגמל הנהגה ב': ללשו , בשניה נקנה הגמל אבל קנה,

רש ae']י"שיטת `"wq `rx 'iq `"xbd xe`ia oiir - "xenga oibidpne lnba oikyen `kd `pze" k"yna ,cg `ki` d"c]

" הרישא על א דהיינו המשנה, חלקי שני על קאי בגמ' הלשונות בגמלשני מושכי שהיו שני

בחמור מנהיגי lnb."או e` dkiyna xeng m` 'nba wtqd rxked `le li`ede ,"ipw id opirci `le" :azk ,my y"`xd]

`"xbd xe`iaa azke ,epw mdipya xbd iqkpae d`ivnae ,wfgen xkendc ,epw `l mdipya - xknne gwna okl ,dpew epi` dbdpda

,xenga wx dpw dbdpde dkiyny :ewqt ,my ,r"eyde m"anxd la` ,ibilt `l 'nba zepeyld 'ac i"yx zhiyk y"`xdc :'a w"q ,my

aizenc zi`k" wqt m"anxdy :my `"xbd xe`iaa azke ,bidpnd `le dpw jyend - jyen cg`e bidpn cg` did m` lnba la`

lnba cg` cvy ,`xza `pyilke ,bidpn cg`e jyen cg`y ote`a `ziixad ly `tiqd lr wx i`w zepeyld ipyy epiidc ,"`tiqn

- `nw `pyill eli`c ,lnba ode xenga od ,epw mdipy - dbdpda mdipy e` dkiyna mdipy m`a la` ,ipw `l "dbdpd"y epiid

iax m`e ,my m"anxd lr lf`d oa`ae ,my c"a`xd zebyda r"re ,ipw `lc cg` cv `ki` dbdpda e` dkiyna mdipy 'it`

lt w"z lr biltc dcedi[cvy 'nr d"n`e ,i"pt oiir - lnba oiae xenga oia dbdpda e` dkiyna mdipyyk mb bi.

.`n.:oldlc mipte`a cenr iab lr divge rwxw iab lr zgpen divgy zilhl oicd dn.1mipyyk
,cenrd iab lrn dfe rwxw iab lrn df cg`k zilhd z` ediabd[df xg` dfa e`]..2oey`xdyk

oiicre ,rwxwl ribzy dteq oi`y ote`a cenrd lrny y`xd wzpzd jk i"ry mxb rwxwd iab lrn diabdy
.rwxwd iab lry ey`xa qetz did `ly ote`a oicd dne ,rwxwd iab lry ey`xa qetz.3qetzy onfayk

didy dnn migth 'b ediabdy `la cenrd lrny wlgd z` wzip rwxwd iab lry wlga
.dligz.4dteqy ote`ae dligza dzidyn xzei migth 'b ddeab didz zilhd lky mxbyk

?ux`l letil.h sc

:‰· Â˘˙

.1iab lrny ivgd z` wzpl leki diabndy ote`a did rwxwd iab lrny ivgd zdabd m`
oey`xd mr zg` zaa cenrd iab lry ivgd z` diabd ipyde ,cenrdשלכו לגמ' ע"פשוט

ר' ודברי לנתקה, ויכול הואיל הכל קנה שהראשו אמרינ ולא ביחד, טלית שהגביהו שני כדי הדי

שקנה שאומר הוא.[lkd]אבהו ברותא אצלו להביאה ויכול הואיל ,li`ed" opixn` `ly 'nbd oicy azky yi]

'iqa zeaizpd la` ,elek dpw oey`xde ,"'eke li`ed" opixn` ,df xg` dfa m` la` ,zg`k ediabd mipydyk `wec `ed "dwzpl lekie

ixi`ndn gken oke ,egekn dabedy dne ea qetzy dn wx dpwe ,"elv` dwzpl lekie li`ed" opixn` `l df ote`a mby xaeq ,a"wq gvw
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[84 dxrdae ,z 'nr d"n` - oiibeqa.

.2eci lry mxbe cenrd lrny ivgd z` wzip rwxw iab lrny divg z` diabd oey`xdyk m`
- rwxwd iab lr letil eteq oi`y ote`a ylyn dlrnl zilhd dabez' q ezaהואיל)"(ד מבואר:ה

בידו. תפוס האחד ראשו וג , לאר ליפול סופו ואי הואיל כולו, :שקנה et iqedeonfa m`y
rwxwd iab lry ivga qetz did `l cenrdn wzpzdyהמנק ולכ העמוד, שעל מה את קנה לא

הוא פטור אדויי באדייה חבירו של סלע הזורק וכ , שלו דרכי משו אלא גזל בו אי הזית בראש

הנזק. מתשלומי

.3ux`l letil eteq cenrd lrn wzpzdy ipyd ivgde ,ecia qetz rwxwd iab lry wlgd m`
.dligzn xzei zilhd ddiabd `le

' q eza oey`xd uexizd itl( חלק(ש מחזיק עדיי מהעמוד שהתנתק בזמ שהרי כולו, קנה

בידו. מהטלית

i pyd mvexiz itle. לאר ליפול סופו שהרי קנה, dabedyלא dne ea qetzy dn z` dpew - l"pd zeaizpd itl]

dabedy dne ea qetzy dn wx dpewe eze` dzgc 'nbde ,elek dpw ef `xaq gkny xaeq eda` 'xe ,elv` d`iadle dwzpl lekiy oeik ,egekn

[`z 'nr d"n` - llk dpw `ly ,eyxity yi la` ,egekn.

.4,dligza dzidy dnn xzei migth 'b dabez zilhdy mxb m`'q ezd zhiy itl( קנה(ש

בטלית, כלל אוחז לא א א `mהכל oia lcad oi`c ,dpw `l - ilin ipde d"c .gv sc w"aa 'qeza 'a uexiz itl j`]

[jka ozdabd jxce miig ilra mdy iptn edf ,dpew migext`ay dne ,dcixi jxc diabd m` oial dilr jxc diabd.

.5,ipyd ivgd z` wzpl leki epi`e ,rwxw iab lry divg diabd cg`ykzeaizpd itl s`ל)"(הנ

.`z 'nr d"n` - exiag zeyxa e` xwtd zeyxa ceb`y meyn ,divg 'it` dpw `l

.anbidpn epi`yk e` eilbxa bidpnyk ,dndad lr akexy i"r exiagn dnda zepwl xyt` m`d
?recne ,eilbxa.h sc

:‰· Â˘˙

.1eilbxa bidpne akexykמקו בכל dkiyn]קונה oipwa].

"mipew mc` ipay jxck ipw" el xn` xkend m` j`קונה בשדה ולכ קונה, לא מהדר שינה א

ברה"וה בעיר לרכב"ה ודרכ הואיל העיר, בסימטאות אפי' קוני אשה או זול אד או חשוב ואד ר,

, מקו xirdבכל ze`hniqa ipepia mc` wxeמשו בסימטאות לרכוב דרכו ואי הואיל קונה, לא

wtqd]צניעות. iccv y"iir ,gz 'nr d"n` - dpew eipta la` daikx i"r dpew epi` eipta `ly wx m` ,wtzqpy in yi].

.2eilbxa bidpn epi`e akexyk,' q ez zqxib itlד ט. רכוב)"(ד הכי אי קונה,ה אינו מקרה [`it'בכל

,dizngn dlf` `ly meyn ,dpew epi` d`ivnay enk .iz 'nr d"n` - cgia mibidpny :xnelk - mixacny mc` ipa yiy t"r` xira

['a oic 'n 'eyz lirl k"ynae ,sicr aekx d"c :g sc 'qeza oiir.

@.bn.recne ,dn oicn ,dpew dpewd mi`ad mipte`a m`d.1ef dnda jeyn" dpewl xn` xkendyk
."dilry milk zepwl.2."dilry milk ipwe ef dnda jeyn" xn`yk.3dnda ipw" xn`yk
."dilry milk ipwe.4.dkezl mibc evtwe dpitqa jldn did.5milk dpwe dtew jeyn" xn`yk

."dkezay.6.ezia jezl oilrete oixng jyn:h .h sc

:‰· Â˘˙

.‡"‰ÈÏÚ˘ ÌÈÏÎ ˙Â˜Ï ÂÊ ‰Ó‰· ÍÂ˘Ó" Â¯È·ÁÏ ¯ÓÂ‡‰

" לו אמר לא שהרי קנה, ופירש"קנילא לקנות)"(די", "ה פי' לקנות דכשאמר איני: אני לקנות התכוי אתה

ל lr,"מקנה wleg ,ck 'iq eiwqta y"`xde ,dpew epi` "ezepwl df utg jeyn" xne`a mby - fvw 'iq n"eg xeha i"wenipd wcwc f"itle]

w epi` dndad iab lr milka wxe ,"eze` dpw" el xn` eli`kc ,dpew "ezepwl df utg jeyn"ay ,xaeqe i"yxdndad z` dpew epi` li`ed ,dpe

[y"iir ,`iz 'nr d"n` - dnvr.
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.·,"‰ÈÏÚ˘ ÌÈÏÎ È˜Â ÂÊ ‰Ó‰· ÍÂ˘Ó" Â¯È·ÁÏ ¯ÓÂ‡‰בלא הכלי את להקנות שרוצה באופ (דהיינו

עהבהמה) הכלי את קונה א אלעזר ר' של ספיקו הבהמה."זהו משיכת י

'q ezd itl wtqd iccvד)"( משו "md:ה משיכהבדי מוש"קני כאילו נחשבת הבהמה משיכת א דהיינו ,

, הכלי oipwאת cvn wtqd iccv z` miyxtny mipey`x yi .dxixba milke dkilda dndac ,zeey zekiyn opi`y itl liren `ly e`]

['z 'nr d"n` oiir - 'qezd 'itk `le ,xvgמרש ובד"(די". והילכתא, בכפותה)"ה באופה ג מסתפק אלעזר שר' משמע,

כפותה, ehz]שהבהמה 'nrae ciz 'nr d"n` - zkldna wx `ed `"x wtqy mixaeqy 'qezn gikedy yi].

ר של ספיקו את פשטה לא `laא."הגמ' ,`xn zwfga `penn iwe`c ,dzetka 'it`e dndad zkiyna milkd z` dpew `l jkld]

zwfga dil opinwen ,xg` dqtz k"g` m`e ,wtqn wfgen `ede ,dpw "dilry milkde dzepwl ef dnda jyen ip`" xn` m` ,xwtde d`ivna

yie ,zeyxa qtez `edy itl ,epnn mi`iven `l jyn m`y mixaeqe ,xknne gwna y"`xd lr miwlegd yi ,wtqn wfgen `edy `nw `xn

[dtz 'nr d"n` - i`ce ipyde wtq `ed dkyny dfy ,da dkf dlhpe xg` `a m` d`ivna mby azky.

.‚"‰ÈÏÚ˘ ÌÈÏÎ È˜Â ‰Ó‰· È˜" Â¯È·ÁÏ ¯ÓÂ‡‰

`ax itl,כפותה אינה א אבל חצר, קני ומדי כפותה הבהמה א רק הבהמה במשיכת הכלי את קונה

" מדי קונה א ספק משיכההוי ב"קני אבל חצר", וחצרקני מהלכת חצר שהיא מפני קונה, שאינו ודאי "

ופירש יושבת, או עומדת הבהמה א אפי' קונה, לא קני)"(די"מהלכת מי הואה מהלכת בחצר שהחסרו :

מ למדי חצר שקני הגניבה"מפני בידו תמצא המצא משתמר,א והוי נייד לא שדוקא "cenri m`a ipdn `le]

oiir - zxnzyn epi`ye zxnzynd xvga dikfd oic mvra .ciz 'nr d"n` oiir - "xnzyn iede" siqed i"yxy mrhd ,zkldnd xvgd cvl

[gn 'eyz onwl.

'q eza ipyd uexizd itle , i "yx ixac zehyt itlד)"( משו לאה מהלכת שחצר סובר אלעזר ר' ג

קונה.

'q eza oey`xd uexizd itle,קונה מהלכת חצר סובר אלעזר dpew]ר' `ly xaeqd `ax lr wlege]שאינו והצד ,

" כשאמר חצר."משוקונה מטע הכלי לקנות הבהמה את לו השאיל שלא מפני זהו ,

.„‰ÎÂ˙Ï ÌÈ‚„ ÂˆÙ˜Â ‰ÈÙÒ· ÍÏ‰Ó ‰È‰

מהלכת, שאינה חצר דנחשב dpitq]קנה, d"cez - zcpcpzny t"r` dteb mr dl ehnne `giip gpinc cic `inec iedc].

.‰"‰ÎÂ˙·˘ ÌÈÏÎ È˜Â ‰ÙÂ˜ ÍÂ˘Ó" ¯ÓÂ‡‰

)"(דבתוס' משו משאה , ה שוות שהמשיכות לפי , הכלי את מש כאילו דהוי שקנה, שפשיטא כ"מבואר:

" בהמהכשאמר שרמשו וכו' הולכת"" הבהמה שהרי שוות, אינ שהמשיכות לפי קני, לא דשמא מסתפק א

ועי ."מעצמה הכלי למשיכת נחשבת הבהמה משיכת ואי , הכלי את מושכת ז

.ÂÂ˙È· ÍÂ˙Ï ÌÈÏÚÂÙÂ ÔÈ¯ÓÁ Í˘Ó

בבבתוס' הגמ' פי על , טעמיב)"(ש ג' בזה לומר אפשר קונה, שלא ר"את1.מבואר: של בספיקו ל"(הנא"ל

ב') הדי שבתוכה, הכלי את הבהמה במשיכת קונה ,"שלא החמרי את שמש באופ אמר2.ה שלא מפני

" החמורי3.."קנילו את שמש בלא החמור, של המנהיגי דהיינו החמרי את רק שמש שמדובר מפני

. עצמ

.cn`lyk e` "dligz da izikf" diabnd xn`yk ,exiagl dpzpe d`ivn diabdy ina oicd dn
dthge xg` `a k"g` m` oicd dne ,xn` `lyk e` "il edpz" xn` exiagyk oke ,ok xn`

?recne ,exiagn.i :h sc

:‰· Â˘˙

.‡‰‡ÈˆÓ ‰È·‚‰ Ì‡

.1akexl dpzp xakeופירש"לכו לרוכב, )"(די"ע כלו אמר לא עייה , נפש ממה שזה i"yxש,": ixac xe`iaa]

[gkz 'nrae ,kz 'nr d"n` oiir -.
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.2dpzp `l oiicr m`e

`ler itl" אמר המגביה תחילהא בה עצמו"זכיתי עבור להגביה התכוי שהרי למגביה, המציאה ,

" אמר לא וא חבירו, עבור לרתחילהולא בי קנה הרוכב סובר,"" ועולא הואיל , לחכמי ובי א

""שלכו אמרינ לאחריניע זכי לנפשיה דזכי il"],"מיגו dkf" xn` akexd m` d"de].

o pge i x "` `a` xa `iig iax itl" אמר א בי חילוק ושיי"תנהויש קנאו, לא הרוכב שאז ,

epizpyn]למגביה, xn`z m`e d"c i"yx - dpizp zry cr dzdabda zepwil gily e`yr `ly iptn]" אמר א לבי לי, ,"זכה

קנאה, והרוכב שליח עשאו diabnd]שאז ly `ed ixd "dligz" xn` m` opgei iax itl mby gken `"ayxdn].

p "x itleר במחלוקת תלוי דס"הדי קנה, לא הרוכב חכמי שלפי , וחכמי לבע"א דהתופס ח"ל

ר פסקו וכ לעצמו, לקנות שיכול במקו א קנה, לא לאחרי שחב חסדא,"במקו ורב lcadנ oi`ye]

["il dkf" xn` m` oial ,"il edpz" xn` akexd m` oiae ,"dligz" xn` `ll "dligz" xn` diabnd m` oiaר ושלפי הרוכב", א

אא ""קנה, אמר המגביה בתוס'תחילהכ קונה. המגביה שאז ולימא)"(ד" שרה מפרש"מבואר: נ

ר בי לבע"שהמחלוקת התופס בדי היא לחכמי כלומר"א מיגו, מטע ולא , לאחרי שחב במקו ח

לעצמו,"שלמ לזכות יכול לא שהמגביה במקו א זהו שקונה xiyrnד s` i"yxl mb m` miccv 'a yi w"nhiya]

opixn` `lc ,dpw `l d"c iprl xiyrny ,xaeq p"x f"itle ,"'it`" dlind `la ,"zwelgn iprl iprn" `qxib ,`iad `"ahixde ,zwelgn iprl

[y"iir ,ebin izxz.

i "yx zhiy itlר לפי א שליח, עשאו הרוכב קנה,"א הרוכב 'נ q ez zhiy itleתופס)"(ד :ה

לאחריני."שר שחב כיו שליח עשאו א א תפיסה, מהני שלא סובר -נ `"wq dw 'iq j"yd zhiy itl]

n i"yx mb exkyy `la gily dpinyk la` ,lretk iede ,aeg qetziy e` d`ivn exear diabiy gily xkyy xacn i"yx'qezl dce

qetzl gily zeidl exkyyk 'it` zegily ipdn `l - 'qezc `ail` minezde zeaizpd zhiy itl ,zeaezka 'nba gkenck dpw `ly

[clz 'nr d"n`a r"re ,a"drad xear aeg qetzl leki lret m` wtzqdy ikcxnd z` zeaizpd `iade ,aeg.

:ÌÂÎÈÒ

.1,"il edpz" xn` akexd m`p "x itlר ,"מחלוקת וחכמי oא pge i iax itleקנה,"לכו לא [itlע

[opgei iaxk xaeq m` yixtzi` `l - `ler.

.2"il dkf" xn`yk,i "yx itlוא"(ד משנתינו)"ה pת "xc `ail`קנה,"לכו pע "xc `ail` 'qez itl
ר במחלוקת תלוי ,"הדי וחכמי oא pge i x "` `a` xa `i ig iax itle`nzqaר ורבי"מחלוקת נ

א אבא בר לכו"חייא או תנאי מחלוקת בזה יש א , יוחנ קנה."ר ע

.·‰ÙËÁÂ ¯Á‡ ‡· Ì‡

.1akexdn dthg m`לרוכב."לכו ע

.2diabndn m`eועדיי לרוכב שיי שלא באופני לרוכב, לרוכב ששיי א' בדי המוזכרי באופני ,

, לחוט שיי לעצמו לקנותו התכוי לא inהמגביה oica zyy axe p"x zwelgn xe`iaa dviaa i"yx zhiy itl j`]

,diabnl jiiy zyy ax itlye ,p"xl wx edf dxe`kl - p"x d"ceza oiibeqa e`aed i"yx ixac - mikled in ilbxk exiag xear min `liny

'nr d"n` - zepwl oiekzd `ly oeik ,dpew `l diabnd mby biltc o`n zil "exiag dpw `l" c"nly l"qy ,`kd d"c my 'qeza r"re

[hlz.

.3envrl zepwl oiekzdy mipte`a m`e.למגביה המציאה

.dndiytpl ikfc ebin m`d["diytpl ikf ira i`c" 'it].oicd dne ,ipixg`l ikf.1mewna g"ral qteza
.ipixg`l ag `lyke ,ipixg`l agy.2ipdn m`d ,xg` ipr xear d`t ehwly xiyr e` ipra

.mzqitz.3?recne ,a"dral e` lretl jiiy m` d`ivn `vny lreta.i :h sc
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.‡ÈÈ¯Á‡Ï ÈÎÊ Ì‡ - "‰È˘ÙÏ ÈÎÊ ÈÚ· È‡„" 'ÈÙ - ‰È˘ÙÏ ÈÎÊ„ Â‚ÈÓ

o pge i x "` `a` xa `i ig iax itle `ler itlלעצמו לזכות יכול שאינו מעשיר א , אומרי לעני מעני

ע ר"אלא במחלוקת תלוי הדי נכסיו יפקיר שג ר"י שלפי , וחכמי מיגו"א שתרי שסובר מפני זכה, א

, אומרי לא מיגו שני דא זוכה, לא האחר חכמי ולפי , oecipאמרינ yiy epazk '` oic zncewd daeyza lirl]

`l minkge `"x zwelgn z` yxtn p"xy micnel md ik ,`ly mixaeq 'qezye ,y"iir ,dfa opax lr wleg `"x ongp 'x itl mb m` ,mipey`xa

ebin mrhn[y"iir ,.

exiag xeare envr xear diabd m` j`ע"(די"ברש אמרת, אי ח.)"ה ד לעיל הגמ' שלכופ הרוכב"מבואר: ע

" משו לחבריה.מיגוקנה, נמי זכי לנפשיה זו בהגבהה דזכי "

.·ÌÈ¯Á‡Ï ·Á˘ ÌÂ˜Ó· Á"Ú·Ï ÒÙÂ˙‰

`cqg axe p "x itl'מתוס קנה. ולימא)"(דלא לעצמו,ה לתפוס יכול אינו שהתופס במקו א שזהו יוצא,

ר לפי אבל , דחכמי אליבא קנה,"ורק -א envrl qetzl leki epi`y mewna ,'` oic ,zncewd daeyza l"pd `"ahixd itle]

[dpw `l `"x itl s`.

`ax itl'ע"(דהתוס איתביה, ח.)"ה ד לעיל הגמ' מרפ קיבלה דשמא קנה."כתבו: שלא נ

o pge i iax itle'התוס וכתבו א"(דקונה, )"ה יוחנ הבער דקונה לתופס, ג חייב שהלווה באופ רק שזהו ח":

" לנפשיהמכח דזכי -,"מיגו eaeg ickn xzeia s` ezqitz dlireny e` ,el miaiigy eaeg ick wx qetzl leki m` miwqetd ewlgp]

[bnz 'nr d"n`וה לעולא". א')"(הנה די קודמת תשובה .ל דחכמי אליבא diytplא ikfc ebin oi`yk la`
קונה."הבע לא ח

,qetzl gily e`yr g"rady ote`a m`ei "yx itlקנה,"לכו dxrdaע zncewd daeyza lirl k"yna r"re]

['` oic seqay,'q ez itleלר ג קנה...הא חסדא."לא ורב נ

.‚ÈÈ¯Á‡Ï ·Á ‡Ï˘ ÌÂ˜Ó· Â¯È·ÁÏ ÒÙÂ˙‰

o ey`xd eyexita z"x itlבתוד)"( נחמ רב נחמה ביצה)רב שקנה,(במסכת `jiמודה ,dywd oiibeqa y"`x 'qezd]

[p"x mr ezwelgna zyy ax zrc z` xiaqi z"x.

.„Â¯È·ÁÏ ‰‡ÈˆÓ ‰È·‚Ó‰

כבע לבע"דינו התופס ב'."ח די לעיל עיי , לאחרי שחייב במקו חבירו ח

' q ez itlד)"( נחמ רב iה "yx mya(ביצה ור(במסכת ששת המגביה"רב א ונחלקו חבירו, קנה שלא סוברי נ

ר ולפי לקנות, התכוי שלא א קנה ששת רב שלפי קנה."קנה, לא נ

' q ezd itleלמ"" חבירוד קנה רלא וכתב קנה, לא המגביה שג דפליג מא לית שרב"" השני, בפירושו ת

ס חבירו."ששת קנה חבירו מציאה המגביה ל

.‰ÈÚ ‡Â‰˘ ¯Á‡ ¯Â·Ú ‰‡Ù Ë˜ÏÓ‰

.1ipr mb `ed hwlndyk

o pge i x "` `a` xa `iig iaxe `ler itlלכו"" אמרינ לו.מיגוע וזכה "

p "x itleור חכמי במחלוקת תלוי קונה."הדי אליעזר רבי ולפי קונה, אינו חכמי שלפי א,

.2,dcyd lra `ed hwlndyki "yx itlשליקט)"(ד מי זכה,ה לא שהעני מודה אליעזר רבי [yiאפי'

[y"iir ,akz 'nr d"n` - dkf iprd `"x itly l"qe i"yx lr miwlegd mipey`x.
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.3xiyr `ed hwlndyk

`ler itlר במחלוקת תלוי מיגו."הדי תרי אמרינ א וחכמי א

p "x itleזכה."לכו לא my]ע dxrda mi`aend `"ahixde w"nhiyd ixaca ,'` oic cn daeyz lirl k"yna oiir - p"x itl].

.Â‰‡ÈˆÓ ‡ˆÓ˘ ÏÚÂÙ

.1zenieqn zelertl wx exky a"drady ote`a m`,לפועל a"dra,המציאה zk`lnn dpi` d`ivn zdabdc]

[ykp d"c i"yx - ddabd zry lk xecire yekip zlert xky exkyn el dkpi a"drad `ede.

.2,meid lkay zek`ln lkl exkyy ote`a m`p "x itlלבעה בעה"מציאתו כיד פועל דיד ב,"ב,

לאחריני, שחב א תפיסתו y"iirומהני - a"dra cik eci m` ixkp lret oic .hkz 'nr d"n` oiir - df liren oic dfi`n]

,xaeqe ongp ax lr wleg .ai sc onwl `tt ax .'` oic seq lirl k"yna oiir - a"drad xear aeg qetzl leki m` lret oic .`lz 'nr

['c oic ep daeyz onwl k"yna r"re ,axl d`ivnd - "ze`ivn"l yxetn exky m` wxy.

.3"lret zeidl mkqddn ia xfeg ip` xn`" lretd m`ופועל הואיל לפועל, המציאה מקרה בכל

. היו באמצע בו לחזור anz]יכול 'nr my oiir - dzr xifgdl ecia oi`e ezexiky laiwy xg` s` ea xefgl leki lret m`].

.enel`a ,"icic zen` 'c epwi" xn`yk `wec zepew m`d ,el zepew mc` ly zen` 'c recn
?recne ,el zepew opi` mipte`e zenewn:i .i sc

:‰· Â˘˙

.‡‰‡ÈˆÓ·

.1`nzqa m`,קונהו הוא הרי הפקר, דבר האד של אמותיו ד' בתו יש שא תיקנו חכמי כי קנאו,

c"ia xwtd oicn ezeyxe exivgk ied eizen` 'cy epwiz minkgy eazky yie ,xvg oipw oicn `l la` ,minkg zpwzn edpewy eazky yi]

[fnz 'nr d"n` - xvg zxeza edpewe xwtdמשמע מהגמ' קטטה, לידי יבואו שלא כדי לתופסו, רשאי אחר ואי ,

" אמר לא א א לו דידישקונות אמות ד' ezrcn,"יקנו `ly s` el mipew m`e ,'f oic ,gn daeyz onwl k"yna r"re]

[pz 'nr d"n` oiir -.

'nba oey`xd uexizd itl. מקו בכל לו קונות אמות ד'

`tt ax itl" רק היא חכמי r"re,"בעלמאתקנת ,`"xbd zedbd - "`nlrc dcya" s"ixd zqxib ,i"yx zqxib ok]

l k"yna[dxrda onwרה בצידי או בסימטא לו שקונות דהיינו הצריכי". לתוכה למשו לרבי הפקר והיא ר

ברה שיקנה תיקנו וכ הדחק, מ dfa]ר,"לצאת k"yn ,qz 'nr d"n`a oiir j`]אינ הבית דבעל בשדה אבל ,

לו, רשקונות אצלו עומדי בתוכה לו יש חברי שהרבה מיוחדות, אמות ד' ש לאד אי .י)"(שהרי

zyy ax itleשיקנה."ברה תקנו לא חכמי רבי דחקי דקא lrר r"yeh - el zepew ,milra dl oi`y dcyae]

y"`xd itle ,jldnyk `l la` cner `ed m` wx el zepew zen` 'c - c"a`xd itl ."`nlrc dcya" ,oiibeqa y"`xde s"ixd zqxib it

[giz 'nr d"n` - jldn 'it` el zepew -.

.2,minkg zpwz i"r zepwl dvex epi`y ezrc dlib m`,עליה טליתו שפרס uexizdלדוגמא: itl
'nbay oey`xd,קנאו תחילה שהגביה וחבירו לו, קונות אינ אמות zyyהד' axe `tt axy exiaqdy yi]

uexizd lr miwleg zyy axe `tt axy rnyn miwqetd ixacne 'nbd oeyl zehytn j` ,'nbay oey`xd uexizd lr miwleg mpi`

zepwl `ly liren zrc ieliby miwqetd micen mday mipte` cer .ewlgp dna xiaqdl mikxc dnk y"iir ,dpz 'nr d"n` - oey`xd

[y"iir ,bpz 'nr d"n`a oiir -.

'q ez zhiy itlד)"( מעבירי ולקנותה לטרוח יכול שהעני באופ דרק נקרא, לא רשע אפי' שקנאו חבירו

" איסור יש אחר בחררהקרקע המהפ אי"עני זה טע שיי שלא הפקר בדבר או במציאה אבל ,

oiyeciwאיסור, zkqn lr k"yna r"re ,`"xbd zedbd - xwtd ly xacae d`ivna mb xqe`e 'qez lr wleg .hp sc oiyeciwa i"yx]

['b±'` zeaeyz 'b wxt.
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.·Ë‚·

מגורשת it`e'האשה . hpz 'nr d"n`a oiir mrhd ,'` oic l"pd zyy axl 'it` df oic ,.gr sc oihiba 'nba x`eank ,x"dxa df m` 'it`]

[ikid ik d"c i"yx oiir - oiyexibl ci yi dphwle] ,i`axzi` "dci" meyn oiyexiba xvgc ,dphw `id m`'בתוס ארבע)"(ד. מבואר:ה

עיגונא, משו היא opax]שהתקנה belt `l d`ivna epwizy ixg`y l"i zyy ax itly `l`]'בתוס מבואר עוד רבי"(ד, ה

( מאהיוחנ ובתו אמות לד' מחו אבל כמוה, לשמור יכול הבעל א וא מקרה בכל מגורשת שהיא מבואר:

לשומרו. יכול שהוא בלא הגט את לשמור היא שתוכל צרי שלה אמה

.‚‰·È‚·

בכתובות)"(דבתוס' הגמ' פי על ארבע, "ה של הטע שיי שאי מפני קונה, שלא לאינצויימבואר: ליתי ,"דלא

דס ששת רב שלפי שברה"אלא י"ל אמות, ד' תיקנו לא הנ"ר חכמי שתקנת פלוג"ל דלא בגניבה, ג ל

. וממכר[רבנ מקח `raxלעני d"c 'qezd ixaca cer w"ece ,.fpz 'nr d"n` - dpewy ewqt `"nxde r"yehde ,mipey`xd dfa ewlgp -

[dfa mzrc dn ,zen`.

.„‰‡ÈˆÓ ÔÈÚÏ ‰Ë˜ Â‡ ÔË˜ Ï˘ ˙ÂÓ‡ '„

'nba o ey`xd uexizd itlר שלפי , אמוראי במחלוקת תלוי הדי אי", ברדלא כה אבא ר' משו ל

בגט, מציאה ילפינ לא כי אמות, ד' לה ואי חצר yxלה - opitli `l `xeqi`n `pennc][xaq xne d"c ,.`i sc i"ולפי ,

מגט, מציאה דילפינ , לה יש יוחנ לכו"(הנרבי דמדאורייתא , מדרבנ רק היא הילפותא ב', די אי"ל קטנה או קט ע

תוד יא. ד המציאה את לקנות יד )"לה ילפינ .ה

'nba ipyd uexizd itleר בי של"המחלוקת אמותיו וד' קט של חצירו לעני רק היא יוחנ לרבי ל

לכו קטנה לעני אבל , מגט,"קט מציאה ילפינ `oiע xvg oipw oiprl ,mdixac itle ,my 'qez - opaxcn wx `id `zetlid]

dphw xvg r"ekly `ziixe`c oiprl `id zwelgndy mixaeqd mipey`x yie ,ohw z`ivn oiprl wx l"xe opgei iax ewlgpe ,dy`l yi` oia lcad

[y"iir ,cwz 'nrae ,14 dxrdae ,wz 'nr d"n` - zegily oicn e` ci oicn df m` ohw ly exivga ewlgpe ,ci oicn dl dpewחצר לה ויש ,

אמות. וד'

i "yx ly oey`xd eyex itle , 'nba iyilyd uex izd itleלר וג"בי לקט ג , יוחנ לרבי ובי ל

" משו חצר ממונא ולעני אמות, ד' לה ואי חצר לה אי מציאה לעני ולאשליחותלקטנה, איתרבאי "

שליחות. בר אינו וקט יד, משו

i "yx ly ipyd eyex it itl el i`eלכו"" דמדי לו, קונות לא קט של אמות ד' ולאשליחותע איתרבאי, "

לכו הקטנה אבל מגט, קטנה"ילפינ שג ריבתה התורה שש מגט דילפינ לה, קונות אמותיה וד' חצירה ע

הגט. את eazkeתקנה ,zen` 'c el oi`e xvg el oi` ohwe ,zen` 'c dl yie xvg dl yi dphw - d`ivn oiprly ,ewqt r"eyde m"anxd]

oi`e xvg el oi` zegily el oi`e li`ede ,i`axzi` "zegily" meyn `xabc xvg la` ,i`axzi` "dci" meyn `zzi`c xvgc :y"`xde s"ixd

ly xvga wx edfy yxity yi ,"zegilyn rxb `le ci meyn i`axzi` xvg" .ai sc onwl `zi`c `de ,dphwn ohw opitli `lc ,zen` 'c el

.clwz 'nr d"n`a r"re ,dfa iyily uexiz y"rre ,ohw lya `wec xaic s"ixd eli`e ,lecbד יב. ד מבואר:"בתוס' חצר, zehiydyה

xvgy azk ,i"wq bnx 'iq j"yd la` ,"ci"c `inec ied f` wxy ,xvgd cva micneryk `wec epiid xvg mdl yi dphw e` ohwy zexaeqd

'nr d"n`a r"re ."eipta `l` mc`l oiag oi`y" meyn ,dxivg cva zcner opira hba wxe ,xvgd cva micner mpi`yk mb "ci"n i`axzi`

.158 dxrdae ,blwzהרי שלפי שכתבו שליחות,"והרא"יש ומדי בצידה עומדת אינה א א מתנה לה זוכה קטנה של חצרה yieש

la` ,ci oicn liren yi`a mb dcva cnery xvgay azky yie ,ci oicn dkef lecb ly la` ,ohw ly exivg lr wx xaic s"ixdy ,yxity

[awz 'nr d"n` - k"difb gkn ipdn dphwa wxe ,zrc el oi`e li`ed ,cva dcinr liren `l - ohwa.

.fn,"dxiar xacl gily oi`"y mrhd edn ,zegily oic micnel okidn,z`f micnl oipnem`de
."dxiar xacl gily yi" mi`ad mipte`a.1lecbyk e` "dyexb il ycw" l`xyil xn` odkyk

"ohw z`t" siwzy dy`l xn`.."lecb z`t" e`.2.ohwe ,dhey ,yxg ,car dy` gleyyk
.3?recne ,dxiar dyer `ed ezegily revia i"ry rcei epi` gilydyk:i sc
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:‰· Â˘˙

.‡˙ÂÁÈÏ˘ ÔÈ„

בקידושי ברשהגמ' מובאת מג., ד"(ד )"י משו "ה שנאמר , מגירושי שליחות די שהאישושלחלומדת מלמד "

ו שליח, שליח.שלחה"עושה עושה שהאשה מלמד "

.·‰¯È·Ú ¯·„Ï ÁÈÏ˘ ÔÈ‡˘ ÌÚË‰

`piax itlופירש הוא, חיובא בר שהשליח ""מפני דאמרינ שומעיי: מי דברי התלמיד ודברי הרב ,"דברי

[127 dxrdae ,rz±fqz 'nr oiibeqa d"n`a oiir - oiyeciwa 'nbd zpwqn itl mb zx`yp ef `xaq m`].

`nq ax itl.עבד לא בעי אי עבד בעי דאי בחירה, לו יש השליח שהרי

o iyeciwa 'nba zg` drc itl('בתוס "(מובא ביה דכתיב חו משחוטי זה די שליח.הואלומדי ולא "

my dipy drc itle" כאחד הבאי כתובי שני שה וטביחה ממעילה זאת שליחלומדי "שיש

. מלמדי ואי

.‚Ï˘ Â˘‡¯ ˙‡Ù ÛÈ˜‰Ï" ‰˘‡Ï ¯Ó‡ ˘È‡˘Î Â‡ "‰˘Â¯‚ È¯Â·Ú ˘„˜" Ï‡¯˘ÈÏ ¯Ó‡˘ Ô‰Î
"ÔË˜

`nq ax itl.השליחות את מלבצע להימנע יכול רוצה א השליח שהרי פטור, השולח

`piax itle.גרושה ע להתחת חיוב בר אינו ישראל שהוא השליח שהרי חייב, השולח

'q eza x`eaneליה)"(ד אקפי כשאמרה ג היא סמא ורב רבינא של שמחלוקת :ey`x z`t siwdl"
."lecb ly

.„ÔË˜Â ‰ËÂ˘ ˘¯Á Â‡ „·Ú Â‡ ‰˘‡ ÁÏÂ˘‰

.1- car e` dy` glyyk:x`ean 'nbaשעכשיו ומה חיובא בני שנחשבי מפני פטור, שהמשלח

. ה חייבי וכשישתחרר וכשתתגרש , כס לה שאי מפני זה , פטורי

.2dxiar zeyrl ohwe dhey yxg gleyd'אשה)"(דבתוס פטור,ה המשלח רבינא לפי שא מבואר:

" של הדי ונשאר שליחות, בני שאינ עבירהמפני לדבר שליח dxiar.""אי xacl gily yi opaxc xeqi`a m`]

[253 ,188 ,177 zexrdae ,frz 'nr d"n` oiir -.

.‰‰¯È·Ú ‰˘ÂÚ ‡Â‰ Â˙ÂÁÈÏ˘ ÚÂˆÈ· È"Ú˘ Ú„ÂÈ ÂÈ‡˘ ÁÈÏ˘·

i "yxa cg` ' it itlב ד"(בגמ' בסוגיי בתוס' מובא אי)"ק "ה עבירהאמרינ לדבר שליח ולא"יש חייב והמשלח ,

zkqnהשליח. lr k"yna r"re ,y"iir ,108 dxrdae ,gqz 'nr d"n` - r"cly` mixne` bbeya mby mixaeq ,cere ,miyeciga `"ahixd]

['` ze` my mi`elinae ,'c oic ,'d daeyz 'a wxt oiyeciw.

.gnoiprl el zepew m`d ,exivga lblbznd utg e` xvg ly exie` oke ,mc` ly etitxwe ,exivg ,ebb
,z`f micnl oipne ,dpzne ,d`ivn ,daipb ,oihib?"zepwl dvexy" xne` m` lcad yi m`de.ai±.i sc

:‰· Â˘˙

.‡Ë‚·

.1dxvg e` dzia cva zcner m`" ביה דכתיב איתרבאי, ידה משו דחצר גט, בידההוי מונת מ.""

i "yx itlת"(ד וע"ה באמ"ל, תצז)"ע עמ' אנוה כבר שליחות דהרי שליחות, משו זהו שחצירה לומר אי

" מדכתיב ש"ושלחהיודעי ובהכרח בידה", "ונת מדי לרבות בא קטנה.ידה" וא "

'q ez itleואי)"(ד "ה בידהמשמעות אונת רק מהני וזה קטנה, היא ואפי' כרחה, בעל א הוא "

יד. מדי חצר ly`נאמר eyxity mipey`x yi ,llke xfg "dglye" aizkc "hxte llk"n `ed cenild ote`y :x`ean ,my 'qeza]
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[evz 'nr d"n` - "hxte llk" jxca z`f miaxn.

.2dxvg cva zcner dpi` m`,מגורשת n"d]אינה d"cez - zxnzyn xvgd m` 'it`]שבגירושי א על וזאת .

מקנה, אחרת דעת z`f:יש yxtn `tt ax,כרחה בעל הוי שגט משו מהני yxtn:דלא iy` axe
בפניו, שלא לאד חבי ואי לה הוא חוב שגט id`,משו dgxk lra hbd zpizpy meyn edfy ,eazk my 'qezd]

[dlwz 'nr d"n`a dfa k"yn oiir - yxbzdl dl `ed zekfy ote`a oecl yi cer .`iwz 'nr d"n` oiir - mdixac xe`iaa.

.·‰·È‚·

""לכו שנאמר הגניבה, את לו קונה אד של חצירו תמצאע המצא ,א מקו מכל ":x`ean ,l"z d"c ,:i sc 'qeza]

[mdipia hxt lhd dfl df mikenqd zellk ipy `ven dz`y mewn lkc ,hxte llkn `ed cenild ote`yשל כשבהמתו אפי' דהיינו ,

משו שחצר נאמר א מיבעיא לא זה די תצא. שלא כדי אחריה הדלת את וסגר לחצירו, נכנסה חבירו

"ידה" משו קונה שחצר נאמר א אפי' זהו אלא איתרבאי, ואע"שליחות" עבירה,", לדבר שליח שאי פ

:z`f yxtn `piax,חייב שולחו ולכ חיובא בר אינו שהחצר משו yxtn:דזהו `nq axeמשו

" לומר שיי לא עבדשבחצר לא בעי אי עבד בעי ."אי

.‚ÏÂ„‚ Ï˘ Â¯ÈˆÁ· ‰‡ÈˆÓ

.1ezrcl zxnzyny ote`aמדעתו,"לכו שלא אפי' לו קונה החצר mipewyע - o"xd zrc oke - `id zehytd]

`ibeqd mr epziibeq aeyia .clwz 'nr d"n` oiir - zegilyn rxb `le "ci" meyn i`axzi` xvgy iptn ,edcy cva cner epi` m` 'it`

my dibd `"yxdnde ,ok `l rnyn ,dpzn d"c .ai sc i"yxa dievnd dqxibn j` .blwze ,awz 'nr d"n`a oiir - .`i :i mitc lirl

d"c my i"yxae ,:h sc l"pk - dcva cner 'it` dpew epi` zkldnac ,zkldn dpi`y xvga `wec dpewe ."zxnzynd xvg opira jklid"

`aend ,b"xc dyrnn eilr eywde ,dpew `ly wqt m"anxde ,dxeky xvg i"r dpew xkeyd - c"a`xd itl ,'b oic bn daeyz l"pke ,ipw in

[al ,`l 'eyz ipiny wxt lr k"yn oiir - df oipra cer .fiwz 'nr d"n` oiir eixac aeyia - .`i sc onwl 'nba.

.2,edcy cva cnery ote`a zxnzyn dpi`yk el dpew oke[.`i sc i"yx - ezrcl `id zxnzyn eiykrc].

.3edcy cva cner epi`e zxnzyn dpi` m` la`שנאמר משכחה, זאת לומדת הגמ' קונה, אינו

בשדה" עומר שכוחושכחת ולבסו בזכור דהיינו בעיר, ולא "['p daeyz onwl oiir eyexit]משו שכחה, שהוי

שדהו. בצד עומד שאינו

.„ÔË˜ Â‡ ‰Ë˜ Ï˘ Â¯ÈˆÁ· ‰‡ÈˆÓ

במש ד'."עיי די מו תשובה לעיל awz]כ 'nr d"n` oiir - dkld oiprle .my dpexg`d dxrdd seqa k"yna xwirae].

.‰Ì„‡ Ï˘ Â¯ÈˆÁ· ‰ÁÂ‰˘ ‰˙Ó

o paxn `edd itl(:יא כשעומד(ד דוקא משתמרת ובאינה משתמרת, החצר א רק שקונה כמציאה, דינו

שדהו. בצד

`tt ax itle,שאני מקנה אחרת שדעת משו ממציאה, ועדי הואיל המשתמרת, חצר בעינ [y"`xdלא

dpzne dikfn c"ta m"anxd la` ,xvg d"c .ai sca 'qezd zrc oke ,zxnzyn dpi`y xvga s` mipew dpznay `tt axk wqet ,`l 'iq eiwqta

lr `"xbd zedbd - `tt ax ly evexiz z` hinydy s"ixd zhiy `id z`fe ,zxnzynd xvg opira dpzna mby opaxn `eddk ,wqet 'h 'ld

[135 dxrdae ,lwz 'nr d"n` ,'qezd.

,`tt axk l"q iy` ax mb" משו שחצר מפני איתרבאיא שזכותיד במתנה ולכ משליחות, גרע ולא "

אינה החצר א ואפי' חצירו, בצד עומד אינו א אפי' שליחות, מדי שקונה אמרינ שיקנה לו הוא

רש ותוס'"משתמרת. )"(די והראשוני חצר, כשעומדה רק וזהו יד, מדי קונה שחצר מחדש, אשי שרב : מפרשי

שזכות בדבר שליחות מדי קונה לחצר סמו אינו א א לו, שסמוכה ליד דומה החצר שאז החצר, בצד

ולפי לו, החצר,"הוא בצד כשעומדת רק קונה חצר לה ויש יד לה שיש קטנה התוס': כתבו zeywdlז yi j`]

mdilr eywde ,ci zxezn `ed oenn oipwl `xabc xvg mb mipey`x cere o`k i"yx zrcl .i`axzi` ci meyn xvgy :x`ean o`k `ibeqac

[en daeyz seq lirl k"yna mbe ,blwz 'nr d"n` oiir - zeibeqd aeyiia ,dphwn ohw micnel `ly dwiqdy .`i sce :i sc lirl `ibeqdn.
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.Â¯ˆÁ Ï˘ Â¯ÈÂ‡· ıÙÁ

.1xvga gepl utgd ly eteqy ote`a m`.לו קונה החצר

.2gepl eteq oi`yk m`'התוס בספק, נשארת ויצא)"(דהגמ' אחרתה דעת כשיש רק שהספק הוכיחו,

hlwz]מקנה, 'nr d"n`ae ,y"`xd 'qez oiir - exe`iaae i"yx zhiy aeyia ,exiwtda ixiiny azky ,wxf d"c i"yx lr eywde]ולכ ,

לבעה ונתנו אחרת, בפתח ויצא זה בפתח לבית ארנקי הוי"הזורק באויר בעודו בו וחזר במתנה, ב

לבעה החפ את נותני ולא dxe`klyב,"ספק, q"ya zeibeq yi ,ck 'irq bnx 'iq r"ey - `nw `xn zwfga opinweny meyn]

[flwz 'nr d"n` oiir mrhd - dkldl `ax ly wtq `iad `l m"anxd oke ,"inc gpenk e`ly" mdn rnyn.

.3lblbznyk m`eשדעת משו מגיעו, ואינו אחריו ר א ג לנוח סופו אי א א קונה במתנה

קונה. ואינו משתמרת שאינו כחצר דינו בהפקר אבל שאני, מקנה dpewאחרת dpznay ,df oic wqt m"anxd]

'nr d"n` oiir - dfl xaqd ,r"ekl `ed df oicy gken dxe`kl ,mcewd oica l"pd `tt axk `l wqt k"tr`e ,eribn oi`e eixg` uxa

[alwz.

.Ê"˙Â˜Ï ‰ˆÂ¯˘" ¯Ó‡ Ì‡· Ï„·‰ ˘È Ì‡ Ï"‰ ÌÈÙÂ‡·

י')בגמ' א(בד אמות ד' שבקני שה"מבואר: חנינא בר יוסי בר' מבואר יא. ובד , כ לומר בחצר"צ ה

התוס' וחידשו , כ אומר לא א ג לו שקונה דהמשתמרת, יא. זכתה)"(ד משתמרת,ה שאינה בחצר הדי שכ ,

k"`` dpew epi`y zxnzyn dpi`y xvg oial ,"zepwl dvexy" xn` `l m` s` dpewy zxnzynd xvge zen` 'c oia wlgn m"anxd la`]

d"n` - "icic zen` 'c il epwi" xne` k"`` el zepew opi` `"cy :siqed ozpedi epiax mya w"nhiyae .`"xbd zedbd - zepwl dvexy xne`

['` oic ,en daeyz lirl k"yn oiire .y"iir ,hnz 'nr.

.hn?eqtze xg` l`xyi `ae xbd zne ,l`xyi cia `vnpd xb ly epekyna oicd dn.`i sc

:‰· Â˘˙

ה"(דבתוס' בב"ה הגמ' פי על מבואר:ק)"מ,

.1zxnzynd xvga gpen oekynd m`yוה בחצר, עומד אינו א א הכל, קנה במונח"המלוה ה

שדהו. בצד ועומד משתמרת שאינה בחצר

.2gpen oekynd oi`yk e` edcy cva cner epi` mbe ,zxnzyn dpi`y xvga gpen m` la`
exvga.השאר קנה וזה מעותיו כנגד קנה זה

.p,exwirn geky oia lcad yi m`de ,dgky ied zief oxway e` eiptly e` eixg`ly dgky m`d
?xira xakyk e` dcya ecerayk ,geky seqale xekfl.`i sc

:‰· Â˘˙

.‡ÂÈÙÏ˘ ‰ÁÎ˘

" שנאמר שכחה, הוי שלאחריו שכחה שכחה, הוי לקחתולא תשוב בתוס'"לא ומבואר הכלל)"(ד, זה שאה :

שכחה. הוי זוית קר דילג

.·‰„˘· Â¯˜ÈÚÓ ÁÂÎ˘

והבעה פועלי יש שא שכחה,"פירושו: הוי שכחו שהפועלי קוד שכח dpi`yב xvgy meyn ,dcya ecer 'it`]

[aiwz 'nr d"n` - edcy cva cner 'it`e ,da rcei epi`y d`ivn el dpew dpi` zxnzyn.

geky seqale xekf

: eyexit 'qez itlהבעה עדיי שכחו שהפועלי ואח"שבזמ שכח לא שכח."ב כ

:`ed o icd" אמר ששכח לפני א א שכחה, הוי בעיר בעודו שכח הוא בשדהשא לי שיש עומר

שכחה יהא לא שכחוהו א"פועלי א משתמרת, שאינה חצר הוי בצדה עומד שאינו ששדהו לפי ,
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משתמרת שאינה חצירו ג בצידה, שעומד זה ובאופ הואיל שכחה, הוי לא בשדה הוא עדיי כששכח

לו, dgkyd,קונה dxnbp `l oiicry ekf `l miipre ,a"drad ly ezeyxn `vi eli`ke ,dgky llkl qpkp xak milret edegkyykc]

xn`y iptn wx dgky ied `l - o"anxd itl .aiwz 'nr d"n` ,mipey`x ,'qez - xwtdd on dkefk edcy cva cneryk zekfl leki jkitl

cere dzkf d"c 'qezd zhiyl s` edfe ,dgky ied ,ezxin` `la la` ,"dgky `di `l ,edegky milret dcya il yiy xnery ip` rcei"

xhtil dvex epi`e devnd meiwa dvex `nzqny iptne ,dxin` ila mb el dpew dcva cneryk ,zxnzyn dpi`y xvgy ,mixaeqd mipey`x

`l oiicry itle ,l"pd 'qezd lr miwlegl 'it` edfe ,dxin` ila s` dpew "dgky"a mby xaeq w"nhiya `"ahixd j` ,diikf i"r dpnn

"dgky ied `l" xn` gkyy iptl m` 'it` dgky ied xird zgkyy ,`ed `zeaxl "xn`e" `ziixad dhwpy dne ,ezeyxn ixnbl d`vi

[63 dxrd my oiir - zxnzynd dcya l"pd oic .`iwz 'nr d"n` -.

i "yxבעיר)"(בד אבל "azek:ה בעינ לא וכו', לעיר אותה"ושכחתמשנכנס עושה פועלי שכחת שא ,

עכ cala,ל,"שכחה, milret zgkya epiid ,'nba xn`py "geky seqale xekfe" ,milret zgkya icy ,mheytk i"yx ixac miyxtn yi]

d"ca eixaca rnyny enk ,mdipy zgky seqal `dzy jixv i"yxl mby `"ie ,dcya `l` dpi` mdipy zgky dkixvdy d`ta dpynde

[biwz 'nr d"n` - dgkyl minxebd mdy `id dpeekd ,"dgky dze` dyer milret zgky s`y" azky dne ,dgky `di `l leki.

.`p,xyrn znexza ,oey`x xyrna ,dlecb dnexza "xeria" zevn miniiwn cvik"xeria" zevn miniiwn cvike]
[`ziixe`cn `ed xeriad aeig m`de ,mixekiaae ipy xyrna?.`i sc

:‰· Â˘˙

עישור)"(דבתוס' יבערה ממנו רחוקי הפירות וא , לבעליה הפירות נתינת היינו ביעור שמצות מבואר:

וא"ע , יתנו למי הבעלי שיבררו דהיינו , בעלי ש קריאת ,"י מקו לקבוע uegצ edfy `aen oiyeciwa 'qeza]

- zexyrn x`ya k"`yn ,mlerd on mxral jixv - xeriad onf ribde milyexil m`iad `l m`y - y"xc w"zl mixekia oke - ipy xyrnn

y"rne ,w"zc `ail` mixekia - e"n y"rnn d"t y"ndita m"anxdl .mlerd on mxral v"`y ,y"xl mixekia oke - mewn lka milk`py

zern lr llgny ,epiid zexyrn xeriay :zexecd ilecb mya .br sc zenai zkqna ixi`na r"re ,mtxey milyexia s` - elk`p `le ex`ypy

dnexz xerian ueg `ziixe`cn daeig xeria zevny ,oiyeciwa 'qezd eazk cer .micia y"rnd z` sexyl xeq` la` ,milyexil olrne

[`xwn dil witn zeipyna mbe .opaxcn mxral miaiig zegtd lkly ,xyrn znexze ,dlecb.

.ap?"'eke oezp cenl cizr ip`y xeyir" eixaca l`ilnb oax owiz xeqi` yyg dfi`.`i sc

:‰· Â˘˙

i "yx itl. מטבל פירותיו תיק גמליאל רב

z"x itle. לבעליה וליתנ ביתו מתו מעשרותיו לבער צרי היה גמליאל ורב היה, מעשרות ביעור שעת

.bp?dlecb dnexz mb l`ilnb oax xikfd `l recn.`i sc

:‰· Â˘˙

)בתוס' והפרשתה(ש הואיל הפרישה, שנסע שטר לפי גדולה, תרומה הזכיר לא גמליאל שרב מבואר:

כבר ומסתמא בשדה גדולה תרומה להפריש היא שרגילות ועוד הכרי, את פוטרת אחת חיטה שהרי קלה,

. oiibeqaהפריש m"xdnd j` ,oiyeciwa l"yxdn oiir - mxyir xaky xaecny rnyn "myixtd xake" eazky ,xiyr d"c 'qez ixacn]

oiyeciwa 'qeza .y"iir ,cala my z`ixwa dzid dyxtdde ,zexitd z` xyir `l oiicry xaecny ,ike d"cezn ewcwc ,oiyeciwa `"yxdnde

d"n` - lah zexita mb epyi xeria zevny gken f"itl ,eyixtd `l llkay eyxity yi ,mzpeeka miyxtnd ewlgpe ,"yixtd xaky" exikfd `l

[ehwz 'nr.

.cp?oitilg oipwa mipwp zexikye dl`y m`d:`i sc

:‰· Â˘˙

מקומו)"(דבתוס' .ה בחליפי נקני אינ ושכירות ששאלה dpwpמבואר: m`e ,oitilga dpwpy :wqt gvw 'iqa xehd mle`]

[.fk sc oiyeciw zkqn lr htynl mipir oiir - xceq oipwa.

.dp,xvg e` ab` oipwa e` oitilg oipwa odkl dpedkd zepzn z` zepwdl leki l`xyid m`d
?recne:`i sc
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:‰· Â˘˙

.‡ÔÈÙÈÏÁ ÔÈ˜·

אפשר, nbd'אי zpwqn itl oke ,`xi f iaxe opaxn `edd itl" דר שבמעשרות משו "נתינהזהו

" דכתיב ולאלמנהכתיב, ליתו לגר ללוי axe`,"ונתת `a` 'x itleהישראל שזכות משו זהו

, בחליפי לקנותו ממו ואינה הנאה, טובת רק הוי zaehyבמעשרותיו l"qy rnyn :bt sc mixcp zkqna `ax ixacn]

[`kwz 'nr d"n` oiir - dxizqd aeyia ,oenn d`pdופירש מקח, דר הוי סודר וקני נתינה)"(די". לוה נות שזה מפני :

לו, כמוכר זה ונראה תחתיה dxiknk,כליו d`xpy meyn oitilg i"r mzepwdl xeq` dligzkl wxy ,df i"yx oeyln wcwcy yi]

[ekwz 'nr d"n` - dpizp zeevn miiw carica la`.

.··‚‡ ¯ˆÁ Â‡ ÔÈ˜·

`axe `a` 'x itl.קרקע גבי על לקנותו ממו אינה הנאה וטובת הואיל אפשר, אי

`xif iaxe opaxn `edd itle,מקח דר הוי לא כי ixacאפשר, z` dfa zegcl "`id `le" 'nbd ixac zpeek xe`iaa]

bkwz 'nr d"n` oiir - oenn dpi` d`pd zaeh xn`p m` 'it` oitilge ab`a zipwp d`pd zaehy :yxtn mdn cg` ,miyexit dnk yi `ax

odkl dpwnyk wx `ed df lk ,mipipwa exn`py zekldd lk mr d`pwd jixv dpedk zepznay oiibeqa x`azpy s`y azky yi cer .76 dxrdae

[hiwz 'nr d"n` - mipipwd ipic ila mb dpizp zevn dniiwzp ecil ozepa la` ,mipipwd ikxc i"r.

@.ep.recne ,oldlc ze`ivna i`kf in.1.dphwd eza ly.2mikenqyk ,lecbde ohwd epa ly
.lfb meyn xaer mdn gweld m`de ,dheye yxg lye mikenq mpi`yke.3ezgtye ecar ly

.miprpkd.4.ixard ecar ly.5.dixard ezn` ly.6.d`eypd ezy` ly.7ezy` ly
?dzaezk dl ozp `l oiicre dyxiby:ai .ai sc

:‰· Â˘˙

.‡‰Ë˜‰ Â˙· ˙‡ÈˆÓ

iלאביה, "yxד מציאת)"(במשנתינו לאביה,yxtn:ה נעורי שבה כל נערה וא דקטנה , מפסוקי זאת שילפינ

)"(דותוס' יוחנ רבי רשה בש ""כתבו מדכתיב זאת שלמדי פ"נעוריהי: את ודחו הפסוק, שהרי ירושו,

: מפרשי ולכ דכתיב, הוא נדרי מו.)בהפרת ד בכתובות הגמ' פי "(על משו מסברא שזהו בעי"איבה, דאי ,

. שחי ומוכה למנוול לה מסר

' q ezd eazk cerבד)"( יוחנ רבי ואיבתוה הואיל שולחנו, על סמוכה אינה א אפי' הוא שלו שמציאתה :

ע לה להזיק ."עלולה שחי ומוכה למנוול שימסרנה dpqxti,י `ly "zepefn" meyn `id dai`dy ,yxtn my zeaezka i"yx]

leki oiicr ixdy ,dia`l - 'qez itle ,"dai`" oi` ixdy ,dnvrl dz`ivn - i"yx itly ,d`ivn d`vn dkenq dpi`y dxrpd ezayk n"wtpe

[ck daeyz ,'c wxt "zeaezk" zkqn lr k"yna oiire ,oigy dkene leepnl dxqenl.

.·ÔË˜‰ Â· ˙‡ÈˆÓ

לאביו.

l`eny itlופירש אביו, אצל מריצה שמוצאה שבשעה מפני , חכמי מתקנת כשמגביה"זהו הלכ י:

ובתוס' הגביהה, אביו שמואל)"(דלצור אה לאביו הב שמציאת מהמשנה לשמואל ליה דמשמע מבואר:

זוכה שאביו תיקנו ורבנ לעצמו, זוכה אינו הקט שמדאורייתא מפני והיינו אביו, שולח על סמו אינו א

בנו, `mבהגבהת s` da dkef a`d okle ,dligz da dkef oady `la xiyi ote`a ,oad zdabda dkef a`dy `id dpwzd - l`eny itl]

d"n`a r"re ,w"nhiy ,`"ahix - exiag dpw `l exiagl d`ivn diabnd xeaqp m` mb dkef a`d okle ,"eia` xear `l diabny" xne` oad

[`nwz 'nr.

o pge i iax itle,גדול הוא אפי' אביו שולח על שסמו מי היינו לאביו, שמציאתו i"yxקט - dai` meyne]

[siy m"xdnae w"nhiya x`ean oke ,epnn dkef a`d k"g`e dkef oad - opgei iax itly ,`vei ,`a` xa `iig 'xc` d"cמי היינו וגדול ,

שלו, מציאתו ואז , קט ואפי' אביו שולח על סמו nr'שאינו d"n` oiir - opaxcn wx e` ,`ziixe`cn `id eziikf m`]

oi`y iptn ,oad dkef `ly ,a`d ogley lr jenqd lecb epal dpzn ozp a`d m` - opgei iax itly :xne`y in yiy ,`iad i"wenipd .gnwzz
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[19 dxrda ,apwz 'nr d"n` - ezy`l dpzn ozepd lrac `inec ,a`d zpzna dkef lecb oay ,xaeqe wleg o"xdy azke ,envrl zekfl ci el.

ohw z`ivn[eia` ogley lr jenq epi`y lk - opgei 'xle ,a` el oi`yk `wec - l`enyl],dheye yxg z`ivn oke, לעצמ

ת וכ"לפי חסדא, רב ופירש , מדבריה גמור גזל הוי יוסי רבי ולפי , שלו דרכי משו גזל בה יש ק

שמואל, df]דעת oic seqay dxrda k"yn oiir - dfa opgei 'x zrc]שהנפק ,". בדייני להוציאה לעני מ

.‚ÌÈÚÎ‰ Â˙ÁÙ˘Â Â„·Ú ˙‡ÈˆÓ

האדו של ה dpyna]הרי i"yx - "mze` mzlgpzde" aizkc ,zinler el iepw oteb ixdy ,`ziixe`cn].

.„È¯·Ú‰ Â„·Ú ˙‡ÈˆÓ

מפועל, גרע לא שהעבד משו פועל, מציאת ahixd"`]כדי mya onwl k"yna 'ir j` ,'nbd zehyt ok].

`axe o pge i iax itlד )"(בתוס' יוחנ לרבי בזה מודה שרבא מבואר: במגביה, "ה למלאכה שכרו ,"בסתמאא

ולבעה לרב eici]ב,"מציאת dyrn llka ied lret ly d`ivn mzqc]שאז מרגליות לנקוב ששכרו מאופ חו ,

ולבעה לרב ליה ניחא שלא משו ולפועל, לעבד ,"המציאה ממלאכת ויתבטלו מציאה שיגביהו והויב

ופירש למציאות, ולא בלבד זו למלאכה ולבעה"כלקחו לרב לשל ה צריכי שלכ ."י: ביטול שכר את ב

,`ax xn` cer, לעצמ שהמציאה ממלאכת התבטלו שלא באופ מלאכת ע יחד מציאה הגביהו שא

[y"iir ,eaxl ez`ivn b"dka s` lreta eli`e ,ok oicd cara wxy 'k `"ahixd j`].

`tt ax itle" למלאכה שכרו למציאות"בסתמאא מפורש שכרו א ורק , לעצמ מציאת ,

ולבעה לרב xbd"`ב."המציאה zedbdae ,'b sirq my `"nxa ,rx 'iq xeha `aen - d"nxd zhiy la` ,exkyy d"c 'qezd zhiy ok]

a"dral eize`ivn ,eize`ivn hwll ekilede mzq exky m`e ,envrl eize`ivn ,ze`ivn hwll ekilede ,"meid inr ykp" el xn` m`y - oiibeqa

['e oic ,dn daeyz lirl k"ynae .32 dxrdae ,bpwz 'nr d"n`ae ,my i"aa r"re -.

.‰‰È¯·Ú‰ Â˙Ó‡ ˙‡ÈˆÓ

כנ שלו, זה שמדאורייתא הקטנה בתו מציאת כל כדי האב, א'."של די dpeekdל ,"odly od ixd" dhwp dpyndy dne]

['nb - dpnn dkef dia`e ,dz`ivna zekf oi` oec`ly ycglר לפי וכ , סימני הביאה לא א רק יתכ זה א דוקא", ל

יצאה כבר שהרי שלה, מציאתה האב כשמת או סימני הביאה כבר א אבל , קיי האב עדיי שג

ע והאדו האב ע"מרשות או הסימני האב."י מיתת י

'q eza x`eaneד)"( יוחנ רבי שייה עדיי שהרי , האדו שולח על סמוכה היא א אפי' לאביה שמציאתה :

אביה" שדרכואיבת בבנו רק שיי דאיבה , האדו איבת שיי ולא , שחי ולמוכה למנוול למוסרה שיכול "

לזונו. האב של

.Â‰‡Â˘‰ Â˙˘‡ ˙‡ÈˆÓ

יפרנסנה. ולא כלפיה, איבה לו תהיה שלא כדי זאת, לה תקנו שחכמי משו שלו, אלו הרי

.Ê‰˘¯È‚˘ Â˙˘‡ ˙‡ÈˆÓ

" רק שהיינו הגמ': ומפרשת כתובתה, נת לא שעדיי א שלה, אלו מגורשתהרי ושאינה שבעלה"במגורשת ,

מ במזונותיה, חייב ""עדיי הטע שיי אי הרי כי לעצמה, מציאתה איבהמ ixnbl,"של zyxebna la`
שלה. שמציאתה פשוט

.fpz` eixg` hwll leki ohwd epa m`d ,xevwl eilr laiwy e` xivw xevwl edexkyy ipr
?recne ,"hwld":ai .ai sc

:‰· Â˘˙

.1`ed lret a`d m`לכו". ה עניי שניה והב האב שהרי אחריו, ללקט יכול בנו ע

.2riaxe yily dvgnl rwxwd z` laiw m` j`

w"z itl,עשיר נקרא שהאב מפני אחריו, ללקט יכול בנו dcya,אי wlg el yie li`ed `l` ,`wec e`l "xiyr"]
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[dea`e d"cez - ely lr iprd z` xidfdl "iprl hwlz `l" aizkc ,dcy dze`ny hwla aiig ipr `edy mb a`d s`.

iqe i iax itleדזה זאת: מפרש אביי עשיר, כדי ללקט יכול לא שהאב וא אחריו, ללקט בנו יכול

ללקט יכול אד וכל מה מתייאשי העניי שעה דמאותו הנמושת, בה שהלכו כשדה שהוי משו

שס משו דזהו מפרש: ורבא הלקט, בתקנה"את לה נוח העניי שכל מפני כזוכה, זוכה שאינו שעשו ל

ללקוט יוכלו בניה ג אות שישכרו שבזמ כדי .זו, אחריה

.gp?recne ,dkldl wqtp dn ,dkefk didi dkef epi`y epwiz minkg m`d:ai .ai sc

:‰· Â˘˙

.‡Ë˜Ï·

iqe i iax itlאת אחריו ללקט יוכל אריס עני של שבנו זה לעני כזוכה, יהיה זוכה שאינו חכמי תקנו

עיי"(כנ,"לקט" קודמת, תשובה .ש)"ל

w"z itle.יוסי כרבי פסק ששמואל אומרת: הגמ' זו, תקנה תקנו לא חכמי

.·Ô˜ÏÁÓ Ô‰ÈÏÚ ˘È¯ÙÓ ˙ÂÈ‰Ï ÈÂÏ‰ ˙‡Â Ô‰Î‰ ˙‡ ˙ÂÚÓ ‰ÂÏÓ‰

את ולקחת למוכרה, יוכל ראשו מעשר או תרומה יפריש המלוה שכאשר ביניה שהסכימו פי'

התמורה.

ואמר)"(דהתוס' כרביה שסוברי מפני לא שזהו שמואל וסובר שאפשר, שאומרת בגיטי הגמ' את מביאי

יחידאי, יוסי רבי כי כזוכה, זוכה שאינו שעשו ielleיוסי odkl dnexzd z` dkfn delnd m` wx z`f zeyrl mileki okle]

[dkefk dkef epi`y eyry iqei iaxke ,xg` i"r odkl dkif `lyk s` cinrde wleg `lere ,xg` i"r.

.‚Ô‰Î „È· ÂÈÙÈÏÁ˘ ÏÎ

כלל, לכ קוד ילדה שלא ובאופ כאחת, הראשי שני שיצאו באופ , זכרי שני שילדה רחל פי'

[elke`le ehgeyl lkei l`xyid f`e ,a`zqiy cr drxi l`xyid ly eze`e ,l`xyil cg`e odkl cg` ozepy zxne` zexekaa 'nbd].

iqe i iax itl,כזוכה זוכה שאינו שעשו משו שזהו מפרש: רבא זה. ספק של כהונה מתנות מלית פטור

כהונה. ממתנות פטור שהישראל הוא שהדי לישראל, ומכרו הכה ליד הגיע כאילו והוי

xi`n iax itleשקנה נחשב ולא כזוכה, זוכה שאינו שעשו אמרינ דלא כהונה, במתנות חייב הישראל

, zepznמהכה ozz epnne ,iciay dn z` jl xifg`e elek z` il oz ,xekad `ed jciay df m` ,jytp dnn" ,l`xyil xnel odkd leki okle]

["eay dpedkd zepzn il oz ,xeka epi` jciay df m`e ,dpedk.

)בתוס' כ(בסוגיי לקט, גבי בסוגיי יוסי רבי על החולקי שרבנ כהונה."מבואר: מתנות גבי שחולקי ש

.hpiteziy oiprle ,d`ivn oiprl ,eia` ogley lr jenqd lecb ly e` "ynn ohw" ly epic dn
?recne ,mixiicd x`yl z`f dkfiy ick el epzp xg` e` eia`yk ,ze`ean:ai .ai sc

:‰· Â˘˙

.‡ÔË˜‰ Â· ˙‡ÈˆÓ

לאביו.

l`eny itlדס ממש, גדול גדול ממש, קט זוכה"קט והאב התורה, מ עצמו עבור זכייה לקט דאי ל

. חכמי תקנת מכח בנו מציאת את

o pge i iax itleשולח על סמו שאינו מי היינו גדול גדול, הוא אפי' אביו שולח על שסמו מי היינו קט

דס , קט הוא אפי' איבה,"אביו משו ממנו זוכה ואביו התורה, מ זכייה יש לקט a']ל oic ep daeyz l"pk].
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.·˙Â‡Â·Ó ÈÙÂ˙È˘ ÔÈÚÏ

" עתנ לה ע"ומזכה לא אבל , הגדולי ובתו בנו כידו"י שיד מפני הקטני ובתו בנו ."י

z"x zhiy itlרבי)"(בתוד "ה בהגדרת יוחנ ורבי שמואל שנחלקו הקטכמו מציאה, לעני שנחלקו"" ה

ע העירוב את לזכות יכול לא האב שמואל שלפי עירוב, וע"לעני , סמו שאינו אפי' הקט בנו בנו"י י

ע העירוב את לזכות יכול האב יוחנ רבי ולפי , סמו אפי' יכול אפי'"גדול שולחנו, על סמו שאינו בנו י

גדול, הוא אפי' שולחנו על שסמו בנו ידי על לזכות יכול ואינו , קט wlegהוא ,a"d oiaexirn '` wxta m"anxde]

oiir - mzwelgn xe`iaa ,d`ivnn aexir oic welgy iptn ,ynn ohw epiid "ohw"y opgei iax dcen aexiray xaeqe - `"xbd xe`ia - z"x lr

[6 dxrda y"rre ,`pwz ,pwz 'nr d"n`.

.‚ÌÈ¯ÈÈ„‰ ¯‡˘ ¯Â·Ú ‰ÎÊÈ˘ Â· ÂÈ‡˘ ÔË˜Ï ‰˜Ó ÌÈ¯ÈÈ„‰Ó „Á‡˘Î

'q ez itlע אפי' העירוב את לזכות שיכולי מודה שמואל ששאני"אפי' מפני , סמו אינו א ג קט י

. מדרבנ שהוא מבואות iשיתופי "yx zhiy lr eywde( משו(בעירובי עירוב הסובר שמואל שלפי הסובר:

א להקנות."קני א

.q.mixg` xear e` envr xear zekfl leki ynn ohw m`d.1`ziixe`cn - d`ivna.opaxcne
.2,ze`ean iteziya?recne:ai .ai sc

:‰· Â˘˙

.‡‰‡ÈˆÓ·

l`eny itl,שולחנו על סמו כשאינו אפי' זהו ולכ זכייה, לקט אי התורה מ כי יכול, לא ממש קט

שמואל וסובר לעצמו. זוכה סמו אפי' ממש סד:)וגדול ד גיטי צרור(במסכת לו נותני שא לגיל הגיע שא

מועט זמ לאחר מחזירו הוא אז חפ לו נותני שא לגיל או נוטלו, הוא אגוז לו וכשנותני אותו זורק

, לאחרי ולא לעצמו לזכות d`ivnaיכול la` ,dpwn zxg` zrc yiyk `wec `ed dpewy oihib zkqna l`eny oicy :eyxity yi]

[49 dxrdae ,dnwz 'nr d"n` - df xeriyl ribdy iptl `wec epiid dkef epi`y d`ivnay :eyxity yie ,l"pd xeriyl ribdy s` dpew `l.

o pge i iax itleמשו מדרבנ לאב המציאה האב, שולח על סמו א ורק לעצמו, זוכה מדאורייתא

a']איבה, oic ,ep daeyz lirl l"pk].

.·˙Â‡Â·Ó ÈÙÂ˙È˘·

'q ez itlע הדיירי שאר עבור לזכור יכול האב יוחנ ,"לרבי קט הוא אפי' שולחנו, על סמו שאינו בנו י

ע ע"וכ לא א בנו שאינו קט יכול"י לא האב שמואל ולפי גדול, הוא אפי' שולחנו, על הסמו בנו י

ע דשאני"לזכות , הדיירי לשאר שיזכה בנו שאינו לקט לתת יכול אבל , הדיירי שאר עבור הקט בנו י

הוא, דדרבנ מבואות xaeqdשיתופי i"yx lr eywde( בעירובי לא(במסכת דשמואל אליבא זה באופ שג :

ע לזכות וכמו"יכולי בנו, שאינו קט ע"י לזכות יכול שולחנו."כ על סמו א אפי' הגדול, בנו י

.`q,mxifgdl aiig m`d ,oldlc mipte`a aeg ixhy `vend.recne.1.aiigy dcen epi` deeldyk
.2.`ziipw` `le zeixg` aezk xhyae aiigy dcen deeldyk.3ea oi`e aiigy dcenyk

.`ziipw` `le zeixg`.4?`ziipw` aezke aiigy dcenyk.ci±:ai sc

:‰· Â˘˙

המשנה יב.)בהסבר אקנייתא,(בד בשטרי א מדובר, שטר באיזה שיטות כמה yxtn:יש ,d`pwd ixhya d"c i"yx]

[hqwz ,gqwz 'nr d"n`e ,el 'iq y"`x oiir - s"ixd zhiyae ,exe`iaa ,deli `l oia deli oia meidn eiqkp el dpwnyשהלווה באופ א .

שר הטע ומה :"מודה, וכדלהל יחזיר, נכסי אחריות שכשאי סובר מ

ÈÒ‡ ·¯ ˙ËÈ˘

א אבהו ר' דעת יוחנ"וכ ר' בש יז. בד כהנא ורב אסי רב דעת א טז:, בד יוחנ ר

ד טז: ד לקמ תוס' כ אע"לא במש"ה ועיי עה."פ, תשובה לקמ כ
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

אע"1. ללווה שטר עמו"כותבי מלוה שאי כתיבתפ משעת השיעבוד את לו שמקנה הקנאה, בשטרי רק "

הלואה, יהיה לא א א y"`xdeהשטר ,`"ayxd ,o"anxde ,lawnd e` delnd icil seqal ribdyk `wec edfy s"ixde g"xd zhiy]

[y"iir ,19 dxrdae txz 'nr d"n` - mdilr miwleg ,hn 'iqae ,el 'iq eiwqtaאא כותבי לא הקנאה בו שאי בשטר אבל כ",

עמו, אע2.המלוה השטר את ללווה שכתבו וחוששי בנפילה, איתרע הקנאה בו ואי שנמצא פ"שטר

עמו, מלוה oick]שאי `ly eyr enzgy micrde]..3" אמרינ לולא זכי בחתומיו אחריות,"שט4.,"עדיו בו שאי ח

ר ""לפי הסובר סופרמ טעות לאו ,אחריות ממשועבדי ולא חורי מבני גובי לפירעו5." חוששי לא

onwl]ולקנוניא, 'nbd t"r ,i"yx - xhyd z` rxew did rxet did m`c]המשנה והסבר , הדיני , האופני שיטתו, לפי ,

: כדלהל ה

.`aiigy dcen `l deeldyk,כתוב לא ובי נכסי אחריות בו כתוב א בי יחזיר, לא מקרה בכל

ר לפי ואפי' כתוב, שלא ובי אקנייתא בשטרות כשכתוב נפילת"בי של ריעותא שיש מפני יחזיר, לא מ

" וטוע מודה שאינו הלווה לדברי חוששי לכ כשטועפרועהשטר, וכ , מקויי כשהשטר א "

.מזוי" מקויי אינו בא כשאי" מדוע יקשה כ דא מודה, הלווה שאי באופ משנתינו את להעמיד אפשר אי (ולכ

ר לפי יחזיר)"אחריות .מ

.aaiigy dcen deeld mbe ,`ziipw` ea aezk `ly ote`a ,miqkp zeixg` ea yiy g"hy `vnyk
שלכו במשנתנו הראשו המקרה וזהו יחזיר, ל"לא חוששי כי יחזיר, לא ולא"ע בניס ללוות כתב

תשרי עד בו"לוה שאי שטר כותבי שלא וא , כדי שלא תשרי עד שמניס לקוחות למיטר ואתי ,

מ עמו, שהמלוה בלא א"אקנייתא השטר את וכתבו מקרה שקרה וחיישינ ריעותא הוי שנפל, כיו מ

ס וג עמו, אינו ""כשהמלוה אמרינ שלא לול זכי בחתומיו רש"עדיו ריעי)"(די". הני שחיישינה מפרש:

יפול, שלא בו נזהר המלוה היה כשר היה השטר וא מהמלוה mixykשנפל micr yi m` s` xifgi `l f"itle]

dxrdae 'a oic ,fl daeyz lirl k"yna oiir - mixifgny rnyn ,`l d"c :f sc lirl i"yx ixacne ,delndn ltpy micirnd[my'ותוס ,

ולא)"(ד חדשה,ה הלואה למטרת למלוה ליתנו עכשיו הלווה ושרוצה מהלווה, שנפל שחיישינ : מפרשי

חדש, שטר כתיבת דמי לסופר מלשל פטור יהיה mixifgnובכ - delndn ltpy micirnd micr yi m` f"itle]

[delnl.

.baiigy dcen deelde ,`ziipw` ea aezk `le ,zeixg` ea oi`y g"hy `vnykתלוי יהיה הדי

ר ר"במחלוקת שלפי שבמשנתנו, השני המקרה וזהו , וחכמי טעות"מ לאו אחריות סובר כי יחזיר, מ

טעות אחריות סוברי כי יחזיר, לא חכמי ולפי , כדי שלא לקוחות למיטר אתי ולא הוא, סופר

הוא, bq]סופר daeyz onwl dfa r"re]ס וג ,"" אמרינ שלא לול זכי בחתומיו שאחרי"עדיו וחיישינ ,

תשרי, עד לוה ולא בניס ללוות כתב דשמא , כדי שלא תשרי עד שמניס לקוחות לטרו יבוא שנחזיר

מ עמו, שהמלוה בלא אקנייתא בו שאי שטר כותבי שלא ריעותא."וא הוי שנפל, כיו מ

.c`ziipw` ea aezk mbe aiigy dcen deeld m`eבו שיש א למלוה, להחזיר יכול חכמי לפי ג

ולפירעו לוה, לא בסו א וג השטר, כתיבת משעת נכסיו שיעבד הלווה שהרי , נכסי אחריות

. חוששי לא ולקנוניא

ÈÈ·‡ ˙ËÈ˘

במש עיי יג:, ד יוחנ דרבי אליבא דגמ' סתמא דעת עה."וכ תשובה לקמ כ

אע"1. ללווה שטר עמו"כותבי מלוה שאי לכתחילה,פ ואפי' אקנייתא, דלאו בשטרות א היינו מצא2."

הלווה,"שט ע היה שהמלוה בלא השטר לכתיבת חוששי אי הקנאה בו כתוב שאי "3.ח עדיואמרינ

לו זכי מזכי"בחתומיו העדי אי השטר נמסר לא לבסו א אבל , לבסו נמסר השטר א דוקא זהו א ,

, בחתימת ר4.לו ."לפי ממשועבדי ולא חורי מבני גובי אחריות בו שאי שטר לפירעו5.מ חוששי

ופירש )"(די"ולקנוניא, לפירעו לטרוה שרוצה מפני זהו וכו', מודה דקא והא נפל, הלווה ומ פרעו שמא :

באחריות. שלא קרקע ממנו שלקחו הלקוחות את

: ezhiy itlaiigy dcen `l deeldyk oey`xd dxwnaולכו אסי, רב על חולק יחזיר"אינו לא ע

, לפירעו eaוחיישינ aezk `ly ote`a ,miqkp zeixg` ea yiy g"hy `vnyk ipyd dxwna
aiigy dcen deeld mbe ,`ziipw`" החשש את שאי וסובר , בטע אסי רב על ללוותחולק שכתב
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05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

תשרי עד לוה ולא ולקנוניא."בניס לפירעו שחוששי מפני הוא יחזיר שלא והטע ,yi m` s` - iia` itle]

[xifgi `l ,delndn ltpy micr,,`ziipw` ea aezk `le ,zeixg` ea oi`y g"hy `vnyk iyilyd dxwna
aiigy dcen deelde,אסי לר' כמו dpzyn]הדי epi` oicd - delndn ltpy micr yiy ote`a mb ,iia`ly `l`]ותלוי ,

ר ולקנוניא,"במחלוקת לפירעו שחיישינ מפני הוא יחזיר לא חכמי שלפי הטע שלאביי אלא , וחכמי מ

[dfa k"yn epiid d"cez r"re],`ziipw` ea aezk mbe aiigy dcen deeldyk :iriaxd dxwnaרב על חולק

ולקנוניא, לפירעו שחוששי מפני יחזיר, לא חכמי לפי שא נכסי אחריות שיש באופ דהיינו , בדי אסי

[dfa k"yn epiid d"cez r"re],miqkp zeixg` oi`y ote`aeר בי מחלוקת יש בזה שג ,"סובר לחכמי מ

ט אחריות ולפי"דלחכמי הסיפא"ס, ואת בלבד, השני כהמקרה להעמיד אפשר המשנה של הרישא את ז

ס שהרי אקנייתא, בלא א דהיינו הרביעי, כהמקרה וה השלישי כהמקרה ה להעמיד אפשר המשנה ל"של

" ע מתחיל העדישהשיעבוד ."חתימת

Ï‡ÂÓ˘ ˙ËÈ˘

השטר,1. את קורע היה בודאי פורע, היה דאילו לפירעו חיישינ לא שיתכ2.לעול מבואר: בגמ'

ש כאביי, וסובר אסי רב על וחולק ויתכ , הדיני בכל אסי רב כמו בדיוק סובר זכי"ושמואל בחתומיו עדיו

אקנייתא,"לו דלאו בשטרות א עמו מלוה כשאי ללווה שטר וכותבי ר3., לאו"שלפי אחריות הסובר מ

."ט חורי מבני אפי' בו גובי אי הוא ס

i "yxגובה)"(ד אינו n"x:ה ly enrh z` yxtnוהוה הוא שטרא לאו נכסי שיעבד שלא שבשטרא

, עדי עליו ושאי פה על avwz]כמלוה 'nr d"n` oiir - i"yx zpeek xe`iaa].

' q ezdותוד"(בד הני, מאי)"ה יmiyxtn:ה רבנ ושלפי , הקר על ג מחל השיעבוד על שמחל ל"דכיו

ט דאחריות , ממשועבדי אפי' `mס,"שגובי la` ,`nzqa epiid - dyng d"c .dv sc w"aa 'qeza "zegcl yie" itl]

[cala oixeg ipan daeb opax itl ,"zeixg` eilr lawn epi`y" yxetna azek.

:`id ezhiy , 'nbay df cv itlzeixg` yiy ote`ae aiigy dcen `l deeldyk ,oey`xd dxwna
miqkpרישא וזהו ללווה, מאמיני דנפילה, ריעותא ויש מודה אינו דכשהלווה יחזיר, לא חכמי לפי א

וברש ושמואל)"(די"דמשנתנו, קאמר)"(דובתוס'ה הא הואה דא , מקויי אינו כשהשטר דוקא שזהו מבואר:

" וטוע .פרועמקויי נאמ אינו "(dtwz ,ctwz 'nr d"n` 'ir - "rext" orehe miiewn epi`yk oicd].oi`y ote`a m`e
,miqkp zeixg`ר ט"לפי לאו אחריות דאמר גובה"מ אינו שהרי צלוחיתו, פי על לצור למלוה יחזיר ס

זה, שטר כתב לא מעול לדבריו, שהרי ללווה יחזיר ולא , חורי מבני my]אפי' d"n` 'ir - "rext" oreh m`e]ולפי .

ט אחריות סוברי שהרי יחזיר, לא ממשועבדי"חכמי אפי' בשטר יגבה למלוה יחזירוהו וא ס

" שאומר ללווה מזויומאמיני שבמשנתנו."שהשטר הסיפא וזהו דנפילה, ריעותא ויש הואיל ,

i "yx itlשמואל)"(ד הלווהה וג דנפילה, ריעותא משו , יקויי א אפי' שנפל, שטר ע לגבות אי

" וטוע התוס'"מזוילפנינו דעת וכ ,[bq daeyz onwl k"yna oiir - "wtpd" ea aezk m`e .`d d"c].: ewtzqde
יטרח מזוי שהוא יודע שהוא לפי לפנינו, הוא א עצמו מהלווה , קיו אחרי לגבות המלוה יוכל דשמא

" שמא לחוש אי לפנינו הלווה אי שא והוסיפו: ראייתו, נטעמזויליסתור לגבות, וכשירצה הוא, "

" ליתומי או אחמזויללקוחות יבוא ואפי' יגבה, יקיימנו וא """ ויטע הלווה כיו"מזויכ לחוש אי ,

בהיתר. לידו ly`שבא ote`a ,miqkp zeixg` ea yiy g"hy `vnyk epiidc ,ipyd dxwna
ea oi`y g"hy `vnyk epiidc ,iyilyd dxwnae ,aiigy dcen deeld mbe ,`ziipw` ea aezk

en deelde ,`ziipw` ea aezk `le ,zeixg`aiigy dcלפי שאפי' וסובר, ואביי אסי רב על חולק

מאוחר היה ההלואה שביצוע מה מפריע שלא סובר וג מודה, שהלווה מדובר שהרי יחזיר, חכמי

ולקנוניא. לפירעו חוששי שלא וכ ליה, זכו בחתומיו דעדיו השטר, כתיבת iriaxd,משעת dxwna
`ziipw` ea aezk mbe aiigy dcen deeldyk epiidc.כאביי ולא אסי רב כדעת

¯ÊÚÏ‡ È·¯ ˙ËÈ˘

אחריות,1. בו שאי n"xשטר itlט לאו דאחריות , חורי מבני אפי' גובה lirlס,"אינו k"yna oiir mrhd]

[l`eny zhiya.גובה רבנ ולפי ,



Â"Ò ·‡ 3333\4 555\-004 ‡ÚÈˆÓ5- ‡ÚÈˆÓ ‡·· ˙ÎÒÓ / ÌÏ˘‰ „ÂÓÏ˙‰ ˙˘Ó Ó

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

i "yx itlד)"( ורבנ 'ה q eza oey`xd yexitd itleדברי)"(ד דאחריותה פה, על כמלוה חורי מבני רק גובה

ט ."לאו ממשועבדי ג שגובה ש שמבואר מברייתא ואיתותב ס,

: 'qeza ipyd yexitd itleט דאחריות , ממשועבדי ג הוא,"גובה כו2.ס ל"שלפי חוששי לא פירעו"ע

dfae,"וקנוניא .`ed diiab xa e`lc oeik ,b"dka it` xifgi n"xc `ail` k"tr`e ,"oerxit"l oiyyeg dcen deeld oi` m`y l"qy okzi la`]

d"cez lr ,dvwz 'nr d"n`ae l`ppg epiaxa r"re ,izxza l`enyle ,`cga `zaeiz dywn 'nbd `"xl recn ,y"ke d"c .ci sca i"yx x`ia

[68 dxrdae ,izxz ipd,.3'בתוס דברי)"(דומבואר "ה חוששי שלא סובר הוא רבנ שבדעת בניס: ללוות לכתב

תשרי עד לוה וכדאביי."ולא ,

:Â˙ËÈ˘ ÈÙÏoey`xd dxwnaשיתכ אלא דשמואל, אליבא בגמ' ב' צד לפי שפירשנו כמו לדינא סובר

""וס טוע כשהלווה שג חכמי בדעת ,פרועל מקוי כשהשטר ואפי' יחזיר, לא ",iyilyd ,ipyd dxwnae
iriaxae.דשמואל אליבא בגמ' ב' צד לפי לעיל שפירשנו כמו בדיוק סובר

ÌÂÎÈÒהנ השיטות לפי והדיני ל)"(האופני

.‡‰„ÂÓ ·ÈÈÁ ÔÈ‡˘Î

.1miqkp zeixg` yiyk m`שפסול"לכו מוכח שנפל דמזה לשטר ריעותא ויש הואיל יחזיר, לא ע

הוא.

l`eny itl('בגמ הצדדי שני "(לפי וטוע לפנינו כשנמצא לדבריו,"מזויהיינו דחוששי ,'it` ipdn `le]

['qeze i"yx - meiw.

zercd x`y itle,לפנינו אינו א א והיינו , לפירעו ג ed`חוששי mbe zepn`p ea yi 'it` xifgi `le]

seba `ly wdaen oniq ozp delnd m` j` ,'e 'irq dq 'iq r"ey - ipelt ze` cva ea yi awp delnd e` deeld xn` m` s`e ,epnf jeza

,k"wq my j"y - oixeg ipan ea daebe delnl epxifgi - et daeyzae ,:k sc onwl hxetnke - zexhy ly dceb` e` jixkz oebk xhyd

lky ,ci 'ld dcia`e dlifbn g"ita m"anxd zhiy .gpwz 'nr d"n` - micareynn s` dabi b"dkay ,xaeqe jka wleg 'f w"q g"dvwde

[dqwz d"n` - n"nae y"iir ,ebiyd my c"a`xde ,ea oiaebe mixyk el` ixd xifgd m` "xifgi `l" epicy `vnpy xhy.

.2miqkp zeixg` ea oi`yk m`e

minkg itlדס אחריות, בו שיש שטר כדי יחזיר, ט"לא אחריות הוא."ל ס

i ia` itle iq` ax itlדר אליבא למזוי"א וחוששי שנפל, לשטר ריעותא ויש הואיל יחזיר, לא מ

לפרוע epipta]או epi` deeld m` s`]דס מהלווה, בשטר יגבו נחזיר וא ט", לאו אחריות ושטר"ל הוא, ס

. חורי מבני עמו גובי אחריות בו שאי

n"xc `ail` `"xe l`eny itleדס צלוחיתו, פי על לצור ללווה להחזיר בו"יכול שאי שטר ל

גובה. לא חורי מבני אפי' אחריות

.·ÌÈÒÎ ˙ÂÈ¯Á‡ Â· ˘ÈÂ ‡˙ÈÈ˜‡ Â· ·Â˙Î ÔÈ‡Â ‰„ÂÓ ·ÈÈÁ˘Î

i ia`e iq` ax itlבניס ללוות שכתב שחוששי מפני זהו אסי רב לפי יחזיר, לא מאיר רבי לפי אפי'

לפירעו שחוששי מפני זהו אביי ולפי , כדי שלא תשרי עד שמניס מלקוחות ויטרו תשרי עד לוה ולא

ולקנוניא.

l`eny itleוס מודה, הלווה שהרי יחזיר, חכמי לפי משעת"אפי' לו זכי בשטר החתומי שעדי ל

ס וג ולקנוניא."הכתיבה, לפירעו חוששי שלא ל

.‚‡˙ÈÈ˜‡ Â· ·Â˙Î ‡ÏÂ ,˙ÂÈ¯Á‡ Â· ÔÈ‡ ¯Ë˘·Â ,‰„ÂÓ ·ÈÈÁ˘Î

i ia`e iq` ax itlר במחלוקת תלוי ט"הדי לאו אחריות א , וחכמי כלל"מ שיטרו חשש ואי ס,

ט אחריות או שכתב"מלקוחות, הוא, שהחשש מפרש: אסי רב , כדי שלא מלקוחות שיטרו חשש ויש ס

ולקנוניא. לפירעו דחיישינ מפרש: ואביי תשרי, עד לוה ולא בניס ללוות
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l`eny itleכנ יחזיר, חכמי לפי ."אפי' הקוד בדי בסיכו ל

.„˙ÂÈ¯Á‡ Â· ˘ÈÂ ,‡˙ÈÈ˜‡ È¯Ë˘·Â ,‰„ÂÓ ·ÈÈÁ˘Î

l`enye iq` ax itl,תשרי עד לוה ולא בניס ללוות לכתב חשש אי כי להחזירו, יכול חכמי לפי א

ולקנוניא. לפירעו חוששי שלא סוברי וג ילוה, לא א ג השטר כתיבת משעת נפשו שיעבד שהרי

i ia` itleולקנוניא."לכו לפירעו שחוששי לפי יחזיר, לא ע

.‰˙ÂÈ¯Á‡ Â· ÔÈ‡Â ,‡˙ÈÈ˜‡ È¯Ë˘·Â ,‰„ÂÓ ·ÈÈÁ˘Î

o pax itlט הוא,"אחריות `ail`ס `"x zrcae ,epiid d"cez oiir - iia`l mbe iq` axl mb edf `l` ok xaeq l`eny wx `l]

[lirl k"yn oiir - opaxcלכו ושמואל אסי רב שלפי , האמוראי בו שנחלקו , הקוד בדי כמו הוא והדי יכול", ע

לכו אביי ושלפי ולקנוניא."להחזירו, לפירעו דחוששי להחזירו, יכול אי ע

n"x itleט לאו מודה."אחריות הרי והוא ללקוחות, הפסד אי שהרי להחזירו, ויכול ס,

.aq?recne ,"siefn" e` "rext" mxear mipreh m`d ,xhy i"r zegewln e` minezin sexhl `ad deln:bi sc

:‰· Â˘˙

.1"rext" zprh'קאמר)"(דבתוס הא דקייה מאי לפי רק שטועני ב"מבואר: מודה הסובר כשמואל שטרל

" לטעו נאמ עצמו שהלווה דכמו דהיינו לקיימו, צרי ליתומיפרועשכתבו טועני אנו כ "

" דאמר רב לפי אבל לקיימו"אוללקוחות, "צ לה טועני אי ליטעופרוע" נאמ לא האב ג שהרי "

,פרוע" במזוי במיגו ",dcen d"c .hi sc zeaezk 'qezae ,my 28 dxrdae gtwz 'nr d"n` oiir - ebina on`p epi`y mrhd]

[my `"yxdnae.

.2"siefn" zprh'התוס( "(ש שטועני לממזויהוכיחו, אפי' וללקוחות ליתומי בשטר"" מודה ד

א דאל"שכתבו לקיימו, בריה,"צ לכל חיי שבקת לא oihibaכ 'qezd zhiy oke ,y"iir a"aa 'nbn z`f egiked oke]

[16 dxrd ,etwz 'nr d"n`a r"re ,ok `l zeaezka 'qezn giked oiibeqa s"iy m"xdnde ,y"iir ,.a sc.

.bqorehe epipta deeldyk e` epipta deeld oi`yk ,exifgdl aiig m`d ,wtpd ea aezky xhy e` d`pwd xhy `vend
?recne ,meiw liren m`de ,"siefn":bi sc

:‰· Â˘˙

קאמר)"(בדהתוס' הא שמואלה שלפי טז:)הביאו: ד כתב(לקמ לשמא חוששי דלא יחזיר, הקנאה בשטר

ושלפי השטר, את קורע היה דפרע איתא דא לפירעו חוששי ולא נפשו, שיעבד שהרי לוה, ולא ללוות

אסי יז:)רב ד הנפק(לקמ בו שכתוב my]שטר 'nb - meia ea epnf ea aezke]דבריה שכל וכתבו, להחזירו, יכול

" נטע לגבות וכשירצה הוא, מזוי שמא לחוש אי ולכ בפנינו, אינו כשהלווה דוקא ואפי'"מזויאמורי ,

אח ""יבוא ויטע הלווה הואכ מודה"מזוי ואינו בפנינו הלווה א אבל בהיתר, לידו שבא כיו לחוש אי ,

זיי שמא דחוששי יועיל, לא קיו ואפי' , מזוי ההנפק שא וחיישינ ריעותא, הוי שנפל דכיו יחזיר, לא

שא ע"באופ בפניו שלא או מלקוחות או מיתומי ויגבה , הזיו את להכיר השטר,"א קיו mvexizי itl j`]

miewny oeikc ,"siefn" orehe epipta deeld m` s` "dlitpa rxzi`" opixn` `l "miewn xhy" lr - `pic d"c :av sc zeaezka 'qezd ly ipyd

[c"ia dia ewcwc `nzqnע לגבות יכול עצמו מהלווה א והסתפקו, מזוי". שהוא באמת יודע שהוא לפי , קיו י

ראייתו, לסתור deeldn]יטרח zeabl ick mb lirei `ly ,rnyn l`eny d"c .bi sc lirl i"yxn].

התוס' הביאו )עוד ת(ש שיטת את ז.)ק": ד מקוי(לעיל שמצא השטר א א לפירעו שחוששי הסובר ,

יוסי רבי ושלפי )הוא, הלווה(ש א א שזהו שמשמע וכתבו , לפירעו חיישינ דלא בחזקתו, הוא הרי

" וטוע ."פרעתיבפנינו

' q ezd ly oey`xd mvexiz itl( ש iqe(בסוגיי i iax ixac xaqdaוהמלוה למלוה, להחזירו יכול

ומלקוחות. מיתומי לגבות יוכל

i pyd mvexiz itleאו ולקוחות יתומי על יוציאנו פ לחוש יש שהרי למלוה, שיחזירנו הכוונה אי
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. לפירעו חיישינ ולא הלווה מ יגבה המוצא ביד בעודו המלוה יקיימנו א אלא הלווה, בפני שלא

.cq?recne ,`ed xteq zerh ,xkn ixhya e` d`eld ixhya "zeixg`" zaizk i` m`di sc.ci±.b

:‰· Â˘˙

.‡‰‡ÂÏ‰ È¯Ë˘·

n"x itlתשובה לעיל הובאו דעותיה , חורי מבני גובה א האמוראי נחלקו סופר, טעות לאו אחריות

y"iir]סא, ,'` oic seq mekiqa zvnezne].

l`eny itle[epiid d"cez oiir - iq` axe iia` itl oke]o paxc `ail`ט מעותיו"אחריות נות לא שאד הוא, ס

, משועבדי מנכסי אפי' הקר את וגובה , -לחינ mdilr zeixg` el azk `ly oeik ,daeb epi` zicirde gayd z` la`]

[ceary d"cez.

' q ezd ewtzqdeדברי)"(ד רה א ט": לאו אחריות רבנ לפי שג סובר עיי"א הוא, azk:ש."ס n"i mya w"nhiya]

s` q"h zeixg` - mipey`x daxd itle ,gwnd zryae d`eldd zrya zeixg`d dxkfed la` ,eazk `le xteqd drhy ,`ed q"h zeixg`y

,dyrn zrya zeixg`d dxkfed `l m`הרמב שיטת השו"בפי"לפי ושיטת ולווה, מלוה מהל' א'"ח סעי' קיב סי' xn`pע q"h zeixg` -

,micarzyn mpi` k"g` dpwy miqkpd la` d`eldd zrya deell eidy miqkp iabl wxהרשב שיטת `k"gא"ולפי dpwiy miqkp s` -

[axz ,`xz 'nr d"n` - daizk `la s`e mzqa micarzyn.

.·¯ÎÓÓÂ Á˜Ó È¯Ë˘·

l`eny itlט לאו שאחריות רבנ יטרפוה,"מודי לא דשמא אחד, יו לספק קרקע דזבי אינש דעביד ס,

בתוס' ומבואר הרבה, פירות כ בתו ואוכל מרובה לזמ שמא יטרפוה, שעבוד)"(דוא מבניה אפי' דלכ :

בלבד. תרעומת רק עליו לו ויש גובה, אינו ipanחורי daeby eazk ,dyng d"c .dv sc w"a 'qezdy :dywd siy m"xdnd]

dxikn xhyae ,micareyn zeixg`l wx ezpeek "zeixg`a `ly" yxityk d`eldac ,d`eld ixhyl xkn ixhy oia wlgl eazky yi ,y"iir ,oixeg

[62 dxrdae ,fxz 'nr d"n` - ixnbl dpeekd ,"zeixg`k `l" yxityk.

`ax itle(.טו "(בד טהילכתא הוא"אחריות מכר.ס בשטרי ובי הלואה בשטרי בי "

: 'q ezd eazk cerהנ הדיני כשבע"ששני דוקא ה חוזר"ל טרפה נגזל א אבל השדה, את טר ח

המקח שהרי , ממשועבדי אפי' הקר את וגובה אחריות, לו הגזל כתב לא א אפי' הגזל אל הלוקח

הלואה, שטר ליה והוי טעות, dxe`klהיה ,e`l i`n d"c 'a 'nra i"yxn j` ,l`enye d"c 'a 'nra onwl 'qezd eazk oke]

[hq daeyz onwl epazky dxrda oiir - zeixg` azkyk `wec edfy ,rnyn,העידית ואת השבח את גובה אינו אבל ,

" בשטר מפרש וא , עליה אחריות לו כתב שלא שלכיו מטריפה אפי' כלל באחריות אינו שהמכר

גובה.גזל אינו הקר את שאפי' דהיינו כלל, עליו חוזר אינו "

.dq?recne ,`ipepwle oerxitl oiyyeg m`d ca`y xhy:bi .bi sc

:‰· Â˘˙

i ia`e iq` ax itlול למזוי ולקנוניא"חוששי בנפילה,"פירעו ואיתרע הואיל ,ihiytl ddydy opiyiige]

[`xtqc.

tll`eny i,השטר את קורע היה בודאי דפרע, איתא דא כלל, לפירעו חוששי ואי , למזוי חוששי

[dtwz ,ctwz 'nr d"n` 'ir - miewn epi`y xhya rext orehyk oicd].

xfrl` 'x itleל אבל , לפירעו שא ויתכ , למזוי וקנוניא"חוששי ולאפירעו הואיל , חוששי לא "

. כ על חשודי

.eq.:oldlc mipte`a oicd dn ,zeixg`a `ly e` zeixg`a oernyl dcy xkny oae`x.1m`d
n"wtp i`nle ,g"rad mr oecl oae`x leki(acirdl m`iadl leki oae`x m`d ,oernyl miaexwd micr

g"rad z` aiigl( b.g"rad z` aiigl cirdl oernyl xzen m`d ,oae`xl miaexwd micr.ci sc
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:‰· Â˘˙

.‡¯ÎÓ·

.1zeixg`a did xknd m`הבע ע לדו לבא ראוב ."יכול מראוב לגבות יחזור לא ששמעו כדי ח,

.2zeixg`a `ly did xknd m`e

'nba oey`xd oeyld itl. לדו יכול לא

i pyd oeyld itle.עליו תרעומת לשמעו שיהיה רוצה אינו שראוב משו , לדו יכול

.3n"wtpd

i "yxלאשתעויי)"(ד "azek:ה לו לומר ויכול הואיל , ראוב את דקיי"פרעתישצרי שאע", שיש"ל פ

" לומר הלווה יכול שטר פרעתילמלוה שלא לי מעכב"אישתבע ואני , עלי לי יש אחרת תביעה או ,

תחתיו. זה חוב

: eazk 'qezeדנפק"" אמר ששמעו פי' אחרונה, לראיה ראיהמ לי ואי עדי לי ואח"אי ראיה", מצא כ

יכול. וראוב להביא יכול אי דשמעו , עדי שהבעokeאו באופ שבועה, גלגול שבועה"לעני חייב ח

. לראוב pדאורייתא "`. משמעו פיקח יותר pכשראוב לפי`" , ראוב כנגד פניו מעז שאינו משו

שפרעו. pשידע לבי`" ליל ראוב יכול לא."א ושמעו הגדול לבי`eד טוע הגדול"כשהנתבע ד

. ראוב כמו למיטרח יכול לא ושמעו קאזלינא

.·Ô·Â‡¯Ï „ÈÚ‰Ï ÔÈÚÏ - Ô·Â‡¯Ï ÌÈ˜ÂÁ¯Â ,‰Â˜Ï ÂÈÈ‰„ - ÔÂÚÓ˘Ï ÌÈ·Â¯˜‰ ÌÈ„Ú

דינא)"(דבתוס' ראובה שאי הבע(המוכר)מבואר: את לחייב להעיד להביא קרובי"יכול שאינ א ח,

שאסור לערב הקרובי כעדי והוי אצלו, נשארת שהשדה בזה , לשמעו ריוח יש סו וסו הואיל , לראוב

החוב. לעני להעיד לה

.‚ÔÂÚÓ˘Ï „ÈÚ‰Ï ÔÈÚÏ ,ÔÂÚÓ˘Ï ÌÈ˜ÂÁ¯Â Ô·Â‡¯Ï ÌÈ·Â¯˜‰ ÌÈ„Ú

)בתוס' w"lc]מבואר(ש `ail` t"kr]משמעו ליה טרי דאי כיו להעיד, פסולי באחריות היה המכר שא :

להעיד, יכול עצמו ראוב ג שהרי להעיד, כשרי באחריות שלא וא , לראוב ליה ielzאזיל - a"lle]

azke ,"znerxz dil iedzc dil `gip `lc" meyn ,leqtl dribp yi zeixg`a `la s` m`a ,iptn d"c .bn sc a"a 'qeza mivexz zwelgna

[leqtl dribp ied `ly `ed mzrc xwiry ,`"k w"q f"l 'iq j"yd.

.fqoixxer dilr e`vie oernyl dcy xkny oae`xoiqp` e` aeg ilraea xefgl leki oerny m`d ,
,oipwdn,"jfefa jrx` lewy" el xnel e`?recne.ci sc

:‰· Â˘˙

ב על תיקוני ק"...עיי

.‡˜ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ˙ÂÚÓ Ô˙ ‡Ï Ì‡(חזקה היה(בשו לא שהרי ליכא, שפרע מי ואפי' בו, לחזור יכול

, oiqp`a]קני oiae g"raa oia].

.·,¯ÂÓ‚ ÔÈ˜· Ú˜¯˜· ˜ÈÊÁ‰ Ì‡, חליפי בקני `zeixgלדוגמא: laiw `le ,ixvn` yiic mbe
דא בו, לחזור יכול ""אי וקבלתל סברת דקטרי `m,"חייתא mb df oic - wifgdyn d"c .h sc w"aa 'qezd itl]

[bixz 'nr oiibeqa d"n`a r"re ,epziibeqa y"`xd zrc oke ,uxte xcb lrpc dwfg e` xhy i"r xenb oipw did'בתוס ומבואר .

שלא)"(ד עד "ה לומר יכול שאינו בזוז: ארעא בזמ"שקול שהיתה כמו שוה אינה , עוררי שיצאו דכיו ,

elfedyשקנאה, xaecny iptn edf ,"jfefa `rx` lewy" xnel leki epi`y dn - wifgdyn d"c .h sc w"aa 'qeza '` uexiz itle]

[110 dxrd cixz 'nr oiibeqa d"n`a r"re ,zerwxwd,.zeixg` laiw m` la`

`nw `pyil itl'בתוס ומבואר בו, לחזור ויצאו)"(דיכול אה אבל חוב, בעלי ה כשהעסיקי רק דזהו :

" לו לומר שיכול באחריות, לו מכר א א לחזור יכול אי אנסי לאה היתה והטריפה , גר מזל
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05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

."מחמתי

`xza `pyil itleדא לחזור, יכול ""אי לל, ואשל טירפא שטר בתוס'"אחוי ומבואר ד, , עד"(בסוגיי ה

עיי מעות,ש)"שלא, נת כשלא דוקא דזהו :d"n` ,ixn`c `ki` d"c 'a 'nra i"yx - ecia zernd akrl leki gweld oi` a"lle]

[102 dxrdae bixz 'nr,באחריות קנה אפי' בו, לחזור יכול אינו מעות נת ג שהחזיק מה מלבד א אבל ,

לל בו,"ואפי' לחזור יכול הוא לעול דוכי r"reק, ,'b ze` ,.h sc w"aa 'qezd lr `"xbd zedbd - zern ozpa yxtn m"anxde]

[102 dxrd bixz 'nr oiibeqa d"n`a.

.‚‰˘Ú˘ ‡Ï· È¯ˆÓ‡ ˘ÈÈ„˘ Â‡ È¯ˆÓ‡ ˘ÈÈ„ ‡ÏÂ ı¯ÙÂ ¯„‚ ÏÚ˘ È"Ú ¯ÂÓ‚ ÔÈ˜· ˜ÈÊÁ‰ Ì‡
.¯ÂÓ‚ ÔÈ˜

i "yx itlאינו)"(ד כנה בגמ' הלשונות שני בו שנחלקו גמור, כקני ב'."דינו די ל

'q ez itlשלא)"(ד עד איה עדיי אמצרי, דייש שלא דכל בו, לחזור יכול מקרה בכל מעות, נת לא א

ג דעת .גילוי קני הוי לא לבדו אמצרי ודייש המקח, את לקיי מור

.gqmileki m`d ,dpzn lawnn e` minezidn e` zegewldn dcyd z` oitxehyk lfbp e` g"ra
wifd olfbdy ote`a oicd dne ,dpzn lawnd e` gweld giaydy zexitde gayd m` mb sexhl
zexitde oxwd z` dabi lfbpdy oiprl ,olfbd zngn miqp` delhpy e` lfby dcyd z`

?recne ,micareyn miqkpn.eh±.ci sc

:‰· Â˘˙

.‡‰‡ÂÏ‰‰ ˙Ú˘· ‰ÂÂÏÏ ÂÈ‰˘ ÌÈÒÎ Á˜Ï˘ ,Á˜ÂÏÓ Á"Ú·

l`eny itl.1, לכתפי המגיע משבח אפי' השבח, את רק ממנו mikixvגובה oiicry `l` ,xvwil oiaexwy epiidc]

[98 dxrd dkxz 'nr d"n`ae ,dfa k"yn ,gay d"cez :dv sc w"a 'nba r"re ,mitzkl ribnd d"c :eh sc i"yx - rwxwl'בתוס ומבואר ,

תדע)"(ד מהטריפה,ה הפסד לו ואי המוכר, אל לחזור הלוקח שיכול מפני שזהו :gayd z` daeby mdixacn rnyne]

[y"iir ,130 dxrdae ,hnxz 'nr d"n` - minkg zpwz gkn `l` oicd on `l..2,גובה אינו הפירות rwxwlאת mixaegnd 'it]

[zexit zlik`l d"c :ci sc i"yx - rwxwl mikixv mpi`eופירש די", טו. )"(בד מגזל בלוקח שהבעה מפני דזהו יכול": לא ח

" אשבחלומר אשבח."ארעאי לוקח וברשות הוא, שלו לא , טר שלא זמ כל שהרי ,

' q ezaהא)"(ד x`eaniwizet`a::ה rwxwde gayd `la rwxwd xeriyk aegd m`yהשבח את גובה

היציאה. מפסיד שאינו ברשות, שלא חבירו לשדה יורד כדי הוצאותיה רק לה i"yxyומעלה ,eazky yi]

,pxz ,enxz 'nr d"n` - iwizet` e`yr 'it` gayd z` daeb epi` `gaye `rx` xeriy dia wiqn `ly `kidc ,xaeqe 'qez lr wleg

[dpxz±bpxz.' q eza x`ean cerד)"( כגו ,1.:ה בסוגיי הגמ' מסקנת gayde,לפי rwxwd xeriyk aegd m`
iwizet` rwxwd z` eyr `le,השבח כל את `iwizetגובה rwxwd z` eyr m` להסתפק2. יש

שאינו ברשות, שלא חבירו לשדה יורד כדי , הוצאותיה את שמקבלי היתומי כדי הלקוחות די א

הלווה, על לחזור יכולי והלקוחות הואיל , הוצאותיה אפי' לה מעלה ולא הכל שגובה או היציאה, מפסיד

הפסד. לה dl]ואי daeyz h"t onwl k"yna r"re ,miyexit ipyk z`f e`iad ,`d d"c ,.ev sc w"aa 'qezae].gweln sexhl .3
"dpwiy miqkp mb" delnl azk deeldy ote`a ,d`eldd xg`l m`pw deeldy miqkp gwly'התוס

)"(ד תרי בבה הגמ' מסקנת שלפי לכו"הביאו מקנה"ב, אינו שאד הסוברי רבנ לפי אפי' דהיינו משתעבד ע

שלב eywdל,"דבר mipey`xde ,gayd lk z` daeby rnyn oke ,"ipwi`c" el azk `l m` s` gayd z` daeb g"ray :x`ean epziibeqa]

[dl ,cl 'eyz 'h wxt onwl k"yn oiir - iwizet` ly gay ipica cer .glxz 'nr d"n` oiir - zeibeqd aeyia ewlgpe ,dfa zexzeq zeibeqdy.

.·‰˙Ó Ï·˜ÓÓ Á"Ú·

. הנות אל לחזור יכול שאינו בזה הפסד, לו יש שהרי השבח, את לא אבל , הקר את רק גובה

.‚ÌÈÓÂ˙È‰Ó Á"Ú·

ובד"(דבתוס' דשויא, כגו בע"ה ט')"ה פרק לקמ הגמ' פי על מבואר:ח,

.1iwizet` rwxwd z` eyre gayd `la rwxwd xeriyk aegd m`הוצאותיה את רק לה מעלה
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היציאה. מפסיד שאינו ברשות, שלא חבירו לשדה יורד כדי

.2iwizet` eyr `lyk m`לבע ששוויה"שמי הקרקע ושאר בלבד, חובו כשיעור ושבחה קרקע ח

. ליתומי נשארת השבח כשווי

.3iwizet` eyr `le gayde rwxwd xeriyk aegd m`לה שמעלה בלא השבח את וג הכל גובה

אע , הוצאותיה את לחזור."אפי' מי על לה שאי פ

.4iwizet` eyryk m`, הוצאותיה `iwizet]מקבלי eyr `lk epicy :azk ,an 'iq lawnd wxta onwl y"`xd j`].

.„‰˙Ó Ï·˜ÓÓ Â‡ ,ÌÈÓÂ˙È‰Ó Â‡ Á˜ÂÏ‰Ó ÏÊ‚‰

ופירש הפירות, את וג השבח את ג מה די"גובה טו. )"(ד מגזל בלוקח "ה לה שאומר מפני דזהו ארעאי:

z`c`],"אשבח d"c .dv sc w"a 'qez - zlfbp dpi` rwxwc].

ובד"(דבתוס' לו, ויש תדע)"ה ברשות,ה שלא חבירו שדה לתו יורד כדי , הוצאותיה את לה שנות מבואר:

rci `l gweldyk `wec d`ivid z` ozep xi`n iax itl la` ,dcedi iax itl wx edfy :x`ean ,`z`c d"c my 'qeza .dv sc w"aa 'nba]

,dpwe rciy iptn ,minkg edeqpwy qpwc ,eize`ved z` 'it` lawn epi` - zlfbp dpi` rwxwy rceid g"z `ed gweld m` la` ,dlefb `idy

[edeqpw m` zwtzqn my 'nbd - dpw z`f lkae rcie ux`d mr `ed m`e.

.‰ÔÏÊ‚‰Ó ÏÊ‚‰

.1,zexit d`ln dcy lfb olfbdy ote`adxrda k"yna oiir - "zexit d`ln" qxb `l m"anxdy `iad `"xbd zedbdd]

[d`ad,olfbd zngn delhp m"ekr miqp`yk e` zexrne oigiy zexea xtge zexitd z` lk`e
, ממשועבדי ולא חורי מבני רק שגובה פה על מלוה כדי m`yדינו ,gken `di dxe`kl "zexit d`ln" epizqxibn]

oixeg ipan wx zexitd daeb k"tr`y ,"dizexit mr" dhwp 'nbdy ,azky yie ,mlyln xeht k"g` da elcby dizexit lk`e zipwix lfb

[y"iir ,114 dxrdae ,gkxz 'nr d"n` -.

.2eiqkp xkny mcew oica cnr olfbd m`eמנכסי אפי' הקרקע שווי פחיתות את גובה הנגזל

בי שחייבו דאחר הפירות, על ג בדי עמד בא הפירות את וכ , קול"משועבדי לזה יש , הגזל את ד

, חורי מבני רק גובה הקר את א בדי שעמד ובלא בשטר, כמלוה ליה delnוהוה c"nly azky yi]

[clxz 'nr d"n` - oica cnr `l m` mb micareynn oxwd daeb xhya daezkk dxeza daezkd.

.hqexiagl dcy xkendz`vnpez` zeabl leki m`d ,olfbd l` gweld xfegyk ,ely dpi`y
?recne ,micareyne oixeg ipa miqkpn zexitde ,gayd ,oxwd.eh±.ci sc

:‰· Â˘˙

ax itlללוקח לו zernיש התוס'1. , משועבדי מנכסי שיעבוד)"(דאפי' ללוקחה שיש דכיו זאת: ביארו

ט אחריות ואמרינ הלואה, שטר ליה הוי היתה, שגזולה מפני בטל, המקח והרי מקח שטר הוא."מהגזל ס

,gay el yi oke .2[yie d"c i"yx - ecin lfbpd `ivedy mcew xcba e` lafa rwxwd z` giaydy gayd epiid]זאת גובה אבל

, העול תיקו מפני ממשועבדי ולא חורי מבני scרק 'qeza r"re ,iptn d"c i"yx - jka xdfdl oircei zegewld oi`y]

[cnryk d"c ,.eh.

ויש)"(די"רש הנגזלה אי ריקנית גזלה א אבל , הגזל ביד והכסיפה משובחת שגזלה שמדובר מפרש:

ותוס' השבח, את ויש)"(דגובה "ה ריקנית, כשגזלה שמדובר : שבחמפרשי לו ישויש שללוקח הכוונה "

ואותו היציאה, את לו נות היציאה מ יותר השבח דא ברשות, שלא חבירו שדה לתו יורד של די

, הגזל מ הלוקח יקח היתר lfbpe,שבח lfeba d"c cenrd jynda i"yx oiir - dnae ,'qezl i"yx oia `picl n"wtp yi m`]

['qezd ixac lr ,`kxz 'nra oke ,19 ,18 zexrdae ,fhxz 'nr d"n`ae ,i"pta.

l`eny itle,השבח את לא אבל , ממשועבדי ואפי' לו יש מעות zexitd]רק z` `le]. חורי מבני ואפי'

`ax(:טו רב.wqt:(בד כדעת

:zwtzqn 'nbdבאופ מודה שמואל gayd",א mb el mlyi etxhi m`y" ,gweld mr dpzd olfbdy
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" התנה שלא משו הוא, שמואל של הטע השבחשא את ישל יטרפוה א"שא את", משל כשהתנה כ

ביד מלוה ה והמעות מכר כא היה שלא שהתברר דכיו כריבית, דמיחזי משו הוא, שהטע או השבח,

ולפי כריבית. מיחזי יותר, ללוקח הגזל וכשמשל , לו"הגזל לשל הלוקח ע כשהתנה ג שבח לו אי ז

השבח. את

sqei ax mya 'nba oey`xd oeyld itl,השבח את ג מהגזל לגבות יכול שהלוקח מודה שמואל

ופירש קרקע, לגזל שיש באופ )"(די"והוא כגו מיחזיה לא דהשתא מעות, ולא קרקע ללוקח שמגבה :

elxz]כריבית, 'nr d"n` oiir - mitqep miyexit].

'nba ipyd o eyld itleופירש השבח, על מידו שקנו באופ מודה שקנו)"(די"שמואל הגזלה ליה דהוי :

מעות. המתנת שכר שיש קוד שמכר, משעה xziyמחויב gay s`e ,`linn iz`y gay s` daeb epi` m` mipey`xd ewlgp]

[anxz 'nr d"n` oiir - "ipwi`c" azk m` s`e ,d`vedd lr" שזה מפני ה אלו היתרי ששני הגמ', ומסבירה ,"זביני.

מידו. כשקנו או קרקע לו כשיש אפי' אסור, בסאה סאה ממש הלואה אבל

' q ez itlוכ"(ד ושמואל, ד"ה א' בעמ' בתוס' שעבוד)"כ מגזה דלוקח אתהא וגובה שחוזר ממנו שטרפו ל

באחריות, שלא כשקנאה אפי' זהו השבח, את ג רב ולפי , itlyהקר ,xaeqe 'qezd lr wleg w"nhiya c"a`xd]

,gayd lr mb `id mzq zeixg`y xaeq axy ,"mzq zeixg`" el yxity o`k xaecny yxite ,el oi` zern mb "zeixg` `la" l`eny

[bkxz 'nr d"n` - c"a`xdk xaeqy ,l`enye d"c :ci sc i"yxn gikedl eazky yi ,oxwd lr wx `idy xaeq l`enye.

.rz` olfbdn zeable xefgl leki epnn etxhy xg` m`d ,xken ly dpi`y rceie rwxw dpewd
?recne ,zexitd z`e ,gayd z` ,oxwd:eh sc

:‰· Â˘˙

.1gayלו."לכו קנויה אינה שהקרקע לפי לו, אי ע

.2zern

ax itl. פקדו לש היתה הממו ונתינת לו, יש

l`eny itle.גזולה שהקרקע ידע שהרי מתנה, לש היתה המעות דנתינת לו, אי מעות אפי'

:`ax xn`,לו אי שבח לו יש מעות `mהילכתא mipey`xd ewlgpe ,lfbpn dil liwy d`ved zngn iz`c gay :wqt s"ixd]

.d`veddn xzid gayl mb ezpeek" לוובדי יש nr'"מעות d"n` - oixeg ipan wx e` micareynn s` daeb m` xehde zenexzd lra ewlgp

.qxz ,hpxzכרב"הרמב dpzn,פסק: zerndy l`enyk wqt ezeg` ycwn iably ,eilr eywde ,mixfeg zernd ,ely dpi`y da xikd m`y

[my d"n`a oiir - ezhiy aeyia.

מעות)"(דבתוס' שאינהה בה כשהכיר ג השבח את אפי' לו יש אחריות עליו קיבל הגזל שא מבואר:

, פקדו לש או מתנה לש שנת לומר שיי דלא gayשלו, el yi da xikd `lay xaeqd ax itl wx md mdixac]

`zniwe`k ef `ziixa cinrie ,zeixg` eilr lawny yxityk 'it` gay el oi` - l`enyl la` ,olfbn gwela "zexit zlik`l" yxtne

el yiy e` ecin epwe ,zeixg` el azke ,da xikda mipey`x zwelgn `iad w"nhiyae ,`"yxdn - ecin epwy e` rwxw el yia ,lirlc

[99 dxrdae dqxz 'nr d"n` - gay el yi l`enyl m` ,rwxw.

.`rzeidl olfbd leki m`d ,mipey`xd milran dgwle xfge ,dpzna dpzp e` dxkne rwxw lfb
dgwly xg` e` mcew m` oicd dne ,gwel cin d`iveie ,xg` dgwl eli`k milrad mewna
dyexia el dltp e` ,eipan xg`l dyixed e` xg`l dpzp e` xg`l dxkn mipey`xd milradn

?recne ,dpzna el dpzp lfbpdy e` eaega dze` dab e`.fh :eh sc

:‰· Â˘˙

.‡Á˜ÂÏ „ÈÓ ‰‡ÈˆÂ‰Ï ÔÈÚÏ ,ÌÈÂ˘‡¯‰ ÌÈÏÚ·Ó ‰Á˜ÏÂ ¯ÊÁ

ax itlועי"לכו , לגזל שהאמי בזה לגזל הנאה שנת מפני שקונה אומרת: הגמ' להוציאה, יכול אינו ז"ע

ללוקח. ומקנה הגזל חוזר
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i "yx itlגמר)"(ד .ה הראשוני מהבעלי שלוקח בזמ לו מקנה

' q ez itleבההיא)"(בד "ה לו כאומר דהוי למפרע, לכשאקחנהקונה ל קנויה תהא זו כתבו"שדה עוד ,

שבד השני האי)"(בתירוצ במלוה,ה קוני ולא מלוה, והוי הואיל קונה, לא זה שבלא :miwleg y"`xde s"ixde]

k"yna r"re ,y"`xde s"ixdk mixaeq oey`xd mvexiza 'qezdy gxkd oi` j` ,100 dxrdae ,btxz ,atxz 'nr d"n` - mipewy ,mixaeqe

['e oic ,fh daeyz 'c wxt onwlמפני מפרש: אשי רב , גזל לו יקראו שלא לו שנוח מפני מפרש: זוטרא מר .

וכ שלקחה, לפני ובי מהנגזל לקחה שהגזל אחר הלוקח מת א בי וזה בנאמנותו, לעמוד לו שנוח

בתוס' ומבואר שלקחה. לאחר הגזל מת ארצי)"(דא אשי,ה כרב שהלכה :d"n`a r"re ,'n 'iq y"`xd wqt oke]

[brxz 'nr.

:ezepn`pa cenrl el gepy `xaqd`ped ax itlהעמדה שעת עד כשלקחה דוקא זאת אומרי

לוקח אצל להעמידה כדי לא ולקחה ברשעו שעומד דעת גילוי הוי , בדי העמדה אחר לקחה אבל , בדי

. axראשו xa `iig itleבי שיחייבוהו עד פי' לידיה, אדרכתא דמטא עד זאת לפרוע"אומרי ד

יו תשעי והיינו , גזל של נכסיו על ללוקח ונתנו , הדי פסק שכתבו עד במרדו ועמד מעותיו, ללוקח

. בדי שעמד tt`לאחר ax itleגזל של קרקע זה שמצא לאחר דהיינו אכרזתא, ימי שמתחילי עד

לבי ""ובא מכריזי וה ויקחנהד יבא לקנות לבוא שרוצה מי ."שכל

' q ezaוד"(ד חזר, מה)"ה כשלאx`ean:ה דוקא ה מלוקח, להוציאה יכול שאינו שאמר רב דברי שכל

מכר, היה לא שהרי מהלוקח, להוציאה יכולה ודאי גזולה, שהיא בה הכיר דא גזולה, שהיא בה הכיר

dirady azky yie ,epin`na `dz d"c .fh sc i"yxne ,`lc d"c i"yxn rnyn okye ,ely dpi`y da xikda mb dirady miyxtn mixg`e]

mrhd ,mlerl `a `ly xac dpwn mc` oi` mixaeqd minkg itl 'it` edf oke ,y"iir ,105 dxrdae ,dqxz 'nr d"n` - da xikdyk `wec

[111 dxrdae ,ctxz 'nr d"n` ,`"yxdn oiir -.

o e`b i`d ax itly e`iadeדשלב מקנה שאד סובר שרב מפני רק שפוסקי"זהו לדיד אבל ע,

דשלב מקנה אד מהלוקח."שאי להוציאה יכול מקרה בכל ea]ל xfg oe`b i`d axy ,azk 'n oniq seq y"`xd].

.·‰˙Ó· Ï·˜Ó‰ „ÈÓ ‰‡ÈˆÂ‰Ï ÔÈÚÏ

`xhef xn itl" לו לומר יכול שהרי להוציאה, ממיכול גזלתי xfg],"מה d"cez - gwell zern ozepe].

iy` ax itle" של הטע שיי במתנה דג לו, לומר יכול בנאמנותואינו לעמוד לו ."נוח

.‚‰˘È¯Â‰ Â‡ ÔÂ˘‡¯‰ ÔÓ „·Ï ¯Á‡Ï ‰˙ Â‡ ‰¯ÎÓÂ ¯ÊÁ˘Îcg`leipan

.1mipey`xd milradn dgwly mcew m`אצל הקרקע את להעמיד כדי קנאה שלא לגמ' פשוט

לשני. מכרה שהרי , הראשו dxrdaeהלוקח brxz 'nr d"n` - eilr biyde ,d`pw ipy gwely ,dpaf d"c i"yxn wiic o"anxd]

[y"iir ,22.

.2mipey`xd milradn dgwly xg`l ,el`n cg`l dpzp m`e,i "yx itlזבנה)"(ד 'ה q ezd itleה"(ד

כהנדמית) והדי מהראשו להוציאה יכול א',"אינו די oey`x,ל gweln d`ivedl leki dfa mb - m"anxd itle]

dyixed e` dxkn olfbdn d`pwy xg` m` 'it`y :c"a`xd zhiy ,`"xbd zedbd - oey`x gwel lv` dcinrdl ick dzid `l dipwdy

dxknyk `l` eixaca hrnl i"yx `a `le ,c"a`xd lr wleg epi` i"yxy azky yie ,da dkef oey`xd oi` dilran ezgiwll jenq

[23 ,24 dxrdae ,brxz 'nr d"n` - onf xg`l.

.„‰˘Â¯È· ÔÏÊ‚Ï ‰ÏÙ

להוציאה ויכול בנאמנותו, לעמוד שרוצה דעת גילוי ואי באה, ממילא ירושה שהרי מהלוקח, להוציאה יכול

מעות. לו ולתת מהלוקח

xg` rwxw lfbpl yie ,lfbpdn eaega olfbd dab m`.הוא ללוקח להעמידה כי להוציאה, יכול אינו

xg` rwxw el oi` m`.מעות לו ולתת מהלוקח להוציאה ויכול בנאמנותו, לעמוד שרוצה דעת גילוי אי

dpzna olfbl dpzp lfbpd m`eממילא שהרי כירושה, הוי א ורבינא, אחא רב במחלוקת תלוי הדי
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בנאמנותו. לעמוד כדי לרצותו טרח הגזל דמסתמא כמכר, שהוי או לו, lewl`בא `piaxk wqt 'n 'iqa y"`xd]

,b"id dcia`e dlifbn 'h wxta m"anxde ,ecia dcinrdl oeekzpy di`x `iadl gweld lre ,olfbd zwfgn `penn opiwtn `le ,dyexik dpzny

[`rxz 'nr d"n` oiir - mzwelgne mzhiy xe`iaa ,xknk dpzny :wqt.

.ar.exiagl xne`y ina oicd dn.1meid `a`n yxi`y dn" e` "jl xekn `a`n yxi`y dn"
."jl xekn.2dcy" xn` m` lcad yi m`de ,"eiykrn jl diepw dpgw`ykl gwel ip`y dcy

,"ef,"eiykrn" xn` `l m`e?recne:fh .fh sc

:‰· Â˘˙

.‡"ÍÏ ¯ÂÎÓ ‡·‡Ó ˘¯È‡˘ ‰Ó"

.1"meidn" xn` `lykאביו ימכור דשמא , הקני על בדעתו סומ לא והלוקח הואיל , כלו אמר לא

בחייו, l"alycn]נכסיו mc` oi` c"nl `wec edfe].

.2"jl xekn ,meid `a`n yxi`y dn" xne` m` la`כבוד משו , חכמי תקנת מכח , קיימי דברי

ופירש להשהותו"אביו, שלא אביו בכבוד ומוזהר ולתכריכיו, לקבורתו מעות וצרי גוסס אביו שהיה י:

. בבזיו

.·"ÂÈ˘ÎÚÓ ÍÏ ‰ÈÂ˜ ‰Á˜‡˘ÎÏ ,Á˜ÂÏ È‡˘ ‰„˘"

.1"ef dcy" xn` `lyk m`

n"x itlדלשב מקנה דאד בתוס'"קנה, רב. פסק וכ קנויה)"(דל, רה שלפי א"מבואר: א קונה מ

" אמר הנפק"מעכשיולא וכל שאמר", כיו דקני, זה שלקחה קוד שאבד או השטר נקרע א מ

""מעכשיו" שאמר ובלא קנינו,מעכשיו, דכלתה כיו קני, לא "'eyz my k"ynae ,'g wxt seq zeaezk zkqna r"re]

[fi.

minkg itleק דשלבלא מקנה אד דאי ל."נה,

.2"ef dcy" xn`yk m`

`ax itlר לפי שא דעת."מסתבר בסמיכות וחסר זו, שדה לו שימכור יימר דמי קנה, לא מ

אומרת: רוהגמ' ""שדברי בשדה ג זהו שקנה הסוברי ורב ."זומ

.br?recne ,exifgdl aiig m`d ,wtpd ea aezky xhy e` d`pwd xhy `vend.fi :fh sc

:‰· Â˘˙

l`eny itlשיעבד שהרי לוה, ולא ללוות כתב לשמא חוששי דלא למלוה, יחזירו הקנאה שטר המוצא

השטר. את קורע היה דפרע איתא דא לפירעו חוששי ולא נפשו,

o pge i iax mya iq` ax itle,למלוה יחזירו הנפק, בו שכתוב שטר d"cezהמוצא :bi sc lirl e`aed mdixac]

[bq daeyz lirl k"yna oiir - mixacd zivnz ,y"iir ,xn`w `dתשובה לקמ עיי יוחנ דרבי אליבא כהנא רב דעת ,

עה.

.cr?recne ,mdilral mxifgi m`d `zkxc`e `z`hlg ixhy `vend:fh sc

:‰· Â˘˙

.1`z`hlg ixhyבי"לכו שהרי , נמל לשמא לחוש שאי מפני יחזיר, בדבר"ע אלא כותבי לא ד

רש ד"מקוי כ. ד לקמ מפני"י או ה פירעו בני שלאו מפני זהו א האמוראי ונחלקו זה, הרי ה

. לחלוטי לו שקנויה מכר שטר ליכתוב או השטר, את לקרוע צרי שהיה בזה אנפשיה דאפסיד שאיהו

.2`zkxc` ixhy'בתוס ומבואר חלטאתא, שטרי כדי שדינ מבואר: בשטרי)"(דבגמ' רקה דזהו :

עוד לומר יכול ולא לידו, אדרכתא שמגיע מזמ פירות שאוכל ליה, דאית המפקיד בפרק דרבה אליבא
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""פרעתי" אכרזתא ימי שלמו מכי פירות שאוכל שסובר רבא לפי אבל בקרקע, זכה שכבר כיו שטרי,

בקרקע,אדרכתא זכה לא שעדיי כיו השטר, את לקרוע לו אי וג , ה פירעו דבני , יחזיר לא "

" לומר יכול הלווה delnd,"פרעתיועדיי cia df m` la` ,dlitpa rxzi`y iptn wx edf "izrxt" xnel on`py oicd lk]

[avxz 'nr d"n`e ,m"xdn oiire ,y"yx - "izrxt" xnel on`p oi`y `hiyt.

.drdeeldyk ,wtpd ea aezk `lyk e` wtpd ea aezky g"hy `veny in oica opgei iax zrc edn
?recne ,dcen epi` deeldyke dcen.fi :fh sc

:‰· Â˘˙

o pge i iax xn` eda` 'x itlהוחזק וא , לפירעו דחיישינ הנפק, בו כשכתוב בי , לבעלי יחזירו לא

" באמירתו כפר כשהוחזק א שזהו וסובר, אבהו ר' על חולק ורבא , לבעלי יחזיר כפר ,"פרעתיהלווה

,"רש ממו לאותו : מפרשי ותוס' אחרת, פע כפר זה שהוחזק מפרש: wfgedykי `wec :yxtn w"nhiya c"a`xd]

[dvxz 'nr d"n`a dfa oiir - i"yx zhiy ok dxe`kle ,xg` wqra oxtklלכתב ג חוששי שאז הנפק בו כתוב כשלא ובי .

בתוס' ומבואר לוה, ולא אע"(דללוות אסיפ)"ה רב כדעת סובר אבהו שר' יב:): ד לקנוניא"(לעיל חוששי ,"שלא

" של שכתבפירעווהחשש החשש כשאי אבל , ביו לבו זמנו בו כתוב לא וג מודה, חייב כשאי רק הוא "

שהלווה דהיינו , פירעו של החשש את אי וג הנפק, בו כשכתוב או הקנאה בשטרי דהיינו לוה, ולא ללוות

ביו לבו זמנו בו כשכתוב או 40]מודה dxrdae ,ayz 'nr d"n` oiir - wtpdd ly epnfl e` xhyd ly epnfl dpeekd m`],

יחזיר.

`pdk ax itle[`pdk ax d"c .fi sc i"yx - opgei iax xn`]" זמנו בו וכתוב הנפק בו שכתוב ביושטר יחזירובו "

בתוס' ומבואר פרע, שלא מודה הלווה א רק כהנא)"(דלבעלי רב לקנוניאה שחיישינ סובר, כהנא שרב :

כשהלווה וא לוה, דודאי הנפק בו כתוב אפי' יחזיר, לא ביו בו כתוב אי א ולכ דספרא, לפשיטי או

" כתוב שא : בדבריה מבואר עוד ביומודה, הנפק,בו בלא אפי' מחזירי מודה והלווה "mipey`x yi j`]

[bq daeyz lirl k"yna r"re ,98 dxrdae ,gyz 'nr d"n` - wtpd `la xifgn oi`y mixaeqd.

.er,"izrxt" onf xg`l xnel on`p m`d ,"el ozil dz` aiig" e` ,"el oz `v" mipiicd el exn`
?recne ,"izrxt" orh onf xg`e ,"rxt `l" exn`e micr e`a k"g` m` oicd dne.fi :fh sc

:‰· Â˘˙

.‡ÌÈÈÈ„‰ ÂÏ Â¯Ó‡

.1"izrxt" onf xg`l xn`e "el oz `v"ופירש , לכתוב"נאמ מלוה בא היסת. בשבועת שנאמ י:

לו. ונותני כותבי אי

.2"el ozil dz` aiig"ae

p "x xn` ine i pn xa sqe i ax itl, נאמ mrhdאינו ,ok yxit `l i"yx oxtk wfgedae ,i"yx - lhep rayp ecbpkye]

[26 dxrdae ,yz 'nr d"n`ae ,an 'iq y"`x oiir לו.- ונותני כותבי לכתוב מלוה בא וא ,

p "xc dinyn ciaf ax itle" לומר "פרעתינאמ לו כשאמרו ג לו" לית אתה ."חייב

.·ÌÈÈÈ„‰ ÂÏ Â¯Ó‡

.1"erxt `ly" eze` micirn micrde ,"izrxt" onf xg`l xn`e "el oz `v"לאותו כפר הוחזק

רש עליו, עוד נאמ ואי , )"(די"ממו והעדי "ה מעידי שהעדי פימפרש: על לו לפרוע תבעו בפנינו

פרעו"בי ולא בי"ד פי על לעבור העיז ובפניה הואיל ,"" לומר שוב נאמ אינו בעדיד שלא ,"פרעתיו

dry dze`ay" micrd exn`y :miyxtn okle ,oxtk wfged `l df ote`ay ,mixaeqe i"yx lr miwleg mipey`x cere an 'iq y"`xd]

[eyz ,gvxz 'nr d"n` - f` zrxt `ly eprcie ,ziid epnr ,zrxty xne` dz`y.

.2"el ozil dz` aiig" el exn`ae

ine i pn xa sqei iax itl,ונוטל נשבע `']שכנגדו oic l"pk ,micrd e`ay ilel mbe].
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p "xc dinyn ciaf ax itleפסק היה ולא הואיל קמשתמט, אישתמוטי דאמרינ , כפר הוחזק לא

וליפטר. להשבע יכול ולכ סופי, די

@.fr?recne ,on`p in ,"daezkd z` izrxt" oreh lrade ,dzaezk zraezy dy`.1d`ivedyk
.daezk enr oi`e hb.2.daezk `lae hb `la hb icir d`iadyk.3icir `lae hb `la daezk d`ivedyk

.hb.4?jli`e dpkqd on.gi :fi sc

:‰· Â˘˙

.‡‰·Â˙Î ‡Ï· Ë‚ ‰‡ÈˆÂ‰˘Î

כתובתה. גובה

o pge i iax itl" לומר נאמ מפני"פרעתיאינו , כותבי שלא במקו בי כתובה שכותבי במקו בי ,

מתוס'1.ל"שס שוברו, לשמור לו והיה שובר, אמר)"(דשכותבי לא שסה במקו"משמע, א שכותבי ל

" אומרת א וא שובר, בידהשכותבי עתה הכתובה l`,"ששטר d"c i"yxn ok ewiicy yie ,ehyz 'nr d"n`a r"re]

,`iabהרא הרמב והר"ושיטת i`c,"ש d"c .gi sc i"yxn wiecn okye ,daezk oiazek oi`y mewna wx md opgei iax ixac ,'nbd zpwqnly

[hiyz 'nr d"n` - c"q,.2בי מעשה אחר בי"הטוע דמעשה , כלו אמר לא דמי."ד שטרא דנקט כמא ד

ax itl'בכתובות)"(דבתוס הגמ' פי על הוציאה, שלאה במקו בי כתובה שכותבי במקו שבי מבואר:

ע , ""כותבי וכותבי הגט את וקורעי הכתובה, עיקר את רק גובי הגט דני ועגיטא וכו', ועדי"" כתובה י

jizyxb"]גט `ly" ebin el oi` f`y]דס התוספת, את בי1.ל"גובה מעשה אחר ""הטוע לומר נאמ ,"פרעתיד

ס2. שובר."וג כותבי אי ל

l`eny itl'בתוס( שסובר(בסוגיי בי1.מבואר: מעשה אחר ,"הטוע כלו אמר לא qeza'ד 'a uexiz itl j`]

["izrxt" xnel on`py xaeq l`eny - zeaezka,.2דס"" דאמר כאביי להינשאל שתוכל כדי השטר, את קורעי ,"שלא

כתובה כותבי שלא במקו azk]ולכ `ly micr yie oiazeky mewna e`]השובר את הביא לא וא שובר, כותבי

ע נאמנת כותבי"האשה שלא במקו או כתובה שכותבי במקו אבל הכתובה, בלא א הגט עדי או הגט י

" ששנינו ומה שובר, כותבי לא אז שהרי נאמנת, אינה שכתב עדי גובהויש כתובה בלא גט הוציאה

כתובה,כתובתה כותבי שאי במקו רק היינו "f"itle ,df oic seqay dxrda k"yna oiir - dtxyp daezkdy micr yiy e`]

iptn ,xaey opiazk f`e dtxyp daezkdy micr yiyk `wec epiid ,daeby "daezk `la hb d`ived" zeaezka dpynd z` xiaqn iia`y ,eazk

[xaey oiazek oi`y mewna cinrdly dnn ok xiaqdl sicrc ,xyt` `l aygpy.

o pge i iax itl :zehiyd zyly mekiq,התוספת את א דהיינו כתובתה, כל את zגובה itl]s` edf - 'qe

[daezk miazeky mewna,שובר לו ואי הואיל ,ax itlע הכתובה,"גובה עיקר את רק הגט miazekyי mewna s`e]

[xaey oiazek `l mewn meyay l"qc ,daezkשובר ש שכותבי כתובה כותבי שאי במקו רק שמואל 66לפי ,

שובר, כותבי לא כתובה, שכותבי במקו אבל התוספת, את א דהיינו כתובתה, כל גובה שובר לבעל ואי

בתוס' ומבואר כתובתה, עיקר את א מקבלת אינה הוציאה)"(דואז ,ה יוחנ כרבי שאביי :'a uexiz itl `ed oke]

[l`enyk xaeq iia` - my oey`xd mvexiz itl la` ,d`ived d"c :gt sc zeaezka 'qeza.

.·‰·Â˙Î ‡Ï·Â Ë‚ ‡Ï· Ë‚ È„Ú·

הוציאה)"(דבתוס' מבואר:ה

o pge i iax itlyכתובה בלא גט הוציאה כדי הוא א')"(הנהדי די "ל לומר נאמ שאינו הואילפרעתי, "

שובר. לו ואי

ax itl,התוספת את ולא העיקר את לא גובה שאינו לדייק, יש בכתובות dyrnמהגמ' xg` orehd l"qy iptn]

[d`ived d"ceq oiibeqa 'qez - "izrxt" xnel on`p c"ia.

l`eny itle'בתוס( ש כתובה(בסוגיי בלא גט שהוציאה כמו שדינו א')"(הנמבואר: די שלאל שבמקו ,

ובמקו נאמנת, האשה השובר את הביא לא וא שובר, כותבי שכתב עדי שיש או כתובה כותבי

" לומר נאמ והבעל שובר, כותבי לא כתב שלא עדי כשיש או כתובה, אתפרעתישכותבי שתביא עד "

mxe`iaהכתובה. itl ,ztqez `le xwir `l daeb dpi` cala hb icra - l`eny itly :eazk ,d`ived d"c :gt sc zeaezka 'qezd j`]
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orehdy xaeqd ,axk l"qy iptn ,ipyd mxe`ia itle ,daezk miazek oi`y mewna epiidc ,`"`yk s` xaey oiazek oi`y l"qy iptn ,oey`xd

["izrxt" xnel on`p c"ia dyrn xg`.

.‚Ë‚ È„ÈÚ ‡Ï·Â Ë‚ ‡Ï· ‰·Â˙Î ‰‡ÈˆÂ‰˘Î

בכתובות)"(דבתוס' הגמ' פי על הוציאה, "ה לומר ונאמ הואיל תוספת, ולא עיקר לא יפרע שלא "פרעתימבואר:

" גרשתיבמיגו ."שלא

.„Ë‚‰ ‡Ï·Â Ë‚ È„ÈÚ ÌÚ ‰·Â˙Î ‰‡ÈˆÂ‰˘Î

o pge i iax itlע כתובתה כל ס"גובה דהרי כתובה, שכותבי במקו א , הגירושי עידי שובר"י כותבי ל

כתובה. שכותבי במקו א

l`enyc `ail` oi ib eqa 'qez itlזה במקו רק ולכ שובר, כותבי כתובה כותבי שאי במקו רק

ע כתובתה שגובה יוחנ לרבי כמו ""הדי לומר יכול ואינו הגט, עידי דס"פרעתיי מעשה", אחר שהטוע ג ל

""בי לומר נאמ לא דגט"פרעתיד כלל, גובה אינה ואז שובר, כותבי לא כתובה שכותבי במקו אבל .

כתובתה. oiazekהיינו `ly l`enyl l"qy iptn edf ,my oey`xd mxe`ialc ,melk zlawn dpi` - l`enyc `ail` zeaezka 'qez itl]

on`py l"qe ,opgei iax lr wlegy iptn edf ,my ipyd mxe`iale ,hbd i"r wx `id dzaezkd ziiabe ,daezk oiazek oi`y mewna 'it` xaey

["izrxt" xnel.

daezk o iazek `ly mewna s` xaey o iazek `ly xaeqd axc `ail` o i i b eqa 'qez itleאינה

" לומר שנאמ וסובר, יוחנ רבי על שחולק מפני הכתובה, עיקר את א ."פרעתיגובה

.‰ÍÏÈ‡Â ‰ÎÒ‰ ÔÓ

רש שורפתו הגט את שמקבלת ובשעה גט, עידי להביא שיראה בכתובות]"דהיינו 'י q ezdמהמשנה (הביאו

"בכתובות) בגט: שלא כתובתה רב"שגובה ושלפי ,( ש עידי(בגמ' אי דא , גירושי עידי כשיש דוקא היינו

" לומר נאמ הבעל , "פרעתיגירושי לומר שיכל במיגו גירשתי" :,"לא eazkeכל גובה יוחנ רבי שלפי

" אמרינ ולא , עדי שאי א שהטוע"מיגוכתובתה האשה לכח רבנ אלמוה הסכנה שלפני ומצינו דהואיל ,

בי מעשה ה"אחר , כלו אמר לא משא"ד , גירושי עידי כשאי א נאמ לא הסכנה בשעת שלפני"ה לרב כ

" לומר נאמ .פרעתיהסכנה נאמ הבעל גירושי עידי אי א הסכנה בשעה כ אלמוה, ולא "

.gr."izrxt" xnel on`p lrad m`d.1.zepade dy`d oefn lr.2,daezkd ztqez lr
?recne.fi sc

:‰· Â˘˙

.‡˙Â·‰Â ‰˘‡‰ ÔÂÊÓ ÏÚ

dinrce o pge i iax itl[zncewd daeyza oiir - melk xn` `l c"ia dyrn xg` orehd mixaeqd]וד"(די"ברש , הטוע ה"ה

( הכתובה,במקו כעיקר שדינו zncewd]מבואר: daeyza oiir]נאמני אינ היתומי יוחנ רבי שלפי מה וכ ,

" בגמ'פרענולומר ספק הוי שלעבר מזו על אבל שלהבא, מזו על רק זהו והבנות, האשה מזו על "

y"iir]בכתובות, ,biyz 'nr d"n` - `adly zepefn lr zxacn zeaezka 'nbdc :yxtn zeaezka i"yx ,mipn`py zhyet my 'nbd].

o pge i iax lr zewlegd zercd itle" לומר daezk]"פרעתינאמ d`ivedy s`e ,d`xp ok].

.·‰·Â˙Î‰ ˙ÙÒÂ˙ ÏÚ

)בתוס' בי(ש כמעשה שאינו לומר"מבואר: נאמ לה, שהתנה עדי יש א אפי' ולכ חובות, כשאר ודינו ד,

."פרעתי"

.hr?recne ,daezk yi oiqexi`d on dpnl`l e` dqex`l m`d.gi :fi sc
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:‰· Â˘˙

.‡‰ÒÂ¯‡Ï

.1daezk dl azk m`.לה יש

.2azk `l m`e'התוס א איפשטא, ולא שבגמ' בספק תלוי )"(דהדי האירוסי מ שבגמ'ה כתבו:

לא בסוגייתנו והגמ' התגרשה, א ובי התאלמנה א בי כתובה, לארוסה שיש מבואר, בקידושי

, מאמוראי ולא ממשנה או מברייתא לפשוט ורצתה הואיל זאת, zeaezkהביאה zkqna i"yx ixaca r"re]

[:ai sc lr my c"ixezae ,zi`c oeik d"c i"yx .cp sc.

.·ÔÈÒÂ¯È‡‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡˙˘Î Ì‡

.1dpnl`zpe dqex` dcera dl azk m`

o pax itl.לה יש

dixfr oa xfrl` iax itleע אלא לה כתב שלא מפני לה, לכונסה."אי dlמ azk `l m`eלפי ,

הנ שבגמ' בספק תלוי הדי ובמש"רבנ כתובה, יש לארוסה א א', די עיי"ל א', די לעיל בהערה ש,"כ

כתובה. לה שאי ודאי עזריה ב אלעזר רבי ולפי

.t.t daeyze dl`y xqg....??? oihiba `vnp ile`

.`t?recne ,oec`l e` carl exifgdl jixv m`d weya xexgiy xhy `vny in.hi sc

:‰· Â˘˙

.1dcen `l axdy onfa.לזה ולא לזה לא יחזיר לא

.2dcen axdy onfa.לעבד יחזיר

שלמ אומרת: שקנא"הגמ' נכסי מלקוחות לטרו בא העבד א ידו, מתחת שיוצא לעבד היא חובה ד

תשרי לפני מכר והרב , ixi`n]מניס - "eax dpw car dpwy dn" gkn]" לו אומרי מתיהלקוחות ראיה תביא

השטר קבלת למ"היתה אבל ס", א לחירות, ידו מתחת שיוצא לצאת לעבד לו הוא זכות כאביי"ד ג ל

א לו זכי בחתומיו הוא."שעדיו כדי מלקוחות שטור ומה למפרע, יצא העבד שהרי ראיה להביא צ

carl zekf l"q m` mb ,di`x `iadl jixv card iia`l s` - 'nbd zpwqnly ,rnyn "ivexzl `ki`" k"yna zekf d"c i"yxne mipey`xdn]

[dqyz±aqyz 'nr d"n` oiir - envra rxtnl dkef `ly meyne ,'eke.

.at.?recne ,exifgi m`d ,rxn aiky ly e` `ixa zpzn ly xhy `vend.1.micen mdipyyk
.2.dcen epi` ozepdyk.3.dcen yxeide eilegn zn rxn aikydyk:hi .hi sc

:‰· Â˘˙

.‡‡È¯· ˙˙Ó ¯Ë˘ ‡ˆÓ

ואע לזה, ולא לזה לא יחזיר שטר"לא שכתב ואחר , נת ולא לית שכתב שחוששי מפני , מודי ששניה פ

לעשות כדי הוא לזה, שמודה וזה , לראשו ליתנה ורוצה בו חזר במתנה, לאחר נתנה או זו שדה ומכר זה

לו. מכר או לו שנת האחרו על קנוניא

'q ezaברייתא)"(ד נותx`ean:ה עכשיו א אביי לפי שהרי לו, זכי בחתומיו עדיו דסבר כאביי לא שזהו

עדיו מדי לשני, המסירה לפני שהיתה החתימה משעת למפרע, כדי בה זוכה הראשו השטר, את לראשו

בתוס' מבואר עוד לו, זכי )בחתומיו לא(ש מת שהנות אחרי לראשו הגיע השטר א אביי לפי שא :

ליה. זכי בחתומיו עדיו מכח למפרע שזכה אמרינ

והא)"(דבתוס' "ה בשטר מפורש שא מיתהמבואר: לאחר עד בו יחזור לא א מהיו ופירי גו לו ,"שנות

" אמר מתנווהנות לאחר, קוד נת א א שהרי בריא, ממתנת השטר א ג למקבל, נותני הרי"" מ
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הוא. כדי עכשיו ונתינתו , לראשו מנתינתו בו לחזור יכול

.·ÈÁ Ú¯Ó ·ÈÎ˘‰ ÔÈÈ„ÚÂ Ú¯Ó ·ÈÎ˘ ˙˙Ó ¯Ë˘ ‡ˆÓ

.1dfl ozpy dceny ote`a m`זה לשני שנת מרע ושכיב הואיל , האחרו מתנה למקבל נותני

קנה. האחרו זה אחר

.2ozpy dcen epi` m`e. נותני לא

.‚ÂÈÏÂÁÓ ˙Ó˘ Ú¯Ó ·ÈÎ˘ ˙˙Ó ¯Ë˘ ‡ˆÓ

אע לזה, ולא לזה לא יחזיר ולא"לא לית כתב האב שמא שחוששי מפני מהמקבל, שנפל מודה שהיורש פ

נכסי להפקיע כדי הראשו ע קנוניא לעשות רוצה הוא ועכשיו בו, וחזר לאחר נתנה או מכרה והיורש , נת

. כדי שלא האחרו זה

בתוס' ובתר)"(דומבואר שהה ואח": מרע, שכיב מתנת נת שהאב באופ ומת"ה לו, נת ולא לשני כתב כ

, לראשו המתנה eryz]שנתקיימה 'nr d"n` oiir - mrhd ,oey`xl ozil dvex epi`y ezrca dliby s`].

:ÌÂÎÈÒÏ

.1zn rxn aikydyk e` micen mpi`yk.מודה הב א א מחזירי לא

.2dcenyk `ixa zpzna" אומרי א ורבא אביי במחלוקת לותלוי זכי בחתומיו ."עדיו

.3aikya e` ,"ea xefgi `l m` dzin xg`le meidn" azky ote`a ,"epz" xn`y `ixa zpzna
azk `lyk s` ,"epz" xn`y rxn. הראשו מנתינת לחזור ביד שהרי , כדבריה יחזיר

.btexifgdl aiig m`d ,eizgz dcere "izaezk izlawzd" dlral dazky dy` ly xaey `vn
?recne ,lral.k :hi sc

:‰· Â˘˙

.1dcen dpi` dy`d m`'בתוס ומבואר מודה, אינה האשה שהרי לזה, ולא לזה לא יחזיר ה"(דלא

"מצא) טוענת כשהאשה דוקא שזהו מהנתינה: ""שחזרה כשטוענת או הקנאה, בו שאי ובשטר "מזוי,

" טוענת לא א אבל הקנאה, בשטרי אומרתמזויוא האשה א ג יחזיר הקנאה בו כתוב ובשטר "

מהנתינה" בה ."שחזרה

.2dcen dy`d m`e,לבעל dcenיחזיר delnd m`y g"ra ly xaeya mb edfe .fryz 'nr d"n` oiir - lral xifgiy mrhd]

micen" dy`d e` lrade ,xaey `vna mipexg`d miwqetd ewlgp .fryz 'nr d"n` - gi sirq dq 'iq n"eg r"eya wqtp oke ,deell xifgi

[gryz 'nr d"n` - mixifgn oi`e `ipepwl oiyyeg dlitpa xaeyd rxedy oeiky azky yie ,delnl mixifgn m` "rxtp `ly.

:yxtn `ax" הסובר שמואל לשיטת רק שטשזהו יורש"המוכר ואפי' מחול ומחלו וחזר לחבירו ח

הנאה,"מוחל בטובת כתובתה מכרה תשרי ועד ומניס בתשרי, ונתנה בניס לית כתבה א א ולכ ,

על שחולק למי אבל מחילה, הוי בתשרי לבעל השובר נתינת שהרי , כדי מלקוחות לטרו יכול הבעל

bi]שמואל daeyz my k"ynae .et :dt sc zeaezk zkqna oke ,bl daeyz my k"ynae ,.gn sc oiyeciw 'nb oiir],יחזיר לא

לפני מביאה א אפי' וזהו , כדי שלא יטרו שהבעל לחשוש יש כתובות.שהרי לשני דחיישינ כתובה, נו

:yxtn iia`e" שאמרינ משו , לכ מודה שמואל על שחולק מי למפרעשאפי' לו זכי בחתומיו ,"עדיו

כתובות. לשני חוששי שלא משו לפנינו, כתובה הביאה לא א א ויחזיר

.ct?legn m`d elgne xfge exiagl aeg xhy xkend.k sc
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:‰· Â˘˙

.‡Â¯È·ÁÏ Á"Ë˘ ¯ÎÂÓ‰

.1"ozyly cnrna" `l epiidc ,deeld cnrna `l m`

l`eny itl,מחילה `milהמחילה `le ,opaxcn wx `ed zexhy oipwy meyn edf - xkend d"c .gn sc oiyeciwa 'qez itl]

[legnl lkei `ly oey`xd gk riwtdl oipwd.

' q ezaeש"(ד ושהגמ'x`ean:מ)"ה , תנאי במחלוקת שנוי דשמואל דינא , בקידושי בגמ' אחד צד שלפי

שגובה וכתבו, דגרמי, מדינא לקונה המוכר חייב דגרמי דינא דדאי שלמא אומרת: פו.), ד בכתובות

השטר, קנית דמי את zrcרק oke ,ekezay aegd lk daeb - .et sc zeaezka i"yx zhiy itle ,al 'irq eq 'iq `"nxd wqt oke]

[z"x mya `"wq ,ai 'iq g"devwd k"yn r"re ,my r"eyd wqt oke ,i"d laegn f"ta m"anxd.

.2,"ozyly cnrna" epiidc ,deeld cnrna dzid dxiknd m`e'q ezd itl( אלא(ש מחול, אינו

" תיקנו לא חכמי התוס', של ב' שלשתשלתירו ולפימעמד מיד, לגבות ראוי שאי באופ אשה"" ז

גירושיה. לפני כתובתה למכור יכולה cvyz]אינה 'nr d"n` - legnl lekiy :l"qe wleg zny in wxta o"anxd].

.·"ÚÂ¯Ù" ¯ÓÂÏ Â˙ÂÓ‡ ÔÈÚÏ

l`eny itl.למחול בידו שהרי , נאמ

l`eny lr miwlegd itle. נאמ לא

.dtk"g`e ,el xqn `le oae`xl azky ina oicd dne ,xeqi` oiprl s`e `ziixe`cn df m`d "el oikf einezga eicr"
?dniggd onf ixg` e` dxiqnd onf ixg` opilf` m` el xqne oernyl.k sc

:‰· Â˘˙

שובר)"(דהתוס' :ה דלהל הדיני את בזה כתבו

.1,dnizg zryn dkefy `id minkg zpwzyשאל"אע , כ אחרי רבי ימי עד לו נמסר שלא כ"פ

אא לחתו העדי יוכלו לא תשרי"לעול עד נת ולא בניס דכתב חששא משו המסירה, את ראו כ

. נכסי מכר "icirובינתיי xaeqd n"x itl la` ,"izxk dxiqn icir" xn`c `"xk xaeq iia`y iptn wx edfy :azk `"yxdnd]

[evxz 'nr d"n`a r"re ,`ziixe`cn rxtnl :dkef ,"izxk dnizg.

.2,xeqi` oiprlולפני השיחרור, הגט על חתמו שהעדי אחר ישראל בת על בא כנעני כשעבד דהיינו

" בזה אומרי לא א להסתפק יש לידו, ליהשהגיע זכי בחתומיו אועדיו התורה מ דבר לעקור "

" פלוגשאמרינ התורה."לא מ דבר לעקור חכמי ביד כח ויש ,

.3mipey mipnfa eazkpy zexhy ipyאע קוד ראשו דעדיו"החתו תחילה, נמסר שלמאוחר פ

לו. זכי בחתומיו

.4mcew mdn edfi` mkezn xkip oi`y cg` meia eazkp m`,מסירה בתר dnizgdאזלינ m` s`]

[okl mcew dzidדקיי משו כר", ""ל דאמר כרתיא מסירה ."עידי

.5oey`x xqn inl reci `le ,v"dg` oernyle xwaa oae`xl azk m`האמוראי נחלקו בזה

נחמ רב ולפי , קוד נמסר לו ג דמסתמא תחילה, שנכתב למי ששת רב שלפי כתובות, במסכת

" אומרי קודלא לו נמסר "מסתמא אמרינ ולכ , כ מוכיח לא שהשטר כיו ."שודא"

.etdpynd(.כ recne?(בד ,md dn ,mxifgdl `vend aiig eca`p m`y zexhy zhxtn.`k±.k sc

:‰· Â˘˙

: ה , להחזיר שחייב במשנה המנויי השטרות

.1,mey zexb`בי"רש ששמו מפרש: למלוה,"י לווה נכסי hvxz]ד 'nr d"n` oiir - miyexit cer].
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.2oefn zexb`.אשתו בת את לזו עליו שקבל ,

.3oipe`ine dvilg zexhy.לינשא שמותרת עדות שה ,

.4oixexia ixhy" לה כותבי שהדייני פלוני, את לו בורר וזה פלוני את לו בורר ופירש"זה זה"(די", ה

שעיבורר) :". בה לחזור יכולי לא ז

.5c"ia dyrn lkפירש די", כ. יחזיר)"(ד זה הרי ביה שהרי , נמל שמא לחוש דאי אלא": כתבו לא ד

, פירעו בני לא אלו שטרות כי , לפירעו לחוש ואי , מקוי lirlבדבר 'nb - `zkxc`e `z`hlg ixhya epiide]

[:fh scלמ ואפי' ,"" הדרד מ"שומא אנפשיה,", דאפסיד איהו xknמ xhy azk `le xhyd z` rexwl jixv didy]

[cr 'eyz lirl k"yna r"re ,my 'nb - .oihelgl el diepwy.

.6`ped axc `pic ia `vnpy hb,יחזירi "yxiteד כ: יחזיר)"(ד זה הרי יוסה שני הוחזקו שלא דכיו :

. חוששי לא לנו ידועה שאינה אחרת לעיר אחת, בעיר שמעו ב

dax itl(:יח ד בבי(לעיל שנמצא א מצויות."יחזיר שהשיירות מקו ד

' x itle`xif( לבי(ש מחו כשנמצאו רק בבי"יחזיר נמצאו אבל לטיבותא, תרתי דהוי לא"ד, ד

c']יחזיר, oic 't 'eyz lirl k"yn oiir]לעיל ומבוארי יח:, ד לעיל בגמ' המוזכרי באופני להחזיר יכול וכ .

ז'. די פ' בתשובה

.7dqitga xhy `vnyk oke.שטרות ש להניח דר שאי , יי בו שנותני בכלי היינו

.8,`nwqelca xhy `vnyk okeלחפש יצטרכו שלא תשמיש כלי ש מניחי שזקני בכלי דהיינו

, 'אחריה q eza x`eaneמצא)"(ד שאינוה סימ אפי' עצמה בדלוסקא סימ נות א דוקא דזהו :

הוי ולא בדלוקסמא שטרות להניח הוא והדר הואיל יחזיר, לא בדלוסקמא סימ נתינת דבלא מובהק,

. סימ

.9,exiag ly ey`xa cg` lk mikexk zexhy dyly okeברש ש"(די"ומבואר השלשהמ)"ה שא :

, סימ הוי קשר א בספק תלוי הדי כרוכי ולא i`ceקשורי xywy dxe`kl rnyn :dke ,:bk mitc onwl 'nbdn]

[:bk sca onwl `"ahix oiir - oniq ied.

.10zexhy ly dceb` okeוהוי בזה, זה וכרוכי השני, על אחד המונחי שטרות שלשה לפחות דהיינו ,

" מכריז כשהמוצא ודוקא בנפרד, שטר כל כורכי וכול הואיל , מצאתיסימ אומר"שטרות והאובד ,

רש והוסי שאבד, השטרות מני שטרי)"(בדי"את "ה ג לומר שצרי כרוכי: `el,"שהיו i"yx ixac m`]

.cizz 'nr d"n` oiir - `weca mdהש ipan:"דעת wx daeb ,mipniq it lr delnl xhy mixifgny mipte`d lkay ,'k w"q dq 'iq

[gpwz 'nr d"n` - micareynn s` daeby xaeqe wleg 'f w"q g"dvwde ,oixeg.

.ftm`d ,cg`d on oieel dyly ly zexhy 'b e` ,miyp` 'bn deely cg` deel my lr zexhy 'b
?recne ,oniq oi`yk e` oniq yiyk lcad yi m`de ,xifgi:k .k sc

:‰· Â˘˙

.‡ÌÈ˘‡ '‚Ó ‰ÂÂÏ˘ „Á‡ ‰ÂÂÏ Ì˘ ÏÚ ˙Â¯Ë˘ '‚

.1,miniiewn zexhyd m`b "ayx itlשנפל שלתלות ממה אחד מלווה שנפל דמסתבר ללווה, יחזיר

יחד, שנזדמנו מלוי zexhy"מג' 'b" m`e ,dnae ,b"ayx lr wleg w"z m`e ,mikexk mb zexhydyk `wec xacn b"ayx m`]

[czz ,bzz 'nr d"n` oiir - mipyl d"de `wec e`l `ed b"ayx hwpy.

.2miniiewn zexhyd oi`yk m`ליל שנזדמנו מלוי מג' נפלו שהשטרות שחוששי מפני יחזיר, לא

השטרות. את לקיי ביחד

.·„Á‡‰ ÔÓ ÔÈÂÂÏ ‰˘Ï˘ Ï˘ ˙Â¯Ë˘ '‚

.1mixteq 'b i"r miaezkyk m`,b "ayx itlלומר דמסתבר למלוה, ממהיחזיר אחד ממלוה שנפל
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, מה ונפל סת יחד נזדמנו לווי שג' mixifgn...yשנאמר azky `"yxdna oiir cer ,'` oica zncewd dxrda k"yn oiir]

[fizz 'nr d"n` - miewn epi` xhyd m` s` delnl.

.2cg` xteq i"r miaezkyk m`e.מהסופר נפלו השטרות שכל לחשוש שיש מפני יחזיר, לא

.gtxg` cia `vnpy xaey e` oetniq ly epic dn(המלוה או הלווה delnd(שאינו cia e`,deeld cia e`
?recne ,eaih dn reci oi`e.`k±.k sc

:‰· Â˘˙

.‡Â˙È·· ÔÂÙÓÈÒ ‡ˆÓ˘ ‰ÂÏÓ

.1micr eilr oi` m`די סופר, יד בכתב כתוב א רק לא פסול, שיכי"הסימפו סופר לו שהזדמ ל

בכתב כשכתוב אפי' אלא לפרוע, ירצה לא הלווה זה ובלא לפרוע, שיבא בזמ ללווה לתת כדי שובר לו

די פסול, הסימפו ג שאי"ידו השמשות בי שבת בערב יבא שהלווה מחשש להכי רצה שהמלוה ל

שובר. לכתוב זמ

.2oirexw zexhy oia e`vn m`,בסימפונות שכתוב מה oiaיעשה dkldl n"wtp oi`e ,oirext - l"yxdnd itle]

,mirexw zexhy oia `vnp xaeyd e` mirexw zexhy oia `vnp xhyd m` ,miyexit izy i"yx `iad r"r .gizz 'nr d"n` - ze`qxibd

[`kzz 'nr d"n` oiir - n"wtpdופירש פרוע, בחזקת והשטר ואע", ביד"י: מונח להיות הזה לשובר שהיה פ

" לו ואמר למלוה, הלווה האמינו אמרינ ליהלווה, תנה לקחתו.מחר ושכח "

.3oa sqei dfi`l gken zexhydn cg` lkae oerny oa sqei ipyl deld delndy ote`a m`
,`ed oerny[a"aa 'nbd it lr ,zexhy d"c i"yx - mdn zeabl leki epi` ikd e`la k"l`c]מי מוכח לא בשובר א ,

" אומר אחד וכל פרע, הואמהשני .שוברי מה אחד מא לגבת יכול אינו "

.4c"ia ea eazke miewn xaeydy e` ,oerxitd z` e`xy micirn micrde ,micr eilr yi m`
"wtpd".כשר השובר

.5minezg micr yiy s` miewn epi`y xaeya e` "oerxitd z` e`x `ly" mixne` m`הסימפו

" לומר המלוה דנאמ לכשיפרעפסול, מוכ שיהיה כדי אלא השובר נכתב cia,"שלא `vnpy oetniq oic]

[kzz 'nr d"n`ae ,yi m`e d"c :k sc i"yx oiir - eaih dn rcei epi`e delnd.

.·‰ÓÈ˙Á‰ ¯Á‡ "·ÂÁ ¯Ë˘"· ·Â˙Î‰ ÔÂÙÓÈÒ

השטר, את מרע היה לא פרוע, היה לא שא `d"nכשר, oiir - "rxtp `ly il ixa" oreh delndy ote`a mb xaecn m`]

[ckzz 'nr.

.‚ÚÂ¯Ù Â˙ˆ˜Ó Â‡ ‰ÂÏÓ‰ Â‡ Â„È˜Ù‰ ‰ÂÂÏ‰ Ì‡ Ú„ÂÈ ÂÈ‡Â ÂÈ˙Â¯Ë˘ ÔÈ· ¯Ë˘ ‡ˆÓ˘ ¯Á‡

.1yily epi` xg`d m`.אליהו שיבוא עד מונח יהא

.2"xyk xaeydy" xne`e delnd ly yily `ed xg`d m`eלשליש מסרו המלוה שהרי כשר,

לו. והאמי

.„‰ÂÂÏ‰ „È ˙Á˙Ó ‡ˆÂÈ˘ ÔÂÙÓÈÒ

)"(דבתוס' סימפו עה שכשר שפשיטא ."מבואר: קיו י
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éðù ÷øô

úåàéöî åìà

.`?recne ,fixkdl aiig el`e ,ely mpi` el` ,ely ze`ivn el`:dk±.`k sc

:‰· Â˘˙

.‡˙Â¯ÈÙ

.1gepid jxc o`vn m`ופירש שלו, אלו הרי אמרינ ,"לא וליטל לחזור שעתיד מפני `ail`י: n"dy d`xp]

[2 oic 'i daeyz onwl oiir - oniq ea yiy xaca e` ,oniq ied c"nl la` ,oniq ied `l mewn c"ncאלו שהרי משמע ומתוס' ,

ברה אפי' yxdna"`,י,"שלו, oiir cer .xvg oipw oipra '` w"q 'x 'iq g"dvwae y"iir ,lehi `l gepid wtq lk ixd :dywn y"`xd]

[oniq yiyk zxacn 'nbdy l"v mzrcle.

.2dlitp jxc jxca o`vn m`

'nbc `nzq itl(.כא גדולה(ד כמות אפי' . מפוזרי היו לא אפי' שלו, אלו azek:הרי w"nhiya `"ahixd]

[ely dzid dcia`dy micr `ian cae`d m` s` ely el` ixdy.

dywnd itle(:כא i(בד ia` lrאבל שלו, אלו הרי יאוש, הוי מדעת שלא יאוש הסובר לרבא רק זהו

תוס' וכתבו התייאש. ולא ממנו שנפל ידע לא שהמאבד כיו המוצא, של אינ וכמה)"(דלאביי שרביה :

ס ."יצחק כהמקש הוא א ונוקט כאביי, wqtpל oke ,ely el` ixd iia`l s`y :xaeqy s"ixdn oiwcwcn `"ayxde o"anxd]

[69 dxrd 'i 'nr d"n` - 'g 'ld dlifbn e"ht m"anxa.

.3zen` 'ca aw oixfetnd ,ixc iac `zypkna o`vn m`שלו,"לכו אלו הרי `ztiqע zrya :yxit i"yx]

['g 'nr d"n` - zepxb ztiq` zrya `l 'it` - xehde m"anxd itle ,zepxbd,מדעתו שהפקיר מפני היא, מדעת דאבידה ,

הפקר, הוי סימ יש א ג ולכ , לאספ טורח ויש oiibeqהואיל z` yxtl k"yn ,'` w"q `qx 'iq g"dvwa r"re]

[m"anxdc `ail`.

.4zen` 'aa aw ivg j` mcewd oicak.בספק נשארה הגמ'

בתוס' השני התירו חצי)"(דלפי קביה בשתי וכ אמות, שתי על אמות בשתי קב חצי רק בגמ' הספק

אמות, בד' בבקב כמו שלו אלו הרי ארבע, על אמות בשתי קב חצי אבל אמות, שמונה על בשמונה

יחס. באותו הוא והפיזור הואיל

הראשו התירו אמות.ולפי בארבע קב של יחס ובאותו אחר בשטח ג uexizdהספק lr wleg `"ahixde]

mizy lr mizya aw ivgy xaeqe 'qezd ly ... oey`xd...[104 dxrdae ,bi 'nr d"n`a r"re - xwtd ied `l.

,mipenix e` oineyneya[`"xbd zedbd oiire - epizqxib itl `ed ok]כמו דינו א בספק נשארה הגמ'

אמות. בד' itleקב ,edil` `eaiy cr gpen `die ,xifgi `l lhp m`e ,lehi `l dligzkl ,'nbay zeira lk - rexf xe`d itl]

[bi 'nr d"n` - fixkdl aiig epi` - ai 'ld dcia`n e"ht m"anxd itle ,fixkdl aiig - y"`xd.

.5oixfetn `l ody ote`a ixc iac `zypknaשבעה משו יטול, ."לא וליטל לחזור עתיד ב

.5zexit ly cg` xeaiv

oniq i ed mewn c"nl(:כב בד רבא להכריז,(הוא yxdn"`]חייב oiire ,el` d"cez - i"dxa oiae x"dxa oia].

oniq i ed `l mewn c"nle(:כב בד רבה שלו,(הוא אלו dpynaהרי i"yx ,el` d"c .`k sc 'qez it lr - i"dxa s`e]

[`axk dkld ixdc ,eilr eywde ,ezrck hwp x"dxa d"c my.
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.6zexit ixeaiv'כה.)הגמ ד שלכו(לקמ ,"אומרת: סימ הוי מני שהרי להכריז, חייב x"dxaע o`vnyk s`e]

[el` d"c .`k sc 'qez -.

.7qika zern e` ilka zexitלקמ כה.)בגמ' כד: רש(ד להכריז, שחייב כיס)"(די"מבואר: מפרש:ה

. סימ יש ובכיס שבכלי מפני xe`iaaשזהו ,ilka eid zexit el` xne`y `l` ,ilka oniq ozep epi`y :yxtn `"ahixd j`]

[gw 'nr d"n` oiir - `"ahixde i"yx zhiy.

.8uega ozvwne ,qika e` ilka ozvwny ote`a ,zern eiptle qik ,zexit eiptle ilk

i "yx itlד כה. והא)"(ד להכריז.ה חייב

' q ezd itleד הא)"(ש g"xdה myaוהרי מהכלי, נפלו לא שהפירות הוכחה הוי אוגני לכלי אי א

להכריז. חייב אוגני יש וא שלו, אלו

.9zexit eci lre wix ilk[.dk sc]

`tt ax itl, אוגני לכלי שיש : כגו מהכלי נפלו לא שהפירות הוכחה יש xbd"`א zqxib itl epiid]

[i"yxc `ail`.שלו אלו הרי הפירות, כנגד שגבו אלא לו כשאי אפי' או

i "yx itlודרכ הואיל להכריז, וחייב הכלי, לבעל שייכי לא שהפירות להוכחה נחשב לא בפירות

בכלי. קצת משתייר היה ממנו בא שאילו שלו, אלו הרי בפשת ואילו לכלי, מחו כול letlitd`ליפול itl]

,`tt ax lr wleg ciaf axy :rnyn ,`de d"cae `aeka d"c i"yxn j` ,`tt ax lr `picl wleg `l ciaf ax - i"yx zrca `ztixg

[w"nhiya `ed oke ,fixkdl aiig oipbe` el yiy ilka s`y :l"qe.

' q ezd itlר"ר על פליג לא משא"ז להכריז, חייב יחד קשור שהוא כיו שבפשת , להיפ וסובר כ"פ,

בכלי. נשאר היה קצת הכלי, מ היה א כי הכלי, מ לא שה מוכח , מחוברי שאינ כיו פירות,

g"xd itleה הגמ' חילוקי וכל , בפשת ובי בפירות בי שלו, אלו הרי מקרה בכל בחו כשכול

. בפני כשחלק

.·˙ÂÚÓ ‡ˆÓ

.1zexfetn o`vn m`רש שלו. אלו די"הרי מעות)"(במשנה "ה סימ לה ואי הואיל הגמ'"ניכרמפרש: .

יאוש. אחר מצא והמוצא שעה, כל בכיסו למשמש עשוי שאד כיו , לכ מודה אביי שאפי' אומרת

.2zern ixeaiv `vnyk'ובגמ כה.)במשנה כד: ד להכריז,(לקמ שחייב scמבואר: 'qez - x"dxa o`vn 'it`]

[el` d"c .`k" שהרי ולממני, , סימ הוי """ רקמקוד היה א ג הינוח, דר שהיה כל , סימ הוי "

אחר.ציבור" וסימ מני שו אי א א להכריז, חייב אחד "

.3zerahn dyly `vnyk'כה.)הגמ ומונחי(ד , שוני גדלי בשלשה המטבעות שא אומרת:

לכו מלמעלה, וצר למטה שרחב היינו , אחד."כמגדלי מל של שלשת א אפי' להכריז, חייב ע

והוא)"(די"ופירש אומרה והאובד ומכריז, ונוטל , ושכח וליטל לחזור דעתו והיה הנחה דר הוי מגדלי :

. עשויי היו כמגדלי

.4deey lceba zerahn dyly `vnyk

`pipg iax itl.השני על אחד שנפלו והזדמ ביחד שנפלו דחיישינ שלו, אלו הרי

o pge i iax itle,שווה כשגודל ג להכריז, חייב מטבעות משני יותר וה כמגדלי שעשויי [itlכל

[eid dnk oniq ozi ca`nde ,fixkn `rah - `piax.

:wtzqn dinxi iaxוחייב , כמגדלי דינ הא כסול כחצובה, כשורה, כשיר, היו כשהמטבעות

91]להכריז. dxrdae akw 'nr d"n` - lehi `l wtqn - m"anxd itle ,fixkdl aiige ,`xnegl opilf` wtqn :wqet y"`xd].

dea` xa dax xn` p"x itle,להכריז וחייב סימ הוי כסול הוי epiciaא dievnd `qxibdk edf]
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[mleqka mb wtqa dx`yp 'nbd ezhiyle ,z`f qxb `l m"anxdy `ian `"xbd zedbdd ,"`cg `din heyt".

qilew zia ipa`k did m`:x`ean `ziixaa.להכריז שחייב

.5cg` rahn `vnולכו מקרה א"בכל שלו, אלו הרי הוציאוע שמא דחיישינ , סימ בו יש א

נפל. אחר ely]ומאיש el` ixd lega o`vn m` wxe ,fixkdl aiig zerna oniq yi m`y :azek :k sc onwl `"ahixd].

.6my oiievn miaxdy mewn lkae ,zeyxcn izaae zeiqpk izaa zern `vend'ובדבגמ כא: (ד

שרכד.) ס"מבואר: אלעזר ב ,"ש מה מתייאשי שהבעלי מפני שלו, אלו שהרי mewnaל 'it` df oic m`]

zeyxa ye`iy xaeqd o"anxd mby :azek ,'` w"q hpx 'iq g"dvwd .'g daeyz onwl k"yna oiir - dilr ibilt opax m`e ,l`xyi aexy

[y"iir ,bk 'nr d"n` - el dpew epi`y mewn dfe li`ed ,ely el` ixd oitzeyd xvgk iedy s` p"kdiaay dcen n"n ,ipdn `l.

.‚ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯· ˙ÂÎÈ¯Î ‡ˆÓכא.)במשנה שלו.(ד אלו שהרי מבואר:

dax itl(:כב ד לקמ דס(בגמ' , סימ בו שיש בדבר אפי' שלו אלו ""הרי סימל הוי לא לידרס העשוי ."סימ

[11 dxrd 'a 'nr d"n` oiire ,x"dxa d"c .`k sc dpyna i"yx hwp oke]רש די". כד: לא)"(ד לתתה סומ בעליו שאי מפרש:

. הרגלי בדריסת הסימ נשחת אמר מימר , סימ oklyeבו ,dilr eknq ... `l... ye`i meyn o"anxde i"yxly :azek w"nhiyde]

e` dqixc `la o`vn m` f"itlye ,oniqd dpzyny meyn :yxtn envr w"nhiyde ,dlitpl jenq e` dqixc `la m`vn m` mb ely el` ixd

[y"iir ,fixkdl jixv dlitpl jenq.

`ax itleדס להכריז, חייב סימ יש א אבל , סימ כשאי רק מדברת ""המשנה לידרסל העשוי סימ

סימ zenel`a,"הוי k"`yn ,mewnl mewnn milblbzn mde li`ed ,ely el` ixd x"dxa zekixk n"n ,oniq ied "mewn" `axl l"qy t"r`e]

['d oic onwl oiir - milblbzn `ly.

.„„ÈÁÈ‰ ˙Â˘¯· ˙ÂÎÈ¯Î ‡ˆÓ

.1dlitp jxc dide oniq mda oi`yk'ובגמ כג.)במשנה ד שלכו(לקמ כיו"מבואר: שלו, אלו הרי ע

. סימ לא המקו לרבא ג נפילה דר שהיה דכל , מקו ואפי' סימ שו בה .[y`iizne]שאי

.2gepid jxc did `le oniq mda yiykברה"לכו שהרי להכריז, חייב לידרס,"ע עשוי לא [epi`eי

[y`iizn.

.3gepid jxc dide oniq mda oi`yk

`ax itl. סימ הוי מקו דסבר להכריז, חייב

dax itle, סימ הוי לא מקו דסבר להכריז, חייב k`.,אי sc oiir - ely el` ixd e` mda rbi `ly epic m`]

["c"`a" d"ca my `"yxdnae ,el` d"cez.

.‰˙ÂÓÂÏ‡ ‡ˆÓ

כג.)בגמ' ד ברה(לקמ שבי ברה"מבואר: ובי ומכריז."ר נוטל י

dax itl.נשאר והסימ מדרסא, לא שגבוהי וכיו סימ כשיש דוקא זהו

`ax itleדס , סימ בו שאי בדבר אפי' להכריז ש"חייב אינמקו"ל כבדי שה וכיו , סימ הוי "

. למקו ממקו oniq]מתגלגלי ied `l mewn xaeq dax].

.ÂÌÂ˙Á Ï˘ ˙Â¯ÎÎÂ ‰ÏÈ·„ ÈÏÂ‚ÈÚ

dpyna(.כא שלו,x`ean:(ד אלו oniq]שהרי mey mda oi`y meyn],:zxne` 'nbdשלא יאוש הסובר אביי אפי'

יאוש. אחר מצא והמוצא ממנו, שנפל מרגיש דיקירי דאגב משו , לכ מודה יאוש, הוי לא מדעת

' q ezaד אלו)"(ש מצאx`ean:ה ואפי' שלו, אלו והרי , סימ לא שהמקו מודה רבא אפי' נפילה שבדר

miazek:י,"ברה ,la` d"c .ck sca 'qez .'c 'nr d"n` oiir ,xvg oipwa o`pw `l xvgd lrae `vend ly el` ixd i"dxa recn :eywdy yi]

[zg` zaa el eltpy rcei epi` ik ,oniq ied `l oipnd dlitp jxcayהינוח דר מצא א אבל ,[xg` oniq oi`e]דס ל"לרבא
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דס ולרבה להכריז, חייב סימ הוי להכריז."מקו חייב אי , סימ הוי לא מקו ל

i "yx itlד כב: ה"(ד וד"ה מכריז)"ג, .ה מקו מכריז המוצא

'q ezd itleד אי)"(ש מכריז.ה האובד

.Ê·"‰Ú· Ï˘ ˙Â¯ÎÎ

כה.)במשנה ד להכריז,(לקמ שחייב exiagn]מבואר: zxg` dyer cg` lky iptn]ברה מצא אפי' ומשמע שהרי", ר,

. סימ יש

`ax itl(:כב .(ד סימ הוי לידרס העשוי סימ דסבר כפשוטו, זהו

דהתוס' כג. )"(ד כלבי איכא והא וכלביה שבהמה אפשר שאי גדולי בככרות דוקא שזהו : כותבי

. מה מתייאש שמתחילה רבא מודה בקטני אבל , יאכלו

dax itle[oniq ied `l qxcil ieyrd oniq l"qc]'הגמ( צ(ש שלשיטתו מפני"מפרשת: רק להכריז שחייב ל

מאכל, דברי על דורס לא qeze']שיהודי i"yx - odiabdl aiige]ושצ נשאר, והסימ לא", גויי שג שמדובר ל

זה בלא אבל , וכלבי בהמה שכיח שלא במקו מדובר וג , לכשפי שחוששי מפני , עליה דורסי

להכריז. חייב "c"`a"]אינו d"ca my `"yxdnae ,el` d"cez ,.`k sc oiir - ely el` ixd e` mda rbi `ly epic m`].

.ÁÌÈ‚„ Ï˘ ˙ÊÂ¯ÁÓ

‰˘Ó·(.כא שלו,(ד אלו שהרי zefexgn]מבואר: d"cez - xya ly zefexgn d"de]'מהגמ לכאורה ומשמע כג:), :(בד

כמותו, קושרי כול שלא קשר אבל , סימ הוי ולא , כ קושרי שכול , ציידי של קשר כשיש דוקא שזהו

, סימ ekהוי n"y d"c :k sc i"yx][oiibeqa `"ahixd k"yn oiire ,oniq ied m` dfk xywa zwtzqn 'nbdy :azוה כשהמשקל,", ה

, סימ שהוי מהרגיל, שוני והמני `la]המדה d"c .ck sc 'qezd eazky dna r"re]וה שהוי", מיוחד חת כשחת ה

, ixkpסימ i"r gleya oniq oiprle ,zefexgn d"cez oiir - oird on mlrzpy xya oicn ,dlik`a xeq` m` ,oniq ea yiy xya oiprl edin]

[`zlz` d"cez oiir - ceyg l`xyi e`.

.Ë¯Óˆ ÈÊÈ‚

.1,ozpicnn oigewld m`[i"yx - oniq mda oi`e ,dpicnd zfib lk x`yk zefefb ody 'it]כא.)במשנה מבואר:(ד

שלו. אלו שהרי

.2one`d zian zegewld m`כה.)במשנה להכריז.(ד שחייב מבואר:

.È˙ÂÚÓ ÂÎÂ˙·Â ¯ÎÎ ,Ò¯Á ÂÎÂ˙·Â ÏÂ‚ÈÚ :‡Ó‚Â„Ï ,ÈÂÈ˘ Â· ˘È˘ ¯·„ ÏÎ

dcedi iax itl(.כא ד הגמ'(במשנה להכריז. כג.)חייב "(בד שסובר מאיליואומרת: הבא ,"סימ סימ הוי ,

[y"iir 'b oic... 'f daeyz onwl oiir enrh].

w"z itle( הגמ'(ש להכריז, חייב )אי "(ש שסובר: מאיליואומרת הבא ."סימ סימ הוי ,

.‡È,‡È¯ÂÙ‡ ÈÏÎ[miycg milk 'it]

xfrl` oa y"x itl'הגמ להכריז, חייב כג.)אי שבעת(ד שלא חדשי בכלי דוקא שהיינו אומרת:

משנה שלא מרבנ לצורבא רק להחזיר וצרי להכריז, חייב , העי שבעת א אבל , סימ בה ואי , העי

ובאושפיזא" בפוריא, לא"במסכת, א ג להכריז חייב שני שני מצא אבל אחד, אחד כשמצא ודוקא ,

ש משו , העי .מני"שבעת סימ הוי "

דבתוס' כד. ומודה)"(ד חייבה , רבנ ששכיחי ובמקו עי טביעות בה שיש בדברי רבנ שלפי מבואר:

במקו אבל כלל, סימ בו כשאי אפי' , העי שבעת שלא בכלי אפי' , עי בטביעות דרבנ לצורבא להחזיר

להכריז. צרי שאי מודי , רבנ שכיחי vnyk`שלא oiay xaeq c"a`xd la` ,mipey`x cere ,w"nhiya o"anxd zrc oke]

[`l eze ,c"ndaa e` p"kdiaa oebk ,opax igikyc mewna yely e` miinrt fixkdl jixv ,igiky `lc mewna `vnyk oiae opax igikyc mewna.
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.·ÈÔÓ˘ È„ÎÂ ÔÈÈ È„Î ‡ˆÓ˘Î[:ck sc]

.1migezt md m`.היא מדעת דאבידה שלו, אלו הרי

.2`xdpc `zwxa `l gepid jxc o`vne mixebq md m`,[zexve`d egztpy xg` o`vn `le meyx ly 'iq oi`e]

`ax itlדס להכריז, ."חייב סימ הוי מקו ל

dax itleדס שלו, אלו ."הרי סימ הוי לא מקו c"a`xdeל ,ely el` ixd :wqet 'h 'ld dcia`n e"ht m"anxd]

[bt 'nr d"n` oiire ,oniq ied mewn `xdpc `zwxa `l la` ,`xdpc `zwxa wx edfy :ebiyd.

.3zexve`d egztpy mcew e`vnpe ,`xdpc `zwxae gepid jxc meyxa md m`.להכריז חייב

)"(דתוס' ברשו בעהה שכל מפני שזהו : ""מבארי ולכ מחבירו, משונה רשימתו עושה הרשוב "צורת

. סימ dpeynהוי `ly s` ,oniq ied meyx dfy dcaerd mvry xaeq i"yxy :yxtn m"xdnd ,d`xp `l i"yx yexity :mitiqen 'qez]

[34 dxrdae dt 'nr d"n` oierie ,exiagn dpeyn "meyx" jixvy 'qezk xaeq mb i"yxy :yxtn y"yxde ,exiagn.

.4zexve`d egztpy xg` e`vnp j` ,`xdpc `zwxae gepid jxc meyxa md m`,שלו אלו הרי

" שעושי עוד שיש ."רשודכיו סימ הוי לא הרשו לכ ,

אביי)"(דתוס' שבעהה מפני : ."מפרשי עני באותו רשומי וכול חנוני להרבה מוכר אחד ב

בתוס' מבואר חביות)"(דעוד סימה יש א אבל מלאה, החבית וג בחבית, סימ כשאי מדובר שכא :

. סימ הוי שהמידה או בכלי סימ יש שהרי להכריז, חייב מלאה, החבית כשאי או בחבית

.a?ye`i ied m`d zrcn `ly ye`i:ak±.`k sc

:‰· Â˘˙

.1oniq ea yiy xacaמתייאש,"לכו אותו ששמענו באופ אפי' וזהו , סימ בו יש שהרי יאוש, הוי לא ע

לידיה, אתא שבאיסורא -משו `kd d"c .eq sc w"aa 'qezd itl .y"z d"cez - ely ied my oiievn miaxy mewna wxe]

[ipdn `l zeyxa ye`iy iptn edf - o"anxd itle ,dayda aiigzpy iptn dpew epi`.

.2,xdp ly ezilelyae mi ly ehefa[livdl leki epi`y ote`a]וא יאוש, לפני מצא אפי' שרייה, רחמנא

" דכתיב , סימ בו שיש ומצאתהבדבר ממנו תאבד y"`xd."אשר ,`"ayxd ,fk sc onwl o"anxd itl ,xzidd mrha]

sc w"a i"yx itle ,ye`i mrhn `le k"difb gkn edf - dlny dn d"c .fk ,`xeqi`e d"c :ak sc onwl 'qezdn d`xp oke ,'e 'iq eiwqta

[fi 'nr d"n` - ye`i mrhn edf - `ven d"c .eq.

.3ly mde miynxe mivwy mda yiy mixnza oke ,mi ly ehefa epi`e ,oniq ea oi`y xaca
minezi

`ax itlג ולכ עכשיו, התיאש כאילו הוי מתייאש, הוא ממנו שנפל שיודע אחרי שהרי יאוש, הוי

, מותרי התמרי dcea`kביתומי ,oniq da zilc oeikc ,y`iizp `l seqal m` s` ye`i iedy :azk w"nhiya `"ahixd]

[2 dxrd ,ci 'nr d"n` - ye`i ied `lc ,`"ahixd iyecigne c"a`xdn ewcwc mipexg`de ,mc` lkne epnn.

i ia` itleוה ממנו, שנפל ידע לא בפועל שהרי יאוש, הוי יאוש."לא יאוש שאי ביתומי [itlה

`di - c"a`xde xehd itle ,xifgdl inl rcei epi`y iptn edfy :azek qx 'iq j"yd ,xifgdl jixv epi` lhp m` iia` zrcl - m"anxd

[w"nhiya r"re .edil` `eaiy cr gpen.

כא:–כב:)הגמ' dcen,אומרת:(ד i ia`y,שעה כל בה למשמש רגיל שאד כבדי ודברי במעות

הואיל תחתיה, תאני ומצא לדר הנוטה בתאנה וכ זה, שמצא קוד הבעלי בה והתייאשו

יקחנה, שהמוצא שסבור מפני , מתייאשי מעיקרא ולכ נושרות, שה iptnורגילות edf - `ax itle]

[cl bl 'nr d"n`ae ,mr d"c i"yx oierie ,miq`np mzlitp mr mip`zyדאיכא דזיקי, בתמרי וכ ,`xz`a" miqxeb yie]

["`ki`c, מה מתייאשי הבעלי מעיקרא ולכ , אות שאוכלי ורמשי xg`n,שקצי d"c 'qez]

iia`l ,xeyil milibx `ly mixac la` ,mip`z enk xeyil milibx mdy l"vye ,url zgzny oze` z` 'it` miy`iizny :miazek
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

[ye`i ied `lוהבעה מיפות, שתר בשליח מודה וכ שהתרומה", מהתרומה, ליה שניחא דעתו גילה ב

`']תרומה. w"q gpy 'iq jy oiire].

.4mizifa[url zgzny t"kr]לא והבעלי שימאסו, גורמת לא שנפילת דכיו , ליקח אסור לרבא אפי'

. מה מתייאשי

i "yx zqxib itl" עליו.וחזותוהואיל מוכיח "

' q ez zqxib itle.עליו מוכיח וזיתו הואיל

.5url zgzn `ly zif

i ia` itl.יאוש הוי לא ודאי

`ax itle'התוס של הגירסות בשתי תלוי ep]לכאורה 'nr d"n` oieri].

.bxwtd zexit m`dectpy ycwd ly e`?xyrna miaiig:`k sc

:‰· Â˘˙

xwtd'בתוס ומבואר ממעשר, ופטורות)"(דפטור לאחרה הפקיר אבל מלאכה, גמר קוד כשהפקיר רק דזהו :

ונפדו מלאכה גמר קוד שהקדיש הקדש ושפירות פוטרו, ההפקר אי במעשר, נתחייב שכבר מלאכה גמר

במעשר. חייב מלאכה, גמר קוד

.1/b?recne ,dfl epzpe dfn elhpy olfbe apb ly oic dn.ak :`k sc

:‰· Â˘˙

.1oiefn mihqile olfb.ומתייאש הליסטי את רואה שהנגזל כיו , נת שנת ומה נטל שנטל מה

מה)"(דתוס' ,ה בעלי יאוש הוי וגנב גזל סת הסובר: כרבי רק שזהו : y`iiznכותבי `ly c"nl la`]

[dpizp ezpizp oi` `ax itl s`.

2.oiefn mihqil epi`y mixzqna apb

`ax itl, הקוד בדי גזל כדי נתינה נתינתו יתיאש, שבסו milra,כיו ye`i ied olfbe apb mzqy iax zrck]

[jtidl y"xle ,`l olfb y`iizn apb w"zl ,iax lr ewlgp lfebda 'nba.

.c?recne oda dkef dcyd lra m`d ,exiag dcy jeza epzpe eipa`e eivr eixew xdp shy.ak sc

:‰· Â˘˙

.1milrad ey`iizpe oniq mda did `l m`.שלו אלו הרי

.2ey`iizp milrad m` mircei `lyk `nzqa m`[shy d"cez - xdpd ztihy onfa eid `ly 'it]תלוי הדי

יאוש. הוי בא סימ בו שאי בדבר מדעת שלא יאוש בדי ורבא אביי במחלוקת

.3livdl lekie oniq mixaca yi m`. אחריה מרדפי לא הבעלי א ג , בה זכה לא השדה בעל

.4wgcd i"r livdl leki m`שלא דעת גילוי יש שהרי זכה, לא השדה בעל מרדפי הבעלי א

. מה מתייאשי שה דמוכח שלו, אלו הרי מרדפי ולא יודעי הבעלי א אבל מתייאש,

.5,mdixg` scxn epi`e dtihy zrya eid milradyk'q ezd itlרש"(ד ...הא שט חולק)"ה אי

ע"אח רק להציל יכול היו"כ לא שהרי , מתייאשי שהבעלי שודאי דאמרינ שלו, אלו הרי הדחק, י

. n']מרדפי 'nr d"n`ae 'qeza r"re].

.6wgcd i"r 'it` livdl leki `l m`.שרייה 2]רחמנא oic 'a 'eyz lirl oiir eyexit].

.d?recne ,dnexz eznexz m`d zrcn `ly mxezd.ak sc
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:‰· Â˘˙

.1gily e`yr `l m`.תרומה הוי dcenלא `ax mby ,'b 'ld zenexzn c"t n"qkd wiicn ,"`xazqn p"d" 'nbd ixacn]

[cn 'nr d"n` - gily e`yr `lyk mb dnexz eznexz odn zeti eid m`y :wqety m"anxd lr epziibeqn dywde ,dfl.

רש וליקט)"(די"לפי בעהה לצור כשליקט א hwilykב,"זהו wx edf - 'b 'ld zenexz zekldn c"t m"anxd itle]

[y"iir ,`n 'nr d"n` - envr jxevl.

.2xzeia mitid zexitdn mxze gily e`yryk m`בא שתר לאחר א א תרומה, תרומתו אי

""בעה לו ואמר יפותב אצל ."כל

.3"mdn zeti lv` jlk" el xn`e mdn zeti e`vnpe gily e`yrykשמוכח מפני תרומה, תרומתו

. תר שהשליח למה שהתרצה

.4"zeti lv` jlk" el xn` eglyyk m`.תרומה תרומתו

צט:)"(דבתוס' ד בכתובות הגמ' פי על , וא `cgמבואר:ה mxze ,'i siqed e` 'i zgit gilyd m`y
miyiyn cg` e` mirax`n" לומר שיכול מפני תרומה, אמדתיתרומתו שיעור"בהכי וה הואיל ,

משא ""תרומה, לומר מהני לא מדעת שלא מיפות לתור אמדתיכ ."בהכי

.e?recne ,mlke`l el xzen m`d ,zexit exiagl ozepy qix`.ak sc

:‰· Â˘˙

iy` iaxe xnin` itl'ותוס מר)"(דמותר, שלו.ה שזה שתלינ משו שזהו : מפרשי

תוס' )לשיטת שהרי(ש איסק, בר מרי שיתרצה סומ שהיה משו אכל, אשי שרב לומר אי

יאוש, הוי שלא כאביי `d"nהלכה - xzeny dcen iia` ,dvxziy xexay xacay xaeqc ,jk yxit ok `"ahixd la`]

['p 'nr,

`xhef xn itleבעה של פירות שה דחיישינ גזל."אסור, והוי , הבעלי ידיעת ללא ונתנ ב

מר)"(דבתוס' לכוה מביתו מביא האריס שא ופליגי"מבואר: הפרדס, מ שהביא מדובר ובסוגיי מותר, ע

" הפרדס לבעל יאמר לא האריס חלוקה שבשעת חוששי לההא שנתתי מה כנגד k"yna."תטול r"re]

['a oic dp 'eyz 'i wxt w"a zkqna.

.feili`n `ad oniq oke ,oipne ,dcn ,xyw ,lwyn ,mewn m`d ,oniq ied qxcil ieyrd oniq m`d
?recne ,oniq ied:bk±:ak sc

:‰· Â˘˙

.1qxcil ieyrd oniq

dax itl. סימ הוי b']לא `yep '` 'eyz lirl k"yn oiir - mrhd].

`ax itle. סימ הוי

.2mewn

dax itl. סימ הוי לא

`ax itle, סימ okidהוי rcei epi` ixdy ,oniq ied `l r"ekl ,dlitp jxc didyk la` ,dlitp jxc did `ly `wec edf j`]

[epnn ltp'הגמ כג:). ,(בד סימ הוי שלא מודה שרבא מקרי שני שיש שכול1.אומרת: דנהרא ברקתא

" ליה דאמרינ משו , לחברשמי איתרמי כ ל זה מקו דאיתרמי היכי חילפי.2.."כי ביה כשקדחי

.3oipne ,dcn ,xyw ,lwyn, סימ הוי מיוחדי ה nbae'א ,n"y d"c :k sc lirl i"yx oiir - "oniq xyw" oica]

['g `yep '` daeyz lirle ,et daeyz '` wxt lirl k"ynae ,:bk sc lirl. סימ הוי לא כ עושי שכול באופ וא ,
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, מני לא ששני אומרת: כה, בד הגמ' ואילו , למני נחשב ששני אומרת: כד. ד dxizqdהגמ' aeyia]

[9 dxrdae ,`v ,v 'nr d"n`ae ,`ede d"c .dk sc 'qez oiir -.

.4eili`n `ad oniq

w"z itl. סימ הוי miaxk]לא dkldy iptn ,y"`xd wqet oke].

dcedi iax itle. סימ ezenkהוי dkldc ,n"x dpyna qxby iptn ,xiaqn n"qkd .`i 'ld dcia`n e"ht m"anxd wqt oke]

[dcedi iax cbpk.

מאיליו,"רש נפל ולא נתנו, סימ שלש דאמרינ מפרש: ly`י dcen dcedi iax - eili`n ltpy reci m` la`]

[oniq ied.

ות מאיליו, שיבוא הוא שרגילות ומדובר , ש לו שנפלו שידע שאמרינ : מפרשי שחולק"ותוס' ק

או , מבחו ניכר א אבל , ש לו שנפלו ידע לא שמסתמא אמרינ מבחו ניכר שלא כיו סובר

ת מודה , מבחו ניכר ואי מאיליו לבוא רגילות שאי דבר ."שהוא סימ שהוי ק

.5cgein jezig zxeve jeyp bcלכו". סימ הוי ע

.6dndaa mieqne cgein wlg. סימ הוי לא

.1/f?oilke`d lr oixiarn m`d.bk sc

:‰· Â˘˙

dax itlרש . מעבירי ."אי להגביה שחייב דהיינו : מפרשי ותוס' י

`ax itle. מעבירי

.g?recne ,my oiievn miaxy mewna dcia` `vny ina oicd dn:ck .ck sc

:‰· Â˘˙

dty`a e` oenh `vn m`,יא תשו' לקמ dty`a,עיי `le oenh `l m`vn m`o erny iax itl
xfrl` oaברוב אפי' ביה פליגי רבנ וא ישראל, ברוב אפי' דבריו א מסתפקת הגמ' שלו, אלו הרי

:"עכו כדלהל ה והדיני האופני ההלכה. מי וכפי ,

.1l`xyi aexa `vnpe oniq dcia`a yi m`,להכריז שחייב dca`yהלכה dcia`a dcedi ax wqty enk]

[oxia xdpaר והא כרבנ זהו א מסתפקת: הגמ' חולק.". אלעזר ב ש

.2m"ekr aexa m`,שלו אלו שהרי zeibxt]הלכה `vna opgei iaxe ,oii ziag `vny ina iq` ax ewqty enk]'הגמ .

עכ שזהו כר"אומרת: וס"פ חולקי רבנ א ומסתפקת: אלעזר, ב להכריז."ש שחייב `xnל ongp ax itl]

`wec edf "miax"y :azekd oiibeqa `"ayxa r"re ,y"iir ,ely el` ixd r"ekle l`xyi aexa 'it`y ote` yi - .ek sc onwl dea` xa dax

[fixkdl aiigy dcen oerny iax 'it` zvw my oiievn miaxdy ,`nlrc miaxd zeyxa la` ,`ihlte `ihxqk.

.1/g?oicd zxeyn miptl jlil yiy micnl okidn:ck sc

:‰· Â˘˙

'ÒÂ˙( :(לפני כותבי

.1yceg a"i xg` ly dcia`aפטורי כול הדי מעיקר כי , לכ פסוק צרי ולא מסברא זהו

עצמה. האבידה מלהחזיר

i "yx itlבתר)"(ד יה אחר מצאה חודש."כי ב

'q ezd itleלבתר)"(ד יה אחר בה לטפל למוצא חיוב אי שאוכלי"כי שמצא, בחמורי חודש ב

. ועושי
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.2rx `vnpy rahnae ,eceak itl epi`e owfa dcia` zxfgdמ יעשו"למדי שמעיקר"אשר שא ,

מומחי והשאינ מחזירי שאחרי כמו וישל יחזיר , מלשל פטור ומומחה מלהחזיר פטור הדי

. משלמי

.3milral ziag exayy milretaמ טובי"למדי בדר תל למרות"למע , תשלו מה יקח שלא ,

גדול. הפסד לו שעשו

.2/g?xzen m`d oird on mlrzny xya:ck sc

:‰· Â˘˙

ax itl'תוס מותר. שהשליכו עד משנטלו ורואהו עומד והאד והשליכו בשר שנטל ובעו ה"(דאסור,

:אתא) וכותבי אסור, העי מ שנתעל בשר א מחלוקת שיש : מביאי

.1ekilydy cr elhpyn ed`exe cnera m`לכו". נתעל נקרא לא כי מותר, ע

.2okidn reci `le xya `ian ser d`x m`לכו"לכו שזהו : ומפרשי אסור, להיות"ע שיכול מפני ע

. גויי שרובה מעיר הביאו שהעו

.3l`xyi igah `aexy xirn xya `ian ser d`x m`שנתעל בשר א האמוראי נחלקו בזה

אסור. או מותר העי מ

.4oniq ea yi xyaa m`'כג:)התוס ד מותר.(לעיל רב לפי שאפי' : כותבי

.h?oihegy o`vne jlde ,eilebpxze eiicb el eca`y ina oicd dn:ck sc

:‰· Â˘˙

.1md miprpk igah aex m`.באכילה אסור הבשר מקרה בכל

.2jxca o`vn e` dty`a o`vne l`xyi igah aex m`

dcedi iax itl.אסור

b "d ix ly epa `ippg itle.מותר

: iax xn`ריה של בנו חנניא רבי ודברי באשפה, כשמצא יהודה רבי דברי בבית."נראי כשמצא ג

התוס' כותבי דבריו )"(דבביאור בחולי הגמ' פי על , שמצא באשפהה היינו , התנאי בזה שנחלקו שאשפה :

שבבית, כאשפה שהוי משו אשפה, בלא בדר כשמצא בסוגיי וכ dty`aשבבית, o`vnyk la`
weyayלכו"לכו באשפה לא בבית וכשמצא באכילה, אסור הבשר מותר."ע ע

.'· ‡˘Â '‡ ‰·Â˘˙ ÏÈÚÏ ÔÈÈÚ - ˙ÂÚ·ËÓ ‡ˆÓ ÔÈ„

.i?recne ,mixyewn zelfeb ,xcbd xg` e` dtbd xg` `vny ina oicd dn:dk sc

:‰· Â˘˙

.1,gepid wtq yie oniq oi` m`.יחזיר לא נטל וא יטול, לא מדדי גוזלות fl:לדוגמא: sc onwl i"yx]

[y"iir ,elw 'nr d"n` - ea dkfy wqty m"anxdn zxg` ,edil` `eaiy cr gpen `diy :yxtn ,m`e d"c.

אחר)"(דבתוס' ושאה קצת, אפי' כשמשתמר או המשתמר במקו כשמצא דוקא יטול שלא מבואר:

דודאי שלו, אלו הרי כלל, משתמר לא א אבל , סימני לתת שיכול אד אי שהרי יחזיר, לא נטל

. הבעלי ונתייאשו היא אבודה

.2oniq yi m`.הינוח ספק יש אפי' ויכריז, gepidיטול wtqa lehi `l oniq yia mby wqty m"anxd lr eywd o`kn]

[bw 'nr d"n` בתוס'- ומבואר אחר)"(ד. קצת,ה משתמר או משתמר שאי במקו זה שכל :gepid i`cea 'it`]

[13 ,lw 'nr d"n` יטול,- לא המשתמר במקו נמצא אבל ,,oniq ea yiy xaca s` lehi `l gepid i`cea - o"xd itle]

[lw 'nr d"n` - xnzyn epi`ye xnzyn mewnn mb eplhi `l okle ,dilr xdfeny dcia` ef oi`y'ובתוס )"(ד, וא מבואר:ה
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" הגמ' יחזירשדברי לא נטל שנטלהוא למקו יחזיר שלא דהיינו , סימ בו שיש בדבר א מדובר "

מרש אחרת יכריז, ."אלא סימני שיביא אד אי כי יחזיר, ולא , סימ בו שאי בדבר שמדובר המפרש, י

.3"xifgi `l"

yxtn yi mya 'qez itl,שהניחו מה מצאו ולא בעלי באו שמא לחוש ויש לביתו כשנטלה רק זהו

שנטלו. למקו להחזיר חייב , כ בתו בעלי באו שלא וראה מש שזז בלא נטלו א [dxe`kleאבל

[zvw xnzynd mewn df m` mb oniq ea oi`y xaca 'it`.

' q ezd itle,המשתמר במקו כשמונח רק זה לפירוש ote`aמסכימי mby xaeqe wleg w"nhiya `"ahixd]

[`nw 'nr d"n` - xifgi `l dfוהבעלי ויתכ קצת, שמשתמר במקו כשמונח דהיינו אבידה, בספק אבל ,

בשמירתה מחוייב וכשהגביהו הואיל , מש שזז בלא בהגביה ג שנטלו, למקו יחזיר לא , ש שכחוהו

" והוי אבידהמספק, o"xde,"שומר `"ayxde ,micr milrad e`iaiy cr e` ,edil` `eaiy cr ecia `dze ,oniq ea oi` 'it`]

'nr d"n` - mewnl epxifgi myn ff `l m` jkitl ,dgkyy oiyyeg `l ik ,dcia` wtq ied `l zvw xnzyny mewnay mixaeqe miwleg

[anw `nw.

.`i?recne ,dty`a ilk `vny ina oicd dn:dk sc

:‰· Â˘˙

.1oenh 'it`e zeptil dieyrd dty`a e` dlebn dty`a.היא מדעת אבידה

.2dty`l eltpe okziy wipnde ipikqk xaca oke ,dzeptl eklnpyk zeptil dieyr dpi`y dty`a
zrc `la.ומכריז נוטל

דתוס' כד. ד )"(לעיל בטמו מדעתה שלא יאוש שהוי מפני רק שזהו : `elכותבי ixd - ye`i ied c"nl f"itle]

[ely.

אחר)"(דהתוס' קצת,ה המשתמר במקו כשנמצאו , סימ בה שיש והמניק בסכיני שמדובר : כותבי

. הבעלי ונתייאשו היא אבידה דודאי שלו, אלו הרי , סימ בו כשאי אבל

.2mdy `qke iaekk mixacae ,xnzynd mewna `ede ,zeptil dieyr dpi`y dqekn dty`a m`
dpeek `la mkilydl yyg oi`y milecb mixac. בה יגע לא

.ai?recne ,lzek jeza dcia` `vny ina oicd dn.ek :dk sc

:‰· Â˘˙

.1,jizycae oyi lzekadlifbn f"ht m"anxd zhiy zhiya 'a w"q qx 'iq j"yd ,dcelg dzlrd dcia`dy epiid "jizy" :i"yxl]

j"yd ,m"anxdke i"yxk `ian '` 'irq my r"eyde ,zepyid zepenhnd lk jxck dhn dhn wenr `vnpy epiidy :azek ,'f 'ld dcia`e

['b w"q my zeaizp oiire ,zehiyd ipyk `xnegl wqt r"eydy :yxtn my. ולפני מחציו כשמצאו ג שלו אלו הרי

" שזהו מפרשת: ההברייתא אמורי של לו לומר שיכול meyn,"מפני ,`ed xzidd mrhy ,rnyn i"yx ixacn]

,ith jizyy oeikc ,ely `id ixd ,oniq ozpe l`xyi `a m` s` - i"x mya w"nhiya `"ahixd itle ,miixen` ly `edy zn`a milezy

[25 dxrdae dnw 'nr d"n` - miixen`a dlzi `vendy mirceiy iptn ,miy`iizn oilrad.

די"רש מחציו)"(במשנה בכותל)"(דוהתוס'ה וזהה הכותל, בעל של לא שזה שמוכח מפני שזהו : מפרשי

תוס' התייאש. כבר )שהניחו .(ש סימ בו שיש בדבר אפי' שזהו : מוסיפי

התוס' )"(דלפי בדשתי להיותה שיכול בדבר קונה חצר שאי לפי זהו לו, קונה אינו שחצירו הטע

, לעול ימצאנו lyשלא ehefk cea` aygp mixg`l `le xvgd lral reci epi`y xaca itl edfy :yxtn ,'g 'ld my m"anxde]

[gnw 'nr d"n`ae c"a`xa oiire ,mi.

.2miptle eivgn d`vnp dcia`de ycg lzeka.הבית בעל של אלו הרי

)י"רש בכותל)"(דותוס'(ש חלודה.ה העלה א ג שזהו : מפרשי
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.3,edepzp x"dx ipay dgked oi`y mixaca ,uegle eivgn dcia`de ycg lzekaצמר לדוגמא:

שלו. אלו הרי אחיזה בית לה שאי כס של ופלטא

די"ברש כח: מחציו)"(ד )ובתוס'ה שהעלה(ש בחפ ודוקא , סימ בו שיש בדבר א שמדובר מבואר:

, בעלי יאוש כא שיש משו zrcn]חלודה, dcia`k iedy meyn edf - o"anxd itle],הינוח ספק הוי כ לא דא ,

יטול, שלא `']שהדי w"q q"x 'iq j"y oiire ,`"bd - xnzynd mewn `ed df xegy oebke].יכריז נטל וא ,l"pd 'qez dfn]

[oniq ea yiy xaca s` xaecny :migiken.

.4dfig` zia mda yiy qika e` oikqa ycg lzekaשל והשנציה הסכי של הידית בתר אזלינ

בעה של הוא הרי , פני כלפי זה שא רה"הכיס, מבני שאחד ראיה הוי , חו כלפי וא הניחו."ב, ר

, בדשתי מדובר זה באופ -ג xnzynd mewna gepid wtq lkk ,oniq ea yiy xaca 'it` lehi `l ,jizya xaecn `l m`c]

[xg` d"c sc :dk sc lirl oiir.

.5lzekd lk z` z`lnn dcia`dyk ycg lzeka.אחד לצד משופע שכשהחור אפי' , [mbחולקי

[jizyca xaecn o`k.

.6mixg`l exikyn didy ote`a ycg lzeka'תוס שלו. אלו הרי הבית בתו מצא )"(דאפי' בתו ה

אבידה. שהיא שנראה באופ דוקא שזהו : מפרשי

`iypn ax itlר על החולקי עובדי"לרבנ לשלשה פונדק שעשאו באופ רק זהו אלעזר ב ש

שא , ,"כוכבי האחרו אחר שנל לומר dkldyא `ziixadn gikedl oi` okle ,"oiievn m"ekr aexy mewn" oicn epiide]

,l`xyi dylyl wcpet e`yryk mb ely el` ixd - xfrl` oa y"x itl j` ,l`xyi aexa 'it` my oiievn miaxy mewna xfrl` oa y"xk

`ihxqa enk ilrn `lc iypi` `vndl mileki wcpetay :mix`any w"nhiya `"avixe `"ahix oiire ,my miievn miaxy mewn `xwp ixdy

[`ihlte. לאחרו נותני האחרו של שזה לומר שיכולי פונדק, עשאו שלא במקו אבל ,ote`a mb]

[bqw 'nr d"n` - dcelg elrd zerahndy.

רש נמי)"(די"לפי הכא לאחרו"ה זוויותיו,"נותני כל מחפש שוכר דסת , האחרו לשוכר היינו ,

ולפי , מהראשוני ולא האחרו של זה מסתמא נשאר פירש"וא )"(בדי"ז כוכבי עובדי שלשה דלאוה :

עכו שלשה בעכו"דוקא דג אמרינ", שלו.אחד אלו הרי

התוס' ובד"(דולפי וניזל, ובמהרש"ה לשלשה, ובמהר"ה )"א הבעהש בתר את"אזלינ גר שמסתמא ב

פונדק עשאו א ורק מזה, מתייאש אינו שהרי , סימ בו שאי בדבר ואפי' בביתו, הוא ועדיי בבית

עכו שה מהרוב שנפל דמסתבר שלו, אלו הרי בבית, ה ועדיי כוכבי עובדי ."לשלשה

התוס' כתבו נמי)"(דעוד הכא עה שנבדק במקו שנמצאו במעות שמדובר בתר": אזלינ ולכ כיבוד, י

ע נבדק שלא במקו בנמצא אבל , והרי"אחרו , אחרו בתר אזלינ לא עמוקה, בגומא כגו כיבוד, י

שלו. אלו

ongp ax itleר"לכו על בזה פליגי לא ורבנ , יהודי לג' פונדק כשעשאו ג זהו אלעזר,"ע ב ש

רוצי ולא מצאו ודאי אותו המכירי שהאחרי שתולה מפני מתייאש ממנו שנפל שזה משו

שמצאו. לו הודיעו שלא מזה להחזירו,

.bi?recne ,dylyn e` mc` ipa ipyn ltep rlq d`xy ina oicd dn:ek sc

:‰· Â˘˙

.‡ÌÈ„Â‰È Ô‰Â ÌÈ˘Ó ÏÙ

ongp 'x itl,להחזיר a"qxחייב r"ey - edil` `eaiy cr gpen `di ,oniq oi`yk i`c ,oniq dcia`a yiyk t"kr ,inn d`x `le]

['c 'irqעד לו מאמי ואינו לקחו, שחבירו שתולה מפני מצא, ולא כשמשמש מתייאש אינו ממנו שנפל דזה ,

שישביענו.

רש אימור)"(די"לשיטת דקייה מאי לפי רק זהו :"" הסובר כאביי יאושל הוי לא מדעת שלא וחייב"יאוש ,
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" הסובר רבא לפי אבל יאוש, לפני באיסורא לידו ובא הואיל יאושלהחזיר, להחזיר."הוי חייב אינו ,

התוס' שנפל)"(דלשיטת אתה חיפשו ששניה ומדובר , לעול מתייאש שאינו ומפני רבא, לפי אפי' זהו :

אינו סימ בו שאי בדבר ואפי' לו, שיחזירנה וחושב לקחה, חבירו שודאי וסבור , לכ קוד האבידה

להחזירה, וחייב xaecnyמתייאש :azek y"`xd mya w"nhiya r"re ,`"ahix - oniq ea yiy xack dcia`d lral dil iede]

[oniq mda yiy oixexva.

.·ÔÈÙ˙Â˘ ÌÈ‡˘ ÌÈ„Â‰È ‰˘Ï˘Ó ÏÙ

ongp ax itl,לתבוע ממי יודע אינו שהרי המוצא, ליד שבא לפני התייאש שודאי להחזיר, חייב אינו

" יאמר אחד מצאתידכל לא ."אני

`axc `ail` 'nba oey`xd oeyld itlשו כשאי הוא"רק ולכ להחזיר, חייב אינו וחד, חד לכל פ

-מתייאש, exiag lr edgci cg` lk ixd ,oitzey mpi` m`e ,cg` lkl dayd ick oi`y iptn df oitzey md m`c ,xifgdl jixv epi`e]

['qezשו בו יש א אבל מייאשו.", ולא נינהו, שותפי דאימור להחזיר, חייב וחד חד לכל פ

`axc `ail` 'nba ipyd oeyld itleדאימור"אע להחזיר, חייב פרוטות שתי שוה אלא בזה שאי פ

. שותפי לשני רק שייכי פרוטות הב' וכל לשני, מחל ואחד נינהו lyשותפי epic ,df oeylly :eazky mipey`x yi]

ongp ax ly epicy :eazky yie ,cg` lkl dhext oi` oiicr exiagl cg`d legni 'it` oky ,zehext izy ieey mda oi`yk miiwzi ongp ax

xifgdl aiig epi` zehext dyly 'it` ongp axle ,ongp ax lr wleg df oeyla `axy :cnel s"ixd eli`e ,oitzey opi`y rcei `vendyk xeacn

[117 dxrd cqw 'nr d"n`a r"re ,arw 'nr d"n` -.

""רש אומר שהאובד מפרש: שותקשהשוי הוא לצערני ששותק יאוש,ת לפני המוצא ליד שבא ונמצא "

דס לרבא אבל יאוש, הוי לא מדעת שלא יאוש דסבר לאביי רק שלו."זהו אלו הרי יאוש, הוי ל

" הסובר רבא ג זה באופ התוס' יאושולפי מתייאשהוי אינו לעול שהרי להחזיר, שחייב מודה "

. מה

.‚„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ‰ËÂ¯Ù ˘ÈÂ ÔÈÙ˙Â˘ ÌÈ„Â‰È ‰˘Ï˘Ó ÏÙ

להחזיר, שחייב משמע, axמהגמ' lr ixnbl wlegd `axl wx edfy ,s"ixd zrca oiad ,`"id dcia`e dlifb 'ldn f"hta n"qkd]

[l"pd mipey`xdn zxg` ,xifgdl aiig `l p"xl la` ,`axk wqte ,ongp.

.„˙ÂÏÂÁ‰ ÔÈ· ÏÙÂ˘ ‰‡¯˘Î

ואע מתייאש, ממנו שנפל וזה הואיל שלו, אלו שהרי אומר: מירבל."רבא וקא ארבלא דאייתי שראה [itlג

c"it m"anxa r"re ,mc` lkne epnn dcea`y ,mi ly ehefk iede li`ed ,xexv fef oebk ,oniq ea yiy xaca s` edf - dhiyd mya w"nhiyd

[105 dxrdae etw 'nr d"n`a ,'h 'ld dcia`e dlfbn.

.cilkez `l" e`/e ,"maiyz ayd" e`/e ,"lefbz `l"a xaer dcia` `vend mipte` el`a
?"mlrzdl:ek sc

:‰· Â˘˙

.1dlfebl n"r ye`i iptl diabd m`[erw 'nr d"n`ae mipey`xe i"yx oiir]" משו , בכול תגזולעובר ,"לא

" תשיבמשו ""השב ומשו להתעל, תוכל מה"לא על תקנה הוי לא יאוש, לאחר החזירה וא ,

הוא. בעלמא דמתנה שעבר,

מתנה)"(דבתוס' "ה של לאו את תיק שלא הגמ' שכוונת להתעלמבואר: תוכל של"לא לאו את אבל ,

תגזול" "לא ומצות תשיב" "השב של לאו על ג תקנה הוי יאוש לפני החזירה וא , תיק תוכל" לא

n"r."להתעל dcia` diabnd la` olfba wx edf ,dyrd z` owzne dyrl wzip dlifbc e`ly s`y :xaeqe 'qez lr wleg o"anxd]

`l dxifgd m` okle ,dinc z` `le dcia`d z` `l xifgdl aiig epi`e ye`ia dcia`d z` dpew `vend ,milrad ey`iizde dlfebl

oeekzny meyn ,ye`ia dpew `ly ye`i iptl dcia` `venl inc `le ,ynn dpzn iede "maiyz ayd" z` mbe "lefbz `l"d z` mb owzn

[`venl dpew `l ezeyxa ye`ie ,dcia` xney iede dxifgdl.
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.2dlfebl oiekzp ye`i xg`le ,dxifgdl n"r ye`i iptl dlhp" משו רק תשיבעובר ."השב

.3dlhp k"g`e milrad ey`iizpy cr oiznd" משו רק להתעלעובר תוכל ."לא

.4dlfebl jlnp ye`id iptle ,dxifgdl n"r dlhp m`e'אינו)"(דבתוס "ה על ג שעובר לאמבואר:

מרש"תגזול א עובר)"(די", עובר.ה שאינו משמע,

.ehe` rwxw iab lr d`vnp dcia`dy ote`a ,ipgley iptl e` zepga dcia` `vny ina oicd dn
?ogley iab lr:ek sc

:‰· Â˘˙

.1my micner mipewdy mewna `vnp m`,שלו אלו הרי סימ בו אי jizyc,א d"c '` 'nra 'qez]

dpi`y xvgay xaecny :yxtn m"anxd ,`vndl eteq oi`e ohw xac md zerny meyn ,el dpew ipepgd ly exivg oi`y mrhd :miazek

ribd utgdy meyn ,"ixvg il ipwz" xn`i 'it` ipdn `ly xaeqe wleg c"a`xde ,"ixvg il ipwiz" xne` k"`` dpew epi`e ,zxnzyn

[ye`i mcew exivgl.oniq ea yi m` la`.ומכריז נוטל

אפי')"(דבתוס' עכוה שרוב שבמקו ."מבואר: סימ בו יש א א שלו אלו הרי , ש מצויי

.2micner ipgleyde xkendy mewna `vnp m`בו שאי בדבר ג ולשולחני, למוכר להחזיר חייב

. סימ

.3ipgleyd ly ogleyd lr gpen `vnpyk,שלו אלו הרי אומר: אלעזר 1]רבי oic l"pdk oicd],lr m`e
ipeepg ly epgleyכהנ 2,"הדי די `ixyל zedbday m"anxa oiire ,w"nhiy oiir ,"diziyw oizipzn" 'nbdn wiiecn ok]

[... 'nr d"n`ae ,`"xbd zedbda ,ely el` ixdy ,azeky.

.fhzern mkeza `vne ,exiagn zexit gwly ina oicd dn,xg` utg e`?recne.fk :ek sc

:‰· Â˘˙

.1oniq yi m`.ומכריז נוטל

.2xbzd on gwelae oniq oi` m`. ה מי של יודע שאינו כיו שלו, אלו הרי

דהתוס' כו. )"(בד דשתי בדברה אבל לימצא, סופ ואי , קטני דברי שה במעות רק שזהו : כותבי

בעה של אלו הרי לימצא מדעתו."שסופו שלא לו קונות לימצא שיכול בדבר אד של וחצירו הואיל ב,

.3a"dran gwelae oniq oi` m`.לו להחזיר חייב

.4ick ddyy mcew mbe mixg` zexita eaxrl ick ddyy mcew o`vne ,xbz `ed gweld m`y
mixg`l xeknl,להחזיר oniq]חייב mda oi` m` 'it`]לרש בי וזהו לתוס'.", ובי י

.5mixg`l xeknl ick ddy mbe oaxr xak m`לרש ומכריז,"בי נוטל סימ בה יש א לתוס' ובי י

שלו. אלו הרי סימ בה אי וא

.6mixg`l xeknl ddye cg` a"dran dpw xbzd m`

i "yx itl.להחזיר חייב

'q ezd itleמלוקח)"(ד שלו.ה אלו הרי

.7xeknl ick ddy `l la` ,axrl ick ddyy m`

i "yx itl.שלו אלו הרי

' q ezd itle.להחזיר חייב
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.fizcia` lkl dyrz oke ,ezlnyl dyrz oke ,exengl dyrz oke" weqtdn l"fg miyxec dn
?dcia` zayda mixkfend "xey"e "dy"n oke ,"dz`vne epnn ca`z xy` jig`.fk sc

:‰· Â˘˙

.1"exengl dyrz oke"n. האוכ בעדי או האוכ בסימני חמור שמחזירי

.2"ezlnyl dyrz oke"nכל א להכריז, חייב תובעי לה ויש סימני בה שיש מיוחדת שמלה מה

להחזיר. חייב אינו , סימני אי א אבל להכריז, חייב תובעי לו ויש סימני בו שיש דבר

והביאו"רש התורה, מ מועיל שיאוש לומדי ומכא שמתייאש, מפני שזהו : מפרשי ותוס' י

" מדכתיב זאת לומד יוחנ רבי בש ומצאתהשהירושלמי ממנו תאבד ומכל"אשר ממנו לאבודה פרט ,

. אד

.3"jig` zcia` lkl"n.מותרת גוי שאבידת

.4"ca`z xy`"n

r" ekc `ail` `ax itle ,w "zc `ail` iia` itlבה שאי אבידה להחזיר חייבי שאי למדי

פרוטה. שוה

dcedi iaxc `ail` iia` itle. אד ומכל ממנו שאבודה אבידה להחזיר חייבי שאי למדי

.5"epnn"nדת אליבא דכו"אביי אליבא ורבא ממנו"ק, שאבודה אבידה להחזיר חייבי שאי : למדי ע

. אד ומכל

.6"dz`vne"n

dcedi iaxc `ail` i ia` itlומה פרוטה, שוה בה שאי אבידה להחזיר חייבי שאי "ו"למדי

" הגביהו.ומצאתהשל א ג מותרת גוי שאבידת למדי "

r" ekc `ail` `axle ,w "zc `ail` i ia`leאת הגביה א ג מותרת גוי שאבידת למדי

האבידה.

ת אביי שלפי מבואר: בדי"בגמ' חולקי ה רבא, ולפי , דורשי במשמעות רק חולקי יהודה ורבי ק

שו שיהיה וצרי הואיל להחזיר, חייב אינו יהודה רבי שלפי והוקרה, וחזרה שהוזלה משעת"פרוטה פ

ת ולפי מציאה, שעת עד שו"אבידה היה האבידה מציאה ובשעת הואיל חייב, biפ."ק wxt m"anxa r"re]

[bkx 'nr d"n`ae ,my n"na ,dcia`e dlifbn.

.7"xey"nוכ השור, של זנבו גיזת אפי' להחזיר שחייב שלמדי מהגמ', יוצא לגיזותיו,"לכאורה שה ש

התוס' ושה)"(בדהא "ה בכלל שה הוי זנבו, לגיזת שור שנכתב שאחר אחיכתבו: אבידת עוד"כל .

בתוס' לגיזת)"(דמבואר משוה פחות זה שא מרבה": והפסוק מלהחזיר, פטור בזמפ לגוזזה שחייב לנו

שו בה אי גיזה שבשעת א ולהחזירה, deyiפ."גיזה cgie ,febie lcbie xefgiy iptn aiig - 'qezd itly oiad i"wenipd]

yi j` ,cgi oitxhvne t"eey dcia`d xwira yiy iptn edfe ,dhext deeyi `l mlerl m` mb ,xryd aiydl aiig - o"xd itlye ,dhext

[123 dxrd hx 'nr d"n` - 'qezd zpeeka mb ok eyxity.

zxne` 'nbd"dy"y.הוא מיותר לכאורה באבידה, האמור

.gi?dxezay xac lkl ,od `ziixe`cn mipniq m`d:fk .fk sc

:‰· Â˘˙

.1wdaen oniq[:gi sc lirl 'nba x`eank ,zipelt ze` cva awp oebk]שאבד אשה גט להחזיר לעני א סימ הוי

לווי מג' וא ללווה, שמחזיר אחד, ולווה מלוי מג' שטרות ג' מצא א וכ לה, שנתנו לפני מהשליח

למלוה. יחזיר אחד, dlx,ומלוה 'nr d"n` oieri ,`ziixe`c mipniq m` 'nbd zira llka miwdaen mipniq mby mixaeqd yi]

[rx 'nrae.
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.2wdaen `l oniqונפק , סימ נקרא א בגמ' ספק :"הוי הבאי אופני לב' מ

רש`. , בסימני אשה גט להחזיר חייב מהתורה השליח,"א מ שאבד מפרש: nr'י d"n` oiir i"yx zpeeka]

[frx.

.a. עדי בלא מובהקי לא סימני בנתינת רמאי שאינו למי אבידה להחזיר

.b.שבגופו מובהקי לא סימני עדות פי על להנשא לאשה מתירי pwqnly`א :azek .hr sc oileg i"yx]

,`nlral dcia`e hba enk dwfgn `ivedl oia wlgny ,`l 'iq `nw f"rd` i"aepae ,m"anxa ,fi 'iq xeha r"re ,`ziixe`c mipniq

[`rx ,xr 'nr d"n`ae ,y"iir.

.3wdaen `l oniq zxcbd

,miyp` daxdl mze` yiy mipniqלכו גו או ארו ."דהיינו סימני נקרא לא epi`yע mixaeqd yi]

[y"iir ,dnx 'nr d"n` - df it lr dcia` mixifgne ipepia oniq `edy mixaeqe miwleg yie ,oenna 'it` eilr oikneq oi`e llk oniq.

eilka eidy mipniq zpizp[iwneqe ixeiga `ly].

'nba oey`xd uexizd itlלשאלה."לכו דחיישינ , סימ הוי לא ע

'nba ipyd uexizd itle. סימ הוי דאורייתא, סימני נאמר א

"`ney" ly oniqלת ,". מעידי מהבאי ב ולאלעזר , מעידי אי exn`ykק :yxtn ,oicirn oi` d"c i"yx]

[:fk 'nr d"n` oiir ezpeeka ,ipelt xa`a `ney ea did oniq: אופני ארבעה אומרת הגמ' מחלוקת בסברת .

.`. דרבנ או דאורייתא סימני א דפליגי

.a.גילו בב מצויה א בשומא דפליגי

.b.מיתה לאחר להשתנות עשויי א בסימני דפליגי

.c. ומחזירי הוא, מובהק סימ שומא א 1]דפליגי oic lirl oiir ,`ziixe`cn oniq ied m`].

.4mipniq `iady i`nx" שנאמר לו, ית אותולא אחי דרוש הוא"עד א אחי את שתדרוש עד ,

eky]רמאי, 'nr d"n` oiir - oiwdaen mipniq `iady i`nx oic],לו שמחזירי פשוט עדי הביא א אבל .wqtp oke]

[fk sc i"pta oiire ,r"eya.

.hi,dcia` mdl ca`y miprehd mipya oicd dn.1.mipniq `ian cg` lkyk.2`ian cg`yk
.mipniq wx ipyde ,eriiqn cg` cre mipniq.3.micr ipyde mipniq `ian cg`yk.4cg`yk

?dlitp icr ipyde dbix` icr `ian.gk sc

:‰· Â˘˙

.1mipniqe mipniq"רש"יניח שלו. שזה האומר אחד עד מביא מהצדדי אחד א ג )"(די", סימני ה

אליהו, שיבוא עד יניח iad`מפרש: cg`yk :w"nhiya mipey`xd ewlgp .fhy 'nr d"n`ae 'e 'ld dlifbn b"it m"anxa r"re]

[fhy 'nr d"n`ae ,y"iir ,miwdaen mpi`y ipyde miwdaen mipniq.

.2,exiag lyn xzei aeh oniq yi cg`lykוהשני ורוחבו, אורכו של סימני מביא שאחד לדוגמא:

גמיו. מדת רק מהאומר טוב יותר סימ שהוא ורחבו, אורכו מדת לאומר ינת גמיו מדת

.3mipniq `ian ipyde micr `ian cg`yk. מסימני עדיפי וה הואיל לו, ינתנו

.4dlitp icr `ian ipyde dbix` icr `ian cg`ykבעדי שמחזירי ומשמע נפילה, לעדי ינתנו

נגדו. אריגה עדי אי בא בלבד, נפילה

.kaiig izn cre ,"dcia` izca`" cae`d e` "dcia` iz`vn" `vend m`d ,fixkdl jixv in
?fixkdl:gk .gk sc
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.1fixknd" כמבואר להכריז, הצרי הוא אבידה המוצא הסוגיא פשטות נותלפי וזה ומכריז, עומד זה

ונוטלה i"yx."סימני z` e`iade ,i` d"c :ak sc lirl 'qezd mixaeq oke] ,crd cbpk raydl jixv m` y"`xde i"wenipd ewlgp]

[fixkn cae`dy xaeqd.

.2dfxkdd onf jyn

n"x itlביהמ ...משחרב האבידה. נמצאת שבו המקו שכיני שידעו האנסי"עד משרבו ק...

dcedi iax itlmiiw w"ndiay onfaשיעור שהוא , ימי ז' האחרו הרגל ואחר , רגלי שלש ממתי

שלושה, לירושלי ויחזור בכיליו, לעיי אחד יו ש וישהה שלושה, לביתו יל הרגל עולי שאחרו

ר הא הפיסקא סו עד חולק..."....מכא ycwndמ zia axgynבבתי מכריזי שיהו התקינו

מדרשות, ובבתי miqp`dכנסיות eaxyne( למל שהאבידה אומרי שהיו מודיעי(פי' שיהיו התקינו

ודיו. ולמיודעיו לשכיניו

שהיו , ראשו במקדש רק הוא , ימי ז' לביתו יל הרגל עולי שאחרו ששיעור סובר: יוס רב

. ימי ג' מספיק שני במקדש אבל , הי כחול רבי ישראל

במקדש אבל מצויות, שיירות היו שלא שני, במקדש רק הוא זה ששיעור , להיפ סובר: ואביי

במקדש בי הוא זה ששיעור סובר: ורבא , ימי ג' של שיעור מספיק מצויות שיירות שהיו ראשו

. ימי מז' יותר שישהה המוצא את הטריחו שלא אלא בשני, ובי ראשו

.`k,mlerl mda lthl jixv m`d ,oilebpxze ,oifee` ,oigiqe ,milbr ,xeng ,dxt `vend
?recne:gk sc

:‰· Â˘˙

.1lke`e dyery xacי עד בה מטפל ביצי המטילה נקבה ותרנגולת חמור, פרה חודש,"לדוגמא: ב

. ולהניח דמיה לשו ויכול לטרוח, זקוק אינו ואיל rnyn:מכא ,odinc my d"c i"yxny :azek f"h 'iq y"`xd]

[fqx 'iq i"aae y"iir ,c"iaa envrl oxkenl lekiy xaeqe eilr wlege ,c"iaa oxkenl jixvy.

.2lke`e dyer oi`y xac" שנאמר לוימכר, אחרוהשבותו למוכר חייב ולכ לו, תשיבנו היא ראה "

מובא: בברייתא . בה לטפל לו שקצבו הזמ שנגמר

,daexn oletih oi`y ote`a oigiiqe milbra letihd onfהוא הדשאי ובזמ מרעה באר דהיינו

ואח , חדשי רש"שלשה ... , למוכר חייב ."כ בעליה את ויפסיד דמיה חצי יאכיל שלא כדי מפרש: י

,daexn oletihy onfaאחד חודש רק הוא מרעה כשאי דהיינו

oxkyn daexn oletihy mivia oilihn oi`y mixkf oilebpxzaהוא ששיעור ויש , ימי ג'

, קטני או גדולי ה א תלוי וזה , יו iשלושי "yx itl, ימי ג' ולכ הרבה אוכלי גדולי

[`"xbd zedbd - z"x mya i"p oke ,jtidl 'it m"anxde].

.akmilk `vnyk :dcia` `ven lr milhen dxiny iaeig el`miig ilra e`oicd dn ,zern e`
,dcia`e daipb inelyzae ,dxiny iaeig ,oda zeynzyd xzid ipiprl ,dcia` inc elv` yiyk

?recne ,oiqpe`e:hk±:gk sc

:‰· Â˘˙

.1milk `vena dxiny iaeig

dax itl. חינ כשומר

sqe i ax itl,לעני פת לתת צרי שאינו בזה הנאה לו ויש מצוה, שמירת שכר משו שכר, כשומר

המצוה, מ פטור במצוה dxezdyדהעוסק iptn edf - my `xza `pyill j` ,:ep sc w"a 'qna `nw `pyilk `ed df mrh]



.ËÎ Û„ :˙Â‡ÈˆÓ ÂÏ‡ È˘ ˜¯Ù‚Ú

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

['` ... oic ... ,bi daeyz "qpekd" wxt w"a zkqna k"yna r"re ,ezial dcia`d qipkdl egxk lra ezcariy.

.2mizetk mpi`y zenda `vena dxiny iaeig'בב"(דבתוס הגמ' פי על והוי, מודהק)"ה שרבה מבואר:

ש של כדי שמירה חיוב לו שיש , יוס טפי,"לרב נטירותא שצריכי מפני a']ש, ... oic ... my k"yna oiir].

.3dcia` inca zeynzyd xzid oiprl[zncewd daeyza x`eank ,oic zia it lr oxkne dcia` `vny 'it]

h"x itl. בה להשתמש מותר

r"x itle. בה להשתמש אסור

.4dcia` inca ynzydyk dxiny iaeigלכול)"(כנ". באחריות חייב ע

ובד"(דבתוס' עד, והוי)"ה רה שלפי מבואר: ולא", , בה להשתמש לו אסור שהרי יד, ששלח מפני זהו ע

ר ולפי , בעלי דעת ובעינ , למקומ החזרה כ"מועיל שהוי מפני זהו ","לווה"ט הגמ' כשואל(ולשו "הוי

עיי הוא, דוקא בתוס')"לאו גש , אחרי מעות לבעלי לתת ויכול , בה להשתמש לו שמותר סובר שהרי ,

. בה נשתמש לא עדיי א

.5dcia`d inca ynzyd `l oiicryk dxiny iaeigל)"(הנ

r"x itl( בה להשתמש לו שאסור הנ(הסובר אבידה שומר כדי ,"דינו יוס ורב רבה בזה שנחלקו ,1 די ל

שכר. שומר או חינ שומר הוי א

h"xc `ail` sqe i ax itl( בה להשתמש לו שמותר לו(הסובר שהתירו דכיו כשואל, באונסי חייב

. בה נשתמש כאילו הוי , בה להשתמש חכמי

h"xc `ail` dax zrca 'nbd zehyt itle, מאונסי ופטור בגניבה, שחייב שכר כשומר נעשה

כשואל. הוי 25]ולא dxrdae fly 'nr d"n` r"r j`].

.6,zern `vna dxiny iaeigרש כמגדלי העשויי מטבעות שלש או בכיס שמצא י)"(כגו

r"x itl(אבידה בדמי להשתמש לו שאסור הנ(הסובר אבידה שומר כדי ורב"דינו רבה בזה שנחלקו ,1 די ל

שכר. שומר או חינ שומר הוי א יוס

`ped ax mya ealg 'x itlר מעות לר"במצא מודה בדמי"ט שרק מפני להשתמש, היתר לו שאי ע

השתמשות, היתר לו נתנו בה שטרח `l`אבידה ,dcia` inca ynzydl exizd `ly ,inca d"c i"yxn wcwcy yi]

[fny 'nr d"n` - dxkeny dcia`a `l la` ,minkg erawy onfd itk da lthl eilr didy dcia`aכיו מעות, במצא אבל ,

הנ אבידה כשומר דינו , בה טרח 1."שלא די xfgל `ly e` `ped axk xaeqe ea xfg sqei ax m` 'nba yixtzi` `l]

[5 dxrd fny 'nr d"n` oierie ,r"x lr wleg h"x dfa mby l"qe ea.

.bk?recne ,dcia` xifgdl xzen d`pd xcenl m`d.hk sc

:‰· Â˘˙

לג:)"(דבתוס' ד בנדרי הגמ' פי על והוי, מה שיש , אמוראי במחלוקת תלוי שהדי משו"מבואר: שאוסר, ד

יוס" דרב מ"פרוטה ויש המצוה, מ פטור במצוה דעוסק לעני, מלתת שפטור דפרוטה", משו שמתיר, ד

שכיח. לא יוס דרב

b "dade l`ppg epax mya 'qezd itlלרבה אבל , יוס דרב אליבא רק היא בנדרי המחלוקת כל

ס שהרי דשרי, להנאה,"פשיטא נחשב לא יוס דרב שפרוטה mixcpa,ל, 'nbc `nzqk sqei ax enk g"x wqt okle]

[f"hq ,bqx 'iqa r"eya wqtp oke.

i "x mya 'qezd itlס רק הנאה, שיש מודה רבה שו"ג נעשה אינו כזו הנאה שבגלל ולפי"ל ז"ש,

דרבה, אליבא ג היא בנדרי r"nqdהמחלוקת eazke ,g"eyk iedc ef dhiy `iad my `"nxde ,daxk dkldy i"x wqte]

[`picc `witq iedy ,c"iwqa j"yde ,f"iwqa my.
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:‰· Â˘˙

פב.)"(דבתוס' פא: ד לקמ הגמ' פי על והוי, רה שלפי ר"מבואר: ולפי מעותיו, ויטול המשכו שאבד ישבע ע"א

והגמ' מעותיו, אבדו המשכו האחרונה)אבד באוקימתא צ(ש יוס רב שלפי אבידה, לשומר זאת ל"מדמה

שו שהרי מעותיו, לפי"שאבדו שלכ , למשכו צרי במלוה הוא מחלוקת וכל מצוה, שכר משו הוא, ש

כשו"ר הוי ,"א קמיכוו להנאתו שהרי yxtnd:ח, my i"yx zhiy z` e`iadeשר"" הסובר מעותיוע "אבדו

ס לא ""ודאי הסובר כרבה, כשול אבידה mixaeqe,"ח"שומר e ilr miwleg 'qezdeר שג לסבור", יכול ע

ומ דס"כרבה, פוטר, המשכו"מ א ואפי' , הממו יפסיד המשכו יאבד שא מפורש כהתנו דהוי כשמואל ל

ור כהחוב, שווה המעות,"אינו כנגד המשכו שווה ואפי' דשמואל ליה לית bk]א daeyz 'e wxt onwl k"yna r"re].

.dke` y"eyk e` g"eyk eaiign m`d ,mda ynzyp `l oiicre oecwita e` zerna yeniy xzid
?l`eyk.hk sc

:‰· Â˘˙

.1dcia` zerna.6 די כב, תשובה לעיל עיי

.2oecwita'דהתוס)"( לפיכ המחלוקתה ...מה מג. ד לקמ אמוראי במחלוקת תלוי שהדי : כותבי

.ekel xzen m`de ,cvike ,okxevl mda lthl aiegn m`d ,oilitze ,milk ,micba ,mixtq `vend
?recne ,ekxevl wx e` ekxevl mb dfyk mda ynzydl.l :hk sc

:‰· Â˘˙

.1mixtq `vnyk, יו לשלושי אחד בה k"ynקורא oiir - mzenk zepwl ievn `ly oeik ,oxkenl el xeq` la`]

['d `yep onwl.

i "yx itlאימא)"(ד , כא דסה דמשנתינו, לתנא רק כראב"זהו המפקיד"ל לעני בברייתא, המובא י

חבירו,"ס אצל סת כדי ספרי תת)"(ודי א וסומכוס", לקמ(בברייתא)ק הובאו דעותיה עליה פליגי

עיי הבאה mixaeqש."בתשובה ,a"q avx 'iq r"eyd oke m"anxd j` ,oecwitl dcia` oia wlgl oi`y :i"yxa x`eane]

[40 dxrdae ,apy 'nr d"n` - yceg a"il zg` oecwitae ,mei 'll zg` oda `xew dcia`ay.

mda zexwl rcei epi` m`שצרי מפני לימודו, בתחילת פי' בתחילה, בה ילמוד לא אבל , גולל

ונקרע. אצלו מוש וזה אצלו מוש שזה לפי עמו, אחר יקרא ולא לפניו, להשהותו

:x`ean `ziixaaולא , דפי מג' יותר בה יפתח ולא לתרגמה, או ולשנותה פרשה בה לקרוא שאסור

. עניני לשני אחד עני בי הבדל שיש אביי: ופירש , אד בני ג' בו יקראו

רש מותר,"לפי פרשיות שתי אבל , אנשי שני בה לקרות אי אחת בפרשה `laי ,c"a`xd yxit oke]

[`"xbd zedbd - jtidd 'it m"anxd.

לצורכו)"(דבתוס' שאיה כיו לצרכו, וג לצרכ זה א א הוא בספרי לקרוא שההיתר מבואר:

שאחר בלא יו לשלושי אחת רק בה ללמוד יכול שהרי שיתקלקלו, עד בה שישתמש חשש

השימוש. מחמת יתקלקלו שהספרי חשש אי ולכ עמו, קורא

.2zeqk `vnykבי חילוק ויש תקרע, שלא כדי ינערוה ששני ואסור , יו לשלושי אחד מנערה

לכיתנא. עמרא

לנערה,"רש לשני אסור ולכ יותר נמתחת שעמרא מפרש: xbd"`]י zedbd - jtidl 'it m"anxde s"ixd].

,eceakl dgheyl xeq` la` ,eytrzi `ly ick ,xxee`zdl dkxvl dgheye'דתוס ל. לצורכו)"(ד ה

שיתקלקל. עד הרבה בה שישתמש שחיישינ משו שזהו : מפרשי

:zwtzqn 'nbd,אסור לצרכה רק אפי' אורחי נזדמנו וא ולצרכה, לצורכו כשזה לשוטחה מותר א
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ע להיפסד, לה שגור שיגנבוה."מפני חשש שיש וכ , האורחי של רעה עי י

.‚˙˘ÂÁ ÈÏÎÂ ÛÒÎ ÈÏÎ ‡ˆÓ

וההיתר , ארו זמ בה להשתמש לו שאסור דהיינו , לשחק לא אבל , לצרכ בה בכלימשתמש להשתמש

, בחמי הוא i"yx]נחושת - opeva y"ke]לא אבל , בצונ רק מותר כס וכלי באש, בה להשתמש אסור אבל ,

. שמשחיר מפני , בחמי

לצורכו)"(דבתוס' שעה כיו בלבד, לצרכו כשזה ג הוא בה להשתמש שההיתר לא"מבואר: התשמיש י

קלקול, לידי לבוא 2]יכול dxrdae ,apy 'nr d"n`a r"re].

.„˙ÈÎÂÎÊ ÈÏÎÂ ·‰Ê ÈÏÎ ‡ˆÓ

שיכולי מפני זכוכית וכלי אוורור, צריכי ואינ מתעפשי אינ שהרי אליהו, שיבוא עד בה יגע לא

להשבר.

.‰˜Â˘· ÔÈÏÈÙ˙ ‡ˆÂÓ‰

מיד, ולהניח לעצמו לקנות כדי דמיה לשו לו mincdמותר z` gipn m` mipey`x zwelgn `ian ,fh oniq y"`xd]

[15 dxrdae ,hny 'nr d"n`a r"re ,oilitzd z` e`תפילי בדמי לקנות יכול והאובד , כמות לקנות שמצוי מפני ,

, `']כמות oic l"pk - odinc meyl `le mda lthl aiig - ozenk zepwl igiky `lc mixtq la`].

.ÂıÚ ÈÏÎ ‡ˆÓבה oinga]משתמש 'it`].ירקבו שלא כדי

.Ê˙ÂÓÂ„¯˜Â ˙ÂÙÈ¯‚Ó ‡ˆÓ. שפוגמ מפני בקשה, לא אבל בר בה משתמש

.fkmiyeny el` ,mda lthl aiig m`d ,z"q elv` eciwtdy in e` exiagn dxez xtq l`eyd
?recne ,eilr exq`p.l :hk sc

:‰· Â˘˙

.1exiagn dxez xtq l`eydבו יקרא שלא ובלבד בו, וקורא פותחו לאחר, ישאילנו לא זה הרי

עמו. אחר יקרא ולא בתחילה,

.2exiag lv` z"q ciwtndבס לקרות לו שגוללו"אסור בזמ בו לקרות לו מותר א עצמו, עבור ת

הס ת."לצור

i "a`x itl. ביש ובי חדש בספר בי , יו לשלושי אחד גולל או בה קורא l`eydהמפקיד la`]

[dvexy izn `exwl leki.

`ziixac w"z itlלי חודש."אחד ב

qekneq itleי וביש , יו שלושי חודש."בחדש ב

באבידה, השימוש אופ את חכמי שאמרו zncewd]כדר daeyza l"pk]בר אדא רב ופירש , בפיקדו אמרו כ ,

. הי למדינת בעליה שהלכו בפיקדו דהיינו ששת: רב בש חמא

i "yx ixac zehyt itl, בה ולטפל להשתמש לו אסור הי למדינת בעליה הלכו כשלא בפיקדו

בו. וישתמש בעליו דיבוא

'q ezd itleד ל. לצורכו)"(ד שלאה בה לטפל מחויב מצרכ יותר בה שישתמש חשש שאי כל

" די לו שיש כיו להשתמש."שומריתקלקלו, לו אומרי לא הבעלי א וא ,

.gkdtexr dlbr qipkd,jka zlqtp m`d ,xkf dilr dlry e` dnvrn dyce dwaxl dnec` dxt e`
?recne.l sc
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.1wpizy ick wx dwaxl dqipkd m`ניחא שלא כיו מעצמה, דשה א ג נפסלת ואינה כשירה,

תוס' ... שתפסל. )"(דליה א התבואה.ה נדושה היא, בלאו שג : מוסיפי

.2yecize wpizy ick m`.במלאכתה ליה שניחא כיו פסולה,

'q eza oey`xd yexitd itlד)"( א פוסל.ה הפרה בעל של ליה ניחא רק

i pyd myex it itle.המלאכה העושה של ניחותא ומספיק , דבעלי ניחותא צרי לא

)"(דבתוס' א מה איכא בסוטה שבגמ' בגז"מבואר: למדי בפרה עבודות שפסול ערופה,"ד, מעגלה ש

מ כש"ואיכא דוקא ופסול עצמה, מפרה זאת שלומד ליה"ד, שהניחא וכתבו: ערופה, בעגלה אמור ה""

ועבודות. עול בפסול שווי שה שמצינו מזה אדומה, בפרה

.3xkf dilr dlryk[xkfd zilr zrya rciyk t"kr]'בתוס ומבואר )פסולה, היתה(ש שא מפני דזהו :

ליה, ניחא היה dxtd]כשרה seba geex el didi].ליה ניחא לא שעכשיו א ופסולה ,

'q eza oey`xd yex itd itlלמרות"ר מעצמו כשעלה ולא פסולה בהעלה שרק יהודה כרבי סובר א

שיודע.

o etniqn wgvi 'x itleזכר,"ר בעלית נפסלת עצמה הפרה אבל המעוברת, של ולד רק מכשיר א

[dcedi iax lr bilte].

.4envrn xkfd ziilr zrya rci `lyk j` mcewd ote`ak

:m iwtzqn 'qezמוכשר אינו שנגבו, אחר רק ידע שא זרעי להכשר ודומה דיתכ , בכ נפסלת א

טומאה. dleqt]לקבל dlrda wx dcedi iax itle].

o etniqn wgvi 'x itle.שנפסלת `it'פשוט zlqtp xkf dilr dlra - a"rxd itl] .dleqt dlrda wx dcedi iax itle]

,45 dxrdae qy 'nr d"n` - carc `inec caer opirac ,dcear zrya dil `gip didiy jixvy heyt - o"anxle ,oilrad zrici `la

[y"iir.

.hk?recne ,"dcia` zayd" zevna miaiig oi`y mipte`d md dn:l .l sc

:‰· Â˘˙

.1zexawd ziaa odkש מפני להיטמא, לו "עשה"אסור את לדחות יכול לא אבידה, השבת של לא"

ותעשה מעשה"" הנלמד יטמא"" לא ולנפש תהיו"" ."קדושי ממו מחמת איסורא דחינ שלא מפני וכ ,

.2dcia`d zeieeyn dlecb dcia` zayd zngn ely cqtddyk" דכתיב להשיב, חייב אפסאי

אביו ב יהיה לא .כי אד כל לשל קוד של "

.3,eceak itl epi`e owfdcia`n `"it m"anxd itle ,dxezd ceak meyne ,mkg cinlz `wec `ed ,owf zxcbd - `"ahixd itl]

[ry 'nr d"n` - caekn owf d"d - `"i 'ld" שנאמר .והתעלמת, מתעל שאתה פעמי "

daiydl ick zg` dykd dyikd m`רש להשיבה, הכישה)"(די"חייב והתחילה הואיל מפרש:

dykdבהשבה, - m"anxd itle ,m`e d"c :dk sc lirl 'qezd itl j` ,xifgdl aeig yi dykd dyr m` oilhlhnd lkay ,l"qc rnyn]

[`ry 'nr d"n` - `ziixa ixbp ihwpc li`ed g"raa wx xifgdl eze` zaiign.

oicd zxeyn miptl cvn" מצות בקיו מחויב זק אבידהכל aty],"השבת 'nr d"n`a dfa r"re].

xira xifgdl ekxc oi`e dcya xifgdl ekxcykנשארה והגמ' בהשבה, חייב א מסתפקת: הגמ'

m"anxdבתיקו, t"ke ,dcya dykda ligzdy oeik ,xira k"g`e dcya xifgdl aiegne `xnegl opilf`y ewqty yi `hiyti` `lc oeike]

xifgi `l jkld :wqet s"ixde ,dxezd ceaka leflif epiidc ,xeqi` wtq iede li`ed ,xifgi `ly ,wqt y"`xde ,`"id dcia`e dlifbn `"ita

miyxtn s"iy m"xdnde n"gld ,xira mb xifgdl aiigzi ligzi m`y ,dcya xifgdl ligzi `l okly :ezpeeka yxtn i"wenipd ,xira
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eia` ixac z` `iady xg` xehde ,`lewl s"ixd wqte ,xira jiyndl aiig m` `ed 'nba wtqde ,xifgdl aiig dcyay i`cey :ezpeeka

[cry 'nr d"n` - `"rxae ,eilr dnzy dn i"a oiir ,dgipi f`e xirl dp`iaiy cr dcyd on dpxifgi `l` :miiqn ,y"`xd.

.l?dyre dyrz `l dgec dyr m`d.l sc

:‰· Â˘˙

.1lka mieey "dyr"de "dyrz `l"d m`לכו". דוח אינו העשה ע

.2lka mieey mpi` m`'בתוס הא)"(דמבואר לה שדוחה מצורע, בתגלחת שמצינו כמו שדוחה, ת":

למ רק וזהו בכל, שווה שאינו כהני של למ"ועשה אבל המטה, בתשמיש מצורע שמתיר שאסור"ד ד

די שדוחה, ראיה אי המטה ""בתשמיש מפני השלול `dcia."שגדול mby :azek u"p`yn 'qezd mya w"nhiyd]

[aiydl aeig oi` dy`le owfl ixdy ,lka deey epi`y dyr `id.

לכה אלמנה של עשה התוס': כהנ"למסקנת ודינו בכל, השווה עשה נחשב ג דוחה."ג שאינו 1 די ל

.`ldyr zevn dgec zeixad ceak m`d?z"l e`:l sc

:‰· Â˘˙

zeixad ceak.אבידה השבת של עשה מצות שדוחה מבואר: בסוגייתנו

אלא)"(דוס'בת לאיסורא.1.מבואר:ה ראיה ואי ממונא, דוחה הבריות שכבוד רק למדי כבוד2.מכא

מצוה מת של שדוחהבריות מפני רק זהו א , בבזיו שמוטל מפני פסח, ושחיטת מילה, מצות דוחה

תעשה"ב ואל ב3.."שב שדחייה מפני , כלאיי דוחה אינו הבריות ועשה"כבוד כבודקו מקרה בכל "

דוחה. אינו הבריות

.al?`ziixe`cn m`de ,ipdn m`d miyp` dylyn zegt ipta e` ala xwtd:l sc

:‰· Â˘˙

)"(דהתוס' בנדרי הגמ' פי על אפקרה, שלשה.ה בפני אלא הפקר אי כתבו:

o ey`xd mvex iz itlיוסי"צ ברבי ישמעאל שרבי )ל שלשה.(בסוגיי בפני הפקיר

i pyd mvexiz itl,שלשה בפני צרי אי dyly]מדאורייתא ipta jixv `ziixe`cn oey`xd mvexizly rnyn],

בלב. מפקיר א ג ומספיק שלשה, בפני צרי אי מדרבנ אפי' שמפקיר, אומדנא שיש [r"reובמקו

[dty 'nr d"n`a.

.blzayd zevna aiig m`d ,minxkd oia e` jxca mivx e` oirex dxt e` xeng `vn
?dcia`.`l :l sc

:‰· Â˘˙

.1dlila o`vnyk. בדר רועי אפי' אבידה, בהשבת חייב

.2`zkyga e` xgyd zelr iptl o`vnyk[l"yx - dlild zkyg zligza e` 'it]ימי מג' יותר כ ה א

שהזדמ להיות שיכול מפני אבידה, בהשבת חייב אינו רועי כשה ימי מג' פחות אבל אבידה, הוי

. ש הניחוה הפרה שבעלי

.3meia oirex o`vn m`לכו", הכרמי בי רועה ואפי' העיר, מ הפו כשפניה אפי' אבידה, אינה ע

מרש להוציאה, חייב , הכרמי הפסד דהיינו הקרקע, אבידת באבידת)"(די"שמצד שאחרה משמע,

, לבעלי להשיבה חייב אי מהשדה gty]שמוציאה 'nr d"n` - dxifgdl aiigy :azek ,ak 'rq y"`xde].

.4d`xzd `ll mibxedy mewna m"ekr ly minxka drex `idyk d`vn m`,מיד להחזירה חייב

הבהמה. אבידת מצד
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.5d`xzd `la mibxed oi`y mewnae mcewd oicakולא בו התרו דא , נפש ממה מהשבה, פטור

כלל. אבידה זו אי בו התרו לא וא מדעת, אבידה הוי נזהר,

.6jxca dvx `idyk d`vn m`

i ia` itlמקרה "בכל במצות אבידהחייב ."השבת

`ax itlשמתקלקלת משו הכרמי בי כשרצה או מהעיר, הפו בכיוו כשרצה רק אבידה הוי

אבידה. אינו העיר לכיוו בדר רצה אבל , הכרמי מעצי

.cl?dcia` zayd zevna aiig m`d ,xcb cva mecxew `vn.`l sc

:‰· Â˘˙

אבידה, זו ואי הואיל בה, להתעסק חייב 'אי q ezaד)"( קורדו בקורדוx`ean:,ה יש א אפי' בה יגע שלא

בודאי מדובר נמי אי ויכריז, יטול משתמר שאי במקו אבל המשתמר, במקו הינוח בספק ומיירי , סימ

בו. יגע לא ולכ שדה, אותה של שדה בצד קרדומ או טלית שמניחי פועלי שדר ומפני הינוח,

.dlzayda ezgxih xear xky el ozil dcia`d lra z` aiigl leki dcia` `vend m`d
?dcia`:`l sc

:‰· Â˘˙

.1c"ia mr e` enr dpzd `le ,ezk`lnn lhal jixv m`מלאכה אותה של בטל כפועל מקבל

ממנה. דבטיל

:yxtn i"yxויעבוד שעובד, כמו קשה עבודה יעבוד שלא כדי שכרו על לוותר מוכ אד כמה דהיינו

פחות, ויקבל השבה טרחת של קלה i"yxkעבודה eyxity y"ieri ,ozepe d"c .gq sc onwl mdixaca oiirl epiiv o`k 'qez]

[hvy ,gvy 'nr d"n` oiire ,zxg` miyxtn zexekaa 'qezdy oiiv ,my `"xbd zedbdae ,oiibeqa.

.2c"ia mr dpzdyk. הדי בית ע שסיכ מה לפי מקבל

)"(דתוס' א יתירא,ה טירחא או דחיתא כושרא יש א האבידה, שויות עד מחיר לו שנותני : כותבי

שכרי. כל לו לית יכולי

.3ezk`lnn ezlhan `l dcia`d zgxh m`'דבתוס)"( א .ה בחינ להשיב שחייב מבואר:

.el?recne ,ecqtd e` exky inelyzl i`kf m`d ,cqtdn exiag iqkp z` livnd:`l sc

:‰· Â˘˙

.1ezrcn mbe `ciqt livnl yi m`" נקרא אריאי שכרו."מבריח לו לשל חייבי הבעלי ולכ ,

.2ezrcny e` `ciqt el oi` m`ל שנחשב מפני לו, לשל חייבי הבעלי ארי"אי ."מבריח

' q ezd itlד)"( א יבא1.ה שמא ופחד מדאגה רק ומצילו הפסד, לידי שיבא ודאי כשאי רק פטור

הפסד2.הפסד. שיבא ברור "א לומר יכול זכינאהמציל קא להציל3.."מהפקר הבעלי יכולי א

הדחק"ע הפסדו.י ולא בלבד שכרו נוטל המציל

i "yx mya 'qezd itl( ופטור.(בגיטי ארי מבריח נחשב מדעתו וג ברור בהפסד אפי'

.fl.recne ,dlvd inelyzn mixeht milrade ,"ix` gixan"l miaygp mi`ad mixwnd m`d
.1ezk`lnn lhaznd dcia` aiyn.xkya zelwnae mirexa mcwl el didy mpig xney e`.2dndaa

.zipdpe dpibl dltpy.3.exiag ly ezy` qpxtnde wgec epi`yke wgec g"raa eaeg rxet.4xdp shy
.exeng.5e`pw xg`e l`xyin rwxw lfby m"ekr:`l sc
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.‡¯Î˘· ˙ÂÏ˜Ó·Â ÌÈÚÂ¯· Ì„È˜˘ ÌÈÁ ¯ÓÂ˘Â ‰„È·‡ ·È˘Ó

שכ : מביאי תוס' בטל, כפועל רק שכרו נוטל ממלאכתו, שהתבטל אבידה משיב מבואר: מצינו"בסוגייתנו כ

. ששיל מה את רק הבית מבעל שנוטל בשכר, ובמקלות ברועי שקיד חינ בשומר

o i i b eqa 'qezd zhiy itlר לפי הוא בכתובות)"(וכ בתוס' באת ודאי שהיה כיו , הדי מעיקר הוא השכר

livdln]הפסד, rpni `ly opaxc dpwz ied - zeaezka 'qezd itle]רש ...הא חולק.". קודמת תשובה סו י

.·˙È‰Â ‰È‚Ï ‰ÏÙ˘ ‰Ó‰··

הגמ' את מביאי למצילק)"(בבתוס' שיש כיו שנהנית, מה לניזק לשל חייב הבהמה שבעל האומרת:

בתוס' ומבואר מדעתו, לא זה וכ )הפסד, ובסוגיי מצילו(ש הוא בא רק חייב המזיק מדעתו, היה זה שא :

שהיו בלא בלבד, חבטה של מצער רק כשמצילו זהו פטור, שהיה בסוגייא ש שמשמע ומה ודאי, מהפסד

, נפחתי xehte]דמיה "ix` gixan"l aygp i`ce cqtd s` zncewd daeyza i"yx itle].

.‚Â¯È·Á Ï˘ Â·ÂÁ Ú¯ÂÙ‰'בתוס ,( בנדרי הגמ' פי על , "(ש שנקרא מפני שפטור, ארימבואר: ."מבריח

'q ezd ly oey`xd mxe`ia itlנחשב אינו אבל בלבד, מצער הצלה היא חוב שפריעת מפני זהו

לו. נתחייב שהרי מהפסד, להצלה

i pyd mxe`ia itlכמבואר דוחק, חוב בבעל אפי' ופטור החוב, על ללוה מוחל היה שהמלוה יתכ

חברו. של אשתו את למפרנס ודומה הבבלי על פליגי ולא בירושלמי,

z"x mya 'qezd itleשל אשתו את במפרנס ורק , לשל וחייב גמורה הנאה הוי חובו פורע כל

וכ , בחינ לה ויתנו מקרוביה או הצדקה מ תתפרנס או ואוכלת עושה שתהא דאפשר פטור, חבירו

וס חולק, ושהירושלמי סובר הבבלי פטור."רק חבירו על חובו פורע שג "zeaezk"ל zkqn lr k"yna r"re]

[ai daeyz b"it.

.„Â¯ÂÓÁ ¯‰ ÛË˘

בבתוס' במס' הגמ' פי על , קיז)"(ש ד להצילק שיכולי מפני בחמור, זכה שלא : ומביאי שכרו, שנוטל מבואר: ,

ע החמור לבעה"את ליה ניחא דמסתמא הדחק, א"י א אבל שכרו, את למציל לשל ע"ב אפי' להציל י"א

. י של זוטו ככל בחמור זוכה המציל הדחק

.‰ÂÓÓ ‰˜Â ¯Á‡ Ï‡¯˘È ‡·Â ,Ï‡¯˘ÈÓ Ú˜¯˜ ÏÊ‚˘ Ì"ÂÎÚ

)תוס' ומקני.(ש גמר שלא כיו לבעליה, חוזרת שהקרקע : מביאי

i "yx mya 'qezd itl( "(בגיטי כדי , בחינ חוזרת אריהקרקע ודאי,מבריח שההפסד א "ezhiyk]

lifen oewixwqy minkg exriyy ,milral riax ozep gwelde ,milral zxfeg dpi` rwxwd - oewixwq zngn `aa wxe ,zncewd daeyza

[riax.

meyxb ep iaxe z"x itlנחשב לא ולכ ודאי, שההפסד כיו שקנה, לישראל דמי משלמי הבעלי

ארי"ל ."מבריח

i "x mya 'qezd itlמשל ג ודאי ההפסד אי א w"a,א 'qna y"`x oiir - `ivedy dn lk `le ,edpddy dn]

[48 dxrdae ,fq 'nr b"g w"a d"n`ae.הנכרי ליד ובא היהודי מחזקת יצא שהבית כיו ,dpin xkqc ,lirede xexv lhpa]

wxt w"a zkqn lr k"yna oiir mrhd - ix` gixanl aygp `le ,el mlyl miaiig ,exiag iqkp giayna oke ,`in myn `ivede `in

[ai daeyz ,bi wxt "zeaezk" zkqn lr k"ynae ,hi daeyz ,iyiy.

.gl?exiag ipta `ly miqkpd z` welgl leki szey m`d:`l sc
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בי בפני צרי שאי סבר, ספרא שני"רב בפני ומספיק לוקח, הוא שלו ואת הואיל , אנשי שלשה של ד

ר סובר וכ פסק, הונא רב בר רבה אבל אמת, היתה שהחלוקה שידעו מילתא, לגילוי , בפני"עדי שצרי נ,

הדיוטות."בי ואפי' שלשה, של ד

i "yxaפלג)"(ד לדוגמא:x`ean:ה שומא, צרי שאי בדבר אבל שומא, שצרי בדבר רק ע"לכוzernשזהו

בי בלא לחלוק jixv]ד,"יכול `l mipy 'it`e okzie].

.hlminezi iqkp xeknl dvexy dpnl`,eawxi `ly ick oecwitd z` xeknl jixvy cwtp e`xzen m`d
mixg`l xeknl mdl,mnvrl e`?c"ia ipta `lye c"ia ipta.al :`l sc

:‰· Â˘˙

.1dpnl`בי צריכה בי"אינה אפי' צרי שלא הבי ספרא רב , מומחי של נחמ"ד רב א הדיוטות, של ד

שמ בי"סובר: צריכה הדיוטות."מ של ד

'q ezaבכתובות)"(ד הגמ' פי על , די בית פיx`ean:ה על שמה אפי' שומא הוי לא לעצמה שמה שא

לעצמה."בי אחרי נכסי שמעכבת שנראה כיו הדיוטות, של oignenד ly c"iaa j`'אפי מוכרת

חינא. משו לעצמה,

.2aiwxdl eligzdy zexitk ,exknl jixvy oecwit'התוס( ובפסחי בהמפקיד הגמ' פי על , :(ש כותבי

בבי רק לעצמו."שמוכר ולא לאחרי ורק ד,

c"ia ipta envrl xkn m` carica

' q eza oey`xd uex izd itl( מהני.(ש

i pyd mvexiz itle.מהני לא

.3c"iaa envrl oxkne ,c"ia i"r ecil e`ay minezi ly oecwit

' q eza oey`xd uex izd itlמהני.ל)"(הנ בדיעבד רק

i pyd mvexiz itleמהני[eh daeyz 'b wxt onwl k"yna r"re ,dligzkl 'it`].

.n?dcia` zayda aiig m`d x"dxa e` ztxa dxt `vn.hk :gk sc

:‰· Â˘˙

.1drzny ztxa d`vnyk.המשתמר למקו להשיבה חייב

.2zxnyn ztxd m`.בה יגע לא מקרה בכל

.3megzd jeza `ide zxnyn dpi`e drzn dpi`y ztxa d`vn m`.בה יגע לא

.4,megzl uegny ztxa e` megzd jeza x"dxa d`vnyk[`zeaihl `cg wx yiyk epiidc]

wgvi iaxc `ail` `nw `pyil itl.בהשבה חייב

`xza `pyild itle.חייב d"ld,אינו dcia`e dlifbn e"ht m"anxa r"re ,wgvi 'xc `nw `pyilk ewqt xehde y"`xd]

[hz 'nr d"n`ae ,eilk i`yepae.

.`n`ed aeigd m`de ,e`yn zgz uaexd exiag ly xeng z` oerhle wextl miaiigy oipn
?mpiga:al .al sc

:‰· Â˘˙

.1dwixt" שנאמר , תעזבבחינ mpiga,"עזב xefrl aiig - enr eilra oi` m`y :x`ean ,la` d"c :`l sc lirl 'qeza]
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[xky lawn ezk`lnn lha m`y :y"`xd zrck wqtp my i"aae ,arx 'iq yix xeha .dcia` zayd oicn mb.

.2dpirh

o pax itl" שנאמר תקיחייב ,"הק הפסוקי ומיתור שכר, זה על ומקבל ,dwixt cenll mileki ixdc]

[e"wa dpirhn.בשכר שחייב למדי ,

o erny iax itle. בחינ טעינה iaxא ly dyrna gkenck ,mc`a mb zkiiy dpirh zevn - daeyza `"ayxd itl]

[i`cn xzei envr lr oirhdl el oi`e zrc xa `edy oeik ,mc`a zkiiy dpi` - f"acixd itl eli`e ,:l sc lirl iqei iaxa l`rnyi.

.anoiae xkya oia ,miig ilra xrv oicn mb mixeht m`d ,oerhle wextln mixeht mixwn el`a
?recne ,mpiga.bl±.al sc

:‰· Â˘˙

.‡ÚÈÈÒÏ ÌÈÏÂÎÈ ‰Ó‰·‰ ÈÏÚ·˘Î

.1dpirha riiql mivex mpi` m`" תעזב עזב שנאמר לכו"עמופטור, שפטור, וכיו הוא", יכול ע

שכר. הטעינה על לדרוש

.2dwixta riiql mivex mpi` m`

b "d ix zhiy `id oke `zi ixe`c e`l ilra xrv c"nl.טעינה כדי

`ziixe`c mi ig ilra xrv c"n itleצעבע על שכר לדרוש ויכול לפרוק, ח."חייב

.·Â‡˘Ó ÏÚ ¯˙È ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡

`ziixe`c e`l g"rarv l"qc b"d ix itl" שנאמר שכר, לו לית מציע א וא לגמרי, תחתפטור

בו."משאו לעמוד שיכול משאוי ,

o pax itleלמ לפרוק, ""חייב דאורייתא"צעבעד .ח כ משו לפרוק חייב "

מכלל)"(דתוס' משוה רק הוא החיוב שכל כיו הפריקה, על שכר לדרוש יכול זו שלדעה : כותבי

""ח"צעבע" משו ולא תעזב, xky],"עזב yexcl leki epi` g"rarv zngn 'it` aiigy lk xaeq o"xde]למ ואילו ד",

דאורייתא" ""לאו הפסוק די מכח הוא לפרוק החיוב תעזב, ולפי"עזב הוא", הפריקה חיוב ז

. ובחינ מדאורייתא

.‚Ì"ÂÎÚ Ì‰ ‰Ó‰·‰ ÈÏÚ·˘Î

.1m"ekrd ly `ed `ynd m`" שנאמר , מלטעו פטור ."וחדלתמדאורייתא

`ziixe`c g"rarv c"nlצעבע מדי רק מדאורייתא חייב ,"בפריקה מדרבנ רק חיובו ובטעינה ח,

" בפריקה."איבהמשו וחייב מלטעו אסור נס יי הוא המשא וא ,

`ziixe`c e`l g"rarv c"nle" משו מדרבנ רק ,איבהחייבו לטעו וה לפרוק ה "`ynd m`
jqp oii `ed.איבה אי שהרי לפרוק, אפי' שאסור אומרת: הגמ'

מכלל)"(דתוס' שלכה : jqp]כותבי epi`y oiia].והפריקה הטעינה על שכר לדרוש יכול מקרה בכל

.2l`xyi ly `ynd m`צעבע"למ צעבע"ד מדי חייב דאורייתא ולמ"ח לא"ח, דאורייתא לאו ד

nr'איתפריש. d"n` - "dai`" meyn opaxcn aiig mb - xehd itle ,"dai`" ly mrhd jiiy oi` ik ,opaxcn 'it` ,xeht i"ad itl]

[`lz.

.„ÔÂÚËÏ ‡Â˘Â ˜Â¯ÙÏ ·‰Â‡

למ ואפי' יצרו, את לכו כדי בשונא צעבע"מצוה דאורייתא,"ד m`yח ,`ed mrhdy :azek ,'t devn jepig zgpnd]

[eytp zecn oewizl y"k mc` jxevl xzed g"rarv'בתוס ומבואר )"(ד, לכו אבלה עבירה, מחמת לא בשונא דמיירי :
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עכו או ערוה דבר בו שראה מחמת ,"בשונא לטעו לו לעזור חייב jixvאי oi`y ,yxity `"xbd zedbd oiir]

`peya mb `ed micwdl aiigy weqtd ly `peyy l"qy ,d`xy d"c :fiw sc migqta 'qezd zhiya r"re ,oerhl xefrl aiig n"n la` ,micwdl

[dxiar zngn.

.‰"Í‡Â˘" ¯ÂÓÁÏ ‰˜È¯Ù ·ÂÈÁ

`ziixe`c e`l g"rarv c"n itl" לשונא רק הפסוק ."ישראלכוונת

`ziixe`c c"nleעכו בשונא אפי' לפרוק בתוס'"חייב ומבואר מה)"(ד, ועה בשכר, שחייב דהיינו ע":

ג'. נושא לעיל

.Â„ÓÂÚ Â‡ Ôˆ·¯ ‡Â‰˘Î ‰˜È¯Ù·

`ziixe`c e`l g"rarv xaeqd il ilbd iqe i iax itl.לגמרי פטור

`ziixe`c g"rarv c"nle.חייב

.ÊÒÈ¯Ó ‰ÏÚÓÏ ˜Á¯Ó· ¯ÂÓÁ‰ Ì‡" שנאמר תראהפטור, xbd"`]"כי zedbd oiir]תפגע כי ונאמר ,".

.ÁÂ„Â·Î ÈÙÏ ÂÈ‡Â Ô˜Ê

לעיל ל:)בגמ' .(ד וטוע פורק בחבירו ג וטוע פורק שבשלו דכל שפטור, מבואר

.bn?"xky lhepe dqxt cr enr dccne" yexitd dn.bl sc

:‰· Â˘˙

מדדה)"(די"רש ויפול,ה יחזור שמא שהטעינו, לאחר xky]מפרש: lhep m`e dwixta zeccl aiigy l"q m` yixtzi` `le].

דבזה הקשו, xkya]תוס' dpirh mixaeqd opaxc `ail`]פ שירא בפריקה, שמדובר פירשו: ולכ שכר, שנוטל פשוט

, glz]ירב flz 'nr d"n` oiire ,opaxcn wx e` `ziixe`cn `ed dpirha zeccl aeigd 'qezd itl m` yixtzi` `le].

.cn,eax zcia` eia` zcia` ezcia`,eia` ceake,"eax" zxcbd idne ,micwdl jixv dn z`
?recne.bl sc

:‰· Â˘˙

.1ezcia`שנ רבו, של או אביו לאבידת "קודמת אביואמר ב יהיה לא כי לכל"אפס קוד של ,

ופירש , בכ לדקדק לו אי הדי משורת לפני א , מדקדק,"אד תמיד וא מוכיח, בהפסד לא א י:

גמ עול מעליו לבריות."פורק שיצטר וסו וצדקה, ח

.2,eia` zcia`l zncew eax zcia`לעוה מביאו שרבו בתוס'"לפי ומבואר אבידתו)"(דב, שאבידתוה :

אביו. לאבידת קודמת

mkg eia` m`,לרבו קודמת אביו `eiaשל m`e" `qxibd miwqet x`ye s"ixd zqxib itl j` ,epizpyna `qxibd `id ok]

eaxyk `wec edfy ,ecinrn n"qkae ,eaxl lewy `lyk mb ezcia` zncew mkg eia`ay :wqet '` 'ld z"zn g"t m"anxde ,"eaxl lewy

[eaxl lewy eia`ykn ueg eaxl xifgn wdaend eaxa la` ,wdaend eax epi`.

.3eax el jixve cinlz.ספק

.4eax zxcbd

n"x itlופירש ומשנה. מקרא שלמדו רבו ולא חכמה, שלמדו ""רבו גמרא.חכמהי: היינו "

dcedi iax itleופירש הימנו, חכמתו שרוב גמרא."כל א משנה א מקרא א י:

iqe i iax itle.רבו זהו אחת במשנה אפי' עיניו שהאיר xkyaכל axy :wqet ,cl 'irq anx 'iq c"xei `"nxd]

[eia`l mcew epi`.
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כרבי פוסק ששת רב בש הונא רב בר אבא ורב יהודה, כרבי פוסק יוחנ רבי בש יוס בר יצחק רבי

יוסי.
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éùéìù ÷øô

ãé÷ôîä

.`.ltkd z` mipzep inl ,apbd `vnpyk mi`ad mixwna.1evx `le enliyy y"ey e` g"ey

.?recne ,raydl.2g"eydyk s` m`de ,"mlyn ipixd" xn`yk[y"ey e`]" "פשעתיאמר והריני"

g"eyk.3.."משל zeidl dpzdyk oke ,"mlyn ipixd" xne` l`eyyk.4.mliy l`eydyk

.5.mliy k"g`e xneyd raypyk.6."mlyn ipixd" xn`e xfge "mlyn ipi`" xn`yk.7el`a

?recne ,ltkd inl zwtzqn 'nbd mixwn:el :cl±:bl sc

:‰· Â˘˙

ור שמואל ""דעת לה: ד לקמ דאמר יוסי דרבי אליבא לו:, ד לקמ בפרתוא סחורה עושה אד אי

חבירו יוסישל רבי יוחנ רבי ולפי לג:, ד דמשנתינו תנא על וחולק למפקיד, הכפל מקרה בכל "

בזה רבנ על פליג לא

Â˙˘Ó„ ‡˙ ÈÙÏ(:לג (ד

: כדלהל ה והדיני האופני , ששיל לשומר הכפל כלל בדר

.‡·‚‰ ‡ˆÓÂ ÂÓÏÈ˘˘ ˘"Â˘ Â‡ Á"Â˘

" טע כשהשומר ג לשומר, hqz],"פשעתיהכפל 'nr d"n`a dfa r"r]לפט שיכולי לפי גניבה, בטענת עצמ ור

הכפל, את לה מקנה המפקיד , כ עשו ומדלא נאנסה, zrcאו ocne` oicn `ed df oipwy :miyxtn c"a`xde `"ahixd]

[rz 'nr d"n` - jka oilral edl `gipy oic zia zpwzn edfy :yxtn `"ayxde ,milrad dvex jky.

הונא לד:)רב ד "(לקמ שבועה השומר את שמשביעי ברשותואומר: נת"שאינה עיניו שמא דחיישינ ,

mlyn,בו, k"g`e "ezeyxa dpi`y" eze` oiriayn ,"mlyn ipixd" xn`y g"ey - m"anxde s"ixd itl y"iir ,'` `yep 'd 'eyz onwlck]

[mliye mciw m` mb eze` oiriayn - y"`xd itlye ,eze` oiriayn oi` mliye mciw m`y iptn edfy :x`an `"ahixd.

mb`a z`vnp dzid daipbd zrya m`

`axc `ail` 'nba oey`xd oeyll" לשומר המפקיד כאומר דהוי משו לשומר, לכשתגנבהכפל

מעכשיו ל קנויה פרתי הרי ותשלמני ."ותרצה

diail` 'nba ipyd oeyld itle" לו כאומר דהוי משו למפקיד, להכפל קנויה לגניבתה ,"סמו

el`d zepeyld ipya ielz oicd ,mb`a z`vnpyk la` ,mb`a z`vnp `lyk `wec edf ,"xneyl ltkd" jynda aezkpy mewn lk okl]

['b daeyz onwl k"yna r"re ,`axc `ail`.

)"(דתוס' כגו לרבנה אפי' לקנס רבו שמכרו עבד בדי בגיטי בגמ' הצד שלפי : כותבי השני בתירוצ

ה לפירותיו, כדקל דהוי לפירותיו"קונה כדקל דהוי משו לשומר, הכפל מקרה שבכל פשיטא בסוגיי ה

. לרבנ אפי' שמהני
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.·˘"Â˘Â ÌÈÁ ¯ÓÂ˘

.1"mlyn ipixd" exn`yk

בכפל, זוכה dpde]השומר d"ca ,`dn `l` d"cez lr `"wrxa oiir mrhd]" אמר א וכ משל, והריני "פשעתי,

הרש שהקשה מה עיי א לד., ד בגמ' רש"(כמבואר על לד. ד ד"ש השוכר)"י .ה

.2"mlyn ipixde dapbp" xn` y"eydyk" בטענת עצמו לפטור יכול היה שהרי לשומר, מתההכפל

מלאכה hnz.."מחמת 'nr d"n` - ltkd z` el dpwn ciwtnd m` ,driyta y"eydn dapbpy micr yiy ote`a mipey`xd ewlgp]

,milraa dxiny didyk oke ,"dqp`py" y"eyae ,"dapbpy" g"eya micirny epiidc ,xeht icr yiy ote`a "mlyn ipixd" xn`y xney oic

[bvz ,avz 'nr d"n` oiir - ltk el dpwn ciwtnd m`a.

.‚"ÌÏ˘Ó ÈÈ¯‰" ¯Ó‡˘ Ï‡Â˘

'nba o ey`xd oeyld itlלכו"" עצמו לפטור שיכול א בכפל, זוכה אינו שיל שלא כל ומתהע ,"בשבורה

משו כפילא, ליה מקני לא שבדיבוריה מפני זהו זביד, ולרב שכיחה, שאינה טענה שזה מפני זהו פפא לרב

שלו. הנאה שכל

'nba ipyd oeyld itleבכפל."ר זוכה שהשואל סובר פ

g"eyk zeidl dpzd l`eyd m`'שואל)"(דבתוס אליבאה בגמ' הראשו הלשו לפי שאפי' מבואר:

זביד, רב ולפי שכיחה, שהיא ואבידה גניבה בטענת עצמו לפטור יכול שהרי כפל, לשואל יש פפא דרב

שלו. הנאה וכל הואיל קנה, לא שיל שלא כל זה במקרה א

.„ÌÏÈ˘˘ Ï‡Â˘

ciaf iax itl.לשואל הכפל

i "yx itlללישנא)"(ד 'ה q ez itl okeללישנא)"(ד בזה.ה זביד רב על חולק לא פפא רב

l`ppg ep iax itle( ש w"lc(בתוס' `ail`" פפא רב וטע הכפל, את קנה לא שכיחהשואל שיישלא "

. בשיל c']ג ze` g"x lr oeilbd zdbda oiire].

.‰ÌÏÈ˘ Î"Á‡Â ¯ÓÂ˘‰ Ú·˘˘Î

ב"(דהתוס' במס' הגמ' פי על אלא, לביק)"ה דאטרחיה משו לשומר, הכפל אי אביי שלפי רבא"הביאו: ולפי ד,

לשומר, ...]הכפל 'eyz 'h wxt w"a 'qna k"yna r"re]" אמר אבל ממש, כששיל דוקא שזהו והוסיפו: הריני,

לשומר,משל אינו הכפל לרבא א "dil ipwn "mlyn ipixd" xn`a mb - `ax itly :mixaeqe 'qez lr miwlegy mipey`x yi]

[`litk.

דבתוס' לה. ע"(ד אטרחיה, )"ה ש לקמ הגמ' ואחפ כשנשבע רק מדבר שרבא אבל"מבואר: מרצונו, שיל כ

ע ממנו לגבות הוצר בי"א שאטרחיה."י כיו לו, מקנה שאינו רבא מודה ד,

.Â"ÌÏ˘Ó ÈÈ¯‰" ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ "ÌÏ˘Ó ÈÈ‡" ¯Ó‡ ¯ÓÂ˘‰˘Î

" אמר שהרי הכפל, את קונה משלהשומר מסתפקת:"הריני הגמ' .

.1,"mlyn ipi`" xn`e xfge "mlyn ipixd" xn`ykמפני קונה, שלא או ליה מדחי קא דדחויי דיתכ

. די לבית למפקיד mi`ianשאטרחיה 'qez,בו לחזור רשאי השומר א בדי גירסאות ב' ::wqet z"xe
יכול. שאינו

.2.dil igcn `w iiegcc okzic ,"minlyn ep` oi`" exn` eipae ,zne "mlyn ipixd" xn`yk

.3,enliy cwtpd ly mipadykנייח ליה עביד לא שהבני משו , לה מקנה לא והמפקיד שיתכ

משא לו."נפשיה, ומקנה נפשיה נייח ליה דעביד אביה כ

i "yx itl" לומר הספיק ולא האב בחיי שנגנבה משלמדובר שמת,הריני עד "qgeind yexitd itle]
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[cwz 'nr d"n`a r"re ,xneyd zzin xg`l apbp oecwitdyk mb wtqd - `"ahixl.

.4"diytp giip ol zcar `l" xnel milekic ,mipal mliy cwtpdyk

i "yx itl" לבני השומר ואמר ונגנבה הבעלי שמתו משלמדובר שנגנבההריני כלומר שיל או "

האב, מיתת `d"nלאחר - dpw `ly `hiyt k"g` dapbp m` la` ,a`d iiga dapbpy ote`a `id 'nbd ziray :eyxity yi j`]

okle ,dzaipbl jenq xneyl ,ltkd z` dpwn ciwtndy .cl sc 'nbay ipyd oeyll wx `ed wtqd lky :azekd `"yxdna r"r ,ewz 'nr

['nbd ly wtqd oi` - daipbd zryn dpwny oey`xd oeyll la` ,a`d zzin xg`l dapbpy i"yx yxit.

.5mitqep zewitq, לבני שילמו כשבני :wtqd iccv][`"wrxa oiir מחצה,- קנה בא מחצה כששיל ,

קנה הא , מה לאחד ושיל השותפי מ כששאל , מה אחת על רק ושיל פרות שתי כששאל

, שיל מה אחד ורק שאלו כששותפי wrxa"`]מחצה, r"re]מ שאל בעלה, ושיל ששאלה אשה ,

בעלה. ושיל האשה

i "yx zhiy itlהא בעל, של והפירות שלה שהקר שלה, מלוג מנכסי פרה האשה מ ששאל היינו

לאו. או מעליא תשלומי הוי לבעל כששיל

'q ezd zhiy itleלכ , ה כאחד והאשה הבעל שהרי לבעלה, כפל שמשל פשיטא כזה במקרה

רש בשיטת ,"פירשו הקר שיל ולא לפירותיה שווה היתה שהפרה כמו חלקו, את לבעלה ששיל י,

שניסת, אחרי ושיל פנויה, כשהיא האשה מ ששאל בשיטתו, לפרש ושיש דוחק, שזה וכתבו וכ

אוכל הוא שלה מילוג שבנכסי משו לבעל, כנתינה הוי שניסת דכיו ממש, לאשה כששיל א והספק

והריב שלו. דהפירות שיל והבעל כשניסת כששאלה וכ ומתה,"הפירות האשה מ ששאל פירש:

בתיקו. נשארה הגמ' הבעיות אלו בכל . שיל ובעלה ומתה ששאלה באשה וכ לבעל. [ewlgpושיל

,m"anxd wqet jke ,opiwtn `l qtz m`e ,opiabn `l laac ,wtqn ewelgi - s"ixd itl ,ewiza ex`ypy zeirad el` lka dkldl mipey`xd

[ehwz 'nr d"n`ae .m"anxd lr g"xba oiire wtqn miwleg ... oi` dywd... y"`xde.

.a?recne ,mlerl `a `ly xac zepwdl leki mc` m`d:bl sc

:‰· Â˘˙

.‡ÌÏÂÚÏ ‡· ‡Ï˘ ¯·„ ‰˜Ó‰

n"x itl,שיבוא שכיח לא א אבל דאתו, דעבידי כיו להקנות, יכול דקל פירות כגו שיבוא, ששכיח דבר

להקנות. יכול לא

o pax itle. בעול שאינו כיו יכול, לא מקרה בכל

.·ÂÈ˙Â¯ÈÙÏ Ï˜„‰ ˙‡ ‰˜Ó˘Î

בב"(דבתוס' הגמ' פי על , כגו קמו:)"ה ד שלכוב דאתו."מבואר: שעבידי מפני דוקא שזהו וכתבו: קנה, ע

.‚Ò˜Ï „·Ú ‰˜Ó·

)"(דהתוס' כגו בזה,ה שמסתפקת בגיטי הגמ' את רמביאי לפי ובי רבנ לפי הואילמ)"(בי להקנות יכול לא א ,

" דאתיונחשב עבידי לפנינו."לא שהעבד משו להקנות שיכול שנאמר או ,

.„‡ÏÈÙÎÏ ‰¯Ù Â¯È·ÁÏ ‰˜Ó·

'q eza oey`xd uexizd itl( גופא"לכו(ש שבזה לקנס, עבד ממוכר יותר שכיח שלא כיו קנה, לא ע

וכנ הגמ' ג'"הסתפקה אות ixnbl]ל dxtd z` el dpwny xneyl ciwtnl dnec `le].

i pyd mvexiz itleיכול שלא כהצד קאי בסוגיי והגמ' , בגיטי בגמ' ספק דהוי לקנס, עבד כדי הוי

להקנות.

.bmliyy xney[ciwtnd z` gixhdy `la],?`l dfi`e ,el dpwn ciwtnd gay dfi`.dl .cl sc
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:‰· Â˘˙

.‡ÏÙÎ

.1xney zian dapbpy ote`a.מעלמא שבא שבח דהוי כיו מקנה,

.2mb`dn dapbp m`

`axc `ail` 'nba oey`xd oeyld itl,קונה[dkldl '` 'iq y"`xd t"ke].

dia il` ipyd oeyld itle.קונה לא

.·˙Â„ÏÂÂ ˙ÂÊÈ‚[daipbd cr orhpy dn t"kr].

הבהמה, מגו הבא שבח מקנה לא שאד כיו מקנה, zefibאינו oic ,dipaize`e d"c .dl sc 'qez - dndad seba xkip mbe]

[grz ,crz 'nr d"n` oiir - daipb xg` dprhpy zeclee.

נמי)"(דהתוס' אי יה דשמא : וא"כותבי מסירה, בשעת שהיו והולדות הגיזות את הפחות לכל שקנה ל

" לו כאומר שנעשה משו , באג היתה לגניבהא וסמו מעכשיו ל קנויה פרתי ."הרי

.‚ıÙÁ‰ Ï˘ ¯˜ÂÈ'בתוס ומבואר מקנה, )אד בבהמה,(ש ניכר שלא כיו מעלמא שבחא והוי הואיל :

כפל. כמו והוי

.c?xeht qpwa dcen m`d.cl sc

:‰· Â˘˙

.1micr e`a `l m`.פטור

.2oxwa ezaiign ez`cedy ote`a ,micr e`a k"g` m`'התוס ב"(ד, במס' הגמ' פי על דילמא, הביאו:ק)"ה

חייב, שמואל ולפי פטור, רב melknשלפי envr xhetyk m`e,חייב רב לפי במש"(ועאפי' כ"ע

...)"בב תשו' ז' פרק .ק

.dxzei dzid d`elddy" oreh delndyk oicd dn ,"oekynd ca`e oekynd lr exiag z` delnd"
,"d`elddn xzei deey did oekyndy" oreh deeldyk oicd dne ,"oekynd ieeyn

?recne.dl :cl sc

:‰· Â˘˙

.‡ÏÎ· ¯ÙÂÎ Ú·˙‰ Ì‡

,lka xtek deelde ,"d`eldd mekqn zegt deey did oekyndy" xne`e ,deeld z` raez delndyk
xne`e ,delnd z` raez deeldy ote`a e` "d`eldd mekqk did oekyndy" xne`y epiidc
did oekyndy" xne`y epiidc ,lka xtek delnde ,"d`eldd mekqn xzei deey did oekyndy"

"d`eldd mekqk.משבועה פטור הלווה

הסוגיא)הגמ' ped`אומרת:(בסו ax itly" משבועה פטור שווההמלוה היה ""כמה רק לווהבמאמינו, "

שבועות: שני לישבע צרי המלוה מאמינו בלא אבל ברשותו, שאינו ברשותו,1.למלוה אינו שהמשכו

עי שמא שחוששי בה,מפני נת y"`xd,ניו itle ,`ziixe`cn `id dreayd - `"ahixdl qgeind yexitde ixi`nd ,o"xd itl]

[utg zhiwpa miraypy dpynd zreay `idy :azek i"ade ,opaxcn `ed - mipey`x cere 'e 'ld oecwte dl`yn e"t m"anxdכשטוע ורק ,

מדאורייתא.נאנסה" לישבע חייב "r"re ,"`zreay` ciyg `penn` ciygc ebin" opixn` `ly ,o`kn dgiken ,:d sc lirl 'nbd]

[ak daeyz '` wxta lirl k"yna..2" מכח וזה שווה, היה שבועהכמה נשר"גילגול שהמשכו עדי כשיש ולכ ,

" מלישבע פטור המלוה ברשותושאז "שאינו נשבע אינו ג אז שווה" היה d"cez."כמה oiir - apbpy micr yi m`e]

[ebn.
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.·˙ˆ˜Ó· ‰„ÂÓ ‰ÂÏÓ‰˘Î.מדאורייתא שבועה חייב

.‚˙ˆ˜Ó· ‰„ÂÓ ‰ÂÂÏ‰˘Î

.1sxyp oekyndy micr yiyk" בשבועה, מדאורייתא חייב המשכוהלווה שווה היה sxypyk,"כמה o`k]

[xwyl ezreay zngn zecrl `ed mb lqti ,`ivei m`y iptne ,oecwitd z` `ivei delndy yyg oi` sxypyk ixdy ,edexht `l minkg.

.2apbp oekyndy micr yiyk" שבועה להשבע חייב הלווה התורה שווהמ היה חכמי"כמה א ,

" להישבע המלוה את וחייבו שווהפטרוהו, היה ויוציא"כמה הגנב, את וימצא יטרח שהמלוה חששו כי ,

הלווה. את להכחיש הפיקדו את

ויוציא)"(די"רש ולשבועה.ה לעדות ללווה ויפסלנו מפרש:

התוס' שמא)"(דולפי לבטלה.ה שבועה כמו שנראה משו oecwitdזהו z` dld `ivei `ny yygdy :azek s"ixde]

[llgzn miny my `vnpe.

.3sxypy e` apbpy micr oi`yk

iy` axe sqei ax itl" לישבע צרי שווההלווה היה המלוה"כמה שהרי יוציא, שהמלוה חשש ואי ,

" ברשותונשבע וא"שאינה יוציאה,", אי dligz]כ rayp delndy iy` ax xaeqe].

i ia` itle" נשבע המלוה שווהרק היה ""כמה ויאמר הפיקדו את שיוציא שחוששי מפני לאחר,

מצאתיו ."שבועה

.e?recne ,xcd "`ney" m`d.dl sc

:‰· Â˘˙

.‡˙ÂÚË· ‡ÓÂ˘

."לכו לעול חוזר jixv]ע `l - i"wenipd itle ,ycg oipw zeyrl jixv - `"ahixde `"ayxd itl].

i "yx itlואח ושיל שאבד כשסבור בפיקדו ואח"לדוגמא: אבד אבל נמצא, כמו"כ הדי יהיה נמצא כ

הרמב ולפי בטעות, שלא והרמב"הריטב"שומא ""א נחשב ונמצא כשאבד ."טעותג

.·˙ÂÚË· ‡Ï˘ ‡ÓÂ˘
ozectl dvexe zern biyd deeld k"g`e ,delnd xear deeld iqkp z` eny c"iayk

p itl`rcxd.חודש עשרה שני עד חוזר

xnin` itle" שנאמר , לעול והטובחוזר הישר וה"ועשית הילכתא, וכ לבע", כששמו של"ה ח

מהבע"הבע עדי אינו שהרי ."ח, הראשו xehdח itle ,dgiayd delndyk y"ke ,zxfeg dpi` xwiizp m` - y"`xd itl]

ied k"l`c ,dxwiizp m` s` zxfegy :xaeq envr xehde ,zxfeg dxwiizp m` la` ,zxfeg dpi` dgiayd m` wx - y"`xd eia` mya

[ziaix meyn ea oi` ,"aehde xyid mziyre" meyn ,zxfegy lkc :azek i"ade ,ziaix.

.‚‰˘È¯Â‰ Â‡ ‰˙Ó· ‰˙ Â‡ ‰„˘‰ ˙‡ ¯ÎÓ Á"Ú·‰ Ì‡,`linn dyexia 'it` :x`ean ,gwel d"c 'qeza]

[158 dxrdae ,cpwz 'nr d"n` - xfeg epi` eiyxeil cg`l eiiga dazk m` wxy l"qe ,zxfegy yxite wleg 'c 'iqa y"`xde.

באשה"לכו הדי וכ מעות, לקבל דעת על ולא קרקע, לקבל דעת על ירדו וה הואיל חוזר, אינו השומא ע

הוא. כלוקח שהבעל משו בעלה, וירשה ומתה שגבתה

זבנא)"(דבתוס' "ה של שהדי הדרמבואר: ""שומא הפסוק מכח שבא את"ועשית, מבטל אינו הדי מ ,

אי כ ועל להחזירו, הראשו האד על די זהו אלא , להחזיר שצרי בלא פירות אוכל שהרי המקח,

השני על dpzna]די elaiwy e` eyxi e` e`pwy],להחזירוdlign mrhn ,mipey`xd mdilral zexfeg zexitd zerha `neyae]

[`nwzz 'nr d"n` - zerha.
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.„˙‡˘Â ‰˘‡Ó Â·‚ Ì‡Â

ברש ומבואר , מחזירי שמכרה)"(די"אי האשה שמתה,ה אחר דוקא שזה :d"n` - "dzne" miqxeb mpi` m"anxde s"ixd]

[y"iir ,apwz± pwz 'nr.

.‰‰ÂÏÓÏ ÂÚ˜¯˜ ˙‡ ÂÓˆÚÓ Ì˘ ‰ÂÂÏ‰˘ ‡ÓÂ˘

ורבינא, אחא רב ביה `xnפליגי cg,למלוה הגבהו מדעתו שהרי גמור, מכר כדי חוזר, `xnלא cge
לבי בא ולא מדעתו שהגבהו ומה כמכר, הוי שלא כיסופא."חוזר, משו זה ד,

.f?zexit lek`l el diepw izni`n ,eaega rwxw c"ia el enyy in:dl sc

:‰· Â˘˙

dax itl. יקח המלוה שימצא מקו שבכל די פסק שטר פי' לידו, אדרכתא שמגיע ממתי

i ia` itlבבי האדרכתא שטר שנחת לידו."מיו בא שלא וא ד

`ax itleאע אכרזתא ימי שלמו ההכרזה"מכי זמ שנשלמת לאחר פי' אכרזתא לידו, אדרכתא שבאה פ

למכירה. קרקע שיש

רבא)"(דבתוס' "ה רבה שלפי הפוכה: גירסא אכרזתאמובא ימי שלמו ""מכי רבא ולפי אדרכתא, שמגיע ממתי

."לידו

.g,inle mlyl miaiig l`eyd e` xkeyd m`d ,dkxck dzne xg`l dli`yde exiagn dxt xkeyd
?recne:el±:dl sc

:‰· Â˘˙

˜"˙ ˙ËÈ˘

השו לשוכר.ישבע ישל והשואל , מלשל ונפטר כדרכה שמתה כר

x`an ax.דעת לב מסרה דהא פטור, לשומר שמסר ששומר מפני ונפטר, נשבע השוכר :

o pge i iaxc `ail` iia`["xg` cia ipecwt `diy ipevx oi`"y iptn ,aiig xneyl xqny xney xaeqd]x`anשצ שת": ק"ל

" להשאיל רשות לשוכר נתנו שהבעלי באופ רק ""לדעתפוטר של הטע את אי שאז שיהא, רצוני אי

אחר ביד ."פקדוני

o pge i iaxc `ail` `axe["`l ji`de dreaya il zpnidn z`" xnel lekiy iptn ,aiig xneyl xqny xney xaeqd]x`an:

לחייב. הסברא את אי נשבע, שהשוכר דכיו כפשוטה, שהמשנה

ÈÒÂÈ È·¯ ˙ËÈ˘

חבירו. של בפרתו סחורה לעשות יכול השוכר ואי הואיל , לבעלי חוזרת הפרה

x`ean 'nbaשת מתה": כשהפרה ומיד מיתה, משעת הפרה את קונה שהשוכר משו , כ סובר אינו ק

לומר יכולי לא הבעלי ולכ הבית, בעל של דעתו להפיס כדי רק היא והשבועה , מהתשלומי נפטר

" שבועתלשוכר ודל אנת q',"דל ezd miazek iqe i iax zxaqaתחזור)"(בד דסה בגמ',": כהמקש ל

המשכיר יכול ולכ , תשלומי חיוב עליו חל השבועה ועד השבועה, ידי על רק הפרה את קונה שהשוכר

" לו שבועתלומר ודל אנת וה"דל ,"" ליה דאמר משו כדרכה, שמתה עדי לו יש בא פוטרה אני

עדי והוסיפו,"מהבאת ,l`ey cia dzny drya my did envr xikynd m`y d`xpyרבי אפי'

. כלו לעשות צרי השוכר אי שהרי מיתה, משעת ליה שקני רבנ לדברי מודה cereיוסי o"xde `"ayxd]

[xikynl mlyn l`eyd mlerl iqei iax itly ,mixaeq mipey`x.
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:ÌÂÎÈÒÏ

.1cia dzny drya my did `l xikynd mbe ,"ezrcl li`ydl lekiy" xkeyl xn` xikynd m`
,l`eyw"z itlמשל השואל יוסי לרבי ונפטר, נשבע והשוכר לשוכר, הפרה את משל השואל

וה , לבעלי הפרה ""את ליה דאמר משו כדרכה, שמתה עדי לו יש בא עדיה מהבאת פוטר ."אני

.2li`ydl zeyx el epzp milrad m`לכו". לבעלי לשל צרי השואל ע

.3l`ey cia dzny drya my did xikynd m`שייכת שהפרה מודה יוסי שרבי מבואר: בתוס'

, לבעלי ולא dfa]לשוכר 'qez lr miwleg mipey`xde].

.4,li`ydl zeyx el epzp `lyk m`iqe i iaxlרוצה שהשוכר למרות , לבעלי לשל צרי השואל

, תשלו ולקבל לבעלי ,לישבע o pg e i iaxc `ail` i ia`e in` 'x itleaiig xneyl xqny xney l"qc]

["'eke ipevx oi`" meyn,בזה יוסי רבי על פליגי לא axl`רבנ la`[iia`e in` 'x lr biltc],ax itle,xaeqd]

[xeht xneyl xqny xneyוס יוסי, רבי על פליגי לשוכר."רבנ לשל צרי השואל נשבע, השוכר שא ל

.h?recne ,ixnbl xeht izne ,my` aiig izn ,z`hg oaxw aiig izn ,xwyl raypy xney.el sc

:‰· Â˘˙

.1oenn zxitk lr xwyl raypyk. אש קרב חייב

.2iehia zreay xwyl raypyk( ממו כפירות על לא aeigl,(דהיינו aeign e` xehtl xehtn dpiye

in` ax itl" ביטויפטור, שבועת משו עליה חייבי אי אותה, משביעי שהדייני שבועה ."דכל

dinxi 'x itle.חטאת חייב

.3' q ezaבשבועות)"(ד הגמ' פי על לאפוקי, דסx`ean:ה פטור, שמואל שאינה"שלפי ביטוי שבועת שכל ל

בלהבא.להבא"ב אינה שנאנסה שבועה שהרי פטור, בשומר ולכ מקרב פטור "

.i?recne ,aiig xneyl xqny xney m`d:el .el sc

:‰· Â˘˙

ax itlא עולא ב"(ולפי במס' אלעזר איתמר)"ר בפירוש לאו שרב סובר בסוגיי חסדא רב יא:, ד שוק אפי' שמסר"פטור ש

דעת,"לשו לב ומסר הואיל dligzkl,ח, wx dfy xfrl` x"` `ler xaeq n"n ,"xg` cia ipecwt didiy ipevx oi`" el xnel lekiy s`e]

dligzkl xzen eipal wxy :mitiqene ,m`c d"c 'qeza ipyd uexizd itl `ed oke ,ax d"cez - jk liaya aiigziy epivn `l carica la`

[xeqnl.

רש פטור)"(די"לשיטת אמר רב ולכה מסרה, לא אילו פטור שהיה האופני אות בכל פטור הראשו :

לשו"שו שמסר ושו"ח ואבידה, מגניבה פטור לשו"ש שמסר ,"ש מאונסי רק פטור daxdח zrc oke]

[15 ,16 zexrdae ,dtwz 'nr d"n` - mipey`xמרש ומשמע שני,", של פשיעתו על חייב שהראשו qez'י: zhiy oke]

dnn ipyd xneyl oi` m` 'it` ,ipyd zriyt lr s` xeht oey`xd - o"xde `"ayxd itl j` ,y"iir ,`kd d"ce ,lk d"c :an sc onwl

`l` aiig oey`xd oi` ,g"ey ipyde y"ey oey`xd m`e ,ipyd xneyl ciwtnd z` zegcl lekie ,zrc oal dxqny el orehy oeik ,mlyl

zngn oey`xd z` aiign i"yx m`e ,mzwelgn xe`iaa ,epick oey`xd aiig f`e ,dca`e dapbpye ,ryt `ly rayp ipydy xg`l wx

[ctwz 'nr d"n` oiir - y"eyl xqny y"eya mb ipy zriyt.

e"ygd ziaa dkxck dzne e"ygl dxqn m`'וד"(דבתוס , אי את)"ה שהדיה מודה שרב מבואר:

הבאה. בתשובה המובא ורבא אביי במחלוקת תלוי

o pge i iax itleבשו אפי' לשו"חייב, שמסר ברש"ח ומבואר להלכה, רבא פסק וכ באונסי"ש, שאפי' י:

i`]חייב, daeyz onwl k"yna oiir - oey`xd xneyd zeyxa `al miie`x eidy oiqpe`a mb aiig m`e].

" לומר שיכול משו שזהו מבאר: ביאביי פקדוני שיהא רצוני אחראי תוס'"ד )"(ד. אי שלכה : מבארי

" המפקיד פירש כאילו בההוי פשע כאילו שיהיה לאחר, וימסרנה מדעתו ישנה אונסי"שא וכל ,
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חייב. קורא היה שלא לתלות שנוכל לה שיארעו

" ליה דאמר משו מבאר: בשבועהורבא לי מהימ לא והאי בשבועה, לי מהימנת w"q,"את `vx 'iq j"yd]

[18 dxrd ,cxz 'nr d"n` - daeb dfn dvx daeb dfn dvx ryt ipyd m` n"nc :akz ,`"n.

' q ezאת)"(ד m:ה iazekשהנפק"" להשבע יכול כשהראשו הוא ורבא אביי בי כדרכהמ אושמתה "

פטור. רבא ולפי פשיעה, הוי לאחר מסירתו שהרי חייב, אביי שלפי אונס, שהיה עדי [qeza'כשיש

,qgeind `"ahixd itl edin ,aiig iia` itle ,xeht - `ax itly ,oey`xdn xzei on`p ipydy ote`a ,n"wtp cer yi ,z` d"c :`i sc w"a

k"yna oiire ,enr wqr el oi`y inl dreaya oin`dl oi`y itl ,aiig df ote`a `ax itl mby :mixaeq ,'e 'iq oiibeqa y"`xde ,oiibeqa

[`p 'eyz '` wxt w"a lr.

xehty dcen opge i iaxאו לשני למסור רשות כשנת או השני ביד להפקיד רגילי שהבעלי באופ :

לבניו, לאשתו ciwtn]כשמסר `ed eipae ezy` zrc lr ciwtnd lky meyn].לפשיעה נחשבת לה המסירה ואי ,m"anxd]

rxbc g"eyl xqny y"eya y"ke ,"`l j`ide dreaya il zpnidn z`" l"`c meyn ,y"eyl xqny g"ey 'it` ,aiig xneyl xqny xney :wqet

xneyd oi`y meyn edf aiigy mrhd k"`e ,driyt ied `l zrc oal xqnyky - y"`xd itle ,qpe`a eteqe driyta ezligz l"de ,ezxinya

[mlyn raydl leki epi`y jezny oicd gkn aiigy :yxtn i"wenipde ,ipyd zreay i"r xhtdl leki.

.`imi`xen`d zwelgna ielz df m`de ,dkxck dzne mb`l z`vie da ryty xneya oicd dn
,qpe`a eteqe driyta ezligz oica,dkxck dzne mb`l envra `ed dkiledyk oicd dneoicd dne

?recn ,dkxck dzne milrad zial dxifgd m`a:el sc

:‰· Â˘˙

i ia` itlלמ אפי' וחייב ""חייב, שאמרינ משו פטור, וסופו בפשיעה תחילתו גרד האג של שההבל

חולי תחילת ."לה

)"(דהתוס' אי בתחילה,ה כשפשע דוקא שזהו : i"yx]כותבי - ie`xk dipta lrp `ly],פשע לא א אבל ,

פטור, לאביי א כדרכה, ומתה לאג בעצמו כשהוליכה -לדוגמא: ipyd evexiza `"ahixd mya w"nhiyd itle]

[ladd llba ,driyt ied mb`l dkledc ,lfxa ly dneg dtiwde `ed dkiled 'it` aiig.

עליה השפיע לא ההבל שהרי שפטור, ומתה בעליה לבית החזירה שא מודה שאביי אומרת: הגמ'

ahixl"`]לרעה. qgeind yexita r"re ,xeht xneydy ,dkxck dzn k"g`e xney zial dxifgd m` d"d - ixi`nde `"ayxd itl].

`ax itleלמ אפי' ופטור מעצמה, לאג ויצאה בה כשפשע ג באונס"פטור וסופו בפשיעה תחילתו ד

" ואמרינ כדרכה, מתה שהרי התחייב, לי מה הכא לי מה המות ek],"מלא daeyz onwl k"yna r"re].

.ai?recne aiig m`d ,dzne dltpe mirteyne micg mixd iy`xl dxtd z` dlrdy xney:el sc

:‰· Â˘˙

.1dzne dltpe egxk lra dcxie cal dzlry e` ,aehe ony drxnl dze` dlrdyk.פטור

.2letz `ly da wifgdl leki did m`.חייב

.3aehe ony drxnl `ly dkxvl `l dze` dlrdyk m`

i ia` itlשלא והעלאה הואיל כדרכה, כשמתה ובי בה להחזיק יכל שלא א כשנפלה בי חייב,

פשיעה, חשיב `i]לצור d"cez - letiln dpxnyi `le gkyi `ny yegl el yiy].

`ax itleדס פטור, כדרכה מתה וירדה"א כשתקפתו וא , הת לי מה הכא לי מה המות מלא ל

בהעלאה. שפשע כיו חייב,

.bimipy oke ,"`ed dfi` rcei ipi`e ,dpn ilv` ciwtd mkn cg` ly eia`" mipyl xne`d
jixv m`d ,"ely md miiz`ndy" xne` cg` lke ,miiz`n dfe dpn df ,cg` lv` eciwtdy

?recne dnk ,cg` lkl mlyl:fl .fl sc
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:‰· Â˘˙

.1`nye `nyae ,zekixk ipya eciwtdyk" לשני כשאמר לדוגמא: אצלי, הפקיד מכ אחד של אביו

הוא איזה יודע ואיני הגמ'מנה אצלו, הפקיד מי למידק ליה דהוה משו מנה, ולזה מנה לזה נות "

מוציאי לא מספק שהרי לגמרי, פטור הדי מעיקר אבל , שמי ידי לצאת בא בא רק שזהו אומרת:

. ממו

' q ezaד)"( הת לרx`ean:ה בי הוא זה לר"שדי ובי cw.ט,"ע sc w"aa 'qeza 'a uexiz itly :azek `"yxdnd]

r"re ,r"xk wx i`w ,epizpyn ly df oic mdixac itle ,xeqi` dyr `ly oeik ,miny ici z`vl ick 'it` xeht - h"xc `ail` ,xaky d"c

[dpxz 'nr d"n`a.

.2,cg` jxka cg` lv` eciwtd mipyyk,mipe`bd mya w"nhiya r"re ,df ipta df eciwtdy epiid - i"yx zhiy itl]

[bnxz 'nr d"n`a r"re ,df ipta df eciwtd m` s` miaiig zekixk ipyay :eazky,ily" xne` df ,miiz`n dfe dpn df
,"miiz`n ily" xne` dfe "miiz`n(ושמא בברי (דהיינו

w"z itl,למידק לו היה שלא כיו אליהו, שיבוא עד מונח יהיה והשאר מנה, ולזה מנה לזה נות

בתוס' ומבואר זה, בפני זה הפקידו )שהרי לר(ש בי , שמי ידי לצאת בבא אפי' שפטור לר": ובי ע,"ט

למידק. ליה הוי ולא הואיל

iqe i iax itleס ולא אליהו, שיבוא עד מונח יהא כת"הכל ""ל הרמאי"דאק הפסיד מה ."כ

.3zekixk ipya[miiz`n dfe dpn df ,df ipta `ly df elv` eciwtdy epiidc],`nye ixaaeב')"(כנ די אחדל לכל נות

למידק. לנפקד ליה הוי שהרי , `edil]מאתיי `eaiy cr gpen `di lkd - iqei iaxc `ail`e].

' q eza( רx`ean:(ש ברי"שלפי טענת כא שיש כיו ואחד, אחד לכל לתת חייב הדי מעיקר ע

ר ולפי למידק, לנפקד ליה הוי וג ."ושמא, שמי ידי לצאת בא א רק חייב mvexizaט w"aa 'qez zhiyle]

[miny ici z`vl 'it` xeht - h"xc `ail` ipyd.

.4ezrcn `ly excra elv` eciwtdy ote`a zekixk ipyaעד בידו ויניח ומסתלק, ביניה מניח

בתוס' למידק. ליה הוי לא מדעתו שלא שהיה דכיו אליהו, )"(דשיבוא הת הויה שלא שכיו מבואר:

לכו למידק, ."ליה שמי ידי מלצאת אפי' פטור ע

'q ezaשלא)"(ד רועה.x`ean:ה של בראייתו שלא שהפקיד היא והכונה דוקא, לאו זהו מדעתו ששלא

.cilke ,dyngn cg` lfbyk oke ,"mkn dfi` rcei ipi`e dpn okn cg`l izlfb" mipyl xne`d
?recne ,dnk ,cg` lkl mlyl jixv m`d ,"lfb ize`" xne` cg`:fl .fl sc

:‰· Â˘˙

.1"mkn dfi` rcei ipi`e dpn mkn cg`l izlfb" mipyl xne`dומסתלק,"לכו ביניה מניח ע

ר וא ואחד, אחד לכל לשל צרי שמי ידי לצאת רוצה ס"וא הוא,"ע ושמא ושמא הואיל , כ ל

למידק. ליה והוי היא, וגזילה

.2"lfb ize`" xne` dfe "lfb ize`" xne` df ,lfb mdn dfi` rcei epi`e dyngn cg` lfb

h"x itlבבי בפניה גזילה שמניח דהיינו ספרא: רב ופירש ומסתלק, ביניה מניח הדי ד"מעיקר

[c"iaa gpen `die dlifbd on wlzqny ,c"a`xd mya `iad w"nhiyd la` ,i"yx - edil` `eaiy cr ecia dlifbd la` ,oicd on wlzqne],

ואחד. אחד לכל לשל צרי , שמי ידי לצאת רוצה וא

ר רב אמר יהודה רב כהודאה."לפי שתיקה ביה אמרינ ולא שותק, כשהגזל אפי' פוטר ט

ר מודה שותק הנגזל א רב אמר מתנה רב כהודאה,"ולפי שתיקה דאמרינ שחייב, `"zט r"re]

[hty 'nr miny ipic jxr 'f jxk.

r"x itle,הוא ושמא וברי הואיל ואחד, אחד לכל לשל צרי הדי w"aמעיקר zkqnn h"ta k"yna r"re]
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k"`yn ,aiig `xeqi` ciarc dlifba n"n ,wtqn `penn opiwtn `ly s`e cg`e cg` lkl mlyl aiigy r"xk :wqet s"ixd .fn daeyz

[wlzqne mdipia gipnc ,xknne gwna.

.ehxeknl leki cwtpd m`d ,mixakr i"r lk`dl e` aiwxdl eligzde ,exiag lv` zexit ciwtnd
?recne ,ely zexit lr n"exz ozeyrl leki ciwtnd m`de ,olivdl ick zexitd z`.gl sc

:‰· Â˘˙

w"z itlתרו לעשות המפקיד יכול ולכ , אבודי ה אפי' בה יגע פירותיו,"לא על bמ "ayx itleמוכר

בי אבידה,"בפני כמשיב שהוא מפני ely]ד, zexit lr n"exz ozeyrl ciwtnd leki oi` jkitle].

רש ונחלקו האמוראי ת"נחלקו פליגי אופ באיזה ותוס' ורשב"י ה"ק והדיני האופני , טעמ ומהו ג,

: כדלהל

.1opexqg ickn zegt ezgtp m`' q ezaמחלוקת)"(ד שלכוx`eanה הוא שפשוט :". בה יגע לא ע

.2opexqg icka ezgtp m`ת שבי המחלוקת לרשב"בזה ג."ק

i "yx itl"חסרונ תבואות.בכדי שאר כדר שנפחת פחת היינו "

'q ezd itle"תבואות שאר כדר שלכו"פחת , חסרונ מכדי כפחות נחשב ו", , בה יגע לא בכדי"ע

בזהחסרונ ורק , הזמ אותו עד להתחסר משרגילות יותר חדשי שני או בחדש שנחסר היינו "

ת ורשב"פליגי מכדי"ק יותר הוי שאז שלימה, שנה של חסרונ כשיעור יותר יתחסר שלא ובלבד ג,

.3 די לקמ יתבאר שדינו cvxz,חסרונ 'nr d"n` - 'qezd ixac z` zxg` yxtn g"ade ,avx 'iq dyixcd yxit ok]

[y"iir.

ת של טעמו : מבארי חנה בר בר ורבה כהנא בקב"רב רוצה שאד מפני זהו , בה יגע שלא הסובר ק

חבירו, של קבי מתשעה יותר opipafn]שלו d"cez - ozyt e` oixyern zexita 'it` epiidc]רש שזהו". מפרש: י

, בה שעמל lyמשו enrha "ozi` dtvn"d azeke ,oxkenl cwtpl xzen weydn zexit dpwa la` ,ely rwxwa wx edf f"itle]

- mzepwl gxhe li`ed ,mda rbi `ly xyt` zexit dpwa mby xaeq `"ahixde ,minca gwel epi`y xaca dkxa yiy meyn edfy :i"yx

[y"iir ,brxz 'nr d"n`.

המוכר ונמצא אחר, מקו על ומעשר תרומה עשא המפקיד שמא שחוששי מבאר: יצחק בר נחמ ורב

וא שכיחי, משכח פירות דקלקול תרומה, בדמי לכהני אפי' למוכר לו ואי , לזרי תרומה מאכיל

שהבעה חשש יש מיד, למכר לו וקא"נתיר , שמכר שידע בלא פירותיו על ומעשר תרומה יעש ב

. טבלי אכיל

התוס' )"(דמדברי מזבנינ רנבה שלפי ""יוצא: שפחתו כל חסרוני אבכדי א בה יגע לא "

דס , מתוקני ""הפירות שאמר: כהנא רב של הטע את ג מתשעהל יותר שלו בקב אד רוצה

חבירו של ."קבי

.3opexqg ickn xzei m`e

dpg xa xa dax itlת לפי שמא"אפי' חוששי ולא תרומה, בדמי לכהני דוקא אבל , למכר יכול ק

דס"הבעה משו , ימכר שהנפקד אחרי יפריש מסתמא"ב ולכ שכיח, לא חסרונ בכדי שיותר ל,

שהבעה"הבעה לאחר רק שמכר ונמצא , חסרונ מכדי יותר שנחסר קוד הפריש עליה"ב הפריש ב

תרומה.

i "apx itleת בזה ס"ג דס"ק , לכהני אפי' ימכר ולא , בה יגע שלא יותר"ל הפירות שקילקול ל

הבעה שמא החשש את ויש הוא, שכיח חסרונ שהבעה"מכדי ונמצא , מכר שהנפקד אחר יפריש ב"ב

טבלי 2)"(כנאוכל די '.ל q eza x`eane( ,(ש מעושרי כשה בפיקדו הפירות את קיבל הנפקד שא :

רנב לפי בבי"א למוכר יכול exiag]ד."י ly oiaw 'hn xzei ely awa dvex mc` opixn` `l ,opexqg ickn xzei ezgta].

.4'nba wqtpy itk dklddכרשב פוסק יוחנ ורבי , כחכמי פוסק נחמ meynג."רב ,ongp axk wqet s"ixd]
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[y"`xa r"re ,`xza `edy.

:ÌÂÎÈÒÏ

b "ayx itlבבי למוכר ,"יכול בה יגע לא חסרונ מכדי שבפחות ומודה w:ד, "z itle`l zexita
oixyernת א אליביה, אמוראי מחלוקת חסרונ מכדי יותר וא יגע, למוכר"לא שיכול מודה ק

לכו מעושרי שבפירות התוס': וכתבו , בבי"לכהני למוכר יכול oicד,"ע ,hl daeyz a"t lirl k"yna r"re]

['a ....

.fhe` oicxn zngn gxea iqkpl oke ,miyehx ,miyehp ,miieay iqkpl aexw micixen c"ia m`d
?recne ,qn zngn:hl±:gl sc

:‰· Â˘˙

שנשבה aexw]שבוי `le d"c w"nhiya c"a`x - lecb `edyk]בי למסוק, זיתי לבצור, ענבי לקצור, קמה והניח ד",

ושימסוק, שיבצור, שיקצור, אפוטרופוס ומעמידי לנכסיו `eיורדי zny ea ernyyk xaecn m` 'nba yixtzi` `l]

mpiga zerwxwa lthi qetexhet`dy ,df oeyln epiady yi ,ixy` zedbda `aend rexf xe`e ,ixi`n ,`"ayxd 'iga ahid oiire ,erny `lyyk

[qix`k 'it` lehi `le,גדול הוא והשבוי הואיל , לעול האפוטרופוס את מעמידי אי א ,yiy iptn edfy :yxit i"yx]

[mlerl qetexhet` `evnl gxehואח ,": וכדלהל לנכסיו, קרוב מורידי כ

.1zny ea ernyyk ieay iqkpl aexw cixedl[ernyya d"cez - cg` cre lew it lr]מחמת בורח לנכסי או

לכו בי"מרדי ."ע וישמרו בה שיעבדו כדי וזאת הקרוב, את מורידי ד

ובד"(דבתוס' היורד, בששמעו)"ה עה רק שמת בו כששמעו וא לכתחילה, אפי' שמורידי קול"מבואר: י

. עדי בלא אחד crועד `la lew e` lew `la cg` cr la` ,mdipyl mzpeek m` "cg` cre lew" 'qezd ixaca oecl yi]

[hiyz 'nr d"n` - zny ea erny `ll aygp cg`.

zny micr i"r erny m`'בששמעו)"(דבתוס הכל.ה ויורש שמורידי שפשוט מבואר:

e`a milrady iptl lk`y zexitוא , בחינ הכל שנוטל נשכר, הבעלי"זריז א א להחזיר צ

באו."אח כ

zexit df lk`y mcew milrad e`a m`

i "yx itlובד"(ד בששמעו, התוד"ה שהבינוהו כפי השתא, בפנ"ה ועיי , וכול ובאמ"ה תשכו)"י עמ' כמנהגה יטול

השאר. ויחזיר המקו אריסי

' q ezd itleד)"( וכול ,ה אריסי כשאר אפי' יטול ולא ולתלוש, להקדי אותו מניחי [inec`אי

[ixy` zedbda r"re ,dlecb dy`c.

.2,zny ea erny `lyk ieay iqkpl aexw cixedl( נטושי נכסי (פי'

ax itl.w"zc `ail` jenqa onwl z`aend rexfd xe`d zhiya oiir oke ,cxeid d"ceza r"re - b"ayxc w"z itle]ששת רב לפי

[xaeq `"x dn rxkd oi` - `axe mxnr ax itle ,axk l"q `"x mb -, מורידי oicixen,אי oi` okle ,qix`k mdl oiny oi`y l"qc]

- mpiga lk`i `vniy dn lk `l` ,rwxwd giayi `le melk lehi `le ,lk`ie xevwiy mcew e`eai milrad `ny micgtn md ixdy

micixen - y"iir - "`"ahixd iyecig"e c"a`xd itl .iyz 'nr d"n` - qix`k oiny axc `ail`y l"q i"yxy exiaqdy yi ,mleke d"cez

epi`y mc` oicixen oi`y y"ky :mixaeq "miycgd" `"ahixde o"xd ,`"ayxd ,o"anxd j` ,dcyd z` xenyiy ick ,aexw epi`y mc`

[79 dxrdae ,gyz ,fyz 'nr d"n` ,epici lry dnn mdil`n ecqtiy sicry iaxl l"qc ,aexw.אותו מוציאי ירד וא ,

l`eny itle[oiibeqa "mipir dti"a oiir oke ,df ote`a wlg `l w"zy ,cnly rexf xe`a r"re ,b"ayxe]קרוב"בי מורידי ד

דס הקרקע, את וישמור שיעבוד הואיל"כדי השדה, את יפסידו שה חשש ואי , כשבויי שנטושי ל

. למוכר לו אסור א כאריס, לה myaושמי o"anxde `"ayxd miazek oke ,aexw wx oicixen - mipey`xd aex itl]

meyn edf ,wegx oicixen oi`y mrhdy :miazek o"anxde `"ayxd - wegx mb oicixeny :enya azek `"ahixd iyecigd mpn` - c"a`xd

d"n`ae i"wenipae y"iir ,mixg` minrh azek ,enya w"nhiyae "miycgd" `"ahixd eli`e ,eciqti miyxeidy okziy onfa owzl epl oi`y
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

[gyz 'nr.

i "yx zhiyוד"(ד השתא, דאילו)"ה ,ה הבעלי שבאו קוד שאכל הפירות על ג כאריס לו ששמי :

" דעת על ירד והקרוב שמת, בו שמעו לא כאריסשהרי wcwcl,"ליטול azky dn ,ekyz 'nr d"n`a r"re]

[i"yx zhiy xe`iaa i"pta oiir oke ,i"yxn.

'q ez zhiyד)"( וכול כדיה , הבעלי שבאו קוד שאכל הפירות כל את בחינ לאכול זכאי היורד :

לאכול, שהספיק לפני הבעלי באו שא , חכמי ותיקנו i"yxשבוי, oiir - eize`ved ickn zegt lk`y e`]

[`ivenk d"c.כאריס השבח את לו שמי

.3zrcl `viy mc` iqkpl cxeid( רטושי נכסי bxk`(פי' zngn gxea iqkpl cxeid okeאותו מוציאי

" לצוות לה שהיה דכיו לנכסימידו, יורשיי שהורידו ציוה ולא ליה."" ניחא לא iqkpaמ mipey`xd ewlgp]

[ciyz 'nr d"n` - dfa ewlgpy dn m"anxae o"anxa oiire ,eiqkpl aexw micixen m`a ,zny ernyyk miyehx.

.4- ohw iqkpl aexw e` ieay iqkpl ohw cixedlxaeq `ped ax. מורידי שאי :

תוס' השדה, את שיפסיד וחוששי הואיל שבוי, לנכסי קט )"(דלא מוקמינ מורידיה אי : [it`e'מפרשי

[qetexhet` i"rאבל השדה, ויפסד לעשות מה לאוטרופוס יאמר שהתינוק שחוששי מפני התינוק, עבור

א כדי ויקבל הסבתא עבור שישמור אפוטרטפוס להעמיד מזה.יכולי הקט ויתפרנס mixaeqdריס yi]

ax dcen ,zn ieaydy cirny cg` cr yi m`y mixaeq yie ,zn ieaydy cg` cr i"r erny m` s` ieay iqkpa ohw oicixen oi`y

[hnyz 'nr d"n` - micixeny `ped.

. הקט ולא ירשה שהוא יטע והקרוב ימחה, לא הקט שהרי , קט לנכסי קרוב ולא

הגדיל. ואפי' , קט לנכסי מאימא קרוב מחמת קרוב nbd'ולא zpwqn itlלנכסי קרוב מורידי אי

ל מאבא, אח הוא א ובי מאמא אח הוא הקרוב א בי , ול"קט לקרקע ל"ש , לבתי עשה"ש א ש

ול חלוקה שטר."שטר בלא cvש yiyk m`n g`a wx xaic `ped axy ,dfa `ped ax lr wlegy in oi`y :cnel s"iy m"xdnd]

oiir - y"`xd mya w"nhiydn zxg` edfe ,ohw iqkpl oicixen mdipia dyexi cv `la cegl m`n g`ay `ped ax dcen la` ,dyexi

[flyz 'nr d"n`.

i "yx zhiy itlש"(ד הונא)"ה מרב הגדיל,מ שהקט אחר שני ג' החזיק אפי' חזקה הוי zrcלא oke]

[dwfg ied licbdy xg` y"b wifgd m`y :wqt ,f"ld orhpe orehn b"it m"anxd eli`e ,y`bin i"xde c"a`xd.

.5ohw iqkpa xg` cixedl. קט בנכסי מחזיקי שאי כיו , מורידי משמע הונא שמרב אומר, רבא

.fi:ze`ved `ivend.`.dphw e` dlecb ezy` iqkp lr.a.miphwd eig` iqkp lr.biqkp lr
.miieay.c?recne ,zexitd z` lawn m`d ,miyehp iqkp lr.n±.hl sc

:‰· Â˘˙

.‡Â˙˘‡ ÈÒÎ ÏÚ ˙Â‡ˆÂ‰ ‡ÈˆÂÓ‰

.1dlecb `idyk m`.אכל שאכל ומה הוציא, שהוציא מה

.2dphw `idyk m`,[`ivenk d"c i"yx - ez`ved ick lk` `le `ivedyk]הואיל אחר, נכסי על מוציא כדי דינו

השדה. על שישמור כדי כאריס, שיטול חכמי תיקנו ולכ , למא ויכולה

.·ÌÈÒÎ‰ ˙‡ ÌÈÏÂ„‚ ÂÁÈ·˘‰Â ÌÈË˜Â ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ· ÁÈ‰

.1miphw mig` yiy erciy ote`a m`.לאמצע שהשביחו אומרת: ecaryהגמ' dn lr qix`k milawn `le]

[miphwd mig`d ly wlga.

i "yxרבה)"(ד אמר וכ רבאyxtn:ה קמג:)"(בבשלפי ד אבלב , נכסי מחמת נכסי כששבחו דוקא זהו

ולגירסא , בסוגיי ואביי חסדא רב לפי אבל , הגדולי לאחי כולו השבח , האחי מחמת השביחו א

ברש ."השניה האחי מחמת הנכסי אפי' לאמצע השבח לרב ג nr'י d"n`ae ,c"a`xd mya y"`xa oiire]
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[gpyz.

' q ezdeעיי"(ד , וכ m:ש)"ה iazek" גרסינ אלא רב, על יחלוק שרבא יתכ שרב"רבהשלא ראיה ואי ,

חסדא. כרב למד

.2miphw mig` yiy erci `lyk m`

`cqg ax itlכנ לאמצע ."השבח הקוד בדי ל

i ia` itle.מחלו ולא מהקטני ידעו לא שהרי כאריס, הקטני של מהחלק נוטלי הגדולי האחי

[`cqg axk l"q dax - l"pd 'qezd itly d`xpe].

.‚Â‰Â„È¯Â‰ „"È·˘ ‡Ï· ÏÂ„‚ ÈÂ·˘ ÈÒÎÏ „¯È˘ ·Â¯˜

`cqg ax itl,כאריס ואפי' פירות, מקבל oiyehx,אינו iqkpk iede zeyxa `ly cxiy iptn edf :w"nhiya c"a`xd itl]

oicdyk edecixed c"iay `la lecb iqkpa m` la` ,ohw iqkp dfy oeik ,zexit lawn epi` mzqxib itle ,"cere" eqxb `ly mipey`x yie

[bqyz 'nr d"n` - qix`k el oiny ,oicixeny.

in` iax itleבי ברשות היורד קרוב כדי בתשובה"דינו שנתבאר וכפי , נטושי או שבויי לנכסי ד

qix`k]הקודמת. el oinye rvn`l giayd `l ,dil ligne iz`c rci `lyk lecbaye ,rvn`l giaydy ,`cqg axk wqet s"ixd].

.gi?recne ,n"wtp i`n ,zn `edy oiyyeg m`d epiptl epi`y in:hl sc

:‰· Â˘˙

התוס' א , קט לנכסי קרוב מורידי אי ולכ למיתה, שחוששי מבואר: דילמא)"(דבסוגייתנו שישה הוכיחו

: וכדלהל , שחוששי מקומות ויש חוששי שלא מקומות

.1epiptl epi`e eliba biltd `le zexeabl ribdy mc`,למיתה e]חיישינ oic onwl oiir - bilt` m`]ולכ ,

ישראלית אשתו אי בני לו ואי הי למדינת שנסע כה הוא וא לאשתו, מוסרי לא גט שלח א

חטאת קרב שלח א וכ , הקט לנכסי קרוב מורידי אי קט ב לו יש וא בתרומה, לאכול יכולה

אותו. מקריבי אי

.2,dnexza ezy` zlik` oiprl ,ehib zxiqn oiprl ,ieay epi` `ede zexeabl ribd `l m`
epaxw aixwdle. קיי בחזקת הוא הרי

.3ohw iqkpl aexw cixedl oiprl j` mcewd oicak

'q ezd ly oey`xd mvexiz itl. מורידי ואי למיתה שחוששי החמירו יתומי בנכסי

i pyd mvexiz itle, חוששי oixeqi]לא mdl oiyere li`ed ,ezny oiyyeg miieaya wxc].

.4ohw iqkpl aexw cixedl oiprl ,ieayae zexeabl ribd `l m`. מורידי ולא למיתה חיישינ

.5hbe oaxw dnexz oiprl j` mcewd oicak

ly oey`xd mvexiz itl'qezd.למיתה חוששי לא

i pyd mvexiz itle. יסורי לה שעושי מחמת למיתה יותר חוששי שבשבויי לפי , חוששי

.6eliba biltdy mc`ותרומה קרב אכילת ובשביל עיגונא משו גיטי שלעני : כותבי התוס'

. כ אמרינ לא שבוי לעני אבל אפליג, דאפליג כיו שאמרינ משו , קיי בחזקת שהוא אמרינ

.hi?recne ,on`p m`d ,"miqkpa enr welgl dvex ip`e ig` df" orehd:hl sc

:‰· Â˘˙

" עדי להביא צרי הנתבע להעיד, שמפחדי עדי יש ולתובע , אלי הנתבע א ורק , נאמ שהואאינו
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אחיו ."לא

בתוס' שיצא,"(דומבואר gpyz]ה 'nr d"n`ae ,zecrn b"t seq n"qkc ,`ed jig` e`lc d"c i"yx oiir]הנתבע בסוגיי שרק :

" ואומר אלי שהוא כיו , עדי להביא לצרי ידענא יצא"לא לא התובע או מכחיש, הנתבע א אבל ,

" יש שלתובע כיו ראיה, להביא התובע על עדי לו שיש טענה לתובע ואי זק גרועבחתימת ."ברי

.k,xekn zegtle xekn xzeil ,xekl ,ozyt rxfe minqek ,fxe`e mihig ly zepexqg xeriy edn
?zepexqgl mxeb dne.n sc

:‰· Â˘˙

.‡¯ÂÎÏ ˙ÂÂ¯ÒÁ ¯ÂÚÈ˘

.1selw fxe`le mihig ly.שנה במש , קבי חצאי תשעה

.2oileraba odyk ozyt rxfle oinqekl e` selw epi`y fxe`l.שנה במש לכור סאי שלשה

.3oitelw epiidc oileraba `l odyk ozyt rxfl'ולאורז)"(דהתוס חלוק.ה דינ דשמא : כותבי

.·¯ÂÎÓ ¯˙ÂÈÏ

o pax itlהנ היחס לפי ושנה,"מודדי שנה לכל וכור, כור לכל קבי חצאי תשעה דהיינו א', בנושא ל

בתוס' ומבואר ומתפזרות, שאובדות מפני טעמ וכי)"(דשהרי אתה יש רבנ לפי שג מפורש, שבירושלמי :

ס ורק , עכברי של לאכול."הטע לחבריה קוראי שה ל

ix ep oa opge i iax itlבנושא ומוזכרי במשנה השנויי השיעורי כפי אלא יחס לפי מודדי לא

דס , ."הקוד כורי הרבה יש א ובי כור יש א בי כמות, אותו אוכלי שעכברי c"a`xdל mya w"nhiyd]

- oeawx zngn `ad oexqga eli`e ,efd zenkdn ivg wx el cixene mdipyl oiaw i`vg 'hd oiwlgn - eizexit mr axiry ote`a m`y :azek

[oiaw i`vg 'hd lk el cixen.

xne` dcedi iaxוהחזיר הגור בימות לו שמדד באופ , כורי עשרה דהיינו מרובה מדה היתה א :

החסרונות. את ומשלימות מתנפחות פי' שמתירות מפני חסרונות, לו מוציא אינו , הגשמי בימות לו

,minybd zenia el xifgde oxebd zenia el ccn m`y ,dkldl ef `ziixa eraw miwqetd aex la` ,dpyna i"yx ixac jezn rnyn ok]

l `iven epi`'it` getip ipdn w"zle ,daexn dcin ciwtda `l` minybd zenia ,getip ipdn `ly xaeq dcedi iaxy :miyxtne ,zepexqg e

[zhren dcn ciwtdyk.

i "yx itlהיתה)"(ד א שהעכבריה כורי וג' ב' שה החסרונות, כל את משלי כורי בי' הניפוח

החסרונות. כל את לו מוציא , מכא בפחות אבל , ואיל כורי מי' כשהתבואה ודוקא , לשנה אוכלי

[17 dxrdae ryz 'nr d"n`a oiire ,'b drc `ed dcedi iax - i"yx itly :azek `"yxdnd].

' q ezd itleמדה)"(ד משליה הניפוח כורי בי' ולכ , חסרונ משיעור עשירית משלי הניפוח

יחס. אותו לפי משערי כורי מי' יותר או ובפחות כור, של החסרו את

.‚¯ÂÎÓ ˙ÂÁÙÏ ˙ÂÂ¯ÒÁ ¯ÂÚÈ˘

o pax itlכנ לכור, חסרונות שיעור בתוס'"כיחס ומבואר ב', קוד נושא אלא)"(דל נוריה ב יוחנ שרבי :

דא , רבנ על בזה פליג לא להתחסר, הראוי חשבו לפי לו שמוציא יתחסרו."הסובר שלא edfyא :eyxity yi]

'nr d"n` ,mixakr zlik` liaya `ivedl oi`ye ,xefite ceai` zngn :eyxity yie ,qixbk zlik` zngn mb xqgzdl ie`xd xek ly qgi itk

[bryz.

.„˙ÂÂ¯ÒÁÏ Ì¯Â‚‰

ix ep oa opge i iax itl. עכברי אכילת מחמת

w"z itle'בתוס ומבואר ומתפזרות, שאובדות וכי)"(דמחמת תה שלפי מפורש, שבירושלמי ג": זהו ק

. עכברי מחמת
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.`k?recne ,dnk ,zepexqg el `iven mixwn dfi`a ,exiag lv` zexit ciwtnd.n sc

:‰· Â˘˙

.1eizexit mr oaxir `l m`" לו שאומר מפני שהוא, כמו למפקיד לפנימחזיר של ."הרי

.2wtzqd dnk rcei m` e` dlik`l odn `ivedy `la eizexit mr oaxir m`יחס לפי יחזיר

. הפיקדו לכמות פירותיו כמות

.3wtzqd dnk rcei `le mdn wtzqd mbe oaxir m`שנאמרו השיעורי לפי חסרונות יוציא

הקודמת. בתשובה לעיל שנתבארו וכפי במשנה,

.ak?recne ,ony e` oiia zepexqg xeriy edn.n sc

:‰· Â˘˙

.‡ÔÈÈ·

w"z itl,שתותi "x itleלפי ומקו מקו כל אלא לדינא, חולקי לא שה אומרת: הגמ' חומש.

החבית. עשית

i "yx itlד)"( ליי 'ה q eza oey`xd ' itd itleד)"( במזופפי הנה שהקנקני"השיעורי מה לפי ה ל

, oii]בולעי oiiprl mb didi mipyil miycg mipwpw oia dpynd welig dxe`kle ,wtzqp dnk rci `le odn wtzqpy xaecne].

' q ezd ly ipyd myexit itle. יש בקנק אפי' בלע יש ליי

.·ÔÓ˘·

.1miycg mipwpwae wwefn epi`ykלוג ויש הואיל לוג, למאה לוגי שלשה הוא החסרונות שיעור

בלע. ומחצה ולוג , שמרי ומחצה

.2miycg mipwpwa wwefn ony did m`.ומחצה לוג החסרונות שיעור , הקוד שבדי הטע לפי

.3wwefn onya.חסרונות אי ,1 די לעיל הטע לפי

.4oittefn `ly oyi owpwa wwefn epi`y ony

i ia` itl.ומחצה לוג

ongp ax itle. לוגי ג'

.5oittefn `ly oyi owpwa wwefn ony

i ia` itl. כלו

ongp ax itle.ומחצה לוג

.bkel zekpl leki m`de ,mixny axrl leki m`d ,mixny onya axiry `la exiagl ony xkend
?recne ,mixnyd xeriyk:n sc

:‰· Â˘˙

dcedi iaxc `ail` t"x itl,במשנה המבואר הפירוט כפי לו לנכות d"cezיכול - oira epi` xak onydyk 'it`]

[ixaclדס משו הקונה", כ דעת ועל רווח, לו יהיה לא לו ינכה לא וא , שמרי לערב אסור יהודה שלרבי ל

y"iir]קנה, ,o`k `"yxdnd lr m`x ipxwd zhiyl s` edfc d`xp]'בתוס ומבואר ליכא, מחילה ולכ )"(ד, זבו אליביה:ה

משלקח, ביוקר למכור מוצא היה שלא `d"nשמדובר oiir j` ,zekpl leki `l ,dkpi `l m` mb geex el didi m`y rnyn]

[vyz 'nr.

: oldlck md mip icde mi`yepd ,r" ekc `ail` i ia` itl oke ,minkgc `ail` `tt ax itle
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.‡¯ÂÎÓÏ ˙Ó ÏÚ Á˜ÂÏ·

בנפרד. השמרי את למכור יוכל לא הלוקח שהרי לו, מנכה אינו

לחודיה)"(דבתוס' אכלו,ה או ומכרו מעט מעט שלקחו , בעי לא כשהשמ דוקא שזהו onydykמבואר: la`
,oira'q eza oey`xd uex izd itl oke , "m ixny axrl xzen" c"nc `ail` i ia` itlד)"( חכמי לדברי ה

r" ekc `ail` t"x zrcaשמרי לו לתת dpyna]יכול x`eand hexitd itk], וימכר iשיערב ia` itl eli`e
"mixny axrl xeq`" c"nc `ail`,זה באופ א שמרי לו לתת יכול q'אינו eza ipyd uexizd itle

)"(ד חכמי לדברי דמה אליבא פפא רב לפי שאע"ג משו , שמרי לו לתת יכול אינו לערב שמותר פ"ד

מזוקק. לו שמדד כיו מחילה, שיי בעי שהוא

.·‰ÏÈÎ‡Ï Á˜ÂÏ‰ ·"‰Ú··

ת שלפי מבואר: לו."במשנה לנכות יכול יהודה רבי ולפי , השמרי כשיעור לו לנכות יכול אינו ק

i ia` itl,מחילה ליה דלית לשיטתו ושהול , שמרי לערב שמותר סובר יהודה xwae,רבי cnv xkend oica]

["miricen mincd" opixn`e,שמחל מוכח עירב מדלא אמרינ ולא לנכות, יכול המוכר דיד בנידו ג ולכ ,'qezd]

ileg` axir `lcn" mrhd jiiyy dcen did "miricen minc" xaeqd dcedi iax s` hren xac `edy onyay l"q t"xy :eazk ,i"x ixacl d"c

[zekpl lekiy opixn` onwlc mrhn wxe ,"lig`ות לנכות". יכול שלא סובר ולכ , שמרי לערב שאסור סובר: במשנה ק

לו.

)"(דתוס' חכמי לדברי שלאה מפני , בעי עדיי כשהשמ אפי' לו לנכות יכול שלא : חכמי בדעת מפרשי

ע לתק יכול שעדיי כיו שמחל, לומר לערב,"שיי מותר היה א ג בעי לא השמ דא , שיערב י

ד לו, לנכות יכול היה שמחל"לא מוכח עירב ."מדלא

`tt ax itleלו,"ת מנכה אי ולכ אחיל, אחולי עירב ומדלא , שמרי לערב שמותר סובר itd'ק itl]

,el dkpne ,dlign jiiy `l - oira `ed m` la` ,oira `l onydyk wx jiiy dlign iedy w"zc `ail` t"x ly enrh - my 'qeza oey`xd

[wwefn eccny iptn ,oira onydyk 'it` jiiy dlign iedy w"zc `ail` t"x ly enrh - ipyd myexit itleשאסור סובר, יהודה ורבי ,

לנכות. יכול כ משו ודוקא , שמרי `']לערב `yep zligza lirl mix`ean - epic iwelige ezxaq].

:ÌÂÎÈÒÏ
ÔÈÚ· ÂÈ‡ ¯·Î ÔÓ˘‰Â ¯ÂÎÓÏ Ó"Ú Á˜ÂÏ·1,,לנכות יכול יהודה דרבי אליבא פפא ר' onydלפי m`e

oira'בתוס א' תירו שלפי אלא לערב, מותר בא במשנתינו התנאי במחלוקת תלוי לדברי)"(דהדי ה

דר לכו"אליבא התוס'"פ וסוברי , השמרי את לו לתת יכול )"(בדע זבו ינכהה לא א שג שבמקרה ,

ר לפי רווח, למוכר לנכות."יהיה יכול לא גווני בכל יהודה דרבי אליבא פ

לאכילה, w"z,2בלוקח itl'בתוס ב' פירוש ולפי אביי, לפי לנכות, יכול יהודה רבי ולפי לנכות, יכול לא

)"(ד חכמי לדברי דרה אליבא"אליבא בתוס' א' פירוש ולפי , בעי כשאינו ובי בעי כשהשמ בי מחלוקת פ:

התוס'"דר וסוברי לנכות, יכול רבנ לפי אפי' בעי הוא א אבל , בעי לא כשהשמ רק מחלוקת ה"(בדפ:

( רזבו לפי רווח, למוכר יהיה ינכה לא א שג שבמקרה לנכות.", יכול לא גווני בכל יהודה דרבי אליבא פ

3,minkg itl" ולכ מחילה, להו מודיעיאית לא dcedi,"הדמי iax itleולכ מחילה ליה לית

מודיעי" ר"הדמי לפי התוס'", מחילה. שיש יהודה רבי מודה מועט דבר ה שהשמרי בשמ רפ י)"(דברי

מועט, בדבר אפי' מחילה ליה לית אביי שלפי : onydכותבי z` lalale axrl ipepgl xzeny `tt axk :wqet y"`xd]

oiid z` dxrd m`e ,onya oiae oiia oia mixny axrl xeq`y :wqet m"anxd eli`e ,onyd mr ziagay mixnyd z` xeknl ick xken `edy

[onya mb edf m` miyxtnd mipce ,ekezl mixny ozep ilkl ilkn.

.ckgelyl n"r dlhpy e` dlfebl n"r e` oecwitd jxevl ciwtnd ly epecwt z` lhlihy xney
,ciwtnl mlyl aiig xneyd m`d ,lwlwzp e` xayp oecwitde ,cala da ynzydl e` ci da

?recne ,oey`xd enewnl exifgdyk s` m`de.`n :n sc
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.‡‰Î¯ÂˆÏ ÔÂ„˜ÈÙ‰ ˙‡ ÏËÏÈË Ì‡

ידו, מתו נשברה אפי' olfb]פטור `le `ed xney oiicry iptn].

.·‰ÏÊÂ‚Ï ˙Ó ÏÚ ‰ÏË Ì‡

.1dlhpy onfa dxayp m`'תוס ממש, יד שליחות הוי שהרי שנטלה)"(דחייב, ,ה חסרו שהיינו : מבארי

עצמו. לצור ונוטל גוזל שהכל bzz±`zz]מפני 'nr d"n`a r"re].

.2dxayp dgipdy xg` m`

r"x itlדס באונסיה, והחזירה"חייב מקו לה ייחדו בעליה א וא , בעלי דעת צריכה השבה ל

שייחדוה. למקו

l`rnyi iax itleמקו לה ייחדו לא dxayp]א k"g`e dgipde]לה שייחדו למקו החזירה א או

dxayp]הבעלי k"g`e]דס השבה"פטור, elfb]ל ly 'it`]לה כשייחדו רק וחייב , בעלי דעת צריכה אינה ,

אחר, במקו והניחה eci]מקו jezn dxaypy oey`xd oicak e`].

.‚˙ˆ˜Ó‰ ˙‡ ÏË ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ ,‰˙ˆ˜Ó ˜¯ ÏÂËÈÏÂ „È ‰· ÁÂÏ˘Ï Ó"Ú ‰È·‚‰ Ì‡

`a` xa awri iax itle ax itlדס באונסיה"פטור, חייב אינו חיסרו ובלא , חסרו צריכה יד שליחות ל

המקצת. שיטול עד

`a` xa ozp 'x e i el itleדס המקצת, את נטל שלא א באונסיה ,"חייב חסרו צריכה אינה יד שליחות ל

[oexqg v"`y i`ce ,"aiig ci gelyl ayegd" .cn sc onwl l"qc y"al la` ,d"ac `ail` wx `id mzwelgn]למקומה החזירה ושא ,

ר ביה דפליגי הקוד כבנושא הדי אחר למקו ישמעאל."או ורבי ע

שנטלה)"(דבתוס' שארה בלא ג נשמר היה מקצת, אפי' נוטל היה שא , בשמ דוקא שזהו מבואר:

לכו עצמו, בפני טוב נשמר שלא ביי אבל המקצת,"החבית, שנטל בלא ג בהגבהה מיד חייב (כמבוארע

מד.) ד .לקמ

.„‰· ˘Ó˙˘‰Ï È„Î ˜¯ ‡Ï‡ ‰ÏËÂÏ Ó"Ú ‡Ï ‰ÏËÏË Ì‡

i ed olfb zrcn `ly l`ey c"nlב ובמסכת מג:, ד לקמ פח.)"(עיי ד כנב הדי שנטלה ב'."כיו נושא ל

ol fb i ed `l c"nle,מדעת שואל כדי לבעלי שיחזיר עד באונסיה zngnחייב dzna aiigy g"ey lk enk epice]

[mzrcn eli`yd `l milrady oeikn ,dk`ln.xg` mewnl mxifgde mewn el ecgi `lyk m`eתרגמה)"(די"ברש ה

של פטור.מבואר: ישמעאל רבי ehzzפי 'nrae ,32 dxrd ,fvxz 'nr d"n` oiir - mewn lkl dxfgd ipdny i"yx zhiy xe`iaa]

iaxl df lka dcen r"x m`e .57 dxrda `zz 'nr d"n` oiir - wleg dcedi iaxe d"c .gt sc a"a zkqna m"ayxd m`e .166±171 zexrd

,aizz d"n` oiir - l"pdk oicd zrcn l`eya mb m` .ehzz±`izz 'nrae ,32±,33±,57 zexrdae ,hvyz±fvyz 'nr d"n` oiir - l`rnyi

[141 dxrd.

רש חסרה)"(די"שיטת לא והא עה פיקדו נטל שא נזק,": לו יביא הזמ שבמש כזה, שימוש בו להשתמש מ

מדעת, שלא שואל של די ולא יד שליחות של די רק בו nr'יש d"n` oiir - zepey mikxca ezhiy ex`ia miyxtnd]

[alzz±akzz.

.‰"„È ÁÂÏ˘Ï ‰ˆÂ¯˘" ¯Ó‡ Â‡ „È ÁÂÏ˘Ï ·˘ÈÁ Ì‡

לז. תשובה לקמ vyz]עיי 'nr d"n`a oiir - dnewn jxevl dlhlh m`e].

.dkeilrayk" s` m`d ,oexqg oi` oiicryk s` ci zegilya miaiig l`eye ,y"ey ,g"ey m`d
?aiig y"eye dcia`e daipbn xeht g"eyy micnl oipne ,z`f micnl oipn ,"enr:`n sc
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.‡„È ˙ÂÁÈÏ˘

.1y"eyae g"eya. באונסי מחייבת

שנאמר"שו ו')ח כב, רעהו"(שמות במלאכת ידו שלח לא שו"א ג רבא ולפי וא", משואל למדי צ"ח

מיוחד. פסוק

nba'ש,"בשו zg` drc itlי')שנאמר פסוק , רעהו"(ש במלאכת יד שלח לא dipyd,"א drcd itle
משו"ק המיותר"ו הפסוק זו דעה ולפי משואל, או י')ח פסוק בשו(ש וא יד ששליחות ח"מלמדינו

הראשונה והדעה , חסרו צריכה xzein]אינה weqt oi`y zxaqed]ס"" חסרול ."צריכה

.2l`ey'דבתוס)"( ל לומר חדא שלכוה לא"מבואר: כשעדיי ג משיכה, משעת באונסי מתחייב ע

וג מלאכה, מחמת במתה ג חייב הבעלי דעת על לעבור יד שלח וא חיסרה, ולא השתמש

עמו, oexqg]כשבעליו dkixv dfa mb oexqg dkixv ci zegily c"nle].

.·ÂÓÚ ÂÈÏÚ·

.1l`eyaשנאמר יד)פטור, פסוק , ישל"(ש לא עמו בעליו ."א

.2enr eilrayk "ci eglyy" y"eye g"ey.יתירא קרא דכתיב , באונסי orhyחייבי milraa y"ey oic]

[fk 'eyz onwl oiir - dapbp.

.‚‰„È·‡Â ‰·È‚

ושו"שו פטור בשו"ח נאמרה ואבידה מגניבה שפוטרת ראשונה דפרשה חייב, המח"ש ושנייה נאמרהח, ייבת

למ"בשו ""ש, בשבועהד מכפילא עדיפא שבועה בלא שוקרנא שהרי מסברא, זאת יודעי נגנב"" שטע ש

משו חמור קר השו"ומשל את רק לחייב מסתבר ולכ ואבידה."ח, בגניבה ש

' q eza m"ayxd yex itlקרנא)"(ד המה אליבא ""ג אומרי שלא הסובר, עדיפאד שבועה בלא קרנא

בשבועה "מכפילא כתיב ראשונה בפרשה דהרי מסברא, זאת לומדי כלי" או טירחא,כס בה דאי "

" נאמר שניה ובפרשה , בחינ כלל בדר בשכר,בהמהושמירת כלל בדר ושמירת טירחא, בה שיש "

[wlegy o"anx oiire].

' q eza p "`d itleששו"לכו הדי א שנחלקו רק בשבועה, מכפילא עדיפא שבועה בלא קרנא ח"ע

ששו לעני פירכא הוי כפל משו"משל דיני ללמוד יוכל לא בק"ש ו."ח

.ek?recne ,mgipdl aiig okid ,mgipdl el xeq` okid ,xenyl mitqk laiwy g"ey.an sc

:‰· Â˘˙

:okle ,mixneyd jxck xenyl jixv g"ey

.1eixeg`l oliytde oxxv m`" שנאמר בידחייב, הכס שאע"וצרת דהיינו מ", ה שצרורי יהיו"פ מ

. בידי

.2ie`xk `ly mdipta lrpe miphwd ezale epal mxqnyk.חייבs"ixde y"`xd la` ,i"yx zqxib itl `ed ok]

[fnzz 'nr d"n`ae y"iir - ie`xk `ly mdipta lrp "e`" miqxeb.

.3.rwxwa `l` dxiny mdl oi`[bpzz 'nr d"n` oiir - onf lkae mewn lka bdep df oic m`].

.4miyybny miapb yiy zenewnaבכותל או לקרקע הסמו בטפח בכותל אלא שמירה לה אי

קורה. לשמי הסמו epzz]בטפח 'nr d"n` - i`next i`yeyb igikyc `pci`de" qxb `l s"ixd].

.5'eke miyeyib i"r m`venl mileki miapby mixg` zenewna mpzp.וחייב פשיעה הוי
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.6zeynyd oia zay axra dzid oecwitd zpizp m`לא שחכמי משו , מלהטמינ פטור

שבת, בצרכי טרוד כשהוא להטמינ zayl",הטריחוהו jenq" dpeekde ,`wec e`l "zeynyd oia"c :x`ean y"`xa]

ikcxnd zhiy ,"zeynyd oia" aezk did `l g"x yexitae ,jli`e mei ivgn 'it` `l` ,zeynyd oia `wec e`l :l"fe ,azk ikcxnae

[62 dxrae ,bpzz 'nr d"n`a oiir cere .y"iir ,ak w"q ,`vx 'iq j"ya d`aed.

eapbpe mpinhdy `la xeawl xyt`y xeriy w"yvena ddy m`,חייב`ed opaxn `axev m`e
להבדלה, זוזי צרי דשמא yxtn:פטור, i"yxמצות על החרד למפקיד הכוונה מרבנ שצורבא

crהבדלה, dlild lk epnfy :azeky y"`xa r"r ,cwtpl dpeekd - d"d oecwite dl`yn c"ta m"anxd lr eizebyda ,c"a`xd itle]

[cpzz 'nr d"n` - dlcad ziiyr onf xeriyk wx epnfy :xaeq m"anxd eli`e ,licaiy.

.7ipaxe`c `tixva mpinhdykבזה ויש באונס, וסופו מאש, מוג אינו שהרי בפשיעה תחילתו הוי

שחייב. והילכתא שחייב, סובר יוס רב א בגמ' לשונות שני

'q ezd itlה"(ד אג)"ה אבל האונס, נארע היה לא הפשיעה שבלא באופ רק היא הלשונות מחלוקת

פטור, הפשיעה מחמת אינו lirlהאונס iia` itl mby :eazk ,dnged d"c .gr sc onwle ,oi` d"c ,.el sca lirl 'qezd]

,aiig iia` itly ,l"qe wleg ,gikye d"cez :ap sc w"aa oke ,dnged d"cez .gr sc onwl mb `aede ,oiibeqa s"ixd j` ,xeht - :el sc

,ckxzz 'nr d"n`ae ,my 'qezd lr y"yxd zedbda r"re ,`zklid oky etiqede ,lrea d"c .ap sc oiyeciwa 'qez zhiyn rnyn oke

onwl 'qezd zpadk `lce ,xehty dcen llk giky `l m` la` ,zvw gikyy qpe`a `l` aiig epi` ,s"ixd itl s`y azky yiy `iad

[cl daeyz 'd wxt w"a 'qnae ,`i daeyz lirl k"yna oiire ,s"ixd zhiya .dnged d"c .gr sca.

.fkmiqpkp mixg` miyp`y onfa xirl qpkpyk epnn dapbpy" orh e` "apb zprh" orhe ,enr milra eidy y"ey
?ltka eaiigl oiprl ecia `vnpyk oicd dne ,oinelyza aiig m`d ,"qpe`a dapbp" orh m`a e`.an sc

:‰· Â˘˙

תוס' אמר)"(דלפי שהשוה טענות שלשה אח"יש א ולכ , מלשל פטור אות שטע בידו"ש נמצא כ

: ה ואלו כפל, משל

.1.apb zprh orhyk milraa y"ey[92 dxrdae gpzz 'nr d"n`a r"re].

.2xirl miqpkp mleky onfa qpkpyk "apb zprh" orhykרבה צג:)דעת ד ,(לקמ מתשלומי שפטור

בכפל. חייב שנשבע לאחר בידו נמצא א ולכ

.3."xenb qpe`a dapbp" orhykzrc ,xenb qpe`a 'it` oinelyza aiigy :oebk d"c .fp sc w"aa 'qezd zhiy itl eli`e]

,qpekd wxt w"a zkqn lr oke ,aqzz 'nr d"n` - xneyd ly eteba qpe` rxi` m` wx xehte ,aiig xenb qpe`ay :epziibeqa o"anxd

[fh daeyz 'e wxt w"a zkqn lr k"yna r"re ,my zexrdae .ap ,`p 'nr.

.gk?z`f micnl oipne ,aiig m`d "xenb qpe`a dapbp" orhy l`ey.an sc

:‰· Â˘˙

)בתוס' "(ש כשטוע א דהיינו , האונסי בכל חייב שהשואל באונסמבואר: ""נגנבה דכתיב ישאל, ו'"וכי ,

שואל אצל ואבידה גניבה כתיב כאילו והוי , ראשו עני על ועyxetnaמוסי א", כשנגניבה"כ א לפוטרו א

בהו ורק ק"באונס. ואבידה בגניבה מחייבו כשהייתי משו"א דיו"ו מדי באונס, מגניבה ג פוטרו הייתו ש,

. כנידו להיות הדי מ לבא

.1/gkzletn zgz ung wecal aeig yi m`dmiwcqae oixegae?axwr zpkq yiy onfac.an s

:‰· Â˘˙

מפולת תחת .1 התשובה... שוב לבדוק ולכ שני, אופ ...חסר

w"z itl.כמבוער הוא הרי

b "ayx itle.אחריו לחפש יכול הכלב שאי כל
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שחייב. מבואר בסוגייתנו קאי... זה מה '...על q ez itlד)"( שאי oה ey`xd mvexizaכשיכול רק חייב הוא

המפולת, את dqzz]לפנות 'nr d"n` oiir ,zletnd z` zeptl lekiyk mb zeptl miaiig `l - 'qeza ipyd uexizd itl zehyta].

i pyd mvexiz itleמחמת לבדוק חייבי אי חמ ודאי כשאי אבל חמ ודאי כשיש דוקא זהו

הסכנה.

.hk?aiig xneyl xqny xney m`d:an .an sc

:‰· Â˘˙

עיי י', תשובה בפירקי לעיל התבאר לשומר שמסר שומר מתוס'"די וכא וד"(דש. כל, הכא)"ה מוכחה

רש כשיטת דמ"שסוברי אליבא , ש לא"י א פטור, היה הוא שג בדברי רק פטור שהראשו שפטור, ד

שני, של פשיעתו l`]על daeyz onwl k"ynae ,y"iir 'qeze i"yx lr miwleg yie ,mlyl dn ipyl oi` 'it`].

.lied m`d ,xkend in reci `le ,miipiy el oi`y `vnpe minezid xear xey dpwy qetexhet`
miipiy el oi`y rciy iptl m` oicd dne ,zerh gwn ied m`d xkend in reci m`e ,jka driyt

?lek`l lki `le li`ed zn xeyde ,lek`l el ozp:an sc

:‰· Â˘˙

.1zn xeyde xkend z` xikn `le miipiy el oi`y rciy `la xey dpwy minezi ly qetexht`
פשיעה. הוי הקניה לפני השור בדיקת שאי משו חייב, האפטרופוס

.2xkend z` mixikn m`שנודע ומזמ , ליתומי הכס את להחזיר צרי והמוכר טעות, מקח הוי

" האפוטרופוס הוי למוכר, שמחזירו עד שיניי לשור שאי אשומרלאפוטרופוס : ולכ המוכר, של "

לא שהאפוטרופוס באופ או שיניי לו שאי ידע שהמוכר ובאופ לאכול יכל שלא מחמת מת השור

זאת אמר ולא שיניי לו שאי ידע האפוטרופוס וא פטור, האפוטרופוס שיניי לו שאי לדעת יכל

שיניי אי שלשור ידע לא והמוכר xiqtqa`]למוכר, oebk]דהוי כיו למוכר, לשל חייב האופוטרופוס

פשיעה.

.3el yiy drexl exqn qetexhet`de ,miipiy oi` xeyly rci `ly `xiqtqn dpwy qetexhet`
zne lk` `l xeyde ,zenda dnkחייב הרועה בשכר וא פטור, הרועה בחינ רועה הרועה א

" ישבע והאפוטרופוס אוכלת שאינה לראות לרועה שהיה מפני בזול, בשר דמי לספסירא שלאלשל

aiig."ידע qetexhet`d m` oiprle .erzz 'nr d"n` oiir - wca `ly dfa ryetl aygp `l qetexhet`dy recn :mipey`xd eywzp]

[ftzz 'nr d"n` oiir - rci `ly dreay.

azek i "yxשזהו דקיי: מאי לפי והשאילה"רק מחבירו פרה השוכר בדי שבמשנתינו, יוסי כרבי ל

דיד בנידו ולכ השוכר, במקו דעומדי השואל, ע די עושי שהבעלי כדרכה, ומתה לאחר

מסתפקי ותוס' שלו, שומר הוא אילו שפשע מהרועה לגבות היתומי במקו עומד הספסירא

etzz]בזה, 'nr d"n` dfa oieri].

i "yx itl" לספסירא משל שהרועה בזולמה בשר הגמ'דמי של זה באופ ורק פשרה, מכח זהו "

משל הספסירא שאי באופ אבל הפסד, ליתומי ואי השור דמי כל את ליתומי מחזיר שהספסירא

, e`venl]ליתומי `"`y oebk]כל את לשל שחייב דהיינו ההפסד, כל את ליתומי לשל צרי הרועה

השור, xeyd]דמי inc lk mlyn - ryt drexd m`y rnyne].

'q ezd itleדמי)"(ד שלה שויות הוא וזה הואיל בזול, בשר דמי משל ליתומי משל כשהרועה ג

לשחיטה, העומד ryt]שור drexdyk mb d"d f"itle]'בתוס ומבואר הכא)"(ד, מאפוטרופוסה השור שמסירת :

שו לדי דומה לשו"לרועה שמסר לב."ח תשובה לקמ עיי ש

.`lm`d ,wfipl e` minezil mlyl aiig m`d ,mixg` wifd e` ca` xeyde minezid xey zxinya ryty qetexhet`
?recne ,ryt `ly rayil aiig:an sc
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נימא)"(דהתוס' :ה כותבי

.1ca` xeyde ryty qetexhet`" של הטע את ואי עבדיחייב, ולא שהחזיקוהו"מימנעי כיו ,

, נאמ כאד ולהתחזק הפשיעה על לשל לאד וכדאי , zehiyבנאמ izy e`iad ,i`c d"c .hl sc w"a zkqna]

[aiigy ewiqde dfa.

.2dreay eaiigl oiprl "izryt `l" orhykאבא בי , גיטי במסכת תנאי במחלוקת תלוי הדי

עיי , לרבנ hiyt`ש,"שאול ,ryty s` oinelyzn qetexht`d z` zxhetd mcewd oica z`aend w"aa 'qezay dhiyd itl]

[rayiln mb xehty.

.3wifd xeydyk

o pge i iax itlב )"(במסכת ש בתוס' הובא "ק, מטע פטור, עבדיהאפוטרופוס ולא ."דמימנעי

`pi pg xa iqei iax itle( וגובה(ש האפוטרופוס חוזר יגדלו וכשהיתומי , משל האפוטרופוס

בחיוב האמוראי במחלוקת תלוי אינו שבועה בחיוב התנאי שמחלוקת התוס': וכתבו , מה

לניזק, fh]תשלומי ,eh zeaeyz c"t w"a zkqn lr k"yna r"re].

.al?inle ,mlyn in ,"dca`y" e` "dapbpy" oreh e` ryt y"eyde ,y"eyl xqny g"eya oicd dn:an sc

:‰· Â˘˙

ai ig xneyl xqny xney c"nlהשו מקרה לשו"בכל אי א א , לבעלי חייב ו"ח הואיל מעות, הויש

xehtyפשיעה, c"nl eli`e: כדלהל הדיני

.1,ryt y"eyd m`' q ezd itlובד"(ד כל, הכא)"ה השו"לכוה לשו"ע אי א א הפרה, לבעל משל ש"ח

, לשל i']מהיכ daeyz lirl k"yna oiir - dfa 'qeze i"yx lr miwlegy mipey`x yi].

.2"dca`" e` "dapbp" oreh y"eyd m`'בתוס הכא)"(ד, יוסיה רבי על דפליגי רבנ שלפי (לעילמבואר:

במשנה) לה: לשו"השוד משל והשו"ש יוסי"ח, רבי ולפי , לבעלי לשל חייב אינו )ח ש"השו(ש

. אחרי של בפרתו סחורה עושה אד שאי כיו לשומר, משל ולא , לבעלי משל

.bl.dlirne ,aexir ,oecwit oiprl ,"o`kn il gw" egelyl xn`y ina oicd dn.1`le" siqedyk
"o`kn."xg` mewnn `le" siqed e` "xg` oinn `le" siqed e`.2,l"pd z` siqed `lyk
?recne:an sc

:‰· Â˘˙

.‡‰È˘ ÁÈÏ˘‰Â "Ô‡ÎÓ ‡ÏÂ Ô‡ÎÓ ÈÏ Á˜" ÂÁÂÏ˘Ï ¯Ó‡˘Î

.1oecwit oiprl.מזיק מדי חייב, השליח

.2aexir oiprl'מי)"(דתוס עירוב.ה הוי שלא : כותבי

.3dlirn oiprl'מי)"(דתוס מעל.ה שהשליח : כותבי

.·˜ÂÁ¯ ÔÂ„˜ÈÙ Ï˘Â ·Â¯˜ ÂÏ˘ È¯Î‰˘ ÔÙÂ‡· ,"Ô‡ÎÓ ‡ÏÂ" ÛÈÒÂ‰ ‡Ï˘Î

.1`iad `le `iadl ick ddy gilyde xney oiprlבמה ליה שניחא דעתו גילה שהרי חייב, הנפקד

. הפיקדו משל מביא שהשליח

.2cwtpd ly eiqkp gayed `le wegxdn `iadl ick ddy `lyk m`הוי לא כי פטור, הנפקד

gyzz]פשיעה, 'nr d"n` - g"eyk epic mb gilyde ,g"ey `ed m` wx xeht cwtpdy :miyxtn mipey`xd].פטור השליח וג ,

.3glynd ly eiqkp gayed m`(הנפקד נכסיו,(דהיינו שהושבח מה לפי למפקיד לשל חייב המשלח
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בכיסי)"(דתוס' אעה שזהו : אחרת."כותבי מטרה עבור יותר שווה שהחפ lyeפ wegx ely ixkdyk m`e]

[135 dxrdae ,htzz d"n` oiir - aexw oecwitd.

'q ezaמי)"(ד ומאוx`ean:ה מי מאותו כשלקח דוקא ליקח,שזהו לו שאמר מקו הוסיתו שלא (רק

מכא" השליח,)"ולא מצד פשיעה הוי אחר מבית מי אותו או אחר מי לקח השליח א אבל ,oiire]

[fh daeyz 'e wxt oihib zkqn lr k"yna.oecwit oiprl :okle.מזיד הוא כי חייב, aexirהשליח oiprlכשהשליח)

בעה של אחר ממי בתוד"לקח המובא , בגיטי הגמ' פי על עיי"ב לי, אמר מי עירוב,ש)"ה הוי dlirnלא oiprle
מעל. השליח

.cl,ipepg lv` e` ziad lra lv` e` ipgley lv` zern ciwtndoiicre ,gweln zern laiwy xken oke
,jyn `l gweld?recne ,zerna ynzydl mdl xzen m`d.bn sc

:‰· Â˘˙

.1mixeyw eid `l zexexvde ipgley cwtpdyk. בה להשתמש לו מותר

.2oinezge oixexv zexexvde ipgley cwtpdykצרורי ה שא משו , בה להשתמש לו אסור

. בה להשתמש מרשה שאינו דעת גילוי הוי , וחתומי

ixn axc `ail` 'nba oey`xd oeyld itlמרשה שאינו דעת גילוי הוי משונה קשר בקשר ג

במעות. להשתמש לו

'nba ipyd o eyld itl eli`e.להשתמש מרשה שאינו דעת גילוי נחשב א ספק הוי משונה בקשר

.3ziad lra cwtpdykבלא כשהפקיד וא , חתומי ובי צרורי ה א בי בה להשתמש לו אסור

. dfa]שקשר k"yn cvzz 'nr d"n`a r"re].

.4ipepg cwtpdyk

n"x itl.הבית כבעל

dcedi iax itle,כשולחני[w"nhiy oiir - mzwelgn xe`ia].

.5jyn `l gweld oiicre zern laiwy xkena

'q eza oey`xd uexizd itlמאי)"(ד שלה די המעות על לו יש כי , בה להשתמש למוכר אסור

ח."שו

'q eza ipyd uexizd itleור יוחנ רבי במחלוקת תלוי יהיה קונות,"הדי מעות תורה דבר א ל

דס יוחנ לר"לרבי ואילו כשואל, עליה ליה הוי ולכ במעות להשתמש מותר שקונה, דס"ל שאינו"ל ל

כשו ליה הוי ולכ להשתמש, אסור ח."קונה,

.6weyay xry lr e` yicbd lr enr wqeta

' q eza oey`xd yex itd itl" פירש א רק במעות להשתמש למוכר במעות"עמותר להשתמש "מ

שו של רק די לו יש משתמש שלא כל ולכ להשתמש אסור פירש לא א אבל שואל, הוא ח."ואז

' q eza ipyd ' itd itleחצי מעות לו פוסק שהרי , בה שישתמש נות דהכי שאדעתא משו מותר,

וא , קוד שואל."שנה של די המעות על לו יש mvexizכ itly :azek `"yxdnd .'qeza oey`xd uexizd itl t"kr edf]

[l"xc `ail` l"v jk - ipyd.

.dl?recne ,xney dfi` ,xney oic mdl yi m`d ,zncewd daeyzay mipte`a.bn sc
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.‡Í˘Ó ‡Ï ‰Â˜‰ ÔÈÈ„ÚÂ ˙ÂÚÓ Ï·È˜˘ ¯ÎÂÓ·Â „˜Ù·

.1ynzydl el xeq`y zncewd daeyza epazky mipte`a.לו יש חינ שומר די

.2xzeny epazky mipte`a

p "x itlשו להשתמש."די שיכול הנאה לו ויש הואיל לו, יש ש

`ped ax itle.לו יש שואל ed`]די `wec e`l hwpc "l`ey"e ,el yi "deel" oicc :eazk ,iede d"c .hk sc lirl 'qezd].

.·˜Â˘·˘ ¯Ú˘ ÏÚ ÂÓÚ ˜ÒÙÂ ¯ÎÂÓ·

'q eza oey`xd yexitd itl. בה להשתמש לו אסור שהרי , חינ שומר די

i pyd myex it itleשואל די לו ויש לו, נת דהכי דאדעתא להשתמש, לו zncewd]מותר dxrda oiir].

.‚jyn `l dpewd oiicre zern laiwy xkena

'q eza oey`xd uexizd itlשו לכו"די שהרי ."ח, בה להשתמש לו אסור ע

'q eza ipyd uexizd itle,שואל די לו יש , יוחנ דרבי אליבא `']רק `yepay dxrda oiir].

.el?recne ,mlyn xry dfi` itl ,gayedy e` lfed e` xwed k"g`e utg lfebd:bn sc

:‰· Â˘˙

.‡ÏÊÂ‰ Î"Á‡Â '„ ‰ÂÂ˘ ‰È‰ ‰ÏÈÊ‚‰ ˙Ú˘· Ì‡

הגזילה"לכו כשעת משל ד')ע ובי(דהיינו בידי שהזיקה בי הגזילה, כשעת משלמי הגזלני דכל ,

התוס' ממילא. )"(דכשהוזקה והתנ דסה רב, שיטת את ד'"מביאי הכפל את אבל , הקר על רק שהיינו ל

.[ בדי העמדה שעת לפי משל וה',

.·,‰Á·˘Â‰ ‰ÏÈÊ‚‰ Ì‡oe`b ,`"yxdn oiire ,`l` d"c i"yx - dclie elv` dxarzpe lgx lfb e` dffbe lgx lfb :`nbecl]

[d"n`ae iav.

y"ae n"x itlדס וולדותיה, ואת גיזותיה את אותה קונה,"משל אינו שינוי d"cezל - cifna qipw `qpwc]

e`cn - y"a itl la` ... 'eyz 'h wxt my k"ynae ,.dv sc w"aa 'nb oiir - n"x itl wx md 'qezd ixac ,mlynx`eank ,dpew epi` iepiy `ziix

[my w"a 'nba.

d"ae dcedi iax itleדס , בעלי מבית הוצאה כשעת קונה."משל שינוי ל

.‚ÊÂÊ '„Ï ¯˜Â‰ Î"Á‡Â ÊÂÊ ‰ÂÂ˘ ‰È‰ ‰ÏÈÊ‚‰ ˙Ú˘· Ì‡

.1`linn xayp m`

y"ae d"a itlהגזילה כשעת זוז)משל .(דהיינו

r"x itle,התביעה ad`]כשעת `yepa oiir - ezhiy xe`iaa]" שנאמר אשמתו, ביו יתננו לו הוא ."לאשר

ר"(דהתוס' שרע)"ה : כב"כותבי סובר ""ע בדי קונהה ב"שינוי על ופליג וזולא,", יוקרא לעני רק [xe`iaaה

[ehwzz 'nr d"n` oiir "`lefe".שינוי כשהיה ולא ,ecai`yk miwqetd ewlgp ... mb ...siqedl ievx ... d"a lr wleg r"x - s"ixd itle]

[ewzz 'nr d"n` - mlyl aiig onf dfi`k 'cl xwedy xg` driytaהרי ע משתלב ואי א ...לראות ."... [s"ixdהקוד

m"xdnd ,dlifb zrya dperh dzid `ly s` dizeclee dizefib mlyn ,driazd zrya dperh dzid m` okle ,driazd zryk mlyny :azek

`axy meyn ,d"ak wqety `axk weqtl yi dkldly s"ixd miiqne ,dlifbd zryl aygp driazd zry n"n ,dpew iepiyy s`y :x`an siy

[`ed `xza.

עדי שיש שבמקו סובר: שמואל, אמר יהודה xe`nd,רבי lra zhiy oke ,i"yx - ezny` mei iedc dlfby]
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[ciwzz 'nr d"n` - xg` ote`a yxtn s"ixdeר לפי הגזילה."א כשעת משל ע

שר סובר: יוחנ ."ורבי עדי כשיש א חולק ע

.2,micia exayyk m`dax itl[z"x mya `l` d"c 'qez oire ,`ax qxeb s"ixd],השבירה כשעת [itlמשל

[dycg dlifb dyrn dyre li`ed ,olfb oicn aiig - zeaizpd itle ,wifn oicn aiig - 'b w"q cl 'iq g"dvwd.

.„'Ó‚· ˜ÒÙ˘ ÈÙÎ ‰ÎÏ‰‰

כר פוסק: יוחנ וא"רבי , עדי כשיש א דהיינו מסבירו, אשי רב , לעול ונשברה,"ע למקומה כשהחזירה נ

א דאמר ישמעאל מרבי כב"לאפוקי פוסק ורבא . בעלי דעת רש"צ ורבא)"(די"ה, ,ה עבדינ כרבא ואנ כותב:

בתראה. ליה דהוה

.fle` dzvwn lhpyk mb e` dlek lhpyk wx df m`d ,dlek iqpe`a ezaiig dxezdy ci zegily
,ci gelyl aygyk e` "ci gelyl dvexy" xn`ykdxifgdy ixg` dxayp m` oicd dne]

[dnewnl?.cn :bn sc

:‰· Â˘˙

.‡ÔÂ„˜ÈÙ· „È ÁÂÏ˘Ï ·˘ÂÁ‰

y"a itl" שנאמר , הפיקדו כל באונסי פשעחייב דבר כל zia,"על d"c 'qez - oexqg dkixv dpi`y mixaeqy y"ke]

[i`ny.

d"a itle" דכתיב ידופטור, שלח לא ממש."א שישלח עד מחייבתו אינה בלבד דמחשבה ,

רש שיטת ותוס'"לפי החושב)"(די "ה היינוהחושב: "xeaica,'nr d"n`a oiir ,exe`iaa i"yx - micr iptl xn`yk]

[giwzz,xeaic `la la`פטור."לכו epiidcע eheytk dpeekd "ayegdy" l"q oiyeciwa i"yxy :dywn g"ad zedbd]

[daygna.

.·˙ÈÚÈ·¯ ‰ÓÓ ÏËÂ ˙È·Á‰ ˙‡ ‰Ë‰ Ì‡

.1dxayp m`[hiwzz 'nr d"n`a r"re ,i"yx - onf xg`l]היה לא שהרי החבית, דמי ולא רביעית דמי רק חייב

. היי ושאר החבית על קני מעשה

.2dvingd m`ופירש לה, דאהנו הוא דיליה דגיריה כולה, אבל)"(די"משל ומזיקה היא, דפשיעה :

חסר, בכלי שמחמי היי דר שכ הוא. n"wtpd]בידי z` y"iir ,d"n` - uingiy mxeb cepcpy n"i].

.‚˙ÈÚÈ·¯ ‰ÓÓ ÏÂËÈÏ È„Î ‰‰È·‚‰ Ì‡

.1iwpx` `le oii ziag epi`y xaca" שנאמר כולה, באונסי ידוחייב שלח לא ."א

o exqg dkixv dp i` ci zegily c"nl.ממש נטל לא א ג חייב מקרה בכל

o exqg dkixv c"nle,רביעית נטל ואפי' ממש ממנה נטל בא רק , הפיקדו כל באונסי ote`aחייב m`e]

[ckwzz 'nr d"n` oiir mzhiy xe`ia ,c"a`xde m"anxd zwelgna ielz oicd - ziriax wx lehil ezrcy.

.2oii ziagaשכל"לכו ליה וניחא הואיל מקצתה, נטל כשלא א מיד בהגבהה כולה, באונסי חייב ע

ופירש מעט, לאותו בסיס תהיה מלא,"החבית בכלי אלא משתמר אינו שיי מפני ed`י l"pd zwelgnd lke]

wx "oexqg dkixv" c"nd dcen - i"yxc `ail` `"ahixd itl .dlhpy d"cez .`n sc lirl oiir - onya enk ,envr ipta xnypy xaca

meyn ,zrcn l`eyk epice ,lwzz ,hkwzz 'nr d"n` oiir mrhd ,ci zegilyl aygp oi`y l"q ziagd x`y lr la` ,zvwnd lr

l"qe i"yx lr wleg `"ahixde ,141 dxrdae ,ehzz±`izz 'nr d"n`a mix`ean zrcn l`ey ipic .micitwn milrad oi` efk dl`yay
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[lwzz ,hkwzz 'nr d"n` - `"ahixdk l"q i"yx mby eyxity mipexg` yi ,exqige oecwita ci gley oick aiig ziagd x`y lr mby.

.3xpic dpnid lehil ick iwpx` diabdaמנטירותא דארנקי נטירותא שאני דדילמא בגמ', ספק הוי

dkwzz]דדינר. 'nr d"n` - qik oexqg dkixv dpi` ci zegily c"nl s` `ed 'nba wtqd m` :ewlgp mipey`xd].

.„˘Ó˙˘‰Ï È„Î ˜¯ ‰ÏËÏË Ì‡· Â‡ ‰¯·˘ Î"Á‡Â ¯Á‡ ÌÂ˜ÓÏ Â‡ ‰ÓÂ˜ÓÏ ‰¯ÈÊÁ‰ Ì‡
‰·

במש כה,"עיי תשובה לעיל giwzz]כ 'nr d"n`ae].
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éòéáø ÷øô

áäæä

.`?recne ,dpew m`d mi`ad mipte`a.1.zernd z` oilhlhn.2.jtidl.3z` oilhlhn
.oilhlhnd.4.jtidle sqkd z` adf.5.jtidle sqkd z` zyegp.6zerxd zern oke ,oeniq`
.zetid iabl.7.wgeca `ly ze`veid iabl wgeca ze`veid zern.8oewizk dieyrd `kqp

.zern iabl dxevd z` dilr xevl dpkene rahn.9.zexit iabl sqk.10sqke ,adfd z` adf
sqkd z`.11?jtidle ,zyegpd z` adf.dn±.cn sc

:‰· Â˘˙

.1zern mipew oilhlhn'מה:)הגמ המטלטלי(בד את מש שא מעות, שמחייבי שהכוונה מפרשת:

ולמ שסיכמו, מה כפי לשל המוש ונתחייב , בה לחזור יכולי ואי , חליפי"קנא נעשה מטבע ד

" לפרש דקונינית מה: ד בתוס' כמבואר בחליפי א דהיינו כפשוטו, עיי"" מאי, ובמש"ה לקמ"ש, כ

ג']. נושא ז' תשובה

.2oilhlhnd z` mipew mpi` zernd

o pax itl,המעות את נת כבר שהלוקח א בה לחזור יכולי שניה , מש לא שהקונה זמ כל

["dilra jhig etxyp" dpewl xkend xn`i `ny ,`l opaxcne ,zepew `ziixe`cn - opgei iax itle ,zepew `l zern dxez xac - l"x itl].

y"x itle.בידו והכל הואיל בו, לחזור יכול המוכר רק מעות cerמשנת ,zepew zern dxez xac l"q y"x]

`wec epiid oilhlhnd z` zepew opi` zerny yxtnd c"n `ki` :dn sc onwl 'nba .fh daeyz onwl k"ynae zncewd dxrda oiir

['b `yep ,'f daeyz onwl k"yna oiire ,zepew - oitilg zxeza la` ,minc zxeza" חכמי אמרו אבל שפרע. הואמי וכו' "

בו, שחוזר ממי fi]יפרע daeyz onwl 'ir ,miniieqn mipte`a t"kr].

.3oilhlhnd z` oilhlhn, דמי בתורת וכ , חליפי בתורת זה את זה daeyzקוני onwl k"yna oiir]

[h 'nr d"n`ae ,lk d"c .cn sc epizpyna i"yxa r"re ,`i.

.4sixgd sqk iabl adf[xgeql xaer 'it]adfdk aeyg epi` j` ,adfdn xzei

, ezepwfa epzpyna iax dpyy dn itll"q y"a wxy iax xaq ezeclia .y"al `l` d"ceza 'a 'izl opgei 'xl l"q oke]

,llk df xaca d"ae y"a ewlgp `ly dil `xiaq ezepwfay ,azk y"`xde ,d"ae y"a ixac z` mikted dizepwflc mipey`xd eazke ,ikd

ied adfy lld za mixaeq lelig iabl wxe ,iaxc dizepwfk ixaq d"ae y"a ,r"ek - `"ayxa e`aed - `zeeaxn zvwne `"ahixd itle

opixn` m` d"ae y"a ewlgpy 'nba oexg`d oeyld itl j` ,'nba `nw `pyil itl df lke ,93 dxrdae ,76 dxrda ,hk 'nr d"n` - `raih

['n 'nr d"n`e `"ayxe o"anx oiir - eizeilr ddyi `ny dxifbהכ את וקונה הוי פירא נחשבהזהב הכס ואילו , ס

דס הזהב, את קונה ואינו הטיבעא."מטבע הוא יותר שהחרי `xi`,ל i`n d"c .bn lirl 'qez zpwqnl :eywdy yi]

[.a 'nr d"n` - sqkd z` adf dpwi `l dnl k"` ,"dilra jhig etxyp" xnel leki epi` mitqka.

,d "ac `ail` iaxc dizecli itle[dpyna zepyl xazqn jky giked iy` 'xe]" הואילטיבעאהזהב הוי, "

הזהב. את וקונה הוי, פירא והכס , הכס את קונה אינו ולכ . מכס יותר וחשוב

' q ezdד מה. ושאני)"(ד אתewtzqdה והביאו מסתברא. כילדותיה דשמא או כמתניתי הלכה א :

מילי,"הר לכל פירא הוי שהזהב שפסק: גאו האי רב בש oitilga]ח ipwine]בימי שמא וכתבו: ,

פירא. דהבא אמר ולכ כלל, יוצא היה לא הגאו ובימי בהוצאה יוצא זהב היה [s"ixdהאמוראי

k"ke ,iaxc dizepwfke epizpynk sqkd z` dpewe ied `xitc :b"d dxiknn e"ta m"anxa wqtp oke ,`raih ied zexit iably ,wqet

[y"iir ,84 dxrdae ,gn 'nr d"n` - iaxc dizeclik :wqet xehird lra eli`e ,mipey`x daxd.
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.5sqk iabl zyegp"פירא, הכס את וקונה הוי "iaxc dizeclil,יותר חשוב שכס משו זהו

iaxc dizepwflמ יותר, חרי דסגי באתריה שנחושת וא , מקו בכל יוצא שכס משו מ"זהו

. מכס יותר גרוע ולכ דוכתא, בכל יוצא vei`,אינו oky mewnay ,mipexg` cere "zereyid qek"ae "miig zxez"a eazke]

oi`y :`id 'nbd zpeeky yxtne ,zenewnd lka `vei zyegpdy ,rnyn "miycg" `"ahixa la` ,"belt `l" meyn opaxcn wx `xit aygp

ea miynzynzewq ird lkaenk sixg zyegpdy `l` ,epzqxibk llk qxb `ly rnyn y"`xd 'qezae ,ohw sqkk wx ynyn `l` ,

dxrd 'c 'nr d"n` - q"eq sixg mb `ede xzei aeyg sqkdy meyn wx `ed sqk iabl `xit iedy mrhde ,xzei s`y zenewn yie sqk

[y"rre ,13 dxrd gi 'nre 23.

נחושת לגבי כס ...חסר

.6zetid iabl zerxd zern oke ,oeniq`,היפות את וקוני פירא נקראי הרעות ומעות האסימו

מטבע. ונקראי הואיל , אות קוני אינ היפות iedאבל ixnbl elqtp `ly zerxd zern - ixi`nde `"ayxd itl]

['e 'nr d"n` - adfd iabl `rih.

zerx zernנפסלו,"רש פירש: xbd"`י 'ke ,'i 'irq bx 'iq r"eyae ,my m"anxa wqtp oke ,ixnbl epiidy ,e"d my n"nd yxite]

,ixnbl elqtp `ly `id i"yx zpeeky azk i"aa j` - zeti zernl wgeca ze`veid zern oia welig mey oi` edcicly ,cl w"qa my

d"n` - oilhlhnd z` 'it` mipew ok m` ,ixnbl elqtpy i"yxa dpadd itly :azky yi] .my `"nxde xehd ewqt oke ,'qezd lr bilt `le

['e 'nr.בדוחק קצת שיוצאות פירשו: התוס' ואילו .

oeniq`,i "yx itlבאותו היוצא מטבע כתיקו עשוי א כלל, יוצא ואינו צורה שו בו שאי היינו

גמור, מטבע ויהיה מה הרבה בו יטביעו מועט ובדבר צורה, רק וחסר z"xמקו itleמטבע היינו

כ לא א בדוחק, ויוצאת צורה בו הרעות."שיש מעות כמו בדוחק -כ envr iabl oeniq` oica mipey`xd ewlgp]

[442 dxrdae 'f 'nr d"n`.

oilhlhn iabl oeniq`e ,oilhlhn iabl ,wgeca ze`veid zern'הזהב)"(דבתוס שנקראה מבואר:

, ה פירי כס שלגבי א oilhlhnטיבעא, itilga ezepwl `"` oitilga dpwp `l rahn c"nle ,oilhlhn mipew mpi`y :n"wtpe]

eze` oica ,i"yx zrca i"pde ,bx 'iq xehd ewlgp k"enk ,ci 'nr d"n` - el oilhlhn oicy eazky yie ,i"pt oiire ,`"yxdne l"yxdn -

- rahn e` `xit ied m` ,mnvr iabl mipeniq`d ibeq 'a ly mpica mipey`xd ewlgp cer ,oilhlhn iabl drahdl okene dxev xqgy

,'f 'nr d"n`לגמרי שנפסלו cl]מעות w"qeq `"xba 'ire ,xac lkl oilhlhnk mpicy :ewqt r"eyde m"anxd ,:en sc onwl 'nba oiir -.

.7- wgeca `ly ze`veiy mze` iabl wgeca ze`veid zernz"x zrcl, לגביה הוי פירא הרעות :

i"yx zpeek xe`iaa - mcewd `yepay dxrda lirl ep`ady - i"ade n"nd zwelgna ielz oicdy ,d`xp i"yx zrcae ,zehytd `ed ok]

["elqtp"a.

.8zern iabl ,dxevd z` dilr xevl dpkene rahn oewizk dieyrd `kqp(בדוחק כ שיוצאות (אפילו

z"x zrcl, לגביה פירא הוא :- l"pd i"pd itl y"ke ,"oeniq`" epiidy l"qc i"yxk wqty t"r` ,bx 'iq xehd zrc oke]

[oilhlhn iabl s` rahn epi` df "oeniq`"y i"yxa cnely - mcewd oicay dxrda.

.9zexit iabl sqkלמ וא הוא, הוא."טיבעא פירא זהב שלגבי ד

zexit iabl adf,הפירות לגבי הוא טיבעא 1]הזהב oic lirl enk epice]'בתוס ומבואר שאני)"(ד, שזהוה :

למ לפירא,"א הזהב נחשב כספא שלגבי iedyד d`xp ,y"ac `ail` l"x zrca :cn sca 'nba `nw `pyill xy`n ueg]

[3 oic lirl x`eand - oilhlhn cbpk oilhlhn oick epice ,ynn `xit,ממש פירא שהוא פסק גאו האי שרב והביאו .

[4 oic seq lirl k"yna cer oiire].

.10mnvr iabl sqke adfעיי , הקוד בדי שהתבאר וכפי פירות, לגבי נחשבי שה כמו ש,"נחשבי

למ ללוות"דהיינו מותר טיבעא נקרא וא זהב, בדינר זהב דינר ללוות אסור פירא נקרא זהב דינר ד

בתוס' ומבואר זהב, בדינר זהב וד"(דדינר לגבי שאני)"ה דינוה הלואה לעני הגמ' למסקנת כס שדינר :

שלמ וממכר, מותר."כמקח טיבעא נקרא וא , כס בדינר כס דינר ללוות אסור פירא שנקרא ד

.11zyegp iabl adfהרשב שהרי"לפי , אות קונה הנחושת ואי הנחושת, את קונה הזהב ראשוני ועוד א

, מכס טפי דחרי משו בגמ', כדאיתא חידוש הוי כס לגבי הנחושת sqkd",אפי' z` dpew adfd" xn`p m` wx edfe]
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o"anxd ,'qez oeilb mya w"nhiyd .zyegpd z` dpew epi` adfde ,adfd z` dpew zyegpdy y"k - dizeclil la` ,iaxc dizepwfk

o"anxe xe`nd lra oiir - sqkd z` sqke adf dpew m` adf oiprle .14 dxrdae 'c 'nr d"n` - `"ayxd lr miwleg y"`xde

[zenglna.

:ÌÂÎÈÒÏ

זה את זה קוני מטלטלי , מטלטלי קוני אינ מעות מעות, קוני i`]מטלטלי daeyz onwl k"yn oiir].

רעות מעות או אסימו , כס קונה נחושת כילדותיה, או דרבי כזקנותיה א תלוי הדי כס לגבי זהב

ר לפי לא, להיפ היפות, את כס"קונות בדוחק, שלא אות את קונות בדוחק שיוצאות מעות ת

פירות, קונה לא זהב פירות, קונה adfלא - mipey`x cere `"ayxd itl .9 oic mipta k"yn oiir - oe`b i`d ax zhiy]

[mze` dpew zyegpd oi`e ,zyegp dpew.

.ai`nl ,"rahn" dfi`e "`xit" aygp dfi` ,xg` rahn iabl rahn oica dpc 'nbd
?n"wtp:dn±.cn sc

:‰· Â˘˙

.1oipwn dxfg oiprlה המוש"פירא"משיכת את בת י משיכתמחי אבל הטיבעא, את לשל

הפירא לגבי והתחייבות,הטיבעא קני שו פועלת אינה ,,fi 'eyz onwl oiir - dpn` ixqegn e` "rxty in" oiprle]

[bk.

.2ziaix oiprlדינרי לו שאי א , כס בדינר כס דינר או זהב בדינר זהב דינר ללוות מותר א

כ עשה ובא כלל, סוג xzida]מאותו s`]דמהסוג כדמעיקרא, או כדהשתא לו מחזיר א התייקר והדינר

בדינר, דינר ללוות מדרבנ אסור השני, הסוג לגבי פירא xzeny,שנחשב l"iiw ,beq eze`n mixpic ziaa el yi m`e]

[1 oic d`ad daeyzak.ההלואה בשעת כשוויו לפרוע צרי התייקר דינר אותו וא ,

תוס' ושאני)"(דשיטת .ה כס בדינר כס דינר ללוות אסור זהב לגבי לפירא נחשב שכס הדעה שלפי :

[84 ,87 ,90 zexrdae ,hn ,gn ,dn 'nr d"n` - xzeny mixaeq mipey`x daxd la`].

.3oad oeict oiprlהזהב א אבל טיבעא, כספא א וזהו , עני בכל כס של סלעי ה' לתת צרי א

זהב. דינר של משוויו חמישיות ארבעה תמיד לתת צרי פירא, הוא והכס הטיבעא הוא

.4dy` iyeciwc dhext oiprl,[iyeciwl d"cez - .dp sc onwl zexkfend zehext x`y oiprl oke]אחד חלק הוא א

זהב."מקצ דינר של 1/4800 או , כס בדינר ב

.5jtidle mixpic lr oirlq llgl oiprlא פירא, שה ,"אות לירושלי מחו עליה לחלל א

" בידישנאמר הכס xit`]."וצרת aygpd rahn lr y"rn zexit lelig oiprl dkenqd daeyza onwl r"re].

.b?recne ,sqk xpica sqk xpic e` adf xpica adf xpic zeell xzen m`d.dn sc

:‰· Â˘˙

.1ca adf xpicadf xpi

sqk iabl "`xit" i ed adfy iaxc dizepwfke e p izpync `pzk zexaeqd zercd itlאי א

מותר. לו יש וא ריבית, לידי ויבא יוקירו דשמא אסור, זהב דינרי בבית לו

נעשה)"(דתוס' לו.ה יש א ג אסור הלל שלפי : מביאי

iaxc dizeclik `raih i edy zxaeqd drcd itle.בבית לו אי אפי' מותר,

.2sqk xpica sqk xpic'תוס לפי ושאני)"(ד, הנה בהדעות תלוי מטבע."הדי או פירא נקרא א [`laל

[84 ,90 zexrdae ,hn ,gn 'nrae ,dn 'nr d"n` - ziaix ied `l r"ekl ,sqk xpica sqk xpicy :mixaeqd mipey`x yi.

.clr rahn my llgl xzen m`d ,`l dn lr ,ollgl xzen dn lr milyexil uegn y"rn zexit
?recne ,zexit:dn±.cn sc
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.1rahn lr zexit, zklde"]מחללי ,sqkd zxve" aizkck]ש שנקראי המטבעות אות וא לגבי", הוו פירא

""אחר נחשב הכל פירות שלגבי משו מעשר."טיבעא, קדושת נתפסת ובדיעבד ,sc onwl 'qezd zhiy itl]

onwl .'b oic ,fl daeyz onwl d`aed mzwelgn ,xzen - my y`x 'qezd itle ,enr xqi` `la zehext lr llgl `"` - `nlic d"c .bp

lr zexitd z` aey llgl leki m` zexit lr rahnd z` k"g`e rahn lr zexit llgnd oica mi`pz zwelgn `aed :bp sc 'nba

['a `yep fl daeyz onwl k"ynae ,iaxk d"c my 'qeza oiire ,rahn.

.2oeniq` lr zexitישמעאל ורבי דוסא מז:)לרבי ד ולת(לקמ , ור"מחללי דוסא דר' ."ק מחללי אי ע

i "yx itlהיוצא מטבע כתיקו הוא עשוי א כלל, יוצא ואינו צורה שו בו שאי באסימו מחלוקת

גמור, מטבע ויהיה מה הרבה יטביעו מועט ובדבר מעט, רק בו וחסר מקו dxevבאותו ea yiyk d"de]

[i"yxc `ail` 'qezd lr m"xdn - daeyg dpi`yצורה בו כשיש אבל ,[wgeca `ly z`veie]לכו". מחללי ע

z"x itleאי הכל דברי צורה, בו כשאי אבל בדוחק, ויוצאת צורה בו שיש באסימו מחלוקת

לטבוע, שעומד א בו yxdna"`]מחללי x`ean ok - llk `vei epi`e dxev ea yiyk d"de].

.3,oniql oipzipd zern[ugxnd ziaa olal `nbecl]'מז:)"(דבתוס ד לקמ הגמ' פי על , אסימו שלכוה ע"מבואר:

. מאסימו ה וגרועי מחללי אי

.4zexit lr rahn, מחללי iאי "yx itlד מה. ד"(ד מה: ובד , הכס )"ה מחללי ואי "ה וצרתשנאמר

וה , מתוס'"לכתהכס ואילו חל, לא בדיעבד א ולכ ד, מד: וטבעא)"(ד לכה , מדרבנ שאסור משמע

פירות. על לחלל מותר מקפידות כשמלכויות כגו המעות, את להולי `d"nכשקשה oiir - `"efgd k"ke]

[12 dxrd cp 'nrae ,104 dxrd cl 'nr.

zern lr llgl zexyt` oi`yk'דבתוס מד: וטבעא)"(ד עלה לחלל מותר לכתחילה שא מבואר:

q]פירות, ,hp zeaeyz a"t oiyeciw zkqn lr k"yna r"re].

.5adf xpic lr zexitהוי."לב טיבעא והזהב הואיל , מחללי ה

o pge i iax itlב"ב על חולקי לא בזה."ש ה

y"ac `ail` l"x itleב סברת בגמ', הראשו ללשו , מחללי הויואי"אי פירא שזהב היא, ש

. ziixe`cn`]מחללי edf - mcewd oica `aend - i"yx itl]מ הוי טיבעא שזהב א , אחרו לשו ולפי מדרבנ", מ

מעשר. קדושת נתפסת ובדיעבד עליותיו, ישהה שמא גזירה , מחללי z`aenאי - dkldl oe`b i`d ax zhiy]

[4 oic '` daeyz k"yna lirl.

.6,zexit lr zexitהראב והרמב"לפי , מחללי אי מדאורייתא אמ"ד שמחללי 80."פסק הערה ל, עמ' ה

.drahn beq lk lr ,y"rn ly zyegpe ,sqk ,adf ly zerahn milyexil uegn llgl xzen m`d
?recne ,milyexil mzelrdl ick oileg ly:dn .dn sc

:‰· Â˘˙

.1adf lr adf e` sqk lr sqk,שני כס ולא ראשו כס אמרינ ולא ריבה, כס דהכס [r"reמותר,

['a oic fl daeyz onwl k"ynaלמ א וזהו פירות.", ממש הוה ולא הואיל הוי, פירא ד

o e`b i`d axד ושאני)"(בתוס' התוס'ה עליו וכתבו פירא. ממש דהוי כלל זהב על מחללי שאי פוסק:

( דהבא(ש אמר ולכ כלל, יוצא היה לא הגאו ובימי בהוצאה יוצא זהב היה האמוראי בימי שמא :

פירא.

'q eza oey`xd uexizd itlלפלגי)"(ד כששניהה אבל , חרי על חרי שאינו דוקא לחלל מותר

א בשווה לחלל."חריפי א

i pyd mvexiz itleלר", מחללי ולרבנ , מחללי אי qeza'מ oey`xd uexizd :ai ze` 'b 'iq i`nc `"efgd itl]
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oillgn oi` - n"xc `ail` mivexizd ipy itle ,deeya mitixg mdipyyk s` oillgn opax itly l"q ipyd uexizde ,opaxc `ail` `ed

[ap ,`p 'nr d"n` oiir - 'qeza mixg` mixe`ia .sixg lr sixg epi` 'it`.

.2adf lr sqkולב"לב , מחללי אי ."ש מחללי ה

'nba `nw `pyild itlא הוא, מחלוקת עכשורש לפירא נחשב שנחשב"זהב או כס לגבי פ

ולפי טיבעא, לב"לגביו לרש"ז , מחללי אי ""ש שנאמר מדאורייתא, זהו והלכתי , הכס ,"וצרת

.[4 די הקודמת בתשובה

`xza `pyild itl eli`eלכו ב"מדאורייתא של וטעמ טיבעא, דהוי לחלל, אפשר משו"ע זהו ש

עליותיו, ישהה שמא דרבנ oillgnגזירה oi` `xwirn - mcewd oicay oe`b i`d axle ,df oica l"x opgei iax ewlgp `le]

[adf lr y"rnd zexit z`.

.3sqk lr adfב וב"מחלוקת ב"ש שלפי , הקוד מהדי להיפ ולב"ה , מחללי ."ש מחללי לא ה

.4sqk lr zyegp. הכס לגבי פירא נחשב הנחושת שהרי מותר,

d"a itlפרוטות מיד צרי יהא לירושלי כשיגיע שהרי מעות, בשקל כס בשקל דהיינו , חציי יפרוט

מע ונמצא הפרוטות יוקירו , כס על הכל יפרוט וא סעודה, נפסד."לצרכי ש

y"a itlרש מעות, הסלע שב"בכל ויוצא שירצה, מה לעשות שיכול מפרש: ותוס'"י , מקילי ש

מע מפסיד ונמצא לשולחני פעמי לשל שלא כדי או כאחת, כל לחלל שחייב : כדי"מפרשי או ש,

שב ויוצא , לירושלי שיגיע קוד בדר הנחושת מעות יתעפשו ]."שלא מחמירי ש

.5zyegp lr sqkלכו"לכו הנחושת שהרי , מחללי אי ."ע כס לגבי הוי פירא ע

.em`dmilyexiarahn beq lk lr ,y"rn ly zyegpe sqk ly ,adf ly zerahn llgl xzen
?recne ,oileg ly.dn sc

:‰· Â˘˙

.1zyegp lr sqkמע מ"(פש"במס' הטעט)"ב סעודה, לצרכי נחושת על כס לפרוט שיכולי שנינו:

ופרט מכלל ממועט דלא התוס': וכתבו , כס לגבי לפירא נחשב שהנחושת משו דזהו , בסוגיי מבואר

" בו לקנות ויכולי הואיל קרקעוכלל, וגידולי מפרי ."פרי

d"a itlרש מעות, בשקל כס וב"(די"בשקל ,ה)"ה חציי אלא יפרוט שלא שהיינו oiirמפרש: mrhd]

[d"ae d"c cenrd seqa i"yx.

' q ez itlבכל)"(ד y"acה `ail` i"yx zrca.שירצה מה לעשות יכול

y"ac `ail` 'qez itleונמצא משתכר, השולחני שפורט פע בכל שהרי כאחת, כל לחלל חייב

מע ש."מפסיד

.2sqk lr zyegp[dxe`kl],אכילה לצור א בירושלי כס על פירות מחללי ואי הואיל יחלל, לא

וב"(די"וברש ,ה)"ה לכס יחליפ אחר רגל עד להפקיד ורוצה נחושת פרוטות לו נשאר שא מבואר:

מתעפשות. נחושת ופרוטות הואיל

.3sqk lr adf

sqk iabl `raih adfy c"nl.עליו לחללו אפשר

e iabl `xit i edy c"nle4."א די א' תשובה לעיל שהבאנו במחלוקת ותלוי עליו, לחלל א

.4adfd lr sqkלמ א לחלל אפשר אי צור"לכאורה הוי ולא הואיל זהב, לגבי טיבעא הוי שכס ד

אכילה.

.fxyt` m`d,rx rahna ,p"deqi`a ,`wexna ,zexita ,ilka oitilg oipw zeyrl .1
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,xey xyaa e` ig xeya ,`veid rahna[adfa],l"pdn cg` lk z` zepwl ozip m`d .2
?recne ,dyrnl mibdep ep` cvik ,oitilga.fn±:dn sc

:‰· Â˘˙

.‡ÈÏÎ·

שו כשאינו ג , חליפי קני לעשות ""אפשר דכתיב נעלופ, איש אפשר"ושל כ כמו הוא. כלי ונעל ,

. בחליפי לקנותו

.·˙Â¯ÈÙ·

ongp ax itl" דכתיב , חליפי קני עמ לעשות אפשר אחר,"נעלואי דבר ולא דוקא כלי דהיינו ,'it`]

[i"yx - daxd deey" דכתיב , בחליפי לקנות אפשר אבל דבר, כל ."לקיי

zyy ax itle" דדרשינ , חליפי קני עמ לעשות אפשר דברא כל לקיילקיי azkyדבר.בכל" yi]

[`lw 'nr d"n` - dhext deey jixv n"n ,zexita mipewy xaeqy zyy axly.

mieqn epi` `ed ixtd m`[i"yx - mly epi`y 'it],feb` ivge oenix ivg oebkלעשות"לכו אפשר אי ע

לנעל. דומה דאינו , חליפי קני 34]בו dxrd gp 'nr d"n` oiir - oitilga mzepwl mileki m`].

`wexnamdipia mipic iwelig yi m` .slwd z` mda oiwilgny dxnz ipirxb 'it 'qeze .xwa illbn ieyrd ilk :yxtn :fn sc i"yx]

[hi ze` q"w dnly mgl oiir -l`eny itl, :קוני ewqt mi`xen` cere , ic i` axc dixa zyy ax
. קוני שלא

d`pda mixeq`d zexitaלכו", קוני לא l`ppg]ע epiax - zeynn da zil `dc].

mieqn epi`y xace ,`wexn ,zexit ly deeya deey oitilg

z"x itlובד"(בתוד ופירי, ובד"ה , נחמ ולרב גאולה)"ה ""לכוה דדרשינ , קוני שלאגאולהע מכירה זו "

" , דברבחליפי כל "לקיי בשווה, שווה לא חליפי לרבות בשווה,תמורה" שווה חליפי זו "' q ezd
:miazekשל מהשווי כפלי עד שווה האחד יהיה שלא ובלבד דוקא, לאו זהו בשווה ששווה

xaccחבירו, :azek 'k 'iq mihewila `"efgd j` ,'qezd oeyl jk]zeidl citwd `ly lk `l` ,`wec e`l md "miltk" 'qezd i

azke ,deeya deey aygpe `nlra xezie ied f`y ohw yxtddyk iwet`l ,deeya deey ixwin `l `nlra dpzn ozepe ,deeya deey

ozep oi`e ,gwnd lr minc wqtyk wxe ,deeya deey oitilg ixwin utg cra edpwny lky ,rnyn ,xne`a d"c :r sc w"a 'qezny

utgd ozep oi`e ,dpzn ynn zzl ezpeek m`y micen w"aa 'qezd mby siqedl yi dxe`kle ,deeya deey ied `l oipwl `l` utgd

[deeya deey ied `l mb oipwl `l`.migiken 'qezdשר שלמ": מודה לא"ת , חליפי נעשה לא מטבע ד

בשווה, שווה אפי' החליפי `oiמהני rahn c"nl mb ,rahna 'it` deeya deey ipdn z"x itly ,azek up`y 'qezd]

[dw 'nr d"n` - oitilg dyrp.

i "yx itleובד"(בד מכירה, זו גאולה וד"ה לא, ההוא)"ה כלי.ה שאינ א בשווה שווה מהני לא

.‚Ú·ËÓ·

.1,dpicn e` zekln ezlqty rx rahnal"x itlרע מטבע וקונה , חליפי קני עמו לעשות אפשר

, חליפי בתורת מטלטלי שקוני מטלטלי כדי oitilgאחר icar `l `xit xaqc p"xc `ail` mb md l"x ixac m`]

['r 'nr d"n` oiir -.

.2`veid rahnaמצינו וכ ולוי, רב בזה מו:)נחלקו חנה,(בד בר בר רבה אסי, רב עולא, פפא, שרב :

[.fn sca `xza `pyill t"kr `ped axe]כמ של"סוברי שדעתו משו פפא: רב ופירש , חליפי נעשה אי ד

ע להתבטל עשויה והצורה , שבכס הצורה על החפ רש"מקנה המלכות, די"י מה: )"(ד משו מבארו:ה

" מדכתיב אותו מיעט שהפסוק , מסוי שאינו כדבר שהוי מפני הוא בזה zhiyl,"נעלשהחסרו s` edfe]

oi`l `l` witqn epi` i"yx ly enrhy :miazek mipey`xd .axle d"c :en sc 'qez - oitilg jxc deeya deey mb ipdn `le ,l"pd z"x

[gp 'nr d"n` - oitilga dpwp rahn oi`l `l la` ,oitilg dyrp rahn.
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' q ezd itlד מו. ש"(ד oמ)"ה ey`xd mvexizaדוקא"למ זהו , חליפי קני בו לעשות שאפשר הסובר ד

קני. ולא מעות קני הוי בסתמא אבל , חליפי בתורת הוא שהקני כשמפרש

i pyd mvexiz itle[23 dxrd ,dp 'nr d"n` - i"yx zhiy oke],הסודר שמחזירי כדר המטבע לו כשמחזיר

, חליפי קני הוי בסתמא giky`ג `lc `zlinac ,"dilra jihig etxyp" el xn`iy yyg gkn dpwi `ly dfa opixfb `le]

deey oitilga la` ,xceqa mipewy jxck dci lr zepwl rahn ozepyk `l` epi` df uexiz .my m"xdnae ,my 'qez oiir - opixfb `l

cg` mivexizd ipyy :azek siy m"xdnde ,dpw oitilg zxeza yxtnykc ,oey`xd uexizl miwewf ep` ,utgd inc lk ozepyk epiid deeya

[23 dxdae dp 'nr d"n` - mivexiz ipy mdy rnyn oiyeciwa `"ayxdn ,md.

.3oitilga ezepwl rahn

dpyndn dgiked 'nbd(שני mcewd]כהסוברי(במעשר oica]הדעה ואיתותב , בחליפי נקנה מטבע שאי ,

. חליפי בקני מטבע לקנות שאפשר 'הסוברת q eza x`eaneאלא)"(ד דכה :". חליפי עמו נעשה שאי ש

i "yx itlד מה: טעמא)"(ד מאי "ה שאמרה חליפיהדעה נעשה כרמטבע לסבור יכולה אינה הסובר"" נ

כלי, ולא הוא פירא מטבע שהרי כלי, דוקא m"anxde]שצרי xe`nd lra zrc oke].

' q ezd itleד)"( ראשוני הרבה ועוד אי כרה לסבור לשקול"יכול אפשר שהרי כלי, נחשב ומטבע הואיל נ,

שי והביאו בתו, בצואר לתלותו שאפשר ועוד משקולות, וקוני"בו בהוצאה, ויוצא הואיל כלי שנקרא א

וכנ בהוצאה, יוצאי אי א ג חליפי ונעשה נקנה שהרי זה, פי' דחו ותוס' דבר, כל dfaל."בו `ki`e]

,`r 'nr d"n` - `xit ied lqtpac ,`veid rahnl lqtpy rahn oia wlgl yi - 'qezay `"il ,ilk - 'qezl ,`xit - i"yxl :zerc 'b

[y"iir.

.„˙Â¯ÈÙ ÂÈ‡Â ÈÏÎ ÂÈ‡˘ ¯·„·

)"(דבתוס' אי .ה חליפי בו לעשות אפשר שאי מבואר:

.‰‰¯ÙÂ ¯Â˘·

.1dxte xey xyaaכפירא."לכו הוי ע

.2miig ilra lke miig dxte xeya

i "yx itlד מו: קאמר)"(ד הכי "ה ...a']."פיראהוי oic... bqw 'eyz '` wxt oiyeciw zkqn lr k"yna r"re].

'q ezd itleופירי)"(ד .ה בה ולחרוש משאוי לטעו בה שמשתמש לפי כלי, הוי

.Â·‰Ê

: o e`b i`d ax mya azek s" ixdאמ עליו חולק והוא , בחליפי ומיקני מילי לכל פירא מח."שהוי עמ' ה

.Ê‰Ê‰ ÔÓÊ· ‚‰Ó‰

מז.)הגמ' "(בד כותבי הזה שבזמ ביהאומרת: למקניא דכשר ללמדינו:"במנא ,.1"`pna"מדרב לאפוקי

בפירות. קוני דאמר זביד"xykc"2.ששת רב בתרא: ללישנא במרוקא, קוני דאמר מדשמואל לאפוקי

איסוה למעט אמר אשי שרב אומרי ויש מרוקא."אמר למעט צרי ואי לאפוקי"ipwinl`"3.נ

להקנות. ולא לקנות ומשמע הואיל מקנה, של בכליו קוני דאמר לאפוקי"dia",4.מדלוי פפא לר'

pn"n`"]מטבע, rahn mihrnny qxb g"xd la` ,i"yx itl `ed ok]אשי ר' אומרי ויש זביד דר' אליבא קמא: ללישנא .

איסוה נ."למעט

.gleki cvik ,ziaa el yiy oilhlhn e` zern exiagl zepwdl dvexe oxeba `vnpy in
?mzepwdl.en sc

:‰· Â˘˙

.1oilhlhn'בתוס ומבואר , ובחליפי אגב, בקני להקנות ונקנינהו)"(דיכול לחבירוה להקנות שיכול :
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" בקני אעאודיתאג תחילה."" שלו היה שלא יודעי שאנו פ

.2zern'ותוס , בחליפי ג א האמוראי ונחלקו אגב, בקני להקנות )יכול את(ש ג : מוסיפי

" et]."אודיתאקני 'nr d"n` oiir - `ziixe`cn `ed "`zice`" oipw m`].

.h?dyri dn ,yneg siqedl `la eizexitn y"rn zyecw llgl dvexy in.en sc

:‰· Â˘˙

."ע1. שמערי נראה אינו זה באופ יחלל, וחבירו מעות לחבירו שיקנה י

ולכ"ע2. , כמערי נראה מחלל עצמו שהוא זה באופ יחלל, עצמו והוא הפירות את לחבירו שיקנה י

בגור שעומד כגו לחבירו, המעות את להקנות יכול שאינו ובמקו , הראשו כהאופ לעשות עדי

השני. כהאופ יעשה שלו שאינו

.i?recne ,xzen mipte` el`a ,miiz`q mlyl n"r d`q lawl xeq` mipte` el`a.en sc

:‰· Â˘˙

.1el oi`y ote`a ,xzei mitixgy mixg` mlyl n"r dxev mda oi`y zekzn e` zern lawl
llk mixg`לכו". מדרבנ אסור ע

.2xg` mewna mze` el yie ,dxev `la zxg` zkzn mlyl n"r dxev `la zkzn lawl,מותר

גזרו לא לו וביש וממכר, מקח דר הוי אחר במי לשל דהתחייבות שקיבל, ממה יותר שמתחייב א

. רבנ

.3xg` mewna mze` el yie mixg` zerna xzei mlyl n"r zerahn e` zekzn lawl

`lere `a` iax itlדס התחייבות,"אסור, רק הוי אלא בחליפי נקנה ואי נעשה מטבע אי [eli`eל

[xzei zerahn zepwl n"r oitilg zxeza dkiyna zerahn zepwl xzen - oitilga dpwpe dyrp c"nl.

iy` ax itle" כאומר דהוי משו מותר, בבית אות לו שאמצאכשיש עד או בני שיבוא עד הלויני

."מפתח

נעשה)"(דהתוס' הואילה וממכר, מקח דר שהוי מפני , בסאתיי סאה יתנה אפי' שזהו : מבארי

לו. ואי המי מאותו לשל כשמתחייב דוקא זהו שאסור בסאה וסאה אחר, מי לשל ומתחייב

מרש אשי)"(די"א רב מטבעה כאותו בבית לו יש א במטבע מטבע גמורה בהלואה שג משמע:

dyrp]מותר. d"cezd lr dyn zlgpa oke 121 dxrdae ,av 'nr d"n`a r"re ,uxt epiax mya w"nhiyd oiad jk].

.`i,minc zxeza e` oitilg zxeza ,df z` df mipew oilhlhn m`d,delna utg zepwl xyt` m`de
?recne:en sc

:‰· Â˘˙

.1oitilg zxeza oilhlhn,זה את זה qik]קוני 'it`e d"c i"yx oiir].

.2jtidle ,oitilg zxeza xg` rx rahn zepwl rx rahnלא ה דפסולי דכיו זה, את זה קוני

. מטלטלי כשאר אלא מטבע b']הוי `yep seq 'f daeyz lirl oiir - ilk e` ixit ied m`].

.3"minc" zxeza oilhlhn zepwl

o pge i 'x itl[zepew zern dxez xac xn`c]שכיחא דלא מילתא הוי דמי בתורת חפ וקני הואיל קונה,

. רבנ בהו גזרו ולא

l"x itle[zepew `l zern dxez xac xn`c].קנה לא דמי בתורת ג

.4,xkna' q ezd itlיש)"(ד למוכר,ה חייב שהוא במלוה חפ קוני r"reלא ,mipew - m"anxde s"ixd itle]
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[eq daeyz '` wxt lirl k"yna.

.aiyi m`d ,dpw m`d ,"iciay zernd el`a df utg il xekn" exiagl xn`e zern ecia fg`
?recne ,"d`pe`".fn :en sc

:‰· Â˘˙

.‡ÔÈ˜ ÔÈÚÏ

`ped ax itl.לחזור יכול מה אחד ואי קנה,

ס הונא שר' משו שזהו מבאר: נחמ דר' בריה הונא ""מר דאמר יוחנ כרבי קונות,ל מעות תורה דבר

בעליה חיטי נשרפו לו יאמר שלא כדי קונה משיכה אמרו מה ומפני גזרו"וכו', דשכיחי במילתא ורק ,

" ליה דאמר כגו שכיחי, דלא במילתא אבל , רבנ באלוביה לי ,מכור רבנ גזרו לא "oitilg ikc" xn`c `de]

[`ped 'x d"cez - enc oitilgk igiky `lc oeik minc ipde :eyexit ikd ,"inc.

ס הונא ר' דלמא הסתפק: אשי ר' בתורת"אבל קונה ובדיננו התורה, מ אפי' קונות אינ שמעות ל

דס לומר נצטר , כ וא , ""חליפי דאמר הונא, כרב חליפיל נעשה חליפי"מטבע נעשה אינו א אבל ,

קונה. elאינו yiy :ewqt m"anxde s"ixd la` ,dp`ndn d`pe`d z` mi`iven `l wtqn okl ,weqtl ink wtzqdl yi - y"`xd itl]

[d`pe`.

.·‰‡Â‡ ÔÈÚÏ ,‰˜˘Î

`ped ax xn` dax itl" שאמר דזה אונאה, קפידא."באלויש הוי ,

`ped ax xn` `a` ax itle" שאמר דכיו אונאה, השווי.באלואי על הקפידו שלא כחליפי הוי "itl]

l yiy :ewqt m"anxde s"ixd la` ,dp`ndn d`pe`d z` mi`iven `l wtqn okl ,weqtl ink wtzqdl yi - y"`xd[d`pe` e.

.bididiy citwny dlib mdn cg` m` oicd dn ,mieey mpi`y s` dfn df mipew m`d oitilg oipw
?recne ,deey.fn sc

:‰· Â˘˙

.1oitilg zxeza xkend cin utgd zlawפחות כשהחפ וא ממש, שווי לא א ג קני הוי

פ."משו

.2deey didiy ezrc dlib gweld m` j`

dad` xa `c` ax itl. קוני שאינ , כדמי הוי שהקפיד דכיו , קני הוי לא האחד משיכת

`ax itle.שמקפיד א חליפי קני הוי

.ci?recne ,dpwn ly eilka e` dpew ly eilka dyrp m`d oitilg:fn .fn sc

:‰· Â˘˙

ax xaeq oke ,dced i iaxc w"z itlועי הכלי את יקנה שהמקנה לקונה ונוח הואיל קונה, של ז"בכליו

לו, להקנות דעתו ielcn]יגמור iwet`l "`ipwnl" opiazkc :fn sc 'nbdn gkenck ,dpwn ly eilka ipdn `le].

לאפוקי)"(דהתוס' )מוכיחה בגיטי ומהסוגיא קונה.(מסוגייתנו של בכליו דאמר רב כמו שהלכה :

i el xaeq oke ,dced i iax itleשעושי הכלי את לקבל מסכי שהקונה הנאה דבההיא מקנה, של בכליו

לקונה. החפ את להקנות המקנה גומר , הקני את בו

בתוס' בכליו)"(דומבואר סה שלוי ס": א קונה. של בכליו ולא דוקא מקנה של כליו נשעה"ל מטבע אי ל

חשוב. דבר קבלת הנאת שהוי משו טעמא, היינו פירי, וכ ielcחליפי `ail` i"yx itly :eazk oihiba 'qezd]

[40 dxrd hp 'nr d"n` - 'qezk l"q i"yxe ,i"yxa dfk xac `vnp `ly azk g"lvde ,dpwn ly eilka y"k.'q ezd eazk cer
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ולרב)"(בד :ה i pyd mvexizaר לכו"שלפי בשווה שווה שבחליפי הסובר דבר,"ת בכל הקני מהני [uegע

[axle d"c :en sc lirl 'qez - sqknד דקרא בכלנעל", לקנות אפשר ושלכ בשווה, שווה חליפי על קאי לא "

ה ד"דבר קרא לוי לפי לרעהו"ה הנקנה"ונת לחפ שוי קונה של כשכליו ולכ ,`le ieeydn miltk cr e`]

[llka cr,ללוי א בה לקנות a']יכול `yep 'f daeyz lirl k"yna r"re .iccd` ibilt `l 'qezd ivexiz ipy zehyta].

.eh?ugxnd zial oniqa zepzipd zern lr e` eilr y"rn llgl mileki m`de ,oeniq` edn:fn sc

:‰· Â˘˙

במש עיי"עיי ב', די .... ג' תשובה לעיל ש."כ

.fh:zern ozepd ly oicd dn.1.z`f micnl oipne ,dpw m`d ,exiagn oilhlhn zepwl ick.2ick
.ixkpn oilhlhn zepwl.3.`giky `lc `zlina.4.lrn m`a bbeya ycwd zern ozepd

.5.dy` mda ycwl leki zernd lawn m`d sqk oipwa oilhlhn epwyk.6oipw ote` edn
?"oitilgk mdy" minc:hn .gn±:en sc

:‰· Â˘˙

.‡Ï‡¯˘ÈÓ ‰Â˜‰ Ï‡¯˘È

o erny iax itl,קונות מעות תורה w"nhiya]דבר oiire ,dl xaq d"c :en sc i"yx - ycwdn z`f opitlie]וחכמי ,

" לו יאמר שמא גזירה בו, לחזור יכול בידו שהכס המוכר ורק מעות, ולא קונה שמשיכה נשרפותיקנו

בעלייה ."חיטי

מט:)הגמ' ד ר(לקמ דאמר הא ""מפרשת: בידוש שהכס בידכל והפירות שהכס בזמ היינו וכו', "

של עלייה כשהיתה דהיינו משיכה, היה שלא באופ לוקח ברשות ופירות מוכר ביד כס אבל מוכר,

ר סובר מוכר, ביד מושכרת משיכה"לוקח רבנ שתיקנו הטע שכל מפני בו, לחזור יכול המוכר שאי ש

" לו יאמר שמא גזירה משו בעלייההוא חיטי הוא,"נשרפו דלוקח ברשותו וכא ,oipw gwell yiy iptn `l]

[i"yx - zepew zern `ziixe`cny iptn `l` ,xkenl zxkyen exivg ixdy ,xvgויביא יטרח הוא באונס דליקה יפול וא ,

זה, y"`x]את - gwell zxkyen xken ly eziilr dzid m` d"de].

o paxc `ail` l"x itl" דכתיב קונה, משיכה רק התורה ומ הואיל קונות אינ עמיתמעות מיד ,"קנה

. בה לחזור יכולי שניה המשיכה לפני ולכ

o paxc `ail` p "xe o pg e i iax itle,התורה מ קונות dpewמעות dpi` dkiyn `ziixe`cn opgei iaxl - o"anxd itl]

[elw 'nr d"n` oiir - dkiyn ipdn `l dpzn ozepa mb m` .zernk dpic dkiyn `"ahixd itle ,xknne gwnaשס אלא חסדא", כרב ל

. במוכרי משיכה שתיקנו כדר בלקוחות משיכה elשתיקנו yi m` ,eixg`l e` zernd z` ozpy iptl gwndn ea xfegd]

[d`ad daeyza onwl oiir - dligzkl 'it`e ea xefgl xzen izne ,epnid dgep minkg gex oi`y e` "rxty in".

.·È¯ÎÓ ‰Â˜‰ Ï‡¯˘È

" דכתיב מישראל, הקונה מישראל הפו עמיתקנינו מיד קנה א"או יוחנ לרבי וכ שמעו לרבי ולכ ,

א קונות, מעות שבישראל הסוברי לר"לרבנ אבל מעות, ולא קונה משיכה בנכרי הסובר"כ אליבא ל

א משיכה קונה בישראל קונות."שלרבנ מעות בנכרי כ

חיי ר' שיטת דלפי נתנה)"(בתוס' כהסוגיאה סוברת אינה וסוגייתנו בישראל, כמו בנכרי קונות מעות

" שדורשת מרלעמיתבבכורות אחרת וזהו במשיכה, לנכרי אבל בכס כהסוגייא"" שסוגייתנו הסובר ת

במשיכה. שנכרי בבכורות,

.‚‡ÁÈÎ˘ ‡Ï„ ‡˙ÏÈÓ·

" באומר באלולדוגמא: לי ""מכור לחבירו באומר או דמי, וכ בכ שורי "משו הלה לו ואמר יש" לי פרה

בדמיו ל נות השור,שאני את הלה ומש והסכימו, "['e `yep onwl k"yna r"re].

o pge i ' x itl. רבנ ביה גזרו לא שכיחא דלא דבמילתא קנה,
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l"x itleדס קנה, כנ"לא מהתורה, אפי' קוני אינ דדמי ל."ל

.„ÔÂËÈÒÏÂ ,ÔÙÒÏ ,¯ÙÒÏ ‚‚Â˘· ˘„˜‰ Ï˘ ‰ËÂ¯Ù Ô˙˘Î ‰ÏÈÚÓ ÔÈÚÏ

: ולכ מדאורייתא, קונות מעות א בדי תלוי המעילה די

.1l`xyil ozpaולר מעל, יוחנ מעל."לרבי לא ל

.2ixkpl ozepaשדינו או מישראל, הפו דינו א ב' נושא לעיל שכתבנו בשיטות תלוי יהיה הדי

מעל. לא בכס קנינו שא כישראל,

.3dkiyn ea xqegn `ly olal ozepaלר ר"ג מודה משיכה בו שיי שלא דבדבר מעל, שהמעות"ל ל

גמור, קני oiirפועלות - 'e h"d dlirnn e"ta m"anxd zhiy xe`iaa .116 dxrdae ,frw 'nr d"n`a ,ola `wec d"c i"yx oiir]

[btw 'nr d"n`.

.‰‰˘‡ È˘Â„È˜ ÔÈÚÏ

די"ברש מח. באבל)"(בד קאי ושלוה המעות את קנה מדאורייתא שהרי מקודשת, יוחנ רבי שלפי מבואר:

ר ולפי , קונות."ה לא מעות מדאורייתא שהרי מקודשת, אינה dy`dל z` yciw gweldy i"yx zpeek m` wtzqdl yi]

,xaeqe i"yx lr wlege ,'a cvk i"yx z` yxit `"ahixd ,laiwy zerna dy` yciw xkendy i"yx zpeek `nlic e` zern i"r dpwy utga

[eqw±cqw 'nr d"n` - xwtd c"ia xwtde zepew mpi` opaxcny oeik ,zycewn dpi` opgei iaxl s`y.

.Â"ÔÈÙÈÏÁÎ Ì‰˘" ÌÈÓ„ ÔÈ˜ ÔÙÂ‡·

קמא)"(די"ברש כיצד ואחה השור מש שתחילה וברש"מבואר: הפרה, מכירת על יחד ניאותו כיצד"(די"כ ה

הפרה,בתרא) קנית דעת על השור את שקונה w`]מבואר: ,w 'nr d"n` oiir - mixzeq eixac dxe`kl].

' q ez zhiy itlיש)"(ד דוקאה זהו , יוחנ לר' דקונה אבהנאתהא עצמו במלוה אבל מלוה, א"מחילת

כלל, xknלקנות zngn `ly delnaye ,dnvr delna 'it` opgei 'xl zepwl xyt` df ote`ay m"anxd zrce ,"rxty in" oiprl `l s`e]

[ciw 'nr d"n` ,`"xbd xe`ia - r"ekl `ki` `din "rxty in" -.

.fioicd dn ,gwndn ea xefgl dvexe jyny `la oilhlhn zepwl zern ozpy gwela oicd dn
?recne ,eapbp zernde "jpenn z` gw" xn`yk e` ea xefgl dvex xkendyk.hn :gn :fn sc

:‰· Â˘˙

.‡Á˜Ó‰Ó ‰¯ÊÁ ÔÈÚÏ

i "yx itlדס שמעו הסוברי"לרבי לרבנ ורק , כשנשר אפי' בו לחזור יכול אינו הלוקח קונות, מעות ל

" ויש בו, לחזור יכול קונות, לא שפרעמעות zhiyn."מי `ed y"kc ,rxty in el yi i`ce ,`lefe `xwei zngn ea xfg m`]

[,dtixy zngn ea xfgyk s` rxty in yi m` wtzqdl yi j` .'qezd.

z"x itleאמרת)"(בתוד אי שמה שהחפרבי באופ רק בו לחזור יכול לא שהלוקח וסובר: רבנ על חולק עו

ר מודה כשהוזל אבל הוזל, ולא ניזוק ר"לא דג בו, לחזור יכול שהלוקח ס"ש דאמר"ש חסדא כרב ל

בלקוחות" תיקנו כ במוכרי משיכה שתיקנו ""כש לו ויש שפרע, לכומי וה"" ""ע, יש שלמוכר שפרעה "מי

לכו הפסד לו ויש נשר שהחפ מחמת בו חזר הלוקח וא שהוקר. מחמת בו חזר א מי"א אפי' ע

לו. אי שפרע

"rxty in"אביי לפי מח:), ד ב(לקמ ועומד מקולל הוא בו יחזור שא אותו שפרע"מודיעי ,"מי

רבא )ולפי אותו,(ש dyera]מקללי d"cez my - "rxty in"a dfd gwnd lr wx ellwl xzene].

.·ÌÈÓ„ ˙È˙ ‰È‰˘ ‡Ï· ÌÎÈÒ˘ ‰ÓÓ Â· ¯ÊÂÁ·

" אבל הימנו, נוחה חכמי רוח שפרעאי הגמ'מי ליכא. מט.)" ד משו(לקמ בה יש שדברי מכא הוכיחה

רב. על דפליג יוחנ רבי כדעת אמנה, bk]מחוסרי daeyz onwl k"yna r"re].
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.‚‰‡˙˘ ˙ÓÁÓ Â· ¯ÊÂÁ‰

די"ברש מט: ד עד)"(לקמ בו,ה לחזור יכול לכתחילה ואפי' שפרע מי לו דאי daeyzמבואר: onwl k"yna r"re]

['a `yep bk.

.„Á˜ÂÏ‰Â "ÍÂÓÓ ˙‡ Á˜" Á˜ÂÏÏ ¯Ó‡Â ,Í˘Ó Á˜ÂÏ‰˘ ÈÙÏ Â· ¯ÊÁÂ ˙ÂÚÓ Ï·È˜˘ ¯ÎÂÓ
ÔÂÓÓ‰ ·‚Â Á˜Ï ‡Ï

מט.)בגמ' שו(ד אפי' שהמוכר ""מבואר: לו יש אבל אינו, שפרעח ופירש"מי די", אפי')"(ש אפי'ה שפטור :

בשמירתו. bk]פשע daeyz onwl k"yn oiir - ok dkld oi` s"ixd itle].

.gi?recne ,`l el`a ,dreay oaxwe yneg ,oxw miaiig mipte` el`a.gn sc

:‰· Â˘˙

.1dcede raype oira `edy xaca xtekyk. ואש חומש קר חייב

.2,xiky xkye d`eldk oira epi`y xaca xtekyki "yx itlתשומת)"(ד ,ה ואש מחומש [okeפטור

[gqw 'nr d"n` - `zcixb d`eld lr mb dreay oaxw aiigy mixaeqe miwleg mipey`xdn miax j` ,y"`xd zrc.

.3ilk delnl cgii deeld m`

o pge i iax itl.קונות מעות ומהתורה הואיל חייב,

l"x itle.והפקידו וחזר הכלי את מש א רק אלא חייב אינו

.4qpwa'תשומת)"(דבתוס דכוה אליבא יוחנ לרבי משכו ולא כלי לו יחד שא ולר"מבואר: ל"ע,

דר ""אליבא דכתיב שבועה מקרב פטור וכו'ש וחזר"וכחש משכו א אבל קנס, שה אלו יצאו

. ממו כשאר והוי הואיל שבועה, קרב חייב והפקידו

.hi?meid ivga mda xefgl mileki olawe lret m`d.gn sc

:‰· Â˘˙

ר"(דבתוס' בש והא, "ת)"ה דכתיב שרוצה, מה בו לחזור יכול פועל שרק המבואר: עבדיעבדי ולא "

לחזור יכולי אי האומ של הכלי משיכת מזמ , עצמ שהשכירו סופר או שקבל : ומחדשי , לעבדי

. 143]בה dxrdae `tw 'nr d"n` oiire ,mda xefgl milekiy mixaeq mipey`xdn miax la`].

.kgwnd lk z` dpw m`d ,gwnd oerxit zligz myl zern zvwn ozpe oilhlhn e` rwxw dpewd
?recne ,ea xefgl leki epi`e:gn sc

:‰· Â˘˙

.1rwxw dpewaהקרקע את לקנות הכס כח שיפה מכיו הקרקע, כל את וקנה בו, לחזור יכול אינו

גמור. בקני

.2oilhlhn dpewaלכו מהמקח ""החוזר לו יש שפרעע ax,"מי itl,מעותיו כנגד רק שפרע מי לו יש

גמור, קני מטלטלי לקנות הכס כח שאי oמכיו pge i iax itle.המקח כל על שפרע מי לו יש

.`kxne` dlde ,"jl legn ipeaxr ia xfeg ip` m`" el xn`e exiagl oeaxr ozpy ina oicd dn
"oewi ipeaxr" xn`yk e` ,"jpeaxr jl letk` ia xefg` ip` m`"cbpk epeaxr dpwiy" el xn`yk e`

,"gwnd lk?recne:gn sc

:‰· Â˘˙

.‡,"ÍÂ·¯Ú ÍÏ ÏÂÙÎ‡ È· ¯ÂÊÁ‡ Ì‡" ¯Ó‡ ¯ÎÂÓ‰˘Î[letk` d"cez oiir],Ì‡" ¯Ó‡ Á˜ÂÏ‰Â
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"ÍÏ ÏÂÁÓ ÈÂ·¯Ú È· ¯ÂÊÁ‡

iqe i iax itlדס משו , התנאי קניא."נתקיימו אסמכתא ל

dcedi iax itleדס ערבונו, כנגד שיקנה ופירש"דיו קניא, לא אסמכתא דיו)"(די"ל ולאה ימחול זה לא :

וכו', יכפול e`pzזה - xfeg gweldyky mixaeqe i"yx lr miwleg yie ,`ipw `l `zknq` opixn` dligna mby :i"yxn ewcwc mipey`xd]

[bvw 'nr d"n` - epeaxr el letkl v"`y xfeg xkendyk `l` dcedi iax xn` `le ,legn epeaxre miiw.

באופ"רשב היא יהודה ורבי יוסי רבי שמחלוקת ביאר: oewi".ג ipeaxr" xn`y

i "yx itl" אמר כאילו הוי אלא , פירעו תחילת בתורת לא העירבו שנת ערבונומדובר לו שיקנה

המקח כל cvw],"כנגד 'nr d"n` oiir - i"yx zhiy xe`iaa].

' q ezd itleד)"( בזמ "ה אמר כאילו מונח זה קנויבלשו בערבוני תחזור ושא בי, אחזור א ל

ערבוני לי רש"תכפיל של באופ אבל הכל.", שיקנה עירבו בתורת אלא לו נתנה שלא י,

.·"Á˜Ó‰ ÏÎ „‚Î ÂÂ·¯Ú ‰˜È˘" ˘Â¯ÈÙ· ¯Ó‡˘Î

l" pd 'qez itlשלכו המקח."פשיטא כל כנגד קונה ע

my i"yx itleהנ יוסי ורבי יהודה רבי במחלוקת תלוי ל."הדי

.ak?recne ,eilr oekyn delnl yiy ote`a aeg zhnyn ziriayd m`d.hn :gn sc

:‰· Â˘˙

.1aegd lk cbpk oekynd m`ופירש משמט, המלוה)"(די"אינו "ה ביה קרינ דלא יגוש: yxit,"לא oke]

[jicia jig` ly `le "jici hnyz jig` z`" aizkcn edfc :eyxity yie ,y"iir o"anxd.

.2aegd on wlg lr wx oekynd m`

ax itlקונה)"(דס הוא כנגדו שערבו ולרבי"לרשבל מעותיו, כנגד שאינו החוב את רק משמטת השביעית ג

בלבד. דברי לזכרו היה המשכו ולקיחת הואיל כולו, משמט הנשיא יהודה

b "ayxc `ail` opge i iax itle,קונה הוא כולו כנגד שהרי כלל, משמטת לא l`השביעית 'nba]

iaxly eyxity yie ,`nlra mixac oexkfl oekynde elek hnyny xaeqy ,eyxity yi .`iypd dcedi iaxc `ail` xaeq `ed dn yixtzi`

[y"iir ,fvw 'nr d"n` - `id i`pz i`ce opgei.

.bk?recne ,dpn` ixqegn meyn mixaca yi m`d.hn sc

:‰· Â˘˙

.‡,˙ËÚÂÓ ‰˙Ó·[27 dxrd 'x 'nr d"n` oiir - ezxcbd],‰Â‰Î ˙Â˙Ó·Â

ax itl.אמנה מחוסרי משו בה אי

o pge i iax itle[dizeek `ipze]" דכתיב צדקיש, ala],"הי cg`e dta cg` xaci `ly ,df weqtn yxec ax].

.·‰·Â¯Ó ‰˙Ó·

הדבר. את לקבל המתנה מקבל של דעתו סמכא דלא אמנה, מחוסרי משו בה אי יוחנ רבי לפי אפי'

.‚¯ÎÓÓÂ Á˜Ó·

הנ יוחנ ורבי רב במחלוקת תלוי ."הדי יוחנ דרבי כוותיה ותניא ל,

' q ezd itlמודה)"(ד יוקר,ה מחמת בו כשחזר א אמנה מחוסרי משו בו יש יוחנ gkenלרבי ikd]

yi mixac opgei iax xn` `ly mixaeqe miwlegd mipey`x yi ,`"yxdn - xwei` dpn` ixqegn meyn ea yic opgei iaxc jd iziincn

zercd 'a z` `iad `"iq cx 'iqa `"nxde ,'qezd zhiyk l"q mipey`xd aex j` ,xryd dpzyp `lyk wx `l` dpn` ixqegn meyn mda
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gei 'xc `ail`[14 dxrdae gvw 'nr d"n` - dpn` ixqegn meyn mda yi xryd xwiizda mby mixaeqd mipey`xdk xwirdy ,wqte op.

רש דברי די"מפשטות מט. שלא)"(ד לרה רב בי המחלוקת שכל בלא"מבואר: אבל השער, בנשתנה רק הוא י

אמנה, מחוסרי משו בה שיש מודה רב ג השער oiaנשתנה n"wtp yi ax itly xnel oieekzp `l i"yxy eazky yi]

d"n` ,i"pt ,siy m"xdn - xryd dpzypa `l` xefgl jxc oi`y hwp `zlinc `gxe` "xryd dpzyp m` la`" azky dne ,dpzyp `ll dpzyp

[my zexrdae .hx 'nr.

.„˙ÂÂÊÓ Ì‰Ï ˜ÒÙÂ ÂÈ·‡ ¯Â·Ú ÌÈÏÚÂÙ ¯Î˘˘ Ô·

.1cearl eligzd `l oiicr m`ולא הואיל , יוחנ לרבי א וזהו אמנה, מחוסרי משו בה אי

הבטחתו על דעת סומכי

.2cearl eligzd m`אמר שכבר מביני ה כי דבריו, על סמכו דכבר אמנה, מחוסרי משו בה יש

, והסכי meynלאביו - jkl dcen ax s`e ,dpn` ixqegn meyn ea yiy `l` - ixi`ne miycg `"ahix 'ir - ea xefgl leki n"ne]

[l"pd `"ahix - `nlra mixacn xzei o`k yiy.

.ckzern laiwy xken,oewizl oilhlhn laiwy one` e`aeig wqt "jly z` leh" exn`yk m`d
?recne ,elaiwy dn lr ozxiny.hn sc

:‰· Â˘˙

.1"jly z` leh" xn`y xkenשו אינו."אפי' `laח ,'qezd mya o"xd iyeciga x`ean oke ,'nbd zehyt `ed ok]

- y"iir ,jk dkldd oi` - "mlern mixac eid `l" dzgcpy xg`n la` ,`axc dyrna dpey`xd `gqepd itl wx edfy yxit s"ixd

[y"iir ,hx±ex 'nr d"n`.

.2"jly z` leh" xn`y one`'אלא)"(דבתוס שוה היה בתחילה שא מוציאתו"מבואר: זו אמירה ש

שו שו"מידי ונשאר שו"ש היה וא כלל."ח, שומר שאינו מוציאתו זו אמירה 'ח q ezn gkeneשא :

" כללאמר שומר להיות רוצה שכר.איני שומר הוא א ג לגמרי, שמירתו פסקה "

.dk,zezyae ,zezyn xzia ,zezyn zegta :oldlc mipte`a gwn lehia e` d`pe` yi m`dmixaca]

[cp daeyz onwl oiir - d`pe` mda oi`y mipte`ae mixaca ,d`pe` mda yiy mipte`e,yi m`d ,dkldl `ax wqt dn
?recne ,a"dra e` xqtq e` xbz e` xkenl gwel oia lcad.`p±:hn sc

:‰· Â˘˙

.‡˙Â˙˘Ó ˙ÂÁÙ

מחילה. שהוי משו אונאה, להחזיר צרי ולא המקח oiprleנקנה .'` `yep d`ad daeyza oiir - cin `id dlignd m`]

eazky yi .hnx 'nr d"n`ae ,`l daeyz onwl k"ynae ,'k 'iq y"`xae ,xn` d"ceza .ap sc onwl oiir - zezyn zegt zepedl xeqi` yi m`

[qx 'nr d"n` - ez`pe` reazl leki epi` k"b "lgen ippi`" yexita xn` 'it`y.

.·Ë"¯Ï ˘ÈÏ˘Ó ¯˙ÂÈ Â‡ Ô·¯Ï ˙Â˙˘Ó ¯˙ÂÈ

מקח, ביטול a']יש `yep d`ad daeyza onwl oiir - mlerl m`de ,mda xefgl mileki mdipy m`].

.‚Á˜Ó ˙Â˙˘[7±a e` 5±a 6 epiidc]

w"z itl,אונאה oiirיש - gwnd z` xifgdl leki gweld mb m` e` gwnd z` xifgdl leki xkend m` e` k"ra miiw gwnd m`]

['b 'a `yep d`ad daeyza,האמיתי המחיר את ידע המכירה בזמ א אפי' האונאה החזרת לדרוש יכול והמתאנה ,

icka ly xeriyd "xg`" mb ez`pe` yexcl lekiy oiad ,fkx 'iq i"ad .ikcxna k"ke ,l`ppg epiax giked ok ,"itik"e "ikyxe"c dyrnn gkenck]

,'nbd cinrd g"ade ,d`xiy icka "jez" gwnd xg` cr wzye gwnd zrya rciyk wx xefgl lekiy :yxtl azk ,my dyn ikxcde ,d`xiy

[d`xiy icka "xg`" s` gwnd xifgdl leki okle ,lgen epi`y micr ipta gweld xn`a.

h"x itleמחילה הוי א מסתפקת zezyn]הגמ' zegta opax zrck]על פליג ולא אונאה ומחזיר שקנה או

בזה."ת ק
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.„˙ÂÚÓ ˙Â˙˘[6±a 7 e` 6±a 5 epiidc]

ax itl'תוס מקח. כשתות הוי שתות)"(דלא במקחה תלויה והטעות שהאונאה מפני שזהו : מפרשי

שומא. צריכי שאינ במעות ולא שומא, שצריכה

l`eny itle,מקח כשתות dnדינו x`azp `l 'nba .ipica l`enyk `zkldc cere ,dizeek `ipzc ,l`enyk ewqt mipey`xd]

d"c :hn sca 'qezd lr `"yxdnd .zezyn xzei ied ,zern e` gwn ,cg` cvne ,zezyn zegt ied ,zern e` gwn ,cg` cvny `kid oicd

d`pe`dyk xy`n ueg ,gwnd ieey itl miccen cinzy mixaeq mdy ,mipeicpet ipy d"c :`p scay mdixacne ,my mdixacn wiic ,zern zezy

[53 dxrdae ,ckx ,bkx ,fix 'nr d"n` 'ir - miwqetde mipey`xd df oica ewlgpe ,eweic z` migecd yie ,zern zezy weica.

.‰Á˜Ó ˘ÈÏ˘

o pax itlכנ מקח, ביטול ב'."הוי נושא ל

o etxh iax itleכנ אונאה, ומחזיר שקנה דהיינו אונאה, ג'."הוי נושא ל

.Â˙Â˙˘Ó ¯˙ÂÈÂ ˘ÈÏ˘Ó ˙ÂÁÙ

o pax itl,משתות יותר הונהו שהרי מקח, ביטול a']הוי oic lirl oiir].

h"x itleמחילה הוי א מסתפקת משתות)הגמ' בפחות רבנ דרבנ(כדעת אליבא שתות כדי שדינו או ,

אונאה. ומחזיר שקנה הוא שהדי

.Ê‰ÎÏ‰ ÔÈÚÏ

`zkld `ax xn`.אונאה ומחזיר קנה שתות מקח, ביטול שתות על יתר מקח, נקנה משתות פחות :

רש ומחזיר)"(די"לפי בעה שקנה פסק רבא )כ"בשתות נת ר' ולפי(כדעת אונאה, ומחזיר משתות", בפחות ז

לאלתר, מחילה anx]הוי 'nr d"n` oiir]'תוס אמר)"(ד. חסדאה רב על חולק אינו שרבא בשיטתו: כתבו

[eax `edy]בב ""דאמר לומר יכול שהלוקח ל8, והוקר ב6 5 השווה חפ קנה דאוניתניב לאו כלומר"אי ,

" שהוקר מפני שזהו וביארו: העליונה, על שיראהשידו יכולבכדי הלוקח ולכ מקח, לביטול והוקר "

בו. לחזור

התוס' רבא)"(דולפי אמר "ה שאמר הנשיא יהודה כרבי סובר רבא העליונהבשתות על שאמר"ידו ומה ,

" אונאהרבא ומחזיר ומקנה רצה, א פי' לקמ"" מהגמ' הוכיחו נא.)מ שבפחות(ד ורשכי, של בעובדא

רש ע הדי לאלתר."משתות מחילה שהוי לפסוק שיש w"nhiya]י, x`eank - z"x xaeq oke].

.Á¯ÎÂÓ „Á‡Â Á˜ÂÏ „Á‡

.1xbz epi` xkendyk. הקוד כבנושא והדי אונאה, לה נא.)יש בד בגמ' מבואר שנאמר(כ ללוקח ,

תונו" אל לעמית ממכר תמכרו daxc],"וכי `ail` 'b `yep seqa d`ad daeyza k"yna r"r]" שנאמר ולמוכר או,

תונו אל ."קנה

.2xbz `ede dp`zp xkendyk

o pax itl(.נא .(ד הקוד וכבנושא מוכר, וככל לוקח ככל אונאה בו שיי

dcedi iax itl.לתגר אונאה אי

xkny s` xqtq xbza wx md ,d`pe` el o i`y dced i iax ixacy :xiaqn ax xn` p"x
,diab lig` ileg`e de ey df dnk rce i e iwa `edy iptn ,le fayi - gweld `ed xqtqd xbzdyk la`]

[fqx 'nr d"n` - d`pe` oi` gwel xbza mby ,azk y"yxae ,opzde d"cezn rnyn oke ,df mrh jiiy `l ik ,d`pe` el.

:x iaqn iy` axe,חוזר אונאה מכדי פחות אפי' ולכ אונאה, בתורת אינו תגר יהודה [mbשלרבי

[xqtq `l `ed m`ופירש שאפי')"(די", שיחזור.ה לו ותיקנו בכ תלויי שחייו מפני שזהו :

.3xknil micnerd mixac a"dran gwelyk e` xbz `ede dp`zp gweldykאונאה בה שיי
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מוכר. וככל לוקח ככל

.4eilr mixwid eyinyz ilk a"drad on gwelykהבעה על ללוקח אונאה."אי שו ב

:yxtn zezli`yd mya i"yxהלוקח כמפרש ליה והוי ביוקר, אלא מוכרו אינו עליו שחביבי דכיו

הבעה ""מ אונאהב בו שיש אני הבאה."יודע בתשובה וכמבואר ב' עמ' כדלקמ ,

.5,dp`zpe eyinyz ilk xkny a"dra'q ez zhiy itlד)"( והתנ אונאה,ה לו daxdיש mixaeq oke]

,"zezya" xaecn 'nba dyrnd .bqx 'nr d"n` - ea xefgl leki epi` dp`zp envr a"drd m`y mixaeqd mipey`x yi j` ,mipey`x

zexrdae my dlebd x`a 'ire ,ck sirq fkx 'iq ,r"eya e`aed zercd 'b - zezyn xzei edpedyk s` ok oicd m`d miwqetd ewlgpe

xkendy rci `ly e` ,df oic rci `l gweld m`e .akx ze` "y"`xd 'qez" xtq lr zex`derciy utg xeqxqn dpwy e` ,a"dra `ed

[ckx ze` "y"`xd 'qez" 'ql zex`de zexrdae ,my k"epae bi sirq my r"ey 'ir - a"dra ly `edy.

.ekcre ,eieeyn zegta e` xzeia xknpy gwnd z` xifgdl dligzkl xkend e` gweld leki m`d
,izn,'f lr e` 'g lr cnre xwede 'ea 'd deey xknyk oicd dn ,gwnd z` xifgdl leki mb dp`nd m`d

?recne.`p±:hn sc

:‰· Â˘˙

.‡‰ÏÈÁÓ ÈÂ‰˘ ÌÈÙÂ‡·

.1zezyn zegtלכו הא בגמ': ספק ""הוי אחר רק מחילה הוי שלרבנ או מחילה הוי לאלתר בכדיע

דרשיראה ואליבא לקרובו, או לתגר קנה"" זה זמ בתו אבל , היו כל שיעור אחר רק מחילה הוי ט

אונאה, `dpnומחזיר xqegn 'it`y :siqen ixi`nd ,izn cr d"c dpyna i"yx - ez`ped xifgdl "rxty in" oi`e ,dligzkl 'it`e]

[fix 'nr d"n` oiir - zezyn zegta e` ,"d`pe` xifgne dpw zezy" l"iiwc i`n itl mb jyn `lyk "rxty in" oi` m` ,epi`.

:r ixkd `ax"שיראה כוותיה."שבכדי ותניא ,i "yxהלכתא)"(ד הויyxtn:ה שלאלתר הכריע שרבא

iedyמחילה. gken ikyxe ly `caern la` ,xzl`l dlign ied `ly yxtl xyt` - xne` d"ceza 'qezd itly :azek w"nhiyd]

,mixtka mb `ed df oic - `ax zhiye ,`l mixtka la` ,mikxka wx epiid "d`xiy icka" xeriy - :ap sc onwl iia` itl .xzl`l dlign

[dieba dil miw yipi` lk zilhy meyn.

.2h"xc `ail`e zezyn xzeie yilyn zegtבפחות לרבנ כמו לאלתר, מחילה שהוי סברה הגמ'

שר לומר שאפשר אומרת: והגמ' אונאה,"משתות, ומחזיר קנה שאמרינ , לוגי כשתות שהוי מודה ט

הבא."כנ ובנושא ג', נושא קודמת תשו' ל

.·Á˜Ó ÏÂËÈ· ˘È˘ ÌÈÙÂ‡·

zwtzqn 'nbd" רק לרבנ , בה לחזור יכולי ששניה או מקח ביטול יש לעול הא שיראה: בכדי תו

לקרובו או ולר"לתגר ,"" רק היוט כל שעבר מחילה,"לפני הוי זה זמ אחר אבל ,m` s` ea xefgl leki dp`znde]

.eh 'iq y"`x ,zezy d"c i"yx - ez`pe` el xifgdl dvex dp`ndהכריע dizeek]רבא `ipze ,"d`xiy ickay".

' q eza oey`xd uexizd itlואילו)"(ד "ה סברא שיש אפי' המקח, את לבטל יכול שהמאנה דאיהטע

דאוניתני דהוי"לאו כלל, לו מכר לא וכאילו מדאי, יותר המקח מ הוא רחוק משתות שיותר מפני ,

. חומ ונמצא כיי ליה

' q eza m"aixd itle.אונאתו תובע המתאנה בא רק המקח את לבטל יכול שהמאנה דיברה [r"eydהגמ'

leki `l dp`nd mb wzyy e` zg` mrt dp`nd dvxzp m`e ,'qezd ly dpey`xd dhiyk wqt `"nxde ,m"aixd zhiyk wqt 'c 'irq fkx 'iq

[y"iir 83 dxrdae ,anx 'nr d"n` - ea xefgl.

.‚,"‰‡Â‡ ˘È˘" ˙Ó„Â˜‰ ‰·Â˘˙· Â¯Ó‡˘ ÌÈÙÂ‡·zezyk epicy mipte`a - h"xle ,zezy - opaxl epiidc]

[opaxc `ail`

.1h"xc `ail` meid lk xary xg`l e` opaxc `ail` eaexwl e` xbzl d`xiy xg`l df m`
אונאה,"לכו לקבל או לבטלו יכול ואי קיי המקח dpyna]ע i"yx - ez`pe` lr dlign iedy meyn],x`eane
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'q ezaד בכדי)"(בסוגיי "ה ששיעור שיראה: .בכדי פעמי ברוב שמצוי מה לפי הוא נקבע ",azk "wgvi rxf"a]

.44 dxrdae bkx ,akx 'nr d"n` 'ir ,my ievn jk m` mein xzei s`e ,mewn eze`a minrt aex ievnd itl mewn lka mixryn `picly

הרא אביו דעת את הביא רכז, בסי' r"eyaeש,"הטור ,ez`pe` lr lgen - qpe` aekir `la dp`zp m` rcil xwg `le lvrzp m`y

i`n` dnz my "dnly znkg"a .oiicr ea xefgl leki dp`zp m` rcil df onf jeza xfg `l k"re ,qpe` el didy xxai m`y :wqt my

l"pd r"eyd ly epicy cnly eixacn rnyne ,y"iir ,l"pd 'qezd ly oicd yecig z` miwqetd ehinydxz eq e p i`mbe ,'qezl gxkda

qp`p m`ye ,xbzl ze`xdl xzei fxcfdl jixv wegx xb m`y l"q r"eky xyt`y azk - 48 dxrd my d"n`a `aed - "oyegd ipa`"a

'nr d"n` - miwleg yie ,"d`xiy ick" xg` mb ez`pe` reazl leki eizerna wfgen gweld m`y azky yi .qpe`a miaygzn - ynn

[fnx 'nr d"n` oiir - gwna ynzyp gweld m`e .y"iir 101 dxrdae ,dnx ,cnx.

.2df onf jeza xfg m`

xfrl` 'x itlבע קנה נת רצה"לר' העליונה, על ידו שנתאנה מוכר לרבי אבל אונאה, ומחזיר כ

" לומר יכול רצה בו, לחזור שאניתנייכול מה לי תנא"ת ולפי בו, לחזור יכול אינו שנתאנה ולוקח ,

וכ בו לחזור יכול שהתאנה לוקח א המוכר."דמתניתי ש

dax itlכהנ יכול"לרבי שנתאנה לוקח א נת ולר' בו, לחזור יכול שנתאנה מוכר שרק אלעזר בר' ל

וכ בו ""לחזור נת ר' שלפי כתוב שבברייתא ומה מוכר, אונאהש ומחזיר רצה,קנה א פי' רש" י"(עיי

ובריטב"ד ותני, מש"ה ובאמ"א בזה, רסט)"כ עמ' .ה

`ax itleוכ בו לחזור יכול שנתאנה לוקח א בע"לרבי קנה נת ולר' מוכר, אונאה,"ש ומחזיר כ

המקח. את להחזיר יכול מה אחד רשואי כר"(לפי פסק רבא בע"י שקנה שא"נ כרבי פסק רבא תוס' ולפי כ,

בו) לחזור יכול .רצה

' q eza oey`xd uexizd itlואילו)"(ד דה בו, לחזור יכול המאנה אי מקרה לאבשתות"בכל "

טעות, מקח dxrdהוי nx 'nr d"n` - dpeilrd lr eci zezyay xaeqd iaxc `ail` mbe ,ok oicd m"aixd uexiz itl s`e]

[77±,80.

.„‰‡˙‰ ¯ÎÂÓ‰˘Î

נחמ רב נ:)לדעת שיזדמ(בד עד בטעותו מכיר ואינו בידו מקחו שאי משו בו, לחזור יכול הוא לעול

" ושיעור כמותו, אחר חפ שיראהלו ובכדי היו"" בידוכל שמקחו משו לוקח, כשהתאנה רק אמור "

להראותו, xkendויכול cil `ay rcep m` e` 'eke iepiy ea oi`y xac `ed gwnd m` - 'f e"d dxikn 'ldn a"it m"anxd t"ke ,s"ixd itl]

[168 dxrdae epx 'nr d"n` - s"ixd lr biydy dn `"ayxa oiire ,lgn ixdy reazle xefgl leki epi` ,raz `le exknn.

מוכר)"(די"ברש ,ה בינתיי שמכר החפ נתייקר לא א בו לחזור יכול שהמוכר m`yמבואר: oiad o"anxd]

efgl leki epi` - exwiizpzpeeky :yxite ,o"anxd lr biyd w"nhiyde ,lgn xake eiykr cr wzye xikde d`x lefd zrya :opixn`c ,ea x

[dp`zpe drhy zngn `l` utgd xwiizpy zngn `ly mixwi minca xknpy ezenk utg d`xy onf lk xefgl lekiy i"yx.

.‰'Á ÏÚ „ÓÚÂ "Â·Â¯˜Ï Â‡ ¯‚˙Ï ‰‡¯È˘ È„Î· ÍÂ˙" ¯˜Â‰Â 'Â· '‰ ‰ÂÂ˘ ¯ÎÓ˘Î

ב"(דבתוס' במסכ' חסדא רב דברי פי על ואילו, ואילוב)"ה בו, לחזור יכול שנתאנה הלוקח ורק אונאה שהוי מבואר:

דא משו בו, לחזור יכול אינו ""המוכר לאל ג דאנית השתא , ב הדרת מצית הוה לא אונית לא אילו

ב הדר ."מצית

o ey`xd mvexiz itl,המקח מ ורחוק משתות יותר שזהו כיו לחזור, יכולי שניה בסוגיי רק

אונאתו. לתבוע וג המקח לקיי יכול לא והלוקח , חומ ונמצא יי כדי כלל, מכר לא [uexiznוכאילו

zezyay l`enyk xaeq "'ea 'd deey xkn" hwpy a"aa `cqg axy mixaeq 'qezy gken ,jenqa `aend m"aixd uexizne 'qezdy df

,"ipzipe`c e`l i`" xnel leki `l gweld - 'qeza oey`xd uexizl ,'gl xwede 'fa 'd xknyk f"itle ,d`pe` xifgne dpw opixn` mb zern

[83 dxrdae anx 'nr d"n` oiir j` ,ok xnel leki gweld - m"aixd uexizle.

m"aixd mya ipyd mvex iz itle,מהמקח בו לחזור יכול המוכר אי אונאתו, תובע הלוקח כשאי

אונאתו. תובע שהלוקח מפני זהו , חוזרי ששניה ובסוגיי משתות, יותר שהאונאה nr'א d"n` r"re]

[89 dxrdae bnx'התוס כתבו עוד אמר)"(ד. "ה לו לומר שיכול זה שדי דאוניתני: לאו אליבאאי אפי' הוא "
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" דאמר נת אונאהדר' ומחזיר שהוי"קנה ל–ז', כשהוקר אבל מקח, ביטול דהיינו ל–ח', שהוקר משו ,

בו. לחזור יכול לא הלוקח ג שתות, k"`eהפרש ,iaxc `ail` wx md `cqg ax ixacy :azk a"a zkqna m"ayxd la`]

[y"iir ,my zexrdae cpx bpx 'nr d"n` - 'gl xwedy b"dka s` ea xefgl leki epi` ozp 'xly ezrc.

.fk"d`pe` ea oi`y zpn lr" xn`y e` "d`pe` ilr jl oi`y zpn lr" exiagl xne`a oicd dn
,"miiz`na jl exkene ip`e dpn `l` deey epi`y ip` rcei" yxtn xkendyk e`'qez ewqt dne

,dkldl?recne:`p .`p sc

:‰· Â˘˙

.‡‰‡Â‡ ÈÏÚ ÍÏ ÔÈ‡˘ ˙Ó ÏÚ

ax itl,אונאה עליו לו miiw]יש dyrnde lha i`pzdy epiidc].

l`eny itle.אונאה עליו לו אי

yxtn iia`ר במחלוקת דפליגי דהיינו": , קיי תנאו בתורה שכתוב מה על מתנה א יהודה ורבי מ

כר ""שרב יהודהמ כרבי כר"ושמואל ג לסבור יכול שמואל בפשטות א הגמ' לשו הוא בריטב"(כ עיי עוד א,"מ,

רפו)"אמ"וברמב עמ' .ה

yxtn `ax" יהודה רבי ומודה יהודה, כרבי שרב לפרש דאפשר שונות, מחלוקות שתי שזה ל: באי

אונאה כרעלי לסבור יכול שמואל וכ מחל, לא ולכ אונאה יש א יודע שלא ר"" דמודה ""מ, באימ

דעקר יימר דמי סתמא, אונאה עלי ופירש"ל אונאה,", בו יהא לא דשמא aezkyי: dn lr dpzn ied `le]

yxdn - d`pe` ea yiy xkn lkk didi oicd d`pe` ea yiy mirceiyk m` n"x itly rnyn ,dxeza[`".

.·‰‡Â‡ Â· ÍÏ ÔÈ‡˘ Ó"Ú

בטל,"לכו תנאו נאה,ע או י נ י ד בו ש י יהודה.ו לרבי ואפי'

i "yxבו)"(ד שאי הויyxtnה נמי טעות ומקח אונאה בו יש והרי אונאה, בו שאי הבטחה לשו שזהו :

לגמרי. חוזר לחזור רצה וא

' q ezeמנת)"(ד על miyxtnה l`eny ep iax mya" אמר כאילו שזהו תונו"ע: דלא איסור יחול שלא ,"מ

- dvxi m` ixnbl ea xfege zerh gwn ied ,i"yx itle ,d`pe` xifgne dpw zezyae ,dlign ied zezyn zegtay dxez oicl xacd xfge]

wxy - c"iwq my zeaizpa wcwc ok - gl w"q my r"nqdn j` ,xefgl leki zezyn zegt 'it` i"yx itly azk g"ad ,fkx 'iq xeh

[40 dxrdae ,hrx 'nr d"n` - dilr d`pe` my e`l zezyn zegt la` ,ea xefgl leki zezya.

.‚Ó"Ú ‰Ó ‡Ï‡ ‰ÂÂ˘ ÂÈ‡˘ È‡ Ú„ÂÈ ,ÌÈÈ˙‡Ó· ÍÏ ¯ÎÂÓ È‡˘ ıÙÁ" ˘¯ÈÙ ¯ÎÂÓ‰˘Î
"‰‡Â‡ ÈÏÚ ÍÏ ÔÈ‡˘

אונאה. דיני בו ואי קיי שהמכר מבואר: בברייתא

i "yx itlמפרש)"(ד דסה יהודה כרבי ""זהו קייל לר"תנאו אבל ומוסיפי", אונאה, דיני בו ויש בטל תנאו מ

במה)"(דהתוס' הריבה שלפי"בש הסובר: חננאל מרבינו ואחרת כשמואל, אפי' אלא לרב רק לא שאתיא :

מאיר. כרבי ולא יהודה כרבי לא הברייתא מיתוקמא לא שמואל

' q eza l" i p "`d itle( ר(ש לפי א ""הברייתא שאמר שזה משו , קיי ותנאו וכו'מ, יודע תלינ"אני ,

" הטע ושיי יודע, אינו המוכר ובאמת בעלמא גוזמא דעקרשזהו יימר xkendy,"מי mircei m` ,df uexiz itl s`e]

[`nlra xkn lkk d`pe` ipic ea yie lha e`pz n"xc `ail` r"ekl - dpn deeyy mircei i`ce gweld e`.

.„‰ÎÏ‰ ÔÈÚÏ

' q ezd itlבמה)"(ד g"xdה mya,באיסורא כרב והילכתא הואיל כרב, oecipdהלכה oi` ixd :eywd mnvr 'qezde]

oiir - mipey`xd zerxkde ,xe`ia ztqez ,`penna l`enyk `zklide ,"`penn" edfy d`pe` xifgdl aiig m` oecipd `l` ,zeyrl xzen m`

[evx 'nr d"n`.
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:x`an i`g` axc zezli`ydye,כוותיה קאי שהברייתא משו כרב, :שהלכה eazk mnvr 'qezde
כשמואל. א הברייתא את להעמיד שאפשר

.gk?recne ,lha e`pz m`d dxeza aezky dn lr dpznd:`p .`p sc

:‰· Â˘˙

oennay xac `l df m`בטל,"לכו והתנאי קיי המעשה oennayע xaca m`eוהדיני האופני

: כדלהל

.‡˙ÂÒÎ ¯‡˘Ó ÂÓˆÚ ¯ÂËÙÏ ‰ˆÂ¯˘ ÈÓ ÔÈÚÏ

n"x itl. קיי ומעשה בטל תנאו

dcedi iax itleברש ומבואר , קיי למחילה."תנאו שנית מפני דזהו י:

.·ÌÈÈ˙‡ÓÂ ‰Ó ‰·Â˙Î ·ÂÈÁÓ ÂÓˆÚ ¯ÂËÙÏ ‰ˆÂ¯˘ ÈÓ ÔÈÚÏ

בכתובות)"(דבתוס' הגמ' פי על הכא, רה שלפי משו"מבואר: , קיי תנאו יהודה רבי ולפי בטל, תנאו מ

. קיי תנאו שבממו שבדבר

' q ezay ipyde o ey`xd uexizd itl( ולרבא(ש לרב, א זהו קיי תנאו יהודה שלרבי מה לאביי

דקמחלה."צ ידעה לא שהרי בטל, תנאו יהודה רבי לפי א זה באופ לרב אבל לשמואל, רק שזהו ל

: 'q eza iyilyd uex izd itleבעיניו דקלה דכיו , קיי תנאו יהודה רבי שלפי רב מודה לרבא א

וקמחלה. ידעה להוציאה

.‚Â˙˘‡ ˙˘Â¯ÈÓ ˜Ï˙ÒÓ‰ ÏÚ· ÔÈÚÏ

פד.)"(דבתוס' בכתובות הגמ' פי על הכא, שהדיה ziixe`cn`]מבואר: ezy` z` yxei lra c"nl]ר במחלוקת מ"תלוי

יהודה, ak]ורבי ,k 'eyz 'd wxt zeaezk zkqn lr k"yna r"re].

.„‰‡Â‡ ÔÈÚÏ

i ia` itlר במחלוקת תלוי ס"הדי רב הקודמת, שבתשובה יהודה ורבי כר"מ יהודה."ל כרבי ושמואל מ,

`ax itleר שבי במחלוקת כלל תלויה ואינה לשמואל, רב שבי במחלוקת רק תלוי יהודה,"הדי ורבי מ

ר במחלוקת תלוי יהיה הדי פחות שווה שהחפ יודעי א יהודה."ורק ורבי מ

.‰˙ÈÚÈ·˘· ÈËÓ˘˙ ‡Ï˘ Ó"Ú

ובד"(דבתוס' אבל, במכות)"ה הגמ' פי על על, אונאה,ה כדי ממש שזהו a']מבואר: '` `yep zncew 'eyz l"pd]וע לפי", כ

ר לפי אפי' ""שמואל כשאמר ורק השביעית, קוד לו יפרע דשמא דעקר, יימר דמי קיי תנאו שלא"עמ מ

שביעית משמטת.תשמטני שביעית "dcedi iaxk l`enyc `nlrc `ibeqde ,xwr i`ce ziriayy xaeqe 'qez lr wleg o"anxd]

[`iw 'nr zekn zkqn lr d"n` oiir - axl mb edf m` d`pe`l ziriay oia deeyn zekn zkqna 'nbdy dn .cvx 'nr d"n` - n"xk `le.

.hk?recne ,dlign ied jkn zegtaye ,d`pe` ea `die xqg rahnd `di dnk.ap :`p sc

:‰· Â˘˙

ר מכ"לפי אחד חסר א מי"מ אחד יהודה רבי לפי ר"ד, ולפי שתות."ב, ש

`ax itlולפי שנחסר, במטבע אונאה לשיעור שווה בסחורה אונאה רק"שיעור היא מט: בד המשנה ז

, שמעו y"iir]כרבי ,dk daeyz lirl `aed h"xe opax zwelgn - ziriax dhiy `id my opax lr wlegy oetxh iax zhiy f"itle].

i ia` itleשר ומה וממכר, שבמקח למחלוקת קשורה אינה במטבע מחמירי"המחלוקת יהודה ורבי מ

שאנשי מה פי על מוחל, אד שתות עד וממכר שבמקח משו זהו שנחסר מטבע של אונאה בשיעור

" לכרסיאומרי ושוי לגבי משא"עשיק , משווי יותר בגדי על לשל מוכני שאנשי פי' במטבע", כ



Â"Ò ·‡ 3333\4 555\-004 ‡ÚÈˆÓ5- ‡ÚÈˆÓ ‡·· ˙ÎÒÓ / ÌÏ˘‰ „ÂÓÏ˙‰ ˙˘Ó ÁÎ˜

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

" בהוצאהשנפחתה, יוצא ואינו dy,"הואיל iptn e` opax belt `ly iptn e` ,zexit dpewa oke ,dp`zpy xkena oicd oke]mrh

[wiyr d"cez - xwir d`veda `vei epi` rahny.

איסר)"(דבתוס' הנה שכל בתורת"מבואר: לו כשנותנו אבל מטבע, שוויות בתורת לו כשנות רק אמור ל

הנ מהשיעורי בפחות ג אונאה הוי רבא"משקל כדעת נו:)ל ד ""דס(לקמ ושבמניל שבמדה דבר כל

חוזר אונאה מכדי פחות אפי' 2],"ושבמשקל oic ,cp daeyz onwl k"yna r"r].

בתוס' מבואר )"(דעוד פונדיוני שני הנה שכל מטבע.": כשמכר ולא טלית לו כשמכר רק מדובר [oiprlל

,iia`k wqte ,"dax" qxb hi 'iq y"`xde ,dizeek zilha `pz ol mzqc ,rlqa y"xk dkld jklide ,iia` iabl `axk wqt s"ixd :dkld

[n"x iabl dcedi iaxk l"iiw rahnae ,`id r"ekl zilh z`pe`a dpynde.

.l?recne ,exifgdl leki izn cr ,d`pe` xeriy epnn xqgpy rahn lawnd:ap .ap sc

:‰· Â˘˙

.1mikxka.לשולחני שיראה עד

.2mixtka.שבתות ערבי עד

.3`id zeciqg zcinי עברו א א חזרה יקבלנה המטבע, את מכיר המוכר שא לאו": וא חודש, ב

תרעומת. עליו לו zcinn"yיש oicd .ek daeyz lirl k"yna oiir - utg z`pe`a mb xen` df lcad m`a `axe iia` ewlgp]

onf jez m`e ,dy 'nr d"n` oiir - wgcd i"r s` d`vei dpi`y rahna xaecn m` ,"yceg a"i exar m` s` dlawiy `ed zeciqg

[ey 'nr y"iir - dxikn epi`y s` dlawl aiig yceg a"i.

.`l?recne ,xeqi` xaer m`d ,exiag z` dp`nd.ap sc

:‰· Â˘˙

דבתוס' נב. אביי)"(בד אמר מבואר:ה

.1d`pe` icka exiag z` dp`nd.איסור עובר

o ey`xd mvex iz itlעובר אינו לשולחני, שיראנו קוד יתבענו א האונאה להחזיר דעתו א

איסור.

i pyd mvex iz itle[mzrca yxtl d`xp ok]הרמב איסור. השני."עובר כהתירו סובר

.2d`pe` ickn zegt m`,אונאה להחזיר בדעתו אי אפי' איסור שאי מבואר: הראשו בתירוצ

מחילה, הוי שלאלתר zeaizpמשו 'ire ,jk xaeq mb 'qeza ipyd uexizd m` x`azp `le ,y"iir '` `yep ek daeyz l"pk]

gwn x`yae dti `id eli`k d`ivedl xzen dz`pe` ickn zegt dzgtpy rahny ,azk oiibeqa eiwqta y"`xd .a"wq mixe`iaa fkx 'iq

'ire ,wtq iedy 'e sirq my r"yeha t"ke ,mlek ici `vi miny `xiye ,r"va miiqe - ewitq iccva y"iir - dligzkl xzen m` wtzqd

[my `"wrx iyecg.

.3d`pe` ickn xzei m`ולפי הוא, טעות שהמקח כיו האונאה, להחזיר דעתו א אפי' איסור ז"עובר

כאיסר עד במשהו אביי לפי אבל אונאה, מכדי יותר משהו זה א אפי' שעובר סובר: בסוגיי רבא

" כמו דינו אונאה מכדי אונאהיותר יתבענו.בכדי בא האונאה שיחזיר ובלבד איסור, שאי "

.al?dnr dyri dne ,dniiwl xzen `die rlqd zgtez dnk cr:ap .ap sc

:‰· Â˘˙

.‡Ï˜˘ „Ú ‰ÈˆÁÓ ˙ÂÁÙÏ ‰˙ÁÙ˘Î[mixpic 'a lwy ,milwy 'a rlq]

, מכוו לדינר כשירדה א לקיימה, אסור משקל לפחות וירד שנפחת סלע ולכ שהיא, כמו לקיימה אסור

שקל. בתורת להוציאה אנשי לרמות ויכול שקל, לגבי ניכר אינו הסלע של והפחת הואיל

i "yx zhiy itlשקל)"(ד עד בסלע q'ה ezeיתר)"(ד במשהו,ה אפי' מחציה לפחות ירד א אפי' הדי כ
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[y"iir ,111 dxrdae ,hiy ,`iy 'nr d"n` - xn`w ez`pe`e dvgn cr `"ayxd zrc la` ,eizetqeza y"`xd zrc oke]יכול ואינו ,

להרג, ולא לחר או לתגר xzi]למוכרה d"cez - dawpiy n"r `id dxiknd m` s`], אחרי בה שמרמי מפני ,

לאחרי למוכרה יכול וכ ובתו, בנו בצואר ולתלותה המטבע באמצע לנוקבה יכול miceygאבל mpi`y]

[zenxlאותה"ע לקו יכול שימצאנה שהרמאי לפי מהני, לא הצד מ נקב אול באמצעה, שינקבוה מ

. אחרי לרמות ויוכל הנקב את שיוציא עד סביב

.·˜ÂÈ„· Ï˜˘Ï ‰˙ÁÙ˘Î

.1weica lwyl dzgtpykהואיל , לכ מודה הונא רב וא שקל, בתורת ולהוציאה לקיימה מותר

, כמקוד למוכרה אנשי לרמות יוכל ולא פחיתתה `zgוניכרת zaa dzgtpyk wx df ote` dl zgkyn dicicle]

[xkip zgtd ixdy ,xpica e`ivedl xzeny wiiecn xpicl zgtpy lwyl d"de ,3 oic onwlck ,uewi - zg` zaa `l m`y ,divgl.

.2,d`pe` ickn zegtl dzgtpyk[hk daeyz l"pk ,dil zi`ck dcedi iaxle dil zi`ck n"xl]לקיימה מותר

בשוויה. ולמוכרה

i "yx itlבשוויה)"(ד מוכרה התוס'ה דעת ipyd)(וכ mvexiza iia` xn` d"ca],יפה בסלע להוציאה [le`מותר

[hy 'nr d"n` - ynn dieeya 'it c"a`xde .xaca wleg oey`xd mvexiz m` yixtzi`.

.3d`pe` ickn xzei dzgtpyk[dil zi`ck dcedi iaxle dil zi`ck n"xl]dzivgn cr

`ped ax itl. כמקוד יוציאה שלא כדי , יקו

in` iax itle.פחיתתה וניכר הואיל , ped`]יקיי axk ewqt mipey`xd].

.4d`pe` ickn xzei dzgtpyk,dil zi`ck dcedi iaxle dil zi`ck n"xl]xqi`k cr edyn

i ia` itl,לקיימה qez'מותר .2 oic l"pk ,d`pe` icka dzgtpy rlqk dpice]אמר)"(ד דסה : לאביי"מפרשי ל

חששו. לא ושלמועט חששו מרובה שלהפסד

רבא .ולפי הקוד שבדי אמי ורבי הונא רב במחלוקת תלוי crהדי xqi`kn xzei dzgtp 'it` in` ax itly]

[dpniiwi k"b dzivgn'תוס .( דס(ש : חששו."מפרשי מועט להפסד שא לרבא ל

.5weica d`pe` icka dzgtpyk'בתוס( להוציאה(ש מותר רבא לפי שא dieeya]מבואר: t"kr]ובלבד ,

. יתקיי שהמקח כיו ומותר לשולחני, שיראנה קוד הלה יתבענו א האונאה ipydשיחזיר uexizd itl]

[dyn zlgp oiir ,epraziyk d`pe` xifgdl dvexy t"r` dtia d`ivedl xeq` `axl - 'qeza.

.bl?recne ,d`neh zlaw oiprl rahn ly oicd dn:ap .ap sc

:‰· Â˘˙

טומאה. מקבל כלי שיהא התקינו א ולכ כלי, אינו שהרי טומאה, מקבל אינו מטבע

בתוס' והתקינה)"(דומבואר מקבה אינו במחשבה מעשה למחוסר נחשב שמטבע נאמר שא שכל": מפני ט,

מקב אינו מעשה במחשבה"שמחוסר טומאה מקבל מעשה למחוסר נחשב שאינו נאמר וא במחשבה, ט

מעשה. בלא א בעלמא

.cl?dllgn cvike m`d ,ipy xyrn leliga dpzil dvexe dzgtpy rlq:ap sc

:‰· Â˘˙

.‡"‰‡Â‡ È„Î" ‰˙ÁÙ Ì‡[dil zi`ck dcedi iaxle dil zi`ck n"xl]

i "yx itlבשויה)"(ד יפה בתורת q'ה eza oey`xd yexitd itleנותנה)"(ד בשוויה,ה t"x,מחלל mya w"nhiyd]

ipa dxear mipzepy dn itk epiide ,"dly oi`ce minca `l` ef lr llgi `l" k"yna ,llgny dti zxeza d"ca i"yx ixacn ewcwc `"ahixde

azke wlg 'qezd mya `"ahixae ,h"ia llgny h"i wx dxear mipzep mc` ipae 'k `l` deey dpi`e dzgtpy oebke dinca oilflfnd mc`

[65±70 zexrdae ,eky 'nr d"n` - 'ka dllgny.
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m"aixd mya 'qezd itl.כלל עליה מחלל שאינו כאסימו הוי או בשוויה נותנה א איתפריש, לא

o "a ixd mya 'qezd itle,שלימה בתורת llgnנותנה epi` - o"anxd zhiy itle ,h"id y"rnn c"ta m"anxa wqtp oke]

[fky 'nr d"n` - oeniq`k `ide dniiwl xeq`y iptn ,llk dilr.

.·‰‡Â‡ È„ÎÓ ˙ÂÁÙ ‰˙ÁÙ Ì‡

הנ השיטות שלימה,"מכל בתורת לחללה שיכול יוצא my]ל d"n` - dieey itk llgn - o"anxd zhiy itle].

.dl:mixekiae dnexz ly oicd dn.1,zifk mdn elk`y l`xyi e` `nh odk oiprl.zifkn zegt e`
.2dy` mda ycwl oiprl.mixac x`ye ,milke` mda zepwil e`.3axrd ,dliah jixvdl oiprl

.rbnl e` dlik`l mici zvigx ,yny.4?recne ,aexa oilha m` oileg jezl eltpyk.bp :ap sc

:‰· Â˘˙

.1cifnae `nh `edyk olk`y odk e` mlke`d xf,מיתה dzin",חייב mdilr miaiig" ,dpynd z` i"yxit ok]

`nh odka wx epizpyny yxtl jixv ,dzin aiig epi`e e`la xaer dnexz lk`y xfy xaeqd :bt sc oixcdpq zkqna ax zhiy itl j`

[bly cnr d"n` -.

.2bbeya mlk` xfd m`.חומש חייב

.3mixfl mixeq`'התוס )"(ד, ואסורי שקמה : שפליגי"מפרשי שיעור, חצי רק כשאכל אפי' שאסורי ל

ור יוחנ רבי ,"בזה מדרבנ או מדאורייתא זהו א my]ל 'qez - oeict mdl oi`e].

.4odk iqkp od

i "yxד)"( אי אשה,yxtn:ה בה לקדש יכול שהכה לעני q'שזהו ezaד)"( וה נכסיx`eanה שה :

טמאה. ובהמה קרקעות, , עבדי בה ליקח יכול שהכה לעני qezl']כה i"yx oia n"wtp oi` zehyta].

.5,yny axrde dliah miperhe.דאורייתא לטומאה

.6mici zvigx miperhשלישי עושה ושני שניות, טמאות שהידי שגזרו חכמי גזירת מכח לפירות,

בתוס' ומבואר )"(דבתרומה, וטעוני למגע.ה אפי' רחיצה דטעוני :

.7d`ne cg`a oiler'בתוס ובד"(ד, ועולה, ומאה)"ה באחד ,ה מדרבנ שזהו d"cמבואר: .hv sc oilega i"yx itl]

[my d"n` - 'q witqn epin epi`a la` ,`"w jixv epina wx - my 'qez itle ,epin epi`a s` `"w jixv - h"epa mda oi`אול ,

בס', ובלח ביבש, ברוב בטלי dxrdaeמדאורייתא ,hny 'nr d"n` oiire ,q"yd oeilb - a"v "'qa glae" 'qez ixac]

[102, לכה ונותני אחת מדה ולוקחי .'nba x`eane. מתבטלי ולכ , מתירי לו שיש דבר נקרא שלא :

' q eza oey`xd uex izd itlליה)"(ד הוה דמה בשאלה, דאיתא א להשאל."זהו מצוה אי מ

i pyd mvex iz itle.ברשותו שאינה לפי עוד להשאל יכול שאינו לכה נתנה שכבר [mipexg`dמדובר

['` uexizk my 'nbd zpwqne ,mixcpa 'nba el`d mivexizd ipy exn`p xak ixdy ,eywzd.

.el?recne ,zncewd dl`ya mixkfend mipicd oiprl ipy xyrn ly epic dn:bp .bp sc

:‰· Â˘˙

.1xyrnלאוכלו לזרי שמותר בזה מתרומה milyexia]שונה wx]. כה לנכסי נחשבי לא וכ ,

)"(די"רש וה דסה אשה, בה לקדש יכול שאינו לעני שזהו כר"כותב: גבוה"ל ממו שני מעשר הסובר מ

אשה. בה לקדש ויכול מתרומה, שונה אינו הוא הדיוט ממו הסובר יהודה רבי לפי אבל הוא,

)"(דהתוס' וה וקרקעותה עבדי שני מעשר במעות לוקחי שאי : ביכורי בסו המשנה את מביאי

טמאה. oובהמה ey`xd mvexiz itlדר אליבא רק היא אבל"המשנה מדאורייתא, הוא והאיסור מ,

מותר, יהודה iqkp]לרבי ode d"c i"yx ixac od oke],i pyd mvex iz itlהתורה שמ מודה יהודה רבי ג

הנ את בה לקנות דקרא,"אסור מיתורא zlgpaל ,hxte llkn opiyxcc ,"o`vae xwaa" aizkcn edfy `ian m"xdnd]
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["zlk`e" ,aizkcn edfy `ian dyn, מה שנהנה בגדי רק ליקנות מותר יהודה ולרבי ,cenildn m`c :dywd y"yxd]

jxc `l epiid xzen micba gwily yxit okle ,dlik` xac ied `l ixdc ,xeq` micba mb k"` - zncew dxrd oiir - "o`vae xwaa"

[b"dka 'it` xeq` micare ,xkend lv` xyrn zyecwa ex`yi mincde ,lelig,iy ilyd mvex iz itleלר אסור"רק מ

לרבי אבל אוכל, שאינ דברי לקנות שאסרו חכמי מגזירת רק הוא האיסור כל א , בגדי לקנות

. מדרבנ אפי' מותר יהודה

mivexizd zyly itlהתורה"לכו ושמ כשתיה, וסיכה הואיל לסיכה, שמ בה לקנות מותר ע

שנטמא. בשמ לסו מותר א לסיכה, שמ אפי' מת לצור לקנות אסור

.2,yny axrd miperh mpi`e.מעשר באכילת מותרי בלבד טבילה ידי שעל דהיינו

.3zexitl mici zvigx miperh mpi`e'בתוס ומבואר )"(ד, וטעוני דאילוה בפירות, למגע דוקא דהיינו :

ור , חולי במסכת יהודה רבי כדעת , ידי רחיצת טעוני שני שמעשר ודאי וסובר"לאכילה עליה פליג מ

לאכילה, א ידי רחיצת צריכי apy]שאינ 'nr d"n` oiir].

.4oilega ltp y"rnyk,ביטול הוי גווני בכל ayx"`]מדאורייתא oiir - 'qa e` aexa lhazn m`]באופ א ,

ע מתירי לו ע"שיש או פדייה לירושלי"י העלאת מתבטל.י שלא גזרו חכמי לאוכל [mipte`dכדי

[d`ad 'eyz oiir - mipicd ihxte.

.fl,"oixizn mdl oi`y xac"l miaygp md mipte` el`a ,oilega eaxrzpy y"rn zexit
?recne:bp±.bp sc

:‰· Â˘˙

.‡È˘ ˘"ÚÓ[oilere d"c i"yx - oilega axrzpy `nh]

שו בו אי שא אומרת: מע"הגמ' קוד בו שהתפיסו איסר שו לו ואי ""פ, נקראי הפירות שאיש, דבר

מתירי שא"לו כיו תקנה, לה אי הואיל ,", נירושלי ולאוכל להעלות e`nhp]א ixdy]א וכ לפדות", א

[gl daeyza x`eank ,t"eey mda oi`y oeik ,diwfgck]א וכ מע", להביא שו"א יחד להיות ולצרפ אחר zx`an:פ,"ש 'nbd]

`l - `ziixe`c y"rn okle ,oeicta oixizn el yie li`ed ,liha `l opaxcn wxe ,aexa oilha miaxernd zexitd `ziixe`cny meyn edfy

[itxhvn `l opaxce `ziixe`cc ,enr sxhvnא וכ ,"" להביא ולחללדמאיא ולצרפו מדרבנ רק הוא המעשר שחיוב "

פרוטות, שתי להביא עצה אי וכ דאורייתא], ויביא יטעה דשמא , יביא שלא גזרו שחכמי משו יחד,

ומחצה, בפרוטה עליה oitxhvnולחלל oi` `ziixe`cc zeidl ze`ivnd xfege ,dqtz `l dhext ivge dhext dqtz dhexty oeik]

[opaxclמע יחלל שלא גזרו ולכ יביא", שמא שחיישינ משו איסר, על ויחלל מפרוטה יותר בשווי ודאי ש

חילול. בלא נאכל פרוטה חצי שווה ונמצא ומחצה, בפרוטה מעשר ויהא פרוטות,

'q ez zhiy itlד השני)"(בסוגיי דילמא, שאה משו עמו, איסר בלא בפרוטות לחלל שישוה"אסור לצמצ א

וא שלימות, לפרוטות חילול,"מעשר בלא אוכל פרוטה משוה פחות אותו llglכ xyt`y ,xaeqe wleg y"`x 'qezde]

[bpy 'nr d"n` - o"anxd zrc oke ,enr xqi` `la s` zehext lr.

.·ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ıÂÁ ‡ˆÓ‰ ¯Â‰Ë ˘"ÚÓ

.1milyexil aexw `ed m`שיש דבר הוי ולכ לפדותו, או לירושלי להעלותו יכול שהרי בטיל, לא

. מתירי לו

.2t"eey ea oi`e milyexin wegx `ed m`e[miiw epi` w"ndiay onfa e`]

תוס' ליהדר)"(דלפי לה מחשיבו רחוק שהוא היתר"זהו לו משוו"אי פחות הוא א ולכ בטיל", פ,

. הקוד aygpכבנושא `le li`ed ,dlrbd i"r n"liyc ixwin `lc ,zexrwd oia daxrzpy rla zngn dxq`py dxrwl n"wtpe]

`"yxdn oiire ,oixizn el yi `xwpe okzi - oilere d"c i"yx itle .ely 'nr d"n` ,`"ayx - gxeh `la exizdl leki `edyk `l` n"liyc

[xcdil d"cezd lr m"xdne.
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.‚‡ÓË˘ ˘"ÚÓ ÛÒÎ· ÁÂ˜Ï·

w"z itlמשוו יותר וה בחולי נתערבו וא , בירושלי א לפדות דבר"יכול והוי הואיל , מתבטלי לא פ

משוו פחות ה וא , מתירי לו תקנה"שיש לה אי שהרי , מתירי לה אי שהרי ברוב, מתבטלי פ,

א', בנושא zncewd]כמבואר dxrda mb oiire].

"xawi " xn`c dced i iax itleיכול משוולא יותר ה א א מתירי"לפדות לו שאי כדבר והוי פ,

כנ ברוב, א'."ובטיל נושא ל

כרבי)"(דהתוס' "ה דכתיב ממאי זאת דורש יהודה שרבי מבואר, שבספרי ולאהכסהביאו: ראשו כס "

מסברא הוא הטע עיקר הראשו תירוצ לפי שני, xedhכס dctp xyrny meyn ,xyrnn gewl cenll oi`c]

['eke dctp epi` gewl la` ,mewn wegixa,קרא לה וכתב טרח השני תירוצ ולפי אסמכתא, הוי והפסוק ,

et iqed e" יהודה רבי דדברי שני: כס ולא ראשו לאכס אבל , פדיו לה שאי לקוח, רק למעט בא "

מע כס אח"ממעט לחלל ואפשר ריבה,"ש, כס כס דאמרינ שני, כס על daeyzכ lirl oiir mipicd ihxt]

[cqy 'nr d"n`ae ,y"`x 'qeza oiir - sqk lr zexit minrt 'a `le sqk lr sqk minrt 'a llgl xyt`y weligd mrha ,1 oic 'd.

.2e`nhp y"rnd m`צ חזקיה שלפי מפרשת: הגמ' ומאה, באחד שעולי אומרת: שזהו"הברייתא ל

קודמת. במהדורא לראות ,1 די היכ ...וכ ההמש ...היכ רק

.„˙ÂˆÈÁÓ‰ ÂÏÙÂ ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ÂÒÎ ˙Â¯ÈÙ‰˘Î
מפרשת:00 הגמ' ומאה. באחד ועולי , מתירי לו שיש דבר הוי לא ולכ , פדיו לה שאי אומרת הברייתא

שא מפני מחיצות,"שזהו שנפלו מדובר כי , בירושלי לאוכל cizrlא `le dzryl dycw dpey`x dyecw c"nl wx edfe]

`l m` s` zeniiw zeyecwd lk miiw ziad m` la` ,ziad axg mby epiidc "zevign eltp" oiibeqa 'nbd zpeek - up`y 'qezd itl ,`eal

,epy 'nr d"n` - miiw ziad m` s` `ed oky rnyn letpc d"ce ,belt `l d"c 'qezd ixacn egiked mipexg`d j` ,`eal cizrl dycw

[13 dxrdaeוא ,", טהורי הפירות א אפי' לפדות mda]א oi`yk oiae t"ey mda yiyk oia]חכמי גזירת מכח וזהו ,

קולטת. שמחיצה

1/fl:recne ,milyexil edelrdy zgcpd xir ly ipy xyrn ly epic dn.1cera zgcpd xir ly epic xnbpyk
.zeniiw zevigndy.2.oic xnb xg`l zevignd eltpyk.3.oic xnb iptl eltpyk:bp sc

:‰· Â˘˙

לא)"(דהתוס' "ה במשנה ששנינו שמה , בסנהדרי הגמ' את מעיגנזוהביאו שהעלו הכוונה לירושלי"" טהור ש

מדבריה היוצאי הדיני לאחריו, או די גמר קוד המחיצות שנפלו הגמ' כוונת א ודנו המחיצות, ונפלו

: כדלהל ה

.‡˙ÂÓÈÈ˜ ˙ÂˆÈÁÓ‰Â ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ Â‰ÂÏÚ‰˘ ˙Á„‰ ¯ÈÚ Ï˘ È˘ ¯˘ÚÓ

די גמר המעשר על חל ומדאורייתא הואיל milyexi",יגנזו, lly" `xwp `le ,dvxi m` elke`l lekiy oeik ,zgcpd xir oic ly]

.dlik`a exizdl dxez oic lr mdixac ecinrd opaxcne ,ezectle e`ivedl leki ixdy

.·ÔÈ„ ¯Ó‚ ¯Á‡Ï ˙ÂˆÈÁÓ‰ ÂÏÙ˘Î

' q eza oey`xd yex itd itl" שיקרא תורה די על דבריה העמידו ולא , מדרבנ ירושלייגנזו "שלל

dqy]ולאוכלו 'nr d"n` - zevignd epaiykl].

i pyd myexit itle" ליקרא תורה די על דבריה העמידו ירושלירבנ ""שלל שהוי דכיו ירושלי, "שלל

גמר פקע,בשעת לא תו dqy]די 'nr d"n` ,`"efg - efpbi `le y"rnd lr zgcpd xir oic z` mixneb oi`y 'it].

.‚ÔÈ„ ¯Ó‚ Ì„Â˜ ˙ÂˆÈÁÓ‰ ÂÏÙ˘Î

'q ezay oey`xd yexitd itl" ליה שמיהוי קלטוהו"שלל שהרי לפדותו, ולא לאוכלו, ראוי שאינו כיו ,

y"yx]מחיצות, oiire]כמע ודינו שלכו", בגבולי ויעלוהו"ש הנדחת, עיר די עליו חל ולא גבוה, ממו נחשב ע

מחיצה, כשיעשו m"xdndויאכלוהו eilr biydy dne ,`"yxdn oiir - opaxcn oiae `ziixe`cn oia dfy e` `ziixe`cn wx edf m`]
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[siy.

i pyd myexit itleלמע דומה הוי"לא ולכ אחת, שעה בירושלי לאוכלו ראוי והיה הואיל , בגבולי ש

" ליקרא תורה די על דבריה העמידו לא ורבנ הדיוט, ממו ירושליליה לא"שלל די גמר שבשעת כיו ,

מחיצות. היו

" סנהדרי במסכת ששנינו שמה התוס': מדברי כשנפלו"יגנזוהיוצא רק מדובר בתוס' הראשו לפירוש ,

. די גמר קוד המחיצות כשנפלו מדובר השני פירוש ולפי , קוד כבנושא , די גמר לאחר המחיצות

.gl?t"ey eynega oi`yk s` m`de ,t"ey mda oi`y y"rn zexit zectl mileki m`d:bp :ap sc

:‰· Â˘˙

.1t"ey ea oi` m`,חדשה מטבע על לפדות יכול y"rn]אינו zycew da qtzed `l oiicry epiidc]שנאמר ,

ממעשרו" איש יגאל גאל התפיסוא שכבר איסר על לפדות שיכול חזקיה וסובר מעשרו, כל ולא "

מע בפרוטה."עליו ש

.2t"ey eynega oi`e dhext y"rna yi m`

o pge i ' x e in` ax itl.חדשה במטבע לפדותו יכול

l"xe iq` ax itle.יכול `oiאינו - yneg oi`y ely epi`y y"rn dcetyk la` ,micet milrad m`a wx edfy eazky yi]

la` ,oeict xa y"rnd m` oiprl `id mi`xen`d zwelgny yxity `ibeqa i"yx zhiy itl df lk .oiwleg yie ,yneg ztqezl ie`x jixv

[`qy 'nr d"n` - yneg oiprl `l` oeict oiprl `l herindc ,yneg eilr siqen epi` t"ey eynega oi`y y"rny yxit m"anxd.

.hl,ezlik`e ipy xyrn oeicte ,miycw zlik` oiprl oicd dn milyexia zevignd eltpoiprle
,zaya lehlih?recne:bp sc

:‰· Â˘˙

ipy xyrn oeict oiprlכמע שדינו משו , לפדות אפשר אי ומדרבנ , לפדות אפשר ש"מדאורייתא

שא וא"בירושלי לפדות ."א לאוכל א

דנפול)"(דבתוס' מחיצהה מיקרי מחיצות מקצת כשנפלו אבל מחיצות, רוב כשנפלו רק שזהו מבואר:

משא , קלי וקדשי מעשר אכילת המחיצות."לעני מקצת כשנפלו ג בטלטול שאסור שבת, לעני כ

.nyneg aeigaln `ed m`d .1opaxcn e` `ziixe`cn akrn ynegd m`d .2 .eibln e` x
?recne ,xeria el yie yneg el yi i`ncd m`d .3 .akrn epi`y e`.cp sc

:‰· Â˘˙

.‡¯·ÏÓ Â‡ ÂÈ‚ÏÓ Ì‡

diy`i iax itl. קר של רביע שהוא מלבר, חומש

ozp e i 'x itle. קר של חמישית דהיינו מלגיו, חומש

.··ÎÚÓ ˘ÓÂÁ‰ ‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó Ì‡

מע"לכו פירות חילל א ולכ מעכב, אינו החומש על"ע לוקה ולא לאוכל לו מותר חומש, שהוסי בלא ש

" משו בשעריהאכילה לאכול תוכל :"לא כדלהל הדיני , מדרבנ א ,

xfril` iax itl.בשבת ובי בחול בי בהקדש, בי במעשר בי מעכב, אינו מקרה בכל

ryed i iax itlית ולא לפשיעותא דחיישינ בהקדש, ובי במעשר בי הפירות, לאכול יכול ואינו מעכב

חומש.

" דכתיב , לאוכל שיכול בשבת בהקדש יהושע רבי שמודה אומר: יוחנ עונגרבי לשבת ועוד"וקראת ,
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בשוק. אותו תובעי וגזברי הואיל

iax itleרבי דברי נראי וכ אותו, תובעי וגזברי הואיל בחול, ואפי' בהקדש אליעזר רבי דברי נראי

בשבת, במעשר `xn]אליעזר d"cez - "bper zayl z`xwe" aizke li`ed],בחול במעשר יהושע רבי דברי ונראי ,oi`c]

[my 'qez - `zeriytl opiyiige ,bper.

.‚È‡Ó„‰

חומש לו אי אותו פודי yneg]א el oi` d"c i"yx - eilra i"r dctp m` s`],ביעור לו ואי מעכב, אינו דחומש ,

, בדרבנ ליתא בדאורייתא מעכב שאינו החומש אבל , בדרבנ איתא בדאורייתא שמעכב הקר ורק הואיל

[ez 'nr d"n`a r"re].

i "yxa x`eaneהדמאי)"(ד ופודהו,ה דמאי של שני מעשר למפריש הגמ' שכוונת :xyrn znexz lke`l `le]

[2 oic en daeyz onwl r"re ,bry 'nr d"n` - yneg aiig elke`dy ,dkenqd dpyna x`ean epicy ,i`nc ly.

.`nmicnl oipne ,dn oiprl ,xyrnae ,dnexza ,ycwda oxwd ly ezenk `ed ynegd m`d
?z`f:cp .cp sc

:‰· Â˘˙

.1ycwd,הקרקע על מתחלל dkenqd]אינו daeyza onwl oiir - exaig seqale yelz oic]" שנאמר וק, הכס ונת

yxdn"`,,"לו oiir - hxte llkn epiidc 'qezd ex`iae "el dide eilr jkxr sqk ziying sqie" weqtl dpeekdy ,'it ,sqkd ozpe d"c i"yx]

[ry 'nr d"n`ae.הקרקע על מתחלל שלא כמותו, החומש א מסתפקת והגמ' ,:rixkn `axשבספק

" בה שנאמר כמותו, החומש הבאי ספיקות ובשני בתוס'"עליוזה ומבואר עליו)"(ד, הואה רבא שדי :

ש אמרינ א מעכב"א אינו ד"חומש לומרעליו", אלא , הקר כמו החומש שהלכות לומר בא לא "

הח תשלומי .שסוג לקר שווי ומש

.2dnexzרש לפי , חולי מפירות אלא משתלמת וד"(די"אינה תרומה אינה)"ה בשוגג,ה שאכלה בזר מדובר

תרומה. נעשי cifnaשהתשלומי dlk`a la` ,oilegd on mlzyn okle ,dnexz oinelyzdy iptn `wec edfc :eixacn x`ean]

oilegd on mlyn cifna dnexz lke`d mby wqt ,g"id zenexzn i"ta m"anxd la` ,zerne micba 'it` mlyl leki - oileg oinelyzdy

[bry 'nr d"n` -" שנאמר הקודש, את לכה חומשו"ונת א מסתפקת והגמ' קודש, להיות הראוי דבר ,

" שנאמר כמותו שהחומש מכריע: רבא , החולי מ אלא משתלמת שאינה ."עליוכמותו,

.3xyrn" שנאמר , אסימו על מתחלל בידיאי הכס והגמ'"וצרת צורה, לו שיש דבר כל לרבות ,

" שנאמר כמותו שהחומש מכריע: רבא כמותו, חומשו א ."עליומסתפקת

.an,rwxw lr ycwd llgl xyt` m`d,exaig seqaly yelz lr e`?recne.cp sc

:‰· Â˘˙

.1rwxw lrכנ"א לחלל קודמת."א בתשובה ל

.2exaig seqale yelz lr'הקדש)"(דהתוס מה שלפי וכתבו: לחלל, שאפשר שמואל דעת את ד"הביאו

( בחולי ולמ(בגמ' לחלל, אפשר מקרה בכל לתלוש נחשב חיברו ולבסו למחובר"תלוש שנחשב ד

נחשבי שאז מפני ליעקר, סופו קדוש היה לא שא באופ או להתלש עומד א רק לחלל אפשר

לחלל. אפשר ואי כמחובר, הוי להתלש, עומד שאינו באופ אבל hry,לתלוש, 'nr d"n`ae ,y"`x 'qez oiir]

[y"iir ,64 zexrdae.

.bnmicnl oipne ,milw miycwae ,ycwda ,xyrna ,dnexza ,lfba yneg lr yneg mitiqen m`d
?z`f:cp sc

:‰· Â˘˙

.1ynegd lr rayp aeye ,ynege oxw aiigzny ,dcede lfb `ly raypyk,חומש על חומש מוסי

" עליודכתיב יוס משו"וחמישיתיו פחות הקר שיתמעט עד פ.",
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.2yneg eze` lk`e xfg m` ,oilegd on yneg siqeny dnexz lke`d,חומש על חומש מוסי

" עליודכתיב חמישיתו ויס בשגגה, קודש יאכל כי הוא"איש הלימוד אופ א מסתפקת והגמ' ,

" .ויסמדכתיב ודורשי מוסיפי שגורעי מפני או "

.3xyrna'בתוס ומבואר חומש, על חומש לחייבו בפסוק רמז אשכח דלא חומש, על חומש מוסי אי

הקדש)"(ד חומש.ה מוסי שני חילול שעל :

.4ycwda" דכתיב חומש, על חומש ערכמוסי כס חמישית מה"ויס ערכו, לכס חומשו מקיש ,

חומש, מוסי חומשו כס א חומש מוסי ערכו 'כס q ezaדילמא)"(ד אמורהx`ean:ה זו שדרשה

" ביה מדכתיב הוא חומש, על חומש שמוסי המקור מטלטלי המקדיש אבל בית, מקדיש ואלעני

ערכ על חמישיתו ויס יגאל o"anx,,"גאל - dnexza exn`y jxck zeiying l"ed eziying` "sqie"c e"`e zicy i`e]

itle ,"ekxr sqk"c `inec ,cala zg` mrt wx yneg lr yneg siqen rwxw yicwna - siy m"xdnd itl .y"yx oiire ,o"x ,`"ayx

[hry 'nr d"n` - yneg lr yneg siqen mlerl - y"yxd,שני חילול על ולא ראשו חילול על דוקא חומש ומוסי .

" כתיב, קרקעות ביתובמקדיש את יגאל המקדיש המתפיס,"וא ולא ומשמע ,miketd xyrne ycwdy `vnp]

[ycwd d"cez - dfn dfמטלטלי ובמקדיש ,[`nlic d"cez oiir]" כתיב הטמאה, בבהמה הטמאה"וא ומשמע ,

הקדש. באמצע ולא ראשונה, טמאה

.5milw miycwa'במנחות)"(דבתוס הגמ' פי על , לעני חומש,ה על חומש שמוסי mdaמבואר: ltpyk epiide]

[ycewd lr eciy oebk minen `la mininz s` zectl xyt` oky ,dxt d"ceza .dp sc lr l"yxdna r"re ,menכהני ושבתורת ,

" מדכתיב זאת טמאהלומד ""בבהמה טמאה, בהמה כל edl"`]."וא wx md siqen `ly q"yd ixacy :eazke].

.cnly zilh zgz mirlq ynga ef zilh" xn`yk e` "ycwd ly zilh zgz ef zilh" xne`d
?recne ,oexqgd z` milydl jixv m`d ,iect eycwd m`d ,"ycwd.dp sc

:‰· Â˘˙

' q ez zqxib itl[d`ad dxrdae siy m"xdne `"ahix oiir - 'qezd lr wleg m` ezhiye i"yx zqxib ,zilh d"c]המקרי בשני

אע ומחולל פדוי, ."הקדשו הדמי את הוסי לא שעדיי פ

,"dpeilrd lr ycwdd ci" miqxeb oey`xd dxwnaדעת גילוי הוי שיווי שו הזכיר שלא דזה ופירשו:

עד ישלי יותר שווה הקדש היה א ולכ בשווה, שווה לחללו אלא ההקדש לקנות בדעתו היה שלא

ההקדש, dpeilrd"שווי lr ycwdd ci" eqxb `l ipyd dxwnaeלהשלי צרי שאינו ופירשו: ,'it`e]

[opaxcn.מחולל מועט דבר על הרבה שווה אפי' הקדש לחלל שהמתכוו משו ,

""רש כשאמר שג כותב: וכו'י סלעי בחמש זו ipyd],"טלית dxwna epiidc], להשלי צרי הוא ,y"`x 'qezd itl]

siy m"xdnd itle ,dfa i"yx lr dywdy dn oiir ,i"yx lr miwleg 'qez f"itle ,oey`xd dxwna enk ,ycwdd ieeiy cr epiid - i"yxc `ail`

yxetny .fp sc onwl `ibeqdn ,onwl siy m"xdnd oke giken y"yxd .ibilt `l 'qeze i"yxe ,xn`y enk mirlq yng cr epiid - i"yxc `ail`

cere 'qeze i"yx zqxib itl `ed l"pd lk mpn` .ep daeyzae ,'a oic dp daeyz onwl epazky enke ,cvy cnr d"n` - milydl jixvy my

xaca `l` oeict oi`y itl ,iect eycwd oi` - "ycwd ly zilh zgz ef zilh" xn`yk oey`xd dxwna ,c"a`xd zqxib itl la` ,mipey`x

d"n` ,w"nhiya `"ahix - "dpeilrd lr ycwd ci" oey`xd dxwna oiqxeb oi`y yi ef `qxible ,o"x - "jkxra dcte" aizkck ,jxrpde meyipd

[vy 'nr.

.dn?dhexta mxeriyy mixacd md dn:dp .dp sc

:‰· Â˘˙

.1zvwna d`ced.בפרוטה והודאה כס שתי טענת להיות צרי במקצת מודה מדי שבועה לחייבו כדי

izya xetkie ,dhexte sqk izy didz dprhdy jixv - my ax itl j` ,:hl sc zereay zkqna l`eny zhiy itl edfe ,i"yx yxit ok]

[fvy 'nr d"n` - axk wqet i"yx ile`e ,axk ewqt miwqetde ,dhexta dceie sqk.

.2,xzeie dhext deeya zycwzn dy`d- my .`i scae my y"a itl j` .a sc oiyeciw zkqn dpyna lld zia zrck]

[xzeie xpica dy` iyeciw.
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.3dhext deeya ycwdn dpdpd, ואש חומש הקר את t"eynמשל zegtae, בהשבו רק חייב

[y`x 'qez - my`e yneg `l la` oxw epiid].

.4dhext deey `vendואע להכריז, משו"חייב לפחות הוזל שהחפ רש"ג אע"(די"פ, שהוזלג)"ה מפרש:

להכרזה, מציאה dnyבי yxit ixi`nae ,`"yxdn - .fk sc lirl x`eank ,fixkdl aiig epi` d`ivnl dcia` oia lfed m` la`]

[.fk sc onwl 'nba dcedi iaxc `ail` `ax zrck epiide ,z 'nr d"n` - dxwed dxfge miizpia lfy s` epiid "lfc b"r`" exn`y.

.5xwyl raypy dcede el raype xzeie t"eya exiag z` lfb,למדי אפי' אחריו [x`eankיוליכנו

[ap daeyz my k"ynae ,dw sc w"a zkqna.

.6,xzeie dhexta d`pe`,לפרוטות אונאה יש הסובר לוי לפי רק myalזהו eizexhy xkenc `idd dizeek `ipze]

[:ep sc onwl,לפרוטות אונאה אי כהנא רב לפי אבל ,[oizipznc `pzn wiic okc].

i "yxלפרוטות)"(ד אונאה אי מאיסר,yxtn:ה בפחות לפרוטות אונאה xqi`k,אי gwnd `diy cr l"qc rnyn]

mya w"nhiyd zrce ,y"ieri y"yx - drn xeriyk d`pe`d didzy cr :rnyn y"`xdne ,zehextl d"c :ep sc onwl `icda yxit oke

zegte ,t"eyn zegta `id d`pe`dy `vnpe dhexta did gwndy epiidc :eyxity yiy `iade ,xqi`k d`pe`d `dzy opiray :d"`xd

,gvy 'nr d"n` - ypi` lign t"eyn:הלכה mzqkeולעני `pdk axk ewqt ,'d sirq fkx 'iq r"eya xagnde ,m"anxd ,s"ixd ,`"ahixd

[hvy 'nr d"n` - `"i mya ef drc `iad my `"nxde ,dizeek `ipz ixdy ,ielk wqty d"nxd zrck rixkd y"`xd la` ,oizipzn.

.7oicd zligza mipiicd zaiyiמפרוטה."לכו בפחות נזקקי אי ע

.8oic seqa mipiicd zaiyiyi .myn c"ia ecnry mcew t"eyn zegt eraze ipyd xfgyk epiid :yxtn ,oixneb d"c i"yx]

b ied f`y ,eraze xfg razpd m` wx edfy ,eixacn miwiicnel aiigzi `l i`kf ipyd `vi m` `ldy ,el oiwwfpe oey`xd ly oic xn

driazl dpeekd oi`c :eyxity mipey`x yie ,jtidl m"anxdn wiicy yie ,el oiwwfp oi` ,t"eyn zegt eraze xfg razpd m` la` ,dhext

df el dced rvn`ay e` dhextn zegt `edy `vnp seqae dhext ly driazl c"ia ewwfedy oebke ,envr oic eze` lr `l` zxg`

[7 dxrdae ,az 'nr d"n` - driazd zvwna razpd,לו נזקקי קטינא רב לפי ,oke ,`pze d"c 'qeza `"yxdnd zqxib itl]

iel mzqxib itle ,'qezd lr 'nbay oeilba oiir - 'qezd ixaca yi zxg` `qxibe ,`pihw ax lr wleg epi` iel - miixbeqa epizqxib `ed

.`z 'nr d"n` - `pihw ax lr wlege ,oic xnba 'it` dhexta mipiic zaiyi jixvn:הלכה pihw`,לעני axk `lc wqet 'k 'iq y"`xd

[9±10 zexrdae ,bz 'nr d"n` - `pihw axk wqet m"anxd la`.

.9xzeie dhexta xyrnלמ רק וזהו פדיונו, תופס לא מזה ""דבפחות פרוטהד בו למ"אי אבל ,"" איד

פרוטה חומש.בחומשו לתוספת ראוי הוא שאז ויותר, פרוטות ד' שווה המעשר א רק תופס הפדיו "

.10:m iwqetde q"yd iyxtna mixkf end mixg` mixac

משדה קיחה קיחה דגמר אשה, קידושי בכלל דהוא זו, מנה לא והתנא פרוטה, משוה בפחות אינו בקרקע כס קני

ריטב א."עפרו

משו פחות על ג הקדש חלות רש"א לפי ממשנתינו"פ, כ והוכיחו חל, ש תוס' ולפי חל, אינו יב: ד בגיטי י

זאת. מנתה שלא

משו בפחות ג הוא ריבית איסור הרא"א התוס', לפי ושייר"פ, שתנא מפני זאת תנא ולא איסור, יש והטור ש,

ו'."ש סעי' קלג סי' הכס בנקודת ,

השו מפרוטה פחות השווה בשיעור א אוסר נס יי שכר השכר"א את אוסר שאינו פסק ו' סעי' קלג סי' ע

כולו.

אמ באחרוני ספק הוי בפרוטה, או בכזית שיעור הנאה איסורי שצו."א עמ' ה

.en?recne ,oxwd lr yneg mitiqen mipte` el`a:dp sc

:‰· Â˘˙

.1,bbeya dnexz lke`yk" חמישיתודכתיב bn],"ויס daeyz lirl oiir - yneg lr yneg siqedl oiprle],oke
xyrn znexz lke`d" שקרוי "תרומה, דכתיב, ד'" תרומת ממנו dlg,"והרמות lke`d okeדכתיב ,
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" תרומהביה mixekia,"תרימו lke`d oke" דכתיב יד, .ותרומת הביכורי אלו "

.2,i`nc ly xyrn znexz lke`de p izpync `pz itlורב רבא, שמואל, וסוברי חומש, מוסי

ר לפי רק שזהו חייב"ששת: אינו , רבנ לפי אבל תורה, כשל לדבריה חיזוק חכמי שעשו הסובר מ

דמאי, של מעשר תרומת אכילת על azky,חומש in yie ,y"iir ,opax itl s` epizpyn - inlyexia c"n cg itl mpn`]

[giz ,ez 'nr d"n` - c"n eze`k cnel iia` mby.

.3ely ipy xyrn dcetyk oke irax rhp dcetyk.[bn daeyz lirl oiir - yneg lr yneg siqedl oiprle]אבל ,

חומש. מוסי אי דמאי, של או אחרי של שני מעשר כשפודה

.4eycwd z` dcetd,[bn daeyz lirl oiir - yneg lr yneg oiprle]דכתיב פטור, אחרי של הפודה אבל ,

4]."המקדיש" ,5 oic bn daeyz lirl oiir],הבית בדק קדושת כשפודה והיינו ,:eazk ,oiprl d"c :cp sc lirl 'qezd]

[my ,bn daeyz lirl k"yn oiir - milw miycw dceta mb yi yneg oicy.

.5.ycwdd on dhext deey dpdpd

.6jk lr el dcede xwyl raype xtke t"ey exiag z` lfebd.daeyz lirl oiir - yneg lr yneg siqedl oiprle]

[1 oic bn.

.fn"mzgp iptae azkp ipta" dl xn` `l dl epzpyke mid zpicnn hb `iady gilya oicd dn
,z`ype,z`ype ,"azkp ipta" xn` `le "mzgp ipta" dl xn`yk e`?recne:dp sc

:‰· Â˘˙

.‡˙‡˘Â "Ì˙Á ÈÙ·Â ·˙Î ÈÙ·" ‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï˘Î

.1cled oiprle d`ivei m` oiprl

n"x itlר היה דאומר ממזר, והולד ""יוציא והולדמ יוציא בגיטי חכמי שטבעו ממטבע המשנה כל

תורה."ממזר כשל לדבריה חיזוק חכמי דעשו ,

minkg itle'בתוס ומבואר ממזר, הולד )"(דאי וחכמי וכלה להוציאה, חייב חכמי לפי שג :

ממזר. הולד א רק מחלוקת

.2z`yp `lyke z`ypyk dpwz yi m` oiprlשני בפני ויתננה ויחזור ממנה שיטלנו מבואר: בגמ'

" לה נחתויאמר ובפני נכתב בתוס'"בפני כיצד)"(ד. ,ה חכמי לפי רק שזהו מבואר: הראשו בפירוש

לר להוציאה,"אבל וחייב תקנה שו לו אי באיסור)מ שנישאה איש אשת :(כדי כותבי השני ובפירוש ,

לר ."שג נוס גט יצטר ולא זו תקנה יש שניסת לפני מ

.·"·˙Î ÈÙ·" ¯Ó‡˘ ‡Ï· "Ì˙Á ÈÙ·" ˜¯ ‰Ï ¯Ó‡˘Î Ì‡

ולא)"(דבתוס' רה שלפי שכשר,"מבואר: נחמ ר' סובר לה ונתנו באשפה מצאו א אפי' דהא הוא, כשר מ

" ג נקטה שהגמ' נכתבומה .בפני דרבנ אליבא רק זהו "edfy ,opzd d"ceq :b sc oihiba 'qezd it lr ,y"yxd azk edin]

oiievn oi`y itl" edfy xn`c `ax itl la` ,"dnyl oi`iwa oi`y itl" edf "azkp iptae mzgp ipta" xnel jxevdy xn`c dax itl `wec

[dfa opax lr n"x wlgp `l - itelgi` meyn `ed "azkp ipta" zxin`ye "eniiwl.

.gn?carica oicd dne ,dpizpd ixg` "mzgp iptae azkp ipta" xnel leki gilyd m`d:dp sc

:‰· Â˘˙

יטלנו)"(דבתוס' ואה , עני באותו עסוקי בעוד כשנתגרשה מיד נתינה אחר זאת לומר שמועיל מבואר:

הקודמת. בתשובה עיי דיבור כדי תו אמר -לא c"kez `wec opira ile`c dfa ewtzqd ,eplhi d"c :d sc oihiba 'qezd]

[dpizpd iptl dxin` liren m` ewtzqd k"enk - oiibeqa y"yx oiire.

.hn,zyegp lr e` zexit lr e` sqk lr i`ce y"rn ly sqk milyexil uegn llgl xyt` m`d
?zyegp lr ,sqk lr i`nc y"rn llgl xyt` m`d oke:dp sc
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:‰· Â˘˙

.‡È‡„Â ˘"ÚÓ Ï˘ ÛÒÎ

.1sqk lr,הוא חילול דר דלא , מחללי לא מדוחק -אפי' oey`xd mvexiza ,ibltl d"c .dn sc lirl 'qezd itl]

lirl k"yna oiire ,y"iir ,dfa minkg mr wlgpy n"x itl `wec edf - ipyd mvexiz itle ,deeya oitixg zerahnd ipyyk `wec edf

['` oic 'd daeyz.

.2,zexit lr oillgn oi` okei "yx itlויפדה)"(ד ויחזור "ה דכתיב מדאורייתא, הכסזהו q',"וצרת ezne
ויחזור)"(ד מדאורייתא,rnynה לא שהאיסור ,,4 oic 'c daeyz lirl oieri ,`raihe d"c :cn sc lirl 'qezn rnyn oke]

['q ,hp daeyz 'a wxt "oiyeciw" zkqn lr k"ynae.

.3zyegp lr,בדוחק oileg]מחללי lya axrzp y"rn ly rlqy ote`a epiidc]ואע ,"" שאמרו בדוחקפ "מחללי

."מ שביניה היפה הסלע על ומחלל חוזר מ

שאמרו)"(די"רש מפני מעה בזיו משו א. סיבות, ב' מפני ולחלל לחזור שחייב sqknש,"מפרש: llgnyk]

[zyegpa exi`yne zyegp lr.מחלידות נחושת של שפרוטות משו ב. .`l` ,ollgle xefgl aiig epi`y :azk ixi`nd]

[y"iir ,1 dxrdae ,ehz 'nr d"n` - mdipiay dtid lr llgl jixv f` jka dvex m`y.

.·È‡Ó„ Ï˘ ˘"ÚÓ Ï˘ ÛÒÎ

נחושת. על נחושת וכ נחושת, על או כס על אותו מחללי לכתחילה אפי

.‚˙Â¯ÈÙ‰ ÏÚ È‡Ó„ ˘"ÚÓ Ï˘ ˙˘ÂÁ

לכתחילה. אפי' מחללי

i "yx zhiyוד"(ד ויחזור, וחכ"ה מחללא)"ה רוצה וא , לירושלי הפירות את מעלה רוצה א חכמי שלפי :

ר ולפי , כס על שר"שוב נמצא , לירושלי ולהעלות כס על רק לחלל צרי מחמיר."מ מ

'q ez zhiyויחזור)"(ד רה שלפי צרי": , לירושלי להעלות מחשבתו היתה הפירות על שחילל בזמ א מ

רוצה , כס על שוב לחלל מחשבתו היתה מתחילה א אבל , כס על לחלל יכול ואינו , לירושלי להעלות

לירושלי הפירות את להעלות צרי המקרי בשני חכמי ולפי , כס על מחלל רוצה לירושלי מעל

.ואינו מחמירי שחכמי נמצא , לחלל יכול

.p?recne ,oxyry `la xg`l oxkenl leki m`d ,ux`d mrn i`nc e` lah zexit gweld.ep sc

:‰· Â˘˙

.1lah zexit. מעושרי לא ודאי והפירות הואיל , לסיטו אפי' למוכר לו ואסור לעשר חייב הלוקח

.2xagl i`nc zexit xkend oehiqרש וכתב , מעושרי לא למוכר לו אלא)"(די"מותר יודעיה דהכל :

. שיעשר הקונה על סומ כ ועל , מעשר ואינו האר מעמי קונה שהסיטו

'q eza oey`xd uex izd itlלא)"(ד הארה לע דאילו לחבר, רק הדמאי את למכור יכול הסיטו

. יעשר לא שקנא האר שע לתקלה דחיישינ אסור,

i pyd mvexiz itleלעניי הפירות את להאכיל שהתירו כמו , האר לע אפי' למכור מותר

. ואכסנאי

.3dwc dcna i`nc zexit xkend a"draשל"לכו משדהו שהפירות יחשוב והקונה הואיל אסור, ע

ידו."הבעה מתחת מתוק שאינו דבר מוציא שאינו חבר על חזקה מכח , ומעושרי ב

.4dqb dcina xekniy a"dral dqb dcna i`nc zexit xeknl

n"x itlבעה והוא הואיל מעושר שזה לחשוב עלולי ממנו שהקוני משו mcewd]ב,"אסור, oica l"pk].
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05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
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minkg itleכסיטו דינו הוי בגסה ומוכר הואיל 2]מותר, oic l"pk]לבעה מותר א ולעני למכור", ב

.2 די לעיל המובאי התוס' תירוצי בשני תלוי הדי האר לע הדמאי את גסה במידה

.`pmdipyyk ipyd lr cg` qetcn xyrl leki m`d xhltd on e` mezgpd on i`nc zexkk gweld
?recne ,xw cg`e mg cg`yk e` ming mdipyyk e` mippev.ep sc

:‰· Â˘˙

.‡ÌÂ˙Á‰ ÔÓ Á˜ÂÏ‰רש האר י)"(ע

n"x itlשיפריש חוששי ולא הרבה, מדפוסי ואפי' החמה על הצוננת ומ הצוננת על החמה מ מעשר

הפטור, על xyern]מהחיוב lr xyern epi`yn epiidc]מאד שקנה תולי ולכ מעט, קונה הנחתו שהרי , ולהיפ

. אד בני משני שקנה חיישינ ולא שוני בדפוסי שעושה אחד

הלוקח)"(דהתוס' dcediהביאו:ה iax itlyעל זה מדפוס צוננת להפריש שאסור שהיינו ופירשו: אסור,

מדפוס אחד וכל חמי שניה או צונ ואחד ח כשאחד אחד, מדפוס כששניה אבל אחר, מדפוס חמה

שמותר. יהודה רבי מודה אחר

.·¯ËÏÙ‰ ÔÓ Á˜ÂÏ‰רש רש"(מסיטונאי ועיי ש)"י,

n"x itl,החיוב על הפטור מ שיעשר חוששי ולכ , אנשי מהרבה קונה שהרי ודפוס, דפוס מכל מעשר

[xyern epi`y qetc lr xyern qetcn epiidc]. ולהיפ ,

dcediהביאו:ל)"(הנהתוס' iax itlyבפלטר מחלוקת שכל ופירשו: הכל, על מאחד להפריש מותר

צונני שניה או חמי ושניה שונה מדפוס שזה באופ אחד)רק שינוי ריעותות,(דהיינו שתי כשיש אבל ,

השני, על מאחד להפריש אסור יהודה רבי לפי א צונ ואחד ח אחד וג שונה שלפיvnp`דפוס :

אחת ריעותא וכשיש להפריש, אסור ריעותות שתי שכשיש , די אותו ונחתו פלטר יהודה, רבי

ר ושלפי להפריש, מאד"מותר שקנה שתלינ משו ריעותות, שתי כשיש אפי' מותר בנחתו מ

שניה או חמי שניה א א עצמו, בפני ודפוס דפוס מכל מעשר דפוסי בשני זה א ובפלטר אחד,

. צונני

.ap?recne ,carica oicd dne ,i`ncae laha dtid lr rxd on xyrl xyt` m`d.ep sc

:‰· Â˘˙

.1laha" שנאמר תרומה, תרומתו ובדיעבד להפריש, אסור בהרימכלכתחילה חטא עליו תשאו ולא

ממנו חלבו שתרומתו"את היפה על הרעה מ לתור מכא אלא למה, חטא נשיאות קודש אינו א ,

תרומה.

.2i`nca,לכתחילה אפי' dngd"]מותר lr zppevd on `nlya" 'nba rnynck].

.bp.dxez lyk mdixacl wefig eyr minkg oldlc mipte`a m`d.1`le mid zpicnn hb `iana
.z`yipe "mzgp iptae azkp ipta" xn`.2.ynega eaiigl i`nc ly xyrn znexz lke`a

.3.zexit lr e` sqk lr i`nc ly ipy xyrn sqk llgna.4xhltn e` mezgpn zexkk gwela
?recne ,ipyd lr cg`n yixtdl.ep :dp sc

:‰· Â˘˙

.‡""Ù·Â "Ù·" ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÌÈ‰ ˙È„ÓÓ Ë‚ ‡È·Ó‰

n"x itl, לדבריה חיזוק עשו דחכמי ממזר, ike]הולד d"cez - biiq epi`y t"r`].

o pax itle,ממזר הולד xefgie]אי d"c 'qez - biiq epi` ik].



Â"Ò ·‡ 3333\4 555\-004 ‡ÚÈˆÓ5- ‡ÚÈˆÓ ‡·· ˙ÎÒÓ / ÌÏ˘‰ „ÂÓÏ˙‰ ˙˘Ó Ó˜

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.·˘ÓÂÁ· Â·ÈÈÁÏ È‡Ó„ Ï˘ ¯˘ÚÓ ˙ÓÂ¯˙ ÏÎÂ‡·

zyy axe ,l`eny itlר לפי דס"רק בחומש, חייב כשל"מ לדבריה חיזוק חכמי שעשו גט במביא ל

וס בי"תורה מיתת שעונשו בדבר ה לדבריה חיזוק דעשו לשמואל, בידי"ל במיתה שעונשו בדבר וה ד

מחומש. פטור רבנ לפי אבל , בעול מיתה דש , הטע את רבא וביאר , שמי

i ia` itleשס לר"מה בידי"ל עונשו שהרי הוא, שחמור מפני זהו בגט, לדבריה חיזוק חכמי שעשו מ

שמ בידי שעונשו מעשר תרומת לאוכל ראיה ואינו , .אד id`י di`xdy `l` ,n"xk epzpyny l"q n"ny eazky yi]

d"n` - c"n eze`k cnel iia` mby ,azky in yie ,y"iir ,opax itl s` epizpyn - inlyexia c"n cg itl mpn` ,`p daeyz l"pd "xhlt" oicn

[giz ,ez 'nr.

.‚˙Â¯ÈÙ ÏÚ Â‡ ÛÒÎ ÏÚ È‡Ó„ ˘"ÚÓ ÛÒÎ ÏÏÁÓ·

ר לפי הנוהגי"אפי' בדיני ולא בחילול, ולא החמיר, באכילה דרק , לדבריה חיזוק חכמי עשו לא מ

לכתחילה. ודאי בטבל

.„¯ËÏÙÓ Â‡ ÌÂ˙ÁÓ ˙Â¯ÎÎ Á˜ÂÏ·

ככרות קוני הפלטר או הנחתו א במציאות תלוי זה דכא , לדבריה חיזוק לעשו קשור אינו זה די

, משני או אחד ihxtמאד ,giz 'nr d"n` - dxez lyk mdixacl wefig eyr n"xly iia` gikei o`kny eazky yi la` ,'qezd k"k]

[zncewd daeyza k"yna oiir - mipicd.

.cp?z`f micnl oipne ,zwtzqn 'nbd mixac el`ae ,d`pe` mda oi`y mixac el`:gp :ep .en sc

:‰· Â˘˙

.‡˙ÂÚ˜¯˜Ï

" דכתיב אונאה, עמיתאי מיד קנה או לעמית ממכר תמכרו קרקעות"וכי יצאו ליד, מיד הנקנה דבר ,

, מטלטלי miiwשאינ xac rwxwdy itl :yxit jepigde ,drwaa d"c :`q sc a"a m"ayx - eilr mipzepy sqk lk deey rwxwy iptn]

rwxway azky miwqetd on yi .k"dfb edfc eazk n"y d"c my a"aa 'qezde ,dze` egwly xg` d`pe` lk ea legnl zeixad jxce ,mlerl

xeqi`n mb ehrnzp micare rwxwy d`xp ,`l` d"c .`q sc 'qezd ixacn mle` ,zerwxwa d`pe` xeqi` yi - o"anxd itl .d`pe` yi l"egay

[ep daeyz onwl k"yna oiir - rwxw zexikyl d`pe` yi m` oica .akz±hiz 'nr d"n` - d`pe`.

oipnae dcna edpe`yk m`'התוס הוכיחו וכ מוכח כל)"(דבסוגייתנו פחותה שאפי' כמטלטלי שדינו :

חוזר, אונאה m"ayxdמכדי itly e`iadeב)"(בב. ובמני במדה כשאונהו א אונאה לקרקע eyxity:אי yi]

.anz 'nr d"n` - dcn oiprl oilhlhnl zerwxw oia wlgl m"ayxd zpeek oi`y" ובמניבדי במשקל במדה אונאה שיטותשאי כמה יש "

: `it'בראשוני gwn lehia oi`e ,xqgy dn xifgne miiw gwnd - :an sc oiyeciwa `"ayxd zrc okye ,.v sc a"aa ybin i"xd zhiy itl

xyt`y xacay - m"anxd zhiya o"xde n"qkd ehwp oke ,:bw sc a"aa - o"anxd itl ,milydl `"` oia milydl xyt` oia ,zezyn xzia

zvwnd on zepdil mc`d lekiy xaca wx miiw gwnd - .v sc a"aa d"nxd itle ,gwnd lha enilydl `"`y xaca la` ,miiw gwnd enilydl

[`nz 'nr d"n` - lha gwnd d`pd jxr itl zepdil lki epi` m` la` ,mly xacd did eli` d`pdd jxr itl.

.·ÌÈ„·ÚÏ

" דכתיב לקרקעות, שהוקשו מפני אונאה, אחוזהאי לרשת וכו' אות ewlgp,"והתנחלת ,.ai sc w"aa 'qna]

ied r"ekl - dreaye d`pe`k `ziixe`c ilinl la` ,opaxc ilinl wx `ed 'nba zwelgndy ,my 'qez mixaeqe ,ilhlhnk icar m` 'nba

itl m` .my 'e ...oicae... bp daeyz '` wxt `nw `aa zkqn lr k"yn oiir - `ziixe`c ilina s` mzwelgny eazky mipey`x yie ,irwxwnk

[9 dxrd kz 'nr d"n`a oiir - zeycwdae ,zexhya ,micara zepe`l xeqi` yi '` `yep l"pd o"anxd.

.‚˘Ï˙Â¯Ë

.1ekezay aegd z` zeabl eizexhy xkend" דכתיב אונאה, ממכראי תמכרו דברוכי כל לרבות "

. שבה לראיה אלא עומדות ואינ קנוי, גופ ואי מכור גופ שאי שטרות יצאו קנוי, וגופו מכור שגופו
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.2,xiipa zeynzyd jxevl eizexhy xkend( לבש (לדוגמא:

, "zehextl d`pe` yi " c"n itl[6 oic dn daeyz lirl k"ynae ,zehextl d"c oiibeqa i"yx oiir]אונאה לה יש

ומכור. קנוי גופ שהרי

zehextl d`pe` o i` c"n itle.אונאה לה אי

יצאו)"(דבתוס' למה אפי' התורה מ בשטרות אונאה ליה שמשכחת לאו"מבואר: שטרות מכירת ד

בשטר כשהלוהו או שיעבוד שטר לו שיכתוב כדי מדי, יותר לו ונת פה על כשהלוהו והיינו דאורייתא,

חיי ר' ולפי פה, על מלוה ויהיה השטר, את לו שיחזיר כדי מדי, יותר לו נת בתוס')והלווה (מובא

ומהני בקרקעות לו שיש השיעבוד את מוכר המלוה שאז קרקעות, ללווה שיש באופ ליה משכחת

-מדאורייתא. oiwleg yie ,d`pe` mdl yie oenn oteb ozyly cnrna dt lra onvr zeaeg xkend - h"wq ekw 'iq g"devwd zrc]

[blz 'nr d"n`.

.„˘„˜‰Ï

.elz 'nr d"n` - heicdl enk d`pe` mdl yi zqpkd ziae miipr zepzn ycwd la` ,deab iycw 'it

.1ozeixg`a aiig epi`yk" דכתיב אונאה, ראחיואי ולפי הקדש, ולא נח.ש"" ד ובגמ' נו. ד (במשנה

"נח:) מדכתיב וכחשזהו ."בעמיתו

'nbc `nzq itl"אונאה אונאה,אי לפדיונ שאי הכוונה "dxrda ,'a `yep d`ad daeyza aezkpy dna oiir]

[my.

`cqg ax itle.מקח ביטול הוי תמיד ולכ חוזר, אונאה מכדי פחות דאפי' אונאה, בתורת שאינו הכוונה

['a `yep d`ad daeyza oiir - "gwn lehia" yexit],ההדיוט מ הוא וחמור ,heicdd on `ed xeng ycwd `cqg ax itly mrhd]

[eqz 'nr d"n` - c"a`xde y"`xd mya w"nhiyd k"yna oiir ,d`pe` oiprl.

.2ozeixg`a aiigy ycwd df m`

w"z itl"אונאה הנאי באחריות חייב שאי כקדשי ל.""

y"x itle" הפיקדו בשבועת דכתיב כנכסיו, וה הואיל אונאה, וכחשיש שאעבד' חייב"" שקדושי פ

" מדכתיב פטור, באחריות חייב ושאינו וכחשבשבועה, ."בעמיתו

.‰Â˘È¯˘‰ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ Ú˜¯˜· ÔÚ¯Ê˘ ÌÈËÈÁ ¯ÎÂÓ·

.1'd rxfy micirn micre izrxf xn`yk m`טעות מקח הוי ובמני שבמה דבר דכל הונאה, הוי

בקרקעות. ואפי'

.2y ote`a m`rwxwl jixvy dnk rxf `ly xacd xxaede "dl irai`ck izrxf" xn`'הגמ

הזרעי את שש כמי הוי דילמא או אונאה, בה שאי כקרקע ודינו לקרקע מתבטל א בספק נשארה

בכד.

שהספק ומפרשי ה', אלא זרע לא שהרי טעות, מקח הוי ודאי ו' צריכה הקרקע שא מבואר: בתוס'

זרעה א זו וקרקע מזה, יותר צריכה לא שהקרקע ואומר ה' רק שזרע מודה שהמוכר באופ הוא בגמ'

לצדד יש ולכ ו', לזרוע שצרי הוברר לה, כדבעי זרע שלא וכיו ו', כמו דמי אות שווה לה כדבעי

הקרקע. מ ולא החיטי מ שהאונאה

,"רש כשמכר אונאה לה יש א שהספק מפרש: xkneי ,rwxwa mihig rxfy xaecny yxtny :g"adl el rnyn]

rwxwd mr exiagl mirxf oze` xkny xaecny :i"yx ly eyexit oiady d`xp xehdn mle` ,lcbzykl d`eazd xevwl exiagl mirxfd

[glz 'nr d"n` -.

.Â˙ÈÏ‚¯ÓÂ ‰Ó‰· ,˙"ÒÏ

minkg itl.אונאה יש
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dcedi iax itleס אונאה, ואד"אי ה שחשובי מפני ומרגלית, בהמה לדמיה, קצבה ואי הואיל ת

. לזווג רוצה

אונאה. שהוי יהודה רבי מודה מכ יותר אבל , דמיה כדי עד האונאה א דוקא שזהו : מפרש אמימר

llk d`pe` mdl oi`y zilbxne dndaa d"d ,dpyna miiepyd mixacl gwn lehia oi`y xnel zwteqn 'nbdy dn itl :azek `"yxdnd]

[xign lka davw oi` z"qly :azek miig zxezd .hqz 'nr d"n` -.

.ÊÌÈËÈËÁÂ ,ÛÈÈÒ ,ÒÂÒÏ[i"yx- obn],‰ÓÁÏÓ·

`xiza oa dcedi iax itl,נפש חיי בה שיש מפני אונאה, ewlgpאי .gqz 'nr d"n` - dvgnn xzeia 'it`e]

[a"aixk dklde eilr wleg oi`y e` w"zk dklde eilr wleg w"z m` :w"nhiya mipey`xd.

.dp?recne ,minc siqedl jixv zeycwda m`d ,zeycwdae zerwxwa gwn lehia yi m`d.ep sc

.‡˙ÂÚ˜¯˜·

.1zezyn zegt e` zezy `id d`pe`dykאונאה,"לכו אי `']ע `yep zncewd daeyzl dxrda k"yna r"re].

.2gwn lehia xeriyk epiidc ,zezyn xzei d`pe`dyk

in` ax mya `qg ax xn` p"x itl.בטל המקח

רש מקח)"(די"לדעת ביטול משתות.ה יותר הוא מקח ביטול שיעור :

ר דת"ולדעת ובד"(בתוס' אמר, דאפי')"ה )מפלגאה כפליי או חציו כששיל מקח.(פי' ביטול [qezd'הוי

zvwa wxe ,`wec e`l `edy e` `wec `ed d`pe` yiy inlyexia xen`d "blt" m` mdl wtzqpe ,inlyexid z` e`iad oiyeciwa

.gv sc zeaezka 'qezd zrc oke ,d`pe` yi dvgna la` d`pe` oi` dvgn cry zehyta azek y"`xd ,d`pe` ied bltn xzei

:ci sc w"aa 'qezdk l"qc ,azk `"xbd xe`iaae ,yi xzeiae ,d`pe` oi` `blt cry :wqt hk 'irq fkx 'iq `"nxde ,dpnl` d"c

[13 dxrdae ,bpz 'nr d"n` - oiibeqa 'qezdke.

dinxi ax itle.בקרקעות מקח ביטול אי

.3d`pe`d lr lgen dp`zndyk'תוס לפי ד, יצא)"(בסוגיי "ה בהדיוט שאמרינ מקו מקחכל ,"ביטול

מוחל. המתאנה א ג בטל m"aixdהמקח zhiy z` mb e`iady ,eli`e d"c :p sc lirl 'qezl oiiv q"yd oeilba `"rxd]

[2 oic seq ek daeyz lirl epazky dn oiire - ez`pe` raez dp`znd m`a wx gwnd z` lhal leki dp`ndy xaeqy.

.·˙Â˘„˜‰·

oiir - ozeixg`a aiig oi`y miycwa `wec y"xle ,ozeixg`a aiig oi`y oiae ozeixg`a aiigy miycwa oia edf w"zl

.'c `yep zncewd daeyza k"yna

'nbc `nzq itl['` `yep hp daeyz onwl oiir - mi`xen` dnk mixaeq oke]:zezyn zegt חל,1. zezyהחילול .2
התוס' שהתאנה, מה את מקבל אינו התאנה וכשהדיוט החילול, וחל אונאה, בה והאמר)"(דאי הוכיחו:ה

. מדרבנ להשלי צרי ההדיוט התאנה ההקדש zezynשא xzei בש3. חסדא רב אמר נחמ רב לפי ,

ור יוחנ ר' בזה שנחלקו מביא: והגמ' מקח, ביטול יש אמי nba']ל"רב dpey`xd `zniwe`d itl t"kr]אמר חד :

[l"x edf - dinxi 'x itle ,opgei 'x edf - dpei 'x itl]להוסי שצרי שהכוונה התוס' וכתבו בהדיוט, כמו מקח ביטול שיש

, מדרבנ דמי להוסי וצרי מקח ביטול שאי אמר וחד התורה, מ oi`eדמי d`pe` oi`y c"nd itly azky in yi]

mixifgn lelig jxc heicd dp`zp m` la` ,xknn jxc dp`zpy wx epiid ,heicd dp`zp m` oiae ycwd dp`zp m` oia ,zeycwda gwn lehia

[gpz 'nr d"n` - lelig jxcl xknn jxc oia lcad oi` dp`zpy ycwda wxye ,dyecwa xzend qtzp `l ik ,ez`pe` el.

התוס' יצא)"(דשיטת שמואלה שלפי מחולל): הוא הרי פרוטה, על שחיללו מנה הקדש יצא(דאמר החפ כל

, שישל בדמי יתחלל והשאר שנת המעות כנגד רק לחולי יצא יונה ר' ולפי , qezd'לחולי zhiy j`]

,hpz 'nr d"n` - sqkd ly yxtdd z` ozil aiige ,oilegl `vi ilkd lk ,dxezd on gwn lehia mdl yiy ,xaeqd dpei iax itly :c"ix

,zerwxwa `l` df oi`y azky yi ,d`lde dvgnn gwnd lhazn zerwxway xaeqd ,p"x xn` d"ca z"x zrcl .73 dxrd cqz 'nrae

yi .fqz ,eqz 'nr d"n` - dvgnn xzei d`pe`dyk 'it` ixnbl d`pe`n ehrnzp - gwn lehia oi`c ixaqc mi`xen`l - zeycwd la`
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

cr d`pe`d dzidyk `l` zernd cbpk oilegl `viy o`k exn` `ly ,dvgnn xzei oial dvgn cr d`pe`d dzid m` oia wlgl dvxy

[hqz 'nr d"n` - ixnbl oeictd lha dvgnn xzeia la` ,dvgn.

`cqg ax itleדס חוזר, משתות פחות מקח,"אפי' ביטול הוי תמיד אלא אונאה, בתורת אינ הקדשות ל

הנ יונה כר' ."והדי דמי להוסי צרי משתות פחות התורה שמ הסובר, `d"nל oiir - `cqg ax zhiy xe`iaa]

[`qz 'nr.

.ep?recne ,d`pe` yi zexikyl m`d:ep sc

:‰· Â˘˙

oilhlhn zexikyl,מכירה נקרא ג ליומא דמכירה , מטלטלי מכירת ככל אונאה mykיש - m"anxd itl]

[alz 'nr d"n` - miwleg yie ,rwxw zexikyl d`pe` oi` jk zerwxwl d`pe` oi`y'התוס וכתבו והאי)"(ד, עיקרה לא דזה :

" כתיב דבאונאה הוא, הטע ועיקר , שכירות.ממכרהטע לרבות מיותר "`yep oic cp daeyz lirl k"yna r"re]

['`.

.fp?`ziixe`c ied zexhy zxikn m`d:ep sc

:‰· Â˘˙

' q ezd itlיצאו)"(ד iה "x mya. דרבנ הוי

odk mi ig 'x mya 'qezd itle.מדאורייתא מכירה הוי קרקעות ללווה יש א

.gp?caricae dligzkl ,t"ey lr dpn deey ycwd llgl xyt` m`d.fp sc

:‰· Â˘˙

מחולל. אינו חסדא רב ולפי מחולל, חללו א שמואל לפי

'nba o ey`xd uexizlדס מא רל"איכא היינו יונה ר' ולפי , יוחנ ר' היינו ירמיה ר' אינול)"(לפי התורה שמ

מ ואיכא , להוסי צרי מדרבנ ורק , ממו להוסי שמואל,"צרי על שחולק נוס רד היינו ירמיה ר' ל,"(לפי

( יוחנ רבי היינו יונה רבי וסולפי ,", להוסי צרי התורה שמ dxezdל on gwn lehia xe`iaa .gwn lehia yi dxezd one li`ed]

['a `yep dp daeyz lirl k"yna oiir -.

'nba i pyd uexizlור יוחנ על"רבי לחלל יכול לכתחילה א נחלקו וה שמחולל, כשמואל סוברי ל

פ."שו

רש סבר)"(די"שיטת מר לכתחילה,ה לחללו פירושו שלכתחילה, :wtzqd siy m"xdnd j` ,i"yx oeyl zehyt `ed ok]

ynzydl eilr exq` minkg - dxezd on minc siqedl jixvy xaeqd c"n itly ,i"yxn wcwcy yi .oiibeqa 'qezk l"q ile` m` ,zvw

[fqz 'nr d"n` - ynzydl el xzen opaxcn 'it` - opaxcn siqedl jixvy c"nle ,milyiy cr lligy dna.

תוס' ומר)"(דשיטת לכוה ההקדש,": את לאנות במזיד לחללו אסור oeekzpע m` - 'qez itly ,yxit siy m"xdnd]

[opaxcn 'it` milydl jixv oi`y 'qeza midibny yie ,opaxcn 'it` milydl jixv oi`e llegn df ixd ,eincn zegt llglוהמחלוקת ,

ר למ"בי ולכ יותר, שווה שההקדש ונמצא וטעה בשווה שווה לחללו כשנתכוו היא יוחנ לרבי ד"ל

" לכתחילההסובר ולמאפי' , להשלי חייב לא מדאורייתא """ לאד חייבלכתחילה מדאורייתא "

. להשלי

'nba iyilyd uex izl,כשמואל סובר יוחנ רבי א איתפריש mbלא dxezd ony ,xaeqd `cqg axca ewlgp ixdy]

miwleg l"xe opgei iaxy ,l"v dxe`kl df uexiz itle ,heicdd on `ed xenge ,d`pe` zxeza epi` ycwdc ,gwn lehia ied d`pe` ickn zegt

d"n` - t"ey lr dpn deey ycwd dct m` mb llgzn caricay l`eny ly epicl dcen opgei iaxy l"i j` ,llegny xaeqy ,l`eny lr

[y"iir ,`qz.

.hp,"ef zgz ef" xn`e ,dzenk dey dipyd dndad oi`e ,men lra did ycewdy ote`a oicd dn
?recne ,minc siqedl jixv m`d leligd lgyke.fp sc
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:‰· Â˘˙

.‡‰‡Â‡ È„ÎÓ ˙ÂÁÙ ‰È‰ ˘„˜‰‰ ˙‡Â‡ Ì‡

`cqg ax itl'התוס אונאה. בתורת אינו דהקדש מקח, ביטול הוי התורה יצא)"(בדמ שכנגדה : מבארי

, שישל בדמי יתחלל והשאר התחלל miycwהמעות oia welig yi m`e ,`qz 'nr d"n` oiir - `cqg ax zhiy xe`iaa]

['c oic cp daeyz lirl epazky dn oiir - ozeixg`a aiig epi`yl ozeixg`a aiigy.

`cqg ax lr miwlegd mi`xen`d lk itleור יוחנ ר' וכ ירמיה, ר' יונה, ר' אמי, ר' בגמ'"(היינו ג' מלאוקימתא חו ל,

שר חסדא)"הסוברת כרב סובר .ל מדרבנ דמי להוסי וצרי חילול, הוי

.·‰‡Â‡ È„Î· ‰È‰ ˘„˜‰‰ ˙‡Â‡ Ì‡

`cqg ax itlא'."כנ נושא ל

`cqg ax lr ib iltc mi`xen`d x`y itle'התוס והוכיחו לוקח, וקנא מקח, ביטול והאמר)"(דאי :ה

. מדרבנ דמי להוסי שצרי

.‚‰‡Â‡ È„ÎÓ ¯˙ÂÈ ‰È‰ ˘„˜‰‰ ˙‡Â‡ Ì‡.הקודמת כבתשובה הדי

.q?ziaixe d`pe` oiprl ycwdn xeng heicd e` heicdn xeng ycwd m`d:fp sc

:‰· Â˘˙

.‡‰‡Â‡ ÔÈÚÏ

`cqg ax itl,חוזר אונאה מכדי פחות אפי' דבהקדש מהדיוט, חמור daeyzaeהקדש ,'g `yep cp daeyz l"pk]

[y"iir ,'a `yep dp.

`cqg ax lr wlegy in itle[hp daeyz lirl oiir]מקח וביטול אונאה אי שהרי מהדיוט, קל הקדש

a']בהקדשות, ...oic... dp daeyz l"pk].

.·˙È·È¯ ÔÈÚÏ

בהקדש, ולא בהדיוט רק נוהג ריבית d`ad]האיסור daeyza oiir - ycwdl ziaix ote`].

.`q.ziaix yi m`d.1d`elddyk mixyre d`n xifgiy n"r zern d`n heicdl deld xafbyk
bbeya dzid.cifna e`.2.ycwd zyecw oenna yiy `la ycwd ly oenn dzid d`elddyk

.3,xryd `vi `lyk ,xryd `viyk zniieqn dtewzl lke` zwtqd xear sqk y`xn lawl
.ycwdae heicda ,el yiyke.4?recne ,xzei ycwdl xifgiy n"r heicdl deln heicdyk:fp sc

:‰· Â˘˙

.‡ÌÈ¯˘Ú ‰‡Ó· ˙ÂÚÓ ‰‡Ó ‰ÂÏ‰ ¯·Ê‚‰˘Î

.1bbeya deldyk[frz 'nr d"n` oiire ,ycwd xky meyn xzeny xeaqy :yxtn i"yx]קר לשל ועליו מעל, הגזבר

המלוה הדיוט ככל ריבית, איסור על בכ עובר ולכ לגזבר, ושייכי לחולי יצאו והמעות וחומש,

להדיוט.

.2cifna ok deldyk'דבתוס)"( כיו יוצאותה אינ המעות במזיד שהרי ריבית, איסור שאי מבואר:

" כא ואי , נטרלחולי ."אגר בה זכה לא שהרי , בה להשתמש אסור שללווה כיו ,oic `iad `l m"anxd]

[drz 'nr d"n`a oiir mrhd ,"ycwdl ziaix oi`y" ,`ziixad,

.·ÔÈ‡˘ ¯·„· ,ÌÈ¯˘Ú ‰‡Ó· ‰‡Ó ‰ÂÏ‰ ¯·Ê‚‰˘ ,˘„˜‰ ˙˘Â„˜ Â· ÔÈ‡˘ ˘„˜‰ ÔÂÓÓ ÔÈ„·
‰ÏÈÚÓ Â·(לגזבר המסורי בני (כאבני

`tt ax itl, ה הקדש וממו הואיל , להלוות לגזבר iryed`מותר ax zrc ,'c `yep seq onwl aezkpy dna r"re]
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[ziaixa mzeeldl xeq` `linne ycwd oennl miaygp mpi` oipa ipa`y xaeqy okzie ,'nba yixtzi` `l.

.‚˙ÓÈÂÒÓ ‰ÙÂ˜˙Ï ÌÈÏÎ‡Ó ÂÏ ˜ÙÒÈ˘ È„Î ˘‡¯Ó ÛÒÎ ÔÂÚÓ˘Ó Ï·È˜˘ Ô·Â‡¯

.1xryd `viy ote`a m`.ריבית איסור אי

.2xryd `vi `lyk m`.מותר בהקדש אבל אסור שבהדיוט מבואר: בסוגייתנו

לספק)"(דבתוס' אה לקוטות של וא כלל השער יצא לא וא מותר, בהדיוט א לו שביש מבואר:

סוגייתנו זהו לקוטות של השער יצא וא בהדיוט, לאחלופי אתי דילמא , מדרבנ אסור בהקדש

וממכר. מקח דר הוי וג הואיל , כ לעשות להקדש שמותר

.„˘„˜‰Ï Î"˜ ¯ÈÊÁÈ˘ ˙Ó ÏÚ ˙ÂÚÓ '˜ Â¯È·ÁÏ Ô˙˘ ËÂÈ„‰

לספק)"(דבתוס' מדיה וזהו עצמו, המלוה מקבל כאילו דחשיב שאסור, נראה מדאורייתא שאפי' מבואר:

בני"ערב" ובאבני ממנו, קיבלה כאילו דחשיב ב'), נושא לעיל שהגזבר(שכתבנו מפני זהו , מדרבנ אפי' שמותר

הקדש, של שה מילתא דמוכחא , ה אבני וג , נותנ zeaihl`]עצמו izxz iedc].

.aq.zeycwde ,zexhy ,micar zerwxw ly mpic dn.1.ltk inelyz oiprl.2'c inelyz oiprl
.'de.3s` mlyl eaiigl y"eye ,eryt `ly mixneyd zreaya maiigl y"eye g"ey oiprl

.ca`pe apbp `ly.4.ozriyt zngn oinelyza maiigl y"eye g"ey oiprl.5y"ey oiprl
?z`f micnl oipne ,dxinyd xky z` ywane "dqp`p" e` "dapbp" orehy.gp :fp sc

:‰· Â˘˙

.‡ÏÙÎ ÈÓÂÏ˘˙ ÔÈÚÏ

.1ozeixg`a aiig epi`y miycwae zexhya ,micara ,zerwxwaמכלל דאיתמעטו פטור, הגנב

" דכתיב כלל וכלל, פשעופרט דבר כל ""על דכתיב פרט שלמה, על שה על חמור על שור כלל"על ,

" יאמרדכתיב אשר אבידה כל מפורש"על הפרט מה הפרט, כעי אלא ד אתה אי וכלל ופרט כלל ,

עבדי יצאו , מטלטלי שאינ קרקעות יצאו , ממו וגופו המטלטל דבר כל א , ממו וגופו המטלטל דבר

שאע שטרות יצאו לקרקעות ,"שהוקשו ממו גופ אי שמטלטלי hxteפ llk ipdc x`ean ,ik d"c 'qeza j`]

[dreayn ode ltk inelyzl od dyxta mixzeinc "dye xey xeng lr"n l"pd z` mihrnne ,md `zknq` llkeהקדשות יצאו ,

" קרא הקדש.רעהודאמר ולא "b"ta m"anxd wqt oke ,ltka aiig epi`y `ed deab oenn xaqc n"xc `ail` y"rn d"d]

[83 dxrd my oiir j` ,ef daeyzay mipicd lkl mb zkiiy ef dxrd .ctz 'nr d"n` - ck 'ld y"rn zekldn.

.2ozeixg`a aiigy miycwa

w"z itl. באחריות חייב שאינו קדשי כדי דינו פטור הגנב

y"x itle.בכפל הגנב שחייב שלו נכסיו כדי

.·'‰Â '„ ÈÓÂÏ˘˙ ÔÈÚÏ

.1ozeixg`a aiig epi`y miycwae ,zexhye micar zerwxwaכפל,"לכו ואי הואיל , פטורי ע

וד'. ג' תשלומי ולא תורה אמרה וה' ד' ותשלומי

.2ozeixg`a aiigy miycwaפטור,"לת lz]ק 'nr d"n`a `aen w"a 'nba gkenck ,miaiig y"xle].

.‚ÌÈ¯ÓÂ˘‰ ˙ÚÂ·˘ Ì·ÈÈÁÏ ÔÈÚÏ ˘"Â˘Â Á"Â˘ ÔÈ„

.1ozeixg`a aiig epi`y miycwae zexhya ,micara ,zerwxwa" מלישבע פשעופטורי ,"שלא

נז:)הגמ' בשו(בד שנאמר ממה זאת ""לומדת לשמורח כלי או כס רעהו על איש ית כלל"כי דהוי ,

ו וכלל, הקדשות.רעהו"ופרט למעוטי "
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.2ozeixg`a aiigy miycwa

w"z itl. באחריות חייב שאינו קדשי כדי מלהשבע, פטורי

כשו הוא א שא מלהשבע, הוא פטור מדרבנ אפי' שמואל שלא"לפי מלישבע הוא פטור ש

" דכתיב ונאבד, לשמורנגנב בהמה וכל שה או שור או חמור רעהו אל איש ית ופרטכי כלל דהוי "

ו בליסטירעהו"וכלל, מכשנגנבו חו שכרו, מפסיד מלהשבע שפטור וכיו הקדשות, למעוטי "

שכרו. ומקבל הגזברי במעמד העיר לבני שנשבע , בי ספינתו כשטבעה או מזוי

שלא כדי שבועה, חייב מדרבנ אבל נגנב, שלא מלהשבע פטור הוא מדאורייתא רק אלעזר ר' לפי

בהקדשות, מזלזלי אד בני d']יהיו `yepay dxrda onwl k"yna oiir - exky lhep m` oiprle].

y"x itle.[ מדרבנ א זהו שמואל לפי א בכפל. שחייב כנכסיו הוי

.„ÔÈÓÂÏ˘˙· Ì·ÈÈÁÏ Ì‡ ÂÚ˘Ù˘ ˙Â˘„˜‰Â ˙Â¯Ë˘Â ÌÈ„·Ú ˙ÂÚ˜¯˜ ÏÚ ˘"Â˘Â Á"Â˘ ÔÈ„

.1`nzqa dxiny elaiwyk

i "yx itlד וד"(במשנתינו נשבע, אינו הנ"ה שדייקו כפי , משל אינו והמהר"ה הרמב"שי"י שיטת וכ משכירות"בפ", ב

.ג)"ה לשל חייבי פשעו א

'q ezd itleד נז: שו"(ד הרמב"ה שיטת לפי וכ והראב"הרשב"ח, )"א ש בהשגות שלד די דמכל , לשל פטורי

נתמעטו. ycwdaהפרשה - "zeycwda oilflfn mc` ipa eidi `ly" dpwzd it lry ,m"anxd zrcy okziy ,`iwz 'nr d"n` oiir]

[oixney ipic lka opaxcn miaiig.

.2"enlyi ozxiny elwlwi m`y" oipw eyr y"eyd e` g"eyd m`, בתשלומי [`sחייבי

[`ziixe`cn. נכסיה ושיעבדו לכ עצמ הורידו שהרי ,

o ey`xd uex izd itlד אמר)"(בתוס' קניה בלא אבל , בתשלומי להתחייב קני כשעשו דוקא זהו

לא משבועה, א פטור קני היה לא שא משו כשואל, להיות שרוצה אומר השומר א א פטורי

שבועה. בלא נפשיה משעבד

i pyd mvexiz itle" , קני בלא ג חלה ההתחייבות כשואל להיות לחבירו שמתחייבכשמתחייב דכיו

נפשיה משעבד הנאה ובההיא לו, שהשאיל העול סבורי ef],"כשואל `xaq jiiy `l ycwday xazqn].

i "yx itlהשוכר)"(ד מידו"ה הקדש.קנו של בכס פועלי שכר הקדש של שגזבר באופ א היינו "

i`n` ycwda zeywdl yi cere ,lren f"d ycwd ly milka dpewde ,dpew ly eilka l"iiw `d ,ycwda oipw okzi ji` dywdy yi]

.fwz 'nr d"n` oiir ef 'nb xe`iaa - heicdl ezxiqnk deabl ezxin` ixd ,oipw iraהר heicdaח:"שיטת wx liren "ecin epw"

[iwze ,cwz 'nr d"n` - rwxwd lr mlyn y"eyy gkene ,rwxwk mdy ,"mirxf" my epipyc ,`id `ziixadn diyewde ,ycwda `le.

.‰‰¯ÈÓ˘‰ ¯Î˘ ˙‡ ˘˜·ÓÂ "‰Ò‡" Â‡ "‰·‚" ÔÚÂË˘ ˘"Â˘ ÔÈÚÏ

l`eny itlשנשבע avz]אחר 'nr d"n`ae ,y"yx oiire ,oirayp d"c i"yx - ryt `ly],נאנס א רק שכרו מקבל

לא שהרי שכרו, נוטל אינו באונס, שלא אבדו או נגנבו א אבל לשמור, עליו שמוטל מה את קיי שהרי

לשמור. חיובו oickקיי opaxcn dreayde ,dreay `la lhep dxez oicn m` ,xkyd lehil ick "qp`py" dreayd xcba epc mipexg`d]

.y"iir ,bvz 'nr d"n` - "izaiigzp m` rcei ipi`" ciwtnd iedc ,llk lhep epi` `picny `"iye ,dpynd zreay `idy ,"oilhep oiraypd lk"

l`eny xn`y dny azky in yi cer .q"ya ok rnyn `ly mixaeqe miwleg yie ,exky lhep epi`y xaeqe l`eny lr wleg `"xy azky yi

epi` dnexzd dnxzpy `la la` ,oixafbd cnrna heicdl oiraypc dnexzd dnxzp xakya `l` mixen` mixacd oi` "oxky lehil oirayp"

dxrdae dvz ,cvz 'nr d"n` - milwyd eycwzp xaky t"r` oinelyzn xhtdl mixneyd zreay `id dreayde ,heicdl `l` ycwdl rayp

'nr d"n` - xkyd lawn m`a ,dpzdy itk xeht `edy ca` e` apbpe g"eyk zeidl dpzdy y"ey lk oica miwqetd ewlgp cer .y"iir ,26

[evz.

.bq.zipy lewyl aiig m`d ca`e elwy gly.1.dnexzd dnxzpy xg`l ca`pyk.2ca`pyk
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.dnexzd dnxzpy mcew el rcep mbe dnexzd dnxzpy mcew.3dnxzpy cr el rcep `lyk
?dnexzd.gp sc

:‰· Â˘˙

.1dnexzd dnxzpy xg`l ca`p.שנית מלשקול פטורי הבעלי

.2dnexzd dnxzpy mcew el rcep mbe ,dnexzd dnxzpy mcew ca`p m`.שנית לשקול חייבי

.3dnexzd dnxzpy cr el rcep `le dnexzd mcew ca`p m`

i "yx itlלאו)"(ד וא שניתה מלשקול פטור מקרה הגזבר)בכל לידי הגיע לא א .(א

'q ez itleד)"( נשבעי לידיה שהגיע קוד א אבל הגזבר, לידי בא כבר בא רק שנית מלשקול פטור

שנית. לשקול חייבי הבעלי הגזבר

.cq?"zeabl cizrd lre ieabd lre cea`d lr oinxez" yexitd dn.gp sc

:‰· Â˘˙

.1cea`d lr oinxez.התרומה שנתרמה אחר שנאבד שקלו על היינו

i "yx itlלאו)"(ד וא אה א התרומה, שנתרמה אחר לו ונודע התרומה שנתרמה קוד כשנאבד ג

הגזבר. לידי הגיע לא עדיי

'q ez itleד)"( נשבעי הגזבר.ה לידי הגיע כשכבר דוקא

.2ieabd lr,:yxtn i"yx, בדר mitiqenועודנו 'qezdאע שתרמו.": אחר שנאבד ג

.3zeabl cizrd lr

i "yx itlד בתוס' מובא )"(בכתובות נשבעי ואפי'ה באדר באחד שקלו שלח ולא שנאנס מי עבור תורמי

. מכא לאחר נגבה לא

' q ezd itleאע לגזבר ולשלחו זמ לאחר לגבות העתיד לשליח."על עדיי נתנה לא הרמה שבשעת פ

.dqote` dfi`a ,oixafbl rayp gilyd ote` dfi`a ,eca` e` eapbpe odilwy z` egly xird ipayk
?rayp recne ,xird ipal.gp :fp sc

:‰· Â˘˙

.1dnexzd dnxzpy xg` eca` e` eapbp m`(ההקדש על אלא הבעלי על אבידה אחריות אי נשבעי"(שאז

."לגזברי

l`eny itlפטו ,מדאורייתא שכר ליטול כדי מדרבנ רק היא והשבועה שבועה, בלא ג מלשל רי

['d oic aq daeyz lirl k"yn oiir - rayp dn].

o pge i iax itl"לגזברי דרנשבעי ואליבא , באחריות שחייב בקדשי שמדובר מפני רק הסובר"" ש

כנ שבועה, בלא ג מלשל פטור רבנ לפי אבל כנכסיו, יוחנ"שהוי רבי ואיתותב ,3 די סג תשובה ל

מברייתא.

xfrl` 'x itle" היא זו פשעושבועה השומרישלא את שחייבו חכמי תקנת מכח רק והיא "rayil]

[eryt `ly.בהקדש יזלזלו שלא -כדי minkg zpwz dzid `ly xaeqe `"x lr wleg y"xk cinrdy opgei iaxy azky yi]

[bwz 'nr d"n`.

i "yxaאר"(ד אלא בשוא)"ה דוקא מדובר אלעזר ר' שלפי פשע,"מבואר: שלא לישבע שחייב [r"reח

[fvz 'nr d"n`a, מדרבנ לשל חייב השבועה ובלא .m` s`y :x`ean 'h 'g 'ld milwy zekldn b"ta m"anxa j`]

oiir ,m"anxd zhiy aeyia - g"ey cia eglyy dna eryt ik ,zeixg`a milrad miaiig dnexzd dnxzpy xg` eca` e` eapbp
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'nr d"n` oiir - ezhiy xe`iaa ,oiibeqn a"ve ,zqid zreay 'it` ycwd lr oirayp oi`y ,oe`b i`d ax zrc .vz 'nr d"n`

[fvz.

.2dnexzd dnxzp oicl e`ayk m`

i "yx itlד)"( נשבעי .ה לגזברי נשבעי

'q ezd itleד)"( נשבעי .ה נשבעי htz]לא 'nr d"n` oiir - i"yx ixac xe`iaa].

.3dnexzd dnxzpy mcewn milral rcep m`eעל האחריות זה באופ שהרי העיר, לבני נשבעי

שנית. לשקול הבעלי

.eq?z`f micnl oipne ,dlik`a mixzen m`d xneynd on zexit hwlnd.gp sc

:‰· Â˘˙

התוס' לשמור)"(דלפי "ה שנאמר באכילה, אסור משומר התורה תבצורמ לא נזיר ענבי המשומרואת מ "

ולפי מהפירות, לאכול לו אסור ג ובצר כשעבר בדיעבד ואפי' ההפקר, מ בוצר אתה אבל בוצר אתה ז"אי

" שנאמר להקדש, א אסורי ישראלהפירות לישראל.ממשקה המותר מ ".ct sc zegpna 'qezd ixac zehyt itl]

dxezdn exeqi` xneynd on dlik` xeqi`y mixaeq zegpna 'qezd s`y eyxity yie ,opaxcn wx `ed xneynd on dlik` xeqi` - ixney d"c

[biwz 'nr d"n` -.

מיוחדי שהפירות מודיע ורק הפירות את שיקחו מאחרי מונע אינו השומר שא : מוסיפי התוס'

משומר נקרא אינו מליקח נמנעי מעצמ וה העומר, עבור לדוגמא: מסויימת, באכילה.למטרה ומותר "

xear xnynyk `le dxez dxn` "jxifp"e "jxivw"y eazky yi oke ,"xneyn" `xwp `l mc`n `le zeige zetern dxinyy eazky mipey`x yi]

m` la` ,ezligzn xeny `edyk `wec oke ,mxnyn xg`yk `le mxnyne cner a"dradyk wx `ed "xneyn" xeqi`y ,azek y"yxd .ycwd

[ehwz 'nr d"n` - xneyn `xwp epi` eze` mixnyn k"g`e xwten did.

.fq,yi` zy` wtq dzid ray za recn?dreh `l` epi` "`hg cec" xne`d lk recne.hp sc

:‰· Â˘˙

i "yx itlכדדרש)"(ד "ה התנה הגט את כשכתב שאוריה הוימשו המלחמה בסו יחזור ולא ימות שא

מעכשיו יחזור,"גט דשמא איש אשת ספק הוי ולכ ,[gep d"cez - dreh `l` epi` "`hg cec" xne`d lk okle].

' q ezd itle( מ(ש תנאי, ללא גט כתב ""אוריה לה קוראת הגמ' אישמ אשת כ"ספק שעושי משו ,

. כ עשה א ידוע ולא בצינעא

.gq?`l izne ,ezy` zvr xg` jlil ie`x izn.hp sc

:‰· Â˘˙

.1`inyc ilina.ראוי אי

.2`ziac ilina.ראוי

.3`rx`c ilina

'nba oey`xd oeyld itl.ראוי אי

'nba ipyd oeyld itle.ראוי

.hq?recne ,d`neh lawn m`d ,"i`pkr ly exepz" yexitd dn:hp .hp sc

:‰· Â˘˙

לחוליא, חוליא בי חול שנתנו באופ חוליות שעשאוהו תנור היינו עכנאי של yxtn:תנורו i"yxשהאומ

עשייתו, בתחילת כ ekzgעשאו ziad lrad k"g`e ,mly one`d zian `a xepzdy ,eyxity yi j` ,c"a`xde m"anxd eyxit oke]
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[zeileg e`yre.

xfril` iax itl.טומאה מקבל אי

ל"רש מחשיבו הכלי עשיית בתחילת החוליות בי חול שנתינת מכיו מפרש: אדמה"י מקבלכלי שאינו "

טומאה.

מזו זו החוליות את מפריד שהחול משו : מפרשי כלי)ותוס' נקרא .(ולא

minkg itle.טומאה מקבל הכלי

החוליות."רש בתר שהולכי מפני מפרש: י

חשוב. כלי שנקרא מפני : מפרשי ותוס'

' q ezl i "yx o ia n"wtpdלכו תוס' שלפי בטיט, המחוברות בחוליות רש": ולפי טומאה, מקבל ג"ע י

ר מחלוקת יש ."בזה וחכמי א

.r:recne xeknle axrl xkenl xzen m`d mi`ad mipte`a.1,miycg zexita miycg zexit
.jtidle - mipyia miycg.2.jxa dyw oii.3.dywa jx oii.4.oiia oii ixny.5min

oiia?.q sc

:‰· Â˘˙

.1zexit axrlרש )"(בדי"אסור, אי משדהה לו יערב לא פלוני משדה פירות לו פסק שא מפרש:

mixaeq:אחרת, ixi`nde c"a`xd y"`xd la` ,oxkenle eizecy zexit axrl el xzen gweld mr wqty mcewy xaeq i"yxy rnyn]

[oda xkipe d`xp epi`e miti zxeza oxkenl ick miti zexit daxda mirx hrn zexit axrl xeq`y.

`ed axrl xeqi`dוא , בחדשי חדשי אפי' ישני", לו למכור פסק שא , בישני חדשי לומר צ

. חדשי בה יערב לא

."רש החדשי מ יותר קמח ועושה יבשי שהישני מפני מפרש: י

מחדתי, מעלי עתיקי מילי שכל מפני פירשו: cnwz]ותוס' 'nr d"n` oiir - i"yxk eyxit `ly mrhd].

i "yx zqxib `idy 'nba ep izqxib itlמפני יותר, יקרות שהחדשי באופ א חדשי לערב אסור :

, לישנ רוצה שאד מפני אלא טובות, שה מפני אינ החדשות של דמיה דעילוי , לישנ רוצה שאד

, לישנ רוצה אינו הישנות על עמו שפסק oiaxrnוזה oi`y xzei zelef zepyidyk `irain `lc ,jtidl s"ixd zqxib]

[hlwz 'nr d"n` - opyil dvex zeycg gweldy iptn ,zeycga oze` miaxrn oi` mb od zexwi m` 'it` `l` ,zeycgaרש וסובר י".

שמשביחו)"(בד מפני .ה בחדשי ישני לערב שמותר ,,dlik`l xzei miaehy 'it` axrl xeq`y xaeqe ,i"yx lr wleg y"`xd]

[flwz 'nr d"n` - m"anxd azk oke ,elwlwzie mpyil miie`x mpi` mipyie ,mpyil dvex miycg dpewy dfy itl.

.2zezibd oia df m` ,jxa dyw oii axrl(שתסס לפני היא,(פי' הלכה וכ שמשביחו, מפני iמותר "yx
:yxtn,בה ולגמג לחס שאי ברורה הלכה nr'שהיינו d"n` - ipiqn dynl zekldd oia df xac dpn m"anxde]

[hlwz.

qqzy xg`l m`ומוחל יודע והלוקח הואיל לערב, מותר שתסס לאחר א לערב שנהגו במקו

ומתיר, חולק אחא שרבי הביא איקא דרב בריה אחא רב אסור. לערב שלא שנהגו במקו אבל , כ על

הנטע 37]בדבר dxrdae ,nwz 'nr d"n`a r"re ,i"yx - egwly mcew enreh mc`y]שנתערב להבחי שיכול מפני ,

mewnaבו. `pic oiprl eilr jenql wx e` ,`g` iaxk epizpyn z` cinrdl oeekzn `wi` axc dixa `g` ax m` miyxtnd ewlgp]

[my d"n` - cala axrl ebdpy.

.3dywa jx oii axrl

i "yx itlד מפני)"(במשנה הגיתות"לכוה בי אפי' לערב, אסור התסיסה)ע שנגמר לפני שפוגמו,(פי' מפני ,

oial ,zezibd oia wx xzeny jxa dyw aexir oia wlig j` ,egiayny itl dywa jx axrl xzen - xehd wqet oke - y"`xd itl la`]
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[15 dxrdae ,glwz 'nr d"n` - mlerl xzen dfy dywa jx aexir.

.4oii ixnya oii ixny axrl

i "yx itlאבל)"(ד אעה מותר, חבית אותה משל זה מודיעו,"א שלא 47]פ dxrdae ,anwz 'nr d"n`a r"re],

אסור, חביות משתי זה א iptnאבל meid lya yn` ly mixny axrl el oi` ziag dze`a 'it`y :xaeq `"ahixd la`]

[dze` zelwlwny.

.5axrl ebdpy mewna ,oiia min axrlהגיתות בי זה התסיסה)א שנגמר לפני מי(פי' לערב מותר ,

, כ בחזקת היינות כל שהרי טעות, כא דאי למוכרו, ניכר שאינו עירוב אפי' המנהג שמותרכפי (ומשמע

לתגר) אפי' היי את לערב.למכור אסור התסיסה לאחר אבל ,

axrl `ly ebdpy mewna.אסור

min ea axerny xkipy cr min daxd ea axrn m`.לתגר ואפי' למכור מותר

xkip epi`e oiia min el axrzp m`אא בחנות ימכרנו מעורבי"לא שמי וקונה קונה לכל יודיע כ

אע למכור אסור לתגר אבל לרמות."בו, מנת על לוקחו והתגר הואיל שמודיעו, פ

.6xbzd.לערב מתכוו יהא שלא ובלבד אחת, מגירה לתו ולית גרנות מה' ליטול לו מותר

.`r?mc` ipa mzq zbifn idne ,`ax zbifn idn ,ipexyd oiia mitiqen min dnk.q sc

:‰· Â˘˙

רבא)"(דבתוס' מבואר:ה

.1ipexyd oii oke mc` ipa mzq zbifnay. שני מוסיפי יי חד על

.2`ax zbifna, מי שלש מוסי היה יי חד q'על ezd eyxit dligzaהיא משונה רבא שמזיגת

, אחרי ולא כ מזג הוא ורק , אד בני mzpwqnמשאר itl j`ס חד"רבא על היא מזיגה שסת ל

שלוש. מוסיפי יי
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éùéîç ÷øô

êùð åäæéà

.`?ziaxz edne jyp edn:q sc

:‰· Â˘˙

àúé éø åàãî äø åñàä êùð

.1mixpic 'da rlq delnd.מהתורה האסורה ריבית הוי הלואה בשעת שקצ b'כל 'ld e"t m"anxd itl]

rnyn :cq sc onwl i"yxn ,dxezdn dxeq` - mipey`x daxd cere c"a`xd itle ,dxezdn dxeq` dpi` onf zgeexd zrya dvivw -

[49 dxrdae fkx 'nr d"n` - m"anxdk rnyn :e sc oiyeciwa i"yxne c"a`xdy.

.2ylya oihig miiz`q gwl.תורה אסרה פירות הלואת דג מדאורייתא, אסורה הריבית

לעבור אלא הכתוב חילק לא כרח ועל , נש בלא תרבית ואי תרבית בלא נש שאי רבא: מסקנת

. לאוי בשני cnelyעליו `piaxk e` ,lke`l sqk oia welig oi`y y"fbn zcnely epiptly `ziixad zpwqn it lr md `ax ixac]

f"itle ,oipiica z`vei dpi` dvevw ziaixy xaeqd ezhiyl `ed `ax ,`ax d"c :`q sc onwl 'qezd zrcl .onwlck ,weqtd oeyl sebn ok

itl la` ,zeiewln ipy zeaxl "oie`l ipyl" aezkd `ae ,lfbk dyrl wzip `le ,oeaydl dpzip `ly ziaix ly oie`ld lr oiwely `vnp

dpzipy iptn ziaix ly oie`ld lr oiwel oi`y :'b 'ld deele deln 'ldn c"t m"anxd wqet oipiica z`vei dvevw ziaixy l"iiwc i`n

[349 dxrdae bt,bk 'nr d"n` - oeaydl.

ï ðáøãî äø åñàä ú éáøú

.3adf xpica mihig epnid gwl[i"yx - sqk xpic d"k md],mixpic 'la mihig ecnr ,xryd oke xekd
zeieyr jihig ixd :el dpr deelde ,oii mda gwile oxkenl dvex ip`y iihig il oz :el xn`

el oi` oiie oii oda ilv` jl ixde 'la ilr,כמכר הוי לא יי לו שאי דכיו , מדרבנ רק ריבית הוי

אבל עכשיו, של כשער לו שפוסק א הוא והאיסור המלווה, של ממונו מתרבה היי יוקיר שא נמצא

הלואה. דר ולא וממכר מקח דר והוי הואיל איסור, אי התורה מ

.4eiykr ly xry itl dpyd lk dpn ieeya oihig lawl n"r eiykr dpn ozilהשער)"(די"רש וכ ה

כדתנ , החיטי של שער יוקיר א א שמותר, opzde]מביא, d"cez :aq sc onwl oiir - `ipzck b"i]"השער יצא

ואע , לזה"פוסקי יש לזה שאי הללו."פ במעות עתה לקנות הלז המוכר שיכול מפני ,äøñàù úéá éø

ä åìîä ìò å ä å å ìä ìò äø åú

.amicnl oipne ,xac lk lr m`d ,delnd e`/e deeld lr m`d ,dxez dxq`y ziaix
?z`f.`q :q sc

:‰· Â˘˙

.‡‰¯Â˙ ‰¯Ò‡˘ ˙È·È¯

, לאוי בשני עליו עוברי הלווה וג המלוה ג הלואה, מת בשעת תורה שאסרה קצוצה בריבית הלואה

, דברי שאר בהלואת ובי אוכל בהלואת בי כס בהלואת `m]בי d"cez - mipa`e mivr s` epiidc].

äø åúäî ì"ðä í é ð éãä ã åî éì ïô åà

oie`l ipya mixaer delnd mbe deeld mby dxeza xewndסא.)הברייתא ס: :(ד מפסוקי זאת לומדת

" כתיב המלוה אכלאצל תת לא ובמרבית בנש תת לא כספ ""את כתיב הלווה ואצל לאחי, תשי לא
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יש אשר דבר כל נש אוכל נש כס לומדת:נש"מה1.,"נש הברייתא הלווה, אצל האמור הראשו "

כס לנש עני אינו בלווה)א "(האמור הפסוק בתחילת נאמר כבר תשישהרי ,לא כס לריבית תנהו "

יש"מ2. אשר דבר בנשכל בי , אחרי ולדברי לאוכל כס בי הלווה אצל מחלקת לא שהתורה למדי "

בריבית. ה3.ובי המלונש"מכח שדי לומדי אנו המיותר, השני גז" מכח הלווה כדי ."ה נש נש ש

רש עיי הברייתא ד"בפירוש ס: ד ת"י ד"ה סא. וד ת"ל ezpeeka:ל."ה yxtn `"yxdnd ,mipexg`d ewlgp ezpeeka]

`linn ,lke`a jyp oeyl deela epivny oeikc ,oeyld zernynn `l` deey dxifb `la delnl deeln lke` jyp cenll `ziixad zpeeky

zexrdae ,'l hk 'nr d"n` oiire ,deeldn jyp jyp y"fba cnlp delna sqk ziaix wxe ,lke`a jyp xeqi` bdep delna s`y mixne` ep`

e`l "sqk jyp"n l"fg eyxcy myky :z`f opirci deela lke` ziaixy ,yxtn ,l"z d"c .`q sc i"yxy azekd m"xdn oierie ,194±201

oipn i"yxk eywzd oipr epi` m` d"c 'qez s`ye ,etebl oipr epi`n lke` ziaix "lke` jyp"n miyxec jk ,etebl oipr epi`n sqk ziaixl

[jenqa oiir myexit - 'nba dxkfp `l ef dyxce li`ed ,i"yxk yxtl evx `le ,deela lke` ziaix epl.

תוס' אינו)"(דואילו א שמה : כס"מפרשי אנש אלא , בכס רק לא ריבית לומדי בתורה המוזכר "

ש נמצא וממילא בנש"באוכל, האמור אוכל"" "נש וא שווה, לגזירה מופנה בנש" שאמור כל"" נש

במלוה.דבר אותו ומעמידי מופנה "

`piax itle[`ziixad yexita]הגז בלא דכיו"ג , בכס ותרבית באוכל נש המלוה אצל שיש יודעי ש

" אכלדכתיב תת לא ובמרבית בנש לו תת לא כספ והגז"את , ולכא לכא ליה שדי ללמדנו", צרי ש

" עובר המלוה יששג אשר דבר כל ."על

.·Ú˜¯˜ ˙È·È¯Â ˙ÂÚÓ ˙‡ÂÏ‰

)"(דתוס' א בערכיה הגמ' את ומביאי שאסור, לא.)סוברי גמורה(ד ריבית חומה ערי שבתי האומרת:

זאת. התירה והתורה nr'היא d"n` - exaig seqale yelz ied zia ixdy ,xaegnk epic exaig seqale yelzy 'qezn egikedy yi]

[gn.

.‚Ú˜¯˜ ˙È·È¯Â Ú˜¯˜ ˙‡ÂÏ‰

'q ezd zhiy itl( התורה,(ש מ דשרי `dxeq,אפשר rwxw ziaix i`ce opaxcny mixaeqy rnyne ,xaca ewtzqpy rnyn]

[150±152 zexrdae fp cp 'nr d"n`a oiir j` ,zeaezka o"xd zrc oke" מדכתיב ומתמעט תשי, "לא כלל, כס" פרט,נש "

דבר" כל ,נש ממו גופו ואי מיטלטל שאינו דבר כל למעט וכלל, ופרט כלל וכלל, חזר "y"`xd zrca g"ad itl]

.fp,cp 'nr d"n` - mixac ziaixn rxb `lc ,xeq` opaxcn n"n - o"xd itle ,opaxcn s` zxzeny heyt rwxw ziaix קרקע- הלואת אופ

קרקע mbוריבית - `"ayxd mya `"xbd zedbd itle .en±an 'nr d"n`ae y"iir ,y"`x - `"i mlyl n"r zeperh miptb 'i delyk xaecn

`aend d"nxdy rnyn xehdny ,b"wq my `"xbd zedbd azeke ,'` 'irq `qw 'iq c"xei r"eya wqtp oke ,`ziixe`c xeqi` yi rwxw z`elda

- "'qezd ixack xwir d`xp jkitle" miiq `"ayxd ixdy ,`"ayxd mya `"xbd lr midnz mipexg` dnk .df oicl dcen - `ad `yepa -

[107 dxrdae fn 'nr d"n`.

.„Ù"Â˘Ó ˙ÂÁÙ

'q ezd itl( ריבית,(ש איסור אי zegtמהתורה ziaixde t"eyn zegt d`elddyk `l xeqi` oi`y :rnyn zeaezka 'qezn]

[cp ,bp 'nr d"n` - ivge dhext el xifgiy n"r dhext el deldyk `le t"eynהנ וכלל ופרט מכלל דמתמעט myaל,", xehd itl]

dp 'nr d"n`a r"re ,oipiica eze` oi`iven oi` la` :siqen r"eyd ,'` 'irq `qw 'iq c"xei `"nxae r"eya wqtp oke ,dxezdn xeq` - d"nxd

[xeriy ivg oicn t"eyn zegt xeq`l yi m` oiprl ep.

.‰˙Â¯Ë˘Â ÌÈ„·Ú

)מתוס' משו(ש ופחות קרקעות ממעט וכלל פרט שהכלל ושטרות,"שנקטו עבדי ג שממעט נקטו ולא פ,

ד מתוס' משמע וכ ריבית, איסור בה שיש משמע אלא,"לכאורה yxtnd:ה ,'` 'iq y"`xd zrck mzrcy l"i j`]

`wec md 'qezd ixacy eazky yie .my zexrdae an 'nr d"n` - mnewna xg` rextle d`vedl ozipy mixaca `l` d`eld jiiy `ly

[364 dxrdae ct 'nr d"n` - zern z`elda car ziaix zgiwl xeqi`n micar lfb cenll yi oiicre ,car ziaixe car z`elda.

.bonehe daipb ,xiky xky yaek ,d`pe` ,ziaix ,lfb lr micxtp oie`l dazk dxezd recn
?mipyn e` ipydn cg` cenll `"`e glna eizelwyn:`q .`q sc
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:‰· Â˘˙

.1d`pe`e lfbהלווה על שאפילו הוא, חידוש ריבית איסור שכ ריבית, נטילת מאיסור ללמוד נית לא

מחבירו. דבר לוקח שלא א תורה, אסרה

.2ziaix.דמחיל ידע דלא ואונאה, מגזל ריבית נטילת איסור ללמוד נית לא ולכ מדעתו, m"anxdהוי itl]

itly ,y"`xd ixacn rnyne ,liren `ly xaeqe wleg c"a`xde ,ziaixd zxfgdn delnd z` xehtl deeld zlign liren - bi 'ld c"t

[cq 'nr d"n` - my n"ndn zxg`e ,lawl cizry ziaixd lr mb dlign ipdn m"anxd.

.3d`pe`.וגזל מריבית אונאה איסור ללמוד נית לא ולכ וממכר, מקח דר ly`הוי :azek fkx 'iq n"eg xehd]

[`t 'nr d"n` - d`pe` lr oiwely gikedl yi ixn` d"c oiibeqa 'qezd ixacn j` .`r 'nr d"n` - d`pe`c e`l lr oiwel.

.4xiky xky yaekרש אסור, שיהיה ואונאה מריבית ללמוד נית לכובש)"(די"לא שהכסה כיו מפרש:

משא ליה, מחסר ולא השכיר לידי הגיע לא ואונאה."עדיי ריבית lfb]כ oiprl jenqa onwl k"yn r"re].

.5lfb xeqi`צ ושלכ ואונאה, מריבית הצד במה גזל איסור ללמוד שנית אומרת: שהלאו"הגמ' ל

" של לאו על שעובר מה מלבד שכיר שכר שהכובש ללמדנו בא המיותר עניבגזל שכר תעשוק לא

""ואביו של נוס בלאו ג עובר תגזול, בתוס'"לא לעבור)"(ד. שניה לוקה שכיר שכר שהכובש מבואר:

מלקויות.

.6eaepbz `lע או לצער מנת על גונב א א שאסור ללמדנו בא שהפסוק אומרת לשל"הגמ' מ

ואונאה. מריבית הצד במה שאסור ללמוד נית רגילה גניבה דאילו כפל. aexeתשלומי i"yx miyxtn ok]

mixaer mlerd lk k"`c ,'de 'c inelyz mlyl n"r e` xrvl n"r aepbl xeqi` oi` - z"x mya uxt epiax 'qez itl j` ,mipey`xd

on zepdil dvex epi`e ,envrl daipbd akrl ezrcayk `l` dxez dxq` `ly :yxtn jkitl ,jk miyery mei lke miyrne ,df e`la

miltk eiey mlyl dvexy `l` envrl utgd akrl ezrcay o`k ezrcl yxtzn "ltk inelyz mlyl n"r" s`e ,exrvl wx `l` daipbd

[hv 'nr d"n` -.

.7"htyna ler eyrz `l" eizelwyn oneh ly e`lמשעת עליו שעובר ללמדינו שבא אומרת: הגמ'

, לכ פסוק צרי ולא גמור גזל הוי בה ומוכר במלח משקלותיו הטומ דאילו e',הטמנה, 'eyz onwl r"re]

['f.

.clfb ly e`l.1,recne ,eilr oiwel m`d.2,exiag z` lfeby in xaer oie`l dnk.3rwxwa dlifb jiiy m`d
?recne ,micarae.`q sc

:‰· Â˘˙

.1lfb ly e`l'ובד"(דבתוס אמרי ע"ה זהו לעבור, קמא.)"ה ד בחולי הגמ' והויפ הואיל , לוקי שלא מבואר:

שני בו שיש ללמדינו בא בגזל שלאו אמרה לא בסוגייתנו הגמ' שלכ : ומפרשי לעשה, הניתק לאו

. לאוי

.2micar zlifb lr'אלא)"(דבתוס "ה על שעוברי תגזולמבואר: וקרקעלא לקרקעות שהוקשו א "

שא משו רק זהו נגזלת אינה שקרקע דמה נגזלת, ממקומה,"אינה להזיזה ad`]א oica x`eank].

.3rwxw zlifb lr

'q ezd zhiy itl( ממקומה,(ש להזיזה אפשר שאי משו בקרקע גזל של לאו l"iiwcאי i`n itl edf]

`id opax zxaqy d`iand ,my w"aa 'nbdn ,'qezd ixac z` ayiil miyxtnd ekix`de ,zlfbp dpi` rwxw :fiw sc w"a zkqna opaxk

lfbc e`l yi opaxl s`y mixaeqe 'qez lr miwlegd yi .zlfbp rwxw xaeqe eilr wleg xfril` iaxe ,llke hxte llkn herin mdl yiy

[380 dxrdae .v±dt 'nr d"n` - rwxwa s`.

.d?micar zxikna "epez `l" xeqi`e d`pe` yi m`d.`q sc

:‰· Â˘˙

אלא)"(דמתוס' שה תונו"משמע: וקרקעותלא עבדי שנתמעטו המיעוט בכלל והוא , בעבדי נוהג אינו "
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zxfgeמאונאה, gwn lehian `l` zerwxw ehrnzp `ly - fly devn jepigd zrc itle ,eh ci miweqt d"k `xwie o"anxd itl mle`]

[ct 'nr d"n` - xac lka bdep "epez `l" xeqi` la` ,d`pe`.

.e?"dxeynae lwyna dcna htyna ler eyrz `l"n l"fg micnel dn:`q sc

:‰· Â˘˙

.1dcnaומפרש , הגשמי בימות ואחד החמה בימות לאחד ימדוד שלא קרקע, מדידת לא"(די"זו ה

כימדוד) ומתפשט הגשמי בימות לח שהחבל מפני וזהו שדה, לחלוק שבאי באחי שמדובר צרכו: ל

, מתכוו יובשו מתו nr'ובקי d"n` - zxvwzn sxegae zagxzne zrwazn rwxwd dngd zeniay :yxtn l`ppg epiaxe]

[my d"n` - `"ahixdn zxg`e ,oig`d lr `le ccend lr `ed xeqi`dy rnyn i"yxn .hw.

.2lwynaומפרש במלח, משקלותיו יטמי באלו."שלא לוקח במשקל לוקח וכשהוא מכבידו, שבכ י:

z"x ixack d`xp `l` ,xkend lr i`w `xwc dihytc ,xeegn epi`e ,gwell o`k aezkd xidfd - i"yx ly - eyexit itle :azek `"ayxd]

[dw 'nr d"n` - oliwne zelewynd gk a`ey glndy ,yxity.

ש אומרת: במשפט"הגמ' עול תעשו משעתלא עליו לעבור הוא התורה חידוש וכל מעליא, גזל הוי "

ופירש דמשקולות)"(די"עשיה, לאו אעה הטמנה משעת עליו לעבור דהיינו :", בה שקל לא שעדיי [`mפ

[fw ew 'nr d"n` oiir - oiicr olwyn dpzyd `le glnd on cin mze` gwly s` df e`l lr xaer.

.3dxeynaרש ירתיח, שע"שלא מפרש: ברתיחה,"י כמו קצ מעלה הכלי לתו במהירות ששופ י

מלא, נראה iw]והכלי 'nr d"n`ae `"ahixae o`k y`x 'qeza oiire].

.f?recne ,"mixvn z`ivi" dxikfd dxezd zeevn el`a:`q sc

:‰· Â˘˙

. ובשרצי במשקולות בציצית, בריבית, מצרי יציאת שמוזכר שהטע אומרת: zenewnהגמ' g"nd lkay :yexit]

[biw 'nr d"n` - mixvn z`ivi dxkfp mrh dn el` zeevna la` ,df oiprl zekiiyd zeevna df ixd ,mixvn z`ivi zxkfenyהקב אמר ה,":

מהאנשי ליפרע שעתיד הוא אני כ בכור, אינו של לטיפה בכור של טיפה בי במצרי שהבחנתי הוא אני

: הבאי

בנכרי1. מעותיו שתולה ixkp"]ממי cia" qxeb s"ixd]. ה נכרי של ואומר בריבית, לישראל אות [mipte`dומלוה

[d`ad 'eyz oiir - ixkp ly zn`a md zernd xy`k xeqi` oi`y.

הוא,2. תכלת ואומר בבגדו איל קלא שתולה qezd']ממי iyxtnae dlezy d"c 'qez oiir].

שאע3. מפרשת: הגמ' במלח, משקלותיו שטומ מ"ממי שאסור, ופשוט גמור גזל דהוי הפסוק"ג את צרי מ

במלח. הטמנת משעת עליו לעבור

לישראל.4. ומוכר טהורי דגי קרבי ע טמאי דגי קרבי שמערב ote`aממי xaecny ,rnyn 'nbd oeyln]

iwady xaecny xyt`e ,xacd xrekn t"kr e` dxezd on dligzkl xeqi` oilhan oi` ik ,xeq` k"tr`e aexd md mixedhd mibcdy

[fhw 'nr d"n` - mi`nhd mibcd z` mipniq t"r xikdl leki.

.g?ziaixa l`xyil mzeeldl l`xyil xzen m`d l`xyi cia `vnpd ixkp ly zern:`q sc

:‰· Â˘˙

'q eza oey`xd yexitd itlמעותיו)"(ד שתולה מותר.ה הנכרי של באחריותו המעות r`:א sc onwl 'nba]

myexit zpeeka ,mziyew z` 'qezd eywd okle ,cia ozpe iebd lhp k"`` xg` l`xyil mzeeldl el xeq` ziaixa iebn deely l`xyi :x`ean

zeyx el oi`e ,ziaixa mzeeldl zpn lr l`xyid cia oecwit md zerndy xaecny :xzei my x`eany uxt epiax 'qeza oieri oey`xd df

miwlegy mipey`xd on yie ,xzen ixkpd ly qetexhet` `ed m` wxe ,oir zi`xn meyn xeqi`de ,ixkpd lr zeixg`d lke ,dfl `l` m`ivedl

`aend - 'qezd ly ipyd uexizdk eyxit okle ,xzen xeqxqk my cner l`xyid m` wxe ,ixkpl zegily oi`y itl ,oicd xwirn z`f mixqe`e

[fiw fhw 'nr d"n` - jenqa.
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i pyd myexit itle" לישראל אמר הלווה עליא תהא והאחריות מנכרי ללוות שלוחי שנתתהא או "

מותר. הנכרי מ ללוות משכונות oekynלו el ozpy e` eilr jenqiy xn`y `lay 'qez ixacn egikedy yi ,`ziixe`cn t"kr]

azekd :`r sc onwl ikcxnd lr dywdy yi o`kn .145 dxrda y"iir ,fiw 'nr d"n` - cala opaxc xeqi` `le `ziixe`c ziaix df ixd

yi ,xg` l`xyia `le "ixkpa eizern dlez" exn` dnl k"`c ,dxiar xacl gily oi`y itl ,gily ici lr ziaixa zeell xzeny :i"yx mya

[ciw 'nr d"n` - xeq` delnd gilyay i"yx dcen la` deeld gilya wx `l` i"yx xizd `ly uxizy.

.hoxifgdln xeht e` oipiica d`vei m`d ziaix ly zern yxi e` ziaixa zern laiwy in'it`
,miny ici z`vl `aa?z`f micnl oipne.aq :`q sc

:‰· Â˘˙

.‡Ô·¯„ ˙È·È¯[dvevw dpi`e d`eld jxc epi`y xknne gwn jxc lk]

, בדייני יוצאה oiireאינה ,`ziixe`c ziaixa s` miny ici 'it` z`vl jixv epi` opgei iaxl - i`pz d"c .aq sc onwl 'qez itl]

ziaixk ied ,xkn epi`y d`eld xaca ziaix wa` ongp axly l"qc ,`kd d"c :eq sc onwl i"yxa r"r ,1 oic seq ,'b `yep d`ad daeyza

['` `yep 'n 'eyz onwl r"re ,mipiica d`vei `l - my 'qez itle .oipiica d`veie dvevw.

.·‡˙ÈÈ¯Â‡„ ˙È·È¯[zern ozn zrya ziaixd uvwe d`eld jxc lk]

`xtq ax itle xfrl` 'x itl[`i 'eyz onwl]"zia ixa i elne o i plfbd" `zi ixac `pz xaeq okeיוצאה

`xfrl]בדייני iaxk zwqet :dq sc onwl 'nbd]רש ע"(די", ביכ)"ה אותו וכופי בחייו."כותב: תובעו א להחזיר [f"hdד

[hkw 'nr d"n` - ef dgked lr miwleg yie ,xifgdl aeig oi` driaz e`lay i"yxn giken ,'b w"q `"qw 'iq c"eiae 'a w"q 'h 'iq n"eg.

" הפסוק מכח שזהו : מסביר יצחק בר נחמ עמרב אחי שיחיה,וחי כדי לו החזר "cvik mipey`xd ewlgp]

zevn lka enk ,eytp `vzy cr eze` oikne eze` oitek ,xifgdl devn yie li`ed `l` ,eiqkpl micxei `l - `"ayxd itl ,oipiica d`vei

[ckw±`kw 'nr d"n` - zelage zelifba enk epnn oi`ivene delnd iqkpl micxei c"ia - jepigd itle ,dyrמ רק מוציאי א .

" דכתיב , היורשי מ לא אבל עצמו עמהלווה אחי דכתיב"וחי , לבני ולא רחמנא אזהר לדידיה ,

צדיק" וילבש רשע ."יכי

o pge i iax itle, בדייני יוצאה ax`אינה d"c ,'qez]'qeze w"nhiya `aend y"`x 'qezd eli`e ,opgei iaxk l"q `axy :miazek ,

[my q"yd oeilbae .bq sc onwl r"re ,xfrl` 'xk `axy mixaeq uxt epiax.

" דכתיב טעמו: את מסביר יצחק עשהר' האלה התועבות כל את יחיה, לא וחי לקח ותרבית נת ,"בנש

" קרא דאמר טעמו: את מסביר אהבה בר אדא רב ואילו , להשבו ולא נית נשלמיתה מאתו תקח אל

מאלקי ויראת "ותרבית קרא דאמר מסביר: ורבא , להשבו ולא נית למורא יהיה" בו דמיו יומת ,"מות

. להשבו ניתנו לא ריבית מלוי א להשבו ניתנו לא דמי שופכי מה , דמי לשופכי ריבית מלוי הוקשו

תוס' תנאי)"(דלפי .ה שמי ידי לצאת א בדייני יוצאת אינה

התוס' )ולפי הריב(ש ""בש שמי מיראת להחזיר לו להשבויש ביולא פי על פי' azek:ד."" `"ayxd]

wa`c ,ziaix wa` oiprl n"wtp yiy :azek o"xde ,oipiica d`vei dvevw ziaix l"iiwe li`ed ,df zwelgna `zewtp oi` dkld oiprly

[dkw 'nr d"n` - opgei iaxl dvevw ziaxk xfrl` iaxl ziaix.

i "yx itlלא)"(ד "ה בברייתא התנאי בריביתכל שגבו בריבית לאמלוי גבו שא , יוחנ כרבי סוברי "

. מחזירי

'q ezd itleלא)"(ד .ה מחזירי גבו שא אלעזר, כר' סוברי בברייתא התנאי כל

.‚ÌÈÈÂÒÓ ¯·„ ÏÎÂ ˙ÈÏË Â‡ ‰¯Ù ÂÈ˘¯ÂÈÏ ÁÈ‰ ·‡‰˘Î

.1zny cr xifgdl witqd `le daeyz dyr a`dy ote`a m`כבוד"לכו מפני להחזיר חייבי ע

למ ואפי' , ובושת."אביה לעז משו , בדייני יוצאה אינה c"tד lwpxt z`ved "gztnd" xtqe jlnl dpyn oiir]

[`nw 'nr d"n` - daeyz dyryk miny ici z`vl `aa xifgdl aiig mieqnd xaca ziaix wa`y :azek miycgd `"ahixd .'c 'ld.

.2daeyz dyr `ly ote`a m`" דכתיב להחזיר, חייבי תאורלא לא בעמ מעשה"ונשיא בעושה ,
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בתוס' ומבואר . אי)"(דעמ שהה להחזיר.": זמ לו שהיה למרות החזיר ולא תשובה כשעשה ה

.i?recne ,in ,ziaixc e`l lr oiwel m`d ,e`l dfi` lre ,ziaixc e`l lr xaer in.aq sc

:‰· Â˘˙

.‡ÔÈÂ‡Ï‰ ˙‡ ÌÈ¯·ÂÚ‰

עה:)"(עבסוגיי ד לקמ המשנה תעשה.פ בלא עוברי והעדי הערב הלווה שהמלוה bw]מבואר: 'eyz onwl r"re].

לא)"(דתוס' המשנהה את עה:)מביאי ד "(לקמ משו אלא עובר אינו תשימושהערב בלבד,לא "

ונתנו הלווה מ ריבית קיבל הערב א אבל הלווה, מ ריבית קיבל לא כשהערב דוקא דזהו : ומוסיפי

" משו ג חייב תקחלמלוה לתאל xaerק."" deeld m` .cpw 'nr d"n` oiir - olaw axra `wec md 'qezd ixac m`]

[111 dxrda oiir gnw 'nr d"n` oiir - d`eldd iptl xhy eazky ote`a mb mixaer micrd m`e ,"oeniyz `l"a.

.·‰˜ÂÏ ÈÓ

.1deelnd,הערב ואת המלוה את פוטרי יעקב ב אליעזר ורבי נחמיה רבי איתא: oicaבברייתא oiir]

[`adרש השטר, את לקרוע עשה קו בה שיש ד"(די"מפני , פוטרי מפני)"ה תעשהה לא מ פוטרי מפרש:

לעשה, הניתק לאו ליה שהוי משו nr'ומלקות, d"n` - e`ld lr xaer `l mb `l` dwel epi`y wx `ly i"yxa wec]

[`pwשת מכלל מדייקת הגמ' סוברי", בברייתא שהתנאי ומסיימת , ולוקי עשה קו בזה שאי סובר ק

ות דמי, כגבוי לאו לגבות העומד דס"שטר מחייב ""ק מילתאל רבישומא ולפי שגבה, לפני א וחייב "

וראב ."נחמיה פוטרי ולכ מילתא, לאו שומא י

i "yx zhiy itlלא)"(ד בברייתאה התנאי כל הגמ' קצוצה[l"pd]למסקנת שריבית יוחנ כרבי סוברי

ולפי מחזירי לא גבו וא , בדייני יוצאת א"אינה גבו בלא ופלוגתייהו לעשה, ניתק לא שהרי , לוקי ז

, ולוקי מילתא iptnשומא ,df e`l lr oiwel `ly xaeq "oixifgn eab m`" xaeqd "ziaixa ielne miplfbd" dpyndc `pz f"itle]

[dyrl wzipy.

' q ez zhiy itleלא)"(ד ו"בסה בלאו פליגי התנאי הגמ' של נש"ד מאתו תקח ריבית"ואל בא ,

, בדייני יוצאה oeniyz",קצוצה `l"a xaer epi` axrd mby d"de ,`zlin e`l `neyc ecen r"ek c"qac :mdixac yxtn i"ptd]

[daby xg`l "gwz l`"c e`la wx ibilt okleכו ולמסקנא כר", סוברי ,"ע בדייני יוצאה קצוצה שריבית דאמר: א

" של לאו על לוקה המלוה תקחואי דאל בלאו ופליגי לעשה, שניתק משו תשימו"" לת"לא ,", לוקי ק

וראב נחמיה לוקה."ולר' ולא ללאו תקנה הוי שיגבה קוד השטר את יקרעו א zrcaי azek `"yxdnd]

mixhet i"a`xe p"xy :'qezd zrca hwp `"ahixd iyeciga la` ,"oeniyz `l" ly e`ld gkn oiwely i"a`x dcen daby xg`ly :'qezd

[141 dxrd bpw 'nrae ,115 dxrd hnw 'nr ,346 dxrdae ,bt,at 'nr d"n` - eaby xg`l mb "oeniyz `l"n.

.2axrdת בזה שפליגי המלוה, כדי שערב מוזכר הקוד בדי המובא וראב"בברייתא נחמיה ורבי י"ק

" אמרינ מילתאא axrd,."שומא lv` dxfg jiiy dn dyw epiptly `gqepd itle ,"axrd" eqxb `l e"d e"t n"a `ztqeza]

[dnw cnw 'nr d"n`a mi`aend mipey`xa oiir `gqepd aeyia.

.3micrdלכו וזהו היא, מילתא דשומא משו שלוקי מבואר: zlin`ע."בגמ' `ney r"ekly micr oia weligd]

[gnw 'nr d"n` oiir - mcewd oica l"pd mi`pz eda ibiltc axrde delnd oial.

.4deeld.לאו איזה ועל לוקה הלווה א מוזכר אי בסוגיי

m"anxaג')"(פ הל' ולווה מלוה מהלכות ozipyד iptn eilr oiwel oi` ,oie`ld el` lk lr mixaer deelde delndy t"r` :wqtp

[pw±gnw 'nr d"n` oir m"anxd zhiy xe`iaa] ,oeaydl.

.`izncwen ziaix ,`ziikp `la `zpkyn ,d`qa d`q z`eld ,ziaix wa` ,dvevw ziaix
,delnl deeld on oixifgn eppica m`de ,delnl deeln oixifgn mdipica m`d ,zxge`ne

?recne:aq .aq sc
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.1dvevw ziaix

`xtq ax itl" למלוה הלווה מ מוציאי העול אומות ריביתבדיני -,"בתורת ziaix mdl xq`p `ly]

[i"yxדס ללווה, המלוה מ מחזירי בדינינו ואילו אלעזר", כר' a']ל `yep 'h 'eyz l"pd]" קצוצהדאמר ריבית

בדייני ."יוצאה

o pge i iax itle.ללווה המלוה מ מחזירי אי בדיננו

.2d`qa d`q'ואפי למלוה, הלווה מ מוציאי שבדיניה א למלוה, הלווה מ מחזירי אי בדינינו

הנ ספרא ""לרב לא זאת גובי וה הואיל , קוד די ריביתל .בתורת פיקדו בתורת אלא "

.3`ziikp `la `zpkynlke`e ezlik` liaya melk aegd on el zekpl wqet epi`e zexitd z` lke`e mxkd lr zern deln]

[i"yx - ziaix zxeza,למלוה הלווה מ מוציאי i"yx]בדיניה - dpkynyn zexitd deeld lk` m`]שה כיו ,

שאוכל א ללווה, ממלוה מחזירי אי ובדינינו דלוקח, לידיה הפירות באו זביני שבתורת זאת מחשיבי

ריבית" רש"בתורת מחמת", פירות עושי אי שפעמי כיו הוא, ריבית שאבק מפני שזהו מפרש: י

קצוצה. ריבית זו אי ולכ , לוקי miazek:שהכרמי ,mzd d"c :eq sc onwl 'qezd ,3 oic fh 'eyz onwl k"yna r"re]

my dxrdae 1 oic `n 'eyz onwl k"yna oieri ,deell delnd on oi`iven `ziikp `la `zpkyna mby xaeq ongp axy rnyn i"yxny

[i"ptd mya.

.4zxge`n ziaixe zncwen ziaixעמו פסק לא שהרי למלוה, הלווה מ זאת מוציאי אי בדיניה

ב שנתנו א , מחזירי אי ובדינינו ריבית"בתחילה, קצוצה."תורת ריבית הוי שלא משו וזהו ,itl]

epi` - `"ayxd itl eli`e ,oipiica d`vei m` dvevw ziaix oica ielz miny ici z`vl exifgdl aiig m` ziaix wa` oic - i"wenipd

[y"iir 4 ,5 zexrdae ,fpw 'nr d"n` - miny ici z`vl aiig.

.5zexit daxnd(:ס ד לעיל רש(מתניתי , מחזירי אי די"בדינינו סב: אינהו)"(ד שבדיניהה דמה כותב:

ולא דלוקח, לידיה הפירות באו זביני שבתורת זאת מחשיבי שה מפני זהו למלוה, הלווה מ מוציאי

ריבית"ב ."תורת

.ai,zexit el oi`y s` zexitd lr weqtl xzen ote` dfi`a[hi 'eyz onwl oiir - zexit el yi m`],dfi`a
recne ,xeq`[cv,hr 'eyz r"re]?:bq±:aq sc

:‰· Â˘˙

.1lecb onf seql oihig xek mzxenz el oziy enr wqete exiagl zern ozepdדבמשנה (לקמ

ועב.) השער, שיצא עד הפירות על פוסקי אי : )י"ברשתנ פוסקי אי סב: השער(ד יצא לא שא מבואר:

הקציר. בתחילת בכ עכשיו אותו שנותני יש א ג לפסוק אסור ולכ , מדרבנ ריבית הוי

.2xryd `viy ote`ae eiykr ly xryk wqtyk" ברייתא מביאה אעהגמ' פוסקי השער פ"יצא

לזה יש זה oiwxit],"שאי yixa dpyna i"yx zqxib oke ,:ar sc onwl dpyna ok iqxbc ,opzde b"i]משו ריבית, הוי ולא ,

בתוס' ומבואר שקיבל. בדמי עכשיו לקנותו דשיכול סב. אע"(ד דאעפ)"ה מ": , מש שלא שא"פ כיו מ

ב עובר הוא הרי לחזור המוכר שפרע"בא לוקח.מי ברשות כנתייקרו חשיבי לכ "dywdy dn i"pta oiire]

[eqw 'nr d"n`ae mdilr.å ì ï éàù óà ÷åñôì øúåîù "øòùä àöé" úøãâä

o pge i iax itlד בסוגיי בתוס' מובא עב: )"(בד ופוסקי דורמוס.ה של כשער שיצא -היינו :er sc onwl i"yx itl]

['b `yep hr 'eyz onwl k"yn oiire ,lecbe ax filhi` epiidוכ אכלבאי", של שער כשיצא zexit]ש ixve` :yexit]וארבי:yexit]

[ze`ad zepitqd.טפי תרעיה דמשי ,

די"רש סג: )"(ד דמיה לי מה עה היוצא כשער ינאי: דר' אליבא רבא בדעת והתוס'"כותב , חמרי די ה"(ש

( עיירות.ופוסקי של בשוק היוצא כשער : zexiir.כותבי ly weya `veid xryk oiwqet oi` i"yxly :x`ean i"wenipa]

dvw 'nr d"n` oiire ,:ar sc onwl opgei iax lr wleg epi` i`pi 'x zrca oiibeqa `ax 'qezl oiae i"yxl oiay :azekd i"pta oierie

[28 dxrdae crz 'nrae ,31±32 zexrd.
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å ì ï éàù óà øòùä àöéùë ÷åñôì øú åîù íòèä

יוס ורב סג:)רבה של(ד בשער לקנות יכול שהיה כיו , כלו מרויח לא שהלוקח מפני שזהו : אומרי

מכר. אלא הלואה לא שזה כיו זאת, אסרו לא וחכמי zepexqgdעכשיו, el dkpn okly :`"ahixde y"`xd miazeke]

[cvw bvw 'nr d"n` - mewnde onfd itl oerxitd zry cr dwiqtd zrya eziaa dzid m`a dxqg d`eazd dzidy.

øë åîì àø éñôñ éîã úð éúð á å éç

`ax itl( ספסירא,(ש דמי למוכר לית צרי zexitd]הלוקח ziipw zgxih xky].

iy` ax itle" ספסירא, דמי לו מלית ספסירותאפטור עבידי אינהו דאינשי mewna."דזוזי mzqa wx mzwelgn]

oi`y reciy mewna e` `xiqtq i"r mipewy reaw mewna la` ,`xiqtq i"r zepwl milibx m` reci oi`y ycg mewna e` bdpnd rcep oi`y

[bvw 'nr d"n` - micen mlek xqtq i"r zepwl milibx.

.3xryd `viy onfa enr wqte zern ozpykכהנ)"( קוד די gweldeל oihigd exwiizdyk k"g`e
oii oda ilv` jl ixde ,'la zeieyr jihig ixd :xkend el xn` ,oii zepwl ick olawl eraz

ס:)במשנה "(בד זה הרי יי למוכר אי שא בפירותמבואר: שיצאמרבה למרות , מדרבנ שאסור "

zwiqtהשער. onfa oihig el yi m`y i"ptd zhiy][59 dxrd dqw 'nr d"n` - oii el oi`yk 'it` xzen ,oiid.

סב:)הגמ' שהמשנה(בד ס:)אומרת: ד חיטיו(לקמ דמי לו נות שהמוכר שבאופ משו כפשטה, אינה

כדתניא , יי לו שאי א y"yxae]מותר opzde d"cez oiir - opzck b"i]"אע הפירות על פוסקי השער פ"יצא

לזה יש לזה aez`,"שאי mzhiy - dpyna xaecnd ote`d edn iia`e `axe dax ewlgpe ,mcewd oicak weica `ed df oic f"itle]

[jynda.

ï ä éîãá á åçì àáùë

.4,odinca aegl `ay ote`a j` mcewd oicakmlawie xefgiy el aiigy oihigd inc gwell ozp `l xkendy 'it]

[i"yx - xakn el aiig didy eaega oiid wqet `l` oiid liaya epnidoii xkenl oi` mbeשיצא א מדרבנ אסור

לידו, הבא כאיסרו הוי לא בדמיה לחוב שבא דכל zernהשער, el oi`y oeikc ,dfl yi dfl oi`y t"r` xnel oi`c]

[w"nhiya y"avix - d`elda zepwl `vni `lעכ הוא שאסור והדי ,", יי לו כשאי epizpynפ z` cinrn daxy ote`d edf]

jxc `le xknne gwn jxc didy oihig ly oey`xd weqit gkn `ay b"r` xeq` oiic l"nwc :gwl d"c 'qezd miazeke ,"el oi` oiie"

mixaeq xehde m"anxd i"yxy :azek i"ad .`ad oic onwl oiir - df oic wleg epi` jk xaecn `ly wiecn dpyndny xne`d iia` .d`eld

'nr d"n` - zexit xkenl oi`y s` weqtl xzen zern xkenl yi m`y mixaeqy yie ,xeq` oii el oi` m` zern xkenl yi m` mby

[13 dxrdae arw.

.5oii xkenl yiy ote`a j` mcewd oicak odinca aegl `ayk

`axe dax itl(:סב ,(ד חיטי דמי ללוקח נת לא המוכר א א למוכר שיש היי על לפסוק מותר

מעכשיו. ללוקח קנוי היי כאילו שהוי zrcaכיו `"ahixd itl ,oii el yiyk xizn epizpync `pzy ote`d edfy xne` dax]

w"nhiya y"avixde ,el yi m` s` xeq` okle ,ecil `ad exqi`k ied `ly xaeqe wleg "exiaga dyep did" :aq sc `ziixac `pz - dax

uexiz y"iir ,ozne `yn jxc exqi`a `ay epizpyn k"`yn ,ziaixk ifgine d`elda el `a dligzny oeik ,xqe` `ziixac `pzy :yxtn

[sqepרש די". סג: לו)"(ד יש דאעה מ"מבאר: מש שלא ריבית"ג הוי ולא אוקיר, ברשותיה מוקרי כי מ

שפרע. במי עלייהו קאי לחזור בא וא oipwהואיל rwxwa dpew delny xaeqd m"anxdk i"yxy :yxtn `"xbd zedbd]

[`tw 'nr d"n` - deln zlign z`pda dpew i"yxly :eazky yie ,rxty in oiprl oilhlhnae xenbרבא סג.). שתנא(בד אומר:

ס דס"דמשנתינו לו, כשיש המתיר אושעיא ר' כתני לידו,"ל הבא כאיסרו שהוי daxל ly `zniwe`dy `vnp]

.43 dxrda aqw 'nr d"n` - y"iir ,o"xde `"ayxd eazk oke ,"odincl aegl `aa" xac eze` md `ax ly `zniwe`e epizpyn z`

[y"iir ,`"rw 'nr d"n` - el yiy zexitd cbpk wx weqtl xzeny :'e 'ld dele deln zekldn i"t m"anxdn ewiic n"nde o"anxd.

i ia` itle(:סב הוי(ד דלא , יי לו יש א ג היי על לפסוק אסור בדמיה לחוב שבא דכל אסור,

לידו, הבא eke']כאיסרו "exiaga dyep did" `iad envr daxy :aq sc `ziixaa gkenck edfy :i"yx yxtne]ולפי המשנה", ז

" יישנקטה לו מאי לא בהכרח שא" , בדמיה לחוב בבא אסור,"דברת יי לו יש א ג dpyndyכ l"q iia`]

jynda zezniwe`d enk `irye` 'x ipz z` cinrdl jixv dxe`kl iia` edin ,el yi m` mb mixqe` mdipye ,ibilt `l :aq sca `ziixade
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[xzen ziaixa cg` cv xn`c dcedi iaxk e` zief oxw el cgiiy xaecny :ax zrca my 'nbd.

הרי)"(דתוס' לוה שית עד מהחוב הלווה את פטר לא שהמלוה באופ רק אוסר שאביי : כותבי

את קנה שהמלוה כיו מותר, לאביי ג הפסיקה בזמ כבר מהחוב פטרו א אבל , החיטי את

מ קונות, אינ מעות שמדרבנ וא החוב, במעות לגמרי שכיח"החיטי דלא דבמילתא קונה, הכא מ

. רבנ גזרו y"iir]לא ,eqw 'nr d"n` - zern zpizp oi`e dpzip d`vedlc aega zepwl `"` ixd :dywn i"ptd].

.6deeldn m`pwe delnd xfge ,el mpzpe ,il yi oixpic 'la oihig :dpr delnde ,oixpic 'l ipield
gwil dvex ip`y izern il oz :deell xn` ,oixpic 'ld z` reazl delnd `ayke ,adf xpica

oii oixpic 'la il miieyr jizern ixd :el xn` deelde ,oixpic 'la oiiדיהיב יי ללווה יש א

ללווה אי א אבל לריבית, דומה ולא מיניה דשקיל הוא דפירא לכתחילה, ואפי' מותר דינרי בל' ליה

ע זה כל ודאי יי לו שאי דכיו ריבית, הערמת מפני כ לעשות ואסורי מותר מהלווה"יי ליקח מ

כריבית. ונראה מעות, iig`יותר 'xc ziaixcn oixeq`e ,dfd ote`a zxacn oii el oi`yk zxqe`d :q sc epizpyny :xne` iia`]

oke ,dkld jky :azek o"anxd .iia` lr oicd mvra wleg epi` j` ,jk xaecn `ly wiiecn dpyndny :xne` `ax .d`ad 'eyz oiir -

['b 'irq bqw 'iq r"eya wqtp.

.bi?recne ,zxzen ziaix znxrd m`d:aq sc

:‰· Â˘˙

חייא רבי בש ספרא רב q:]תני sc oizipznc `pzl iia` yxtn oke]::el dpr delnde dpn ipield :xn`y deel
,jl ozep ip`y il yi dpna oihig il oi` dpnoiir - oihigd z` jynyk xaecn m`e ,xkna e` d`elda ozepy dpeekd m`]

[26 ,27 zexrd qw 'nr d"n`,rlq c"ka deeldn ogwle delnd xfge dpna oihig deell delnd el ozp
i"yx]מותר, - zernd zpznd xkya odincn xzei oihigd inc el dlrd `l ixdy],ריבית הערמת מפני כ לעשות ואסור ,

wxy uxize ,zegta xekni `l d"de zegta epnn xekyi `l exiagl delnd epipy ixd ,ziaix znxrd meyn wx xeq` recn :dywn c"eegd]

[29 dxrd qw 'nr d"n` - xzen xkn lya la` xeq` d`eld ly aegaאבל במעות, פרע כשהלווה דוקא הוא האיסור א ,

בפירות לפרוע פסק 6]א oic zncew daeyzak]לא שהערמה כיו מותר, בפירות ופרע הפירות את לו ויש ,

xeqi`dyניכרת. :azek ,f"wq fqw 'iq c"xei f"hde ,dxenb ziaix enk df ixd ,dligza jyn ok zrc lr m`y :miazek o"xde `"ayxd o"anxd]

m"anxd .eilr biyd k"dwpae ,`ed xenb xzid ,miryza oxkne xfg dpna mihigd gwly dry xg`l m` la` ,ok dyrp zg` dryayk wx `ed

,o`k oi` ziaix wa` 'it`y ,zexit deell oi` m` zern 'it` deeldn `ivedl delnd leki ok dyre xar m` :wqet eh 'ld deele delnn d"t

[31 dxrdae ,qw 'nr d"n` - `ed ziaix wa`y :xaeq o"anxd eli`e ,w"nhiya `"ayxd xaeq oke.

.cir delnd z` cinrdl xzen m`d?recne ,zexit iab l.bq :aq sc

:‰· Â˘˙

`ziixad itl(:סב הבא(ד כאיסרו הוי שלא משו לו, יש אפי' מעמידי לא וכו', בחבירו נושה היה א

לידו.

`irye` iax ipzk xaeqd `ax itleשאי נחשב שלא משו להעמיד, מותר הפירות את ללווה יש א

איסרו, את wqty,בידו dn lk ick el yiy `ede :azek ipyd eyexita `"ahixd .5 oicae ai 'eyz lirl k"yn oiir mihxt cere dax ixac]

`irye` 'x ipzwc `de ,xryd `vi `ly t"r` edf "el yiy `ede micinrn" oicdy :miazek `"ayxde o"anxd .5 oicl dxrda ai 'eyz l"pk

e`l "eiykr ly xryk" zexit iab lr d"ca i"yx azky dnc :i"wenipd azeke ,xryd `viy s` xeq` el oi` m`y xnel ,"eiykr ly xryk"

[y"iir ,3 ,4 dxrdae rw 'nr d"n` - o"anxdk l"q `l i"yxy :azek i"ptd eli`e ,`ed `wec.

.eh?recn ,mincae zexita dpn` zeyrl mileki m`d.bq sc

:‰· Â˘˙

.1eiykr ly xryk oihig el ozil enr wqte exiagl zern ozp'אפי חיטי לית מותר זה הרי

הוקירו. החיטי

ממה2. אחר בדבר לפרוע רוצה הלווה החיטי וכשנתייקרו לכשיוקירו, חיטי דמי לו שית עמו כשפסק
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שפסק

ax itlרש . חיטי דמי לקבל אסור זה בדי ג אז אסור, בריבית אחד צד הסוברי מפרש:"לרבנ י

כריבית. ומיחזי שקיל וזוזי יהיב שזוזי מפני e`lדזהו edf "ifef" hwp i"yxy dnc :azek ax xn` d"c miycgd `"ahixd]

[xknne gwn jxc ied `lc meyne ,mixg` zexit lawle el` zexit weqtl xqe` axy d"de ,`wecכשנוטל רק אלא התר ואי ,

. הקוד וכבדי בתחילה שפסק הפירות

i`p i 'x itle.שפסק ממה אחרי פירות לקבל מותר לרבנ l"qcג :azek ,l`enye d"c miycgd `"ahixd]

[ikd icarc ixbz iciarc ,xknne gwn jxc df mby.

רש מינה)"(די"לפי ושמע רה דאמר)"(בתודת"ולפי ,ה דמי אפי' לקבל מותר ינאי nr'לר' d"n` oiir]

[dtw,ctw.

הרשב )"ולפי ש .(בתוס' ממו לא אבל שפסק ממה אחרי פירות לקבל מתיר ינאי xaeqר' oke]

[102 dxrdae etw 'nr d"n` - y"`xd.

:`ax xn`לפסוק יכול השער יצא ולכ , ה לי מה דמיה לי מה , להיפ ג לומר יש ינאי ר' לדברי

פירות. למוכר אי א אפי'

.fhxzen df m`d ,ziaixa cg` cv ly ze`nbec `ad,d`eld dzid exwiry xaca 'it`
?recne.bq :aq sc

:‰· Â˘˙

.1zexit lke` gweldy ote`a xkn edcy el dyre dpn exiaga dyep didykלידי בא הפדייה צד

פירעו בשעת אבל היתר של אחד צד הוי פיסוק שבשעת יוצא ריבית, לידי בא אינו המכר וצד ריבית,

ריבית. הוי

minkg itl.שלווה ממה יותר דמי ומשל הפירות יוקירו שמא מדרבנ אסור

התוס' דברי פשטות ריבית)"(דלפי מדאורייתא,ה הוא הריבית איסור חכמי לדעת בריבית אחד צד

,bi w"q n"ca `aend y"aixd zrc oke ,:dq sc onwl miycgd `"ahixd zrc oke ,'qezd zrca okyn d"c arw 'iq i"ad k"k]

wa` ied - z"drae ,h"k w"q my j"yd ,my g"ad ,eizeaeyza `"ayxd itl ,z"x mya `le d"c :cq sc onwl 'qezd itl eli`e

l"iiwye ,ziaix wa` wx ied opaxle dligzkl xzen dcedi iaxly xaeq iia` la` `ax itl md 'qez ixacy :azek g"ad ,ziaix

[grw frw 'nr d"n` - dfa iia`k.

l`enye i ia` itlומתיר רבנ על חולק יהודה ziaix]רבי d"c 'qez - dligzkl]הפיסוק שבשעת כיו ,

ריבית. שיהיה ברור היה frw]לא 'nr d"n` - dneg ixr izan z`f cnel dcedi axy epipy inlyexia].

`ax itle.אסור בריבית אחד צד יהודה לרבי xifgdl]ג n"r ziaix exq` minkg m` mzwelgn].

התוס' )לפי ,(ש מדרבנ רק הוא בריבית אחד צד איסור יהודה רבי בדעת ziixe`c`]לרבא ied opaxle].

.2d`qa d`q'צד)"(דתוס בריבית,ה אחד צד נחשב שלא משו אסור, יהודה לרבי שא : כותבי

ריבית, יהא שלא אחד צד לעשות המלוה או הלווה ביד שיש בדבר רק שיי בריבית אחד וצד הואיל

שדה או בית לו במשכ ג סה:)ולכ ד לקמ מכר,(האמור ולא הלואה שעיקרו א יהודה לרבי מותר

יוקירו."משא בא רק ותלוי בלווה, או במלוה תלוי אינו שהריבית בסאה סאה siqen:כ miycgd `"ahixd]

[37 dxrd erw 'nr d"n` - xkn jxca 'it` dcedi iaxc dilr ibilt opaxy.

i "yxa eli`eיהודה)"(ד רבי שעx`ean:ה בריבית רק התיר יהודה ע"שרבי שאינו מכר הלואה."י י

jxc iedy s` opaxl xzen zexitd lr wqetay dne ,xkn jxc 'it` mixqe`e dcedi iaxc dilr ibilt opaxy :siqen miycgd `"ahixd]

zgked z` .y"iir ,d`eldk ifgin f`y oigweld jxck epi`y ote`a `l` ziaix cv aygp `l ik ,llk ziaix cv ea oi`y meyn edf ,xkn

d`qac :iax d"c :fk sc dlibna 'qezd evxiz ,dcy el okyn zia el okyn opixn`c `dn ,cg` cv dcedi iax xizd d`elda mby 'qezd

[frw erw 'nr d"n` - xkn cv `ki` dcy el okynae ,llk xkn cv `kil d`qa.
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.3`ziikp `la `zpkyna

i "yx itlד סב: ובדינינו)"(ד עושיה אי שלפעמי משו הוא, ריבית אבק ליה דמסלקי באתרא אפי'

קצוצה. ריבית זו אי ולכ , לוקי שהכרמי מחמת iedפירות ziaixa cg` cv m` l"pd zehiya ielz df dxe`kl]

oky `iand 46 ,47 zexrdae ,frw 'nr d"n` oiir ,`ziixe`cwx `ed oky :mixaeqe i"yx lr miwleg mipey`x daxdye ,m"anxd zrc

[dvevw ziaix ied dil iwlqnc `xz`a la` ,dil iwlqn `lc `xz`a.

.fi?recne ,zxzen xifgdl n"r ziaix m`d.bq sc

:‰· Â˘˙

`ax itlופרש מכר, שדהו את לו ועשה מנה בחבירו בנושה מתיר יהודה ""רבי ביניה שהתנו שאי:

שאכל פירות ג הלוקח לו יחזיר מעותיו לו ית וא , של השדה הרי פלוני יו ועד מכא ל נות אני ,"אי

didiy epzd `l` ,dxenb ziaix ied zexit gweld zlik` k"`c ,xknd lhazz eizern xifgi m`y i`pz didy yxtl `"`y :yxtn `"ahixde]

[tw 'nr d"n` - minc mze`a deell dpxknie gweld xefgie dry dze`l cr xkn.

ופירש , אוסרי דמ"ורבנ להו."י: אכיל ריבית בתורת מעיקרא מ

ריבית)"(דתוס' שינכהה קוד החוב כל את לפרוע מצריכו שהמלוה באופ רק אוסרי שחכמי : אומרי

" התנו א אבל וממכר, כמקח נראה כי מתיר יהודה ורבי , כלו תחילהלו לו מנכה לפדות שכשיבוא

שאכל שמותר.פירות מודי רבנ ג "my f"ha r"re ,'qezd weligk miwqet 'd 'irq my `"nxde r"eyde crw 'iq xehd]

[115 ,114 zexrd gtw 'nr d"n`ae zeaizpae 'c w"q.

.gi?recne ,ea xefgl leki xkend m`d exiag mr zexit wqetd:bq sc

:‰· Â˘˙

.1sixgd xryd itl wqetd[i"yx - xexad xryd `viy iptl mixvewl dligz `edy xikad xry :yexit]בלא שפסק כיו

" עליו ואי בו, לחזור יכול והמוכר , קני כא אי , שפרעשמש :מי הבאי אופני בשני רק אלא "

דעתו`. סומ המוכר שאז תבואתו, וזורה דש שהמוכר בשעה הגור על עצמו את הראה כשהלוקח

. טובי יותר פירות ימצא א ג , מאחרי ולא ממנו רק יקנה שהלוקח

.a" למוכר אמר עליכשהלוקח סומ בשוק,אני מצאו א ג וזהו "[y"iir 2 oic ai 'eyz l"pk].

.2xryd `vi xaky xg` xexad xryd lr wqetaiedy meyn edfe ,zexit xkenl oi` m` s` lefa xzei weqtl xzeny]

[2 oic ai 'eyz lirlck ,xenb xknk.

.hioziy enr wqete zern eiykr el ozil micwny gwell oipwd utg z` lifedl xkenl xzen m`d
?xzei xge`n crena zexitd el:bq sc

:‰· Â˘˙

.1oewiz mikixv mpi`y zexit xkenl yi m`מותר[xryd `vi `ly s`]השווי פירות להוזיל למוכר

דכל יותר, מאוחר במועד הפירות את שנות וא בד', למוכר הריה' מיד, פירות לית המוכר שיכול

המעות, הקדמת בגלל לו שמוזיל נקרא ולא כמכר נחשב a']זה `yep bk 'eyz onwl r"re].

.2cr e` gztnd z` `vn`y cr e` xirl uegn m`iaiy cr oizniy gwell xne` xkend m`
ipa `eaiyהנ לו כיש דינו גובנא, מחוסר שלא דכל ."מותר, הקוד בדי ל

מהו)"(דתוס' כהללה שפסק נחמ לרב ג שזהו : dr.]כותבי sc onwl dpynay]ב מפתח"שאוסר שאמצא עד

בני שיבוא עד משא"או הלואה דר כל אסר דהלל וממכר.", מקח דר שזהו בסוגיי כ

.3xryd `viy iptl enr wqete zexit xkenl oi` m`הוי מוזיל וא מעות, לית להקדי אסור

המעות. הקדמת מפני היתה ההוזלה דכל ריבית,
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.4i`xy`a zexitd z` biydl leki xkend m`dvexy zexitd lr mnr wqte mixg`l zern ozp xkend s`y :i"yxit]

[gwell xeknlהנ לו כאי דינו גוביינא, שמחוסר דכיו ."אסור, קוד די ל

.5weyay xrydk yicbd lr enr weqtl oiprl mixvewl dligz did m`,מותרonwl k"yna oiire]

['b `yep bk 'eyz,weyay xrydn zegta wqtyk m`e'וד"(דבתוס ואמר מהו)"ה לפסוק,ה שאסור מבואר:

כאילו הוי ידוע שהשער וכל נטר, כאגר הוי מוזיל וא לו, שאי נחשב זה הרי תיקו שמחוסר דכיו

" ביותרפירש פלוני לזמ וא בפחות מעכשיו שבשוק,"א לקוטות של כשער לפסוק מותר אבל ,eli`e]

dxrd arz 'nrae 'x 'nr d"n` - oewiz xqegny s` dvxiy xry dfi`a weqtl xzen el yiy oeik - wqet d"c :ar sc onwl i"yx itl

[cv ,hr 'eyz onwl r"re ,12.

.6"`yxh"[zernd zpznd llba dincn xzeia dxegq xeknl :yexit]'q ez( ongp(ש axy33 :mi`ianד (לקמ

"סה.) יפרש שלא ובלבד בפחותמתיר מעכשיו 1],"שא oic hk 'eyz onwlck]שר : ומפרשי רק", מתיר נ

מה לעשות אסור ידועה, ושומת השער כשיצא פירות אבל וטלית, כפרה ידועה שומתו שאי בדבר

" כפירש הוי ידועה שומת שפירות דכיו בפחותטרשא, מעכשיו ."א הקוד בדי כמבואר ,miyxtnd]

[hvw 'nr d"n` oir - 'qezd ixac lr eywzd,

.k,mxifgdl jixv m`d ,exiag el xn`y dnn xzei laiwy `vne sqk exiagn dely in
?recne:bq sc

:‰· Â˘˙

.1zerhdn rci `le oeayga drh delndy xnel yi m`.לו להחזירו חייב

dhep zrcdy icka zerh'התוס וכותבי וחומשייתא, בעישורייתא היינו ב"(ד, היועישורייתא)ה שה :

הוי עני בכל אחד, אחד לספור שהדר לדיד אבל אחד, אחד מוני שאנו כדר בחמשה למנות רגילי

לו. להחזיר וחייב טועה שהדעת בכדי

.2dhep zrcdy icka `l m`e.מתנות נות שאינו קשה אד הנות א ג וזהו לו, להחזיר חייב אי

והגזל גזלו, אחר מישהו דדילמא עמו, ומת משא עשה לא א וא , בחשבו ליה ואבליע גזליה ודילמא

הריטב , בחשבו לו שיבליע אמ"שלחו לשואלו יל לא מדוע בעיר הנות א הקשה: רא]."א עמ' ה

.`klecbl okxcy mixac xkenyk ,lcbiy cr zernd zpznd zngn lifedl xkenl xzen m`d
:epiidc ,odil`n zeaxzdle.1.onf xg`l milecb oirelc.2,frdn e`viy yace zefib ,alg

,zxeekdne lgxdn.3.`qicxta elcbiy zexit.4z` el lifeny ote`ae ,`xeqc `zpkyna rwxw delnl ozil
,dpcti `l m`a rwxwd jxr?recne.cq sc

:‰· Â˘˙

.1dn` lceba el oziy :opbd el xn`e ,zxf lceba oirelc oziy n"r opbl zern ozepd

ax mya `pdk ax zrca 'nba o ey`xd oeyld itlלו יש cx]א 'nr d"n`e i"yx oiir - ezpiba]דלועי

אסור. לו אי וא מותר xg`lגדולי el oziy rawyk wx `ed xeqi`d lky :xn`e d"ceze ,`paidi d"c i"yxn wiicn i"ptd]

[`ilrn `piaf iedc meyn ,el oi`a mb xzen cin el ozil aiigzd m` la` ,onf.

`ax mya ipyd oeyld itleומדידיה המכר בזמ היו הקטני שהדלועי כיו לו, אי א ג מותר

תוס' ואזיל. משבח דקא מה)"(דהוא שאוסרה רב שאפי' : עג.)כותבי ד onwlבפרדיסא(לקמ oiir mrhd]

[4 oic.כלל הפרי עדיי יצא כשלא בפרדיסא הת לאוקמי דאיכא שמותר, כא מודה

.2dn lk :el xn`e exiag e`vne ,ezxeek z` zecxle ,eilgx z` fefbl ,eifir z` aelgl jledd
zern jke jka jl xekn `viyרש ויכול"מותר, ושכר, הפסד עצמו על קיבל הקונה שהרי מפרש: י

ויפסיד. שנת למעות שווה יהיה לא שיקבל שהחלב `d"nלהיות - opixn` algl xiryd `viac :yxtn `"ahixde]

[cx 'nr.

.3,"yac jke jk ,dfib jke jk ,alg jke jk jl oz`y n"r" el xn`y ote`a j` mcewd oicak
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diab life` zernd zncwd liayaeאע הראשונה"אסור, לדעה ג אסור וזה , גדלי ה דממילא ג

""הנ וכא הואיל ,1 די קרבול מיניה diab."לאו life` `l m`eחלב על השער יצא א מותר

חולבות. שעיזיו

מה)"(דתוס' שמתירה שמואל שאפי' : עג.)כותבי ד ad`]בפרדיסא(לקמ oica z`aen ezrc]משו זהו ,

להתקלק הפרדיסא "שיכול משו משא"תיוהאל תיוהא.", שיי שלא אצלנו כ

.4`qicxt[.br sc onwl i"yx - jke jka ef dpy zexit lk mizegt minca xqea ocera mxkd on dpewd epiidc]'מה)"(דתוס ה

רב שלפי : )מביאי ש xzen]אסור,(לקמ my l`enyle].

:m iyxtn oey`xd mvex izaמשא רב לזמ המעות, הקדמת מחמת היא שההוזלה מפני אוסר כ"דרב

. יומי או יו המתנת בשביל להוזיל רגילי שאי מפני זהו שמותר מה וכו' עיזיו לחלוב בהול בסוגיי

miazek , i pyd mvexiza" לו כשאמר רק אוסר שרב ל: מכור היני וכ lky,"כ :azek `"xbd zedbd]

[jk lr miwleg miyxtndבהו שיי שבפירות שסובר משו זהו בפרדיסא, ומתיר רב על החולק ושמואל ,

משא , שנת למעות ישווה ולא רע להיות שיכול ביי וכ הפירות, שיתקלקלו חלב"תיוהא בדילועי כ

3]וגיזות oic l"pd].תיוהא בה שיי שלא כיו שאסור, שמואל מודה ,

miazek oexg`d mvexizaא שלכ כלל, הפרי עדיי יצא כשלא רק בפרדיסא אוסר שרב לומר": א

קרבו" שמותר,"ממילא מודה רב בוסר בעוד א אבל .,n"nd uxiz 'qez ziyewe ,xcnq e` xqea eazk t"ye y"`xd]

[xqea hwp .br sc onwl i"yx mb ,`"xbd zedbd - jk qcxt zexit xeknl jxc oi`y meyn.

.5`xeqc `zpkyn'תוס( שלכו(ש : :"מביאי ומפרשי גביה, לאוזולי מותר שקונה`.ע מפני שזהו

שו זוכה אינו פרדיסא אבל הלווה, יפדנה לא א לפירותיה בשטר או במעות מעכשיו הקרקע את

הבצירה. עד תשמישיו,a.דבר וכל בהמותיו ולהעמיד פירי ביה למישטח ג לו קנוי דסורא במשכנתא

בלבד."משא יי אלא לו מוכר שאינו פרדיסא כ

.ak?recne ,zerh gwn ied m`d dtwze oii dpw.cq sc
:‰· Â˘˙

טעות, מקח הוי שלא משמע תוס'בסוגייתנו אי)"(דא אחתה דעה שלפי , בבמביאי הייב)"(במסכת א

ולמ טעות, מקח הוי לא הלוקח בקנקני וא טעות, מקח שהוי אמרינ המוכר בקנקני ג"היה שני ד

" דאמרינ טעות, מקח הוי לא המוכר גרבקנקני על"מזל שהאחריות יתנה שהלוקח המצריכה וסוגייתנו ,

לכו שמתנה שבלא משמע שלכאורה התוס': כותבי ""המוכר, לומר יכול ולא טעות מקח הוי גרע ,"מזל

אפי' טעות מקח הוי לא ולכ , החמי לא אבל קצת נתקלקל שהיי מדובר שבסוגייתנו : מפרשי ולכ

בב בסוגיא אבל הלוקח, ."בקנקני שהחמי מדובר ב

.bki`xg` didi xkend zernd zncwd xkyae ,eiykr zern ozil micwdle utg zepwl xzen m`d
:utgd iwfp lr.1zeixg`e oii ziag dpewa.xkend lr "dtwz"d.2.xkend lr `lefd" zeixg` mbyk

.3ixg`e weyay xry lr wqete d`eaz dpewa.xkend lr lewlwd ze.4yicbd zeixg`e el yiy yicb lr wqeta
,xkend...... lr?recne:cq .cq sc

:‰· Â˘˙

.‡ÔÈÈ ˙È·Á ‰Â˜·

.1- xkend lr `lefd zeixg`e xkend lr "dtwz"d zeixg`dyki ia`l xn` `iaxy axשנחשב :

לשכר xwiizi]קרוב `ny]מהפסד אסור,[uingiy]ורחוק להיות r.]וצרי sc onwlck]ואע הזולא", שאחריות פ

ה אחריות קיבל שהמוכר דמתברר הלוקח, המעות,תקפה"על הקדמת בגלל "oiire .y"`x - xenb xkn ied `le]

[xryd `vi `ly ote`a wx xq` `iaxy axy cinrnd `"ahix.

el xn` i ia` la`,להפסד וקרוב לשכר קרוב נחשב זולא עליו שמקבל דכיו שמותר, :ze`qxib 'a `ian o"anxd]

[iia` ixac z` laiw `l `iaxy axy gxkd oi` .y"iir ,'nba.
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'q ezd ly oexg`d mvexiz itlתקפה)"(ד אי ייתקפה"ה הקונה ולכ לקלקול, הכוונה בסוגייתנו "

עיי הקודמת, בתשובה שהתבאר וכמו טעות, מקח הוי והחמי ביי אבל טעות, מקח הוי לא ש."ותקפה

.2xkend lr `lefd zeixg` mbe "dtwz"d zeixg`ykהלואה אלא מכר שאינו מבואר: מאביי

מהפסד. לרחוק לשכר קרוב נקרא ודאי דזה ואסור,

'q eza oey`xd uexizd itlתקפה)"(ד אי ואעפה החבית, את מש כשהקונה דכל"זהו אסור, כ

יוקיר, שאפי' כשמתנה ואפי' , פיקדו להחשיב תנאי שיועיל שיי לא המקבל על ההפסד שהאחריות

המעות ויהיו בטל המקח יהא יוזיל או יחמי וא הלואה, המעות ואי מעכשיו קיי יהיה המקח

" לו ואי בו לחזור הקונה יכול מתנה לא א ג מש לא הקונה א אבל לו, ויחזיר מיהלואה

הכל."שפרע שמפסיד כיו ,`"efga r"re .y"iir ,xeq` ea xfeg m` "rxty in" eilr oi`e jyn `ly df ote`a mby :azek i"ptd]

['b 'irq er 'iq c"xei.

i pyd mvexiz itlואעפ מש כשלא לא"מדובר שא משו להתנות, צרי בו לחזור שיוכל כדי כ

" עליו יש בו וחוזר שפרעמתנה בחומ"מי ליה דניחא דאיכא הפסד, כ כל והחמי ביי ואי הואיל ,

, מביי mcewd,יותר oica xen`d i`pzd z` zepzdl el xzeny iia` dcen jynyay xaeq df uexiz - bp 'iq z"eya `"rxd itl]

ly df uexizk `ziag` d"c i"yxn wiicy yi .48 dxrdae ix 'nr d"n` - jynayk xeq` `di 'a uexizlc :xaeq er 'iq c"xei `"efgde

[hx 'nr d"n` - 'qezd.

"d`xp jkl"a o exg`d mvex iz itleעליו ואי תנאי בלא ג בו לחזור יכול הקונה החמי היי א

שפרע" ואח"מי הרבה ושהה לביתו היי את הביא הלוקח ואפי' טעות, מקח שהוי משו ,", החמי כ

" הפירוש עתקפהובסוגייתנו להתנות צרי ולכ מתשרי, לעמוד ראוי שאי בעלמא קלקול הוא "

הקלקול. אחריות את שיקבל jxvpהמוכר i`pzde ,jyn `la xaecn epziibeqay xnel xyt` did dxe`kl df uexiz itl]

xeq` jynyay oey`xd mvexiza 'qezd ly yecigl gxkd oi` f`ye ,xenb cqtd el oi`y oeik ,"rxty in" eilr lawl jxhvi `ly ick

[my `"efga oiir j` ,b"dka.

...ÂË¯ 'ÓÚ ‰"Ó‡ ÔÈÈÚ - ‰Ê· ‰ÎÏ‰‰

.·¯ÎÂÓ‰ ÏÚ ÏÂ˜Ï˜‰˘ ÔÙÂ‡·Â ÂÏ ˘È˘ ˙Â¯ÈÙ‰ ÏÚ ˜ÒÂÙ·

דתוס' סד: האי)"(ד במשנהה שמבואר שמה : עב:)כותבי ד פוסקי"(לקמ לו יש א"שא שזהו מסתבר ,

ללוקח מבוררי הפירות שאי משו שזהו : ומפרשי הפירות, יתקלקלו בא כלו מפסיד הלוקח כשאי

המוכר. על שהאחריות ניכר uenigyולא :yxtn ,ixgane d"c :fr sc onwl i"yx la` ,d`eld cv `la xknne gwn jxc ied okle]

[cix 'nr d"n` - zexitd lr oiwqetl dnec `l okle giky oiid.

.‚¯Ú˘‰ ‡ˆÈ ‡Ï˘ Û‡ ÂÏ ˘È˘ ˘È„‚‰ ÏÚ ˜ÒÂÙ·

'q eza oey`xd uex izd itl( שמותר(ש בגמ' שכתוב 5]מה oic hi 'eyz l"pke]באופ רק שזהו לפרש צרי ,

, מאות אלא אחרי לו נות אי לו, שיש החיטי או הגדיש מתקלקל wqet]שא d"c :ar sc onwl i"yx xaeq oke].

i pyd mvex iz itleיכול שהמוכר משו , עני בכל מפסיד הלוקח שאי שבשוק שער על שפוסק מסתבר

הנ יי של לחבית דומה ולא לאכול, המוכר יכול אלו ואת אחרי חיטי לו לא"לית שהמוכר א', נושא ל

אחר. יי לו ולתת ביי להשתמש יכול

.ck?recne ,xky el zelrdl jixv m`d ezrcn `ly exiag xvga xcd:cq sc

:‰· Â˘˙

ongp ax xn` ine i pn xa sqei ax zrca 'nba o ey`xd oeyld itlחברו"אע בחצר הדר שאמרו פ

מדעתו xqg]שלא `l dfe dpdp `l dfy ote`a t"kr]להעלות צרי בחצירו ודר הלוהו שכר, לו להעלות צרי אינו ,

שכר. לו

'nba ipyd oeyld itle" באמר רק הוא בחצריהאיסור ודור d`ian."הלויני 'nbd .`k±.k sc w"a zkqna `ibeqa]

[mipicd ihxt lk z`e zercd mipte`d z` ,my k"ynae ,y"iir ,xqg `l dfe dpdp dfyk zwelgn.
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.dk,el xzen m`d sqk exiagl deldy in.1.zegta xekyl e` mpiga deeld xvga xecl.2lawl
.`ziikpa dcy.3.`ziikpa zia lawl.4.deeld ly eqeq z` e` milk mpiga le`yl.5z` sewzl

?recne ,deeld ly ecar.dq :cq sc

:‰· Â˘˙

.‡˙ÂÁÙ· ÂÓÓ ¯ÂÎ˘Ï Â‡ ÌÈÁ· ‰ÂÂÏ‰ ˙È·· ¯Â„Ï ÔÈÚÏ

.1ziaix zxeza dxica xeciy zern ozn zrya enr uvw m`ריבית,"לכו הוי ziaixע i`ce ied m`]

[19 - 21 zexrdae ,kx 'nr d"n` oiir - dfl dcen onwl `aend p"x mb m`de ,uvwy oeik ,`ziixe`cבחצר רק לא ריבית והוי ,

למיגר, עביד דלא וגברא לאגרא קיימא דלא בחצר ג אלא למיגר, דעביד ואד לאגרא [itlדקיימא

r sc onwl 'qezd zhiy'qezd ,opaxcn wx `ed zegta xekyl xeqi`d ,dcyc `ziikpk ziac `ziikp dyery z"x zrcl - oi` d"c :

,xzeny dcyc `ziikpl ziaix iedy ziac `ziikp oia wlgne z"x lr wlegd i"yx itly :miazek ,oilawn oi` d"c :fh sc zexekaa

xeqi`d - `"d deele delnn e"t m"anxd itle .my dxrdae ,1 oic `n 'eyz onwl k"yna oiire .`ziixe`c ied `l zegta xekyl xeqi`d

ziaix dil iedc meyn ,oipiica z`f oi`iveny :azk s"ixd .10 dxrdae gix 'nr d"n` - oipiica d`veie dxezdn `ed zegta xekyl

`ly xvga s` :eyxit zenexzd lrade ,`xb`l `niiwc xvga wx oipiica d`vei "ipield" xn`ac :eyxtn o"anxd mya y"`xd ,dvevw

[23 dxrda my r"re ,akx±`kx 'nr d"n` - "ipield" xne` m`a dvevw ziaix ied xbinl ciar `lc `xabe `xb`l `niiw.

.2enr uvw `lyk m`

ongp ax xn` ine ipn xa sqe i ax zrca 'nba oey`xd oeyld itl'תוס ריבית. אבל)"(דהוי ה

שקיי : זה."כותבי כלשו "edeld"]ל xn`a 'it` ok l"iiwy :azek s"ixd].

dial` 'nba ipyd oeyld itle.ריבית הוי לא

.·‡˙ÈÈÎ· ‰„˘ Ï·˜Ï

קמ"(די"ברש ע"ה עב.)"ל, ד לקמ הגמ' רשפ ומבאר שמותר, מידי,"מבואר: שקיל לא שלפעמי מפני שזהו י:

והו"ואפ לו, מנכה הספק."ה על בנכייתא פירות כקונה ל

z"xeולא)"(בתוד השדהyxtn:ה על שהלוה ziad]דכל lr e`]בנושא שיבוארו הטעמי משו מותר, בנכייתא

rwxwdnהבא. delnd z` wlql deeld i`yxy mewna ,ziaix wa` meyn oeikpa zexit lek`l xeq` dcy oekyna 'it` - fq sca s"ixd itle]

[onfd jeza.

.‚‡˙ÈÈÎ· Â· ¯Â„Ï ˙È· Ï·˜Ï

i "yx itlקמ"(ד lx]אסור,ל)"ה 'nr d"n` - `xb`l `niiw `lc oiae `xb`l `niiwc xvga oia]ואי תמיד, ונהנה הואיל ,

בפחות. שוכר ונמצא ספק my]כא d"n` - mzq edelda mb xeq`y rnyn i"yxn].

z"x itleולא)"(בתוד עה מפסיד לפעמי כ ג צ"בית ולכ לו, יצטר לא או נופל או שנשר שדי"י ל

דבלאו החצר, בעל מפסיד שאי משו : והטע מותר, בנכייתא זה שא לעני שוי בית או שדה מקבל

על או הבית על שהלוה דכיו להסביר, יש וכ , במשכו בו החזיק שזה , לאחרי להשכירו יוכל לא הכי

משא , שני אות כל מכר בתורת בידו והבית השדה כאילו הוי בנכייתא, בפחות,"השדה חצירו בשוכר כ

שהיה. כמו נשאר שהחוב

.„ÌÈÁ· ÂÏ Ô˙Â ‰È‰ ‰‡ÂÏ‰‰ ÈÏÂÏÈ‡ Ì‡ Ì‚ ÌÈ¯·„ ‰ÂÂÏ‰Ó Ï·˜Ï

' q eza oey`xd uexizd itl( אבל(ש אסור, דפרהסיא מילי דהוי בעבדו לתקו או בחצירו לדור רק

. בחינ לו נות היה ההלואה אילולא בא מותר דפרהסיא מילי לא שה כלי או סוסו לו [itlלהשאיל

d"n` - xeq`y drc cer `iade ,devn dfa yic oeik ,ziaix dfa oi`e ,delnl ycew ixtq li`ydl deell xzen - meyxb epiax mya w"nhiyd

[2 dxrda ,fix 'nr.

' q eza ipyd uex izd itleכש רק נראההאיסור עושה, ברשות דשלא וכיו חבירו, דעת בלא לדור נכנס

במילי זה א ג איסור אי מדעתו זה א אבל בו. ימחו ולא הבעלי יסבלו שהלוהו שבשביל שסומ
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

ההלואה, בלא למלוה הלווה עושה היה שלא בדבר רק ואסור oiirדפרהסיא, - dnae miwleg 'qezd ivexiz ipy m`]

[clx 'nr d"n`.

.‰‰ÂÂÏ‰ Ï˘ Â„·Ú ˙‡ ÛÂ˜˙Ï

כריבית. דמיחזי משו oeyllאסור, la` ,"ipielda y"ke xeq` edeld" zxaeqd 'nba oey`xd oeyld itl wx xeq`y :rnyn 'nbdn]

[la` d"c 'qezd k"ke ,xzen deeld ly ecar z` sewzla d"d ,xzen edeld ok zrc lr `l `xwirnc edeld la` ,xeq` "ipield" wxy ipyd.

.Â.‚È ‰·Â˘˙Ï ‰¯Ú‰· ÏÈÚÏ Î"˘Ó ÔÈÈÚ - ˙ÂÁÙ· ¯ÂÎÓÏ

.ekel siqedy e` 'd deyy utg oda deeld el ozpe ziaix ly mixpic 'c exiaga dyep didy in
,dnk ,delndn oi`iven m`d ,mixpic a"ia mixpic 'i deyd mewn delnd el xikydy e` `nilb

?recne.dq sc

:‰· Â˘˙

i ia` itlההלואה"למ בשעת שקצ הריבית את רק מהמלוה מוציאי , בדייני יוצאה קצוצה ריבית ד

היותר. את ולא

`ax itleאת"למ הה', כל את דהיינו הריבית, דמי ע שקיבל מה את ג מוציאי בדייני יוצאה ד

ריבית של בגלימא שמתכסה יעידו שלא mipey`x)הגלימא - mieqn xac lka d"de]הי כל ואת .". הדינרי [oiireב

['a `yep 'h 'eyz lirl k"ynae ,q"yd oeilb.

.fk,"xzei didi xignd onf xg`l ozz m`e ,jk xignd eiykrn il ozz m`" xnel xzen m`d
?z`f micnl olpne ,recn.dq sc

:‰· Â˘˙

.1zexikyd lr oiaxnחצירו את שמשכיר בזמ לומר שמותר דהיינו ,fnx enx 'nr d"n` oiir - k"g` m`e]

[69 dxrdae,בחודש חודש כל לי נות אתה וא לשנה, סלעי עשר המחיר לי, נות אתה מעכשיו א :

, לבסו אלא משתלמת אינה השכירות וחובת הואיל לחודש, סלע zexikyהמחיר "dpya dpy xikyk" aizkck]

[oiibeqa 'nb - zxg` dpya `l` znlzyn dpi` ef dpy lyהמשכיר הרי מראש לו וכשנות לחודש, סלע הוא והמחיר ,

השכירות. מ לו מוזיל

.2xknd lr oiaxn oi`היא הרי לי נות אתה מעכשיו א שדהו: את שמוכר בזמ לומר שאסור דהיינו ,

המקח דמי שחיוב מפני הוא שאסור הטע מנה, עשר בשני הוא המחיר , לגור וא זוז, באל של

והוי המעות, המתנת בגלל הוא יותר לוקח וא זוז, אל הוא שהמחיר דהיינו , הקני בשעת מיד חל

מהתורה. האסורה קצוצה hk]ריבית 'eyz onwl r"re].

.gk?n"wtp oi` dnle ,seqal `l` znlzyn dpi` zexiky m` n"wtp i`nl.dq sc

:‰· Â˘˙

שכירות)"ד(תוס' שנפקה : בזה,1.מ"כותבי לי התקדשי לה ואמר , לתק כלי לאומ נתנה בא , לקידושי

חייבת ורגע רגע דכל מקודשת, אינה סו ועד מתחילה ישנה וא מקודשת, היא הרי לבסו אלא אינה שא

מש ועיי מקודשת, אינה במלוה והמקדש למלוה שנהפכי מעות תשו'"לאומ ב' פרק קידושי במסכת כ

ואמ ... תשו' ט' פרק קמא בבא ובמסכת רנ"..., עמ' ה

לעי2. בית הבונה ז..."לעני

נפק שאי האופ מ"מה

.hk?recne ,ziaix meyn xeq` m`de ,"`yxh" edn.dq sc
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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:‰· Â˘˙

.1"ongp axc `yxh"רש טרשא)"(די", והלכתא)"(דותוס'ה מדמיהה ביותר סחורה למכור שהיינו : מפרשי

" מפרש ולא בסת מוכרו שהמוכר באופ המעות, המתנת בפחותבגלל ל הוא הרי מעכשו "א

כשמפרש. רק זהו המכר על מרבי שאי הדי וכל מותר,

ד"(דתוס' סג: ד לעיל וכ והלכתא, ואמר)"ה שרה : וטלית,"כותבי כפרה ידועה שומתו שאי בדבר רק מתיר נ

טרשא. מה לעשות אסור כשק או השער כשיצא פירות אבל קבוע, שער לו שיש בדבר ולא

והלכתא)"(דתוס' .ה נחמ כרב שהלכה : dxrdaeכותבי epx 'nrae ,27 dxrdae `px 'nr d"n` - ongp axk `l miwqetd yi]

[y"iir ,3.

.2`tt axc `yxhרש ניס", של כשער בתשרי הזול בזמ לו ומוכר היה תמרי שכר עושה מפרש: י

. ניס עד לו וממתי

`tt ax itl.מותר שתתקלקל בלא ניס עד בהמתנה עמידה והסחורה לכס דחוק לא המוכר א

)תוס' פפא.(ש כרב הלכה ושאי , כק שדינו קבוע בשער וכ קוצ א אפי' שמותר : כותבי

`tt axy :i"yx zrca yxtn `"ayxd eli`e ,"eiykrn m`" yxit `lyk wx xizn `tt axy :i"yx zrca yxtn dnexz ilecibd]

- o"anxd iyeciga oiire ,xryd `via xacn `tt axy y"`xde 'qezd eazk oke ,"eiykrn" el yxitk iedc xryd `via mb xacn

[`px 'nr d"n`.

ic i` axc dixa zyy ax itleנתינת המתנת בגלל יותר שמשלמי הלקוחות בתר דאזלינ אסור,

המעות.

.3`ng axc `yxhרש להלכה. פוסקת הגמ' וכ במקו"מותר, מוכר היה, פרקמטיא מוכר מפרש: י

באופ היוקר למקו הסחורה את מעלי וה , לה וממתי היוקר, במקו נמכר שהוא כשער הזול

המעות, מקבלי על הוא שקיבלו המעות חזרת ואחריות חמא, רב על בהליכת הסחורה [oiirשאחריות

[7 oic `t 'eyz onwlשמותר הטע היוקר. במקו הסחורה את שמוכרי אחר רק אלא מלוה המעות ואי ,

באחריות תהיה לא שהסחורה המעות למקבלי שנוח מפני הוא היוקר, כשער מעות חמא לרב לית

חמא. רב באחריות אלא

נקטי)"(דהתוס' הסחורהה בהליכת הדר שאחריות א אסור, היה שוקא להו שנקיט שבלא : מסבירי

מ חמא, רב על הוא היוקר הוי"למקו עבורו ולמוכרה היוקר למקו סחורתו את להביא הטירחא מ

נקיט ולכ ,ריבית, לטירחת תמורה מהוי היוקר למקו ההליכה מאחריות הפטור ע שוקא להו

" תוס': ושריומוסיפי טורח בשביל הוי בחזרת א שוקא, להי דנקטי `zeixg."והשתא m` - d"fxd zrcle]

[jka ic xkend lr jxcd.

תוס' כותבי והלכתא)"(דעוד .ה כק דהוי קבוע, כשהשער או בדק אפי' מותר, חמא רב שלפי :

.lxeq` ine m`d ,"zern `ad dvxzy izni`" el xn`e mincd zvwn el ozpe dcyd z` el xkn
?recne ,zexit lek`l el:dq sc

:‰· Â˘˙

.1"jfef xeriyk ipw" gwell xn` xkend m`רש פירות, לאכול מותר מהשתא)"(די"לשניה קני ה

השאר. את והמוכר שנת המעות כשיעור אוכל שהלוקח מפרש:

.2"eiykrn lkd dpwz zernd lk z` `iazykl" gwell xn` xkend m`

o pax zrck `idy ep izpync `nzq itlולכ אסור, בריבית אחד צד דסברי לאכול, אסור לשניה

ויטול שקיבל מה המוכר יחזיר לא, וא ללוקח, יתנו המקח יגמר וא שליש, ביד הפירות את משלשי

10]פירותיו. dxrdae gpx 'nr d"n` oiir - dvevw ziaix oick oipiica ziaixd z` mi`iven m`].

dcedi iax itle.מותר בריבית אחד צד דסבר ריבית, כא dcediאי iax xizd `l - .bq sc lirl `ax itle]
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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[xifgdl n"r ziaixa `l`.

.3"jly dcyd `di zernd lk z` `iazykl" gwell xn` xkend m`,פירות לאכול מותר למוכר

הלואתו. בשכר שלו שאינה מקרקע פירות אוכל שהרי אסור, וללוקח שלו, את אוכל כי

.4"d`eld jab eidi zernde eiykrn ipw" gwell xn` xkend m`,שלו את דאוכל מותר, ללוקח

אסור, `xeq]ולמוכר dcedi iaxl 'it`e].המעות המתנת מחמת דאוכל משו ,`l m` mb xeqi`dy :azek `"ayxd]

[y"iir ,15 dxrdae hpx 'nr d"n` - ok yexita dpzn.

.`l,ziaix ied m`d ,"il `l` mxknz `l mxkenl dvxzykl" el xn`e dcy e` zia el okyn
?recne:dq sc

:‰· Â˘˙

.1"mdieeya il mxknz" el xn` m`.ריבית הוי odieeya,לא dzid d`eldd onfa m` mb xzeny :azek c"eegd]

[`qx 'nr d"n` - xwiizd dcyd dxiknd onfae.

.2"elld minca il `l` mxknz `l" el xn` m`[mdieyn zegt]

o pax itlבפחות לו למוכרה חייב יהא למוכרה לכשירצה דהרי אסור, בריבית אחד דצד אסור,

itlyיה.משוו azky yi ,qx 'nr d"n` - ziaix wa` ied ,f"`d mya ixy` zedbd itle ,dvevw ziaix ied - miycgd `"ahixd itl]

[aqx 'nr d"n` - opaxcn wx xeq` `kd d"d ,opaxcn wx xeq` `ziikp `la `zpkynyn 'it`y i"yx.

dcedi iax itle. לעול למוכרה ירצה לא דאולי מותר, בריבית אחד דצד גביה, שמוזיל א מותר

.3"eiykrn il iepw didie il mxknz mxkenl dvxzykl" xn`yk m`'לא)"(דבתוס שאיה מבואר:

הלואה. בלא מכר כא שיש כיו בפחות, מכר א א ריבית בזה

.4"eiykrn" xn` `l la` mcewd oicak m`'תוס( קיבלה(ש שהמלוה כיו שאסור : כותבי

למוכרה הלווה שיכול כיו מותר, במשכו קיבלה כשלא אבל משויה, בפחות מקבלה ומסתמא , במשכו

גביה. מוזיל אזולי בפחות למלוה וכשמוכרה לאחר,

.alixd mipy 'b cre o`kn il ozep dz` i` m`" el xnele edcy lr exiagl zeeldl xzen m`d
?recne ,"ily `id:dq sc

:‰· Â˘˙

לז. תשו' לקמ עיי

.blxn` gweldy e` "il mxifgd zern il eidiykl" gwell xkend xn`e dcy e` zia el xkn
?recne ,ziaix ied m`d "jl mxifg` zern jl eidiykl" xkenl:dq sc

:‰· Â˘˙

.1"il mxifgd zern il eidiykl" gwell xn` xkendyk

o pax itl.אסור בריבית אחד צד דסברי אסור,

dcedi iax itle.מותר בריבית אחד צד דסבר מותר,

.2"jl mxifg` zern jl eidiykl" xkenl xn` gweldykכאומר הוי מאליו, כ אמר הלוקח א

" למוכר הלוקח בדילו שתתבעני ולא ארצה א ל aiig"שאחזיר ipi` ixdy ,ilin ineht ied izxn`y dn lke]

[1 oic dl 'eyz onwlck ,zepzdlלהוציאו שיוכל התנו א אבל חזרה, לו מוכרו הוא הרי ירצה דא מותר, ולכ ,

. הקוד שבדי יהודה ורבי רבנ במחלוקת תלוי הדי בדי

.cl?recne ,"il mxifg` zern il eidiykl" gwell xn`y xkenk epic `ziikp `la `zpkyn m`d:dq sc
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:‰· Â˘˙

לכשיהיו)"(דתוס' בריביתה אחד צד הסובר יהודה רבי ג נכייתא בלא דבמשכנתא דומה, שאינו : כותבי

משא הלואה, הוי יורשיו בי הוא בי לפדות יכולי שלעול דמשו שאסור, יודה הכא במוכר"מותר כ

מותר. יהודה שלרבי מכר, צד אלא מלוה זה אי פדה לא הוא וא יורשיו, ולא לפדות יכול הוא רק ולוקח

.dly xkendk"g`e ,"ixite `gay `xtey jl xifg` jnn etxhi m`" siqede zeixg`a `ly edc
?recne ,eixac miiwl aiig m`d ,dtxhe g"ra `a.eq :dq sc

:‰· Â˘˙

.1"el xifgi etxhi m`y" xn` dt lra j` "zeixg`a `ly" xhya yxit m`להחזיר חייב אינו

בע המוכר שאמר מה דכל , כלו לו,"לו שיחזיר `ixy]פ zedbd - oipw dyry `la],הוא בעלמא מילי פטומי ,

להתנות צרי היה שהלוקח כל כלל: אומר אשי ocic]רב dxwna enk]אמרינ התנה, והמוכר התנה ולא

מילי" ."פטומי

פטומי)"(דבתוס' "ה לו אמר המוכר א שרק וכו'מבואר: ממ יטרפו שלאא לקנות גמרו שכבר אחר "

הדברי בתחילת א אבל מילי, פטומי הוי , כ בשביל מלקנותה להניח רוצה היה לא והוא באחריות

גמור. תנאי הוי , כ המוכר לו פתח

.2"xifgi etxhi m`y" xn` dt lrae zeixg` yxity `la mzqa dcyd z` xkn m`

xteq zerh zeixg` l" i iwc i`n itl[rx 'nr d"n`ae s"iy m"xdn oiire ,ok xaeq l`enyy hwp i"yx]להחזיר חייב

ממנו. שטרפו ופירי שבחא השדה דמי את לו

xteq zerh e`l zeixg` l" i iwc i`n itle. הקוד כבדי פטור

.el`ixaiyk m`d ,hba i`pz azk `le ,meail wwcfz `ly ick ezy`l hb azky rxn aiky
?recne ,hbd lhazn.eq sc

:‰· Â˘˙

.1"jly ip` mewzykl" el dxn` dy`d m`,מילי פטומי 1]הוי oic zncew daeyza xen`d mrhdn]אינו ,

רש בו, לחזור ואי)"(די"יכול ויכולהה גמורה, שבועה ובקבלת באמת כ לו אמרה א א שזהו כותב:

רש בש התוס' ולפי לאחר. בו."לינשא לחזור יכול הונא רב בדעת בגיטי י

.2dxiqn zrya ok dpzd m`.חוזר עמד וא גמור, תנאי הוי

.3`ixade `nzqa yxiby rxn aiky'קמ"(דתוס חוזר,ל)"ה אינו עמד שא מסוגייתנו מוכיחי

רש שלפי הונא"והביאו: רב בדעת )י ושצ(בגיטי שמואל,"חוזר, ועל סוגייתנו על חולק הונא שרב ל

ר שיטת לפי א עליו, חולקי בגיטי ורבא שרבה ""כמו כשאמר רק שחוזר סובר הונא רב מהיות

זה מחולי מתי סוגייתנו."א על פליג ולא חוזר שלא הונא רב מודה בסתמא אבל ,

.flm`d ,"ily `id ixd mipy 'b cre o`kn il ozep dz` i` m`" el xne`e edcy lr exiagl delnd
?recne ,dpw:eq±:dq sc

:‰· Â˘˙

.‡"ÂÈ˘ÎÚÓ" ÈÏ˘ ‡È‰ È¯‰ :ÛÈÒÂ‰˘Î Ì‡

i"yx]קנה, zrca k"yn ai w"q br 'iq g"dvwa r"re]רש די", סו: איבעית)"(ד קניה אלא היא אסמכתא דלאו מפרש:

שע היא, לוקח"גמור יהודה לרבי והפירות גביה. אוזיל ואזולי הללו בדמי מעכשיו בה החזיק גמור מכר מ

דס , כנ"אוכל , אות משלשי ולרבנ מותר, בריבית אחד צד 2."ל די ל' תשו' `lkeל delnd - zenexzd lra itle]

[vx 'nr d"n` - ziaix o`k oi`e ,zexitd el xifgn rawy onfa erxt m`e ,zexitd z`.

ומניומי)"(דתוס' "ה מועיל כא שדוקא : משאמעכשיוכותבי בבי"" אלא קני שלא אסמכתאות בשאר ד"כ
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מעכשו, אמר אפי' `xnחשוב m` ze`zknq` lkay mixaeqe miwleg mipey`x daxd ,`ped ax zrca `ad `yepa oiir weligd]

[hrx 'nr d"n` - aeyz c"ia v"` "eiykrn".

.·"ÂÈ˘ÎÚÓ" ÛÈÒÂ‰ ‡Ï˘Î Ì‡

`ped ax itl.מעותיו כנגד רק קנה מת לאחר וא הכל, קנה מעות מת בשעת כ לו אמר א

וד"(דתוס' לאחר ומניומי)"ה "ה עמו התנה א רק מעותיו כנגד שקונה : לגוביינאכותבי א"קני וקונה ,

קני"שקיי לא אסמכתא hl]ל 'eyz onwl oiir]לכו מעותיו שכנגד משו בעלמא, כאסמכתא אינו דכא ע",

הלוהו,1.קנה, כ דעת שעל ר2.מפני כפירוש נראה וממכר"שיותר למקח שדומה מפני קונה שכא י:

להקנות מתרצה ולכ בהלואה, טובה לו עשה וג משכו בתורת בו להשתעבד הקרקע כל לו שמקנה

בו שחזר לפני נחמ ולר' ליה, כדאית הונא לרב jynda]לו, `aend].ליה שכא"כר3.כדאית שפירש: ת

גופיה. המלוה את שתפס מפני מעותיו כנגד ipw`]קונה `l `zknq` xaeq `ped axy :azek `"ahixd].

`ibeqd zligza ongp 'x zrc itlמקח דר דהוי כיו מעות, מת אחר כ לו אמר א ג הכל קנה

וממכר.

ומניומי)"(דתוס' הנה השני כהטע רק לומר אפשר נחמ שבר' : הונא."כותבי ברב ל

התוס' כותבי דעוד סה: )"(ד תמכר לא ולמה שבאופ בפחות": בלוקח מדובר מסתמא הכל שקנה ד

ואעפ ""משוויה, משו בזה לאסור אי "eiykrn"]"ריביתכ el xn` `l m` mb]את למכור יכול שהלווה מפני ,

. בחינ לו שמחל דעבד הוא בעלמא מילתא למלוה, וכשנותנו המותר, את לעצמו וליקח לאחר השדה

ea xfg ixg` ongp 'x itleדס מעות, מת בשעת כ לו אמר א ג כלו ולא קנה שפסק"לא כמניומי ל

gn:]להלכה sc lirl dcedi iaxk]יוסי רבי לפי אבל השטר, את וקרע יהודה רב הורה וכ קניא, לא שאסמכתא

קנה, קניא אסמכתא zern]דאמר ozn xg`l ok el xn` m` mb].

פפא רב סו:)לפי מ"אע(ד קניא שלא עכ"פ מיניה, למיגבא אפותיקי הוי ""מ אמר בא לגוביינאפ ."קני

" אמר א ג קנה לא מרי דרב בריה זוטרא מר לגוביינאולפי eyz'."קני onwl oiir - odilral oixfeg zexitde]

['` `yep 'n.

.gl.1 :mi`ad mipte`a j` mcewd oicakz` delnd `vn m` .2 ."ipw" delnl xn` deeldyk
z` dyr deeld m` .5 .`rx`a citw i` .4 ,inca citw i` .3 .oenn ytgn e` oii dzey deeld

?recne ,iwizet` edcy:eq sc

:‰· Â˘˙

: וכדלהל קונה, נחמ לר' ג הבאי באופני הא דנה הגמ'

.1,"ipw" delnl xn` deeldyk m`[cer dppw` `l :i"yxte]

ongp 'x mya mixne` `rcxdp" כ לו אמר שא זמנו: זהולאחר זאת, לו שאמר דמה קנה, לא "

" לו אמר א אבל ממנו, שמתבייש מחמת שדוחהו זמנומפני קנה.בתו "

zxne` 'nbd, כ לו שאמר שמה מפני זמנו, בתו כ לו אמר א ג קנה לא נחמ דלרב היא, ולא :

. הזמ כשיגיע אותו יטריד שלא כדי זהו

.2deeld z` delnd `vn m`[i"yx - miizqdy onfd meia]oenn ytgn e` oii dzey

`tt ax itlהנ נחמ ר' לדעת ממו מחפש רש"א ומפרש קונה, יי שותה וא קני, לא כיו"ל י:

לשקעה. דעתו שדהו פדיו אחר לחזור עצוב שאינו

izticn `g` ax itleמפני ששמח או דאגתו, להפיג כדי יי שותה דשמא קנה, לא יי כששותה ג

מעות. לו שיביא הבטיח שאחר
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.3inca citw i`

`piax itl.שדהו שתשקע חש דאינו קנה,

iztcn `g` ax itle.ארעיה שתיתזל רוצה שלא מפני קנה, "i`c"לא lk jynda xaeqd dax itl `ed oke]

['` w"q `"xbd zedbd oieri ,dpw `l.

È"˘¯ ˙ËÈ˘

:eyexit "inca citw i`"'תוס משוויו, לפחות שלא חפציו במכירת אי)"(דשמקפיד פירושה על חולקי

לרבינא. אפי' קונה ולא שדהו, שתשקע שרוצה ראיה אי בשווי חפציו דבמכירת זה,

'ÒÂ˙ ˙ËÈ˘

eyexit "inca citw m`"דמוכח קנה, לרבינא בזה התנאי, בזה שוויה עליה ליקח הלואה בשעת שהקפיד :

זה תנאי לעשות רוצה שאינו באופ רק אלא קנה לא מדיפתי אחא ולרב המלוה, ביד לשקעה היה שדעתו

לפדותה. בדעתו שאי מוכח אז דרק בזו, אלא קרקע df]בשו oecipa i"yx zrc yixtzi` `l].

.4`rx`a citw i`[i"yx - eieeya 'it` rwxw mey xekni `ly]

`tt ax itl,שקונה `d`ודאי biltc ,"ipw `l i`c lk" ,onwl xn`c daxk mixaeqy iptn ,df oic ehinyd m"anxde s"ixd]

[`"xbd zedbd -.

.5iwizet` edcy z` dyr deeld m`[mipy 'b xg` ely `diy eilr enikqdy]

`tt ax itl. אחרי מנכסי לא אבל מעותיו כנגד מהשדה רק לגבות יכול שני הג' oicnאחר `l]

["iwizet`" oicn `l` "dipw `zknq`".

.hl.1 ?recne ,`ipw m`d ,"`zknq`"l miaygp mi`ad mixacd m`ddz` i` m` :deell xn`yk
m`a aiigzdy dn z` yily cia qitzny in .2 .ily ef jcy ixd mipy 'b cre o`kn il rxet

.3 .ezghad miiwi `l.4 .`a `le qp`pe ,izeiekf ipd oilha mei 'l cr c"ial `ea` `l m` :xn`ykqpw
.5 .oikeciy onfa miyery.6 .`ahina mly` ciar` `le xiae` m` :xne`e exiagn dcy lawndlaiwy cnln

.7 .onefn xg` cnln `vnp `le ea xefgi m`a edexkyy onfa qpw eilr`pxiaen m` :xn`e exiagn dcy lawnd
.8 .ifef `tl` jl `paidi dlxefg` m` :xn` dlde ,jl legn ipeaxr ia xefg` m` :xn`e exiagl oeaxir ozepd
.9 .jpeaxra jl letk` ialawnd .10 .df oiin dabz ipelt meil il rxet dz` i` m` :xn`yk

xwiizde dpw `le ryte ,"ilyn rxt` oii jl dpw` `l m`" xn`e oii zepwl zern exiagn
.11 .oiid?utga qetz `edy ote`a:eq .eq sc

:‰· Â˘˙

äãù ìò øëîîå ç÷î êøã àúëîñàá

.1ily ef jcy ixd mipy 'b cre o`kn il rxet dz` i` m` :deell xn`e edcy lr edeldעיי

לז. תשו' לעיל

åúçèáä íé é÷ é àì íàá á é éçúäù äî úà ùéìù ãéá ñ éôúîù éî

.2el oz ipelt mei cre o`kn jl oz` `l m` :el xn`e exhy z` yilyde eaeg zvwn rxty in
exhyברש מובא קסח. ד בתרא בבא )"(משנה בסוגיי ובתוס' י

iqe i iax itlדס , קניא."ית אסמכתא ל

dcedi iax itleדס , ית קניא."לא לא אסמכתא gi,ל w"q my j"y ,fx 'iq n"eg g"a oiir - `ziixe`cn edf m`]

['` w"q my g"dvw.

יוסי, כרבי הלכה רב אמר אבוה בר רבה אמר נחמ ר' ש בגמ' לפנינו המופיעה הגירסא [okeלפי

[erx 'nr d"n` - o"anxd qxeb'תוס א ד, ומניומי)"(בסוגיי שאה : שאי"כותבי לגרוס ושיש , כ לגרוס א
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, נדרי במסכת כדמוכח יוסי, כרבי ad`]הלכה oica `aen],dipin epwyk m`e,קניא לרבנ ג

הבא. בדי כמבואר

ã" éáá å éú å é åë æ ñ éôúîá

.3qp`pe ,izeiekf ipd oilha ,mei 'l cr `ea` `l m` :xn`e oicd ziaa eizeiekf xhy qitzdy in
`a `le( בסוגיי בתוס' מובא כז. ד נדרי (גמ'

`ped ax itlמ קניא לא שאסמכתא א אומרת: הגמ' בטלות, זכויותיו"זכויותיו שהתפיס כיו מ

" זכויותיואמר היא.ליבטל אסמכתא לאו ",zelha eizei`xy onf eze`l `a `l m`y dcen `edy xnelk :yxtn my o"xd]

[xwy mdy xnelk'תוס )"(ד. דבריה בסו ומניומי שתפיסה א קנה, לא מעותיו כנגד שלא שהטע : כותבי

אתפיס. חשוב לא בקרקע שאתפיס מפני זהו בקרקע,

בש התוס' ולפי לא. קרקע כמשתפיס אבל מטלטלי כשמתפיס רק זהו בתוס' א' תירו לפי

בית"ר ביד כשהתפיס ולא שכנגדו, הצד בידי כשהתפיס דוקא שליש,"זהו או ziyewaד ok yxtn z"x]

[`ed ok my `pwqnl mbe ,mixcpa 'nbdאחד ורק לזה זה מתחייבי שתיי שכאשר התוס': כתבו עוד .

. קוני לא שניה y"`x]התפיס, oiire].

`ax itle.פטריה רחמנא דאונס זכויותיו, בטיל לא

)הגמ' ש בבי(בנדרי מיניה דקנו והוא אניס, דלא והוא קניא, אסמכתא והלכתא חשוב."אומרת: ד

[55 dxrdae hrx 'nr d"n` oiir - aeyg `xwp dn]'תוס ,( סודר,(בסוגיי קני היינו מיניה קנו דסת : כותבי

סודר הדר כבר שעתא דבההיא כיו , זמ לאחר בו לקנות מהני דלא מעכשיו, אלא אינו סודר וקני

קנינו. וכלתה למריה,

íì åòä ìë êë í éâä å ðù øáã

.4oikeciy onfa miyery qpw

'qezומניומי)"(ד בביה מיניה קנו לא אפי' אסמכתא הוי ולא שמועיל : חשוב."כותבי שנוהגי`.ד כיו

סיטומתא. כמו הוי , העול כל כ חבירו.a.בו את שמבייש כיו בו החוזר כל להתחייב הוא [`mleבדי

[`tx 'nr d"n` - `zknq` ied oipw `la zeaiigzd oikeciya mby xaeq m"anxd.

íé æ â àì å åú åùòì ì åë éù øáã

.5`ahina mly` ciar` `le xiae` m` :xne`e exiagn dcy lawnd'ובדתוס , ואי)"(ש מביאיה

הגמ' קד.)את ד ורבא(לקמ לו, ונות לעשות ראויה כמה אותה ששמי )האומרת: ש שלא(לקמ מפרש:

. גזי קא ולא בידו שזה כיו אסמכתא, dneנקרא ,mifb `le ecia 'it` ipw `l "i`c" lk - oe`b i`d ax itl mle`]

[minkg zpwz meyn edf ,"`ahina mly`" xne`yk lireny.

.6onefn xg` cnln `vnp `le ea xefgi m`a edexkyy onfa qpw eilr laiwy cnln'תוס

( ש אשל(בסוגיי אעביד ולא אוביר שא כאומר והוי , גזי חשיב דלא אסמכתא, הוי שלא : כותבי

. הקוד וכבדי .[y"iir]במיטבא,

íé æ âîä øáã

.7ifef `tl` jl `paidi dl `pxiaen m` :xn`e exiagn dcy lawnd'ובדתוס , ש ואי)"(לקמ ה

הגמ' את )מביאי קניא,(ש לא ואסמכתא , שהגזי כיו אסמכתא דהוי biltcהאומרת dcedi iax zrck]

[iqei iax lr.

ï å áø éò

.8letk` ia xefg` m` :xn` dlde ,jl legn ipeaxr ia xefg` m` :xn`e exiagl oeaxir ozepd
jpeaxra jl'מח:)בגמ ד תוס'(לעיל אסמכתא, שהוי רשמבואר: , )"(בסוגיי ראשוני הרבה ועוד , ש י

אסמכתא. הוי המתחייבי שלשתי : ly`סוברי eze`l wx `zknq` iedy :xaeq ,'c 'ld dxiknn `"it m"anxd la`]
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[eilik `yepae y"iir ,qitzd.

øëîîå ç÷î êøã àúëîñàá

.9df oiin dabz ipelt meil il rxet dz` i` m` :xn`yk m`[i"yx - xwiizd oiid seqale].

dligza `tt ax xaqy dn itlעשוי שאינו בקרקע רק זהו קניא לא אסמכתא אמרינ דכי קונה,

דמי. כזוזי למכירה שעשוי כיו זה יי אבל למכירה,

dax mya ryedi axc dixa `ped axn laiwy dn itle" תוס'דאיכל קני. לא ואי)"(ד" :ה מסבירי

מ למוכרה, ובידו למכירה עשוי שיי א קונה ""שלא נחשב הייגזימ מכר זמ היה לא שעדיי לפי "

בזול. עתה ונותנו

.10dpw `le ryte ,"ilyn rxt` oii jl dpw` `l m`" xn`e oii zepwl zern exiagn lawnd
oiid xwiizde'ואי)"(דתוס הגמ'ה את עג:)מביאי ד כיו(לקמ אסמכתא, הוי אשי שלרב האומרת

. יי לו שימכרו בידו שלא

.11aiigznd utga qetz `edy ote`a

eizexhy qitzna .`.3 אופ לעיל עיי

rwxwa qetz delnde edcy lr edelda .a.1 אופ לעיל עיי

oeaxra .b'ומניומי)"(דתוס קניה שלא משו , בערבו תפוס שהמוכר א אסמכתא דהוי : כותבי

תפיס. לא דאיהו כפליי לוקח

.n?recne ,dlign ied zerha dlign m`d.fq :eq sc

:‰· Â˘˙

.‡ÌÈ˘ '‚ ÍÂ˙ ÂÏ Ú¯ÙÈ˘ Ó"Ú ‰„˘‰ ÏÚ Â‰ÂÏ‰·[fl 'eyz l"pd]

מ שלפי : נחמ רב ע"דעת לו ובא הואיל הקרקע, ע חוזרי הפירות קניא לא אסמכתא הלואה."ד י

i "yx itlד סו: הכא)"(ד דמי.ה קצוצה וכריבית לו, בא בהלואה שמתחילה כריבית, שמיחזי משו זהו

[my dxrdae 1 oic d`ad daeyza k"ynae y"iir ,133 dxrdae cy 'nr d"n` - mipiica d`veiy rnyn i"yxn]מבו עוד אר,

פירי)"(די"ברש והדרא ,ה חוזרי לוקח שאכל ג' שלאחר הפירות שרק :ziaix wa` 'b jezac :`"xbd zedbd ex`ane]

[y"iir ,hvx 'nr d"n` - oixfeg 'b jezay zexitd s`y xaeq m"anxdye ,oixfeg opi`e od.

דת"ר )"(בתוס' הת שמרשה לבר"כותב: מחילה הוי בטעות מחילה נחמ לרב שבמסקנא משמע, י

רש על וחולק וסובר"מהלואה, d']י `yep onwl oiir]דהואיל ומפרש: , בדייני מוציאי אי נחמ לרב שג :

קניא, לא שאסמכתא משו כלו לא והמכר מכר, בתורת אלא ריבית בתורת לו הקנה לא והלווה

היה לא ריבית, בתורת נותנו היה א אבל פירי, והדרי מחילה, הוי שלא בטעות מחילה שהוי נמצא

. מפקינ לא ריבית דאבק כיו חוזר,

.·Â¯È·Á Ï˜„ ˙Â¯ÈÙ ¯ÎÂÓ·[i"yx - dhpg iptl]ÌÏÂÚÏ Â‡·˘ ÈÙÏ

זבינא."למ והוי הואיל מיניה, מפקינ לא ואכיל שמיט אי : נחמ רב אומר בו, לחזור ויכול קנה שלא ד

ולתוס'[l"pd]י"לרש מחילה. הוי הלואה שאינו בדבר בטעות שמחילה משו שזה[l"pd]זהו דכיו

מ לחזור שיכול דא בטעות, מחילה הוי לא י"זביני ולכ בנאמנותו, לעמוד כדי לחזור לו אי שא"מ ל

בדיבורו. לעמוד כדי חוזר, היה לא לחזור שיכול יודע היה א

.‚‰‡Â‡·

אפי' מחילה כא אי הלכ אונאה, שיש ידע שלא משו שזהו אומרת: הגמ' להחזירו, וצרי מחילה הוי לא

בטעות.
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ולכ[l"pd]י"לרש כריבית, שמיחזי מהלואה חו מחילה הוי בטעות מחילה הדברי בכל כפשוטו, הוי

האונאה. החזרת לחייב חדש טע צרי באונאה

הוי[l"pd]ולתוס' בטעות שמחילה סובר נחמ שר' סבור שהיה לרבא רק זהו באונאה, הגמ' סברת

שר הוא האמת אבל מחילה."מחילה, הוי שלא סובר נ

.„˙ÈÂÏÈÈ‡

נדונייתה את לבעלה dyxbi]מוחלת m`]משו טעות, מקח מכח נישואי נישואיה שאי שיודעת למרות ,

נשואה. ש ממנה שיצא לה שניחא

.‰ÌÈ¯·„ ¯‡˘·

)"(דתוס' הת סוגיותה שלש : ycwdמביאי .3 .ciwtnd wxta x`eand zerha `ney .2 .a"aa 'nba x`eand zerwxw zwfg .1]

[ycwd ied `l d"al zerhaוא מחילה, הוי שלא ש שמבואר ואחרת", מחילה, הוי שלא לפסוק יש מקו בכל כ

מחילה.[l"pd]י"מרש הוי מקו שבכל ממנו dy]שמשמע 'nr d"n` oiir - i"yx zhiy aeyia].

.`nxifgdl jixv m`d ,zerha e` xfegd xkna e` `zpkyna didy dcyd z` xifgdl mikixvyk
?recne ,zexitd z` mb.fq :eq sc

:‰· Â˘˙

.1,ziaix zxeza didi zexitd zlik`y uvw `le mipy 'b jez dprxtiy n"r dcyd lr deldyk
[fl 'eyz l"pdk]קניא"מל לא אסמכתא סו.)ד (ד

ongp ax itlע לו ובא הואיל , חוזרי רש"הפירות הלואה, די"י סו: הכא)"(ד משוה שזהו מפרש:

היא, קצוצה וכריבית כריבית, i"yxשמיחזי zpeek - oniid y"x iyecigae ,ok` d"c 'c 'ld deele delnn e"t lf`d oa`d itl]

dn oiibeqa i"pt oiire ,`ziixe`c ziaix iedy :i"yx zrca azek oxd` ziad eli`e ,dvevw ziaixl dnec j` opaxcn wx `ed xeqi`dy

[xekyi `ly d"cez lr :cq sc lirle dfa jix`dyור דת", )"(בתוס' הת לאה בטעות שמחילה משו שזהו מפרש:

מחילה. y"iir]הוי ,'` `yep zncew daeyza z`aen mzwelgn].

)"(דתוס' הת שצה : רש"כותבי לפי פירקי"ל בריש דאמר רבינא על חולק נחמ שרב סב:)י :(ד

. מחזירי לא נכייתא בלא lc`משכנתא `xz`a xacn `piaxy uxzl xyt` i"yxly :azek i"ptd .6 oic onwl oiire]

[136 dxrdae dy 'nr d"n` - my i"yxa wcwecny enk ,dil iwlqn.

.2lwc zexit exiagl xkna[cy 'nr d"n`ae i"yx - ehpgy mcew]אכל לעול ומשבאו לעול שבאו לפני ,

הונא רב ופירשלפי שלו, את אוכל לעול"הרי משבא ולכ , לעול בא שלא דבר מקנה אד דקסבר י:

בו. לחזור יכול lekiאי epi` n"xl la` ,ea xefgl leki mlerl `ay iptl okle ,opaxk xaeq mb `ped axy :yxtn c"ixezd mle`]

[119 dxrdae 'y 'nr d"n` - mlerl `ay iptl mb n"xk ea xefgl.

ongp ax itl,בו לחזור mlerl]יכול `a `ly xac dpwn mc` oi` xaqwc :yxtn i"yx]לא ואכיל שמיט ואי ,

לרש , מוציאי לא הלואה ואינו מכר שהוא שבדבר משו ממנו, )י"מוציאי הקוד שאמרינ(שבדי משו :

לר ואילו מחילה, הוי בטעות )ת"מחילה להחזיר(ש ולא בנאמנותו לעמוד למוכר לו שנוח משו זהו :

בו. לחזור שיכול שיודע אפי' המכר את

.3d`pe`d z` el xifgnyk(.סז מחילה(ד כא אי שנתאנה, ידע שלא דכיו הפירות, את ג מחזיר

בטעות. אפי'

.4zipelii`a(.סז מהנכסי(ד שאכל פירות לה מחזיר ואי טעות, מקח מחמת כתובתה שאיבדה

נשואה. ש עליה שיצא לה שנוח משו שהכניסה,

.5zexit lke` gweldy ote`ae dzectl lkeiy n"r dcy xkn(.סז (ד

dax itle `ped ax xa dax itlלקמ ועיי . בדייני יוצאה אינה אכל שא ריבית, כאבק נחשב
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ב'. נושא מג תשו'

`piax itle.הפירות את מחזירי

תוס' הרא"(דלפי ולפי פירי בטעותש)"ה שמחילה משו אלא קצוצה ריבית שהוי משו לא [xacaזהו

[d`eld epi`e xkn `edy,מחילה הוי לא ,[2 oic lirl oiir - lk`y zexitd z` oi`iveny lwc xkena mrhd]לפי אבל ,

קצוצה, ריבית דהוי מטע זהו הגמ' תחילת dvevwפשטות ziaix iedy meyn xeq`y m"anxde s"ixd eazk oke]

[`"xbd zedbd -.

.6enr uvw `lyae `ziikp `la `zpkyn ly zexit lk`yk(.סז (ד

dax itle `ped ax xa dax itlרש ריבית. אבק הוי ק שלא דכיו הפירות, את מחזירי י"לא

ריבית, בתורת פירות שיאכל קצ שלא biy]מפרש: 'nr d"n` oiir - ezpek xe`iaa].

די"רש סז. הכא)"(ד "ה אמרינ שבהלואה לעיל דאמר נחמ רב על פליג שרבה ארעאכותב: הדרא

פירי `',."והדרא `yep zncew daeyza x`eank ,miwleg mzd d"c my 'qezd j` ,:eq sc seq lirl ezhiyl md i"yx ixac]

oeike ,`zpkyn `la d`elda xaic p"xc ,dax lr bilt `l p"xy :miazek miycgd `"ahixdae eiwqta c"ixda oiir ok enke

[86 dxrda aky 'nr d"n` - dlign `ied `l zerha dlign d`eldac ,lfb oicn oixfege edpip dicic `xit `ipw `l `zknq`c.

`piax itle,קצוצה כריבית שמוציאי שסובר משמע הגמ' piax`מפשטות xaqc :aq sc lirln a"ve]

[ciy 'nr d"n` oiir `iyewd aeyia ,ziaix wa` iedy meyn ,delnl deeln oi`iven oi` `ziikp `la `zpkyny.

.an.ze`lae zepefn mdl yi m`d ,zipelii`e dipy zp`nn.2md dn odilran ze`vei odyk
?recne ,zelhep.fq sc

:‰· Â˘˙

: כדלהל הוא המשנה ביאור בלאות, ולא מזונות לא פירות, לא כתובה, לא לה שאי משנה: מביאה הגמ'

.1daezk `lרש נשואה. ש עליה שיצא לה וניחא הואיל מוחלת, שהיא מפני לא, ה"(די"איילונית

לה) וכאי בנדונייתה שהכניסה מה א לה אי ממאנת שבעל"כותב: משו , ומאתיי מנה לה שאי ש

עליה. שמרגילתו מפני שקנסוה, משו לא והשניה מוציאה. הוא כרחו

.2zexit `lלפדותה,"רש חייב שנשבית אשה שבכל חכמי שתקנו פירות תקנת לה שאי מפרש: י

ותוס'"ואפ הפירות, את לה מחזיר אי כשיוצאת והלאות)"(דה הואה פשוט שאכל דפירות : כותבי

וקמ מחזיר, שנשבית"שלא כגו נמי אי , בעי עדיי וה שליקט אות את אפי' פירות לה שאי ל

ואח עצמה את ופדתה מיאנה."ולותה כ

.3zepefn `l'הממאנת)"(דתוס להה שיש פשיטא בעלה תחת כשיושבת בממאנת דא ברייתא: מביא

קמ אלא לפרש"מזונות, צרי שכ וכתבו: ומיאנה, ועמדה ואכלה ולותה הי למדינת בעלה כשהל ל

לכה אלמנה שהרי תחתיו, כשיושבת א מזונות לה אי לעריות בשניה ואילו לה"באיילונית, שיש ג

לה אי ג ואכלה ולותה הי למדינת בעלה וכשהל תחתיו, כשיושבת אפי' מזונות לה אי כתובה

וקמ לה, אי שאלמנה דס"כמו לה, אי מיתה שלאחר גדול."ל לכה באלמנה כמו לה שיש ד

.4ze`la `le

i "yx itle.יחזיר לא קיימי מה יש אפי' בנדונייתא בגדי לו שהכניסה

'q ez itleובלאות)"(ד .ה קיימי בלאות מפסידי לא ואיילונית שניה ממאנת

.bn`lc `xz`a `zpkyn .1 :`zpkyna laiwy dcyd zexitd z` lek`l delnl xzen m`d
.libx mc`ae `ziikpa enr wqtyk .3 .`ziikpa enr wqty `la iwlqnc `xz`a .2 .iwlqn

?recne ,`xeqc `zpkyna e` `zeviwa e` `ziikpa opaxcn `axeva .4:fq sc
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.‡˙Â·Âˆ˜ ÌÈ˘ ‡ÂÎ˘Ó‰ ÏÂÎ‡Ï Â‚‰˘ È˜ÏÒÓ ‡Ï„ ‡¯˙‡· ‡˙Î˘Ó

די"רש סז. ד"(ד סג: ובד , מסלקינ לא באתרא)"ה נכייתא,ה בלא מותר ליה מסלקי שלא שכל , מודי שהכל כותב:

הפירות את לו מנכי ולא ליה מסלקינ לא זוזי שיעור אכל נמי ואי אצלו, הוא כמכר השני אות וכל הואיל

`']שאכל. 'irq seq arw 'iq c"xei `"nxa e`aed zercd izy ,lk`y zexitd z` el oikpny xaeq o"anxde .bky 'nr d"n`ae i"pta r"re].

.·‰ÈÏ È˜ÏÒÓ„ ‡¯˙‡· ‡˙Î˘Ó

- `axc dinyn sqei axc dixa xn itlifef xeriyk lk` רש1. ליה, מפני"מסלקינ שזהו מבאר: י

. הקר כדי אלא לאכול מניחו ואינו ונשכר זריז xzeiשהיה lk` מחשבי2. ולא היותר, את מוציאי לא

. בדייני מוציאי ולא ריבית אבק הוי קצ ולא דהואיל לשטרא, mineziמשטרא ly dcyn lk` א3.

ליה, מסלקינ זוזי ifefכשיעור xeriyn xzei m`e,מיניה `d"nמפקינ - dipin opiwtn `l :eqxb m"anxde s"ixd]

[ky 'nrרש ומפרש לשטרא, משטרא ומחשבי שבי". שאכל,"י: העוד את מחלו לא וה יתומי של אביה ד

זזוי. כשיעור דאכל משעתא דסלקה כמא ליה והוה

iy` ax itleהשדה א ג מהמלוה מוציאי ולא זוזי, בלא ליה מסלקינ לא זוזי כשיעור אכל א ג

, יתומי b']של ze` `"xbd zedbdae oiibeqa `qxibd oiir - milecbk mpic miphwe]לאבק נחשב זזוי שיעור כשאכל ג כי ,

. בדייני מוציאי שלא הוא שהדי ריבית,

רש שיטת )"(די"לפי מסלקינ לא זוזי"ה בלא מסלקינ הלואתו,לא מעות שיעור כל לו שית עד פירושו: "

[`"xbd zedbd - oipiicd e`xiy enk `l` lkd el dkpn epi`y :yxity m"anxdn zxg`e ,miwqetd x`y miyxtn oke].

.‚ÏÈ‚¯ Ì„‡·Â ‡˙ÈÈÎ· ÂÓÚ ˜ÒÙ˘Î ‰ÈÏ È˜ÏÒÓ„ ‡¯˙‡·

ג ולכ תלקה, שמא מספק ויורד לו, כמוכרו דנראה לשנה, קצוב דבר החוב מ לו שינכה דהיינו מותר,

ריבית. הוי לא פירות יותר היה א

.„Ô·¯„Ó ‡·¯Âˆ· ‰ÈÏ È˜ÏÒÓ„ ‡¯˙‡·

.1`ziikpa `lכה הדי מעיקר ב',"נאסור נושא `xeq,ל `ziikpa 'it`eשצרי"רש מפני מפרש: י

. באיסורי לזלזל אחרי ממנו ילמדו פ לו, במותר א ולהתקדש דרכיו ליישר

אומרת בסופו)הגמ' סז: אע(ד פירות אוכל שהלוקח אחוזה כבשדה בנכייתא, אכל שרבינא שהמוכר": פ

משא מכר, שהוי אחוזה לשדה דומה שלא דסברי אכלו, לא אשי ורב פפא רב הונא ורב לפדותו, כ"יכול

כרבית. דמיחזי בהלואה

'q eza oey`xd yexitd itlרבינא)"(ד "ה עצמו לעשות הש את ליטול רצה לא צורבארבינא

."מרבנ

i pyd myex it itl" גרסינ "רבינאלא וגרסינ דקיצותא בפלוגתא סובר"רפר" רבינא אבל ,

. מרבנ לצורבא אפי' איסור שאי

iyilyd myexit itle[ok xaeq g"x mby eazke]ס רבינא הגמ' בהמש שכתוב מותר,"מה שבנכייתא ל

" של השני כהפירוש וקיי"בקיצותאהכוונה לקולא.", כרבינא mipey`xdל eazke ,lek`l xeq`y wqt s"ixd]

[y"iir ,hly 'nr d"n` - dil iwlqn `lc `xz`a 'it` epiidy ,ezrca.

.2`zeviwaלרבינא אחא רב בי "piax`"]מחלוקת `le "mxtx" `qxibd z"x ly extqay mi`ian `piax d"c 'qez]א ,

הפירות, את לאכול מדרבנ לצורבא אפי' iwlqnמותר `ly mewnac ,dil iwlqnc mewna epiid '` `yep l"pd i"yxl]

[xzen r"ekl: מדרבנ לצורבא אפי' להתיר נחלקו שבו הקיצותא מהו בגמ' לשונות ב' ויש ,

.`:ixit edlek jl opiniiy jli`e o`kn `ziikp `la `plik` mipy yng cr" el xn`yk m`
'nba oey`xd o eyld itl.בקיצותא שזה כיו , מדרבנ לצורבא מותר א נחלקו itleבזה

i pyd o eyldבנכייתא."לכו לא וזה הואיל אסור, מדרבנ לצורבא xzenyע dcene okzi `ziikpa la`]
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[any 'nr d"n` ,i"pt -.

.a,"ixit edlek jl opiniiy jli`e o`kn `ziikpa `plik` mipy yng cr" el xn`yk m`
'nba oey`xd oeyld itlובקיצותא,"לכו בנכייתא שזה כיו , מדרבנ לצורבא ג מותר [`laע

[`piax d"cez - opaxn `axevl zegtd lkl xeq`y dcen `zeviwa `l `ziikpa.'nba ipyd o eyld itleהאופ זה

ורבינא. אחא רב בו שנחלקו

' q ez itlרבינא)"(ד לקולא."קייה כרבינא ל

g"xd itle( ש דסורא"קיי(בתוס' במשכנתא רק ומתיר שאוסר אשי כרב jenqa]ל `aend].

.3`xeqc `zpkyn["sqk `la `rx` wetiz oili` `ipy mlyna" dia iazkc]ואפי'"לכו הפירות את לאכול מותר ע

. מדרבנ לצורבא

)"(די"רש במשל הימה כלוקח אלא כהלואה נראה שלא מפני שזהו במעותמפרש: האלו השני פירות נו

התוס' ומוסיפי )"(דהללו. במישל מראשה זאת וכותב שמפרש מפני הוא כמכר שנראה זה דהיתר :

כס" בלא הקרקע משא"שיצא מנכה", אלא , השני כל סכו קוצב שאינו כיו דנכייתא, במשכנתא כ

המלוה מותר בשכר שנה אותה של הפירות את לו שמוזיל ונראה כהלואה, מיחזי ושנה, שנה בכל לו

zpkyn`ואסור, ,'qezd yexitle i"yxtl ,`zlnc `llk :azek y"`xd .`piax d"cez - xeq`c `ed opaxcn `axevl zegtd lkl]

itk aegn dkpne dil wlql ivnc b"r` `xeqc `zpkyn oke .onf eze` cr xknk iedc ,ixy `ziikp `la 'it` ,dil iwlqn `lc `xz`a

ixy `ziikpae ,oipiica d`vei oi`e ziax wa` ied `ziikp `la iwlqnc `xz`ae .xknk ifgin mipyd mekq azky oeik n"n ,lk`y mipy

iwlqnc `xz`a l"f qtl` axle .zecyl miza oia ewlg `l l"f i"xe z"xe ,`deiz eda zilc meyn mizaa dxq` i"yxy `l` .`piaxk

,xq`c o`nk `zklde ,i`xen` ibilt `ziikpae ,`nlr ilekl ziax wa` ied `ziikpae ,oipiica d`veie dvevw ziaxk ied `ziikp `la

'nr d"n` - qtl` axk `lc zgken `ibeq dleke ,"sqk `la `c `rx` wetiz oili` oipy mlyina" `xeqc `zpkyna `l` ixy `lc

[hky.

.cn?dil iwlqn `lc `xz` oial iwlqnc `xz`a `zpkyn oia milcad md dn:fq sc

:‰· Â˘˙

.1dil iwlqnc `xz`a `zpkyn

.`minezidn dze` daeb `l delnd ly g"raרש בגו", לאביה היה ולא דהואיל מפרש: י

משתעבדי. לא דיתמי ומטלטלי כמטלטלי, הוי הקרקע

.amipy it da lhep epi` xekad,[`ly 'nr d"n`ae grx 'iq n"eg xeh oiir - okyennd dcyd seba mb lhep epi` m`].

מ"רש ואיכא מילוה, הוי לסלקו ויכולי דהואיל מפרש: בב"י פי"ד בו נוטל דאינו ראוי שהוי ב

כבמוחזק. שני

.bdzhnyn ziriayרש תוס'", בשטר. כמלוה דהוי מפרש: ושביעית)"(די עלה ממלוה דגרע : כותבי

במשכו ה יצחק, מדרבי וקני בה שתפוס מטלטלי הוי והמשכו הואיל משמטת, שאינה המשכו

" ונחשב הלואה, בשעת שקיבל במשכו וה הלואה בשעת לא בידשקיבלה אחי משא"של כ",

. בידי אחי של נקרא שאינו קרקע שהוי כא

.czexit zlik` xzid oiprlעיי שאסור אופני ויש פירות לאכול למלוה שמותר אופני יש ,

והלאה. ב' נושא קודמת תשובה

.2dil iwlqn `lc `xz`a `zpkyn

.`.minezidn dze` daeb delnd ly g"ra

.a.mipy it da lhep xeka

.b.oerxitd onf cr el iepwk dfy iptn ,dzhnyn ziriay oi`
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.c.'` `yep zncew 'eyz oiir ,`ziikp `la s` zexitd z` lek`l delnl xzen

.dnwlqnc `xz`amy delndy xg` .2 .`icea`c ixnzn .1 :delnd z` wlql leki m`d dil i
?recne ,eilka z`f:fq sc

:‰· Â˘˙

.1`icea` ixnzn.לסלקו יכול

.2mdiabde eilika myy xg` m`.לסלקו יכול אינו

.3mdiabdy `la eilka myy xg` m`e

dpw xken zeyxa gwel ly e ilk c"nl.לסלקו יכול לא

dpw `l c"nle.לסלקו יכול

.endil iwlqn `lc `xz`ae ,ewlqi `l deeldy zepzdl delnd leki m`d dil iwlqnc `xz`a
?recne ,ewlqiy zepzdl leki deeld m`d:fq sc

:‰· Â˘˙

.1iwlqnc `xz`a.יסלקו שלא להתנות שיכול ודאי

ואמר)"(די"רש להחזיקה מנת ועל , שני וכ כ לסלקו יוכל שלא התנה מעות מת שבשעת מפרש:

מעותיו. נת xbd"`]בקרקע zedbd - i"yx yexitk m"anxdy eazke ,zern ozn xg` 'it` miyxtn `"ayxde o"anxd eli`e].

.2iwlqn `ly `xz`a

`tt ax itl. לכ קני לעשות צרי ולא המלוה, את לסלק שיוכל להתנות הלווה יכול

ic i` axc dixa zyy ax itleרש מיניה. למקניא שצרי והילכתא , כ על קני לעשות י"צרי

המנהג. מ אשנה לא לומר ויכול בעלמא דיבור הוי קני שבלא מפרש:

והלכתא)"(דתוס' "ה אומר המלוה א רק לא קני לעשות שצרי : ג"מסתלקנאכותבי זהו אלא ,

יכול שהלווה ודאי הלואה בתחילת אבל , סת הימנו שלוה לאחר ומדובר , כ יתנה הלווה א

אלא בשדה לזכות יכול לא והמלוה הואיל , קני בלא א ומהני המלוה, את לסלק שיוכל להתנות

לו. מקנה שהלווה מה רק

.fn,"dcyd z` zectl zern `iadl gexhl jled ip`" xn`y e` "zern `iadl jled ip`" xn`
?recne ,lek`l jiyndl leki delnd m`d:fq sc

:‰· Â˘˙

.1"zern `iadl jled ip`" xn`yk.פירות לאכול למלוה zedbdאסור - df oic ehinyd s"ixd oke m"anxd]

[`"xbd.

אכיל)"(די"רש לא להיותה רשות לו נת ולא קאי, דמסלקי ובאתרא מוכני שהמעות מפני דזהו מפרש:

ואוכל. שומט

.2"zern `iadl gexhl jled ip`" xn`yk

`piax itl.אוכל

ixn axc dixa itle.אכיל דלא והילכתא אוכל, לא

.gn,ok zeyrl xzen m`de ,i`yxp ixikg .3 .i`pfegn ixhy .2 .i`pettc iyxh .1 md dn
?recne.gq sc
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:‰· Â˘˙

: פירוש נרשאי. כחכירי ולא מחוזנאי, כשטרי לא פפפונאי, כטרשי לא הלכתא לית רבא: אמר

.1i`pett iyxhומוכרה מתקלקלת, שאינה סחורה לו ויש , הכס את עכשיו צרי שאינו עשיר היינו

הזול ixyza]בזמ oebk]. ניס עד הכס את לקבל וממתי , ניס של היוקר כשער ,

`tt ax itl(.סה ד עבורו.(לעיל תרבית הוי לא , לכס צרי ואינו עשיר הוא שהמלוה דכל מותר,

zyy ax itle( ש ,(לעיל הדמי המתנת מחמת יותר שמשל הלווה בתר ואזלינ הואיל ריבית, הוי

עשיר. שהוא המלוה בתר אזלינ ולא

.2i`pfegn ixhyשמשער ממה חצי ועוד הקר את בשטר לו וזוק שימכרנו סחורה לאד שנות

מאמינו המלווה כאשר אפי' שאסור אומר אשי רב ירויח. לא דשמא כ לעשות ואסור ריוח, שיהיה

. יתומי לפני השטר ויפול ימות המלוה שהאב דחיישינ , רווחי היו שלא כשיאמר azek:ללווה `"ahixd]

[xzen yily cia xhyd m`y xazqny.

.3i`yxp ixikgבכ לה אות וחוכרי וחוזרי שדותיה על לעניי מעות המלוי בתי בעלי ה

רש קניה, דאימת , כ לעשות ואסור לשנה, כורי אי"וכ שהרי קצוצה, ריבית שנוטל נמצא מפרש: י

. כלו מחכירותו יפסיד לא תלקה א וא בה, ziaix,טורח wa` e` ziaix znxrd `l` epi`y mixaeqd mipey`x yi]

[arw 'iq xehae y"`x oiir - dvevw ziaix dpi` jk lr y`xn dpzd 'it` mixne` yie.

" כותב שא אומרת: עדניההגמ' כמה ושהינא מיניה i"yx]קנינא - mipy 'b]חכרה שלאוהדר כדי מותר, "

שהה. אפי' דהיינו אסור, זה שג הגמ': ומסיימת , לווי בפני דלת תנעול

.hn?recne ,dxeq` dfi` ,zxzen `wqir zlaw efi`.hq .gq sc

:‰· Â˘˙

.‡‰¯ÂÒ‡‰Â ˙¯˙ÂÓ‰ ‡˜ÒÈÚ

חצי ולכ ובזולא, באונסי הקר חצי אחריות עליו מקבל שכר, למחצית בעיסקא סחורה עליו המקבל סת

" ישמלוהנחשב א , פיקדו נקרא השני הקר והחצי שבשוק, כשער במעות אצלו היא שומא שהרי אצלו, "

בנוס וזהו הפיקדו בחלק טירחתו על שכר שיקבל שמסכמי ויש אחריות, מקבל שאינו בתחילה ומסכמי

: כדלהל ה והדיני האופני בהפסד. ופחות בשכר יותר יקבל שהמקבל המסכמי ויש שכר, למחצית

.1lawn m`,oecwit dleky `wqirmipzep mb llk jxcae ,lawnd lr `le ozepd lr wx dlek `wqird zeixg`y epiidc]

[`wqird zpizp zrya oze` oinyy `ll `wqird z`.שכר מחצית לקבל למקבל מותר

.2cqtd zivgnle xky zivgnl `wqir lawn m`[`wqir ivg ly zeixg`a `yep lawndy epiidc],jk myle
`wqird zlaw zrya `wqird z` eny,ריבית משו 1]אסור dxrda gny 'nr d"n` - opaxcn]רש י".

מעות קבלת בשכר אצלו פיקדו שהוא הבית בעל של בחציו מתעסק שנמצא מפני שזהו מפרש:

6]המלוה. dxrda hny 'nr d"n` oiir - zhnyn ziriayy ynn "deln"k ied m`].

.3wlg zgxiha elnr xear xky lawn mbe cqtd zivgnle xky zivgnl `wqir lawnd
oecwitd.מותר

.·˙¯˙ÂÓ‰ ‡˜ÒÈÚÏ ·˘Á‰Ï È„Î Í¯ˆ‰ "¯Î˘"‰ ‰·Â‚

xi`n iax itl(בברייתא סח: מועט.(ד ובי מרובה בי

די"לרש סח: יהודה)"(ד ר' רה שכר.": לש שיטול מצרי מ

לתוס' )"(דואילו ונות ממש.ה בטל לשבת מוכ שכר כמה עבור היינו

b "ayx itle , e pa iqe i iaxe dcedi iax itlאלא עמו טבל לא אפי' ולכ דהו, כל מועט שכר מספיק
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רש שכרו, זהו אחת, גרוגרת אלא עמו אכל ולא לש"בציר פסק כשלא אפי' מותר יהודה שלרבי מפרש: י

שה אומרת: הגמ' ,"שכר, ומריטת שטיפת בשעת הנושר הרחילות צמר רק בשכרו כשנוטל שמותר ה

וה"וה מוזרות, ביצי בשכרו ונוטל תרנגולות המקבל בשכרו."ה הגללי את ונוטל עגלי כשמקבל ה

i`ge i oa o erny iax itle, משל שכרו לו fpy]נות 'nr d"n`e i"pt oieri ,i"yx - lha lretk]בעגלי ולכ ,

, ולהשקות להאכיל טירחה שכר למקבל נות א רק מותר li`edורחלי ,lha lretk jiiy `l milgxe milbra]

[`l` d"cez - ipepg k"`yn cg` rbx wx `l` jk myl meia lhazn epi`eכפי למקבל נות א רק מותר חנוני ובהושבת ,

מועטת. עבודה ולעבוד בחנות לישב ליטול רוצה מרובה, שכר ומשתכר קשה עבודה העובד שאד מה

"ìò åô"ë ìá÷îùë ø éúîù åð éúðùîã àðúä àåä éî

i "yx itlד"(הנ התוס' שהבינוהו כפי )"ל ונות "ה כפועל"אאמשנתינו שכרו לו נות יוחאיכ ב שמעו כרבי "

כר יהודה."ולא מרבי יותר שמיקל מ

' q ezd itleל)"(הנ" ואכפועלמשנתינו מלאכה, מכל בטל פירושו כר"" משנתינו התוס'"כ שפירשוהו כפי מ

ל."הנ

.„Ô‡ÓÎ ‰ÎÏ‰

' q ez itlד סט. אלא)"(ד z"xה myaכרשב שהוא."הלכה כל אפי' מועט דבר כשמקבל שמספיק הסובר ג

'q ezd itle( l`ppg(ש ep iax itle. משל שכרו לו שנות הסובר שמעו כרבי הלכה

.pdvgne xkya dvgn ly qgia `l la` cqtdae migeexa dwelg mdipia epzdyk
?cqtda.hq :gq sc

:‰· Â˘˙

.‡„ÒÙ‰· ˙ÂÁÙÂ ¯Î˘· ¯˙ÂÈ Ï·˜È˘ Ì‰ÈÈ· Â˙‰˘Î

geix ivge zeixg` yily e` geix yily izye zeixg` ivg lawn m`בחציו ומתעסק הואיל מותר,

המלוה. מעות קבלת בשכר ולא המחצית על העוד של בשכר הבית בעל של

.·"Í¯Î˘· ˘ÈÏ˘ ¯˙ÂÓ" Ï·˜ÓÏ ¯Ó‡˘Î[cqtd zivgne xky zivgnl sqepa]˜ÏÁ· ÍÁ¯Ë ¯Â·Ú
ÔÂ„˜ÈÙ‰

l`eny itl.תמורה שו ללא פיקדו במחצה שמתעסק נמצא שליש, מותר ליכא ולפעמי הואיל אסור,

axc `ail` 'nba o ey`xd oeyld itl,איסור אי ידוע בדבר שקצ epiidcכל evvwy dnn xzei didi `nyc]

[yilyn xzen z` giexie ,yilyn xzei.

אמר)"(דתוס' מה אסור, בריבית אחד צד סובר שרב א : ס"כותבי כא משו"מ , חכמי שהקילו ל

שליש. מותר שיהא טובא ziaixa]דשכיחי cv oipra lirll siqedl...].

ax zrca 'nba ipyd o eyld itleויש שכר למחצית בהמה במקבל רק בשכר שליש מותר מתיר רב

" אינשי דאמרי מרובה, טירחא לו מתווס ולא הואיל עבורה, שטורח בהמה ג גביללמקבל לתורא גביל

התוס'"לתורי ומוסיפי דאמרי)"(ד, היהה לא ואז הואיל אסור, זה ללשו מדידיה בהמה לו אי א אבל :

ביומו. יטרח אחד כל אלא יו בכל שותפות של הבהמה על לטרוח צרי

.‚Ï‚Ú‰ ˘‡¯ Â‡ ¯È„ Ï·˜˙ ¯˙ÂÓ ‡‰È ‡Ï Ì‡ :ÛÈÒÂ‰Â Ì„Â˜‰ ÔÈ„·Î

מותר."לכו ע

.`p?recne ,xky zivgnl lawl xzen mi`ad mipte`a m`d.1migext` lcbl oilebpxz aiyedl
.xky zivgnl migiiqe milbr e`.2xeng e` alg zpzepd dxtk lke` dyerd xac zlaw

.cqtd zivgnle xky dvgnl migiiqe milbr.3xnv wx lawnl dlrny ote`a mcewd oicak
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.algd zleqt e` mivexd oia fg`pd.4.en` xg` jynpe en` mr lbr lawl.5,2 oicak
.elnr xkya zecled zelrdl ebdpy mewnae:hq .gq sc

:‰· Â˘˙

.1xky zivgnl migiiqe milbr e` migext` lcbl oilebpxz zayedכדי בתחילה שמאו א

הנות על שהאחריות או ומזונו עמלו שכר לו נות א רק ומותר אסור, המקבל על יהיה שהאחריות

[.gq sc dpyn]רש די". אלא)"(במשנה הביציה דמי אחריות עליו מקבל שזה מפני הוא שאסור הטע מפרש:

מעותיו. המתנת בשכר השני חציו את מגדל זה ונמצא מלוה, פלגא ליה הוי ימותו א או יתקלקלו א

.2zivgnle xky dvgnl migiiqe milbr xeng e` alg zpzepd dxtk lke`e dyerd xac zlaw
cqtdומזונו עמלו שכר לו נות א רק ומותר my]אסורה, dpyn]התוצרת כל את למקבל שנות או ,

. שלה

.3,algd zleqt e` mivewd oia fg`pd xnv wx lawnl dlrny ote`a mcewd oicakiax itl
iqe i,אסורo erny iax itle.מותר

.4en` mr lbr lawl[zlke`e dyerd]en` xg` jynpe

w"z itlאבל לבהמה, כת שכר לו מעלה א רק מותר לבהמה, כת שכר להעלות שנהגו במקו

המדינה. ממנהג משני ואי אמו, אחר ונמש אמו ע עגל לקבל א אסור זה בלא

b "ayx itleמעלה אינו א ג מותר , הגללי את שמקבל וכיו אמו, אחרי הנמש עגל לו שנת כיו

ומזונו. עמלו שכר xky]לו `xwp `le exiwtn ozepd millby xaeq w"z la`]עמלו שכר לו שמעלה מה ומספיק ,

כרשב לא פוסק נחמ רב . הא על שטרח מה רק dhiykג,"ומזונו oleky ezpeek "b"ayxk dkld" dligza xn`y dn]

['nb -.

.5elnr xkya zecled zelrdl ebdpy mewnae ,2 oicak[:gq sc 'nb]

גירסא: מביאי w"zתוס' itlyבפירוש התוס' וכתבו הולדות, את לו מעלה א רק לקבל מותר

שרשב לומר שאפשר : ת"הראשו על חולק לא דכ"ג לומר ושאפשר בזה, שרשב"ק ת"ש על חולק ק"ג

אמו. ע שהול כיו הולדות, את להעלות צרי ושלא זה, בדי ג

.ap?recne ,oiwleg cvik dndaa szzypy e` laiwy qix`.hq sc

:‰· Â˘˙

.1cqtd dvgnle xky dvgnl dnda laiw m`

l`enye ax itlמה כריבית מיחזי הנוס החלק ובלא הראש, כגו נוס חלק וג הבהמה חצי נוטל

. הנות של במחצה שטורח

אלא)"(דתוס' כרשבה סוברי אינ ושמואל שרב : מקבל"כותבי א ג עיסקא לקבל שמותר האומר ג

בלבד. משהו שכר

.2dndaa a"drad mr szzydy qix`או ראש לשות להוסי צרי ואי בשווה הבהמה חצי נוטל

מלוה. כא ואי משתעבד, ארעא למרי אריס דסת טירחתו, בעד אחר חלק

.3eqix` didy `la enr szzyp m`זוזי)"(די"ברש עיסקאה לקבל שמותר הקוד כבדי שזהו מבואר:

ומזונו. עמלו שכר ליקח בלא שכר epziibeqaeלמחצה ,`wqir oick `ed wqrzn cg`y oitzeya s` - m"anxd itl]

[`"xbd zedbd - llk el ozil v"` eqix` `edy ote`ae ,l`enyck hren xac el ozil witqn f`y envrl zexg` zenda gwly xaecn.

.bpdnda myy ina oicd dn oke ,da lthl aiig izn cr ,zexcebe zepez` ,migiiqe milbr lawnd
iptl mi`a ozepd e` lawnd m` oicd dne ,zeclea lthl aiig izn cr ,zecle eclepe exiagl

?recne ,welgl ok.hq sc
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.‡‡˜ÒÈÚ· Ï·È˜˘ Ô‰È˙Â„ÏÂ·Â ‰Ò‚Â ‰˜„ ‰Ó‰·· ÏÙËÏ ·ÂÈÁ ÔÓÊ

.1zeixg` mdilr laiwy `la xky zivgnl oigiiqe milbr laiwy inשיהיו עד לגדל חייב

, yly]משולשי ipa eidiy cr - m"anxle ,ozlicb yily lr ecnriy cr - i"yxl]יחלקו ואז טוענת, שתהא עד וחמור .

my]ברווחי dpyn].

אבל)"(דתוס' דקמה : משא"כותבי עיסקא, הוי ולא אחריות שו עליו מקבל אי דבסתמא כששמי"ל כ

אחריות. חצי עליו מקבל בסת קבלה, בשעת

.2zepez`י עד לטפל שחייב אומר חודש."סומכוס ח

.3zexcebaרש דקה כי)"(בהמה עד לטפל שחייב אומר חודש."סומכוס ד

.·ÔÓÊ‰ ÌÂ˙ ÈÙÏ ˜ÂÏÁÏ ‰ˆÂ¯Â Ë¯Á˙Ó Ô˙Â‰ Â‡ Ï·˜Ó‰˘Î

i "yx itlאלא)"(ד oה ey`xd eyex itaמנהג וכ הואיל , הזמ שת לפני לחלוק רשאי אינו המקבל

לפני קוד לחלוק לבקש יכול הנות אבל שניה, משנה יותר קשה ראשונה שנה שטיפול מפני , המקבלי

. הזמ fry]שת 'nr d"n` oiir - ip`y `kd n"n meid rvn`a xefgl leki lrety s`e].

i pyd eyexita i "yx itle. לכ קוד לחלוק רשאי אינו הבהמה -בעל df yexit itly oicdc d`xp i"yx ziyewn]

[welgl i`yx lawnd.

.‚˙Â„ÏÂÂ· ÏÂÙÈË ·ÂÈÁ ÔÓÊ

.1dwc dnda ly:מנהג שאי במקו אבל המנהג, בתר אזלינ

w"z itl. יו ל'

iqe i iax itle. בכ הרגיל ולאד לאמה וצריכה דקות ששיניה מפני , חדשי ג'

.2dqb dnda zeclea. יו נ'

êì éàî ïàëî

רש חבירו. בשל מחצה וחצי שלו מחצה )"(די"נוטל מכא עמלוה שכר לו להוסי צרי שאינו מה מבאר:

שהוא שלו מחצה משו בה לטרוח שצרי משו זהו עליו, חבירו מחצית של אחריות שחצי א ומזונו

כריביתא. מיחזי ולא מלוה, ואינו קר

.cp?recne ,ozepd zrc `la `wqird z` welgl leki m`d exiagn `wqir lawnd:hq .hq sc

:‰· Â˘˙

.1dxegq laiw m`[sqk `l]שלא לחשוש ויש שומא, וצרי הואיל חבירו, דעת בלא לחלוק יכול אינו

בשווה. אחד לכל לתת יפה הסחורה את יערי

.2ifef laiw m`, שוי כשהמעות זהו א דפליגי, כמא שזוזי משו חבירו, דעת בלא לחלוק יכול

ותקולי. תקולי וטבי טבי דהיינו

.3miaehd z` envrl gwil dvexe ilewze iah ifef laiw m`,חבירו דעת בלא לחלוק יכול אינו

ברש אבל)"(די"ומבואר שהה :". הטובי את לחבירו והשאיר התקולי את לעצמו לקח א ה

.dpzern e` ilk exiagl xikydl xzen m`d,mihiykze,ozepd lr e` xikynd lr zeixg`dyk
?recne:hq sc
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.1ozepd lr oiqpe`d zeixg`dyk exiagl ilk xikydl,בשלמות איליו חוזר והכלי הואיל מותר,

הפג על רק אלא ריבית בתורת אינו שמקבל והשכר , בדמי עליו הלואה i"yx]ואינו - xkipy]והקילקול ,

מלאכה. מחמת בכלי שנעשה

מרא)"(דבתוס' עה הכלי את נות א ג מותר שלכ אחרת."מבואר: ולהחזיר להוציאו מ

.2`neil ifef xikydl

רש שמותר, סבר חמא מוגר)"(די"רב ולאה שכירות בלשו מלוה שהיה מפני שמותר סבור שהיה כותב: ,

בתוס' ומבואר הלואה, אוגר)"(דבלשו סה ולהכי אונסי אחריות עליו היה דמקבל דשרי.": i"ptaד r"re]

[12 dxrdae cty bty 'nr d"n`ae.

משא בעינו חוזר דכלי כלי, משכירות ושונה שאסור, אומרת הגמ' וג"אבל ניתנה, שלהוצאה ממו כ

הפחת. על ולא המלוה על ה השכירות ודמי פחתיה, ידיע לא בעינ מחזיר vei`א l"pd 'qezd ixacn]

[bty 'nr d"n` - xzen oiqpe` zeixg` laiw m`y ,`xcd d"c i"yxn ewiicy yi ,oiqpe` zeixg` eilr laiwy s` xeq`y.

.3mda ze`xzdl ipgleyl zern xikydl'תוס( שמותר.(ש מבואר שבתוספתא : מביאי

.4adf ly qeke zrah zxyxy xikydl'בתוס( אע(ש שמותר ומהטע"מבואר: ופחת, פג שאי פ

המלוה."הנ על ולא יהיה בא הפחת על זהו שכירות דמי שמקבל שמה 1ל, oic l"pd i"yx itly :eywd 'qez]

[xeq` df oicay `vei.

.ep?recne ,opaxcn 'it`e dxeq` dpi` ziaix dfi`:hq sc

:‰· Â˘˙

ל שכרמותר רק ה כא שהמעות משו , לראוב שילוה שמעו את שיפייס לחבירו מעות לית ראוב

הבאה ריבית אלא תורה אסרה שלא משו , לראוב שילוה ללוי מעות לית לשמעו מותר וכ אמירה,

למלוה. fty]מלווה 'nr d"n`ae mipey`xa oiire].

.fp,ziaix meyn xeq` m`de ,ezpitq lr e` ezepg lr e` edcy lr fixtdl yexitd dn
?recne:hq sc

:‰· Â˘˙

מאתי עוד לשוכר ונות לשנה, כורי בי' ספינתו את או חנותו את או שדהו את להשכיר פירושו: להפריז

: כדלהל ה והדיני האופני לשנה. כורי שתי עוד לו שיעלה מנת על זוז

.1dyixge drixf dxivw leaifk dcyd seb jxevl md fef miiz`nde edcy xikyna.מותר

i "yx itlמותר)"(ד לי, ת ואעפה הלואה, בתורת מקבל השוכר זוז אלא"המאתיי ריבית, זו אי כ

יותר. משובחת שדה ממנו שחוזר mlawnרק xkeyd fef miiz`ndy :drc `ian ixi`nd ,10 dxrdae `vy 'nr d"n` oiire]

[myexit dgc ixi`nde ,ziaix ef ixd d`eld zxeza mlawnyk m` la` ,dpzn zxeza 'it.

.2mkiledl dxegq zipw e` zepga mxkenl zexit ziipw jxevl md fef miiz`nde ezepg xikyna
dpitqaאסור[bvy 'nr d"n` - opaxcn].המעות שכר עבור הוא דהריבית ,

.3d`p `diy ick zepga zexev xevl oebk ,zepgd seb jxevl md fef miiz`nde ezepg xikyna
dpitql oxez e` dti oeln zeyrl dpitqae zepgd l` evexi lkdeהמעות שתוספת כיו מותר,

. ומשובחי יפי יותר וספינה חנות לו שמשכיר עבור ה

.gp?recne ,`lef lye oiqpe` zeixg` eilr lawl xkeyl xzen m`d:hq sc
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.1`lef ly mbe oiqpe` zeixg` laiwyk,למלוה נהפ החפ , מחיי דמי שעשאה דכיו אסור,

ריבית. הוי השכירות ודמי

.2`lef ly `le oiqpe` ly wx zeixg` laiwykדכיו : הטע פפא, רב פוסק וכ שמותר, סובר רב

אחרת וזהו ריבית, אינ השכירות דמי ולכ למשכיר, שיי נשאר החפ זולא, של אחריות קיבל שלא

" אסי ורב כהנא רב שהקשו אגראממה לא פגרא אי פגרא לא אגרא ."אי

דתוס' ע. דקא)"(ד שמתקלקלה הספינה קילקול ג עליו מקבל הנות א רק מותר רב שלפי : כותבי

. במי הע

.hp,utgd lwyn zgt melyz z` mb xifgdl eilr lawn xkeydy ote`a utg xikydl xzen m`d
?recne.r sc

:‰· Â˘˙

אסור, לא א אבל מותר, השימוש מחמת החפ ער פחת את עליו מקבל המשכיר lawnא ozepd m` s`]

z - `lefe `xwei eilr[`"ahixe `"ayx r"re ,dvevw ziaix iedy ccvn o"anxd .i"pte m"xdn oiire ,`wc d"ce.

.qm`de ,`lefe `xwei eilr lawn ozepdy ote`a cqtdn wegxe xkyl aexw xky zivgnl `wqir lawl xzen m`d
?recne ,dpewd lr `lefe `xweid zeixg`e xkend lr lewlwd zeixg`y ote`a xeknl xzen.r sc

:‰· Â˘˙

o "a ixd itlד דקא)"(בתוס' .ה המקרי בשני מותר

'q ezd itle( אסור.(ש בהלואה אבל מותר במכר רק

רש חלק"לפי נוטל ואינו מהשכר חלק נוטל כשהנות היינו מהפסד, ורחוק לשכר הקרוב עסק י

הוא. ריבית ואבק , cqtddnבהפסדי ivg milawn milrady epiid wegxe aexwe ,dvevw ziaix `xwp df ote`y :xaeq `"ahixde]

[xkya ivgn zegte.

.`q?recne ,xeq` ote` dfi`a ,ziaixa minezi ly zern ozil xzen ote` dfi`a.r sc

:‰· Â˘˙

minezi ly zern[ixi`n - mdia` ici lr qetexhet` mdl dpen `ly]`ziixe`c ziaixa mzeeldl oiprlודאי

cqtdnשאסור, wegxe xkyl aexw ziaixa j`יכלה זוז זוז לה יתנו שא משו , חכמי בה הקילו

: חכמי אמרו ולכ , הקר לה

עליו1. מקבל ושאינו לדינא, שמציית קרקעותיו, על ערעור ואי שקטי שנכסיו , נאמ אד למצוא שיש

בי בפני היתומי של המעות את לו ונותני , דרבנ להפסד."שמתא ורחוק לשכר קרוב ד

קרוב2. מעותיה את לו שיתנו פריכא, זהבא לו שיש עשיר אד לחפש יש , הקוד כבאופ מצאו כשלא

, היתומי מעות את יאבד בא למשכו , סימ בו שאי פריכא זהבא לה ית והוא מהפסד, ורחוק לשכר

אצלו אחרי שהפקידו פיקדו ה הכלי שמא מחשש , סימ בו שיש כלי משכו ממנו יקחו לא אבל

. מהיתומי ויקחו סימ ויתנו בעליה ויבואו

.3. אכילת לסעודת זוז זוז לה יתנו , הקוד כהאופ ג לעשות אפשר אי א

.aq?recne ,on`p m`d ,elv` ciwtdy ely df exiag lv`y utgdy orehd.r sc

:‰· Â˘˙

utgd ly mipniq `iad m`ע זאת לו שנותני מבואר: התוס'"בסוגייתנו א , הסימני אתא)"(דפ ה

: כותבי
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.1,oniq ea yiy utg ecia ciwtdy micr `ian m` `wec edfy, מחזירי לא עדי בלא אבל

זאת. ממנו שקנה לטעו דיכולי

.2"mixg` el`e jl eizxfgd" oreh raezdn oecwita utgd z` laiwy cwtpd m`אינו הנפקד

. נאמ

.3"icia dgewl" oreh j` mcewd oicak. נאמ הנפקד

.4minezid z` raez ciwtnde xhtp cwtpd m`במילתא רק לקחה שהאב ליתומי טועני

דשכיחא.

:m iazek o ey`xd myexita 'qezdוכ למפקיד, מחזירי אמיד, לא והאב יקר כוס תובע א ש"שלכ

. סימני ג נות א

:m iazek ipyd myex itaeלא א אבל , סימני מביא א רק לתובע מחזירי אמיד, לא האב שא

למפקיד. מחזירי לא , סימ הביא

.5xiyr did a`d m`.לקחה שהאב דטענינ למפקיד, מחזירי לא

.bq?recne ,`wqira lfxa o`v lawl xzen m`d:r sc

:‰· Â˘˙

העכו מ אבל לקבל אסור מותר."מישראל

)"(די"רש אי העיסקא,ה שאחריות דהיינו elfed]מפרש: e` eca` e` ezn m` epiidc]ששמי המקבל, על הכל

מלוה, ליה הוי ששמי וכיו בשכר, חולקי מעותיו לו נות שאי זמ וכל במעות, הצא ixkpdאת one]

[dvevw ziaix 'it` xzenולפי התוס'". כותבי )"(דז אי רשה שלפי :", מדרבנ אלא אסורה אינה הריבית י

מהפסד, ורחוק לשכר קרוב שהוא y"iir]מפני ,eyexit lr eywde].

)תוס' כר(ש לפרש נראה שלכ : פסק"כותבי וג הצא על דמי שפסק באופ דאורייתא, בריבית ת

ריבית וזהו יהיה, לא א ובי שבח יהיה בי קצוב, דבר שנה בכל לתת עליו שקיבל השבח דמי

דאורייתא.

.cq?recne ,dxekaa miaiig m`d `pepx` znda e` ixkpd on lfxa o`v lawnd:r sc

:‰· Â˘˙

.1ixkpd on lfxa o`v lawnd,וזולא היוקרא את עצמו על קיבל היהודי א א הבכורה, מ פטור

את ימצא לא וא הבהמה, את יתפוס הנכרי , ישל לא היהודי שא בזה באמצע, הנכרי יד שהרי

הוולדות. את יקח הבהמה

ולדות)"(די"רש אתה לנכרי נות שאי זמ וכל היהודי על במעות הצא את ששמו שמדובר מפרש:

ה שהרי הבכורה, מ פטורי האמאות של הולדות רק ולא בשכר, חולקי [olek]עצמ[ze`n`d]מעותיו

וילדו, כשיתעברו הבכורה מ פטורי ישראל, לחלק המגיעי אות של הולדות אפי' אלא הנכרי, של

. ישל לא היהודי בא לעיל האמור מהטע

התוס' )"(דלפי אי וקיבלה השבח, דמי פסק וג הצא על דמי שפסק באופ א הבכורה, מ פטור

נכרי יד דהוי דכל יהיה, לא א ובי שבח יהיה בי קצוב דבר שנה בכל לנכרי לתת עצמו על היהודי

" ביה קרינ דלא פטור, תזכרבאמצע מקנ hz]."כל 'nr d"n`ae `"yxdn ,l"yxdn oieri ,yixtzi` `l dfa i"yx zrc].

.2'qez - dpepx` zndaואי)"(ד דרבאה קמא לישנא שלפי : )"(בפמביאי דפסחי יכולק שישראל כל ,

לארנונא, ומשועבדת ליהודי שייכת הבהמה שעיקר מפני שזהו ומסבירי בבכורה, חייבת בזוזי לסלקו

דמי ית לא שא א באמצע, נכרי יד חשיב ולא ישראל מרשות יצאת לא בזוזי, לסלקו שיכול וכיו

משא הבהמה, ליקח יכול לנכרי."הנכרי שייכות היו הבהמות שבתחילה הנכרי מ ברזל צא במקבל כ
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.dqxzen m`d.1.ziaixa ixkpl zeeldl l`xyil.2.ziaixa xg` ixkpl zeeldl ixkpl.3zeell l`xyil
,ziaixa ixkpn?recne.`r sc

:‰· Â˘˙

.‡È„Â‰È ÂÈ‡Ï ˙ÂÂÏ‰Ï Ï‡¯˘È

`ziixe`cn,בריבית יהודי לאינו להלוות :opaxcnמותר כדלהל הדי

`ped ax mya ongp ax itl,בריבית לנכרי להלוות אסרו dnlyחכמי - jiyz d"c 'qeza oey`xd yexitd itl]

[z`f xfb. לטמיו יורד הריבית מנכרי ריבית והלוקח ,

מ הונא: דרב אליבא הונא דרב בריה חייא יותר"לרב אבל בריבית, לנכרי להלוות התירו חייו בכדי מ

רש ומפרש אסור, חייו ,"מכדי למיסר אתי דדילמא zeeldlי: g"zl mb `ed xeqi`d f"itlye ,rexf xe`d yxtn oke]

,xiyrdl 'it` xzen g"zle ,mc` lkl xzen eiig ickay ,`lewl `piaxke `iig axk opihwp - o"anxde m"anxd g"xd itle ,eiig ickn xzei

[jenqay dxrda r"re ,fhz 'nr d"n` - ibiltc xninl ol zilc.

ממעשיו. שילמד חיישינ דלא התירו, חכ לתלמיד הונא: דרב אליביה piaxly`ולרבינא :my f"e`d azke]

[5 dxrdae my d"n` - eiig icka xeq` g"z epi`yle ,eiig ickn xzei 'it` g"zl xzen.

'q ez itlד)"( תשי לנכריה להלוות כלל איסור שאי וסוברת: חולקת הונא רב בדעת בגמ' בתרא לישנא

: הבאי הטעמי מכח בריבית לנכרי להלוות שמותר שהלכה : פוסקי התוס' בריבית,

וא1. המיקל, אחר הל סופרי הונא"בדברי ורב נחמ רב אסרו שלא הסוברת: בתרא, כלישנא הלכה כ

דנכרי, fiz]ריבית 'nr d"n` - `xnegle `nw `pyilk dkldy :mixaeq o"xde o"anxd eli`e].

חיינו.2. כדי הכל חשיב וארנונות מיסי לנו ויש הואיל

לאסור3. אי לכ , עמה ונית נישא לא א דבר בשו להשתכר לנו אפשר ואי האומות בי שרויי אנו

. ומת משא משאר יותר ממעשיו ילמד שמא ריבית,

.·È„Â‰È ÂÈ‡Ï ˙ÂÂÏ‰Ï È„Â‰È ÂÈ‡

' q eza oey`xd uexizd itlד)"( תשי "ה הגזל על מוזהרי נח דבני הגאסור, ע והמכל גזל ולא ה""

.[d`pe`e]לריבית

i pyd mvexiz itle.בריבית להלוות מוזהרי לא נח שבני דסברי בריבית, אחר לנכרי להלוות לו מותר

.‚È„Â‰È ÂÈ‡Ó ˙ÂÂÏÏ È„Â‰È

'q eza oey`xd uexizd itl( "(ש הגזל על מוזהרי נח שבני דכיו הגאסור, ע "מכל משו עובר לפני"

."עוור

i pyd mvexiz itle. מוזהרי שלא דסברי מותר,

.eq?"eiigl enr cxei" yexitd dn.`r sc

:‰· Â˘˙

i "yxa oey`xd yex itd itl.להורגו בא וכאילו הכהו כאילו עמו להתקוטט רגיל

i pyd eyex it itl[df yexitl mikqd `l i"yx]של מזונותיו ולמעט חבירו של אומנותו לתו עמו לירד רשאי

חבירו.

'q ezd itleד)"( אד wecvה i`d ax mya mip e`bd zaeyz mya.תבואתו שליש לשרו רשאי

.fqixar car zepwl dleki dy` m`de ,ixar car zepwl e` ixar carl envr xeknl leki xb m`d
?recne ,ziprpk dgty e` iprpk car e`.`r sc



.‡Ú Û„ :Í˘ Â‰ÊÈ‡ È˘ÈÓÁ ˜¯ÙÊÙ˜

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

:‰· Â˘˙

.1ixar carl envr z` xeknl xb" דכתיב יכול, משפחתואינו אל וליכא,ושב ":dywn miycgd `"ahixd]

lr `ay xba ixiin mzdc :uxiz `"ayxde ,l`xyin en`y xba mzdc :uxize ,xbd z` zeaxl "ixar car dpwz ik" ,`zi` `zliknac

[`kz 'nr d"n` - ixar cara xknp epi` zxeibe xb oay b"nqdn gikedy yie ,l`xyi za.

.2ixar car zepwl xbשדי זה לעני קונה אבל קני, לא מיקני דלא קני דמיקני דגמירי יכול, אינו

הבת. את ולא הב את לא עובד שאינו לנכרי הנמכר כדי לו הנמכר

.3ixar car zepwl oiprl dy`ופירש , אר דר לא וזה הואיל יכולה, עמה."אינה שמתייחד כיו י:

.4iprpk car zepwl oiprl dy`

w"z itl.יכולה אינה

l`ilnb oa oerny oax itle.הדבר שיגלה מחשש עצמה, את לו להפקיר דיראה יכולה,

.5ziprpk dgty zepwl oiprl dy`.יכולה

.gq?ezeigdl mieevn m`de ,ziaixa ayez xbl zeeldl xzen m`d.`r sc

:‰· Â˘˙

" שנאמר וא להחיותו. ומצווי בריבית, לו להלוות ותרביתמותר נש מאתו תקח לתחילתאל הכוונה "

" אחיהפסוק ימו ."כי מאחי רק ליקח שאסור ,

.hq,ziaixa icedi epi`n dely l`xyil axr zeidl l`xyil xzen m`daxr zeidl l`xyil xzen m`de
?recne ,icedin dely icedi epi`yl:`r .`r sc

:‰· Â˘˙

.‡È„Â‰È ÂÈ‡Ó ‰ÂÏ˘ Ï‡¯˘ÈÏ ·¯Ú

i "yx itlניהו)"(ד הוא "ה בגמ' לנכריגרסינ ולפי"אלא גובה", שבדיניה ומשו שאסור, מהגמ' יוצא ז

בריבית. לישראל והלוה וחזר הנכרי מ הערב לוה כאילו נמצא תחילה, הערב מ -המלוה o"xde `"ayxd itl]

deell yi m`a axrdn mirxet oi` mdipica s` epipnfay :azek y"`xd ,xeq` - c"a`xd itle ,xzen dvexy in reazl lekiy olaw axra

[jenqa x`eany ,l`xyi ipica oecl envr laiwy ink oecip df ixd ,rextlישראל בדיני לדו עליו קיבל יהודי האינו א א ,

['b `yep onwl r"re ,oecl d"c i"yx - dligz axrd on dabi `ly df oiprl]ע ההלואה את לנכרי שפרע דבזמ מותר, ,

תוספת, בלא חזרה ממנו לוקח הוא זה ואת לישראל, שמלוה נחשב שעה אותה xehirdהריבית lra itl eli`e]

dxq` `le ,ziaixd z` lhepd `ed m"ekrdc ,l`xyi ipica oecl eilr laiw `l 'it` ,axr zeidl xg` l`xyil xzen ,m"ekrd on l`xyi dela -

dpzd `ly lk okle ,axr il`xyid dyrpe m"ekrl deld l`xyiy epiide ,"m"ekrc axr" opiqxb xeq` 'nba `kde ,delnl deeln ziaix `l` dxez

[fkz 'nr d"n` - axrd lr zeixg`d xwir df `lac ,xeq` eppica didiy.

.·Ï‡¯˘ÈÓ ‰ÂÏ˘ È¯ÎÏ ·¯Ú Ï‡¯˘È

'q ez itlבשלמא)"(ד הערבה בתר אזיל ישל לא וא הנכרי, ללווה תחילה הול המלוה דהישראל מותר,

לנכרי. מלוה הוא שעכשיו ונחשב והריבית, הקר zxacnשיפרע 'nbdy ote`d edf - mcewd `yepay xehird lra itle]

[my d"n` - xeq` eppica eidiy dpzd `l m`y ,eilr.

.‚Ï‡¯˘ÈÓ ‰ÂÏ˘ È¯ÎÏ ÔÏ·˜ ·¯Ú Ï‡¯˘È

)"(די"מרש לדו שאסור,ה xeq`cמשמע `ed sece sely ixkpc axr wxy azke ,dfa eilr biyd `"ayxde ,i"yxn `"ayxd wiic ok]

[18 19 dxrdae lz 'nr d"n` -.

.r,xg` l`xyil d`eldd z` xiardl xzen m`d ,jtidle ziaixa ixkpn dely l`xyi
?recne:`r sc
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.‡˙È·È¯· È¯ÎÓ ‰ÂÏ Ï‡¯˘È˘Î

.1el dlrn dz`y jxck jl dlr`e il mpz :xg` l`xyi el xn`ykשהרי מדאורייתא, אסור

בריבית. לישראל מלוה הישראל

מצאו)"(דתוס' "ה אמר א ג שאסור : הריביתכותבי את לנכרי בריבית"ואעלה לחבירו מלוה שהרי ,

ריבית. לנכרי שיפרע כדי

.2ixkpd lv` ecinrdy ote`a j` mcewd oicakשאי כיו , הקוד כבדי בדיוק שאסור דינו

לגוי, d`ad]שליחות daeyza oiir]נמ בריבית., לישראל מלוה שישראל צא

.3l`xyid mlhp myne "xhtide rwxw iab lr mgipd" xn` ixkpdy ote`a j` mcewd oicak
ipydוה שמותר, לישראל."פשוט והעביר ביד ונטל נשא כשהגוי ה

.4" הנכרי לו ובאמר , הקוד והפטרכבדי חבר לישראל "תנ

'q ez itlבשלמא)"(ד כנותה נראה באחריותו שהיה הראשו ישראל מיד המעות שקיבלה דכיו אסור,

ריבית. elz]לו - clz 'nr d"n` - z`f mixizny mipey`x yie].

.·˙È·È¯· Ï‡¯˘ÈÓ ‰ÂÏ È¯Î˘Î

.1"el dlrn dz`y jxck jl dlr` ip`e el mpz" xg` l`xyi el xn`yk.מותר

.2delnd l`xyid lv` xg`d l`xyid z` cinrdykשליחות אי שהרי איסור, אי מדאורייתא

כשלוחו"לעכו הנכרי את להחשיבו החמירו מדרבנ א בריבית, ליהודי מלוה יהודי שהאינו נמצא ,

הישראל. של

'q eza z"x itlד)"( כגו אפי'ה שליחות אי זה בלא אבל אסור, ביד ונטל בנשא רק הגמ' למסקנת

. מדרבנ אפי' ומותר לחומרא,

g"xde i "yx mya 'qezleלעכו שליחות שיש לחומרא דדני הגמ', למסקנת ג מדרבנ "אסור

לישראל. מישראל בא וכאילו

האחר.3. לישראל ונתנו נכרי ביד ונת נשא שהישראל באופ א הקוד כבדי

z"x itlבתוד)"( כגו מדאורייתא.ה ריבית איסור הוי

.`r?z`f micnl oipne ,iebl zegily yi m`d:`r sc

:‰· Â˘˙

שליחות1. די דעיקר נכרי, שולח ישראל ובי ישראל שולח נכרי א בי לגוי שליחות שאי הגמ' מסקנת

" ביה דכתיב מתורה, אתנלמד ברית.ג בני שלוחכ א ברית בני את מה , שלוחכ לרבות "zhiyl]

[y"iir ,2 oic zncew 'eyz l"pk exingd `l - z"x itle ,m"ekrl zegily yiy opaxcn `xnegl opilf` ziaixa :i"yx.

שס אשי דרב אליבא בגמ' הראשו הלשו את דוחה אבל"הגמ' לנכרי שליחות אי בתרומה שרק ל:

שס אליביה, השני הלשו את דוחה ג יש, התורה שליח"בכל ישראל לעשות יכול לא הוא שרק ל:

אבל זכיה לנכרי אי מדאורייתא שרק דאמר רבינא דברי את דוחה וג לעשותו, יכול ישראל אבל

. מדרבנ רק יש שלקט כמו לו יש מדרבנ

המלוה2. הישראל אצל אחר ישראל והעמיד בריבית מישראל לוה שהריכשנכרי איסור אי מדאורייתא

לעכו שליחות הישראל."אי של כשלוחו הנכרי את להחשיב בזה החמירו מדרבנ א ,

.arlaiwy ixkpa jtidl oicd dne ,xg` l`xyil ziaixa mzeeldl leki m`d oecwit zern ixkpn laiwy l`xyi
?recne ,l`xyin:`r sc
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)"(דתוס' כגו באחריותה שהוא כל אסור, ישראל באחריות שהוא כל הכלל, זה הירושלמי: בש מביאי

מותר. נכרי

.br?l`xyin ixkpd deliy ick ixkpl eizepekyn xeqnl l`xyil xzen m`d:`r sc

:‰· Â˘˙

ר בתוס'"לפי )"(דת כגו דיה ללווה יהיה לא המשכונות יתקלקלו וא המשכונות על המלוה שאחריות כל

מותר. עליה המלוה ע o"anxa]ודברי r"re].

.cr?recne ,ixkpd liaya axr zeidl l`xyil xzen m`d:`r sc

:‰· Â˘˙

)התוס' הנכרי,(ש יפרע לא וא הלווה, הנכרי אל תחילה הול המלוה והישראל הואיל שמותר, : כותבי

לנכרי. דמוזי הוא דהשתא והריבית, הקר את הערב היהודי delndיפרע dpzd k"`` ,xeq`y xaeqe wleg c"a`xde]

[gkz 'nr d"n` - axrd lv` eze` dgci `ly ixkpd mr.

.dr?recne ,ziaixd z` daeb m`d ,ixkpd xiibzpe jtidle ixkp dely l`xyi.ar sc

:‰· Â˘˙

.1lkd swf xiibzpy mcewe ziaixa ixkpd on zern dely l`xyi[oxwd mr cgi ziaixd z`]delna eilr
כגבוי, הוי שזקפ דכיו הריבית, ואת הקר את מהיהודי הגר xiibzpyגובה xg`l otwf m` j`

הריבית. את ולא הקר את d"n`aגובה oiir ezpeek xe`iaa ,xiibzpy mcew delnd lr dlry ziaixd 'it`e :y"`xd azke]

[apz 'nr.

.2xiibzpe delna eilr otwfe ziaixa l`xyin dely ixkp

w"z itl.הריבית את מהנכרי גובה אינו שנתגייר, קוד במלוה זקפ לא שא , הקוד כבדי

`ped ax mya `ax wqet oke iqe i iax itleכ ובי כ xiibzpy]בי xg` otwf m` mb epiidc]הישראל גובה

זה. נתגייר מעותיו בשביל יאמרו שלא כדי מהנכרי, הריבית ואת הקר daebאת iqei iaxl m` mipey`xd ewlgp]

['b w"q `rw 'iq c"xei j"y oiir - llk otwf `l 'it` ziaixd z`.

.erziaix mb ea aezky aeg xhy.2 .oxwd z` ea daeb m`d .1icarynn s` e` oixeg ipan]m`de]

["izrxt" xnel deeld on`p..3eldyk oicd dn.oxwd z` zeabl oiprl ziaixa dt lr d.4ea yiy g"hy `vny in
,eaiydl aiig m`d ,ziaix mb?recne.ar sc

:‰· Â˘˙

¯È‡Ó È·¯ ˙ËÈ˘

דס הריבית, את ולא הקר את לא גובה תוס'"אינו איסורא. משו היתרא דקנסינ )"(דל קונסי כותביה

כר הלכה כר"דאי דהלכה תוס'"מ, קנס. זה וכא בקנסותיו, ולא בגזירותיו רק שטר)"(דמ בדעתוה כותבי

: הבאי הדברי את

.1oixeg ipan ea zeabl xyk xhyd m` oiprl

m"aixd zhiy itl" אינ שהרי , פסולי אינ דהעדי השטר, פי על חורי מבני לגבות עידייכול

."חמס כלו מרויחי ואינ הואיל ,zhiya onwlck ,ixnbl leqty dcen m"aixd - xhya zyxetn `l ziaixd m` zehyta]

[y"iir ,3 oic opax zrca onwl mi`aend 'qezd ivexiz izya ielz didi `ziixe`c ziaixa oke .2 oic minkg.

' q ezd zhiy itle. חורי מבני לגבות לעני ג פסול השטר
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.2dcen aiigyk e` mixg` micr yiyk oixeg ipan ea zeabl leki m` oiprl

m"aixd itlשיכול,ל)"(הנ `mודאי s` edfe] .dcen aiig oi`e micr oi`yk mb xhyd t"r oixeg ipan ea zeabl leki ixdy]

[ogand xek - "izrxt" orhi" דבריה בתחילת התוס' לפי הוא וכ נראה, oennd]."מיהו seb z` qpw `l nxy meyne].

"d`xp cere"a 'qezd itleדר יכול, שמצינו"אינו כמו . הממו גו את ג שמפסיד לגמרי קנס מ

. הקר את אפי' גובה שלא פה על במלוה ג שקנס

.3ziaix ea aezky xhy `vnyk.להשהותו שאסור משו שזהו וביארו: בתוספתא, כמבואר יקרענו

k"ynae ,x"z d"c s"ixd itca :an sc i"wenipa ahid oiire ,df oicl eixe`ia z` y"iir ,minkg itl mb df oicy :x`ean ,`qw q"eq i"aa]

[enya ap 'iq n"eg g"ad,

.4c"ia iptl `ae ,xhya `l ziaixa exiag z` delndואינו אותו. שקונסי מבואר: בתוספתא

שבשטר. מלוה כדי הריבית, את ולא הקר את לא גובה

ÌÈÓÎÁ ˙ËÈ˘

כשר 3]השטר oic onwlck - opaxcn wx `ed eay ziaixdyk t"kr]דס הריבית, את לא אבל הקר את בו דלא"לגבות ל

תוס' איסורא. משו היתרא שטר)"(דקנסינ :ה הבאי הדברי את בדעת כותבי

ממשעבדי.1. אפי' הקר את דגובה לכאורה ושמשמע כלל, קנסו לא opaxlyרבנ mixaeqe miwlegd mipey`x yi]

n"xle daeb opaxly ,dcen aiigyk e` mixg` micr yiyk wx `ed minkgl n"x oia zwelgnde ,oixeg ipan `le icarynn `l daeb epi`

[`qz 'nr d"n` - oiqpw.

בשטר2. מפורשת הריבית ziaixd]כשאי mr oxwd z` ellky oebk],לגמרי פסול oixeg]השטר ipan 'it` daeb epi`e],

בשטר. מפורשת כשהריבית מדובר ובסוגייתנו , הקר בתורת הריבית את יגבה שמא rnynדגזרינ oke]

,'qezd lr wlegd o"anxa oiire .epz 'nr d"n` - "ipelt onfl jke jk ziaixa dpn ipeltn del ipelt" ea aezky :azky ,xhy d"c i"yxn

[y"iir ,xhya zyxetn ziaixd oi`yk `wec xaecny :yxtne.

.3`ziixe`c `ed ziaixdyk

o ey`xd mvexiz itlעל שעברו מחמת נפסלי והעדי הואיל לגמרי, פסול שהשטר מודי חכמי

תשימו" ריביתלא בו שיש בשטר רק מכשירי חכמי ובסוגייתנו להכעיס, נבילות אוכל כדי "

. מדרבנ רק האסורה

i pyd mvexiz itleחושבי והעדי הואיל מדאורייתא, אסורה כשהריבית ג מכשירי חכמי

תשימו"ש .לא העדי על קאי לא "

.4dt lr delnaהקר את שגובה מבואר: בתוס' המובא oixeg]בתוספתא ipan].הריבית את ולא

.5"izrxt" xn` deeld m` oiprl'אפי הקר את בו לגבות כשר השטר לחכמי שהרי , נאמ אינו

ממשעבדי.

.fr,icarynn 'it` m`de oda zeabl mixyk m`d ,mincwend e` mixge`nd aeg ixhy
?recne:ar .ar sc

:‰· Â˘˙

יז.)במשנה ד .1.מבואר:(לעיל כשרי לעני2.המאוחרי מפרשי והראשוני הגמ' . פסולי המוקדמי

: וכדלהל , פסולי ה מה

.1,ipy onfn mnr zeabl oiprl oincwend aeg ixhy[izin`d onfdn epiidc]

yiwl oa o erny 'x itl'אפי גובה ואינו איסורא, משו היתרא דקניס פסולי ה מאיר לרבי רק

שני מזמ בו לגבות כשר איסורא משו היתרא קנסו דלא לרבנ אבל השני, micareynn]מזמ 'it`e].
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o pge i iax itleלרבנ ziaix]ג ea yiy xhy mixiyknd],פסול dxrdaהשטר oiir - micareynn enr zeabl t"kr]

[`ad oic seqay. ראשו מזמ ממשועבדי יגבה שמא גזירה שני, מזמ אפי' עמו גובה ואינו ,opgei iaxk dkld]

['f 'irq bn 'iq n"eg -.

.2oixeg ipan zeabl oiprl

'q ez itlשטר)"(ד iה "yx myaד)"( פסולי לרה המוקד מ"שטר הוא, שפסול הסובר הוא"מ כשר מ

מבני .לגבות ayxde"`]חורי o"anxd mixaeq oke].

'q ezd itleשטר)"(ד .ה חורי מבני לגבות אפי' לגמרי הוא zrcaפסול opgei iaxl oicd oky rnyn y"`xdn]

[dt lr delnk ied ,opax zrca opgei iaxly :azek s"ixd la` ,opax.

.3mcwen xhy lr oeekzina enzg micrdyk

' q ezd zhiy itlשטר)"(ד פסול"לכוה והשטר שקר עדות משו בחתימת נפסלו עצמ העדי ע

שר מה וכל היו"לגמרי, בשטר החתומי שהעדי המעידי עדי כשיש רק זהו מכשיר, רבנ בדעת ל

דירחא בעיבורא טעו או המל בשנת טעינו שאומרי כגו בטעות, כשחתמו או נפשות מחמת אנוסי

בחודש. בכמה הזכירו אלא בשבת בכמה בשטר הזכירו ולא חסר, בי מלא בי

.4"izrxt" xnel deeld zepn`p oiprl

o pax zrca l"x itl" לומר נאמ הלווה אי כשר שהשטר ."פרעתיכיו

i "yx itlשלר"(הנ הסובר: 2 די )"ל חורי מבני לגבות כשר איתפריש,מ "izrxt"]לא xnel on`p epi`y d`xpe].

' q ezd itlשלר"(הנ דסברי ,2 די )"ל חורי מבני אפי' לגבות פסול "מ לומר ."פרעתינאמ

.5d`eldd onf lr micirnd mixg` micr yiyk'שטר)"(דמתוס אה לגמרי שפסול ה"הסוברי ה"כ

לרש א ממשעבדי, מלגבות דס"שפסול אחרי"י עדי יש א לכאורה , חורי מבני לגבות שכשר ל

ממשעבדי. לגבות כשר יהיה

.gr,xkend ly micareynn daeb gweld m`d ,ely dpi`y z`vnpe xhya dcy xkn
?recne:ar .ar sc

:‰· Â˘˙

.‡Â·Ï ‰„˘‰ ˙‡ Ô˙Â ¯ÎÂÓ‰ Ì„˜Â Â‰„˘ ˙‡ ¯ÂÎÓÈ˘ ¯ÎÂÓ‰ ˙‡ Ò‡˘ Á˜ÂÏ

i ia` itl. ממשועבדי א גובה והלוקח דמי, בשטר כמלוה זוזי זביני, לא שזביני כיו

`ax itleאת שכתב דכל להיכתב, נית לא למכור כשאנסוהו ושטר הואיל , חורי מבני רק גובה הלוקח

פה. על כמלוה רק זה והרי מאונס, רק זה השטר

.·¯Ë˘· ‰¯ÎÓÂ Ú˜¯˜ ÏÊ‚·

לרבא )א הקוד למ(בנושא , משועבדי מנכסי לו"גובה יקראו שלא לגזל ליה שניחא משו זהו אחד: ד

ולמ , בהימנותיה."גזל דליקו לגזל ליה שניחא משו זהו שני: ד

.hr,xeq` dfi`a ,zexitd lr weqtl xzen ote` dfi`a mixvewl dligz did e` zexit el oi`yk
?recne.cr :ar sc

:‰· Â˘˙

.‡¯Ú˘‰ ‡ˆÈ˘ ÈÙÏ

כשיצא יתייקרו שמא מדרבנ אסור לו אי א , נמכרי כמה השער יצא שלא דכל , פוסקי אי מדרבנ

, שלה 1]השער oic hi 'eyz lirl oiir - xknk iedc ,xzen zexit el yi m`e ,sqei iwenip - eizern dpznda df xkzyn `vnpe]אבל ,
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קצוצה. ריבית הוי ולא הואיל מותר, מדאורייתא

.·¯Ú˘‰ ‡ˆÈ

, opzde]פוסקי d"cez :aq sc lirl oiire - oiwxt yix dpyna i"yx zqxib oke ,epzpyna `qxibd `ed ok]פירות למוכר שאי דא ,

יש,"מ לאחר dfl]מ yi d"c :aq sc lirl i"yx - laiwy minca eiykr ezepwl xkend lekie].

דתוס' עד: ד עמו)"(לקמ ופוסק "ה במשנה דאיתא דמה הגבוהכותב: כשער עמו אופופוסק על ג קאי "

18]זה, dxrdae brz 'nr d"n` - i"yx lr miwlegd yi].

.‚ÂÏ ÔÈ‡˘ Û‡ ˜ÂÒÙÏ ¯˙ÂÓ˘ "¯Ú˘‰ ‡ˆÈ" ˙¯„‚‰

o pg e i iax itl[iq` ax eyxity itk].דורמוס של כשער שיצא bq:היינו sc lirl i"ptd ,lecbe ax filhi` :yxtn i"yx]

[28 dxrda crz 'nrae 31 32 dxrdae ,dvw 'nr d"n` - `id zg` `ce `c mixng i"r `veid xry `edy my azek i"yxy dn :azek,

אכלבאי"וכ של שער כשיצא zexit]ש ixve` :yexit]וארבי ,[ze`ad zepitqd :yexit].טפי תרעיה דמשי ,ai 'eyz lirl]

aeig .3 .el oi`y s` xryd `viyk weqtl xzeny mrhd .2 .opgei iax lr wleg i`pi 'xc `ail` `ax m` 'qeze i"yx zwelgn .1 :mi`aen

[odinca aegl `ayk .4 .`xiqtq inc zpizp.

.„„Á‡ ÔÈÓ ÏÚ ÌÈ¯Ú˘ '· ˘È˘Î

.1mipyi ly xryn dpey miycgd ly xrydyk m`[i"yx - miyai lyn zegt mxigne miyai `l oiicr miycgd]

בגמ'. הגירסא הוא כ . וליש לחדש השער שיצא עד פוסקי אי

i "yx zqxib itl"מארבע חדשות על פוסקי y"ke."אי 'ba zepyid lr weqtl xzen ef `qxibly ,mipexg`d ewcwc]

xeq` 'b xrya zepyia 'it` mzhiyly :n"nd azeke ,epipta dievnd `qxibk :miqxeb xehde ,y"`xd ,m"anxd s"ixd la` ,zeycgd lr

[drz 'nr d"n` - weqtl.

.2,rax`n zehewl xryyk m`["ihewl" `xwp d`te dgky hwl hwlnd ipr :yxtn g"xd mya w"nhiyd]xryn dpey
.yelyn `edy ziad lra ly[miti mpi` okle oihig ileaiy mr oitiy ileaiy mda oiaxrn zehewl ly d`eaz]אי

ולמוכר. ללוקט השער שיצא עד פוסקי

כאילו נחשב לכ מחבירו, ללוות יכול רוצה שא כיו הלקוטות, כשער ללקוטות פוסקי : נחמ רב אמר

מתבייש הבית שבעל מפני אחד: טע מלקוט, ללוות שיכול א לו כאי נחשב הבית בעל אבל לו, יש

. יפי מפירות לו שיביא דעתו הבית לבעל כס שמביא מי שני: טע מלקוט. weqtlללוות xzeny azky yi]

[drz 'nr d"n` ,n"n - zehewl ly zexitn 'it` rax`a a"dra mr weqtl `l` xeq` oi`e ,ylya a"dra mr.

.‰ÌÈ¯ˆÂ˜Ï ‰ÏÈÁ˙ ‰È‰¯Ú˘‰ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ[.cr :ar]

.1ozk`ln dxnbpykשלא א לו קנוי דמעכשיו ריבית, כא אי לו שיש דכיו הגדיש. על עמו פוסק

רש . פוסק)"(די"מש שירצה.`.מפרש:ה שער באיזה עמו xzeiפוסק 'it` lifedl lekiy :eyxtn drw 'iq xehd]

wx weqtl leki - 'q 'iq eiwqta y"`xde ,idn d"c :bq sc lirl 'qezd itl j` ,12 dxrdae arz 'nr d"n`a r"re ,zehewld xryn

[zehewl xryk..a,גדיש מאותו רק לו לתת i`d]יש d"c :cq sc lirl 'qez mixaeq oke].

.2zek`ln xqegn yicb el did m`[cv 'eyz onwl r"re ,.cr sc]

ax itlמלאכות ב' רק מחוסר miny]א icia oia mc` icia oia]'ג מחוסר אבל לו, כיש דנחשב פוסק,

לו. אי דנחשב פוסק, אינו מלאכות

l`eny itleשמי שבידי מלאכה מחוסר אבל מאה, מחוסר אפי' פוסק אד שבידי מלאכה מחוסר

דאתיא. יימר דמי לו, שאי דנחשב פוסק, אינו אחת אפי'

.tweyay xry lr zeell xzen m`d,weyay zexit lr e`?recne:ar sc

:‰· Â˘˙

בהו בגמ' הגירסא .א"לפי לווי למסקנא אבל שבשוק, שער על לווי אי
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i "yxד)"( לווי אי yxtnה oey`xd eyex itaלו יחזיר יפרע לא שא מנת על מעות שלוה שהיינו :

שער על רק ומותר וממכר. מקח דר כ שעשה משו זהו שמותר ולמסקנא עכשיו, של כשער פירות

אסור. יצא לא אבל השער שיצא דהיינו dwiqtdשבשוק, zryay ,ip`y `kd n"n ,zexit b"r deln oicinrn oi`y t"r`e]

[grz 'nr d"n` - ecia exqi`a `a `ly my k"`yn ecia exqi`a `a.

i "yx( yxtn(ש zelecb zekldd myaוכותבי שבשוק, שער סמ על בסאה סאה שלווה היינו :

)"(דהתוס' אי דצה d`qa]ל": d`q d`eld zxqe`d .dr sc onwl dpyndn dywi `ly ick]ביש מדובר כי מותר שכא ,

יצחק, כדרבי פירות מעט לו יש או בשוקא זבי דמצי ללווה מעות `mלו ,'qez zpeek xe`iaa ,.dr sc onwl]

[tz 'nr d"n` oiir - wgvi ax lr wlegd `ped axk `l mdixacהשער יצא בלא א מותר להיות שצרי והתקשו, ,

" בגמ' גורסי יש ושלכ בשוק, אלו פירות מצויי שבשוקא פירות על לווי ולפי"אי לווי". למסקנא ז

השער. שיצא בלא א שבשוק פירות על בסאה oixiznסאה mipe`bdy :o"anxd mya azek q"yd lr eizedbda `"xbd]

mrxti `l m`y n"r zern zeell xeq` f"itlye ,b"dad yexitk wqet bqw 'iq i"ad ,m"anxde s"ixd zrc okye xryd `vi m` oipr lka

[55 dxrdae grz 'nr d"n` r"re .eiykr ly xryk zexit el xifgi,

.`tlawl .2 .xweid mewnl m`iadl aiigzdle lefd mewna dxegq e` d`eaz lawl xzen m`d
?recne ,xweid mewnl el m`iaie ,lefd mewna dxegq dpwiy n"r xweid mewna zern.br sc

:‰· Â˘˙

.1,xg` mewnl m`iadl n"r cg` mewna dxegq e` d`eaz lawndm`iadl lawny epiidc :yxtn i"yx]

[btz atz 'nr d"n`ae `"ahix oiire ,xweid mewnl lefd mewnn,dpewd lr xg`d mewn cr jxcd zeixg`yk
ריבית. הוי היוקר כשער וכשמחזיר הזול כשער למלוה נהפכת הסחורה שהרי `xeqiאסור, wxc `xazqn]

[`ed ipiaf `zlinc `xwirnc oeik ,`ed ziaix wa`.

.2xkend lr jxcd zeixg`dyk mcewd oicakרש מותר)"(די"מותר, עדה מלוה כא דאי מפרש:

שתמכר.

ברשות)"(דתוס' דאלה ומזונו, עמלו שכר ללוקח נות המוכר א רק שמותר : טורח"כותבי נמצא ה

ההלואה, בשכר המוכר brw]בתבואת 'iq i"ae 'h 'ld deele delnn h"t n"n ,`"ahix oiir - miwleg yie].

.3xkenl m`iadl aiigzne xweid mewna zexit deell yie mcewd oicakרש יש)"(די"מותר, ה

וכיו ריבית, אבק הוי בסאה דסאה הפירות, את שמש בלא וא ברשותיה אוקמינהו דמהשתא מפרש:

. רבנ ביה גזרו ולא כמכר נידו לו, שיש

.4xweid mewna zexit deell oi`yk mcewd oicak,אסור[xryd `via s` xeq` m` wtzqn dnexz ilecibd].

.5zern zpizp zncwd llba lefd mewnak d`eaz mdl xeknl n"r xweid mewna zern laiwyk
ע מרוויחי שהחמרי משו מותר, לחמרי אבל את"אסור, לה מוזילי ולכ המשלח מעות י

lradykהשער, ,miza ilrad lr mzxifga jxcd zeixg`yk ,mipyi oixnga :mi`ad mi`pzd lk z` yiyk t"kr edf xzeny oicde]

[mc` zngn ezepwl giky xac `edy d`eaz `id dxegqdyk ,aeyg epi` ziad.

הוא: לחמרי שיש הריוח

xne` `tt axרש תרעא. להו דמגלו להו שניחא שע": מפרש: העשירי"י בתי הבעלי של מעותיה י

הר בש מפרשי ותוס' אחרות, סחורות לה ומקיפי סוחרי ניכרי ה ביד בתי"שיש שהבעלי ח:

למכור. לה ומסייעי היוקר שערי לה מגלי פעמי העשירי

:xne` `wi` axc dixa `g` axeרש ומפרש גבייהו. דמוזלי לה הזול"שניחא המקו בני י:

. אות יעזבו שלא כדי לה מוזילי בה, משתכרי אלו שאי כששומעי

.6miycg mixnga mcewd oicakהנפק שזהו אומרת איקא,"הגמ' דרב בריה אחא לרב פפא רב בי מ

אסור,"רש איקא דרב בריה אחא רב של ולטע ריוח, לה יש שהרי מותר, פפא רב של לטע מפרש: י

אח שמוכרי מחמת זול יותר לה למכור כדי החמרי את מכירי אי בתי"שהרי לבעלי xbd"`.כ zedbd]
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[ibilt `lc i"ad yexit itl `picl n"wtp oi` n"ne ,jtidl yxtn s"ixdy :azek.

.7oixngd lr jxcd zeixg`y ote`a 5 oic lirlck mixnga

i "yx itlמ"(ד הדרט)"ה כשהאחריות א זהו שמותר qez']הדי - ozxfga mb]. החמרי על

'q ez itlד)"( החמרי אה אבל בתי הבעלי על היא בחזרת הדר כשאחריות רק הוא שמותר הדי

אסור. החמרי dxfgaeעל ezxegq el mixken eidy ,a"drad `edy `ng ax jxevl dzid dkildd ,`ng axc `yxh iab lirl]

oze`ay ,jtidl `ed ocic oecipa k"`yn ,mzkilda dxegqd zeixg` z` envr lr lawl `ng ax jixv did jkle ,d`eld eid zernd

lr zeidl jixv dxfgd zeixg`d okl mixngd cia d`eld zernd eid dkilda epiidc ,a"dral dxegq zepwl mikixv md elaiwy zernd

[m"xdn - miza ilrad.

' q ezd itlמאי)"(ד g"xdה myaזהו , בחמרי ומתירה אד בכל שאוסרת בסוגייתנו המדובר האופ

החמרי שכירות דמי לחמרי )כשנות מזונ החמרי(בלא שהרי אסור, לחמרי זאת נות לא דא ,

" של והרווח ההלואה, קבלת מחמת תרעאטורחי להו ומגלי גבייהו"" ולאמוזלי מועט רווח הוא "

הריבית. איסור את מוריד

' q ezd itle( אבק(ש רק זהו כא האיסור דכל , חמרי שכירות מקבלי כשלא ג מותר לחמרי

לפטומי. עגלא ריש שמצינו כמו מועט, רווח מקבל כשהלווה ג חכמי בזה שהקילו ריבית

.8mpefne mlnr xky oixngl oipzepy ote`a 5 oic lirlck oixnga'מאי)"(דבתוס שאפי'ה מבואר:

וא גבייהו, ואוזלי תרעא גלויי של טע בלא ג גווני, בכל שמותר מודה הקוד שבדי חננאל רבינו

הלואה. בשכר לו טורח אינו בכ שהרי , אד לכל

.9aeyg mc` `ed ziad lradyk j` 5±7 mipic lirlckמותר אבל הריוח כל את ליקח לו אסור

. לחמרי לית השאר ואת מהריוח מקצת ליקח לו

.10,ozyt ilke ze`hexb :oebk ,zeievn opi`y dxegqa j` 5 oicakielb dfa `kilc sqke adf ixay oebk]

[xgnl gwel epi` meid gwly `ihnbxte ,xgnl el xekni `l eiykr el xkny inc ,ediiab ilfe` `le `rxz, בחמרי א אסור

הלוקח. עבור הליכת טורח על ריוח לה אי שהרי

.at?recne ,epic dn ,`qicxt edn.br sc

:‰· Â˘˙

.‡‡ÒÈ„¯Ù

בשנה"רש שיגדלו הפירות כל על מוזל מחיר משל והלוקח ביכרו לא עדיי שענביו כר דהיינו מפרש: י

4]זו, oic ak 'eyz lirl k"yna dfa oiire].

ax itlה הקדמת בגלל יותר לו שנות מיחזי יותר, שווה מחיר הפירות קבלת שבזמ דכיו מעות.אסור,

[my lirl k"yna oiir - eilr wleg l`enyy mrhde xacn axy ote`d].

l`eny itle,תיוהא ביה דהוי כיו lkd]מותר, ciqtne ,gxwe minyb cxa zngn mxkd lewliw oekiq :yexit]לא ולכ ,

נטר. אגר כי d`ad]מיחזי daeyzay g"xit oiir - xeq`y llk oekiq oi`yk l`eny dcene].

.·Â‰ÈÈ„ÈÒÙ ˘ÈÙ„ È¯Â˙·

שמותר. מודה שרב אומרת הגמ'

i "yxומודה)"(ד בקרקעxiaqnה שרשי בקלחי ונתקלי בעגלה בשוורי כרמי שבוצרי מקו דהיינו :

רב. והפסד

' q ezdeבתורי)"(ד mixiaqnה ,g"xd myaוהרגילות זו, בשנה לו יולדו אשר קטני עגלי כשמוכר דהיינו :

זה. לדי מודה רב ולכ פרדס, של מתיוהא יותר קילקול והוי שמפילות, הרבה
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.bt?recne ,`yay iyay ozil xzen m`d.br sc

:‰· Â˘˙

דנחשב מותר, מעט ואפי' בקרקע בגופו מסייע הבית הבעל א א בסאה, סאה כהלואת דהוי משו אסור,

כ ונידו לפירותיה הקרקע גו קונה הלווה לו"כאילו ."יש

yxtn i"yxע לזרע תבואה לאריסי שמלוה היינו שבשא שבשי הוי": ולכ חדשה, תבואה לקבל מ

miycgd]ריבית. `"ahix oiire].

miyxtn g"xd mya 'qezeכדי מסויי בסכו מעות זמורות לבעלי שנותני זמורות, היינו ששיבשא :

קודמת שבתשו' לשמואל ג בזמורות, תיוהא שליכא וכיו יותר, שווה תבואה הקציר בשעת לקבל

הבעה א ולכ מותר."אסור, בארעא הופ ב

.ct?recne ,xegi`d llba lefa d`eaza lretl mlyle lretd ly melyz xg`l xzen m`d.br sc

:‰· Â˘˙

לנתינת סמו עד הבית לבעל מסייע הפועל א א המעות, המתנת בגלל הוא המעות והוספת הואיל אסור,

שכר נקרא לא תבואה לפועל שמוסי מה ואז , לבסו אלא משתלמת אינה דשכירות מותר, התשלו

. שכרכ על יותר מתנה אלא מעות zerna]המתנת `ed melyzdyk mb xzeny :rnyn an 'irq brw 'iq c"xei r"eydn].

.dta"dral xzen m`d ,oqip cr edcy zxikg cra oixek 'c lawn ziad lray laewny mewn
?recne ,xii` cr dcyd z` qix`l xi`ydle 'e lawl.br sc

:‰· Â˘˙

הב' והוספת הואיל , הנוספי כורי הב' את לקבל מותר התבואה שיתבשלו כדי הוא החודש הוספת א

האריס אצל הכורי ד' המתנת בעד ולא התבואה, שתתבשל כדי חודש בעוד השדה חכירת על הוא כורי

אייר. עד

.etxecl delnl xzen m`d ,xg` l`xyil dxkn ixkpd k"g`e l`xyil ezia z` okyny ixkp
?recne ,mpiga ziaa:br sc

:‰· Â˘˙

וא בחינ לדור יכול החוב כל את לו פורעי שלא זמ כל הקונה,"המלוה לישראל שכירות דמי להעלות צ

לא שבדינינו וא למלוה, קנויה כאילו הממושכנת השדה חשוב החוב את לו פורעי שלא זמ שכל משו

מ כמכר, והנכרי"חשוב מהנכרי כלווה אלא מישראל כלווה הלוקח חשיב לא כמכר, חשיב שבדיניה כיו מ

מיניה. דאתית מגברא הלוקח הישראל עדי ולא rnyn,מישראל, "dyw edine" xhp d"cezd ziyewny :azek m"xdnd]

ly deel `xwp `ax eli`ky opixn` `le ,df ote`a s` xzeny `vei f"itl k"`e ,ixkpl ziad inc lk z` mliy `l gweld `axy epiad 'qezy

[dpewd `axl zexiky inc mlyl `la xecl xeq` `die l`xyid.

.ft?mixg` cia xkyeny dn yicwdl e` xeknl leki mc` m`d:br sc

:‰· Â˘˙

.1mixg` cia xkyeny dn xeknl'השתא)"(דתוס רחלה בר מרי דרב מעובדא שמסוגייתנו : כותבי

למכור. שאפשר מוכח

.2xkyeny dn yicwdl'תוס( מעורב(ש והקדש והואיל החוב, על שיתר מה את רק שאפשר : כותבי

. שנת השכר את תחילה זה ויקח הבית וימכור בו, לדור יכול אי לכ בו,

.gt.1 xzen m`ddf oic .2 .aehd oiid z` dpewd gwi zahay n"r oii lr ixyza weqtle mlyl
m`d ,`veid xryk xivad zrya oii el epziy n"r xivad iptl wqetd .3 .oiia `le zexita

?recne ,i`pza `ly ezrcn xzei ozil xkenl xzen:br sc
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05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

:‰· Â˘˙

.1oiia.קנו לא וחומ בתשרי, להחמי שהתחיל למפרע הוברר בטבת, חומ נמצא דא oiiמותר, oic]

[... oic ...'eyz lirl k"yn oiir - uingdy `la lwlwzpy.

.2zexita.המעות המתנה בשכר ריבית הוי הקלקול אחריות את המוכר דקבלת אסור,

.3xzei siqedlרש אחולי)"(די"מותר, בעלמא,ה מתנה הוי , להוסי בתחילה עמ פסק שלא דכל מפרש:

התוס' ושפכי)"(דומוסיפי הלווהה אי התוספת את שמקבל ובזמ הואיל מאוחרת, ריבית זה דאי :

ואח בהלוהו ורק לקונה, ריבית"חייב הוי בחצירו דר opaxcn]כ wx xeq`y zxge`n]בזמ דר שהמלוה כיו ,

לו. חייב עדיי lirll]שהלווה oiivl...].

.ht,aiigzdy itk el `iadl aiig aiigznd m`d ,el dpw `le ryte exiagl oii zepwl aiigznd
?recne:br sc

:‰· Â˘˙

oipwa dzid zeaiigzdd m`אסמכתא)"(די"ברש שבסוגייה והאופני שהתחייב, כפי חייב שהוא מבואר:

" לזה קוראת ,אסמכתאשהגמ' בקני התחייבות היה כשלא מדובר "`zkec lkay oe`b i`d axk l"q axy azky yi]

i"yxye ,`zknq` ied ecia `l m`ye ,oipw `la mb dlg zeaiigzdde ,ahina mlyne dpwzd zkiiy ,eciqtne eilr jneqy xiae`c `inec `edy

- eizeiekf qitziy `ede aeyg c"iaa epw opiray ,dfa xaeqd m"anxd lr bilte ,`zknq` lhan dicegl oipway ixaqc mipey`x jpdk l"q

[biwz 'nr d"n`: כדלהל ה והדיני האופני .

.1"df oii" el zepwl aiigzp m`פטור קניא לא שאסמכתא וכיו לו, שימכרו יימר דמי אסמכתא, הוי

עצמו. משל אפרע יקנה לא שא הבטיחו אפי' לו, מלשל

.2"mzq oii" el zepwl aiigzp m`

`ng ax mya `rxcdpn ciaf ax itlחייב קנה, ולא שפשע וכיו לקנות, בידו שהיה נחשב זה

הבציר. בזמ אותו שקוני הזול שער לפי יי לו להביא התחייבותו את למלא

iy` ax itle,לו ימכרו לא שמא בידו, שאינו נחשב זה i`dג ilek jiyn `l htylefc lefd xryc ,lefd xryk]

[biwz 'nr d"n`ae ,mzd d"cez קניא.- לא דאסמכתא משו ופטור, אסמכתא הוי ולכ ,oiir - `ziixe`cn edf m`]

[ehwz 'nr d"n`.

.v,recne :ezghad miiwl aiig mi`ad mipte`a m`d.1xryk oii el zepwl exiagl aiigzdyk
.dpw `le lefd.2ceari `le yexgi `l m`a mlyl aiigzde dvgnl exiagn dcy lawnd

?da.cr :br sc

:‰· Â˘˙

.1oii el zepwl aiigzdyk" לקנות התחייב זהא אבליי לו, ימכרו לא דשמא אסמכתא, הוי "

" סתכשהתחייב קודמת.יי תשו' עיי אמוראי מחלוקת הוי "

.2drxf `le dyxg `le dvgnl exiagn dcy lawnd" לו שכתב כיו אסמכתא, הוי אובירלא א

במיטבא אשל אעביד cqtdd]"ולא z`].בהתחייבותו הגזי ולא ולזרוע, לחרוש בידו שהיה מפני וזהו ,

.3"ifef `tl`" mlyi ceari `l m`y aiigzd j` mcewd oicak'הכא)"(דתוס הגמ'ה את : מביאי

קד:) ד הקוד(לקמ באופ ורק , דגזי כיו זוז, האל את לשל ומקני גמר ולא אסמכתא דהוי האומרת

אסמכתא. הוי לא גזי דלא

.`v?recne ,`zknq` ied mi`ad mipte`a m`d.cr sc

:‰· Â˘˙

)תוס' בש(ש סוגיות שמונה :"מביאי וכדלהל , שוני בעניני ס
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.1exhy yilynda"aa dpyn - exhy el oz ipelt mei cre o`kn jl oz` `l m` :el xn`e ,exhy yilyde eaeg zvwn rxty in]

[.gqw sc,קניא לא ואסמכתא אסמכתא, i`pzdyהוי xaeqe wleg my iqei iax la` ,my dpyna dcedi iax zrck edf]

in` iaxye ,"iqei iaxk dkld" ax xn` dea` xa dax xn` ongp ax xn` :my 'nba epicia `qxibd itl .`ipw `zknq` l"qc ,i`pz

[iqei iaxk dkld oi`y miiqn.

.2`iaewa wgyn'תוס( אסמכתא.(ש הוי שלא האומרת בסנהדרי הגמ' את inxמביאי zrck wx edf]

[`zknq` ied my zyy axl la` ,my `ng xa.

.3ia xfeg ip` m` :xn`yk[izeaiigzdn]jl legn ipeaxrמביאי מח:)תוס' ד לעיל הגמ' האומרת:(את

אסמכתא, שהוי משו קני, dpew]שלא `ipw `zknq` l"qc iqei iax itl wxye].

.4ipixd" xn` ipyde ,"xifp `edy `ed ezenk m` xifp ipixd" cg` xn` ,xaer cg`e oiayei mipy
"xifp epi`y `ed ezenk m` xifpמה אחד שאי בסנהדרי טרפו רבי דעת את מביאי תוס'

אסמכתא. הוי ליה, ידע ולא בידו דלא דבמידי נזיר,

.5df z` df exndy mipy'הגמ את מביאי lld...]תוס' z` qirkdl egilvi m` oiprl oiwilcn dnk wxt zaya]

התחייבותו. את לקיי שחייב

.6jy`x iiga il xec :xn`yk e` ,oiic zeidl `a` ilr on`p :xn`yk'תוס( מחלוקת(ש מביאי

בו, לחזור יכול א סנהדרי במסכת leki]תנאי oi` minkgle ,leki n"xl].

.7"ipeil jpei dincw` i`" xn`y ote`a mipei igixtn'תוס( שדינו(ש האומרת הגמ' את מביאי

שלמ אסמכתא דהוי בקוביא, לתולה"כמשחק עצמו בדעת תולה בי לחלק ושאי קונה, אינו קני ד

. אחרי בדעת

àúëîñàì ú åá é éçúää úáùçäì äøãâää

È"˘¯ ˙ËÈ˘[`kd d"c 'qeza `aen oixcdpqa]

אעביד ולא אוביר בא lk]כשהתחייב: d"c :ck sc oixcdpqa 'qez oiir - ifef `tl` mly`]'וכו שטרו המשליש וכ

במשחק אבל ומקנה, גומר לא ולכ לעשות, בידו זה כל כסבור דבר על שסומ מפני לאסמכתא, נחשב

ומקנה. גומר ולכ לאו, א ינצח א ידע דלא אמידי, סומ לא בקוביא

רש"ר על הקשה :"ת כותבי הדיבור בסו תוס' אסמכתא, הוי בידו לא שא להיפ האומרת מסוגייתנו י

כפירש משמע יוני :"שממפריחי אופני ג' שיש שיטתו, את מיישבי ולכ שהוי1.י, eciaכבסוגייתנו
,ecia `le.ומקנה גמר לא לכ לו, למכור אחרי ברצו תלוי אבל לקנות שאז2.דמצוי לגמרי בידו כשלא

ומקני.גו גומר לא שמגזי באופ וא ומקנה, שלא3.מר ובאופ וכו', אוביר א כגו לגמרי בידו כשזה

ומקנה. גומר שאז oebkמגזי ,mifbc b"r` ,llk ecia oi`y xac ,'` .miwelig 'cl y"`xde zetqezd zhiyl `zknq` ipic mkiq i"ad]

,epi`y xaca exiag z` jinqdl oiekzp `l i`ce ,giexi mdn cg`y recie ,giexdl ecia m`y rcei `edy oeik ,`zknq` ied `l `iaewa wgyn

i`ce mlyl ilr ,eala xne`y ,ipwne xnb ,`ahina mly` ciar` `le xiae` m` oebk ,mifb `le ixnbl ecia `edy xac ,'a .ipwne xnb `l`

,`zknq` ied mifbc oeik ,ifef `tl` mly` ciar` `le xiae` m` oebk ,mifbe ixnbl ecia `edy xac ,'b .iziyr `le zeyrl iciay dn oicd on

ecia `edy xac ,'c .xkndl oiid onf ribd `ly `xng i`dn iab oke ,zerwxw xeknl jxc oi`y mifb ixwin edcy lr edeldc jd df llkae

oeik ,ipwne xnb `l la` ,oii el exkniy jneq zvw ecia `edy oeik ,htylefc `xng `idd ik ,`zknq` ied ,mifb `lc b"r` ,ixnbl `le zvw

la` ,`zknq` ied envr zrca dlez oeyla xn`yk `wecc ,wlgl i"ad azk o"anxd zrcae ,oii el xeknl evxi `l `ny mixg` cia ielzy

d"n` - miwlgn mpi`y ,wiic `"ayxd icinlz ixacne ,`zknq` ied `l mixg` zrca yexita dlezy oeik ,oii el exkniy oeyla xne`yk

[19 zexrda oiire ,fhwz 'nr.

Â· ¯ÊÁ˘ ÈÙÏ ˙"¯ ˙ËÈ˘

ומקנה. גמר למיקני דבעי דכל דמשו אסמכתא, הוי לא בקוביא במשחק

שר : כותבי שמדובר"תוס' , מדליקי במה בפרק זה את זה שהמרו דשני עובדא גבי בו חזר בעצמו ת

" אמרינ ולא לזה, זה ומקנהשהקנו גמר למיקני דבעי כשיש"כל ושרק , בה לחזור יכולי הקנו דבלא ,

וכו'. דיי להיות אבא עלי בנאמ כמו , קני בעי לא הדי את כ קיבלו וה זה על זה תביעה [i"adלה
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,`nlra `xeaica dpew oipw `la 'it`y xeaq did z"x dligzay `l` ,ef ezxaqn ea xfgy 'qezd zpeek oi` :azek ,`"kwq fx 'iq n"eg

d"n` - dpwi dna k"l`c ,t"kr jixv oipw edin ,`zknq` oicn `ivedl ef `xaq ipdnc ea xfeg aeye ,ipwinl irac ebin zxaq gkn

[ehwz 'nr.

ר מפרש התוס')ת"עוד אתה(בסו אי א כשאמר: וכ , ל מחול ערבוני בי חוזר אני א כשאמר: דדוקא :

שחבירו כדי דגזי כיו אסמכתא, חשיבי שטרו, דמשליש בההיא וכ וכו', , שני שלש ועד מכא לי נות

אסמכתא. חשיב לא לכ זה, או זה שירויחו קעבדי, דהכי אדעתא בקוביא משחק אבל לו, azkyיאמי yi]

[y"iir ,22 dxrdae fhwz 'nr d"n` - lirl eyexit lr siqedl `ay `l` ,xg` yexit epi` z"x ly df yexity.

[jtidle o`kl my oiivl ...iniepne d"cez mr ef daeyz lk zeeydl].

.av?recne ,dpw inl ,mwlgl wx e` cg`l wx dpwe miyp` dnkn zern lawnd.cr sc

:‰· Â˘˙

.1zg` ziwya mlek ly mitqkd z` axir m`.לכולהו xehe,זב m"anx - mdn cg` liaya eaila oeik 'it`e]

[w"nhiy oiir - miwleg yie ,g"a - micr ipta z`f xn` m` s`e.

.2cxtpa yi` lk ly xxv m`.קנה לא קנה שלא ולמי קנה שקנה למי

.bv?recne ,dpew `znehiq m`d.cr sc

:‰· Â˘˙

שקונה. אמר דרבא משמיה פפי רב

`aiag ax itl.לגמרי שקונה היינו

ixn` opaxe" עליו לקבל לעני רק שפרעהיינו קנה."מי לגמרי ידו על לקנות שנהגו ובמקו ,

.cvyi" aygp m`d ,mixenb mpi` meidy ote`a mixenb mixace zexit el ozil exiag mr wqetd
.1 :`nbecl ,weqtl xzene "elly mivia lr .3 .mizif lye miapr ly hiard lr .2 .yicbd lr

?recne ,lafd lr .5 .ciqd lr .4 .xvei.cr :ar sc

:‰· Â˘˙

שמואל ולפי , שמי בידי מלאכות מחוסר אפי' פוסק אינו שלש פוסק, מלאכות שתי מחוסר רב לדברי

: כדלהל ה והדיני האופני פוסק, מאה אפי' שמי בידי מחוסר פוסק, אינו אחת אפי' אד שבדי מחוסר

.1ly ohrn lr e` enngzpy iptl miapr hiara e` dcya oixnerd z` eghyy iptl yicbd lr
oyaiy iptle ottly iptl xvei ly mivia lr e` ,enngzpy iptl mizf

l`eny itlדס פוסק."פוסק, מאה אפי' אד שבידי מלאכות רק מחוסר שא ל

ax itle.פוסק אינו שמי בידי אפי' מלאכות ג' שחסר דכל פוסק, אינו

.2dcya oixnerd z` eghyy ixg` yicbd lr" שחסר וא פוסק, שמואל לפי דבידימידראאפי' "

מ היא, ."שמי אד שבידי מלאכות ב' רק כחסר דינו הרי בנפה, שאפשר כיו מ

.3enngzpy ixg` mizif ly ohrnd lre miaprd ly hiard lr

l`eny itl. אד שבידי מלאכות רק דחסר פוסק,

ax itleהמוכר א אבל , אד שבידי מלאכות ב' רק דחסר פוסק, דנגיד הוא דזבי דההוא במקו א

. אד שבידי מלאכות ג' מחוסר שהרי פוסק, אינו דנגיד הוא
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.4ottly ixg` xvei ly mivia lr[qxg ilk zexicw mda zeyrl ick]

l`eny itl. אד שבידי מלאכות רק דחסר פוסק,

ax itleא אבל , אד שבידי מלאכות ב' רק דחסר פוסק, דמפיק הוא דזבי שההוא במקו א

. אד שבידי מלאכות ג' חסר שהרי פוסק, אינו דמפיק או שהמוכר במקו

øôò åì ï éà íà

n"x itl.שיעשו עד פוסקי אי

iqe i iax itle,בידו אינו אפי' פוסקי שמצוי, שחור בעפר אבל מצוי, שלא לב בעפר רק פוסקי אי

לו. שיש נחשב שמצוי דכיו

' q eza oey`xd yex itd itlוכפר)"(ד ביציה לו יש כאילו דחשוב לביצי שער כשיש מתיר יוסי רבי

תבואה. למוכרי לקוטות כעי קדירות לעני שהביצי בזול, קדירות מוכרי כשער קדירות לפסוק

i pyd myexit itleהרבה שיש מהדדי דיזפי יוצרי שדר לפי לו, יש חשיב לביצי שער אי אפי'

. מה

.5ciqd lr

l`eny itl. אד שבידי מלאכות רק וחסר הואיל , בכבש לשקעו משראוי פוסק

ax itleדההוא ובמקו , בכבש שישקענו אחר דוקא דהיינו בלבד מלאכות ב' חסר א רק פוסק

מחוסר שאינו ואחר בכבש ששקעו אחר רק לפסוק מותר דייק, שהמוכר במקו אבל דייק, הוא דזבי

מקלה.

.6lafd lr

w"z itl.באשפה זבל לו אי א ג השנה ימות כל פוסק

iqe i iax itlא אלא הזבל על השנה ימות כל פוסקי באשפה."אי זבל לו היתה כ

minkg itleהגשמי בימות אבל , לאחרי שיש מצוי ואז הואיל לו, אי א ג פוסקי החמה בימות

. פוסקי אי זבל לאחרי מצוי שאי

.dvly xignk il oz" xkenl xnel leki m`d ,jyny iptl xignd cxie oilhlhn zepwl zern ozp
?recne ,"eiykr:cr sc

:‰· Â˘˙

.‡˙Â˜ÈÏ ˙ÂÚÓ Ô˙ ·"‰Ú·‰˘Î[gily dyry `la]

.1cxie "zexitd zpizp xryk mlyi xignd cxi m`y" dpzde xign wqte jyn `le zern ozp
xignd" עליו שיש בלא , כ לעשות שמותר מבואר: שפרעבמשנתינו ריבית."מי בזה ואי ,sca oiire]

[leki d"cez .cr.

.2dpzd `lyk j` mcewd ote`ak

xryd lr mc` ly ezrcy s`e ,"rxty in" envr lr lawle oipwdn ea xefgl leki dvex m`
oerny iax itl ode zepew `l zern mixaeqd opax itl od edfe ,dpzdy ink ied `l n"n ,lefd

.irxz ixza y"x dcenc ,zepew zern xaeqd

dcedi iax itleהשער יוזל שא אד של ודעתו דכיו דסבר ליכא, שפרע מי ואפי' בו לחזור יכול

. כ בהדיא שהתנה כמו הוי יחזור,
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" עליו ואי בו לחזור יכול שהמשלח מבואר: שפרעבגמ' רש"מי ומפרש ,"" לשליח, אמר דמצי לתקוניי:

להתנות ל והיה לעוותי ולא שבי"שדרתי השליח של בידו ומה אותו.", מקללי ד

.ev?recne ,xfg m` oicd dn ,ea xefgl leki m`d jyn `le oilhlhn zepwl zern ozp:cr sc

:‰· Â˘˙

.1xryd dpzyp `l m`[cga d"c i"yx - `dzype cin lawl n"r wqta e`]

o pax itl[zepew `l zern ixaqc]" עצמו על ולקבל בו לחזור יכול רוצה שפרעא ."מי

o erny iax itle[zepew zern xaqc].כלל בו לחזור יכול אינו

.2,lef xzei didpe xryd dpzyp m`[i"yx - onf xg`l zexitd lawl wqty ote`a].2 די קודמת תשו' עיי

.fv.1 zeeldl xzen m`d?recne ,d`qa d`q eqix`l rxf .2 .d`qa d`q:cr sc

:‰· Â˘˙

.‡‰‡Ò· ‰‡Ò ˙‡ÂÏ‰

" לחבירו אד יאמר לא אומרת: לגורהמשנה ל את ואני חיטי כור `it',"הלויני epiid - m"anxde mipe`bd itl]

zriaw `lae ,xryd `vie el oi` p"` ,onf zeriaw `lae el yiy ,izxz `ki`ca `l` exizd `le ,reaw onfl zeell xeq` d"t`e ,zexit el yiya

[alwz 'nr d"n`ae w"nhiya `aen miycg `"ahix - el yiyk m` wx xzenc xne` did ixn la` ,onf.

.·‰‡Ò· ‰‡Ò ÂÒÈ¯‡Ï Ú¯Ê ˙‡ÂÏ‰

.1lek`l n"r `le rexfl n"r d`eldd m`האופני האריס"שהבעה[onwlc]בב' את לסלק יכול ב

ע יורד והאריס הואיל הבעה"מותר, שיטול הלואה,"מ ולא מיוחדי אריסות תנאי והוי תחילה, הזרע ב

ואעפ , הדי מעיקר הזול."זהו כשער מה נוטל הוזלו שא עצמו על מחמיר היה גמליאל רב כ

שהבעה האופני :"ב' ה האריס את לסלק יכול נת1.ב שלא עוד כל הזרע את נות שהאריס במקו

שבעה2.זרע, ירד."במקו לא שהאריס עוד כל הזרע את נות ב

.2ewlql leki epi` a"drady onfa `id d`eldd m`. דרבנ ריבית הוי

.3xryd `vi m`מש ב'."עיי תשו' לעיל כ

.gv?recne ,dnk ,mlyn dn exwede mihig xek del.dr :cr sc

:‰· Â˘˙

.1dpizpd ly xryk mihigl mekq uvw m`שקנה כיו הוזלו, בי הוקרו בי , משל שקצ כמה

בהלואה. נזקפו והמעות החיטי את

.2exwede uvw `l m`בסכו חיטי שקיבל , מדרבנ ריבית דהוי כיו , חיטי לא אבל דמיה נות

שקיבל, מהשווי יותר כס סכו ומחזיר מסויי elfedכס m`e. החיטי נות

.3qix`a m`.'ב נושא קודמת תשובה עיי

.4deell yi m`.מותר

`ped ax itl. סאתיי לווה סאתיי סאה, לווה סאה לו יש

wgvi 'x itl.יצחק לר' המסייעת ברייתא הביא חייא ור' . כורי כמה עליה לווה סאה לו יש אפי'

o "a ixd itlולית)"(בתוד דוקאה זהו , כורי כמה אפי' סאה על ללוות יצחק רבי לפי שמותר מה
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שהריב התוס': וכתבו זה, אחר בזה לו כשמלוה ""שלא מתנה שא בזהמודה ההלואה שתחול

זה אעאחר מותר אחת."" בבת הכל לו שנות פ

'q ezd itleלהיות יכולה לו שיש טיפה ואותה הואיל שמתנה, בלא ביחד נות א ג מותר

וטיפה. טיפה כל כנגד

.5gztnd z` `vn`y cr e` ipa `eaiy cr ipield :xn`yk

e p izpync `pz itl. הקוד בדי כמו והדי לו, יש כאילו הוי

lld itle,כהלל שהלכה אומר: שמואל בש נחמ רב ואסור, לו כאי edn,הוי d"c :bq sc lirl 'qez r"r]

[2 oic hi lirl k"ynae.כהלל הלכה שאי מסיימת הגמ' ,

.6dzxiagn mgl xkk zeell dl xzen didiy oiprl dy`

lld itl.ריבית לידי באות ונמצאו חיטי יוקרו שמא , דמי שתעשיה עד אסור

וכדברי)"(דתוס' ,ה מקפידי שסתמ אד בני בסת או , המקפידי חבורה בבני רק שאסור : כותבי

הלואה. שכר משו אלא יותר, ושווה שנתייקר מה על מחלי ולא

minkg itle'תוס . סת ופורעי סת לווי חבורה וכדברי)"(דבני ,ה במקפידי אפי' שמותר : כותבי

."וה שמקפידי אד בני בשאר ה

)"(די"רש לווי )ותוס'ה מפני(ש מועט, דבר על מוחלי לא אפי' שמותר : מפרשי השני בפירוש

ככרות. אפי' לאסור כ כל בסאה סאה באיסור לדקדק החמירו שלא

)תוס' בתורת(ש שלא ונותני מועט דבר על שמוחלי מפני שמותר, : מפרשי הראשו בפירוש

ריבית.

.4h"eia oirxete oieel meynדי"רש)"( לווי משו במסכתה וכמבואר הלויני לומר שאסור דהיינו מפרש:

תוס' בשבת. כתיבה לידי יבוא שלא משו שזהו )"(דשבת, ומשו "ה שבלשו : מותרשאלהכותבי "

ליקח.

.5ziaix meyn

zxne` 'nbdמוחלי שלא כיו ריבית, הוי יוקרו א שמקפידי דכיו הלל, לפי רק הוא שהאיסור :

איסור, שו עוברי לא דהלל חכמי לפי אבל ההלואה, בגלל רק אלא יותר ושווה שנתייקר מה על

6."כנ די קודמת תשובה ל

.hv?recne ,oixaer dn lr df lr df oicitwnd dxeag ipa.dr sc

:‰· Â˘˙

עוברי ובמני במשקל במידה להלוות ומקפידי מועט דבר על מוחלי שאי זה, על זה המקפידי חבורה בני

טובי וימי dxrdaeבשבתות bpwz 'nr d"n` oiire ,mdixac egce ,lfb meyn xeqi`dy :miazek n"i mya oieel meyne d"c 'qez]

[142: הבאי האיסורי על .

.1dcn meyn.מדה כשמזכירי

.2lwyn meyn.לשקול כשמקפידי

' q ezd ly oey`xd myex it itlבני)"(ד .ה במאזני לשקול כשמקפידי היינו

i pyd myexit itle" לומר לה אסור ושכ , במאזני כמו לשקול לה אסור ביד כליאפי' לי מלא

"זה או מדה, הזכרת בלא אפי' כמותה" לי ת גדולה שלקחת שגמנה ומביאי בידו. שוקלה והוא "

שבת)י"מרש זה.(במסכת כפירוש שסובר משמע
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sqep yexitהר פירוש בסו הבא בדי ""עיי איסור את ."מניח

.3oipn meyn

g"xd yexit itlד )"(בתוס' משו :ה הבאי באופני הוא האיסור

.`."'k gw` ip` mb mifeb` 'k zgwl" xn`e dnecke micwye mifeb` eidyk

.adpnid lewy`y cr oznd" dlihp zra xn`yk[y"yx ,m""xdn - dpnd lewy`y cr l"v]שאמדוד ועד ,

במשקל אני ג שאטול נוטל שאתה והשקדי , האגוזי הביצי והקישואי הדגי אור

ובמנינ ,"במדת ומת משא כעי דחול כעובדא שהוי מפני אסור וזה ,,mc` ipa x`ya xeq` df l"x]

meyn" k"` ,mc` ipa x`yl xzeny dn 'it` xeq` micitwnly ,ipa d"c 'qeza ipyd yexitle ,df lr exari micitwny liaya mde

[dxeag ipa d"c hnw sc zay 'qeza m"xdn oiir - "mzq mifeb` 'k il oz" xnel mdl xeq`y ,eyexit "oipnבבני ודוקא ,

בכה מותר אצלו הרגיל בחנוני אבל רק"חבורה אלא המני על קפידא ש משמע שאי לפי ג,

. צרי הוא כמה הודעה

שכה נאמר א שא : כותבי מותר,"תוס' m"xdn]ג oiir]" לו כשאמר לפרש, אפשר שאמנה, עד המת

כמניינ אני ג ואטול נוטל שאתה האגוזי אסור."ל ובמשקל במדה לפרש אפשר זה ושכעי .

b "dad yexit itl( ש להשלי(בתוס' ארבעי עוד שיקח ואומר , שישי לקח כשכבר הוא האיסור

ת כוונת ושזהו מאה, ""למני לית שמותר ביצה במסכת מניק סכו יזכיר שלא שמעו"ובלבד ושרבי ,

" וסובר חולק אלעזר מקחב סכו יזכיר שלא מותר.ובלבד מני סכו אבל "

:m iazeke , b "dad lr miwleg 'qezבכה מני סכו שאסור לומר גדולה חומרא יתכ"שזהו ולא ג,

לת"שת אסור פרוטה של בצמצו אגוזי ק' כשנותני דדוקא בזה, יאסור ק."ק

:yxtn b"dady , 'q ezd e`iad cergwn mekqy" לומר שאסור פירושו: בדינר, לי ."מלא

שהר : מביאי שת"תוס' , להיפ גורס ורשב"ח מקח, סכו אוסר ושמהתוספתא"ק , מני סכו א

הבה כגירסת בת"משמע גורסי שיש ומביאו ""ג, מידהק וברשב"סכו ,"" מקחא ודחו"סכו ,

. מני לאיסור מקור מצינו לא זו גירסא שלפי משו זאת:

.w?recne ,dvevw ziaixa zeell xzen ote` dfi`a.dr sc

:‰· Â˘˙

.1minkg icinlz md deelde deelndyk,שאסור שיודעי דכיו בריבית, לשני אחד להלוות מותר

מתנה. לש זהו שמוסיפי מה

מתנה)"(דתוס' זה.ה בלא נות שהיה שיודע מועטת, במתנה רק שמותר : כותבי

.2ezia ipae eipal zeeldl

ax xn` dced i ax itlרש ומפרש ריבית, טע להטעימ כדי אלא אינו זאת שעושה דכל י:"מותר,

גדול. עונשו כמה ויבינו הנותנו ומיצר מצטער כמה ziaixaשידעו ezia ipae eipal zeeldl xqe` 'g 'ld c"t m"anxd]

[bqwz 'nr d"n` oiir -.

'nbd zpwqnl. למיסר דאתי משו רב, אמר יהודה כרב הלכה אי :

.`w?recne ,"jnr ykp`e inr ykp" xnel xzen m`d:dr .dr sc

:‰· Â˘˙

.1driax dze`a miyekipd ipyy :oebk ,oey`xdn dyw epi` oexg`d yekipd m`.מותר

.2driaxa jzi` yexg`e cixba inr yexg :oebk ,oey`xdn dyw oexg`d yekipd m`דיש אסור,

קשה שהיא מלאכה עליו מקבל הוא , הזמ אותו עד פעולתו שכר על לו שממתי דבשכר נטר, אגר כא
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

מזו.

.awmixeq` mitqep ziaix ibeq el`[opaxcne `ziixe`cn]?:dr sc

:‰· Â˘˙

.1.opaxcn dxeq` zncwen ziaix" ואמר לו משלח והוא הימנו, ללוות עיניו נת בשבילכיצד,

."שתלויני

.2,opaxcn dxeq` zxge`n ziaix" ואומר לו משלח והוא מעותיו, לו והחזיר ממנו לוה בשבילכיצד,

אצלי בטילות שהיו ."מעותיו

.3,mixac ziaixשנאמר , שלו לו להקדי אסור , שלו לו להקדי רגיל ואינו מנה בחבירו הנושה לכ

יש" אשר דבר אסור.כל דיבור אפי' "

.bw.z`f micnl oipne ,xteqde micrd ,axrd deeld ,delnd mixaer ziaix z`elda mixeqi` el`
['i 'eyz lirl oiir - zewln oiprl]?:dr sc

:‰· Â˘˙

.‡‰ÂÏÓ‰

.1" הלוואה בנשבשעת תת לא כספ "2.."את משו ותרביתג נש מאתי תקח שדוחקו3.."אל בשעה

" על עובר כנושהלשל לו תהיה "4.."לא משו עובר פסיקה נשבשעת עליו תשימו "5.."לא לפניעל

מכשול תת לא רש"עוור ."" על להעבירו מפרש: לאחיי תשי ללווה."לא אזהרה שהיא ,

.·‰ÂÂÏ‰

.1. לאחי תשי לא .2.משו תשי לא מכשול.3.ולאחי תת לא עור ולפני

.‚ÌÈ„Ú‰Â ·¯Ú‰" נשמשו עליו תשימו ."לא

ערב)"(דתוס' "ה משו ג עוברי שלפעמי : מכשולמוסיפי תת לא עוור מלוה"לפני היה שלא כגו ,

. והעדי ערב בלא

.„¯ÙÂÒ‰.עובר הסופר שא : אומרי חכמי

.cw?micra `ly zeeldl xzen m`d:dr sc

:‰· Â˘˙

ax itl" משו מכשולאסור, תת לא עוור לכפור."ולפני שיוכל ללווה שגור ,:xne` l"xeשגור

וכ לעצמו. לשכוח."קללה ויכול בגירסתו הטרוד חכ לתלמיד להלוות שאסור ש
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

éùù ÷øô

ïéðîåàä úà øëåùä

@.`mei xikya ,gily i"r mipne`d z` xkeyd,zeplawa e`,milawn dnk ,mze` drhd gilyde
.znerxz mdl yi m`de ,inn.1,"drax`a milret il xeky `v" egelyl xn` ziad lrayk
."dylya" mdl xn` gilyde.2."ziad lra xn`y enk" etiqed milretdyk.3a"drayk

."ilr mkxkye ,'c" xn` gilyde "'b" xn`.4mkxkye ,'c" xn` gilyde "'b" xn` a"drayk
?recne ,"a"dra lr.er :dr sc

:‰· Â˘˙

.‡"‰˘Ï˘" ¯Ó‡ ÁÈÏ˘‰Â ,"‰Ú·¯‡" ¯Ó‡ ·"‰Ú·˘Î

`nw `pyil itl.בשלשה עליה וקיבלו סברו שהרי תרעומת, אפי' לה אי

`xza `pyil itle" משו תרעומת, לה מבעליויש טוב תמנע ."אל

.·"·"‰Ú· ¯Ó‡˘ ÂÓÎ" Â¯Ó‡ ÌÈÏÚÂÙ‰Â ,"‰˘Ï˘·" ¯Ó‡ ÁÈÏ˘‰Â ,"‰Ú·¯‡" ¯Ó‡ ·"‰Ú·˘Î

" א בגמ' ספק דידיההוי וכוונתאדיבוריה סמכי, קא בעה" בש השליח שאמר ויש"כמו ג', ונוטלי ב,

ד עליו, תרעומת תמנע"לה בעה"אל שאמר כמו שכוונת או ד'.", ונוטלי ממש ב

.‚"‰Ú·¯‡·" ¯Ó‡ ÁÈÏ˘‰Â ,"‰˘Ï˘·" ¯Ó‡ ·"‰Ú·˘Î

.1"ilr mkxky" xn` mbyk m`" כשאמרו ואפי' ארבעה, לפועלי משל בעההשליח שאמר ,"ב"כמו

מבעה ונוטל שההנהו,"וחוזר מה את 50]ב dxrdae ,cqwz 'pr d"n` oiir - drax` e` dyly a"dradn lhep m`].

.2drax` md milret zexiky xigne ,"a"dran mkxky" xn` m`לה"הבעה לשל צרי ב

ארבעה.

.3dyly `ed milret zexiky inc m`מבעה תרעומת."נוטלי אפי' עליו לה ואי שלשה, ב

.4xzei el mipzep k"`` mixg` zk`lnl xkyp epi`e elyn zecy el yi lretl m`לו יש אז

מד'. בפחות העבודה את מקבל היה לא שהרי תרעומת,

.5e`vne ewcae ,"'c epl zxn`y llba ,daeh xzei dcear epiyre epgxhy" el exn` milretd m`
aeh xzei eyryא וא ד', תרעומת,"מקבלי השליח על לה ויש ג' מקבלי לבדוק dfא ote`a]

[m"xdn - 'b wx `ed milretd lk xign m`a mb znerxz mdl yi.

.6drax`a yie dylya milret yiy ote`a m`השליח על לה ויש הבית, מבעל שלשה נוטלי

" לו שאומרי ד'תרעומת, לנו שית אד למצוא לטרוח יכולי milretd."היינו aexyk s` 'b milhep m`]

[`rwz 'nr d"n` - znerxz 'it` oi` 'nba `"ai`d itle ,hqwz 'nr d"n` oiir - 'ca mixkzyn.

.„"·"‰Ú· ÏÚ ÌÎ¯Î˘Â ,‰Ú·¯‡·" ¯Ó‡ ÁÈÏ˘‰Â "‰˘Ï˘·" ¯Ó‡ ·"‰Ú·˘Î

אע תרעומת, עליו לה ויש שלשה, ""נוטלי שאמרו בעהפ שאמר a"dran,"ב"כמו oilhep 'c deey mzcear m`e]

[xehd mya m"xdn - 'ba mixkzyn milretdy `kid s` ,s"ix - 'c.

@.ajixv dnke m`d ,ea xfg a"dray e` mda exfge ,mei ixikyk e` zeplawa milret xkeyd
.recne ,mdl mlyl.1.mdn cg`l cqtd oi`e ,cearl eligzd `lyk.2cearl eligzdyk

.ca`d xaca mda exfg milretde.3xg` mewna dcear `evnl mileki `le ea xfg a"drayk
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.dcyl ekld `l oiicre.4e` xwiizd oxkyy ote`a ,mda exfg milretde ca` epi`y xaca
mei xiky oia lcad yi m`de .lfed e` xwiizd oxkye ea xfg a"dra m`a oke ,lfed

?zeplawl.gr±:dr sc

:‰· Â˘˙

.‡Â‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÚÂÙ ‡ÂˆÓÏ ÏÂÎÈ ·"‰Ú·‰˘ ÔÙÂ‡· ,Ì‰· Â¯ÊÁ ÌÈÏÚÂÙ‰Â ,ÌÈÏÚÂÙ ¯ÎÂ˘‰
‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ ,¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ‰„Â·Ú ‡ÂˆÓÏ ÌÈÏÂÎÈ ÌÈÏÚÂÙ‰˘ ÔÙÂ‡· ,Â· ¯ÊÁ ·"‰Ú·‰˘Î

‰„Â·Ú‰ ˙‡ ÂÏÈÁ˙‰

'nba o exg`d uex izd itl(:עה my(ד `ziixaa oke,בלבד תרעומת אלא זה על זה לה [itleאי

[mipey`x cere ,y"`x - `kil znerxz 'it` 'nba mipey`xd mivexizd'בתוס ומבואר )"(ד, אי כברה א אפי' מלשל דפטור :

הבעה וכ הפסד, לה ואי אחר, במקו עבודה למצוא ויכולי הואיל במקו"הלכו, פועלי למצוא יכול ב

dk`ln,אחר. zligzk ied dkildc ,cqtd mdl oi`yk s` ,lha lretk mdl mlyl aiig gily i"r `le mnvra ekld m` - `"ayxd itl]

[dfa eilr welg i"wenipde ,eilr mdl oi` znerxz mby y"`xd xaeq - xg` mewna dcear mi`ven eid `l oxkyy `la m`e.

.·Ì‰· Â¯ÊÁÂ ÌÈÏÚÂÙ ¯Î˘

.1mixg` milret `ven epi`e ,ca`d xaca m`כדי עד לה ונות אחרי פועלי עליה שוכר

, הראשוני של dpwz]שכר 'nr d"n` - ozk`lna eligzd `lyk s`].

.2,mdly dcear ilk zliag ecil z`a m`:miyxtn ,oebk d"c 'qeze ,ecia eid mdly milkdy :yxtn ,dz`ay d"c i"yx]

[m"xdn - dliagdn mincd dabie mixg` milret xekyl lkei ea xefgi m`y n"r ecia ezliag ozp lretdy'אפי לשכור יכול

כמו אלא , לה לשל לא ולבסו שכר, יותר לה להבטיח להטעות יכול וכ החבילה, שווי כדי עד

בתחילה. שסיכ

.‚ÂÎÏ‰ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ ,¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ‰„Â·Ú ‡ÂˆÓÏ ÌÈÏÂÎÈ ‡Ï ‰Ê ÏÏ‚·Â ,Â· ¯ÊÁ ·"‰Ú· Ì‡
‰Î‡ÏÓ ˙Â˘ÚÏ

מלבוא ריק לבא הדר אותה של משכרו לפחות רוצה אד כמה שאומדי דהיינו בטל, כפועל לה נות

בתוס' , )"(דטעו לה אי רה לפי רק שזה מבואר: עבודה", למצוא יכולי שלא מפני ורק דגרמי, דינא דדאי מ

אחר, ekld,במקו `l oiicr ixdy ,xeht n"x itl s` - l"pd `"ayxd itle ,lha lretk 'it` mdl mlyn oi`e `nxb ied - opax itl la`]

[cala znerxz `l` eilr mdl oi`e.

.„„Â·ÚÏ ÂÏÈÁ˙‰ ÌÈÏÚÂÙ‰ Ì‡

.1cea` oi`y xaca ,mda exfg m`ופירש שעשו, חשבו כפי ויקבלו שעשו, מה לה (במשנהי"שמי

עה:) .ד הפועלי הוזלו א אפי' שזהו :

o pax itl.הוזל או התייקר הפועלי שכר א א מראש, שהתנו חשבו כפי לה שמי

`qec iax itleדס להעשות, שעתיד מה לה הפועלי"שמי א ולכ התחתונה, על החוזר יד ל

הבעה יכול בה מראש."חזרו שסיכמו כפי ולגמור פועלי לשכור כדי שעשו מה שכר לעכב ב

.2ea xfg a"drad m`.התחתונה על iידו "yx iteד עו. בעה"(ד וא בו)"ה חוזר שכרב הוזל שא :

בהשלמתה. להוצאות שצרי ממה חו שפסק כמו לה ית כרחו על , 'הפועלי q ezd eazkeה"(ד

רשהשוכר) מודה הפועלי שכר הוקר שא יותר": ולא מראש, שהתנו החשבו כפי רק לה שנות י,

. עמה שהתנה `sממה dpezgzd lr eci oi`y ,l"qe miwleg opaxy l"qy y"`xa oiire ,2 dxrdae ,hpwz 'nr d"n`a r"re]

[ea xfg a"dradyk.

`xd uex izd itl'nba o ey(:עז והמשנה(ד בקבלנות, ובי יו בשכיר בי מדובר דוסא רבי דברי

" התחתונהשאומרת על ידו החוזר ורבכל דוסא, כרבי עז.)" בשכיר(בד אבל , בקבל רק דוסא כרבי פסק

ס דכתיב"יו משו התחתונה, על הפועל של שידו אמרינ ולא , היו בחצי בו לחזור יכול שפועל ל

ה" .עבדי לעבדי עבדי ולא "
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

'nba i pyd uexiz uexizd itle,לחזור שרשאי מודה שש , יו בשכיר ולא , בקבל דיבר דוסא רבי

, היו בחצי לחזור שיכול בפועל דיבר bkxz]ורב 'nr d"n` - oipw eyryk s` xefgl leki m`a mipey`xd ewlgp],

" החוזרוהמשנה שחזרו.כל ולוקח במוכר דהיינו , רבנ לפי ג ללכת יכולה "

dpynd zligz[olawa zxacny],דוסא כר' קאי הגמ' תירוצי שני my]לפי dnly znkgae ,xkeyd d"cez oiir].

ÌÂÎÈÒ('ד נושא (של

o pax itl.מראש שהתנו כפי חשבו לפי לה ושמי , היו בחצי לחזור יכולי וקבל יו שכיר

`qec iax itl.התחתונה על ידו שחזר קבל

דוסא וכרבי , יו בשכיר כרבנ פסק ורב , יו בשכיר ג דוסא רבי דברי בגמ' הראשו התירו לפי

, שיטות)בקבל ג' וא(והוי בפועל, דוסא רבי של דעתו איתפריש לא השני התירו שיטות"ולפי ב' הוי כ

שסיכמוא. וכפי חשבו לפי ושמי , בה לחזור יכולי קבל ובי יו שכיר שבי שסוברי רבנ דעת

התחתונה, על ידו שקבל דוסא רבי דעת ב. בפועל)מראש, מיירי אי(ולא בו שחזר יו ששכיר פסק, ורב ,

התחתונה, על בזה)ידו חולקי ורבנ דוסא שרבי הכרח .(ואי

.be` rwxwa cearl xyt` i` ellbay xac dcya rxi`e mly meil milret xkyy ina oicd dn
,mnr dpzdy itk mdl mlyl jixv m`d ,meid rvn`a cearl exnby e` da cearl jxev oi`y

?recne.fr :er sc

:‰· Â˘˙

.‡Ì˘‚ „¯È ‰ÏÈÏ·Â ,Â‰„˘ ˘Â¯ÁÏ ÌÈÏÚÂÙ ¯ÎÂ˘‰

.1,lenz`n a"drad dxiiq `l m`zedbd 'ir ,dpey zvw ote`a `ibeqd z` yxtn m"anxde ,'qeze i"yx - milretd mr]

[avwz 'nr d"n`e ,oiibeqa `"xbd,xg` mewna xkzydl `"`e ,yexgl `"` okly e`vne ekld xwaae
בטל,"הבעה כפועל לה לשל צרי dglב dcy e`vnz m`" y`xn mriced k"`` xwaa okiledl el did `le li`ed]

[`z`e d"ceze ,dexiiq `l d"c i"yx - "melk mkl oz` `l.

.2dxiiq m`[milretd mr 'qeze i"yxl]lenz`nהיה ולא מקלקל שהמטר יודעי שהרי , דפועלי פסידא

וה לשדה, ליל הבעה"לה וג הפועלי שג אונס אירע בא שאז"ה מהאונס לדעת יכלו לא ב

, לפועלי `gההפסד cqtd `le ,dcear mei wx eciqtd milretdyk `wec df ,`l` d"c seq .hr sc onwl 'qeza o"aixd itl],x

[welig oi` - my 'qeza m"aixd itle.

.·‡ÏÂÂ„Ï ÌÈÏÚÂÙ ¯Î˘ Ì‡

.1dlila `xhin `z` m`

' q eza oey`xd uexizd itle , "dlila" iqxbc mixtqlואתא)"(ד א"הבעהה חילוק ואי פטור, ב

צור אי גש שכשיורד ידוע והדבר פשע, ולא מפועלי יותר לירא לו היה דלא סיירו, הפועלי

oxky.בהשקאה, milhepe ,milretd zriyt df oi` - cearl eligzdy xg` mybd ligzd m`e]

"dlila" iqxb `lc mixtqd itleבלילה הגשמי באו א בי סיירו, לא א ובי סיירו א בי

אמ מפסידי הפועלי לעבוד, משהתחילו תרז]."ובי עמ' ה

.2eizecb lr xdpd dlryk m`e[cearl eligzdyn oiae dlila oia],dzewydl llk ekxved `leהוי ההפסד

התוס'"לבעה וכתבו זו, שדה לתו לבוא הנהר שדר לידע לפועלי שאי כיו שסיירו, באופ אפי' ב

עביד)"(ד דהה גדותיו,": על הנהר ועלה לחרוש שכר א m"anxd,ה ji`e ,`"ayxd ji` ,gvwz 'nr d"n`a r"re]

[df oic micinrn.

.‚ÌÈ˜˘Ó ÂÓÓ˘ ¯‰‰ ÌÂÈ‰ ÚˆÓ‡· ˜ÈÒÙ‰˘Î

.1xird ipa mpi` ik z`f mircei mpi` mde wiqtdl ekxc m`דבעה ב."פסידא
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.2xird ipa md m`. דפועלי פסידא

.3wiqtdl ekxc oi` m`e, דפועלי פסידא גווני xz]בכל ,hvwz 'nr d"n` 'ir - xacd mrha].

דאגר)"(דבתוס' לפיה אלא לה אי לעשות התחילו ואפי' , באומני רק ה אלו הדיני שכל מבואר:

שעשו, c"a`xdמה zhiy oke ,lha lretk mdl mlyl jixv zeyrl eligzd m`y rnyn ,dax d"c :cr oihiba 'qezny azky yi]

[exz 'nr d"n` עמו.- שהתנה מה כל את לו משל מקרה בכל באריס אבל ,miqxeb `l m` wx mdixac edin]

[fxz 'nr d"n` - one` oick qix` oic ,"dlila" miqxeb m` la` ,"dlila".

.„ÌÂÈ‰ ÈˆÁ· ¯Ó‚Â ÌÏ˘ ÌÂÈÏ Â‰Â¯Î˘˘ ÏÚÂÙ

הבעה עבודה"יכול לו אי וא הקודמת, כהעבודה או הקודמת מהעבודה נוחה יותר עבודה לו לתת ב

לשל צרי עובדי שלא בזמ לה שקשה אנשי מסוג הוא הפועל וא בטל, כפועל לו לשל צרי

מראש. שסיכמו כפי לה

.c,dpeilrd lr in cie ,mda xefgl dpewde xkend mileki m`d ,xknd inc zvwnn laiwy xken
?recne.gr :fr sc

:‰· Â˘˙

.1,ifef` witpe liir `l xkend m`(מעותיו לו לית הלוקח אחר מחזר שאינו iptn(פי' edcy xkenyk e`
dzrx.למלוה נזקפי והמעות כלל, בה לחזור יכולי ly`אינ meiw xhy eazk m`a oicd oke

.xefgl elkei'ובתוס( שה(ש ""מבואר: כשפירש במטלטלי והמעותה לחפ קני תהא זו משיכה

להלואה לחזור."יזקפו יכולי שאינ ,

.2meiw xhy eazk `le ,dzrx iptn edcy xkn `le ifef` witpe liir xkend m`לחזור יכולי

בתוס' ומבואר , עייל)"(דבה משיכה.ה קני עשה א אפי' לחזור שיכולי :

.3,dlecbl dpew wx `vne d`na dphwd edcy z` epwiy `vn `le ,fef d`nl jixv didy xken
ifef` witpe liire,בו לחזור dphwlיכול dpew `evnl leki did gxeh did m` j`ספק הוי

להתפטר שרצה מוכח לקטנה קונה למצוא טרח מדלא רעתה, מפני שדהו כמוכר נחשב א בגמ'

מהגדולה.

.„Â· ¯ÊÁ Á˜ÂÏ‰ Ì‡ ÔÎÏÂ ,‰Â˙Á˙‰ ÏÚ ¯ÊÂÁ‰ „Èלו לתת או מעותיו לו לית יכול המוכר

מעותיו, כנגד זיבורית zixeaifnקרקע epiid - 'qeza 'a uexiz itle ,eiqkpay zixeaifn epiid - 'qeza '` uexiz itl :i"apxl]

[day,ea xfg xkend m`e" למוכר לומר הלוקח מעותייכול לי "ת או העידית" מ קרקע לי ת

מעותי wgvi,"כנגד xa ongp ax itlדס שבה, כבע"מעידית דינו שהלוקח מבינונית,"ל שגובה ח

[day zicirn oziy xkend z` eqpwy `l`],`wi` axc dixa `g` ax itle,שבנכסיו מעידית לגבות יכול

במחיר"דס קטנות ושדות מטלטלי מכר מסתמא גדולה קרקע הקונה דסת כמזיק, דינו שהמוכר ל

לקונה. נזק הוי המוכר וחזרת לקנות, מעות לו שיהיה כדי זול

.dzngn e` xie`d iepiy zngn dzne ,jtdile ,drwaa dkilede xda dkiledl ,xengd z` xkeyd
`pvae`[zetiir]xkeyd m`d ,ygp dyikdy zngn e` ,dngedy zngn e` dwilgdy zngn e`
,aiig,qpe`a eteqe driyta ezligz oica mi`xen`d zwelgna ielz df m`de?recne.gr sc

:‰· Â˘˙

n"x itlבעה מדעת ששינה מקרה ,"בכל גזל ונקרא הואיל באונסיה, חייב oiirב, - zexikyd inca mb aiig m`]

[fqxz 'nr d"n`e ,`"ahix,, o pax itleדס": כדלהל ה והדיני האופני גזל נקרא שלא ל

.‡‰˜ÈÏÁ‰˘ ˙ÓÁÓ ‰˙Ó˘Î

.1xdl drwan dpiyy ote`a m`,חייב[iqei iax d"cez - xeht qpe`a eteqe driyta ezligz c"nl s`]פשע שהרי ,

xdfil,בעלייתה, lekiy oeik driyt ixwin `l xda diilry mixaeqd - jenqa onwl `aend - 'qezd ly ipyd yexitd itl s` aiige]
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[atxz 'nr d"n`ae ,m`x ipxwa ,`"yxdna x`eank ,dcia`e daipb oirk eteqe ezligz iede.

.2drwal xdn dpiyy ote`a m`'בתוס ומבואר מחלקת, היתה וודאי שבהר )פטור, שה(ש ה":

לבקעה. ומבקעה להר מהר כששינה או כדרכה מתה בא שפטור

o ey`xd myex it itlס א רק כששינה ""פטור דאמר כרבא התל לי מה הכא לי מה המות ,"מלא

" דאמר אביי לפי קטלאאבל דאגמא בפשיעה.הבלא תחילתו שהרי חייב, ששינה מקרה בכל "

i pyd myex it itle.בהר תחליק שלא ליזהר דיכול בפשיעה, תחילתו כא דאי פטור, אביי לפי א

.·‰ÓÁÂ‰˘ ˙ÓÁÓ ‰˙Ó˘Î

.1drwal xdn dpiyy ote`a m`,חייב[iqei iax d"cez - xeht qpe`a eteqe driyta ezligz c"nl s`]פשע שהרי ,

לבקעה, yxdn"`]כשהורידה - dcia`e daipb oirk eteqe ezligz aiyg iede].

.2xdl drwan dpiyyk m`,מבקעה יותר אויר יש בהר שהרי 'פטור, q eza x`eaneד)"( א שפטורה :

ואח הוחמה לא שבעלייתה כשראינו חייב,"דוקא עלייתה טורח מחמת הוחמה א אבל הוחמה, כ

פשיעה, כולו והוי y"iir]הואיל ,hrxz 'nr d"n` - aiig dziilr zngn dnged m` wtqay rnyn 'qezn].

.3dkxck dzn e` xdl xdne drwal drwan dpiyy ote`a m`,'בתוס הפירושי בשני תלוי הדי

ג'."כנ די ל

.‚¯ÈÂ‡ ÈÂÈ˘ ˙ÓÁÓ ‰˙Ó˘Î

iחייב. "yx zhiy itlלומר המפקיד דיכול להר, מבקעה לדוגמא: אחר, מקו לסוג כששינה דוקא זהו

" הרלו באויר ליגדל למודה היתה שלא מחמת `la,"שמתה ,`pipg xa iqei 'xe i`pi 'x iac itl wx `ed aiigy oicd f"itle]

d`vie da ryty okid aiiginc ,iia`k l"q i`pi 'x iac - i"yx itly ,azky yiy `iady ,erxz 'nr d"n`a r"re ,xehty okzi opgei iax itl

[drwal e` xdl dkiledy dna driyt ied o`ke ,"mzd il dne `kd il dn zend j`ln" xn`c `axk s` l"qc yxity yie ,mb`l.

'q ezd zhiy itleוהוי איפכא, או מבקעה יותר בהרי משונה אויר היה יו שאותו כשידוע רק חייב

בפשיעה, וסופו aiig]תחילתו r"ekle].

.„‡ˆ·Â‡ ˙ÓÁÓ ‰˙Ó˘Î

" לו לומר שיכול משו מתהחייב, היתה ולא עייפה היתה לא השינוי ."שבלא

.‰˘Á ‰˘ÈÎ‰˘ ˙ÓÁÓ ‰˙Ó˘Î

'חייב, q ezd itl( o(ש ey`xd myexitaלמ רק חייב,"זהו באונס וסופו בפשיעה תחילתו myexד it itle
ipydלמ אפי' מבקעה"חייב בהרי נחשי מצויי שפעמי מפני פטור, באונס וסופו בפשיעה תחילתו ד

בפשיעה. וסופו תחילתו והוי איפכא, zykdeאו ,`pvae` ,xie` iepiy epiidc ,'nbay zezniwe`d zyly z` `iad `l m"anxd]

q m"anxde okziy ,azk n"nd ,ygp'nr d"n` - zxkp ezriyt oi`e li`ed ,el`d mixwnd zyly lka xeht opaxc `ail` opgei iax itly l"

[btxz.

.e?aiig qpe`a eteqe driyta ezligz m`d.gr sc

:‰· Â˘˙

בגמ' הלשונות שני נחלקו זה מב.)בדי ד .(לעיל יוס דרב אליבא

'q ez itlד הוחמה)"(בסוגיי האונסה א אבל האונס, היה לא הפשיעה שבלא באופ רק היא המחלוקת

פטור. הפשיעה מחמת אינו

,xaeq s" ixdy e`iadeאביי לו:)שלפי הפשיעה,(בד מחמת אינו כשהאונס א wxtaחייב lirl k"yna r"re]

[hrxz 'nr oiibeqa d"n`ae ,ek ,`i daeyz 'b.

.f?recne ,mec` erave xegy ,xegy erave mec` ,reavl ravl xnv ozpy ina oicd dn:gr sc
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:‰· Â˘˙

xi`n iax itlדס צמרו, דמי לו קונה."נות שינוי ל

dcedi iax itleיותר היציאה וא היציאה, את לו נות היציאה על יתר השבח א ולכ קונה, לא שינוי

השבח. את לו hl]נות daeyz h"t w"a zkqn lr k"yna r"re].

.g?recne ,ozepyl iprl e` i`abl xzen m`d ,dwcv ly zern:gr sc

:‰· Â˘˙

.‡ÌÈ¯ÂÙ ˙·‚Ó

w"z itl'ובתוס , לפורי המעות מחלקי אליעזר)"(דהגבאי ר' לשנות.ה רשאי עצמו שהעני מבואר:

xfril` iax itleאא , לשנות רשאי אי עצמו העני וג , לפורי פורי אנשי"מגבת במעמד התנה כ

xirdהעיר, zabn la`[my 'qez - mixet zcerq jxevl],העיר ozepyl]לאותה oi`yx opi`e].

b "ayxeמיקל[mipte`d ipya lwin m` yixtzi` `l].

:w "z ly enrh, פורי דעת על היתה שהנתינה משו xacaהוא citwn `l mc`y l"qc iptn ,b"ayx ly enrh]

[lwin d"c .fw onwl i"yx - epnn xqgp `ly,,xaca oiwcwcn oi`eואוכלי ושוחטי העגלי את לוקחי אבל

צדקה. של לכיס יפול והמותר אות

.·ÌÈ¯ÂÙ Ì˘Ï ‡Ï ‰˜„ˆ Ï˘ ˙ÂÚÓ

)"(דבתוס' בערכי הגמ' פי על מגבת, אמרה ואפי' גבאי, לידי בא ואפי' שירצה, מה לכל לשנותה שמותר מבואר:

הבית" לבדק זו ובסוגי"מנורה אחרת, למצוה לשנותה מותר רק, דוקא מדובר לשנות, שאסור שמבואר י

. פורי סעודת לצור מדובר ג העיר לאותה העיר ומגבת , פורי מגבת mixetלצור ziabnay itl ,`zlinc `nrh]

[htxz 'nr d"n` - devnd z` eniiwi `l dpyi m`e "mipeia`l zepzn" zevn miniiwn.

.he` dzhzyp e` dwixad e` dxayp e` dzne ,"df xeng" xn`y `la ,mzq xeng xkyy in
aiig xikynd m`de ,dzkild jxca `lye dzkild jxca ,zxfeg dpi`ye zxfeg `ixbp` ziyrp

?recne ,xg` xeng el cinrdl.hr :gr sc

:‰· Â˘˙

.‡‰¯·˘ Â‡ ‰˙ÓÂ ¯ÂÓÁ‰ ˙‡ ¯ÎÂ˘‰

אחר, חמור לו להעמיד z`fחייב mewna lekiy l"q m` ,aiig d"c dpyna i"yx zpeeka zercd ewlgpe ,.gr sca dpynd oeyl ok]

.crxz ,brxz 'nr d"n` 'ir - ok zeyrl aiig ,xg` xeng xekyl e` zepwl `veny lky e` ,exky el xifgdlוהרמב הטור -"בשיטות

[jli`e `rxz 'nrn y"rr.

.·‰˙Ë˙˘˘ Â‡ ‰˜È¯·‰ Ì‡

.1wgcd i"r da ynzydl lekiyk m`" לו לפניאומר של ."הרי

.2llk da ynzydl leki epi`yk m`או רכיבה למטרת ובשכירות אחר, חמור לו להעמיד חייב

כלל. בה להשתמש יכול כאינו נחשב זכוכית, כלי להוביל

.‚,˙¯ÊÂÁ ‡È¯‚‡ ˙È˘Ú Ì‡[evxz 'nr d"n` - dl jixv `ed oiicry onfa el mixifgny epiid :'qez itl]

ax itl" המשכיר, לומר לפנייכול של ."הרי

' q eza x`eaneד)"( א בדרה שלא או הליכתה בדר נלקחה א ותלוי חוזרת, כאינה דינה שמואל שלפי :

`opixnהליכתה, `l ,r"ekle `ixbp`c ipeeb lka "mzq xeng"a - i"yxc `ail` miyxtn cere siy m"xdnd itl .jenqd oica onwl r"re]

xeng"a epizpyn - iy 'iqa xehde ,eiwqta - y"`xd itl eli`e ,`wec "df xeng"a epizpyne ,xg` xeng el cinrdl jixve ,"jiptl jly ixd"
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,`rxz 'nra d"n`a e`aed mdixac ,"mzq xeng"a mb `id l`enye ax zwelgn i"yx itl s` - miyxtn cere jlnl dpynd itle ,"mzq

.my r"re `yz ,arxz,שמואל של דינו idyk`ובעיקר ,e`l e` dzkild jxca dgwlp m` welig oi` l`enyc `ail` i"yx itl dxe`kl

[dlhip dzkild jxca m`a ielz oicd `ixbp` lka i"yxl mby xaeq - cvxz 'nr d"n`a `aed - mixeaib obnd j` ,zxfegd `ixbp`.

.„˙¯ÊÂÁ ‰È‡˘ ‡È¯‚‡· Ì‡

.1dzkild jxca `ly dgwlpyk m`נשברה."לכו או מתה כדי אחר, חמור לו להעמיד חייב ע

.2dzkild jxca dgwlpyk m`e

l`enyc `ail` 'nba `nw uexizl oke ax itlת כמו פסק: רב , תנאי מחלוקת דס"הוי ל"ק

כר פסק: ושמואל חוזרת, אינה שהרי אחר, חמור לו להעמיד לומר"שחייב המשכיר שיכול אלעזר, ב ש

לפני" של הליכתה."הרי בדר שנלקחה כיו ,

l`enyc `ail` 'nba ipyd uex izd itleר על שחולק תנא אלעזר."אי ב ש

.3dzkild jxca `lye dzkild jxca zxcbd

i "yx zhiy itlשהדר ובאופ , הול שהשוכר דר באותה הולכת כשהאנגריא היינו הליכתה בדר

רש כוונת א התוס': והסתפקו שלו, את ליטול השוכר יוכל אחר חמור שימצאו שאחר שאומר"הוא י

" לפנילו של בחזרה."הרי רק החמור את שצרי או בהליכה, ג אחר חמור ליקח כשצרי א ,

'q ezd zhiy itleבדר כשפוגעי היינו הליכה אחריה)דר חיפשו שלא דא(כלומר ,"" המשכיר מזלל

,"גר בבתי ג שמחפשי היינו הליכתה, בדר ושלא , לעול ממנו נלקחה א וא ,:x`ean w"nhiya]

[`wec e`l `ed "mizaa" 'qez oeylyחוזרת אפי' לאלתר, מלאכתו לעשות אחר חמור לו להעמיד חייב ואז ,

נשברה. או כמתה והוי הואיל לשוכר, חזרתה שתועיל בעוד jlyהאנגריא ixd" xikynd el xne`y mipte`a]

oke ,ynzydy dn itl wx `l` ,mlyl jixv epi` - c"a`xd itle ,zexikyd inc lk z` el mlyl aiig xkeyd - m"anxd itl ,"jiptl

.96±102 zexrdae ,vgxz 'nr d"n` oiir - epizpyna i"yxn ewiic: הראשוני jlyנחלקו ixd" xnel leki xikynd oi`y mipte`a

[fqxz 'nr d"n` - oipw eyryk `wec edf m`d ,"jiptl.

.i.epic dn ,jxcd rvn`a dzne ,y`xn mliye "df xeng" xkyy in.1.zexikyd inelyz oiprl
.2?recne ,znerxz oiprl.hr sc

:‰· Â˘˙

.‡Í¯„‰ ÈˆÁ· ‰˙Ó Ì‡

.1zexikyd inelyz oiprl ,xg` xeng xekyl e` gwil icka dliapd inca oi`ykחייב השוכר

בתוס' ומבואר , הדר חצי שכר אילו)"(דלשל אחרה חמור לשכור יכול בא רק שזה בגמ'): אפי'(כמבואר

אחר חמור לשכור יכול אינו א אבל , כא סחורתו למכור יכול בא או ממנו, ששכר ממה ביותר

השכירות. דמי את מלשל פטור

.2xg` xeng dinca gwil leki m`.יקח

.3xekyl leki la` gwil leki `lyk m`

l`eny itl.בדמיה לשכור יכול

ax itleדס יכול, קרנא."אינו מכלינ שלא ל

רש שיטת די"לפי ד"(במשנה עט. ובד חייב, )"ה מכלינ לא אה אבל , הדר באמצע כשמתה דוקא מחלוקת

לכו בעלי בבית חמור"מתה לשכור או אחר חמור לשכור או לקנות כדי כס להוסי חייב המשכיר ע

שכרו, לו להחזיר או הנבילה, i"yxnבדמי zehiyta rnyny dn itl df lke .'` oicl dxrda zncewd daeyza lirl y"na r"re]

,"mzq xeng"a wx md my eixacy eyxity yi edin ,'b oic seqay dxrda zncewd daeyza l"pke ,"df xeng"a wx e` ,mb md eixacy ,dpyna

lra ziaa dznyk s` mixen` ax ixacy :l"qc y"`xdk xaeq `ed - "df xeng"a - eppica f"itle ,my l"pkexikynd aiig `l r"eklye ,mi
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[drxz±`rxz 'nr d"n`a df lka r"re ,"df xeng"l wx careyn "df xenga"y l"qc ,sqk siqedl.

.·˙ÓÂÚ¯˙ ÔÈÚÏ

.1xg` xeng `evnl lekiyk.תרעומת עליו אי

.2xg` xeng xekyl e` gwil icka dliapd inca oi`e ,xg` xeng `evnl leki epi`y ote`a m`
תרעומת. עליו יש

.`i?recne ,ycg zia dinca zepal n"r mipa`d z` xeknl xkeyd leki m`d ,ltpe "df zia" xkeyd.hr sc

:‰· Â˘˙

קג.)"(דבתוס' ד לקמ הגמ' פי על , וא להוסיה אלא להמכר עומד אינו שנפל ובית הואיל יכול, שאינו מבואר:

וע ולבנותו, ולחזור בעה"עליו ע"ז התנה לא משא"ב לו, שיוסי לקנות"מ כדי למכור שעשוי שמת חמור כ

חדש. חמור בדמיה לשכור או חדש

.ai?recne ,uvwp e` oli`d yaie ,`xeqc `zpkyna epkyny oli` oic dn.hr sc

:‰· Â˘˙

שיי שהאיל מפני המלוה למלוה, שמשועבד משו הלווה , בה להשתמש יכולי אינ והמלוה הלווה

ללווה.

l`eny itlדס משו נוהג, שהיובל בזמ א קרקע, בדמיו ולוקח למכרו יכול קרנא."המלוה דמכלינ ל

"`pxw op ilkn `l" l"qc ax itleחוזרת שהרי קרקע, בדמיו וליקח למכרו יכול אינו נוהג שהיובל בזמ

מ ביובל חוזרת שאינה שנה לשישי לקחו בא וא קרנא, כליא וקא ביובל, כשחוזרת"למוכר קרנא כליא מ

שנה. שישי לאחר

.bi`l oiicryk e` zexiky inc mliy m`a oicd dn ,jxcd ivga dl drahe dpitqd z` xkeyd
.:mi`ad mipte`a ,mliy.1.mzq oiie ef dpitqa.2.df oiie mzq dpitqa.3oiie ef dpitqa

.df.4?recne ,mzq oiie mzq dpitqa:hr .hr sc

:‰· Â˘˙

.‡Ì˙Ò ÔÈÈÂ ÂÊ ‰ÈÙÒ·

" לו לומר יכול והשוכר הואיל השכירות, דמי שיל כבר א אפי' לו, להחזיר המשכיר ספינתאחייב לי הב

חמרא מייתינא q',"דאנא eza x`eaneאילימא)"(ד הואילה , הל שכבר הדר חצי שכר א לו להחזיר שחייב :

למכרו. יכול ואינו טבע והיי

.·‰Ê ÔÈÈÂ Ì˙Ò ‰ÈÙÒ· Ì‡

.1zexikyd inc melyz oiprl" לו לומר יכול והמשכיר הואיל שכירות, דמי לשל חייב הבהשוכר

ספינה מייתינא ואנא חמרא ההוא ."לי שהל דר החצי דמי כל את לשל חייב השוכר ולכ ,

.2lr oinelyz iaeig oiprl m`ejld `ly jxcd ivg

'q ez itlוד"(ד אלא, אי)"ה נותנוה כ דלדעת יטול, לא הכל את נת כבר וא בטל, כפועל לשל חייב

בו. ישאר לא א לאלתר שלו שיהא מראש, לו

m"aixd itleאי)"(בתוד אנוס,ה שהוא כיו בטל, כפועל אפי' לשל חייב לאאינו הכל את נת כבר (וא

" לשוכר ואומר מוחזק, שהוא כיו גריטול, .)"מזל

.‚‰Ê ÔÈÈÂ ÂÊ ‰ÈÙÒ· Ì‡

.1ozp m`, כלו יטול `mלא xzl`l ely `diy ,y`xn el epzep ok zrclc "seqal `l` znlzyn dpi` zexiky" c"nl s`e]
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[i` d"c 'qezd ixac t"r - ea x`yi `l.

.2ozp `l m`eשב משו , ית זה"לא ויי זו והנתבעספינה הואיל התחתונה, על התובע יד לעול "

" לומר שסיכמנויכול מה את מלהביא אות מעכב לא ."אני

.„Ì˙Ò ÔÈÈÂ Ì˙Ò ‰ÈÙÒ· Ì‡

, אי)"(בתודm"aixdחולקי אוwtzqn:ה רביעית רק ונות דוקא שהל הדר החצי שכר את חולקי א

תנאו, לקיי מזומ ועדיי , הל שכבר כיו הדר שכר וית השכירות, דמי כל את -חולקי eyexit itl ewitq]

ivgd z` mlyn - l"pd 'qezd ly myexit itl j` ,`"yxdn - qep` `edy oeik ,ozi `ly `hiyt jld `ly jxcd ivg xkyy - 'a oic l"pd

[jxcd lk ly.

.ci,dnk ,xikynl sqk mlyl jixv m`d ,ea xfg jxcd rvn`ae ,dpitqd z` xkeyd
?recne:hr sc

:‰· Â˘˙

.‡‰ÈÙÒ‰ ˙‡ ¯ÈÎ˘‰Ï ‡ˆÂÓ ÂÈ‡ ‰ÈÙÒ‰ ÏÚ· Ì‡

השכירות, דמי כל את להשלי חייב 'השוכר q ezd eazkeכוליה)"(ד משלה אלא דוקא, לאו שכולה :z`]

[jld `ly ivgd inc.בטל כפועל

.·˙Â¯ÂÁÒ‰ ˙ÒÎ‰ È"Ú ˙Ï˜Ï˜˙Ó ‰È‡ ‰ÈÙÒ‰˘ ÔÙÂ‡·Â ‰ÈÙÒ‰ ˙‡ ¯ÈÎ˘‰Ï ‡ˆÂÓ Ì‡
.Ì˙‡ˆÂ‰Â

i "yx itl.תרעומת אפי' עליו לו ואי שהל הדר חצי משל

g"x mya 'qezd itlשצרי בגלל וכ קשה, אד הוא הקונה אד זה שמא כי תרעומת, עליו לו יש

. החבלי על לשל חייב השוכר אי א , אחרוני של ולהכניס ראשוני של כלי להוציא חבלי

m"aixd itleהאחר זה ע הורגל ולא הואיל תרעומת, עליו לו יש קמעה קמעה ומוציא מכניס השני א

, חזקי חבלי לקנות צרי א א שכירות, דמי לו לשל צרי אינו א דעתו, לפי עמו להתנהג ידע ולא

גודלה. מחמת חבילה על יותר שכר ומקבל הואיל

.‚˙Â¯ÂÁÒ‰ ˙ÒÎ‰ È"Ú ˙Ï˜Ï˜˙Ó ‰ÈÙÒ‰˘ ÔÙÂ‡· Í‡ ,‰ÈÙÒ‰ ˙‡ ¯ÈÎ˘‰Ï ‡ˆÂÓ Ì‡
Ì˙‡ˆÂ‰Â

עבורו. הל שכבר הדר חצי על התשלו מלבד הספינה, קלקול דמי את להוסי חייב השוכר

.„„ÂÚ ÛÈÒÂ‰Ï ‰ˆÂ¯Â Â· ¯ÊÁÂ ,˙ÂÏÈ·Á‰ ¯ÙÒÓ ÈÙÏ ‰È‰È ÌÂÏ˘˙‰˘ È‡˙· ‰ÈÙÒ ¯Î˘ Ì‡

מראש. שסיכמו המשאות חשבו לפי הנוספות החבילות דמי לו לשל צרי

i "yx zhiy itlבמקו נוספי חבלי קנית צור ומשו דעתא, שינוי משו תרעומת, עליו לו יש

היוקר.

' q ezd zhiy itle.שכר תוספת זה על מקבל שהרי תרעומת, עליו לו אי

.ehz` akrl leki m`de ,zepefne micba eilr gipdl leki m`d eilr aekxl xengd z` xkeyd
,dy` oiae yi` oia xengd lr aikxdl leki xkeyd m`de ,zepefne micba gipdln xikynd

?recne ,miphwe milecb:hr sc

:‰· Â˘˙

.‡¯ÎÂ˘‰

כסותו, את החמור על להניח qez']יכול - eizey`xnl zgzn migipny xkd z` epiidc "ezqk" qxb g"xd]את וכ ולגנותו, ,
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ע אלא ליו מיו לקנות שכיח שלא באופ ורק , הדר כל של לטרוח"המזונות דרכו ואי הואיל טירחא, י

רק ולוקח עליו, לעכב יכול החמר טירחא בלא לקנות שכיח א אבל מזונות, לקנות נית מהיכ ולברר

אחר. לקנות שימצא עד המספיק שיעור

.·¯ÈÎ˘Ó‰

ע שכיח דא לקנות, כלל שכיח לא בא רק הדר אותה של מזונות להניח יכול"יכול השוכר טירחא י

מזונות. מוכר מי ולדעת לטרוח דרכו החמר שהרי לעכב,

.‚¯Î˘ Ì‡

.1eilr akxi yi`y ick m`.אשה תרכב לא

.2eilr akxz dy`y ick m`e'אפי קטנה, בי גדולה בי אשה, ובי איש בי עליו, לרכב יכולי כול

מניקה. ג כשהיא וא מעוברת

.fh,owpwd lr mlyl aiig in ,milretd i"r owpwd xaype ,dyixgnd ilk mr dxtd z` xkeyd
?recne.t sc

:‰· Â˘˙

.‡¯‰· ˘¯ÁÂ ‰Ú˜·· ˘Â¯ÁÏ ¯Î˘ Ì‡

חייב, miycgd]השוכר `"ahixd iyecig - mlyln xehte ,drwaa oiae xda oia yexgl i`yx mzq dxky la` "xda `le" epzdyk `wece],

בתוס' היכא)"(דומבואר הואה החמור את שהמשכיר באופ שמדובר מפני הוא פטורי שהפועלי הטע :

ולכ , לה יאמר שהשוכר כמו שיעשו ודעתו השוכר, מלאכת ולעשות פרתו ע ליל הפועלי את שוכר

" לומר דיכולי , נשברפטורי היה לא בבקעה חורשי היינו -,"א miaiig milretd dxwn lkay l"q m"anxd j`]

[kyz 'nr d"n`.

.·‰Ú˜·· ˘¯ÁÂ ‰Ú˜·· ˘Â¯ÁÏ[drwaa yxge xda yexgl e`]

בעה של הפועלי ע והדי פטור, הפועל"השוכר ורק א', די לעיל שכתבנו הטענה לה אי שהרי ב,

. לשל חייב הקנק בשבירת הפושע

`tt ax itl.הפרה את כיו ולא הואיל הפושע, הוא במרדע התופס

`zklid oke , ic i` axc dixa `yiy ax itleיותר והעמיק הואיל הפושע, הוא הקנק את התופס

מדאי.

miyxhe mirlqe mipa` dlrny mdipyl reci didy mewn df m`e. משלמי הפועלי שני

:yxtn i"yxהמע אמרינ מספק שהרי זה, פירוש דחו ותוס' בספק, המוטל ממו שהוי (ושניהה"משו

( .פטורי

:m iyxtn okleולהזהיר לשמור צרי היה אחד שכל , שניה מצד פשיעה שהוי מפני , חייבי ששניה

השני. את

.fi?recne ,`l el`ae ,zerh gwn ied mipte` el`a ,men da `vne exiagl dgty xkend.t sc

:‰· Â˘˙

.1oinend oia etpiqe cg` men da did.משקר שבכול דכסבור טעות, מקח זה הרי

.2xg` mene df men xikfd m`.לבדוק לו היה לבדו המו אותו לו שהזכיר דכיו טעות, מקח זה אי

.3elld oinend lk da did,טעות מקח הוי 'לא q ezdהיו)"(ד :ה eazkשא משמע, שמהתוספתא

טעות, מקח הוי לא מה אחד רק לה והיה מומי שני רק לו `eפירש iad cerשפחה)"(בד zhiyה z`
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i "yx(בכתובות):l "qyדקלא טעות, מקח הוי לא למלכות מוכתב או מזוי ליסטי שנמצא שעבד

ו ליה וקיבל"אית דמשו"סבר : מפרשי והתוס' הקול.", שמע שלא כיו לקול, למיחש ליכא oiyeciwה oiire]

welig yi oiibeqay oinena mbye ,zern xkend laiwyk `wec edfy ,i"yxc `ail` edil` epiax mya ,edpd d"c .gp sc zeaezkae .`i sc

[df.

.gi,oaz e` mixery `iade dpiyy e` ,mihig `iade mihig `iadl n"r lnb e` xeng xkeyd
?recne ,aiig xkeyd m`d ,dzn dndade:t .t sc

:‰· Â˘˙

.1oihig `iade oihig eilr `iadl lnb e` xeng xkeydשלשה או לגמל סאה משאו על והוסי ,

חייב. ומתו לחמור קבי

.2dzne oaz `iade oihig `iadl dpzdyk e` oixery `iade oihig `iadl dpzd m`

i ia` itl.פחות הוא שהמשקל א לחמור, קבי ושלשה לגמל סאה משהוסי חייב

i "yx zhiy itl. כ הדי מתולעי בשעורי א

'q ezd zhiy itle mip e`bd zhiy itleהחיטי למשאוי להשוות אחת סאה תוספת בהתליעו,

dly],מחייבת uena d`eaz epiid oazy eyxti 'qezy :azk zipevig 'qez mya w"nhiya].

`ax itlשהרבה א פטור, פחות שוקל א א תוספת, שהוי הנפח משו חייב, במשקל שהשוה כל

סאה. עד יותר או בנפח קבי ג'

.hi?recne ,l`ey e` y"ey e` g"ey ly oic yi one`l m`d.`t :t sc

:‰· Â˘˙

.‡"˙ÂÚÓ ‡·‰Â ÍÏ˘ ˙‡ ÏÂË" ¯Ó‡ ÔÓÂ‡‰˘ ÔÙÂ‡·

כשו מלאכתו,"דינו שכר על החפ את לתפוס יותר רוצה שאינו דעתו שגילה כיו d"cezח, .hn sc lirl 'ire]

['a oic ,ck daeyz 'c wxt lirl y"nae ,`l`.

.·"ÂÈ˙¯Ó‚" ¯Ó‡ ÔÓÂ‡‰˘ ÔÙÂ‡·

כשו dtyz]ח,"הוי 'nr d"n`a `aen ,y"eyk epicy l"qy ,zezli`ya i`g` ax zhiy lr eywd o`kn]שגמר והודעתו הואיל ,

שמירתו, שנגמרה כהודעה הוי nba'מלאכתו, zepeyld 'a ewlgpe ,xnixn xa xn `pede ,`cqg ax mya `tt xa mxtx zrck]

[y"eyk `edy xaeqe mdilr wlegy e` mzenk xaeq `tt xa ongp ax m`d.

.‚‰È¯‚‡‡ ‰ÈÏ ÒÈÙ˙Â Â˙ÂÓÂ‡· ¯Î˙˘Ó˘ „ÂÚ· ÔÏ·˜z` zeabl ea `ed qetz oiicre ,ezlert xnby iptl 'it]

[exky

.1eziaa dk`ln zeyrl eilr lawnd

'nba oey`xd uexizd itlכשו"לכו הוי אאגריה."ע ליה ותפיס הואיל ש,

i pyd uexizd itleר במחלוקת תלוי כשו"הדי דינו א שוכר בדי יהודה ורבי כשו"מ או ח."ש

.2a"dra ziaa ezk`ln zeyrl eilr laiwy one`a m`eר בי מחלוקת בדברי"אי ועיי , לרבנ מ

ynn]י"רש xkeyk epic e` xney llk ied `ly fnxl i"yx zpeek m`a zwelgn `iady ,epyz 'nr d"n`ae ,oipne`d lk d"c].

.„"ÍÏ˘ ˙‡ ÏÂËÂ ˙ÂÚÓ ‡·‰" ¯Ó‡ ÔÓÂ‡‰˘ ÔÙÂ‡·

כשו שכרו,"דינו לו שישל עד החפ את שתופס במפורש דעתו גילה שהרי oicdkש, df dxe`kle ,'nba x`ean ok]

[47 ,48 zexrdae ,etyz 'nr d"n`a oiir - ,g"eyk epic ,dcedi iaxc `ail` 'nba ipyd uexizd itly ,l"pd oey`xd.
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.k,li`ynd icil ribdy iptl ,jxca eapbp e` eqp`pe ,li`ynl daiydl oecwtd z` glyy l`ey
?recne ,dinelyza aiig m`d.`t :t sc

:‰· Â˘˙

.‡‰˙Ï‡˘ ÈÓÈ ÍÂ˙· ‰ÁÏ˘˘Î

.1li`ynd zevna `ly m`.המשאיל לידי שיבוא עד באונסי חייב

.2li`ynd zevna m`e,לגמרי פטור הוא הרי המשאיל, לשליח dryaמשנתנה oke d"c i"yxa x`eank]

[dxifgny.

.·ÏÈ‡˘Ó‰ ˙ÂˆÓ· ‡Ï˘ ‰˙Ï‡˘ ÈÓÈ ¯Á‡Ï ‰ÁÏ˘ Ì‡

xnin` itle ,`cqg ax mya `tt xa mxtx itlבמשאיל לידי הגיע שלא זמ כל א , מאונסי פטור

כשו ששאלה."דינו בימי ממנה ונהנה הואיל ואבידה, בגניבה להתחייב ש

.‚¯ÂÎÓÏ Ó"Ú Ï‡Â˘‰

.1jyne mdinc uvwy ote`a m`קונה ימצא א שהרי כהולכה, הוי וחזרה הואיל , באונסי חייב

בתוס' ומבואר למכרו, אתא)"(דיוכל אבלה ללוקח, ההנאה שכל מהר, למוכרה שקל בסחורה דוקא דזה :

כשו דינו למוכרה שקשה ."בסחורה לשניה הנאה כא יש שהרי ש,

.2uvw `lyk m`eבב"(די"ברש הגמ' ולפי נאנסו, באונסיב)"ה חייב שאינו בהולכה)מבואר: .(וא

.`k.recne ,ixnbl xeht e` oiqpe`a 'it` aiig xneyd m`d mi`ad mipte`a.1il xeny( (היו

jl xeny`e( 2xeny`e..(היו ipli`yd ,jli`y`e il xeny ,xgnl jl xeny`e meid il xeny
?jl.`t sc

:‰· Â˘˙

.‡ÍÏ ¯ÂÓ˘‡Â - ÌÂÈ‰ - ÈÏ ¯ÂÓ˘( (היו

" בשואל דכתיב , בבעלי שמירה ליה דהוי ישלפטור, לא עמו בעליו וה"א במלאכתו, עמו לשאר", ה

ונחלקו , piaxe`]שומרי `g` ax].מפשיעה אפי' פטור א

.·¯ÁÓÏ ÍÏ ¯ÂÓ˘‡Â ÌÂÈ‰ ÈÏ ¯ÂÓ˘

כשו במלאכתו."הוי אינו עכשיו שהרי el:ש, xn`yk d"de, ואשאיל לי שמור , ואשאיל השאילני

משאילו, הוא וא הואיל שלו, הנאה כל אי שהרי , באונסי להתחייב שואל זה דאי , ל ואשמור השאילני

כשוכר, wxוהוי e` zextd ipy lr epiid y"eyk oicd m`a ,ocy my r"re ,73 dxrdae ,vyz 'nr d"n` - inc y"eyk xkeyy l"iiwcke]

[dle`yd dxtd lr `le oecwtd lr wx e` dpey`xd lr.

i "yx itlשמירה)"(ד שוה הוי האחרוני המקרי אחת,"בשלשת בבת שומרי ששניה א zrcש eli`e]

['b w"q d"y 'iqa g"devwd dfa k"yna 'ire ,milraa dli`ye dxiny ied ,`"aa did m` ,el`d mixwnd zylyay - d"nxd.

.ak.xneyl aygp m`d mi`ad mipte`a.1."iptl gpd" el dpre "il xeny".2gpd" el dpryk
."jiptl.3."ixvgl qipkz" el dpryk.4lcad yi m`de ,"gpd" el dprykweya eybt m`a

?recne ,ziaa e`:`t sc

:‰· Â˘˙

.1"iptl gpd" el dpre "il xeny"כשו בשוק."דינו כ לו אמר אפי' ח,

.2"jiptl gpd" el dpre "il xeny.בביתו כ לו אמר אפי' כלל, שומר הוי לא
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.3"ixvgl qipkz" el dpre "il xeny"

o pax itl.בשמירתה טורח ואי הואיל שומר, הוי

iax itle,שמירה עליו לקבל שהתכוו בלא לכנס רק רשות שנת כיו שמירה, קיבל [xe`iaaלא

[`i daeyz w"a zkqnn d"ta dfa k"yn oiir ,mzwelgn.

.4"gpd" el dpre "il xeny" el xn`e weya eze` ybt m`בספק נשארה itlהגמ' oiae iax itl oia]

[opaxמודה רבי שמא או שמירה עליו מקבל לא שבשוק מודי רבנ דשמא שמירה, עליו מקבל א

דאל שמירה, מקבל ""שבשוק לו אמר מדוע y"ey,"הנחכ dyrp `nzqn xky laiw m`e ,s"ix - xehte opicar `lewle]

seq ,`i daeyz 'd wxt w"aa zkqn lr k"ynae ,lk d"c .hn sc lirl 'qeza oiir ,"jiptl izia dpd" xn` m`e .bzz ,azz 'nr d"n` -

['a oic.

.bk.ca`e oekynd lr exiag z` delnd.1.d`eld zrya `l e` d`eld zrya epkynyk.2delna
?recne ,eizern cai` m`d ,dt lra delna e` xhya:at±:`t sc

:‰· Â˘˙

.1zexit z`eld lr oekyn laiwykכשו"לכו הוי וע"ע להרקיב, פירות שדר נהנה"ש, ההלואה י

, הרקבו את מפסיד bpyz,שאינו 'nr d"n` oiir - ote` dfi`ae ,zexit rxetyk s` e` zern rxetyk xaecn df oic m`]

[28 dxrdae.

.2,zern edeldykxfril` iax itlכשו ישבע"דינו ולכ rayiח, ,yxtn zereay zkqna j` ,i"yx - ryt `ly]

[ezz 'nr d"n` - ca` `ly,מעותיו ויטול ,`aiwr iax itleכשו מעותיו,"דינו אבדו המשכו אבד ולכ ש,

: וכדלהל , האופני בכל אינה שמחלוקת אומרת הגמ' א

.‡‰‡ÂÏ‰ ˙Ú˘· ‡Ï˘ ÔÂÎ˘Ó Ï·È˜

לר לר"בי ובי יצחק,"א מדרבי ליה קני שהרי מעותיו, איבד dneע ,dkldl wqtp dn ,wgvi iax lr wlegy c"n yi m`]

[ek ,ck zeaeyz onwl k"yna oiir - ez`eld zrya epkynyk oicd.

i "yx itl. באונסי להתחייב

' q ezd itleכשו". אונסי על ולא ואבידה גניבה על רק שחייב nxae"`ש, ,a sirq ar 'iq ,r"eyde m"anxd zrc oke]

sirqa `"nxa r"re ,g"eyk `edc i"xd zhiy z` `iad xehae ,aegd lr mixzid oekynd inc oiprl g"ey iedc :xaeqd ,y"`xd zrc z` `iad

azke ,`penn opiwtn `l `witqnc :`"nxd miiqe ,oekyn dpewy oeik eaegn xzia 'it` y"y ied d`eld zrya `lyc :wiqd fi w"q j"yae ,bn

[j"yd lr miwleg zeaizpde minezd oke ,h"wq g"dvwae ,opiwtn `l - eizern cbpk delnd qtz m`c :j"yd.

.·ÍÈ¯ˆ ‰ÂÏÓ‰˘ ÔÙÂ‡· ,¯Ë˘ Â·˙Î˘ ‡Ï· - ‰‡ÂÏ‰‰ ˙Ú˘· ÂÈÈ‰„ - ÔÂÎ˘Ó‰ ÏÚ Â‰ÂÏ‰˘Î
‰· ˘Ó˙˘‰Ï ÔÂÎ˘ÓÏ

ר נחלקו ור"בזה הנ"א ..."ע מעותיו, איבד המלוה א xarל m` wx mzwelgny e` dligzkl ea ynzydl el xzen m`a]

[epyz±cpyz 'nr d"n`ae ,'` sirq ar 'iq r"yeh 'ir - ok dyre.

sqe i ax[y"eyk dcia` xney l"qc]:yxitס"שר כשו"א הוי לא שכא ור"ל, , קמיכוי ולהנאתו הואיל ס"ש, ל,"ע

כשו ודינו מצוה יש הכי devnd"ש,"שאפי' on xeht devna wqerd" oicn ,dwcv el ozil jxhvi `l ipr `eai m`y d`pd el yic]

['` oic ,bi daeyz 'e wxt w"a lr k"yna mb oiir -.

:yxtn daxc `ail` i "yxור"שר א"א ופליגי אבידה, שומר כדי דינו המשכו על שהמלוה סוברי ע

כשו כשו"דינו או וס"ח כר"ש, שהלכה לרבה ."ל בסמו לקמ הנזכר כשמואל הלכה ושאי oiirא, l`eny zhiy]

[dk daeyz onwl.

' q ezeובד"(ד נימא, לימא)"ה m:ה iyxtn daxc `ail`ור"שר כשו"א שדינו סוברי בדשמואל"ע ופליגי ח,

" מעותיודאמר, כל איבד המשכ ואבד משכו והניח לחבירו זוז אל שהלוה כשיעור"מי המשכו בשווה בי ,

שווה, כשאינו ובי cizz]זוזי 'nr d"n` oiir - qpe`a ca`yk s` epic xne` l`eny m`]דר ור", דשמואל, ליה לית ע"א
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""ס פירשו כאילו דהוי , המשכו על היתרי אפי' מעותיו ואבדו כשמואל, יאבדול המשכו יאבד א

oecipa]."מעותיו r"xe `"x zrc dne ,yxityk `wec e` ciqtiy yxit `lyk s` ixiin l`eny m`a ,dk daeyz onwl r"re].

דס נראה במשנתינו יהודה רבי כר"דעת רש"ל ועיי במשנה,"א, ibiltyי 'nba `"edd itl md i"yx ixac ile`e]

[sqei axe daxca r"xe `"x.

.‚ÂÈ‡ ‰ÂÏÓ‰˘ ÔÙÂ‡· ,¯Ë˘ Â·˙Î˘ ‡Ï· - ‰‡ÂÏ‰‰ ˙Ú˘· ÂÈÈ‰„ - ÔÂÎ˘Ó‰ ÏÚ Â‰ÂÏ‰˘Î
ÔÂÎ˘Ó ‡Ï· Û‡ ˙ÂÂÏ‰Ï ÔÎÂÓ Ì‚Â ,‰· ˘Ó˙˘‰Ï ÔÂÎ˘ÓÏ ÍÈ¯ˆ

sqe i ax itlלר כשו"א דינו עביד."א קא דמצוה משו ש,

dax itleכנ ב',"דינו די delna]ל d"c 'qeza x`ean oke].

.„ÂÈ‡ ‰ÂÏÓ‰˘ ÔÙÂ‡· ,¯Ë˘ Â·˙Î˘ ‡Ï· - ‰‡ÂÏ‰‰ ˙Ú˘· ÂÈÈ‰„ - ÔÂÎ˘Ó‰ ÏÚ Â‰ÂÏ‰˘Î
ÔÂÎ˘Ó ‡Ï· ˙ÂÂÏ‰Ï ÔÎÂÓ ÂÈ‡ Í‡ ,‰· ˘Ó˙˘‰Ï ÍÈ¯ˆ

i "yx itlכהנ ג'."דינו די ל

'q ezd itleבמלוה)"(ד g"xdה myaכנ ב'."דינו די ל

.‰‰‡ÂÏ‰‰ ˙Ú˘· ÔÂÎ˘Ó Ï·È˜Â ¯Ë˘· Â‰ÂÏ‰

i "yx itlהלוה)"(ד אבל שו"לכוה הוי ."ע דברי לזכרו רק ולא קאי, לגוביינא ודאי המשכו דאז ש,

' q ezd itleדברי)"(ד בשטר,ה לא כהלוהו דינו בשטר :הלואה o e`b i`ced i axc b"d mya e`iade
ב')"(הנששמואל די ,ל סומ הוא השטר ועל הואיל בשטר, היתה שההלואה באופ דינו את אמר ed`לא ok]

[zkqnd seqa eqtcedy eizedbdl zehnydae ,bxeaypx a"xdn zedbda oiire ,'qeza epizqxib itl.

.ck,dn oiprle ,oekynd z` dpew g"rad m`d ,oekynd lr edeld,d`eldd z` zhnyn dhiny m`de
,"d`xi laa" xaer g"rad m`de?recne:at±:`t sc

:‰· Â˘˙

.‡‰‡ÂÏ‰‰ ˙Ú˘· ‡Ï˘ Ï·È˜˘ ÔÂÎ˘Ó

wgvi iax itl" דכתיב , הדברי לכל צדקהקונהו תהיה ליה,"ול מנא צדקה משכו קונה אינו א ,s`e]

[xeni` d"cez - zerwxwe micar ea zepwle ,dy` ea ycwlרש שיטת תוס'", שיטת , באונסי להתחייב א שקונהו )י: (ש

כשו רק ש."דהוי

migqta 'nba eqxby dn itle(:לא מ(ד איכא ש בגמ' א' שלתירו יצחק,"יוצא רבי על החולק [`jד

[my l`ppg epiax zqxiba r"re ,wgvi iax lr wlegd c"n oi` - epicia dievnd `qxibd itl.

.·‰‡ÂÏ‰‰ ˙Ú˘· Ï·È˜˘ ÔÂÎ˘Ó

'nbd zehyt itl'התוס כתבו וכ קונהו, mzrceאינו ,eilr eywde ,i"yx zrc mb oky e`iad `"ayxde o"anxde ,`de d"c]

i"yx mby - mipey mipte`a - eyxity mipexg` yi j` ,kzz 'nr d"n` - d`eldd zrya `lyl d`eld zrya laiwy oekyn oia lcad oi`y

[i"yx zhiy aeyia jix`dy h"wq ,ar 'iq j"y r"re ,cizz±aizz 'nr d"n` oiir - `picl mdilr miwleg mpi` 'qeze'התוס כתבו עוד ,

בשביעית) משנה סת פי על , שמ(ש :"" מיקרי שלא שיעבודיה אלי בידימ אחי לא"של שמיטה ולכ ,

qeza',משמטתו. `aend :gn sc lirl 'nba ,oiibeqa 'qez ixaca oiir ,oekynd cbpk `ly s` hnyn m`e ,mi`pz zwelgna ielz df oic m`]

[ak daeyz 'c wxt lirl k"ynae ,:cn sc zereaya 'nbae.

בתוס' מבואר אימור)"(דעוד אשה,ה בו לקדש יכול שאינו :s` diceariy mil`y :l"q ,oekyn d"c :g sc oiyeciwa 'qezd]

e` xeni` d"c 'qez zhiyk yxtl xyt` ,`de d"c :`t sc oiibeqa 'qezd ixac z`y ,oiibeqa `"yxdnd azke ,dy` ea ycwl lekiy oiprl

'i wxt onwl k"yna oiir - ztqep n"wtp ,d`eld zrya `ly laiwy oekynk dy` ycwl leki - l"pd o"anxd itle ,oiyeciwa 'qez zhiyk

['e daeyz.
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@@.dkoekynd lr zern deldy ina oicd `di dn ,devn xky oi`y mipte`a ,l`eny itl(ההלואה בשעת la`(דהיינו
xhy eazky(`.ciqti `ly yxityk(aciqtiy yxityk(b?yxit `lyk.at sc

:‰· Â˘˙

.‡„ÈÒÙÈ ‡Ï˘ ˘¯ÈÙ˘Î

מפסיד."לכו לא ע

.·„ÈÒÙÈ˘ ˘¯ÈÙ˘Î

r"x itl.החוב מחילת אלא אסמכתא הוי דלא הכל, מפסיד

i "yx itlלר"לר כמו ע."א

'q ezd itleלא)"(בד z"xeה g"xd myaהיא דאסמכתא כלל, מפסיד לא

.‚˘¯ÈÙ ‡Ï˘Î

i "yx itlדברי לזכרו והמשכו דשמואל, ליה ולית כלל, מפסיד לא מהחוב פחות שווה כשההמשכו

ר ולפי דס"בעלמא, הכל מפסיד לר"ע א החוב כנגד שווה וא כשמואל, הכל."ל מפסיד א

z"xe g"xd itleלר , האופני ולר"בשני כלל, מפסיד לא ."א המשכו שכנגד מעותיו מפסיד ע

.ek.l"iiw ji`.1.wgvi iaxc `pica.2.y"eyk `ed m` dcia` xneyc `pica.3l`enyc `pica
."eizern eca` oekynd ca`" l"qc l"pd.4oekynd lr delna" r"xe `"x zzbelta

?"ca`e:`t sc

:‰· Â˘˙

.1oekyn dpew m` g"ra oiprlבשעת שלא שקיבל משכו שקונה יצחק, רבי דעת רק מובא בסוגייתנו

daeyzההלואה. '` wxt "oiyeciw" zkqn lre ,'` oic bk daeyz lirl k"yna oiir - wgvi iaxk dkldl dwqt ,h sc oiyeciwa 'nbd]

[bn ,`n.

.2dcia` xneya'ובד"(דהתוס נימא, במלוה)"ה כשוה דהוי כרבה בתוס'"פסקו גירסתינו לפי הוא וכ ח,

דברי)"(ד הה בש ,", גאו יהודאי דרב axkג wqt ,oe`b i`cedi axc b"d - my 'qezd lr bxeaypx a"xdn zedbd itl j`]

i"yxn rnyn okye ,sqei axk wqt g"xdy e`iady .hk sc lirl 'qeza r"re ,zkqnd seqa eqtcedy eizedbdl zehnydae ,y"iir ,sqei

[sqei axk epziibeq z` yxity.

.3oekynd ca`yk l`enyc `pica

' q ezd itlלא)"(ד פריש."קייה בדלא כשמואל ל

g"xd itl.כשמואל הלכה אי

o e`b i`cedi axc b"d mya 'qeza ep izqxib itle,כשמואל l"pd]הלכה bxeaypx a"xdn zedbda r"re].

.4,r"xe `"xc `zbeltaשקיי שכתבו תוס' מה"לפי לפי וכ כשמואל, וכ כרבה מעמידל שרבה שכתבו

ר פלוגתת ור"את ושר"א בדשמואל, א"ע כשמואל, כר"ע פוסקי שלהלכה יוצא ע."כ

.fk?mixg`l ,eciay oekyn xikydl xzen m`d.at :t sc

:‰· Â˘˙

le`y `a` itlכמו בכלי ושדוקא הלכה, שכ בגמ': ומבואר , לאחרי עני של משכו להשכיר מותר

וכיו מועט,"מעדר ופחת מרובה ששכר i"yxב .cpyz 'nr d"n` 'ire ,'f 't seqa `ztqez - 'ek rbil i`yx oi` xiyr la`]

'nr d"n`ae ,k"epae ar 'iq xehae w"nhiya 'ir - aegdn zeable envra ynzydl s` el xzeny e` `wec edf m`a ,mixg`l "xikydl" azk

[gpyz±cpyz.



.‚Ù :·Ù Û„ :ÔÈÓÂ‡‰ ˙‡ ¯ÎÂ˘‰ È˘˘ ˜¯ÙËÈ¯

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip
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:‰· Â˘˙

n"x itle e p izpyna w"z itlשו שו"בי ובי ישבע,"ח xn`cש dcedi oa iqi`k dil zilc ,micr yiy mewna s`]

[iziip d"c i"yx - "xhtie di`x `iai d`ex yi `d".

שר מפרש: אלעזר ס"ר' פושע"מ לאו נתקל iziip]ל d"c i"yx - `ed qep`e]" לישבע וצרי פשע, ואיכא"שלא ,

דס דר"תנא אליבא פושע,"ל נתקל mlyi]מ g"ey 'it`e].

א אבא בר חייא שישבע"ור' חכמי ותקנו פושע, ודאי שנתקל ומפרש: אלעזר ר' על חולק יוחנ ר

שברתיה" בכוונה ,"שלא למקו ממקו לחבירו חבית המעביר אד ל אי , כ אומר אתה אי שא ,

בתוס' מאי)"(דומבואר דרה אליבא זו שלדעה אחרת.": פשיעה פשע א א זו בשבועה נפטר מ

dcedi iax itlישבע"שו dcedi]ח oa iqi`c dil zilc ,micr yiy mewna s`e "ryt `ly"]ושו דס", , ישל נתקל"ש ל

וס כדינו, אחד כל ולכ הוא, אנוס ולא פושע שבועה."לאו כא תיקנו לא שחכמי ל

xfril` iax itle[reny oa xfrl` iax `ede ,"xfrl`" qxb q"yd zxeqna]משל"שו xwp`ש `l n"n ,ryet e`l lwzpy s`e]

[qep`ושו עדי", כשיש או מדרו במקו שלא אבל , מצויי עדי שאי במקו , מדרו במקו רק פטור ח

חייב, iqi`k]מצויי l"qc].

רש בשבועה,"שיטת נפטר אינו מצויי עדי שכשיש `d"nי: - dreaya envr xehtl lekiy mixaeqe miwlegy mipey`x yi]

[h"eiezae y"c 'iq xeh oiir - oexcn mewna `ly aiign m` dcedi iax zrc ,anzz 'nr.כאיסי שההלכה פסקו והאמוראי .

.hk?aiig qpe`a wifnd mc` m`d.at sc

:‰· Â˘˙

' q ez itlוסבר)"(ד באונסה וא לפשיעה, קרוב דהוי משו חייב, אבידה כעי אלא גמור אונס אינו א

גמור, לאונס קרוב דהוי משו גניבה, כעי באונס ואפי' פטור, ediגמור iax `z`e d"c .bt sc i"yx oiir]:azky ,dc

ince driytle qpe`l aexw `l` ,`ed ryet e`l lwzpdaipblmc`" oicn g"eya aiign epi` i"xy t"r`e .l"kr ,dcia`e
`"yxdnd ziyewn mpn` ,y"iir ,dpyna i"yxa rnyn oke ,dxenb driyta `l` eaiigl oi`y l"qy rnyne ,"wifnd
zhiyy yxtn 'd 'iq oenn iwfp 'lda ,`"pgnd j` ,`wec e`l "dcia`"ye ,'qezk l"q i"yxy cnly rnyn i"yx lr
el oi` xaca wqrzdl eilr... ?lheny iny - `"aixd mya ,.fk sc w"a 'qna uxt epiax 'qeza k"ynk `id i"yx
zhiy .y"iir ,25 dxrdae lzz 'nr o`k d"n`a e`aed mdixac ,y"iire oevxk qpe`a aiigzdl "wifnd mc`" oic
k"yna oiire ,cl ,bl 'nr 'a wlg w"a zkqn lr d"n`ae ,bk 'iq w"a i"dwa oiir - xenb qpe`a s` aiigy :o"anxd

[eh daeyz `"t w"a zkqn lr.
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éòéáù ÷øô

íéìòåôä úà øëåùä

.`lek`l ick ezk`lnn lhal leki m`de ,ezcearl aixrdle mikydl lretl aeig yi m`d
?recne ,ezcerq:bt .bt sc

:‰· Â˘˙

.‡·È¯Ú‰ÏÂ ÌÈÎ˘‰Ï ÏÚÂÙ‰ ·ÂÈÁ ÔÈÚÏ ‡Ó˙Ò· Ô¯Î˘˘Î

בשכר לה הוסי א א , לכופ יכול אינו , ומעריבי משכימי שלא במקו ולכ המדינה, כמנהג הכל

בתוס' ומבואר , פועלי משאר השוכר)"(דיותר oxkyy:ה iptl dpzd m` תנאו.1. לפי dpzdהכל m` .2
,bdpn mdl oi`e zenewn daxdn diyp` ehwlzpy dycg xira e` `ziixe`c lretk `diyפועל

הבעה מבית יוצא שאינו לביתו, בכניסתו היינו משלו, ."בכניסתו הכוכבי צאת אחר רק אלא ב

,dcearl ez`ivia m`ei "yx zhiy itl'התוס וביארו החמה, הנ לפני להקדי צרי פועל)"(דאינו :ה

בעה משל לעבודתו הפועל הליכת בעה"שזמ לצור שהוא כיו epi`eב,"ב li`ed lretd oeayg lr - ez`ivia la`]

[dfa i"yx lr ibilt `le ,a"dra jxev,g"xd mya 'qezd zhiy itleכנ למלאכתו"מדאורייתא שבכניסתו ונהגו ל,

בעה משל ממלאכתו וביציאתו השחר, מעלות ויוצא החמה, נ קוד לצאת שממהר היינו היינו"משלו, ב,

בעה צה"משל לפני שיוצא צה"ב ע לביתו שיגיע כדי חז"כ מאמר לקיי ""כ, טובל בכי אד יכנס לעול

טוב בכי מהדאורייתא."ויצא שינו הכי ומשו ,

.·Â˙„ÂÚÒ ÏÂÎ‡Ï È„Î Â˙Î‡ÏÓÓ ÏË·Ï ÏÂÎÈ Ì‡ ÔÈÚÏ

' q eza oey`xd yex itd itlדאי)"(ד הבעהה ""אי , לפועלי לומר יכול השחרב מעלות להשכי שיקדימו

הנ לפני לאכול ואח"כדי הנ אחר לאכול ויכולי ,". למלאכת ליל כ

'q eza ipyd yexitd itleלה ויביא מזומ יהיה שהאוכל עד בשדה לעבוד שילכו לה לומר רשאי אינו

" לו לומר ויכולי בביתבשדה, נאכל ."שעתה

.a?dnk ,zepefn milretl wtql a"dral aeig yi m`d.et .bt sc

:‰· Â˘˙

.1zepefn mdl wqt `lykשנהגו במקו המדינה, כמנהג יספק.הכל במתיקה ולספק , יזו לזו

.2zepefn mdl wqtyk m`לעבוד שהתחיל אחרי אפי' בו חזר וא מהמנהג, יותר לה להוסי צרי

אמנה, מחוסרי משו בו שיש אלא חזרה, r"reהוי ,my ixi`ne ,my miycg `"ahix - .hn sc lirl ax zhiyl s`e]

[bk daeyz 'c wxt lirl k"yna,קאמר יתירי מזונות לה ומדהתנה להתנות, צרי היה לא שהרי כסעודת, (וא

אבינו) .אברה

.3cearl eligzd `le zepefn mdl wqt a"drad ly oad m`,בו לחזור ixqegnמותר meyn 'it` ea oi`e]

[g"ad zedbd oiire ,i"yx - dpn`רשב ולפי המדינה.", כמנהג הולכי מקרה בכל b"ayxk]ג wqt r"eyd].

.4ipan mipyke cg`k" mdl xn`e ,zegt ipy bdpne xzei cg` bdpn xira mibdpn ipy yi m`
"xird

ryed i iax itl.הפחות כמנהג לה ונות התחתונה על הפועל יד

minkg itleופירש , ביניה )"(די"משמני משמני בינונית,ה מדינה כמנהג אלא ביותר, ולא בפחות לא :
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[`"xbd zedbd - ivgd ozepe ,zegtde zexikyay xzid oiaygny :yxtn m"anxde].

.b?d`neh milawn oeibte oikq izni`n.ct sc

:‰· Â˘˙

, מלאכת מגמר טומאה מקבלי ופגיו oסכי pge i iax itl, בכבש משיצרפ l"xהיינו itleהיינו

. במי משיצחצח

)"(דבתוס' הסכי ,ה עשיית בתחילת דוקא שזהו dcelg,מבואר: elrd m` j`לתקנ רוצה וא , ה טהורי

הראשונה. לטומאת חוזרי ואז משישחיזנה, וסכי משישופנו, סיי הוא, מלאכת גמר

.cizek lfb m`dez`eld zrwtd e`,zxzen?myd lelig yiyk s` m`de:ft sc

:‰· Â˘˙

.1izek zlifb,במחלוקת yxtn:תלוי i"yxב במסכת קיג.)ק"דפלוגתייהו ',(ד q ezeאלא)"(ד :ה eyxit
המקבל בפרק קיא:)דפלוגתייהו ד .(לקמ

.2ez`eld zrwtd'בבהתוס הגמ' פי השק)"(על חילול ובדאיכא , ש בגמ' במחלוקת תלוי שהדי כתבו:

אסור."לכו ע

.dmipte` el`ae ,bdpn `la mbe zepefn mdl miwqet `l m`a mb lek`l mileki milret dnn
?z`f micnl oipne ,lek`l mdl xeq`.ht±.ft sc

:‰· Â˘˙

כליו, לתו לית ואסור הקדש, של בשדה כשעוסק ולא חבירו, בשדה כשעוסק לאכול לפועל התירה התורה

עכו משדה בשעת"א מחוברי ה א בי קרקע, מגידולי רק לאכול ומותר כליו, לתו לית מותר

לחלה, או למעשר מלאכת נגמרה שלא כל תלושי ה א ובי לקרקע, צריכי ואינ תלישת

ולא הרבה, מה שיאכל כדי אחר ודבר ענבי לאכול או , החרצני את ולזרוק היי את למצו לו אסור א

בעה של לכליו נות שאינו בשעה ולא גסה, לחלה"אכילה מלאכת נגמרה שכבר בדברי כשעוסק ולא ב.

קרקע. גידולי שאינ מדברי ולא חלה, בה שיי שאי דברי ה בא למעשרות או

:ÔÏ‰Ï„Î ,Ï"‰ ÌÈÈ„‰ ˙‡ ÌÈ„ÓÂÏ Ï"ÊÁ

xn`py dnn"jrx mxka `az ik"(כו כה, פסוק כג, בלא(דברי ג התורה מ לאכול יכול שפועל , למדי

מנהג, בלא וג מזונות לו lretשפסקו `wece" כא שנאמר "תבא, להל ונאמר השמש" עליו תבא "לא

מדבר. הכתוב בפועל אצלנו א פועל להל מה

xn`py dnn"jrx"עכ למ"למדי ולמ"פ לאכול, יכול אינו הקדש שמשדה מותר עכו גזל גזל"ד ד

מ"עכו למדי תת"אסור לא כלי אל וכו' מותרורע גוי משל אבל , לכלי תת לא רע משדה שדוקא "

. לכלי אפי' לתת

xn`py dnn"sipz `l ynxge", דג ומיני כקטניות, בחרמש הנקצר דבר בכל שאוכל , ilraלמדי lke]

[jenqa onwl x`eank - zepli` x`ye mixnza xcebe mizif wqenk ,dnew.

xn`py dnn"zlk`e", החרצני ולזרוק היי למצו שאסור , אחר,"miapr"למדי ודבר ענבי ולא

הרבה, שיאכל כדי למתק במלח ענבי לטבל בעה"jytpk"דהיינו של מה"כנפש פועל, של נפשו כ ב

חסמת א פועל א פטור חסמת א רשנפש בחזקה או לאכול שלא דמי שקצצת ולא"jray"פטור.י)"(פי'

גסה, ozz"אכילה `l jilk l`e"בעה של לכליו נות שאתה אתה"בשעה שאי בשעה אבל אוכל, אתה ב

בעה של לכליו אוכל,"נות אתה אי ht.ב sca r"re ,xaegna d"cez - rwxwl cer mikixv mpi`y zexit ylezyk epiide]

[ykpnd `vi d"cez.

xn`py dnn"jrx znwa `az ik"עוד צריכי כשאי תלישת בשעת במחובר אוכל שהפועל מצינו
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opitliלקרקע, ixdy ,dlga zaiig oky dnwl dn xnel oi`c ,jenqa `aeny 'nbd it lr ,xaegna d"cez - "ozz `l jilk l`e" xn`py]

[dlga aiig `ly s` ynxg xac lk zeaxl ynxgn.

:zxne` 'nbdמלאכתו"שה נגמרה שלא עד מהתלוש לאכול לו שמותר -ה "yic" xn`py ,dlgle xyrnl]

[jenqa `aeny 'nbd it lr ,my i"yxa `ed oke ,xaegna d"cez" שנאמר "קמה, "קמה" , פעמי ב' תבא" znwaכי
"רע מלאכתו"רעznwעל" נגמרה שלא עד לתלוש, תנהו במחובר לאד עני אינו א ,dlgle xyrnl]

[zncew dxrd oiir -.,z`f cnel in` axe" שנאמר רעממה בכר תבא ."כי לכת כששכרו א דהיינו ,

,z`f cnel `p iaxe" שנאמר בדישוממה שור תחסו ,ש)"(עיי"לא לחוס ונחס לנחס חוס הוקש ,

בתלוש. אוכל חוס א בתלוש אוכל נחס מה

xn`py dnn"yic"(בדישו שור תחסו א1.למדי(לא בו אוכל ופועל קרקע, שגידולי דבר מיוחד דיש מה

בו. אוכל פועל ואי קרקע גידולי שאינ והמגב , המחב החולב, למעוטי בו, אוכל פועל קרקע גידולי כל

מ דורש הייתי דיש קרקע.קמה"ובלא גידולי שאי כל א מלאכה2." גמר שבשעת דבר מיוחד דיש מה

כדי , גדולי מתו קטני למנכש והכוונה בו. אוכל פועל שאי ובצלי בשומי המנכש יצא בו, אוכל פועל

למדי יפות שאינ ובצלי שומי מנכש אבל מלאכה, גמר שאינו מפני אוכל ואינו , הגדולי את לתק

תת"מ לא כלי בעהאל של לכליו נותני שאי מדבר אוכל שאינו תחת"" והמקשקש המעדר יצא וכ ב,

. h']הזיתי oic ,ci daeyz onwl d`aed mzwelgn ,lek`l leki ykpny opax epwiz m` ,l`enye ax ewlgp .bv sc onwl]..3דיש מה

או למעשר מלאכתו נגמרה שלא כל א בו, אוכל ופועל לחלה או למעשר מלאכתו נגמרה שלא דבר מיוחד

מלאכת ונגמרה הואיל וגרוגרות בתמרי בודל , כגו בחלה, חייב שאינו דבר לאפוקי בו, אוכל פועל לחלה

nb']למעשר - epnn lek`l leki lret ,ozk`ln exnbp `ly mixnz mdy iplgeza wxe]מלאכתו שנגמרה דבר כל לאפוקי וכ ,

בו. אוכל פועל לישה לפני אבל והאופה, , מקט לש, דהיינו לחלה,

מש עיי , נוספי דיני מבוארי צג. צא: בדפי יד."לקמ תשובה לקמ כ

@.e.zexyrna aiigzdl d`eazd z`e zexitd z` raew dn.1.mipind zraya.2mi`eyiwa
.mirelice.3.`ziixe`cn m`de ,iebn e` l`xyin gwelae xkena.4,glna dzitqe ,zay

?`ziixe`cn m`de:gt .gt sc

:‰· Â˘˙

.‡ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊÎ ,Ô¯Â‚ È· Â‡Ï Ì‰˘ ÌÈ¯·„·

i`p i iax itl[cr d"cez - `ziixe`cn]במעשר מתחייב אי ,[i"yx - dcya ixka egxin 'it`], מלאכת שתגמר עד

['g±'d ,'` wxt zexyrn zkqn oiir - dk`ln xnb aygp dn]" שנאמר קובעת, אינה חצר אבל הבית, פני ויראו ביערתי,

תהקודש הבי גגותבשערי"ו,"מ דר ולא הבית, פני שהוא הבית פתח דר שיכנסו ללמד, בא "

בתוס' ומבואר )וקרפיפות, מודה(ש ינאי שרבי :xvga[zxnzynd]רואות שהפירות בלא ג קובעת שמדרבנ ,

הבית, פני zxrdאת ,"zixev xvg" zpyn gkn ,zaiig dpi` opaxcn 'it` i`pi 'xly ,d`xp zxnzyn dpi`y xvga la`]xlyxd n"xbd

[enw 'nr "xvg" jxr ,fi jxk zicenlz dictelwivp`ae ,cr d"ceza oiir - zxnzynd xvg idn .y"`xd 'qez lr iwvifcexb c"ixbde.

o pge i iax itleקובעת חצר "(ומדאורייתא)אפי' שנאמר ושבעו, בשערי המשתמרת,"ואכלו חצר ודוקא ,

" הביתשנאמר מ הקודש ובתוס'"ביערתי דבית. דומיא שצרי ללמד עד)"(ד, גה יוחנ רבי שלפי מבואר:

. מדרבנ קובעת בתוכה משתמרי הכלי שאי iaxחצר itl mb `ed ,zetitxwe zebb jxc qpkpa xehtdy :azk `"ayxd]

xyrn zekldn c"ta m"anxd ixacn di`x e`iad `le ,i`pi iaxk e` opgei iaxk wqt m"anxd m`a ewlgpy miyxtnd ehwp oke .y"iir ,opgei

[xeht zetitxwe zebb jxcy wqty ,`"d.

i "yx itlד)"( בענבי q'ה ez itleכי)"(ד דוקאה קובעת וענבי בזיתי החצר או הבית פני ראיית

ביקב, הוא מלאכת גמר לדרכ כשדעתו אבל , לדרכ דעתו ואי לאכילה zexyrnבעומדי zkqna yxtzpe]

[:av sc onwle ,'f dpyn `"t.'ב די לקמ עיי הגמ', תירוצי בשני שתלוי ושעורי כחיטי ודינ ,dictelwivp`a]

eixaca oiire ,ziad ipt zii`xa `l` miaiig mpi` xdvie yexiz s`y :o"anxd zrcy ,`aen ,evwz ,dvwz 'nr "lah" jxr zicenlz

[my.

mixnze mip`z.קובעת החצר או הבית פני שראיית , וענבי כזיתי -דינ `ziixe`cn mdizexyrn aeig m`]
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

['f daeyz onwl oiir.

.·Ô¯Â‚ È· Ì‰˘ ÌÈ¯·„·

.1mixerye mihigk

'nba oey`xd uexizd itl,נינהו גור בני שלאו כדברי gt.]דינ sc zligz w"nhiya `"ahixa r"re].

'nba i pyd uexizd itleבלא"כו וא ומדאורייתא, במעשר מתחייבי בלבד מלאכת שבגמר מודי ע

ובית. חצר פני `mראיית .evwz 'nr ,gi jxk zicenlz dictelwivp` - miwleg yie ,dfa dcen opgei iax mby rnyn i`n d"c 'qezn]

['b oic seq onwl k"yn oiir - weyl okiledl ezrcyk wx e` ziaa olke`l ezrcyk s` ok zxaeq oiibeqa 'a uexiz.

.2mirelicae mi`eyiwa'מאי)"(דהתוס miazekה ipyd mvex izaחיטי כמו גור בני שהוי שיתכ :

. opihwpושעורי dkldl m` .h daeyz onwl oiir - dilr bilt oiibeqa i`pi iax m` ,.h sc migqt zkqna oiir - `irye` iaxc oic]

dictelwivp` oiir - oey`x xyrnle ,dnexzl ,ipr xyrnl leaha s` exaic i`pi iaxe opgei iax m`e ,'nba 'a uexizk e` '` uexizk

[evwz 'nr "lah" jxr ,gi jxk zicenlz.

.‚Ï‡¯˘ÈÓ Á˜ÂÏ‰ ÔÎÂ ,¯ÎÂÓ‰ Ï‡¯˘È

" שנאמר מדאורייתא, ממעשרות ואכלתפטורי תעשר, מוכר,עשר ולא "'` 'ld xyrn zekldn 'a wxta m"anxd]

lr g"xbae ,"miycgd g"pnd" lr zexrdae ,d"vy devn g"pna 'ire ,olke`l n"r gxnna `l la` oxkenl n"r gxnna `wec edfy ,wqet 'ae

[my m"anxd" זרע. ,תבואת חייבי מדרבנ ורק לוקח, ולא "dyxcde][cala `zknq` ied gwelk epi` lretc "jytpk"n.

i "yx zhiy itlד פח. מאי)"(ד ומקחה הואיל למעשר, מלאכת נגמרו שלא בפירות ג מדרבנ חייב לוקח

מלאכה. כגמר הוי

' q ez zhiy itleלאו)"(ד מאי למעשר,ה מלאכת שנגמרו בפירות רק קובע daexnמקח zegt hwlyk n"wtpe]

[xeht a"drayרש ולפי בחצר", שכולה בתאנה אבל לבית, או לחצר מחו איל של כשעיקרו דוקא פטור י

ותוס' חייב, בבית בעל)"(דאו רשה על בזה."חלקו xvgd,י e` ziad jeza rehpd oli`y ,i"d zexyrnn `"ta m"anxd zhiy]

mipey`xdne ,a"dra d"c oiibeqa 'qezn gikedl d`xpe .k"epae y"iir ,aiig epi` opaxcn s`y l"q my c"a`xde ,dxezd on zexyrn aeig ea oi`

[my 'd ze` 'a 'irq ux`d zeevnn a"t mc` zpiaa r"re ,dxezd on aiigy l"qc , w"nhiyay.

'nba x`ean cer(:פט ,(בד ואיל פירות משתי דוקא היינו קובע שמקח היכא שכל :'q eza x`eane
הבית)"(ד בעל lke`y:ה dn z` `l` eiykr hewll dvex epi`yk a"dra s`yחייב בשתי

מדאורייתא)"(בבעהבמעשר, חיובו hewll.ב ie`xy dn lk z` hwelykeדבעה בתאנתו"פטור, עיניו ב

יותר לוקט כשאינו וא , אופ בכל פטור והפועל רובה, או כולה שילקוט עד מלאכה גמר חשיב ולא

במקחו, דעיניו כלוקח מדרבנ במעשרות חייב להיות צרי היה שאוכל jrxf]ממה z`eaz d"cez oiire]מ מ",

ד אקרא ואסמכוהו אחת, בבת ויותר שתי כשאוכל ג חייבוהו, לא daeyz."כנפש"רבנ onwl k"yna r"re]

['i.

:z"x zhiy,מירוח אחר כשלקח רק הוא מדרבנ רק וחייב פטור שמדאורייתא שאמרנו [x`eaneלוקח

[`ziixe`cn aiig - zexitd z` dpwe xfg xkend m`y :'qezaחייב בביתו ומירח מירוח, לפני כשלקח אבל ,

"מדאורייתא, ביה .)"זרע(דקרינ

:m"a ixd zhiy,מירוח לפני כשלקח רק היינו מדרבנ רק וחייב פטור שמדאורייתא שאמרנו לוקח

פקע. לא תו המעשרות חיוב שחל דאחר מדאורייתא, חייב מירוח אחר כשלקח a'אבל wxta n"qkd]

.my f"acixa 'ire ,ziyily dhiy iede aiig cinz gwely ,c"a`xd zhiye ,z"x zrck m"anxd zhiyy ,azek 'a dkld xyrn zekldn

`l oiicry s` weya oxkenl eizexit jiledl ezrca xnby dryn ,zexyrna aiigzn xkend mby ,rnyn 'd dpyn `"t zexyrn zkqna

mi`eyiwd" zpyn z` dcinrdy ,oiibeqa 'nbd ly oey`xd uexizd lr dywdy dn y"iire ,my y"xd yxtn oke ,xvgd e` ziad ipt e`x

y"`xd zhiy eli`e ,"weyl jilena `"ca" dpyna yxetn ixdy ,"ziaay eqwtiyn" - ef dpyn ly `yixd `idy - "eqwtiyn mirelicde

iyp` 'qezde ,raew dcyay zia oi` ezial mkiledl ezrc dzidyk k"tr`e ,dcyay zia ipt d`xyk `wec `ed weyl jilen oicy :my

:oiibeqa 'a uexizle ,ziad ipt d`x xakyk wx zxacn dpynd - oiibeqa '` uexizly :yxtn "miny mgl" mya myהרמב -"לפי

aiigzn epi` eziaa lek`l jilenay ,`tiqa xn`p df lre ,zia ipt zii`x `la mb xken aiigzne ,oxeb ipa mdy mixaca zxacn dpynd
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05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

,xvgd e` ziad ipt zii`x `laהראב ודעמיה"ולפי aiigzdlד ozk`ln xnb ipdne ,oxeb ipa mpi`y mixaca `wec zxacn dpynd -

yl okiledl ezrca xnb xy`k[hvwz±fvwz 'nr "lah" jxr zicenlz dictelwivp` r"re .we.

.„È¯Î‰ ÔÓ Á˜ÂÏ

" למימר דמצי שלו, וה בהדיהמעשר דיניה לאשתעויי מצית דלא גברא מכח אתינא ."קא

ixkpd lv` gxnzpy ote`a zexyrnd aeig" שנאמר מדאורייתא, וחיובודגנאינו נכרי, דיגו ולא "

, מדרבנ lrרק k"yna oiir - oipw oi` c"nl s` `ziixe`cn epi` m` .dyxcd opira z"xl recn x`ia ,bk w"q zexyrnn 'c 'iq `"efgd]

['c daeyz a"t oiyeciw zkqn.

eziaa gxine gexin mcew egwl m`e

"zexyrn icin riwtdl ixkpl o i pw o i`"y c"nd itl.מדאורייתא החיוב

"zexyrn icin riwtdl ixkpl o i pw yi " c"nl eli`e. מדרבנ רק החיוב

.‰˙·˘

בביצה)"(דבתוס' הגמ' פי על מאי, ראייתה בלא ג מדרבנ קובעת השבת מלאכת שנגמר שבפירות מבואר:

חצר. או בית fhxz]פני 'nr lah jxr zicenlz dictelwivp`a r"re].

.ÂÁÏÓ· ‰˙ÈÙÒ

קביעות, הוי ביחד יותר או פירות שתי my]כשספת `"efg - opaxcn].:yxtn i"yx,מלאכה לגמר שנחשב משו

[mizy d"c 'qezn rnyn oke]" דכתיב פטור, אחד אחד כשאוכל אבל גורנה, כעמיר קבצ פחות"כי גור ואי ,

. משתי פחות קיבו ואי , ik]משתי d"cezae ,miizy d"c i"yx - `zknq` wx ied df weqt].

.f?dxezd on xyrna miaiig oli`d zexit lk m`d.ht±.gt sc

:‰· Â˘˙

' q ez itlובד"(ד כי, ובד"ה הכא, וע"ה והבודל, ברש"ה ד"ע ש )"י בענבי וענביה זיתי וג , חייבי ויצהר תירוש

. חייבי אינ וירקות פירות ושאר ותאני תמרי אבל , לאוכל -כשדעתו q"ya zenewn dnka i"yx zrc]

"mipeive zexewna"e ,`"d zenexz 'ldn a"t jlnl dpyn oiir - mipey`xd aex zrc oke ,q"ya zenewn cera 'qezd k"ke ,l"pd 'qez zhiyk

,zewxin ueg - wxtd jynda y"iir - dxezd on aiig milra el yie ux`d on eleciby mc` lk`n lky :wqet my m"anxd ."lwpxt" z`veday

zexewn"a r"r df oica zetqep zehiy .l"pd `"da m"anxd lr milk i`yepa r"re .opaxcn mdizexyrne ,mii`lk zekldn `"t seqa mix`eany

[my "mipeive.

.g?recne ,oilega lah el axrzpy inl dpwzd idn.gt sc

:‰· Â˘˙

'q ezaבמנחות)"(ד הגמ' פי על , זרע תבואת הפטור,x`ean:ה על הפטור ומ החיוב, על החיוב מ שמעשרי

החיוב, על הפטור ומ הפטור על החיוב מ מעשרי :ואי et iqedeלחיוב הדומה מדבר מעשרי אי שכ

מ איכא בחולי טבל לו שנתערב מי ולכ הפטור, )ד"על ש במנחות הנכרי,(בגמ' מ ולא השוק, מ שיקח

מ ואיכא הפטור, על החיוב מ למפריש )ד"שדומה במעשרות,(ש חייב אינו שמדאורייתא הנכרי, מ שיקח

ולריב"לר ליה כדאית מ"ת דמאי, דהוי א השוק מ ולא ליה, ,"כדאית מעשרי אי האר עמי דרוב כיו מ

הפטור. על החיוב מ למפריש יותר דומה

.h,xyrna miaiig m`d ,ozk`ln xnb iptl zial oqipkdy oirelice ,mi`eyiw ,d`eaz
?recne:gt sc

:‰· Â˘˙

dly uena deqipkdy d`eaz
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

`irye` iax itlברש מובא ט. ד פסחי )"(במסכת בסוגיי ובתוס' בתוס'י ומבואר ממעשרות, לא"(בדפטורה ה

אחמשיפקסו) בה עשה א א שהיינו מלאכה,": גמר `yixtzi]כ `l dfa i"yx zrc].

i "yx zhiyד אבל)"(בסוגיי וסה חולק ינאי רבי בגמ' ב' תירו שלפי מלאכה,": בגמר במעשרות שמתחייב ל

, גור בני שה בדברי נאמר לא הבית פני ראיית ודי תוס'[הואיל שיטת הוא שכ eqwtiyn,מסתבר `l d"caושיטת

רא ziadש,"התוס' ipt zi`x dncw m`a zraew dpi`y xazqn `l ,ziad ipt zii`x iptl zexyrnl raew dk`ln xnby l"qy `zi` m`c

[y"`x 'qezd lr zedbda k"ke ,dk`lnd xnb z`.' q eza x`eane( קישואי(ש אפי' ינאי ר' שלפי נאמר שא :

הבית, פני ראיית בלא מלאכה בגמר מתחייבי אינ nba']ודילועי `nw uexizl t"kr epiid],לומר ינאי ר' יצטר ,

מלאכת ליגמור שדר ודילועי בקישואי אבל בשדה, למרח שדרכ בדברי רק דיבר אושעיא שרבי

eqwtiy]בבית, mcew zial oqipkny xnelk]. חייבי לבית שהוכנסו אחר מלאכת נגמרה א שא מודה ,miapr oic]

,d"n `"t zexyrn 'qna y"xd ,o"xd ,o"anxd zhiy .my y"yxae ,t"r`e d"cez .ep sc f"r zkqn oiir - okxecl n"r zial mqipkdy mizife

ipt llk d`ex `ly aiygc ,uena dqekn `idyk deqipkdy d`eaza `wec md `irye` iax ixacy :uxt epiax zhiy oke ,e"n `"t d`t 'qnae

d`eaze ,dk`ln xnb ea did `ly s` "ziad ipt" zi`xa aiigzn dqekn epi`yk edeqipkdy xac lky ,l"q oiibeqa o"anxdy `l` ,ziad

- o"xd zrc oke ,ziad ipt zi`x ila mb ,dnixr cinriy e` gexine ixk dyri m` wx epiidc ,dk`ln xnba aiigzn dly uena deqipkdy

uxt epiax 'qez eli`e ,i`pi 'xa 'a 'izk xeaql leki `irye` 'xy mixaeq mdy - dixfd xg` cin gxinyk `wec aiigzn ziaay siqedy `l`

wleg `irye` 'xy mixaeq md zehytae ,aiig epi` mlerl uena qpkedyke ,dk`ln xnba k"g` aiigzn dqekn epi`yk qpkeday ,l"q y"xde

ick d"c ,:fq sc zegpna 'qeza `aed - mixt` epiax zrc oke ,:`n sc f"r 'qna o"anxd zrce ,i"yx zrca lirl k"ynke ,i`pi 'xa 'a 'iz lr

rnyn ,mixt` 'x zhiy z` egcy my 'qezae ,o`k 'qezk ,my zegpna w"nhiyde ,`qy daeyz '` wlg eizeaeyza `"ayxd edeyxity itk -

eqpked `l eli`k mpic - my mze` dxfe ebb y`xl e` dvegd m`ived m`y ,mixt` 'xe my o"anxd etiqed cer .y"iir ,jk edeyxit `ly

zexyrn `"efgae ,enw w"q `ly 'iq c"xei `"xbd xe`iaae y"iir ,m"anxd zrca ewlgp e"ld zexyrnn b"ta n"qkde qewxew i"xd .mlern

pexg`e mipey`x zehiy xe`iaae dagxda `iady ,149 dxrda o`k `"ahixd lr l"vf l`tx y"xbl mixe`iae zexrda r"re .'b 'iqoipra mi

dfae ,uena dqeknc oeik llk di`x epi`y e` ,xehta di`x ied uena dqpkdd m` ,`irye` 'xc `ail` xwegy ,hk 'iq seq mi iwit`ae .df

[l"pd mixt` epiaxe l`eny epiax ewlgp.

.i?recne ,oxyrl jixv m`d ,a"dra zexitn lke`d lret:ht sc

:‰· Â˘˙

.1lke`d lret,במעשר מדרבנ להתחייב כמקח הוי לא התורה, b']מ oic seq 'e daeyz l"pk].

.2zg` zg` lek`l dvexe a"drad mr uvw lretd m`,פטורxzeie mizy la`,חייב מדרבנ

כמקח. קובעת שקציצה משו ספת, לא ובי ספת בי

i "yx itl(הישר וספר , הראשוני פי .(על שקצ בלא ג לאכול זכאי היה שהפועל באופ א חייב

z"x itlבתוד הישר)"(המובא וספר , הראשוני פי על , קוצ דליתא,ה כמא הקציצה זה i"yxבאופ zhiy xe`iaa]

[opaxcn xeq`e gwnk d`xpy :x`iay ,w"nhiya `"ayx oiir -.

g"x itleכשהבעה התורה, מ שאוכל באופ א היינו שקצ יותר"פועל יאכל שלא עמו התנה ב

מסוימת. מכמות

.`imdn lek`l lkeiy ick zexitd z` e` envr z` xiykdl ,ezia ipal e` lretl xzen m`d
?recne ,daxd:ht .ht sc

:‰· Â˘˙

, ענבי הרבה לאכול כדי במלח הענבי את לטבול לו אסור א מרובה, לאכילה עצמו להכשיר יכול פועל

מלאכה. לביטול הגורמת פעולה לעשות לו ואסור הואיל באור, להבהב לו אסור וכ

:zwtzqn 'nbdע נעשה כשההבהוב לדוגמא: מלאכה, ביטול שאי איפשטא."באופ ולא ובניו, אשתו י

i "yx itl'בגמ והספק להטביל והאיסור , ראויי לשאינ לאכילה הראויי פירות בי לחלק אי

. בשניה
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z"x itleבמלח להטביל והאיסור , להבהב וכ במלח להטביל מותר לאכילה הראויי בפירות

ע אלא וההבהוב המלח בלא לאכילה ראויי שאינ בפירות הוא הדחק."ולהבהב י

@.ai.recne ,zxzen ixkpl dxin`d mi`ad mipte`a m`d.1zaya dk`ln zeyrlcren ly elega e`
.l`xyid xear.2.ezeyrl `ly deevn ixkpdy xac.3jz`eaza yece izxt meqg.iz`eaza e`

.4.dliap lek`.5."jikxvl lyae xya jlid" zaya dxin`.6yexgiy ziriaya ixkpl dxin`.v sc

:‰· Â˘˙

.‡˙·˘ ÔÈÚÏ È¯ÎÏ ‰¯ÈÓ‡

הוא, סקילה דאיסור היא, q'שבות eza x`eaneאבל)"(ד דהה ויו": דשבת משו מועד, של בחולו חדא"ה ט

היא. מילתא

.·Â˙Â˘ÚÏ ‡Ï˘ ‰ÂÂˆÓ È¯Î‰˘ ¯·„ ‰˘ÚÈ˘ È¯ÎÏ ‰¯ÈÓ‡

" מדי דאורייתא איסור מכשולהוי תת לא עור ."לפני

.‚‰· ˘Â„Â È˙¯Ù ÌÂÒÁ

לאו. רק שהוא מפני אמירה איסור שאי לומר דיתכ בגמ', ספק הוי

:yxtn i"yx" כשאמר בתבואתשמדובר "ודוש כשאמר אבל בתבואתי" איסור,ודוש עובר "ihlyd zrc itl]

n"drya 'ir mzxaq - e`l xeqi` iedy ,'b 'ld zexikyn b"ita n"nd zrc mle` ,"iz`eaza yece" xn`yk mb `ed 'nba wtqd - i"yxa mixeaib

oi`yk wx 'nba wtqdy ,i"yx zrc dxe`kle .l`eny ileciba r"re ,`nlra xeqi` iedy , mipexg` cere q"zgd zrce ,my m"anxd lr l"ynae

yec" xne`a mb geex dil zgkyny :x`ean , meqg d"cez lr `"yxdna la` ,dxeq` dxin`dy i`ce - geex el yiyk la` ,geex icedil

[d`ad dxrd seqa k"yna oiire ,geex yiyk wx wtqd i"yxl mby l"i df it lre ,"jz`eaza.

' q ezd j`ד)"( חסו "ה כשאמר אדרבא שאולי בזה, וספקבתבואתהסתפקו שמותר, פשיטא רווח לו שאי "

" כשאומר רק בתבואתיהגמ' iegic`."ודוש df lr 'nbd ziigcc ,"xaer epi`"c `ziixad gkn ,xzeny ,wqt rexf xe`a :dkld oiprl]

cere y"`xd la` ,`xnegl opihwp wtqny :wqt xe`nd lrade ,`lewl opihwpe dhytp `l `irady ,c"a`xd zrcy `iad y"`xd ,`id `nlra

,"jz`eaza" xn`yk s` xeq`y ewqty y"rre ,'e sirq ,gly 'iq n"eg r"eyeha wqtp oke ,y"iir ,`xeqi`l df wtq heytl :egiked mipey`x

[geex oi`yk s`e.

.„"‰ÏÈ· ÏÂÎ‡" È¯ÎÏ ‰¯ÈÓ‡

' q eza( הנכרי.x`ean:(ש של בפיו נבילה לית יכול עצמו הישראל שהרי שמותר, שפשיטא

.‰"ÍÈÎ¯ˆÏ Ï˘·Â ¯˘· ÍÏÈ‰" ˙·˘· È¯ÎÏ ‰¯ÈÓ‡

בתוס' ספק )הוי "(ש משו אסור א נשכרשבות, לא והישראל הואיל בזה, איסור ואי שיתכ או "

" כשאמר בחסימה כמו והוי b'],"בתבואתמהאמירה, oic lirl oiir - i"yx zhiya].

.ÂÈ¯Î‰ Ï˘ Â‰„˘· ˘Â¯ÁÈ˘ ˙ÈÚÈ·˘· È¯ÎÏ ‰¯ÈÓ‡

' q ezd ly mwitqa cg` cv itlוישל)"(הנ לחרוש התחיל כשכבר רק מותר בא הגמ' בספק תלוי הדי

מותר, גווני שבכל או שלו דרכי משו wxבו xzeny i`ce - 'qezd ly df cvl ,"ziriayac" ,la` d"ceza epzqxib itle]

[mely ikxc meyn ea yiyk.

'q eza ipyd cvd itle.מותר `dxinודאי oipra oiibeqa milerd mitqep mipic .my 'qezd lr m"xdne l"yxdn oiir - mrhd]

[i"wenipe y"`x oiir - ixkpl.

.bi?z`f micnl okidne ,dwel mipte` el`ae ,dniqg xeqi` bdep mipte` el`ac:`v .v .ht :gt s
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:‰· Â˘˙

.‡‚‰Â ¯ÂÒÈ‡‰

במחובר, ובי בתלוש "yelzaבי בדישודכתיב שור תחסו xaegnae'nbc,,"לא `nzq itlשנאמר

רערע" במחובר," לשור תנהו במחובר לאד עני אינו א , פעמי ב' "`piax itleשור מדהוקש

, פח:)לאד בד במעשר(כמבואר נוהג וכ .( ונקראי(ראשו הואיל תרומה, ובגידולי דמאי, של מעשר ותרומת

."דישו"

dcedi iax itl,פאגי בית חומת תו בירושלי שני במעשר א oiirנוהג - gexind iptl s` mipwezn oilega oke]

[zeycde d"cez,נכרי של בשורו הדש בישראל נוהג וכ צ.), בד או(כמבואר הבהמה בפי קו להושיב אסור וכ .

לבית, מחו אותה לחסו אסור וכ האריה, מפחד דישה בשעת תאכל שלא כדי מבחו ארי לה להרבי

בקול. א לחסו b']ואסור oic onwl oiir - uegan dpa cinrd m`e .:v sca x`eank].

.·‚‰Â ÂÈ‡ ¯ÂÒÈ‡‰

" ביה קרינא שלא תוד,"דישובפירות ועיי צ., בד וברש"(כמבואר והדשות, ד"ה גובה)"י ממו שלה בדיש לדוגמא: ,

דס יהודה דרבי אליבא ואפי' , לירושלי מחו שני מעשר ושל , ראשו מעשר ושל הוא"תרומה, ממונו ל

אשה, dlgdלקדש on mixehte ,"dlly" `xwp `lc zgcpd xira ogky`ck "eyic" dia `pixw `l milyexil uegc dcedi iax dcen n"n]

[o`k d"cez.

n"x itlס דהרי , בירושלי שני במעשר ג נוהג ""אינו משו ורק הוא, ממונו דלאו עיל צרימראית "

טרסקל. בה לתלות

i`ge i oa y"x itl'תוס שיטת , כרשיני בטרסקל לתלות להו)"(דיכול אמר תה שלפי דוקא": תולה ק

, המי `epiמאותו oky xazqne ,ibilt `le w"z ixac yxtl `a i"ayxy :azk `"ahixd mya w"nhiyd j` ,up`y 'qeze y"`xd zrc oke]

(.bv sca onwl oiir - irax rhpa bdep.

.‚'nbd(:צ צ. m:(בד i`ad mipte`a zwtzqn

.1" לנכרי אמר בהכשישראל ודוש פרתי רק"חסו שהוא מפני לנכרי, אמירה איסור שאי לומר דיתכ ,

i."לאו" "yx itl" כשאמר בתבואתהיינו daeyza,"ודוש k"yna r"re ,xeqi`a xaer "iz`eaza yece" xn` m`y rnyn]

['b oic zncewd.'q ezeבד)"( חסו :ה ewtzqd" כשאמר אדרבא, בתבואתדאולי שמותר.ודוש פשיטא "

.2. קו לה .3.כשישב מבחו ארי לה ובתוס'4.כשרב , מבחו בנה עמד)"(דכשעמד גירסאה הביאו

itle][cnryk","העמיד" mb wtqdy d`xp f" הגירסא ולפי אסור."עמד, כשהעמיד ואינה5., למי צמאה כשהיתה

שתשתה. עד לאכול קטבליא6.רוצה wely]כשפרש xer].גביו על הולכת והבהמה התבואה, n"egaעל r"nqa]

aiigzd dkiyn zrync ,dilral dizepefn z` mlyl aiig - elld mipte`a dnqgpe exiag znda xkey e` l`eyay :azk ,ai w"q gly 'iq

[dizepefna.

.„‰ÓÒÁ˘Î

.1dyrna m`,צא.)לוקה צ: בד .(כמבואר

.2dyrn `la dnqg m`.עליו לוקי א מעשה בו שאי לאו בדי , התנאי במחלוקת תלוי הדי

.3lewa dnqg dnqg m`e

o pge i iax itl.למעשה דנחשב לוקה,

l"x itleהנ התנאי במחלוקת תלוי הדי ולכ מעשה, נקרא ובתוס'"לא ר"(דל, בסופו)"ה מבואר:ל,

ר דברי המ"שכל לפי רק ה ס"ל עצמו הוא אבל מעשה, בו שיש לאו שמצרי דלוקה."ד יהודה כר' ל

.‰‰· ˘„Â Â¯È·Á Ï˘ ¯Â˘ ÌÒÂÁ‰

n"xc `ail` iia` itl,לחמור קבי וג' לפרה, קבי ד' , ומשל צא.)לוקה בד "(כמבואר דורש דאינו כדי,
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."רשעתו וממו למלקות ,

o paxc `ail` i ia` itl" דדרשי ומשל לוקה רשעתואי .כדי וממו למלקות "

`tt ax itlכנ ומשל לוקה דרבנ אליבא מתחייב"אפי' ומלקות במזונותיה, נתחייב משיכה דמשעת ל,

חסימה. משעת רק

o paxc `ail` `ax itl,חייב הוא שמי בדיני אבל פטור, הוא אד ezaegבדיני ici `vi `l :i"yxa '` 'it itl]

opiwtn `l c"ia qtz m`e ,qetzl xeq` dligzkl - y"yxd itl ,dipin opiwtn `ly qtzyk ,n"wtp yi :eax mya ipyd eyexit itle ,mlyiy cr

[dligzkl 'it`e qetzl xzen - 'b 'iq mipiic zekld dpia ixn`d itle ,dipin.

n"xc `ail` `ax itle. אד בדיני אפי' חייב

.ÂÌÈÏÂ‚¯˙·Â ÌÈÊÂÂ‡· ˘„

o pax itl(:צא ד דחסימה,(במשנה לאו xeqi`aיש oieey sere dig dnda d"d `l` xey wx `ly ,zayn "xey" "xey" opitlic]

[yc d"cez -.

dcedi iaxa iqe i iax itle,ספק my]הוי 'qez - dniqg oiprl xeyl deey epi` ser `nyc].

רש בתוס'"לפי הראשו ולתירו )י .(ש בכנפיה דשי שאי מפני הספק

בתוס' השני התירו .ולפי בעינ ממש דשור דדומיא , בכנפי כשדשו אפי' הספק

.ÊÏÓ‚‰Â ¯ÂÓÁ‰

, ולהאכיל בידו ליטול לבעליה אסור א המשאוי, פריקת עד בהליכת גביה שעל ממשאוי (כמבואראוכלי

צב.) ד ובגמ' צא: ד .במשנה

.cimipte` el`ae ,bdpn `la mbe zepefn mdl miwqet `l m`a mb lek`l mileki milret dnn
?recne ?`ziixe`cn oicd dne ,lek`l mdl xeq`.bv±:`v sc

:‰· Â˘˙

מש עיי מהדיני חלק נתבארו פז.–פט. בדפי מבואר"לעיל צא:–צג. בדפי בסוגייתנו ה'. תשובה לעיל כ

: כדלהל דיני עוד

.‡Û˙Î· Â‡ ÂÈ„È· Â‡ ÂÈÏ‚¯· ˘„

w"z itl" שנאמר רעאוכל, בכר תבא דעביד."כי מאי בכל ,

dcedi iaxa iqei 'x itleבידיו עושה ושור , לנחס חוס דהוקש ורגליו, בידיו שיעשה עד אוכל, אינו

וברגליו.

.·È˘‰ ÔÈÓÓ ÏÎ‡È ‡Ï „Á‡ ÔÈÓ· ‰˘ÂÚ ‰È‰

. וליהפ , מענבי יאכל לא בתאני עושה : yieולכ ,xg` xac `le "miapr zlk`e"n z`f micnl - m"anxde ixtqd itl]

[h"iez - xg` xac oinn `le ozep dz`y oinn ,"jilk l`e"n z`f micnly :eyxity.

.‚ÌÈ·Ú· ‰˘ÂÚ‰

.1,zba axre izy jldy iptl m`w"z itl[l"pd]ופירש , יי שותה לא א ענבי ואי"אוכל הואיל י:

אחר. במי ואוכל זה במי עושה ליה והוה , ביי ניכרת מלאכתו

.2zba axre izy jldy ixg` m`e

w"z itl. יי ולשתות מענבי לאכול יכול

dcedi xa iqe i 'x itle.ברגליו רק שעושה כיו שותה, ולא אוכל לא המקרי בשני
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.„ÔÙ‚· ‰˘ÂÚ‰ Ì„‡

.1dk`ln lehia yiy ote`a m`.אחר בגפ יעשה לא

.2,dk`ln lehia oi`y ote`a m`ע ולא"דהיינו בגמ' ספק הוי אחר מגפ לו יביאו ובניו שאשתו י

איפשטא.

.3zxaegn d`eaza miycd xeyae dndaaeאחרי מהשבלי לאכול רשאי א מסתפקת הגמ'

בשירכא זה א רק ומותר בו, דשי i"yx]שאינ - xeyd iptl cr zrbne c`n dkex` dxenf 'it].

.4,dyelz d`eazae'q ez itl,אחת אגודה הכל דחשיב משו לאכול, wlegyרשאי zvw rnyn i"yxn]

[zxaegn d`eazk epice.

.‰Â˜˙ ÌÈÓÎÁ

השבת מפני במלאכה שעוסקי בזמ ולא הגת, מ ובחזירת , לאומ מאומ בהליכת אוכלי שפועלי

אלא אוכל אינו מדאורייתא אבל ויאכל, ממלאכתו יבטל שלא כדי ולאאבידה, במלאכה, שעוסק בזמ רק

מהל שבאמת או מעשה, כעושה לאו שמהל שאמרינ מפני הא מדוע, מסתפקת הגמ' . שהול בזמ

אחר. מגפ לאכול לו אסור זה בגפ שעוסק מפני אוכל ואינו מעשה, `el]כעושה zewitqd ipy z` dhyt `l 'nbd].

.Â˙È·‰ ÏÚ· ÈÎ¯ˆ· ÍÏ‰Ó‰

ונפק מעשה, כעושה חשיב א ספק יש את"בגמ' רק אחר."מ מגפ אוכל זה בגפ עוסק ל

.ÊÂÏÎÂ‡Ï ÏÚÂÙÏ ¯˙ÂÓ Ì‡ ÔÈÚÏ „Á‡ ÏÂÎ˘‡ ¯Âˆ·Ï Â¯Î˘

'nba dipyd `zniwe`d itlת נחלקו וחכמי"בזה צב.)ק ד ת(במשנה שלפי ולפי", לאכול, יכול ק

יכול. אינו חכמי

zezniwe`d xzi itleס"כו שיכול."ע אסי כרב ל

.ÁÂ¯Î˘Ó ¯˙ÂÈ ÏÚÂÙ ˙ÏÈÎ‡

`nqg xfrl` 'x itl.יכול אינו

minkge w"z itle,יכולerpni `ly ick ,exkyn xzei lek`l `l eze` micnlny mixaeq minkg :'nba dpey`xd `zniwe`d itl]

[micnln oi` - w"z itle ,exkeyln.

.ËÌÈ¯ÓÂ˘

.1miqcxte zepb ixney m`( מחוברי פירות (דהיינו

ax itlאינה שמירת שהרי התורה מ לא אבל מדינה, מהלכות אוכלי ולכ מעשה, כעושה משמר

וה , חיבור מלאכת גמר ."בשעת מדרבנ שאוכל למנכש ה

l`eny itleוה מדינה, מהלכות ואפי' כלל אוכלי אינ ולכ מעשה, כעושה אינו למנכש"משמר ה

, פירקי בריש במשנ' מדויק וכ , מדרבנ אפי' אוכל `lkeשאינו ykpn l`enyl mbc 'nbd dpiady d`xp ,`"eda la`]

[`"yxdn - opaxcn.

.2zenixre zezib ixney(בתלוש xyrnl,(דהיינו ozk`ln dxnbp `ly cr

ax itlדס התורה מ מעשה."אוכלי כעושה דמשמר ל

l`eny itle.דמי מעשה כעושה לאו דמשמר מדינה, ממנהג רק אוכלי

.ehxky el siqeiy a"drad mr uevwl leki m`de ,eizgz lek`l mixg`l zzl leki lret m`d
?lek`ln mrpni m`a ,eznda e` ezia ipa zcear lr.bv±.av sc
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:‰· Â˘˙

o pge i iax itlדס צג. ""(בד לעבדו לומר הרב יכול זנל: ואיני עמי לומר)"עשה שיכול פסק: יוחנ ורבי דברייתא, תנא

""ס אוכלל הוא רש"משלו התנה", כאילו דהוי כתבו: ותוס' תורה, לו שהוסיפה שכר תוספת דזה מפרש: י

דמשנתינו ותנא צג.)עמו, מתנות"ס(בד כשאר חסדי גמילות כמתנת דהוי פי' אוכל, הוא , שמי משל ל

, cעניי `pz xity `nwe`l opivn ,"jpf ipi`e inr dyr" ecarl xnel axd leki m`a mi`xen`d elgpy ,l"qc ax itle]`ed elyn" oizipzn

[ok xnel leki oi`y :wqt axe ,`"yxdn - "lke`: ולכ ,

.‡"È·Ï Â‡ È˙˘‡Ï Â˙" ¯Ó‡

lke` `ed elyn c"nlמאופ"הבעהל)"(הנ חו האב, אכילת כשיעור לבנו או לאשתו לתת חייב ב

" משו נזיר, הוא תקרבשהפועל לא לכרמא סחור סחור לנזיר, אמרינ ל ובתוס'"דל אמרת)"(ד. ואי ה

שתאב מנזיר וגרע לאכול, תאב שאינו מפני ולבניו, לאשתו לתת יכול אינו הדי מעיקר חולה שפועל מבואר:

לאכול.

lke` `ed miny lyn c"nleרש"הבעה ולבניו, לאשתו לית חייב אינו לדידיה)"(די"ב זמה דכל מפרש:

ולבניו, לאשתו לתת שיוכל ליה זכי לא פועל של לידו הגיע scשלא onwl oiir j` ,i"yx ixac lr `"xbd zedbd oiir]

ohw oia wlgl yic ,uxiz xgyd zli`ae ,'b ze` erwz devn jepig zgpnd dywd oke ,miny lyn d"cae ,miny lyn zxn` i` d"c i"yx :av

[lecbl'ותוס אמרת)"(ד. אי לועס.ה שהוא מה את רק אלא לפועל זיכתה לא שהתורה : מפרשי

.·"È¯Î˘· È· ÏÎ‡È˘ Ó"Ú" ıˆ˜˘ ÏÚÂÙ

במעשר, חייב `lkeהב `ed miny lyn c"nl" שהוי משו גמורזהו `lke,"מקח `ed elyn c"nle
והתנה, הואיל כמקח, דמיחזי משו מזהו רחמנא ופטריה הוא, ושכרו התנה לא שהרי ממעשר פטור .)"כנפש"(האב

i "yx zhiya ex`ia 'qezובני)"(ד אני פעולתה בשכר האב ע הב שיאכל כשהתנה א כמקח דמיחזי :

."האב

'q ez zhiyעל)"(ד וה גמור, מקח הוי האב, לאכילת בנוס הב דכשאוכל כמקח": כשהבמיחזי רק הוא "

מקח הוי האב מאכילת היותר אבל האב, אכילת וכשיעור האב, תחת אוכל i',בלבד daeyz lirl r"re]

['qezd eazky enke ,enewna lke` epae ,ixky ztqeza "ixkya" i"yx zrcc x`ia "miycg" `"ahixd mle`.

.‚ÌÏÎÂ‡Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ‡˘ ÌÚÈ„Â‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚÂÙ ¯Î˘

לאוכל זכאי ואינ מלאכת נגמרה שכבר מפני או באכילה ואסורי רבעי נטע ה שהפירות מחמת א

למ"הבעה בי , לה ונות ומעשר פודה למ"ב ובי אוכל, הוא משלו דמיחזי"ד אוכל, הוא שמי משל ד

לו. נשכרי היו לא הודיע דאלמלי טעות, yxitכמקח `l a"drae dlik`a mdl mixeq` zexitdy mnvrn erciy milret]

[xeht - l"yxdnd itle ,mlik`dle zexitd z` owzl aiig a"drad - lke` `ed elyn c"nc `ail` `"yxdnd itl ,z`f.

.„‰ÏÈÎ‡ ÌÂ˜Ó· ˙ÂÚÓ ÏÂËÈÏ ıÂ˜Ï

.1lk`i `l lecb mc`yאשתו על עליו כ לקצו y"iir]יכול ,y"yx - dlecbd], הגדולי ושפחתו ועבדו ,

, במלאכת , הגדולי ובתו miphwak]ובנו mpic enikqd `l m`e ,enikqdyk],מזונות לה מעלה שאי באופ א ,

וקמחלי. וידעי דעת לה שיש מפני

.2eznda zlert lr.לחסמה רשאי אינו ג עצמו הוא שהרי דחסימה, לאו משו , לקצו יכול אינו

.3elk`i `l miphwd eipay, לקצו יכול y"yx]לא - dphwd ezy` ly oke]וא מזונות לה כשמעלה א ,

" נאמר אוכלא הוא ,"משלו הקטני ובתו בנו של צער את לאב זיכתה לא שהתורה משו ,itl edf]

elyn" l"qc `ziixac `pzl ,opgei iaxc `ail` 'nbd zpwqnly :azk ,`l` d"cez zhiya `"yxdnd j` ,xaq xn d"c .bv sc i"yx

[uvew - zepefn el dlrn m` ,"lke` `ed.

.4zepefn mdl dlrny ote`a ,miphwd ezgtye ecar zlert lr uevwlאומרי בא תלוי הדי

אוכל. הוא שמי משל או אוכל הוא משלו
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.5zepefn mdl dlrn oi`y ote`a m`e

lke` `ed miny lyn xn`p m`. קוצ אינו

,lke` `ed elyn xn`p m`eרב jpf"]לפי ipi`e inr dyr" ecarl xnel leki axd oi`y l"qc], לקצו יכול אינו

[xaq xn d"c i"yx lr .bv sca `"yxdna r"re]יוחנ רבי ולפי .[ok xnel leki axd r"ekly l"qc]תלוי [zwelgnaהדי

[ibiltc dpynde `ziixad.אוכל הוא שמי משל או אוכל הוא משלו אומרי א

.‰‰„Â·Ú‰ ÈÙÏ ıÂˆ˜Ï ÔÈÚÏ

.1eznda z` e` miphwd ezgtye ecar ly, עבודת לפני אות ויאכיל מעות ליטול לקצו יכול

. מלאכת בשעת יאכלו ולא שבעי שיהו כדי

.2miphwd ezae epa oiprle

' q eza oey`xd uex izd itlדכוותיה)"(ד דמה אליבא א כלל."יכול יאכלו שלא לקצו יכול שלא ד

i pyd mvexiz itleבכה"למ א אסור זה ""ד כללג, לצער כמיניה כל ."דלאו

.fhxnb mcew milvae mineya ykpnde ,zenixre zezib ixneye ,oiqcxte zepib ixney m`d
?dpicn bdpn zekldn e` dxezdn m`de ,milke` dk`ln.bv sc

:‰· Â˘˙

.‡‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ Ì„Â˜ ÌÈÏˆ·Â ÌÈÓÂ˘· ˘ÎÓ‰Â ˙Â˙È‚ È¯ÓÂ˘Â ,ÔÈÒ„¯ÙÂ ˙ÂÈ‚ È¯ÓÂ˘

ax itl.מדינה ממנהג אוכלי

l`eny itleשס כיו , אוכלי לא מדינה ממנהג מעשה."א כעושה לאו שמשמר ל

.·˙ÂÓÈ¯ÚÂ ˙Â˙È‚ È¯ÓÂ˘

ax itl.מעשה כעושה שמשמר משו מהתורה, אוכלי

l`eny itle.מדינה מהלכות אוכלי

@.fi.aiig mpiga e` xkya drex mi`ad mipte`a m`d.1.dwilgde xyb lr dnda xiardyk
.2.dzxag dztgcyk.3.xirl `ae excr gipdyk.4e` qpe`a eteqe driyta ezligzyk

.qpe`a eteqe dcia`e daipb oirka ezligzyk.5.`xw `le oehly iyp`l `exwl lkiyk
.6?apbd xkede qpe`a dapbpyk:bv .bv sc

:‰· Â˘˙

.‡¯‰Ï ‰ÏÙÂ ‰˜ÈÏÁ‰Â ¯˘‚‰ ÏÚ ‰Ó‰· ¯È·Ú‰˘ ,¯Î˘· ‰ÚÂ¯

dax itl,אונס דנקרא xenyl]פטור, eilr laiw `l jk ick cry meyn edf - jenqd oicay dxrda mi`aend o"xde o"anxd itle].

`ped ax xa daxe `cqg ax itleומבואר יתירה, שמירה שישמור דעת על שכר לו נתנו שהרי חייב,

הכי)"(דבתוס' אי ואבידה.ה גניבה כעי דהוי משו :[driyt ied `l ixdc ,xeht - mpiga drex did m`e].

.·ÌÈÓÏ ‰È˘‰ ˙‡ ‰ÙÁ„ ˙Á‡Â ¯˘‚‰ ÏÚ ˙ÂÓ‰· È˙˘ ¯È·Ú‰˘ ¯Î˘· ‰ÚÂ¯

`tt ax itl'בתוס ומבואר בנפרד, בהמה כל להעביר לו דהיה משו איבעי)"(דחייב, הויה שלא דסובר :

בפשיעה, במסכת נח.)"(וכרבא ד שסק אלא הונא", רב בר ורבה חסדא כרב )ל הקוד בדי רבה על שטעמ(החולקי ,

יתירה, שמירה לשמור חייב שכר לו שנתנו דמכיו xl'הוא, mb xeht g"eye ,`tt 'x lr wleg - my l"pd - dax f"itle]

[`ttכהנא רב שלפי בוכתבו: פשיעה.ק)"(במסכת דהוי משו xeaqlחייב leki `tt 'x s`y - o"xde o"anxd zrc mle`]

[iypi` ixhpck wx dxiny envr lr laiwy oeikc ,r"ekl g"eye ,daxl y"ey xeht d"t`e ,driyt iedc `pdk 'xk w"aa.
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.‚¯ÈÚÏ ‡·Â Â¯„Ú ÁÈ‰Â ‰ÚÂ¯ ‰È‰˘ ‰ÚÂ¯

.1mciw `le mpiga zelwnae mirexa mcwl el dide dix` lew rnyy ote`a m`שו ח"אפי'

חייב.

.2mcw `le xkya mcwl zexyt` el did m`שו"שו פטור כדי"ח עד לקד לו כשהיה ורק חייב, ש

מבעה הדמי ולוקח וחוזר , ב."דמיה

.3dix` `ae ,dix` lew rnyy `la miqpkp `l mc` ipay onfa qpkpyk m`דתחילתו חייב,

הוא. באונס וסופו בפשיעה

.4miqpkp mleky onfa qpkpyk m`

dax itl.פטור

`tt axe `ped ax xa daxe `cqg ax itle.חייב

.5`zn ipfgae.יתירה שמירה צריכי ודאי וה שישמרו, עליה סומכי העיר דכל , חייבי

.„ÒÂ‡· ÂÙÂÒÂ ‰ÚÈ˘Ù· Â˙ÏÈÁ˙

e pzi i b eqa x`eand itlומרש תחילתו)"(די"חייב, מחמתה שלא בא האונס בא א שחיב משמע,

ek]הפשיעה, ,`i zeaeyz 'b wxt lirl k"yna r"re].

qpe`a eteqe dcia`e daipb oirk ezligz

' q ezd itlהכי)"(ד אי :פטור,ה eazkeשו לשו"דשמא שמסר דלא"ש מפשיעה, פטרו א אפי' פטור ח

חייב. שאינו מדברי אפי' הרבה לשמור רגיל דעת ב דסת בפשיעה, תחילתו חשיב

.‰ÔÂËÏ˘‰ È˘‡Ï ‡Â¯˜Ï ÏÎÈ˘ ÔÙÂ‡· ÒÂ‡· ‰·‚

חייב.

.Â·‚‰ ¯ÎÂ‰Â ÒÂ‡· ‰·‚

y"ey, לשל g"eyצרי eli`e,וליפטר לישבע 'יכול q eza x`eaneאמר)"(ד סברתה לפי רק שזהו :

בהשואל בגמ' אביי שוק)"(וכדעת רבא לפי א כשו", דינו ,"ח לשל שצרי bq,ש daeyz h"t w"a zkqna k"yn oiir]

['e ,'d mipic.

.gie` dix` i"r ,mia`f e` a`f i"r dwfed dndadyk :qpe`l miaygp oldlc mipte`d m`d
?oiwev y`xn dltpyk oke ,oiiefn epi`ye oiiefn mihqil i"r ,zeix`:bv sc

:‰· Â˘˙

.1mdil`n e`ay cg` dix` e` mia`f ipy.אונס הוי

.2eili`n `ayk oiiefn mihqilנפשו מוסר שהליסטי משו , מזויי ג הרועה א א אונס, הוי

נפשו. מוסר אינו והרועה

.3oiefn epi` mihqild m`.אונס אינו

.4eili`n `ay cg` a`f.אונס אינו

.5mia`f zglyn zrya

,"רש מל בגזירת משולחת מפרש: i"yxl]י qgeind s"ixd lr yxtna r"re]

w"z itl.אונס הוי לא
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dcedi iax itle.אונס הוי

.6mihqile dig icecb mewnl okiled m`.אונס אינו

.7dzne dltpe myl dze` dlrd e` oiwev y`xl dzlr m`במש יב."עיי תשובה ג' פרק לעיל כ

.hil zepzdl leki g"ey m`d?l`eyk zeidl zepzdl e` dreayn xeht zeid.cv sc

:‰· Â˘˙

.1,dreayn xeht zeidl g"ey dpzn[miiw epi` e`pz dxeza aezky dn lr dpzn l"qc n"x itl 'it`e]משו ,

ופירש נפשיה, משעבד לא השמירה קבלת אפי')"(די"שמתחילת .ה שמש קוד התנה שהרי :

.2l`eyk zeidl "y"ey" dpzn

wtzqne ,"g"ey" miqxeb oiibeqa i"xy` zedbdae y"`xae ,i"x xn` d"c .gp sc lirl 'qeza j` ,epzqxib itl `ed ok]

[epzqxibc `ail` g"ey oica oc q"yd oeilbae ,y"iir ,y"eya oicd dn ,i"xy` zedbda.

l`eny itl.מידו בשקנו דוקא נפשו משעבד

o pge i iax itle,נפשו ומשעבד גומר נאמ אד שהוא קול שיוצא הנאה דבההיא מידו, קנו כשלא א

['d 'c oic ,aq daeyz 'c wxt lirl k"yna r"re].

.k?epziibeqa mix`ean mi`pz ipic el`.cv sc

:‰· Â˘˙

.1dxeza aezky dn lr dpznd lk

n"x itl. שבממו בדבר א בטל תנאו

dcedi iax itle. קיי תנאו שבממו bk]בדבר daeyz `"t "oiyeciw" zkqn lr k"yna r"re].

.2,i`pzl dyrnd micwd m` la` ,dyrnl i`pzd z` micwdl jixvn"x itl,בטל [oeylnתנאו

,my "oiyeciw" zkqn lr k"yna r"re ,lha e`pz r"ekly l"qc oihiba i"yx lr 'qezd eywde ,miiw e`pz - opax itly rnyn 'nbd

[`i daeyz 'b wxtae.

.3ezligzn enr dpzde eteqa eniiwl el xyt`y lk. קיי תנאו

.4eteqa eniiwl xyt` i`yk m`e

`niz oa dced i iax itl. בדברי כמפליגה אלא דאינו בטל, תנאו

minkg itle. קיי תנאו
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éðéîù ÷øô

äøôä úà ìàåùä
.`dzl`y ixg` e` iptl dilra l`ye dxt l`y,dzl`y mr e`mile`yl miaygp milrad m`d

,dnr?cearl eligzdy iptl dxin`d zryn s` m`de:cv .cv sc

:‰· Â˘˙

xn`p l`eya"ישל לא עמו בעליו אתא כששאל ודוקא עמו, כשבעליו ומתה בשבורה פטור ששואל "

ואח שכר או הבעלי את כששאל וכ עמה, בעליה שכר או עמה בעליה ושאל הפרה"הפרה את שאל כ

ואח הפרה את שאל אבל בגמ'"ומתה, ומבואר חייב. ומתה שכר או הבעלי את שאל צד:)כ שהבעלי(ד :

בלבד. באמירה שואל די לה יש

פרה)"(דהתוס' "ה נחשב לא מלאכת פסק קוד שבאמירה עמוכתבו: אפי'"בעליו או הליכת בזמ ורק ,

" חשיב ליל עצמ עמומזמני dler],"בעליו eyri `l l`xyi zix`yy oeik ,"enr eilra" aygp dxin`a xay ,o"xd zrc mle`].

.a,dcia`e daipb ,oiqpe` oiprl ,enr eilra oi`yke enr eilray ote`a mixney 'c ipic md dn
z`f micnl oipne ,driyt.dv :cv sc

:‰· Â˘˙

.‡Ï‡Â˘

.1enr eilra oi`yk" שנאמר מתה, או כשבורה באונסי אפי' הכל, את מעמשל איש ישאל כי

ישל של עמו אי בעליו מת או ונשבר את"רעהו כשז לדוגמא: שלו, הנאה כל שאי באופ וא ,

" מדכתיב השבויה, על חייב וכ השבויה,אוהבהמה, את לרבות "diy`i 'x s` recn zx`an 'nbde ,ozp 'x yxc ok]

[dfa k"yn y"yxae ,y"iir ,wlgl jxvp `l "e`"dy dcen - wlgl "e`" mikixvy `nlra l"qy -.

צו:)"(דבתוס' ד לקמ הגמ' פי על שומר, מלאכה,ה מחמת מתה בא הוא שפטור nwe`l`מבואר: e`l ,dil xn`c"]

milrady gken ,dk`ln zngn xaypy oeikc :x`ia o"anxd ,aiig xenb qpe`ay s` dfa xehty mrhd ,:dv sc 'nb - "dzli`y `zlika

zekldn 'c 'iq `"pgna r"re ,micitwn milrad oi`y `zlin i`lbi`c :yxtn `"ayxde ,mcivn driyt iede aeh `l avna utg el epzp

[cec ikxcae ,mixney.

.2enr eilra oi`yk dcia`e daipbaק משו"חייב, ואבידה"ו בגניבה וחייב ומתה בשבורה שפטור ש

עמו, בעליו jenqd]כשאי oica onwlck]כ ומתה בשבורה שחייב שואל אבל", ואבידה, בגניבה שחייב ש

" שנאמר פטור, בבעלי ישלבאונס של עמו אי ."בעליו

.3milraa dcia`e daipbaבגנו חייב אינו שהרי , כ כמו בק"פטור אלא משו"א כנ"ו ואמרינ"ש ל,

כנידו" להיות הדי מ לבא ולמ"דיו ,"" אמרינ שלא לשו"דיוד שואל של מההיקש ,"" דכתיב וכיש

ויישאל "", מעליו ותחתו מתחתו עליו וילמד , ראשו עני על מוסי :ו 'qeza x`eaneילפינ שא

א מעליו ותחתו מתחתו לק"עליו הנ"צ milraa]ל,"ו xehtd z` ode ,aeigd z` od y"eyn opitli `l`].

.·¯Î˘ ¯ÓÂ˘

.1dzn ,dieay ,dxeay orehyk.ונפטר נשבע

.2dapbp orehyk" שטוע השומר את שמחייבת שניה דפרשה , בשו"נגנבהמשל להעמידה מסתבר ש",

משו חמור ח."שהוא

.3dcia` zprh orehyk" שנאמר יגנבחייב, ולמ"גנב זאת", ילפינ , אד בני כלשו תורה דיברה ד

."מק שכ כל לא לפשיעה שקרובה אבידה , משל לאנס שקרובה גניבה מה ו
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.4enr eilrayk" דכתיב לשואל, דהוקש ישאלפטור, ויוכי עליו"" וילמד ראשו עני על מוסי ו

" פטור נאמר ובשואל , עמומתחתו עכ"בעליו בו.", המפורשי בחיובי פ

.‚Á"Â˘

.1ryt `lykמסתבר גנב, בטענת השומר את הפוטרת ראשונה דפרשה ונפטר, נשבע הכל על

בשו משו"להעמידה קל שהוא ש."ח

.2milraa driyt didykבפשיעה א שפטור סובר מה אחד ורבינא, אחא רב במחלוקת תלוי הדי

וה ""בבעלי מקרא דקסבר , השומרי לשאר עמוה בעליו פניו,א ולפני לפניו נדרש בשואל האמור "

" הלכ פניו, לפני ולא לפניו נדרש מקרא דקסבר , בבעלי בפשיעה שחייב סובר בעליווהשני א

.עמו בבעלי פשיעה של פטור מצינו לא שומרי ובשאר כתיב, לא חינ אשומר "

.„¯ÎÂ˘

ר במחלוקת תלוי כשו"הדי דינו א יהודה ורבי כשו"מ או ש."ח

.beilra"," enr?okide onf dfi`a:dv sc

:‰· Â˘˙

`pepnd iax itl,אחת במלאכה ובעלי בהמה שיהיו עד עמו, בעליו ואפי' חייב הוא zrynלעול
,dzne dxeay zry cr dl`y" נחשב אי אחרת במלאכה עמואבל "בעליו

,azezi` `pe pnd ax" שפטור : ש שמבואר עמומברייתות הואבעליו ",zxg` dk`lna s`א וכ

א שאלה בשעת עמו ומתה,"היה שבורה בשעת עמו להיות y"iir,צ 'eke "enr eilra m`" xn`pe "enr oi` eilra" xn`py]

[dl`y zrya enr did edrxy `le ,"edrx mrn yi` l`yi ike" xn`py dfn z`f cnel iy` axeשבורה בשעת עמו היה אבל ,

שאלה. בשעת עמו להיות צרי ומתה

@.c.milraa dl`y ied oldlc mixwna m`d.1.mdn cg` el l`ype oitzeyn dxt l`yyk
.2.lral l`ype dl`yy dy`a.3dlra l`ype dy`d on l`yyke` cal yi`d on l`yyk e`

.mdipyn.4."izxt mr il l`yde `v" ecarl e` egelyl xn`yk.5oae`xn dxt dxkyy dy`a
?recne ,dxiny iaeig oernyl yi m`a ,oerny mr dpzgzde:ev .ev sc

:‰· Â˘˙

.‡Ì‰Ó „Á‡ ÂÏ Ï‡˘Â ÔÈÙ˙Â˘Ó ‰¯Ù Ï‡˘˘Î

" וכולו דיתכ מסתפקת הגמ' השני חצי ועל חייב, ודאי חצי ליכא,בעליועל והא , בעינ "m"anxd zhiya r"re]

[i"wenipae ,my l"pyna ,g"d dl`y zekldn a"ta.

.·ÏÚ·Ï Ï‡˘Â ‰Ï‡˘˘ ‰˘‡

"s ebd o i pwk zexit o i pw " xaeqd opge i iax itl. בבעלי שאלה הוי

"s ebd o i pwk ied `ly" xaeqd l"x itle. בבעלי שאלה הוי לא

.‚‰ÏÚ· Ï‡˘Â ‰˘‡‰ ÔÓ Ï‡˘[g"ad zedbd - dnr]

ב', די כדלעיל ipydn,הדי xzei gk mdn cg`l oi` ixdy ,yi`d on l`yyk d"d - 'qeza '` uexizc `ail` m"xdna '` yexit itl]

[df `la df li`ydl mileki mpi` ixdy ,mdn cg`n l`yyk `l la` ,mdipyn l`yyk `wec edf - ipyd eyexitle,

' q eza ipyd uex izd itlשייכי הפירות שהרי האשה, מ כששאל לא אבל האיש, מ כששאל רק זהו

. לאחרי להשאיל יכולה ואינה לבעל,
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.„"È˙¯Ù ÌÚ ÈÏ Ï‡˘‰Â ‡ˆ" ¯ÓÂ‡‰

.1egelyl z`f xn`yk

,d iy`i 'x itl[xtdl leki `l egely mixcpay xaeqd]לשלוחו."ה נחשב לא בשואל oiirה - 'nbd z`eeyd xe`iaa]

[gily d"cez.

, ozp e i 'x itle[mixcpa s` ezenk mc` ly egely l"qc]ה"א בשואל."כ ה

.2ecarl xne`yk m`e,רבו כיד עבד ויד הואיל , בבעלי שאלה שהוי d"cezaeמסתברא ,.hv sc onwl r"re]

,milraa dl`y ied `l r"ekl - ecar z` li`ynd la` ,enewna ecar z` gly k"g`e ,dxtd mr envr axd l`ypyk `wec dfc ,xne`a

[zext izy li`ynk dfy meyn.

.‰ÔÂÚÓ˘ ÌÚ ‰˙Á˙‰ Î"Á‡Â ,Ô·Â‡¯Ó ‰¯Ù ‰¯Î˘˘ ‰˘‡

פטור. שמעו

iqe i iax itl["mipey`xd milral dxt xefgz" xn`c]'בתוס ומבואר הוא, דכלוקח משו בעל)"(דפטור, שמה מ":

כשו פשיעה,"דינו על שחייב w"nhiyaח c"a`xd zhiya r"re ,`"xbd xe`ia ,i"wenip - miwleg mipey`x cere m"anxd la`]

[y"eyk dcia`e daipb aiigy ,xaeqd.

minkg itle[iqei iax lr ibiltc], בבעלי כשאלה שהוי משו ielzפטור, ,driyta aiig m`a milraa l`ey oic]

['b oic 'a daeyz l"pk - mi`xen` zwelgna.

.degwly ofxbd z` mlyl mileki m`d ,dk`ln zngn `l xaype ofxb el`yy olfbe ,apb ,l`ey
?recne ,wfpd inc z` milydle.fv :ev sc

:‰· Â˘˙

.‡Ï‡Â˘

,xnel dvx ax.מעולה גרז לשל שחייב

iq` axe `pdk ax itleהודה ורב הנזק, דמי את לו ולהשלי השבור, הגרז את למשאיל להחזיר יכול

, lif]לה d"cez lr `"yxdnd ixaca r"re].

: i "yx zhiyl,חדש גרז דמי לשל וצרי , שמי אי או לשואל שמי א zkqnaמחלוקת k"yna r"re]

[fn daeyz `"t w"a.

' q ezd zhiylזיל)"(ד m"ayxd:ה myaלשל"לכו שיכול כמו השבור הגרז את לשל ויכול שמי ע

או לשואל הוא א , בדי העמדה שעת עד השבירה, משעת שהוזל הפחת לעני הוא ומחלוקת , סובי

למשאיל.

:s iqed m"a ixdeדס , השברי לשל אותו מלמדי אי רב שלפי פחת, כשאי ג שהשברי"שפליגי ל

דס , בשברי לשל אותו מלמדי אסי ורב כהנא רב ולפי שואל, משאיל."ברשות ברשות שהשברי ל

.·ÔÏÊ‚Â ·‚

בבבתוס' הגמ' פי על , "ק)"(ש מדכתיב לגנב, שמי אי ושמואל רב שלפי ישלמבואר: שניי אי"חיי וכ ,

" דכתיב , לגזל גזלשמי epi`yl."אשר xfegd iepiy oia wlgny c"n `ki`e ,"dpew iepiy" l"q l`enyy zxne` .cv sc w"aa 'nbd]

['d daeyz h"t w"a zkqn lr k"yna oiire ,xfegר אמר עולא ולפי דס", משו , הראשו בתירוצ וכתבו , שמי ל"א

ע בידי כשנשבר ולא ממילא, כשנשבר רק דשמי כתבו, השני ובתירוצ קונה, אינו טביחה."שינוי י

.exne` li`ynd ,odn zg` dzne zexikya zg` dxte dl`ya zg` dxt laiwyk oicd dn
mdipyyk e` "ixa" mdipyyk e` jtdil oicd dne ,"rcei ipi`" xne` l`eyde ,"dzn dle`y"

?"`ny":gv±.fv sc
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:‰· Â˘˙

.‡"Ú„ÂÈ ÈÈ‡" ¯ÓÂ‡ Ï‡Â˘‰Â "‰˙Ó ‰ÏÂ‡˘" ¯ÓÂ‡ ÏÈ‡˘Ó‰˘Î

.1"zqid zreay" dpwzpy iptl

.s icr ixa `nye ixay meyn ,ai ig - dcedi axe `ped ax itl

ongp 'x itleדמ ואליבא , ביניה שבועה עסק יש בא רק לשל וחייב משאיל"פטור, שאומרי מ"ד

ט'. ח' תשובה דכדלקמ בתוס' לסוטה)"(ומבואר דומיא הוי ולא ספק, טוע שהנתבע מפני שבועה, מגלגלי שאי : ביו .ה

.2"zqid zreay" dpwzpy xg`'התוס )"(דכתבו נחמ רב רה לפי שא :"" לישבע חייב יודענ ."איני

.·"Ú„ÂÈ ÈÈ‡" ¯ÓÂ‡ ÏÈ‡˘Ó‰Â ,"‰˙Ó ‰¯ÂÎ˘" ¯ÓÂ‡ Ï‡Â˘‰˘Î

שלכו משו ""פטור, אמרינ להחזיק,בריע "'q eza x`eaneהשוכר)"(ד להשביעוה יכולי שאי שמה :

" המשאיל אומר כאילו שהוי משו זהו השאלתימספק, א לי הכל,"ספק כופר הוא שכא ועוד ,edin]

[y"ir ,zvwna dceny ote`a dze` cinrn `ed ik ,oey`xd mrhdk wx zayiizn - :gv .gv sc onwl oiir - "sicr ixa e`l" c"nl epizpyn.

' q eza oey`xd uex izd itlד)"( ביו אינוה א אבל כדרכה, שמתה מאמינו כשהמשאיל דוקא מדובר

" להשביעו המשאיל יכול כדרכהמאמינו "שמתה שבועה ולגלגל מתה" ."ששכורה

pyd uex izd itlei" יש שלתובע שבזמ מפני מאמינו, כשאי א שמאפטור אתטענת משביעי אי "

ע עליה אמת."הנתבע להיות קצת שדומה בדבר אלא גלגול, י

.‚"‰˙Ó ‰¯ÂÎ˘" ¯ÓÂ‡ ‰ÊÂ "‰˙Ó ‰ÏÂ‡˘" ¯ÓÂ‡ ‰Ê

" השוכר מתהישבע ler`."ששכורה itlע רק דא"משביעו שבועה, גלגול ""י מתהל איזו לי השבע

""כדרכה ג משביעו זה ומתו מתה, ""ששכורה להשביעו יכול אינו שבועה גלגול בלא אבל מתה, ,"ששכורה

הכל, כופר והוי לו, הודה לא שטענו מה xbd"`]שהרי zedbd oiire].,

i "yxa x`eaneד צח: ובד"(ד ואמאי, אישתבע)"ה ורה חמא בר רמי שלפי כדי": והודאה כפירה המצרי נ,

" לישבע חייב השומרי בשבועת מתהלהתחייב במקצת.שכורה מודה שהרי גלגול, בלא ג "

.„,"Ú„ÂÈ ÈÈ‡" ‰ÊÂ "Ú„ÂÈ ÈÈ‡" ¯ÓÂ‡ ‰Ê

qekneq itl. חולקי בספק המוטל דממו שבועה, בלא חולקי

o pax itleהמע דאמרינ פטור, ה."השוכר

.f?sicr ixa `nye ixa m`d:fv sc

:‰· Â˘˙

.‡"Í„È· ÈÏ ‰Ó"

.1"rcei ipi`" xne` dldyk)"הלויתני )"א

dcedi axe `ped ax itl. עדי דברי חייב,

,s icr ixa e`lc ,xeht - p"x itle"`prci `l miyinge `prci miying" xne` dlde "jcia il dpn" xn`y ote`a m`e]

['h daeyz onwl k"yna oiir -.

.2"jl izxfgd m` rcei ipi`" xn` deeld m`'והלה)"(דבתוס רה לפי שאפי' חייב,"מבואר: נ

בב היא ק."דמשנה

.3zqid zreay dpwzpy xg`'ר"(דבתוס רנ)"ה לפי שא ""מבואר: לישבע חייב יודענ ."איני
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.·"‡Ó˘" ˜ÈÊÓÂ "È¯·" ¯ÓÂ‡ ˜ÊÈ

הונא)"(דבתוס' רב qekneqcמבואר:ה `ail` l`eny itly, minkgחולקי itlyeוכתבו"המע ה,

" הוי ובניזק הואיל , עדי ברי דלאו בזה מודה דשמואל גרועהתוס': שברי היה לא שהמזיק שיודע לפי "

שה שהיכא בתוס': ומבואר יכחישנו, מברי"ולא א עדי הוא טוב טוב"" עליו"שמא היה כשלא דהיינו ,

לדעת.

i ia` itlye" עדיאמרינ "ברי אפי' גרוע" ולכובברי טוב, משמא א הוא ועדי ניזק,"" כדאמר נות ע

['c daeyz 'd wxt w"a zkqn lr k"yna r"re ,"sicr ixa" opixn` `l - rexb ixadyk iia` itl mby :'it`c d"c .en sc w"aa 'qez zhiy].

.g,`id `ziixe`c dreay leblb m`d?recne ,milblbn oi` el`ae ,oilblbn mipte` el`a:gv .fv sc

:‰· Â˘˙

.1dreay leblbקידושי במסכת הגמ' היא, התורה ברשמ מובא כז:, ד"(ד צח: ד בסוגיי אישתבע)"י לומדתה ,

מ "סוטה"זאת שנאמר אמ" אמ האשה ."ואמרה

.2,`pennl mb `l` `xeqi`l wx `l oilblbnמק ליתבע"וזהו ניתנה שלא א שמגלגלי מסוטה ו

כ אחד בעד להיתבע שנית ממו אחד, ,"בעד שמגלגלי wtq,ש zprh yi raezlyk s`eמגזירה

" נאמרה שהרי בפנישבועהשווה, בביהמ" הוא לישבע שחיובה בסוטה "ק)"(דהיינו ונאמרה בחושבועה, "

ממונות) בדיני כודאי.(דהיינו ספק עשה בחו א כודאי ספק עשה בפני מה ,

'q eza oey`xd uex iz itlד)"( ביו מגזה זאת ולמדי אמת, שהוא דומה שאינו בדבר אפי' ש"מגלגלי

"שבועה" ""שבועה" טענת יש כשלתובע וא ."שמא,

i pyd uexizd itle" בטענת אמת,שמאמגלגלי שהוא קצת שדומה בדבר רק ו." ד לעיל התוס' סתמו (וכ

ד"ד כח. ד ובקידושי שבועה, נאמרה)"ה .ה

'q eza x`ean cer( ,(ש משל אינו יודע שאינו מחמת לישבע יכול ואינו גלגול מכח שבועה שבמחויב :

" טענת לנתבע כשיש דוקא ומגלגלי דסוטה,ודאיהואיל דומיא "edfy - i"wenipd zhiy eli`e ,y"`xd zrca xehd k"ke]

zreay rayil leki epi`y jezn"c opixn` - "ixa" dzidyk la` ,"rcei ipi`" rayp f`e ,"`ny" `id raezd ly dpey`xd ezprhyk `wec

,'qezd zrck y"`xd zrcy :azk - xehae ,y"`xd iwqt xeviwa - xehde ,y"iir ,y"`xdc `ail` `ztixg `letlitd zrc oke ,"mlyn ,leblbd

[en w"q dr 'iqe ,ct 'iq n"eg `"xbd xe`iaae ,.w sca onwl `"xbd zedbda r"re ,dfa i"pdk ezrcy :azk `ztixg `letlitd eli`e.

.hdreay aiegny inl oicd dnopaxc e` `ziixe`c?rayil leki epi`e:fv sc

:‰· Â˘˙

.1rayil leki epi`e dxezd on dreay aiegnd lk

`a` iax itlמפסיד,"לכו נוטל)ע אינו תובע הוא וא , משל נתבע הוא א .(דהיינו

l`enye ax itleבתוד הובאה שיטת שבועות, )"(במסכת מתו .ה משל אינו

.2dreayd lr ceyg `edy meyn rayil leki epi` m`" תקנו ונוטלחכמי נשבע ,"שכנגדו

' q eza x`eane( שלכו(ש שהטע :"" אמרינ לא שבקמ"משאילע לא , כ אומרי היינו דא בחשוד, "

חשוד, לכל zחיי ,razpd zaehl dpwzdy `vei f"itle]bilt ipyd uexizd m`e ,ecbpky d"c .d sc lirl 'qeza oiir - sqep uexi

zkqn l`xyi zx`tza r"re ,"n"li`y"n opixn`y c"nl mdixace ,'k daeyz my k"yna oiir - razpd zaehl dpi` dpwzdy xaeqe

[raezd zaehl dpwzdy i`ce "n"li`yn" opixn` `ly c"nly ,my azky .'b ze` seq ,"frea"a f"t zereay.

È"˘¯ ˙ËÈ˘ ÈÙÏ

ידענא לא וחמשי ידענא "בחמשי חשיב א שבועה" רמי"מחויב שלפי , האמוראי במחלוקת תלוי הדי ,

חמא צח.)בר רמב(בד על לחולקי ורק כפר, לא וכא שיכפור, עד שבועה התורה חייבתו שבעצ"לא ח,

ומשאי שבועה מחויב הוא בכפירה לא א שבועה המחייבת היא במקצת ."ההודאה משל d"cל 'qezae]
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

daeyza oiir - lka xtek epi`y s` rayil leki epi`e dreay aiegnl aygp ,"rcei ipi`" xn`yk `ng xa inxl mby :x`ean ,dl zgkyn

['a oicay dxrd seqa dkenqd.

˙"¯ ÈÙÏ

.1,opaxc dreay aiegnd lk, היתומי לפני ונפלו ומתה כתובתה ופוגמת שטרו, הפוג לדוגמא:

" ואמר שכפר לרעותוברועה בהמות קיבלתי לכולא """ בזה אמרינ לא דרבנ דבשבועה פטור, מתוע

לישבע יכול ."משלשאינו

.2,oilhepd zreaya m`e,לישבע יכולי שאינ באופ היתומי מ ביתומי לווהלדוגמא: כשמת (דהיינו

" דרבנ שבועה התחייב והמלוה מלוה, כלובחיי התקבל זו)"שלא שבועה לישבע יכולי אינ ויורשיו ,.l`enye ax itl
" מפסידאמרינ לישבע יכול שאינו ),"מתו דרבנ שהשבועה את(א פוטרי מועטת שבעלילה לפי ,

. מלשל `xfrlהיתומי 'x itleמפסיד לישבע יכול שאינו מתו אמרינ ."לא דרבנ שבועה ככל ,

.3.rayil mileki mpi`y miceyg mdipye `ziixe`c dreay aiegna m`eiaxk dkld p "x itl
iqe i,לישבע יכולי ואינ שבועה מחוייבי דשניה n"xשיחלוקו, itleלמקומה השבועה חזרה

" ואמרינ לנתבע רק"מ"משאילדהיינו אלא אינו השבועה חיוב אצלו שהרי מפסיד, אינו והתובע ,

")"שכנגדו"(מדרבנ אמרינ לא ובדרבנ ."מ"משאיל,

È"¯ ˙ËÈ˘ ÈÙÏÂ

הנ החילוקי את לחלק וכששניה"שאי , יתומי ללא יתומי בי , לדרבנ דאורייתא שבועה בי דהיינו ל,

בזה: יש שיטות ושלש , xe"`חשודי n"x `a` iax itlואינ שבועה מחויבי התובע או הנתבע א

הכל, לשל חייב הנתבע לישבע l`enyeיכולי ax itlמשאיל אמרינ לא מקרה pמ,"בכל "x itle
" שאמרינ יוסי כרבי אבא."יחלוקוהלכה כרבי או ושמואל כרב הלכה א דמסתפק ,

"rcei ipi`" ,xne` dlde exiag lr dreay lblbndבמש הקודמת."עי' בתשו' לעיל כ

:ÌÂÎÈÒÏ

.1,`ziixe`c dreayaz"x zhiylלכו"" אמרינ i,"מ"משאילע "x zhiyl'ג בזה מביאה הגמ'

" אמרינ א ""מ"משאילשיטות, אמרינ לא א וא"מ"משאיל, ויחלוקו., ספק הוי

.2,opaxc dreayaz"x zhiylלכו"" אמרינ לא i,"מ"משאילע "x zhiylא'"כנ די שיטות)ל ג' .(דהיינו

.3,minezid on mineziak opaxc dreayal`enye axc `ail` z"x itl" שהתובעאמרינ מתו

מפסיד לשל יכול לגמרי,"אינו פטורי הנתבעי והיתומי ,`"xc `ail`eככל , חייבי הנתבעי

" אמרינ דלא , דרבנ דעות),"מ"משאילשבועה ב' רק בזה i,(ויש "x zhiyleא',"כנ די שיטות)ל ג' .(שיש

.4dreayd lr ceyga" תיקנו ונוטלחכמי נשבע ."שכנגדו

.5,dreayd lr miceyg mdipyyk m`iqe i iax itlר פסק וכ n"xנ,"יחלוקו itleהשבועה חזרה

הכל, משל לישבע יכול שאינו ומתו לנתבע, רק דהיינו רלמקומה לפי ר"(בי לפי ובי בלבד)"י דעות ב' הוי .ת

.6"rcei ipi`" ,xne` dlde exiag lr dreay lblbndבמש הקודמת."עי' בתשו' לעיל כ

.i?z`f micnl okidne ,dreay aiig m`d ,zvwna dcenyk e` eqp`p e` m"cdl orehyk oecwta e` delna.gv sc

:‰· Â˘˙

בסוגיי ליה)"(דבתוס' משכחת :ה כדלהל מבואר

.‡‰ÂÏÓ·

.1lkd xtekyk" שנאמר חמורה, משבועה זהפטור הוא i"yxe,"כי ,`id k"difbc :eazk ,iptn d"c .b sc lirl 'qez]

[eaeg lra ipta firn mc` oi`y dwfg yiy iptn dfy :azk ,daxck d"c .fw sc w"aaשבועה נשבע אינו מדרבנ וא ,
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

`'.חמורה, oic gp daeyz my k"ynae ,aexir d"c my w"a zkqna 'qez oiir - zeiyxt aexir opixn` `ly c"nl s` dfe]ולעני

היסת שבועת y"`xaחיוב x`eank utg zhiwp `la `ide ,zqid zreay rayp - .'n sc zereay zkqna p"xc `ail` `nw `pyill -

,ongp ax d"c .giw sc w"aae ,o`ne d"cae ,i`n d"c .`n sc 'qeza y"iire ,s"ixd itca .k sca my o"xae ,'h 'iq zligz 'i wxt ,my

[ef `pyilk dkldy wqtp ,'` 'irq ft 'iqae ,f 'irq dr 'iq r"yehae ,oi` d"c ,.d sc lirl 'qezde ,ef `pyilk dkld m` epcy.

.2zvwna dcen m`e" שנאמר שבועה, זהחייב הוא a'],"כי oic my w"aa k"yn oiire].

.·˙ˆ˜Ó· ‰„ÂÓ˘Î ÔÂ„˜Ù·

w"a 'qna 'qezd itl oke ,`"a ix e i "yx itlד קז. ד"(ד בסוגיי בתוס' הובאו ודבריה עירוב, ליה)"ה משכחת myaה
z"xמדאורייתא."לכו שבועה חייב ע

o i i b eqa 'qezd itle( z"xc(ש `ail`חמא בר דרמי ברייתא לפי אבל , יוס בר חייא לר' דוקא זהו

א אבא בר חייא ר' לפי ,"וכ מדרבנ לא וא חמורה, שבועה חייב אינו יוחנ -ר zqid zreay wx aeig oiprle]

z"x m`y ,azky oiibeqa 'qez lr oey`xd exeaica `"yxdn 'ire ,w"a 'qna 'qezdk xnel `"`y dgked e`iade ,'` oica dxrda lirl oiir

[xg` cvn o`k mzrcl dgked azk ipyd exeaica mpn` ,mzgked dgcz ,inxle d"ca o`k i"yx ixacl mikqi.

.‚ÏÎ· ¯ÙÂÎ˘Î ÔÂ„˜Ù·

בבהתוס' הגמ' פי על ש חמורה,ק)"(בסוגיי שבועה חייב שאינו `ail`כתבו: ,daxck d"c .fw sc w"aa i"yx zhiy itl]

[y"iir ,zenewn cerne oiibeqn eilr eywd my 'qezde ,`ziixe`cn dreay aiig - sqei xa `iig iaxc.

.„˙ˆ˜Ó· ‰„ÂÓ˘ ‡Ï· "ÂÒ‡" ÔÚÂË˘Î ÔÂ„˜Ù·

z"x itlשבועה"לכו חייב מדרבנ א חייב, מדרבנ א דאורייתא משבועה פטור sqei,ע xa `iig 'xl t"kr]

[r"ve ,opgei x"` `a` xa `ig 'xl mb ile`e,המשנה מדי שזהו בתוס': ומבואר ,o"xa x`eank ,utg zhiwpa dxez ly oirk `ide]

`"xbd xe`iaae ,my dyixtae i"aa oiir o"xd lr miwleg yi m`a ,bi 'irq ft 'iq r"eyd wqt oke .y"iir ,s"ixd itca .k sc zereay zkqna

[`n w"q my.

`"aixd itle" אמרינ בא כאתלוי כתוב פרשיות שלמ"עירוב מדאורייתא,", הוא החיוב אמרינ ד

" אמרינ כפירה, דהיינו במלוה, ששייכה בטענה שדוקא פניומשו מעיז אד חבירו"אי שיודע משו ,

" כטענת בפקדו אלא שייכא שלא בטענה אבל יודענאנסובשיקרו, לא וחבירו הואיל ומעיז, מעיז "

ולמ ,"בשיקרו. מדרבנ וא חמורה משבועה פטור אמרינ שלא `'ד oic lirl k"yn oiir - zqid zreay oiprle]

[zexrda.

ב במסכת עיי מהפסוקי הילפותות וביאור נוספי ובמש"דיני קה:–קו: ד נח."ק תשובה ש כ

.`idxkyyk e` jtidl e` milraa `ly dxky k"g`e eilra mr dnda l`yy ina oicd dn
dl`ye xfge milraa `ly dxkye milraa dl`yyk e` milraa `ly dxkye xfge milraa

?milraa:gv sc

:‰· Â˘˙

.1milraa `ly dxky k"g`e milraa dl`y" הקני א בגמ' ספק עמוהוי שבשמירהבבעליו "

השניה. לשמירה ג ממשי הראשונה

.2milraa `ly dl`ye milraa dxkyכ"את , בבעלי שמירה הוי לא א' שבדי ,"ל דיד בנידו ש

."ואת דיד בנידו ג זה א הגמ' מסתפקת , בבעלי שמירה שהוי א' בדי ל

i "yx zhiy itl.'א כדי דינ חיובי שאר לעני אבל , באונסי להתחייב לעני רק הוא זה ספק

[miaeigd lk iabl wtqdy mixaeqe miwleg mdy ,b"d d"c 'qezn giked y"yxd].

.3milraa `ly dxkye xfge milraa dxky'q ezaשאלה)"(ד דגזיהx`ean:ה שיש"שפטור, דכל כ

פטור. בשניה או בראשונה בעלי
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.4dl`ye xfg aeye milraa `ly dxky k"g`e milraa dl`y

i "yx itlאת רק זה, הנ"ספק הראשו בדי הראשונה,"ל לשמירה מצטרפת השניה שהשמירה (ואילול,

ש בגמ' מצטרפת"להצד שמצטרפת)לא פשיטא זה באופ ג את" ורק הנ", השני בדי לא"ל השניה שהשמירה ל

לראשונה, מצטרפת)מצטרפת בזה שג פשיטא שמצטרפת להצד .(ואילו

'q ezd itleאת רק זה הנ"ספק הדיני בשני שמצטרפת,"ל אומריל שלא או מצטרפת כא ג א (והספק

( לצירו אתצירו אבל הנ", הדיני באחד מצטרפת."ל שלא פשיטא זה באופ ג מצטרפת שלא ל

.5,dxkye dxfg aeye milraa `ly dl`y k"g`e milraa dxky' q ezd itlזה ספק יתכ לא

את רק ,"אלא לצירו צירו אומרי בא הוא והספק מצטרפות, השמירות הראשוני הדיני שבשני ל

הנ הספק ,"ולשיטת ובדינ בצדדיה שווי כא והספק ד' די oeylnל ixdy ,i"yx zhiy lr eywd df gkne]

itly cv eze`a dpzen df wtq - i"yx itl mb ,y"yxd ly eaeyi itle ,mcewd wtqd dpzeny cv eze`a dpzen o`k wtqdy gken 'nbd

`l 'c oicay l"z`a edf dicicly `l` ,sexivl sexiv mixne` `l `ny wtqdy mikqn i"yx mb o`ke ,'c oicay wtqd dpzen ezhiy

zewitqd x`y lke ,milraa dxiny ied `ly hytp oey`xd wtqdy wqt ,i"ld oecwte dl`y 'ldn a"ta m"anxd .zexinyd zetxhvn

,dpey`xd `irad ixg` wx "l"z`" qxb m"anxdy ,`"xbde ,i"ad ,mgexi 'xd ,n"nd eyxite ,ci sirq eny 'iqa xagnd wqt oke ,ewiza elr

[ipyd "epivne" d"c axr 'iq a"g u"ayz r"re.

.ai,l`eyd lr mipte` el`ae ,li`ynd lr zeixg`d mipte` el`a ,l`eyl ezxt glyy li`yn
?recne.hv :gv sc

:‰· Â˘˙

.1l`ey ly ehiwle exiky cia e` l`ey ly epa cia e` ely epa cia dxtd z` glyy li`yn
באונסיה. חייב השואל אי

.2"gly" el xn` l`eyd m`.באונסיה חייב השואל

.3"ixard jcar cia il dgly" li`ynl xn` l`eyd m`אמרינ לא שהרי באונסיה, חייב השואל

" עברי רבובעבד כיד עבד ."יד

.4"iprpkd jcar cia gly" xn` m`" דאמרינ פטור, רבוהשואל כיד עבד ."יד

.5x"dx icivl e` `hniql ,exivgn d`vie "`eaz `ide lwna dyikd" xn` l`eyd m`

ax itlש המשאיל, של הכנעני עבדו איתה הל א ואפי' חייב, מרגעהשואל עצמו שיעבד הרי

בתוס' המשאיל, של מחצירו יצאה )"(דשהבהמה כיו משכה,ה כאילו שהוי משו שזהו [ahixle"`מבואר:

[i"yx zpeek mb oky azke ,axr oicn נפטר.- אינו השואל הפרה ע עבדו את המשאיל ששלח ומשו ,

' q ezdאמר)"(בד yxtn:ה l`ppg ep iaxy ,e`iad.כוותיה והילכתיה פטור, השואל שמואל שלפי

,"jl ip` aiigz`e lwna dyikd" xn` m` s` xehty - 'i w"q my j"yae ,ny 'iq n"cae ,i"aa ,oiibeqa i"wenipa `aen - azk o"xde]

xaeq ,ai 'iq y"`xde .my i"wenipa oiir - axr oicn aiig epi` l`eny itly mrhd .dfa aiigne wleg ,miycga `"ahixd la` ,y"iir

'iq mixney 'ld `"pgna cer oiire ,ai w"q htynd zeaizpae ,my j"yae 'f ,'c 'irq ny 'iq n"eg `"nx 'ire ,ax lr l`eny bilt `lc

['f.

.6x"dxl cin z`vi m`e

' q eza oey`xd uexizd itlהריצב"(ד שיטת וכ , כיו תוד"ה לא: ד כתובות במסכת בב"א והתוס' וברשות, ד"ה ק

ד או)"עט. .ה לקני הראוי מקו הוי לא שהרי פטור, השואל

'q eza ipyd uexizd itleמ , לקני הראוי מקו הוי לא מקח שלעני דא חייב, לעני"השואל מ

, קני הוי i"yxאונסי ixacn zvw rnyn oke]בתחילת[miptl d"c.

.7- micra gily dyr l`eyd m`i "yxaבב הגמ' פי על הויx`ean:ק)"(במשנתינו חסדא רב שלפי

דע חייב, והשואל ""שליח, המשאיל בפני שאמר כמו זה עדי כיו"שלחי שליח, הוי לא רבה ולפי ,
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המשאיל. בפני היה שלא

.8- "ipelt ici lr il gly" micr ipta azk l`eyd m`' q ezaואמר)"(ד אמרx`ean:ה כאילו שהוי

" בפניו ""שלחלו בפניו לו אמר בי הבדל דאי ""שלח, לו כתב לבי gily,."שלח, d"c .cw sc w"aa 'qezd j`]

[`cqg axe dax zwelgna ielz oicd - micr ipta did m` s` eipta did `ly lk oipr lkac :eazk.

.biynzydl ligzd li`yndy iptl ea xefgl leki li`ynd m`de ,oiqpe`a aiig l`eyd izni`n
,utga,oixneyd x`ya ok oicd dne?recne.hv sc

:‰· Â˘˙

.‡Ï‡Â˘

.1oiqpe`a aiigzdl oiprl'תיקנו)"(דהתוס כ משיכה,ה משעת שמתחייב לדינא itlסתמו md mdixac]

oke ,`ziixe`cn 'it` edfe ,i"wq j"yae ,fh w"q ny 'iq `"xbd xe`ia oiir - dkiyn v"` - axl la` ,l`enyk ,xn` d"ceza ewqty dn

edeyxit jk - oiibeqa mb mi`aend xfrl` iax ixac z` yxtn jky rnyn ,epwiz d"c i"yxita mbe ,epwiz d"ca .hr sc w"aa eazk

d"n`ae ,my i"pt 'ir j` ,mipexg` dnk,my y"`xd k"ke - 'i dpyn seq g"t lirl h"ieza r"re ,116 dxrd bnzz 'nr w"a 'qn lr

dil xn` m` :l"fe ,l"pd ax ixac it lr wqt o`ky ,my eixac z` xzeq dxe`kl ,eh 'iq oiibeqa y"`xd j` ,mipey`x daxd zrc oke

l`eydy y"`xd zrcy :xnelk .l"kr ,oiqpe`a aiigzn d"t`e 'eke dpew dkiyn oi`y mewna x"dxl d`vie "`az `ide lwna dyikd"

oiire ,'c 'irq ny 'iq `"nxd t"ke .olic 'qezdk `lce ,dkiyn iptl s` xneyd i"r dxinyd zlawe ,milrad zewlzqd onfn aiigzn

inp d"de oiqpe`a aiig dkiyn zryn y"`xd w"dc" ,w"a 'qna y"`xd zpeek yxtl dvxy ,s"ixd itcn :p sca oiibeqa mixeabd ihlya

- ok xnel xyt` i"yxa mb 'e`kle - y"iir ,'qezd zpeeka mb f"irk azk ,fy 'iq "dyixc"ae ,r"va miiqe ,"xenyl eilr laiwy dryn

,mnvr z` milraa ewliqy dryn aiigzny 'qezd lra i"x mya azk ,nye ,fy ,`vx 'iqa oke ,by 'iqa xehd azkc `d dfa ayiil

zeaizpa y"iire ,'f sirqa ezwizyn dxizq my mipexg`d eilr eywdy dnn ,l"pd n"y 'iqa `"nxd ixac ayiizi mb f"itl dxe`kle

oia zwelgn yiye ,`weca md 'qezd ixacy ,cnl fh w"q n"y 'iqe eh±bi w"q `"vx 'iq n"ega exe`iaa `"xbdy `l` ,ai w"q mixe`ia

,dkiyn zryn miaiigzn mixneyd lky :g"d zexikyn a"ta m"anxd zrc ,'a oic onwl x`aziy itk y"eye g"eya n"ae w"a 'qezd

mixe`iaa `vx 'iq zeaizpae ,'f ,'c 'irq ny ,'a 'irq fy ,` 'irq by ,'d 'irq `vx 'iqa `"xbae j"yae n"eg r"eyae ,my n"na oiire

[ai w"q nye ,ai w"q.

.2milrad zxfg oiprle

in` iax itlה". החפ את ולתבוע בו לחזור יכול המשאיל אי משיכה שמשעת ה

`ped ax itl,חזרה לעני בשומרי קונה לא opaxcn]משיכה oiae `ziixe`cn oia]שהשואל זמ כל ולכ ,

. החפ את ולתבוע בו לחזור יכול המשאיל בחפ להשתמש התחיל לא

- xfrl` 'x itle,`ziixe`cnבו לחזור יכול המשאיל בחפ להשתמש התחיל לא שהשואל זמ כל

, החפ את epwz,ולתבוע minkgy `l`את ולתבוע בו לחזור יכול המשאיל אי המשיכה שמשעת

בסוגיי התוס' וכתבו , )החפ כשואל,(ש דינו זה לעני שהשוכר :d"dc d`xpe ,in` 'xc `ail` md mdixac]

li`ynd leki m`a ,.hr sc lr 'f wxt w"a zkqn lr i"dfra aezkpy dnae ,oiibeqa 'qezd lr `"xbd zedbda r"re .zehiyd x`y itl

[125 dxrdae ,dnzz 'nra daexn 't w"a 'qn lr d"n` 'ir - jyny `la utga ynzydl l`eyd ligzdyk ea xefgl.

.·˘"Â˘Â Á"Â˘

' q ezaד)"( כ שמירהx`ean:ה ושו"(שושחיובי בפשיעה, ואבידה)"ח בגניבה השמירה,ש קבלת משעת מתחיל ,

" אמר כשהשומר לפניוא ,הנח שמש בלא ב[" במס' עט."ובתוס' ד aiigzdlק dey mpic mixneyd lky :eazk ,epwiz d"c

.'` oic lirl m"anxd zhiyke ,mcewd oica x`azpy itke ,dkiyn zrynהרא פסק ש"וכ oiibeqa,ש 'qezd zhiy lr miwleg md dxe`kle ,

dywy `l`בשו"שהרא פסק טו, בסי' בסוגיי ושו"ש אצלנו"ח כהתוס' `mixtש dpgna oiire ,'` oicay dxrda lirl dfa epazky dn oiire ,

miyxtnd zehiy lr k"yna ,cpzz±`pzz ,enzz±bnzz 'nr daexn wxt w"a zkqn lr d"n`a r"re ,df lka k"yn ,'f 'iq mixney zekld

[oiibeqa.

.cili`yndozepd e`?recne ,dnka ,lren in ,exiagl ycwd ly mecxw.hv sc
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in` iax itlא א זה ודי לכתחילה, אפי' בו לבקע מותר וחבירו שבו, הנאה טובת לפי מעל המשאיל

דס משו , בחפ להשתמש התחיל לא עדיי הקודמת)"(כנל"השואל בתשובה לעניל ג בשואל קונה שמשיכה ,

חזרה.

`ped ax itleדס ימעול, לא והמשאיל להחזירו, יכול השואל בו, להשתמש התחיל לא עדיי ל:"א

אלעזר, ר' לפי הוא וכ חזרה, לעני ולא , באונסי להתחייב לעני רק בשואל קונה xneg`משיכה ied k"l`c]

enk ixnbl oicd ,minkg zpwz ixg` xfrl` 'x itly l"q - w"nhiya `aen - `"ahixd la` ,epwiz d"cez .hr sc w"a oiir ,`lew icil iz`c

[`ziixe`c oipwk aiyg opaxc oipw df oiprlc ,`xnegl oia `lewl oia in` 'xl.

'q ezaeוחבירו)"(ד :x`ean:ה וכדלהל שרת, כלי שהוא קרדו לבי שרת כלי שאינו קרדו בי לחלק שיש

.1exiagl epzpy zxy ilk epi`yk mecxwמרשות להוציאו שהתכוי כיו , לחולי יצא והחפ מעל,

b']לרשות oic ,dp daeyz a"t "oiyeciw" zkqn lr k"yna oiir - lrn `lc dcedi iaxl l"q cifna eli`c ,bbeyae]לא והשני ,

zeyxl,מעל, zeyxn `ivedl oiekzd `l m`eהקדש של קורדמות לה המסורות בגזברי לדוגמא:

. לחולי יוצא אינו והחפ מועלי eaכול zepdil wx ezpeeke ,elfebl oiekzn epi` j` ,ely epi`y rcei cg` lky ote`a]

:x`ean m"xdnae `"yxdna .ied olfb zrcn `ly l`ey l"iiw `dc ,oilegl elek `vi b"dkay exaq dligza oiibeqa 'qeze ,egipdle

oiprl mda exfg `ly :w"nhiyd it lr yxity ,dgny xi`n 'x iyeciga r"re .'b oic onwll deey epicy l"qe mda exfg seqa 'qezy

[df hxt.

.2zxy ilk `edy mecxw[zepzka d"cez .cp sc oiyeciw zkqn oiir - ekpgzpy]ולא מעילה אחר מעילה בו יש

לו שהיה הנאה טובת לפי משל אחד וכל לרשות, מרשות להוציא כשהתכוי א , לחולי יוצא

dp,במלאכה, daeyz a"t "oiyeciw" zkqn lr k"yna oiir - dilr biltc n"x itle ,bbeya dzid dlirndyk s` - dcedi iax itl]

['a oic.

.3exiagl ycwd ly mecxw li`yndלהוציאו התכוי לא שהרי שבו, הנאה טובת לפי רק מועל,

לרשות, lrn]מרשות d"c i"yx - efk d`pd zaeh l`eyd el wifgdl elyn xqgp zeidl dvex `ed dnk micne`e]והשואל .

אמי. רבי של דינו וזהו לכתחילה, בו לבקע מותר

:ccvn i"xdזמ עד בו לבקע ומותר לשואל, שנות הנאה אותה אלא לחולי יוצא אינו שהקרדו

משא יותר, ולא ."השאלה לחולי יוצא הקרדו שכל בעלמא לחבירו בנותנו כ

.eh,lrn m`d ,ycwd ly dxew e` oa` lhp,dnka?recne:hv sc

:‰· Â˘˙

.1envrl lhpy xafb,מעל dlihpaלא dlirn ied ycwd ly utg lhepd xg` la` ,zeyx dpiy `le li`ed ,xafb `wece]

[dlirna 'nbd it lr i"yx - cala.

.2exagl dpzpע שהרי מעל, לא וחבירו מעל ."הוא לחולי הוצאה נעשה לאחר הגזבר נתינת iי "xd
ד א' בעמ' וחבירו)"(בתוס' שבה,ccvn:ה הנאה טובת לפי רק ולא כולה, כשוויות משל לחבירו שבנתנו

."אע מכ יותר נהנה שלא פ

.3ezia jezl d`paשו תחתיה שידור עד מעל לא זה הגמ'"הרי הארובה, פי על שהניחה והוא פ,

שאע שקיי"אומרת: ""פ פטורל חסר לא וזה נהנה מ"זה ,"" משו שאני, הכא מדעתמ שלא שהקדש

דמי מדעת sc,"כהדיוט w"a zkqna i"yx zhiy .heicdk d"c .`k sc w"a 'qna 'qezae ,oiibeqa i"yxit oiir 'nbd zpeek xe`iaa]

'qez zhiy ,cin lrene iepiy ied - draw la` ,ziaa draw `lyk `wec edf ,"t"ey da xeciy cr lrn `ly" epipyy dnc :`ede d"c :k

['k daeyz w"a zkqna k"yna r"re ,eziixal xfegd iepiy iede li`ed ,t"ey dizgz xeciy cr lrn `l - draw 'it`c :my.

.fh?xg` dcy ab` dndad iwfp z` opiniiy ikid:hv sc
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i "yxד)"( שמי ומהyxit:ה זריעתה, ע הקרקע למכור בא היה בא מדמיה, סאה בית נחסר כמה שמי

זו, ערוגה אכילת בשביל דמיו k`]חסרו daeyz w"aa zkqn lr dfa k"yna r"re]מדמיו סאה בית נחסר מה וששמי ,

זו, ערוגה אכילת מבשביל לחד ב"(והיינו במס' חנינא)"ד בר יוסי ר' והוא נח:, ד ',ק q ezaeד מהגמ'"(בסוגיי פי על , שמי ה

( :ש eazkושרש"שלמ , סאי בשישי סאה שמי זה של"ד שוויו לקבוע נוספת שומא שזוהי מפרש ש י

הראשונה, בשומא שמצאו היחס לפי זו אכילה שהחסירה החסרו את מנכי ומזה סאה, c"nבית itlye
my ipy(ינאי ר' תירקב(והוא סאה)שמי תרקבי(חצי xaבשישי i"x zhiya l"pk ,dipyd `neyd idefy ,my i"yxite]

d`q mvra `id dipyd `neydy `veie ,dpey`xd `neyd iabl g"aix lr wleg epi` i`pi 'xy ,my siy m"xdnde w"nhiya miyxtne ,`pipg

[oi`q miyelya,my iyily c"n itlye(חזקיה בששי(והוא שאכלה כמה שמי אלא סאה בית לה שמי אי

כמותו qezdk'שיעורי yxtiy okzie ,miyyl `edd xeriyd miwlgny yxti i"yxy okziy 22 dxrdae 'n 'nr my w"a 'qn d"n` 'ire]

[ef dlik` zgxw i"r ezenk mixery miyy incn xqgp dnk oinyy -.

'q ezd zhiy itl eli`e:`pipg xa iqei 'xlמדמיה נחסר כמה תבואה, סאי שישי בה שיש שדה שמי

פ"ע אכלה וא אחת, סאה קרחת העולהי הסכו את , בהתא מכפילי או מחלקי יותר, או מסאה חות

i`piלסאה, 'x itlהנ באופ תרקבי בשישי תרקב diwfgל,"שמי itleשאכילתה כמה שמי לעול

מאכילתה. שישי פי' הגדולה שדה בדמי rxfמחסירה d`q zial dpekd "awxz oke" "d`q zia" ile` ewtzqd my 'qeza]

,'qezd zeiyewn i"yxit aeyiiae 'qeze i"yx zhiy xe`iaa ,my w"aa s"iy m"xdna r"re .o`k myexitk ecciv j` ,q"ya zenewnd aexa enk

[`k daeyza my ep`ady ,c"a`xd mya `"ayxd zhiya y"ire.

.fiote`a ,owifd e` olk`e ,ycwd ly e` heicd ly ,miyelz mixnz miying lfby in mlyn dnk
ziag xayy in mlyn dnke ,49 mieey cxtpa mxkenyk m`e ,50 mieey cgia mxkenyk m`y

?recne ,drax` mini x`yae ,dyng weyd meia exignyk ipepgl:hv sc

:‰· Â˘˙

.‡ÌÈ˘ÂÏ˙ ÌÈ¯Ó˙·

.1oileg ly md m`" ששנינו כמו המזיק, על דמקילי ,49... שדהמשל באותה סאה בית ."שמי

.2ycwd ly mixnz lk`yk m`חמישי .(וחומש)משל

.3ycwd ly zexit wifnae" שנאמר חומש, בלא קר יאכלמשל בתוס'כי ומבואר למזיק, פרט ה"(ד"

"פרט) שהפסוק יאכל: בגזכי מתרומה הקדש ולמדי בתרומה, נאמר """ "חטאש, א"חטא" שפטור ,

, מדרבנ רק הוא שבסוגייתנו הקדש במזיק הקר וחיוב , fk]מקר daeyz '` wxt w"a zkqn lr k"yna r"re].

.·¯Á‡ ÌÂÈ· ÔÈ·Â ÌÂÈ· ÔÈ· ,ÈÂÁ Ï˘ ˙È·Á ¯·Â˘‰

אח וא , הראשו השוק יו סו עד מחזירה א רק ממו להוסי בלא חבית להחזיר החנוני"יכול בא כ

חביותיו, כל את השוק ביו מכר ziipfxa`]לא ince ,dgxh xky xkenl zekple ,dyng ozil mb ezexyt`a df ote`ae].j`
weyd mei xary xg` eizeiag lk xknykלמוכר ולנכות חמשה, לשל וחייב חבית, להחזיר יכול אינו

oiibeqa,ל."כנ 'qezde i"yx zhiy ok]הרא שיטת והראב"אבל ziagד,"ש zxfgda xhtp epi`e ,dyng mlyl aiig ,weyd meia dxay m`y

,dyng lawle dxkenl lkeic ,elyn icn zeax zeiag el oi`y epiidc ,meia ea dxkenl lkeiy ote`a `wece ,weyd inin cg`a dxifgn k"``

`ed aeigd mlerlc l"qc ,drax` wx aiig - wey ea oi`y xg` meia dxay m`e,dx iayd zry itkהרי mlerl"והרמב"ולפי -

deyy sqk e` ziag mlyno in elyzd me iazeax zeiag el yi m` la` ,meia ea dxkenl leki did m` wx dyng deyy aygp weyd meiae ,

,dxay mei dfi`a welig oi` ef dhiyle ,xweid meia dxkenl leki did `l ,ziag lawn did m` mby oeikn ,drax` deyy aygp - elyn icn

dywdy dn r"re ,y"rre ,dex`ia ji`e 'nba el` miyxtn eqxb ji`d ,'i±'g w"q y"c 'iq n"eg r"eya exe`aae oiibeqa `"xbd zedbda 'ire

[ef dhiy lr '` w"q my g"devwd.

.gi?sqk oipwa iprpk car zepwl mileki m`d:w .w sc
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דקיי(במשנתינו)י"רש ובתוס'"הביא, , בכס נקנה כנעני עבד דל ב' מאיר)"(בעמ' רבי לרה דאפי' דסבר"מבואר: מ

" וגזל שבועה כמטלטלילעני k`],"עבדי daeyz onwl oiir]מ כמקרקעי,", הוא הרי כס קני לעני zkqnaמ r"re]

[gi daeyz my k"yna oiire ,sqka dpwp car oi` - ilhlhnk icar xaqc n"x itly :eazk oey`xd myexitac ,silgnd d"cez :ev sc w"a.

@.hi.recne ,cleed z` mipzep inl dclie xenga dxt silgdy ina oicd dn.1"wfgen" cg`yk
."ixa" mipreh mdipye.2."ixa" e` "`ny" mipreh mdipye miwfgen mpi` mdipyyk

.3,wfgen xkend e` gwelde ,"`ny" mipreh mdipyyk`ivedl `ad `nw `xna millkd dne]
[wfgenn?.w sc

:‰· Â˘˙

.‡"È¯·" ÌÈÚÂË Ì‰È˘Â ˜ÊÁÂÓ Ì‰Ó „Á‡˘Î

o pax itlה"המע[dreay `lae]'התוס ובד"(ד, מני, הא )"ה תנ הרשבה שאפי'"בש מסוגייתינו הוכיחו

מוחזק בתר שאזלינ לרבנ מודה jenqaסומכוס 'ir - "zexceb"a 'it`e ,wfgend `ed gweldyk s` edfy ,egikede ,dreay `lae]

oi` ,"ixa" oreh mbe `xxc d"c :a sc lirl i"yx yexit oiir - mdizeprh `la mb xaca wtq yiy 'it ,`pennc `xxc yie li`edc - 'b oic

['b 'irq '` llk zewitqd qxhpewae ,`"xbd zedbda... oiir m"anxde s"ixd zhiyae ,ecin `ivedl.

:g ik ed i "xבב לה:)ק"שהסוגיא זה.(ד באופ ג חכמי על חולק שסומכוס וסוברת zwelgnחולקת idef m`a]

[daeyzd seqa dxrda y"n oiir ,zeibeqd zwelgn e` m"ayxe i"x.

.·ÌÈ˜ÊÁÂÓ ÌÈ‡ Ì‰È˘˘Î

.1"`ny" mipreh mdipyyk m`

o pax itl,קמא מרא חזקת בתר dreay]אזלינ `lae].

qekneq itl,יחלוקו[inc d"cez - d"rndy qekneq dcen `pennc `xxc oi`yk la` ,`pennc `xxc mb yiyk `wece].

.2"dcli i...zeyxay ,ixa" mipreh mdipyyk m`

`ped ax da dax itl" אומר סומכוס בזה שבועה"יחלוקוג דאיכא היכא סומכוס ומודה ,

הוולד. בכל ויחזיק המוכר, דישבע דאורייתא,

`ax itle" אמרינ שלא לרבנ מודה קמא,"יחלוקוסומכוס מרא חזקת בתר אזלינ אלא .epipyy dne]

ipte`a wx edf "xkend rayi"['e oic onwl mix`eand m.

.‚"˜ÊÁÂÓ" Á˜ÂÏ‰Â ,"‡Ó˘" ÌÈÚÂË Ì‰È˘˘Î

' q ezaוד"(ד וליחזי, מני)"ה הא "x`ean:ה שטוע במקו מספק חזקתו תועיל שלא הוא סברא "שמאדבפרה

, מעול בה מוחזק היה dwfg"ולא mdl oi` zexcebd" ,.el sc a"a 'qna xn`c yiwl yix ly epic gkn edfy 'qezn 'e`kl rnyne]

ilra lk epiidc "zexceb"d lkl d"de ,"zekled odyk aegxa oqtzy e` ezeyxl e`a mdil`n `nyc meyn" ,d`pwy dgked dpi` ezwfgen ik

ohw cary 'nba my xn` `axy t"r`y ,'qezd etiqede ,micar oke ,a"eik lke ,my a"a 'qna x`eanke ,mifr hrnle ,cal jlil okxcy miig

,ezgkye myl ez`iad `l en`y dwfg opixn`e ,jld `l envrn i`cec ,xg` mc` zwfga en`yk `wec edf ,dwfg el yi zkll leki epi`y

`"yxdnd itl wx df lk j` .df lka 'qezd lr dywdy dn oiibeqa y"yxa 'ire ,oad lr s` dwfg oi` ,cg` mc` zwfga dpae m`dyk la`

["zexceb"a wx `le ,"`ny"a dliren dqitz oi` mlerl - mdilr miwlegd itl j` ,dkenqd dxrda onwl mi`aend m"xdne.xkend m`e
wfgen'וליחזי)"(דבתוס "ה שטוע א חזקתו, שמהני בתחילה,"שמאכתבו: בה מוחזק והיה הואיל ,dne]

wx edf - dligzn wfgen didy ina xaecn myy s` "zlren ezwfg oi` ,`ny oreh inp wfgendy mzd" eazk ,ipn `d d"c jenqa 'qezdy

,y"`xd 'qez xtql zexrda k"ke ,qekneqlהמהרש -ל:"דעת qekneqle oiae opaxl oia ,m"ayxd itly ,miwleg '` oic l"pd m"ayxe i"xy

,`nw `xnl oipzepe epnn mi`iven "ixa" orehyk s` - opaxc `ail` i"x itlye ,"ixa" oreh dld oi` m` wx wfgenn `ivedl leki `nw `xn

,"`ny" orehyk elit`e ,epnn mi`iven oi` qekneql s` f`y ,sebd zwfg el zriiqn k"``המהרש והמהר"דעת m"ayx:"א ewlgp `ly

,qekneql oiae opaxl oia ,ezriiqn sebd zwfgy eze` dkef - wfgenn `ivedl dvex `nw `xnyke ,i"xeבי מחלוקת יש , הגו חזקת וכשאי

, לחכמי eli`eסומכוס ,wfgenl llk aygp epi` "ixa" oreh epi` m` "zexceb"ay `l` ,wfgenn `iven epi` mlerl `nw `xn - minkg itly
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

xwirdye ,midenz `"yxdnd ixacy ,'d w"q mixe`iaa ,bkx 'iqa "zeaizp"a 'ir ,"ixa" oreh wfgend oi`yk ewelgi oilhlhnd lka - qekneq itl

[y"rre ,l"yxdnd ixack.

.kdne ,rayidl aiig mipte` eli`a ,zvwna dcen dlde ,"car e` rwxw" exiagn dpwy orehd
?qekneq itl oicd:w .w sc

:‰· Â˘˙

.‡ÔË˜ „·Ú" ,"‰Ë˜ Ú˜¯˜" ¯ÓÂ‡ ‰Ï‰Â ,"È˙Á˜Ï ÏÂ„‚ „·Ú" Â‡ "‰ÏÂ„‚ Ú˜¯˜" ¯ÓÂ‡ ‰Ê
."È˙¯ÎÓ

o pax itl" אפי' לו ומלתת משבועה, פטור קטנההמוכר וקרקע קט"" ""עבד כדי לו, והודה חיטי טענו

דקיי"בשעורי ,", ומתשלומי משבועה שפטור cn]ל daeyz 'b wxt w"a zkqn lr k"yna oiir]ד ועוד הוא,היל", "

מלישבע,"דקיי שפטור ai]ל daeyz '` wxt lirl k"yna oiir]דקיי ועוד ,"" העבדיל ועל הקרקעות על נשבעי ."אי

qekneq itle.יחלוקו

, ohwd z` mlyne , "xkn ohwy xkend rayi " ep izpyna ep i pyy dnמודה כשהוא להעמידה יש

: דלהל ובאופני , היל בלא הטענה מי "1.במקצת כשטוענו דמיבמטלטלי , קט עבד ודמי גדול עבד דמי

קטנה שדה ודמי גדולה ."שדה

.2" כשטוענו קטבמטלטלי עבד וכסות גדול עבד "כסות כשטוענו וכ הבגד, מדת נחתכה לא ועדיי עומרי"

קטנה שדה ועומרי גדולה ."שדה

.3" ועומריהכשטוענו ושדה וכסותו, קט עבד וכסותו, גדול ע"עבד דנשבע שבועה.", גלגול י

""כר4. דסבר כמטלטלימ וכר"עבדי , עליה ונשבעי ,"" דסבר חייבג בשעורי לו והודה חיטי באופ"טענו ,

" הוי העבד.הילשלא של היד את שקטע כגו "oi`y dcen n"x ixde ,"rwxw" mb dpyna epipy ixdy ,ef `zniwe` dzgc 'nbd]

[zerwxwd lr oirayp" כא אמרינ לא סומכוס לפי שאפי' אומרת: הגמ' במקו"יחלוקו. סומכוס ומודה הואיל ,

דאורייתא. שבועה שאיכא

.·"Ú„ÂÈ ÈÈ‡" ¯ÓÂ‡ ‡Â‰˘Î ,"¯ÎÂÓ‰ Ú·˘È" ‡·· ÂÈ˙˘Ó· È¯ÈÈ‡˘ ÔÙÂ‡ Â˙Â‡·

:x`ean ep izpyna.הלוקח nye`שזכה ixa" :fv sc lirl c"nlc :oldlcke ezprh lka dkf `ly ,zehiydn wlg itl okzi j`]

lirl 'qezd zhiy lr dyw ,'` oic l"pd ,3 `zniwe` itl j` ,my dpynd z` 'nbd dvxizy enke ,n"li`yn oicn dkfy l"v ,"sicr ixa e`l

s`y ,ewqte 'qezd lr ,cere my i"wenipd ewlg zei`x cere ef di`x gkne ,n"li`yn leblb zreaya opixn` `ly mixaeqd ,meia d"c .fv sc

exe`iaa 'ire ,qekneqk `edy azk oiibeqa eizedbda `"xbd ,'qezd itl dpynd z` ayil mipexg`d ewgcpe ,df oic xn`p leblbd zreaya

qekneql s` edf ,"sicr ixa e`l" c"nly my eazky ,`nil d"c .fv sc lirl 'qezd ixacl xzeq oi`y ,iyilyd hewila ,en w"q d"r 'iq r"eyl

r"re ,my `"xbd xe`iaa oiir dfa mitqep mipic ihxt .`i w"qq mixe`iaa my zeaizpae ,oiibeqa ixi`nae ,'qezd zhiyl mitqep miaeyii y"rr

['h daeyz lirl n"li`yn ipic ihxte ,'g daeyz lirl ,`nye ixa ipic ihxt.

.`k?recne ,xvail zecnerd miapr lre ,zerwxwd lre micard lr oirayp m`d:w sc

:‰· Â˘˙

o pax itl,לא[fh daeyz '` wxt lirl k"ynae ,`nlic d"cez oiir - llk hxte llk iyxcc]ענבי על נשבעי אי וכ ,

לקרקע. ונחשבי הואיל ליבצר, העומדות

n"x itleר ותני אבוה בר רבה ,מ)"(וכדמחלי העבדי על my]נשבעי 'qez - ieaixe herin ieaix yixcc]נשבעי ואי ,

הקרקעות, my]על '` wxta lirl k"yna r"re ,my 'qez - herin mey dil zi`c],ליבצר העומדות ענבי על נשבעי א ,

דמי."דס דכבצורות ל

.ak,dreay oiprl rwxwk mpic m`d ,xvail micnerd zexit?g"rae ,zay:w sc
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

:‰· Â˘˙

.1dreay oiprl

o pax itl. עליה נשבעי שלא כקרקע דינ

n"x itl.כמטלטלי דינ

.2zay oiprl' q ezaואמר)"(ד חייב."שלכוx`ean:ה והתולש כקרקע הוי ע

.3g"ra oiprl'q eza( שהר"לכוx`ean:(ש והביאו כתלוש, הוי ר"ע לפי רק שזה סובר, (במסכתש"ח

.ק)"ב גמורי פירות משל גמורי פירות אכלה בהמתו שא zeaezkaeהסובר, ,wqte d"c :hp sc w"aa 'qezd]

[g"xd zhiyk wx eazk ,seq d"c .`p sc.

.bkeyr miizpiae ,rwxwa gweld mze` ddyde ,dtixyl mze` uewiy ick ,mivrl eizif xkend
?mizifd mikiiy inl ,mizif:w sc

:‰· Â˘˙

.1"xzl`l uew" el xn` m`מרביעית פחות עשו i"yx]אפי' - ony],הקרקע לבעל אלו הרי לסאה,

[ewelgi :yxtn `"ayxde ,rwxwd lral lkd :wqt ,`"id mipky zekldn c"t m"anxd].

.2"dvex jpdy izn uew" el xn` m`.מרביעית יותר עשו אפי' , הזיתי לבעל אלו הרי

.3ozxivre ozwiqn ze`ved inc ieeya mizif cixedy xg`l d`ql ziriax x`ypyk `nzqa
פחות נשאר א אבל מוכר, של בקרקעו גדלו הלוקח דזיתי , שניה מכח בא הרווח שהרי יחלוקו,

הואיל , הזיתי לבעל הכל ועצירת מסיקת הוצאות דמי בשווי זיתי שהוריד לאחר לסאה מרביעית

אינשי. קפדי לא זה ועל

.ck,rwxwd lral e`/e mizifd lral m`d ,zexitd inl ,exiag dcy jezl mlzye eizif xdp shy
?recne.`w sc

:‰· Â˘˙

,y iwl yix xn` `ler itlxdpd otzyy onfn mipy yely xg`le odiyeba exwrpykוזה יחלוקו,

הרווח]. באה שניה ידי שעל משו אלא ספק, מטע ylyלא jeza la`דאמר , הזיתי לבעל הכל

" אוכלליה היית לא שלש בתו נוטע היית אתה ערלה),"א .(משו

,l "x xn` oiax itlyely jeza" ליה דאמר קטינייחלוקו, הוה נטעי אנא ופירשאי לה"" היה ולא י:

" וירקאצל, סילקא תחותיהו ""וזרענא כוליה, ליה אכילנא הוה לא מי שלש התוס'"ולאחר ופירשו ה"(ד,

ומולימא) הנחתי ביחד שנינו שנאכל כ דעת על בקרקעי, זיתי את שהנחתי מאחר שטוע כתבו": מ

נטיעות, דמי לית שחייב wqtpתוס': oke ,i"wenp - gay` i`rx` l"` mizpiay ieaird lr ixdy ,dligza miey eidy enk epiide]

[welgl dvex epi` mizifd lra m` cin el ozep - f"hd itl eli`e ,'b xg`l wx el ozepy - r"nqd zrc .r"yeha.yely xg`leהכל

" דאמר הקרקע, כוליהלבעל ליה אכילנא הוה לא מי שלש וכנלאחר r"yehdeל."" ,i"ld mipky 'ldn c"ta m"anxd]

urd gayl n"wtp n"n ,dlxr zexitdy t"r` :r"nqd azke ,rwxwd lral lkd - yly jeza s` ,odiyeb `la exwrp m`y :ewqt gqw 'iq

xikydl rwxwd lra lekiy oiprl n"wtpdy yxtn `l` ,l"pke ,rwxwd lral lkd odiyeb mr exwrpa mb dfac ,eilr dywd my f"hde ,mitprde

eizedbda `"xba rnyne ,wlg lawn zepli`d lray odiyeba exwrpa k"`yn ,ely lkde ixkpd ly zepli` zxenza e` melyza ixkpl zepli`d

f"hd itly d`xpe ,yly jeza ewelgi odiyeb `la exwrpa mby l"qe m"anxd lr miwleg 'qezdy ,'c w"q my r"eyd lr exe`iaae ,oiibeqa

m"anxd lr zebyda c"a`xd 'ke .oiibeqa `"xbd zedbdn zernyn yi oke ,mitprde urd gay oiprl `le ,ixkpl xikyda `wec 'qezd ewlgp

[n"lne ,n"qk ,n"n oiir ,f"r wleg m"anxd m`a ,r"yehd t"ke ,zerihpd inc mlyn odiyeb `la exwrpa s`y ,my.

" שמשו : יוחנ רבי ישראלדעת אר אעישוב , מלקוצ הזיתי בעל את לעכב הקרקע בעל יכול פ""

הקרקע, לבעל יהיה הכל ג' oziyשלאחר witqn `le zerihpl xeknl mieyy enk mizifd inc mizifd lral ozi rwxwd lrae]

.m`e d"cez - micner md zexit zeyrl ixdy ,mivr inc wxלקוצ רוצה הקרקע בעל mbcוא ,l`xyi ux`a 'it`e mvewl leki -
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05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

['d '` w"q my r"nqae ,'` 'irq gqw 'iq r"yeh - dvxiy dn `l` ely jeza rhep mc` lk oi` l`xyi ux`aובחו בעל", יכול ל

, לקוצ my]הזיתי r"ey - 'b xg`l oiae 'b jez oia],לעכבו יכול הקרקע בעל ואי ,zngn rwxwd ygked m` 'it`]

[dcya d"cez 'a 'nr - xdpd ztihy i"r `l` micia ok dyr `le li`ed ,drihpd.

.dkl`xyi ux`a ixkpd on dcy lawnd e` xkegd,`ixeqa e` ux`l uega e`,n"exza aiig m`d
?recne.`w sc

:‰· Â˘˙

.‡È¯Î‰ ÔÓ Ï‡¯˘È ı¯‡· ‰„˘ ¯ÎÂÁ‰

אח ורק התבואה, כל את לעשר חלקו."חייב את לנכרי נות כ

riwtdl o i pw o i` c"nl,מדאורייתא הוא המעשר etqkn]חיוב aeg rxetk iedy meyn ,ixkpl mlyny ewlg lr s`e].

' q eza x`eaneסברוה)"(ד riwtdl:ה o i pw yi c"nlyשחכמי מפני רק אלא , הדי מעיקר חייב אינו

וכתבו לעשר, הנכרי מ הלוקח את שחייבו כמו )חייבוהו בגיטי הגמ' פי מלעשר(על פטור בסוריא שהחוכר :

הישראל. מ חוכר ואפי'

.·ÂÈ˙Â·‡ Ï˘ ‰È‡˘ Ï‡¯˘È ı¯‡· ‰„˘ È¯Î‰ ÔÓ ˙ÂÒÈ¯‡· Ï·˜Ó‰

באריסות ומקבל מעשר, מיד להפקיע כוכבי לעובד קני שיש משו הנכרי, של חלקו את מלעשר פטור

דמי. כחוכר לאו

i "yx zhiy itlד)"( קני יש לעשרה פטור טעמי שני לעכו1.מפני קני מעשר,"שיש מיד להפקיע

לעכו2. קני שאי נאמר א א וזה גדל, הנכרי שברשות ונחשב דמי, כחוכר לאו מפני"דמקבל להפקיע,

הנכרי. של חלקו את לעשר עליו מוטל שלא

'q ezd zhiy itlסברוה)"(ד לעכוה קני יש בא תלוי כחוכר, לאו או כחוכר נחשב א להפקיע,"מקבל

למ רק ולכ , קני אי בא ""או להפקיעד קני למיש אבל במקבל, להחמיר ראוי אי """ קניד "אי

חוכר. אטו מדרבנ לעשר צרי

.‚ÂÈ˙Â·‡ Ï˘ ‰„˘ È¯Î‰ ÔÓ Ï‡¯˘È ı¯‡· Ï·˜Ó‰רש מאבותיו ותוס')"(שגזלה י

הנכרי)מעשר של חלקו את .(א חכמי שקנסוהו מפני דזה לדבר, טע נת יוחנ רבי לו, ונות

i "yx zqxib itl" שתהא הנכרי,ברהכדי של חלקו על א מעשר לית עליו שיקשה דמתו פירוש, בידו, "

חביבה אי שהרי קנסו, לא לאחר אבל אביו, של שהיה בגלל עליו, חביבה השדה שהרי לקנותה, יטרח

לקנותה. יטרח ולא בעיניו

g"xd mya 'qezd zqxib itle" שתהא ועיבורהכדי הנכרי, מ לקבל ירצו שלא כדי פירוש: בידו, ז""

לגזול, עוד רגיל הנכרי יהא לא וממילא לישראל, eizea`n",ימכרנה dlfby" xikfd `l exeaigae eyexita m"anxd la`]

[dfa k"yn zeipynd lr dpey`x dpyna oiir" בש במשנה איתא זה די יהודה, בתוס'"רבי ומבואר סברוה)"(ד, דרביה :

ת דברי על מוסי עליו."יהודה חולק ולא ק,

.ek?`gxih xkye eize`ved inc lawn m`d ,zeyxa `ly drhpe exiag dcy jezl cxeid.`w sc

:‰· Â˘˙

.‡ÚËÈÏ ‰ÈÂ˘Ú‰ ‰„˘·

לנוטעה, זו בשדה לית רוצה אד כמה ואומדי העליונה, על הנוטע lyיד dpicnd bdpnk :yxtn ,zilb d"ca i"yx]

gaya - d"fxd zrcle ,ezrcn cxiy ink `ed ixd wzye rcie li`edc :yxtn `"ahixde ,dil `gipc dizrc opicn`c xnelk ,xird ilzy x`y

[llk dfa wqrzdl jixv dcyd lra oi` eiykry ,milretd z`vede zqpkd letih xky lawny `l` ,melk el oi` d`vedd lr xzeiy.

lr rhepd ciy ,zerihpa el gepy ezrc dlib dfay dyrn dyry e` ,xn` dcyd lra m` oke
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.dpeilrd

.·ÚËÈÏ ‰ÈÂ˘Ú ‰È‡˘ ‰„˘·

ופירש התחתונה, על וידו לו ידו)"(די"שמי השבחה וא השבח, כשיעור מקבל מהשבח יתר ההוצאה דא :

ההוצאה, מקבל מההוצאה oi`nyיותר eze` eneyiy zegta dpezgzd lr eciy :azk oe`b i`d axy `iade ,ak 'iq y"`xd zrc oke]

[oi`iwa.

.fk,zeyxa `ly exiag ly edcy z` rhepd e` zeyxa `ly d`pae exiag ly ezaxeg jezl cxeid
?dpeilrd lr in ly eci ,"iipa`e iivr lhep ipixd" el xne`e:`w .`w sc

:‰· Â˘˙

p "xe `"ayx itlוב"לכו לו, שומעי וב"ע זה."ש בדי פליגי לא ה

zyy axe b "ayx itleב במחלוקת שנוי וב"הדי כב"ש והלכה לו."ה, שומעי שאי ה

: o pge i iax xne` dkldlziaa,לו rx`c`]שומעי `ygk oi`e li`ed],l`xyi ux`ay dcyaeשומעי אי

ישראל, אר ישוב משו ux`l,לו, uegay dcyaeהטע שיי שלא כיו לו, שומעי ראשו לשו לפי

ג דאמרי האיכא ולפי ישראל, אר ישוב הנטיעות."של מחמת הוכחשה הקרקע שכבר משו , שומעי אי כ

,my r"eya wqtp oke]" אומר השדה בנטיעותוכשבעל חפ ליטעאיני עשויה שאינה בשדה "la` ,"jle jizerihp gw" el xnel leki i`ce

`gip `lc ilb `dc ,"jle jizerihp gw" xnel leki i`ce `xwirn xkenyk la` ,cxi xaky xg` ,el oirney oi`y `"i ,rhil dieyrd dcya

[dry 'iqa ,i"ad t"ke ,el oirney rhil dieyra s`y l"q y"`xd la` ,b"dka k"ke ,heyt `ed ok - dil.

.gkmelyzd z` xwiil yexcl e` xkeyd z` `ivedl leki m`d ,exiagl zepg e` zia xikynd
e` zexicd elfedy zngn y`xn riceny `la z`vl leki xkeyd m`de ,y`xn drced `la

?recne ,zxg` daiq:`w sc

ברמב נפסקו זה סעי שכירות"פ"ענייני מהלכות ו

שיב"ובטוש סי' ע

:‰· Â˘˙

.‡"Ì˙Ò" Â¯È·ÁÏ ˙Â¯ÈÈÚ· ˙È· ¯ÈÎ˘Ó‰[onf dnkl yxit `le ,ycegl jke jka exkyy]

.1minybd zenia e`ivedl dvex m`" להוציאו. יכול הגשמיאינו הפסח,"ימות עד החג מ היינו ,

לשכור. בית מצוי שלא משו

.2,"bgd mcew mei 'l" ericed m`[lel` b"i epiid - ozpedi epiax mya w"nhiyd itle ,lel` e"h epiid - i"yx itl]e`iveiy
ziadn.להוציאו יכול

.3ericed `l oiicre l"pd jix`zdn cg` mei 'it` xar m`,פסח עד להוציאו יכול i`venאינו 'it]

[f"d my m"anx - mcewn mei 'l ericeiy `ede ,gqt.

i "yx zhiylלהודיע)"(ד ,ה הגשמי בימות השכירות ימי וכלו לשכירות זמ בקובע א אמור זה די :

אלול, בחודש לו להודיע g']שצרי 'irq aiy 'iq r"eyae ,e"d my m"anxa wqtp oke ,wleg `"ahixde].

.·‰ÓÁ‰ ˙ÂÓÈ· Â‡ÈˆÂ‰Ï ‰ˆÂ¯ Ì‡

להוציאו, iיכול "yx itlלהודיע)"(ד ""מה מקוד יו ל' שיודיעו בלא להוציאו יכול אינו לומ ירחיב שלא

השכירות זמ לשכירות,"את זמ לו בקבע וא ,epi` - onf raewae ,"mzq" zia el xikydyk `wec dfc :wqt ,my m"anxde]

`ly t"r` ,e`ivedl leki - zexikyd zligzn mei 'l exare "mzq" el xikyd m`y ,xaeqd c"a`xdk wqt `"ayxd la` ,llk ericedl jixv

ericed k"`` e`ivedl leki oi`e ,iza igiky `l xak bgd mcew mei 'lc :`"ayxd azk n"ne ,iza igiky dngd zeniae li`ed ,dligzn ericed

[mcew mei 'l.
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.‚ÌÈÎ¯Î· Â¯È·ÁÏ ˙È· ¯ÈÎ˘Ó‰

יצרי והכל"להודיעו השווקי מקו וש הואיל , הגשמי ימות ואחד החמה ימות אחד , מקוד חודש ב

לשכור. מצויי אי והבתי ש לגור נמשכי

.„˙ÂÈÂÁ·

.1zeiepg mzqaי להודיעו לית"צרי כדי , בכרכי ה א ובי בעיירות ה א בי , מקוד חודש ב

בהקפה. מחנותו שקנו מהקוני החובות את לגבות שיוכל זמ לשוכר

.2,mirav lye minezgp ly zeiepgab "ayx itl.מרובה שהקיפ מפני , שני i"aayשלש "ziad wca"a]

ly epic `aed `"nxa j` ,b"ayx ly epic z` m"anxd hinyd ikdle ,zeiepgd lkk ,yceg a"ia mdl icc opifg dfd onfay :x`ean

[dkldl b"ayxd.

.‰ÌÈÓ„ ÂÏ ÛÈÒÂÈ ¯ÎÂ˘‰˘ ¯ÈÎ˘Ó‰ ‰ˆÂ¯ Ì‡

.1ericed `le ericedl aiig didy l"pd mipte`a m`,בתחילה שנת כמו רק אלא לו נות אינו

. דמי לו להוסי צרי ואי

.2mizad exwedyk m`e,להוציאו יכול מוסי לא וא לו, להוסי i"a]צרי - ericed `ly s`].

.Â¯ÎÂ˘‰ ÔÈ„

כהנ להודיעו שצרי המשכיר, mikxka]ל,"כדי yceg xyr mipy e` zexiira mei 'l]ישאר ולא הגו שוכר שיבקש כדי ,

י ובחנויות פנוי, י"ביתו לו ולהמתי אחר מוכר למצוא המשכיר שיוכל כדי חודש, שיפרע"ב חודש ב

l"pd]הקפותיו. mrhn ,mcew mipy 'b ericedl jixv mb - b"ayx ly epic `ail` minezgp ly zeiepgay :x`ean ,j"nxd mya w"nhiya],

אלא לצאת יכול אינו הודיעו לא i"a]וא - m`],בתחילה שסיכמו כמו השכר oebdית xkey xikynl oinfiyk e`]

`wec df lke ,"jiptl jzia ixd e` dzr ly xryk il xkyd e`" el xnel xkeyd leki - elfed m` la` ,elfed `l mizadyk `wece ,i"a - c`n

ied onfl zexikye li`ed ,'i 'h 'irq my r"ey - rexbl e` siqedl mileki mpi` mdipy ,reci onfl exikydy ote`a la` ,"mzq" exikydyk

[my `"xbd xe`ia - dxiknk.

.hk`la e`ivedl leki m`d ,dxkydd zrya rci `ly daiq llba ziad z` xikynd jixvyk
?dyixedyk e` dpzna epzpyk e` dxknyk oicd dne ,mcew ericedl:`w sc

:‰· Â˘˙

.‡¯ÈÎ˘Ó‰ Ï˘ ˙È·‰ ÏÙ˘Î

מראש. הודיעו לא א א מביתו, להוציאו המשכיר יכול

i "yx itlמינאי)"(ד עדיפת לא להוציאוה minybd]יכול zenia s`], הזמ והגיע זמ לו קבע בא l`רק m` s`e]

[mcew mei 'l ericed" לומר, המשכיר שיכול מפני שתדור, טוב ולא לשכור, בית מוצא איני ואני שיפול, ידעתי לא

בחו ואני בפני להוציאו,"אתה יכול אינו הזמ הגיע כשלא אבל ,zexikyae ,w"nhiy - onfl dxiknk iede li`ed]

zy ,my ahid x`aa x`eane ,my r"eyd t"ke ,dxwn lkae cin e`ivedl leki mzqleki epi`e onf el rawk ied zexikyd zligzn mei 'l je

[e`ivedl.

'q ezd itleד קב: הגר"(ד הגהות עיי בחזקת, .א)"ה זמ לו כשקבע וא זמנו, בתו ג להוציאו יכול

.·Â˘È¯Â‰˘Î Â‡ ‰˙Ó· Â˙ Â‡ ˙È·‰ ˙‡ ¯ÎÓ ¯ÈÎ˘Ó‰ Ì‡

הבעה כדי י"דינו מקוד או יו שלושי מקוד שיודיעו עד להוציאו יכול שאי חודש"ב, בתשובה"(כנב ל

א'–ה') די "הקודמת לו אומר השוכר שהרי מחמתו, שבאת זה מכח יותר זה בבית כוח ."אי

.‚Â· ˙Â˙Á ˙¯ËÓÏ Â·Ï ˙È·‰ ˙‡ Ô˙ÈÏ ‰ˆÂ¯ Ì‡

.1riced `le oi`eypd cren z` xkeyl mcwen ricedl lkie rciy ote`a m`.להוציאו יכול אינו
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.2jk lr xkeyl ricedl lkiy `la cin d`yep `ed ixde dy` el dpncfp m`eא להוציאו יכול

, הגשמי my]בימות m"anx - dpezg ea dyriy zia xekyl xfgn a"dra oae eziaa ayei df didiy oica epi`y].

.„Â‰ÚË‰ ¯ÎÂ˘‰˘ ˙ÓÁÓ Â˙¯È„ ˙‡ ¯ÈÎ˘‰ ¯ÈÎ˘Ó‰ Ì‡

" שנאמר השוכר, של מפירותיו לה ולשל לרחוב, הפירות את שיוציאו פועלי לשכור המשכיר כאשריכול

בראשו ישוב גמולו לו יעשה כ לאגרא."עשה דקיימא בחצר ואפי' ,m`e ,eivtg dptny ericedl aiige :y"`xd azke]

[ericedl zeciqg zcin iedc :azk m"anxde ,xeh oiir - oiwleg yie ,oiqpe`a aiigzn ericedy `la dpit.

.llr milhen mipewiz el`e ,mzeyrl xikynd lr milhen mipewiz el` ,exiagl zia xikynd
?recne ,enr mzgwl leki xkeyd zexikyd meza m`de ,xkeyd.aw :`w sc

:‰· Â˘˙

.1one` mikixvnd mipewiz.המשכיר על מוטלי

.2one` mikixvn mpi`y mipewiz.השוכר על מוטלי

.3dnvr dfefnde ,one` dkixv dpi`y dfefnd zgpd mewn,היא הדר חובת שהרי השוכר, על

התוס' כתבו והטע בידו, יטלנה לא יוצא יטלנה)"(דוכשהוא לא "ה דסבר שמואל שלפי ציצית: מטילי

לבגד צ"מבגד אות", מזיק כאילו וכשנוטלה מזוזה בו שאי בבית באי שהמזיקי לפי אסור, דהכא ל

בבית. "`oiשידורו xaqc ax itle ,ax d"c my 'qez lr :`n sc zegpn 'qna w"nhiy - zxg` dfefn cin e`vni `ly opiyiigc]

oi`yk wx `ed dfefnd lehil xeqi` `nyc ,oey`xd mvexiza eazk ,ax d"c .ak sc zay 'qn 'qeza j` ,oicd xwirn xeq` - "oilihn

[xg` ziaa draewl ezrcaהמזוזה את ליטול יכול גוי הוא כשהמשכיר אבל יהודי, הוא כשהמשכיר ודוקא ,

בידו.

.`l,zxnzyn dpi`yke zxnzyn xvgdyk ,inl lafd ,exiagl ztx e`/e xvg e`/e zia xikynd
?`nlrny e` xkeyd ly mixeeydn e` xikynd ly mixeeydn lafdyksc.aw

:‰· Â˘˙

.‡¯ÈÎ˘‰˘Î

.1xkey ly mixeeya e` mixeey mr xvgכשהשכיר הבהמות, זבל וכ , והכיריי התנור שמ הזבל

. הפקיר לא שהרי לשוכר, שייכי שוכר של בשוורי או שוורי ע חצר

.2mixeeyde xvgd z` envrl xiiye zia xikydyk,למשכיר inyהזבל ,iptn `ed ,el` mipic ipya mrhd]

[lafa zekfl leki `l xg` mc` - dxwn lka okle ,lafd z` xiwtd `l xeya yeniy zekf el yiy.

.·˙¯Ó˙˘Ó‰ Â¯ˆÁ ˙‡ ¯ÈÎ˘‰ ‡Ï˘Î

הבית, בעל של דעלמא, משוורי שבאו edl]הזבל xwtn ixewt` millb mzqc]" דאמר חנינא ברבי יוסי וכר' חצירו,

מדעתו שלא לו קונה אד והגביהו,"של השוכר שקד מה מועיל ולא ,oey`x uexizae ,ike d"c :`i sc lirl 'qezd]

opirac ,exikyd `le xvg eze`l gezty sqep zia xikynl yiyk `wec edfy :eazk oiibeqa ixy` zedbdae ,zinipt d"c :hr sc ,oihiba 'qeza

j"yd itl edin ,xvga ynzyn mb xkeyd ixdy ,ezrcl zxnzyn dpi` xvgde li`ed ,dpew `l - el oi`y ote`a la` ,"edcy cva cner"

m`c ,zxkyen dppi`y ote`a mdixacy ,jtidl ezrce ,eilr dnz d"wq my `"xbda j` ,`id s` zxkyen xvgdyk mdixac - '` w"q biy 'iq

'qeza ipy uexiz itle ,b"wq 'b 'iq a"aa `"efgae ,jenqd oicay dxrda onwl k"ynae ,my s"iy mxdna r"re ,xkeyl dpew - zxkyen dzid

mya azk oiibeqa miycga `"ahixae ,xikynd ly gilye xney ied xkeydy meyn ,xvgl gezt zia el oi` m` mb dpew xikynd ,oihiba

[exneyl egely dyrpy ,"xvga jpir miyz" yexita xkeyl xn` xikyndy ixiinc - uxt epiax 'qeza `ede - "'qezd".

xie`d on hlewa m`eבשולי כלי במדביק דהיינו קונה, לא שחצירו מודה חנינא בר יוסי שר' באופני

הזבל מפסיק שהכלי מפני בשוליה, הכלי מדביק כשאינו א רבא לפי וכ אויר, ואי לנקביה סמו פרה

למשכיר. הזבל הפרה בשולי הכלי הדביק שלא כל אביי ולפי לשוכר,

.‚,‡ÓÏÚÓ ÌÈ¯ÂÂ˘‰Â ˙¯Ó˙˘Ó ¯ˆÁ ¯ÈÎ˘‰˘Îi "yx itlד"(ד) מתוס' מוכח וכ דמשכיר, בחצר תרתי)"ה ה
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לשוכר, zrcaהזבל .b"wq 'b 'iq a"a `"efge ,`"wq biy 'iq g"dvw oiire ,xikynl - `"xbd zedbda `aen - m"anxd itle]

oiire ,m"anxdk e` i"yxk mixaeq m`d ,my 'qezd lr siy m"xdnde ,my `"xbdl j"yd oia zwelgn yi - ike d"c :`i sc lirl 'qezd

[mcewd oicay dxrda lirl.

.„˙¯Ó˙˘Ó ‰È‡˘ ¯ˆÁ·

זוכה, הקוד xiraכל d`ivn my el `vi m`e.מיניה בדילי ואנשי הואיל המשתמרת, כחצר הדי

.‰‰·˘ ˙Ù¯‰ ˙‡ Ì‚ ¯ÈÎ˘Ó˘ ˘¯ÈÙ˘ ‡Ï· Ì˙Ò ¯ˆÁ ¯ÈÎ˘Ó‰

הבית. לבעל שבה הזבל ולכ מושכרת, שבה הרפת אי

.alz` xikynl dpew xvgd m`d ,zial d`ivie dqipk oiprl wx `l` xvgd el xikyd `le exiagl zia xikynd
?xvgay ze`ivnd.aw sc

:‰· Â˘˙

' q ez itlתרתי)"(ד בהוה זה."הגמ' בדי הסתפקה xnelא ickay eazk ixdy ,el dpew xvgd - 'nbd zpwqn itl dxe`kl]

m"xdnd zpad itl ,ike d"c :`i sc lirl 'qezd zrc mb jk ,b"wq 'b 'iq a"a `"efgd k"ke ,z`f ycgl `ziixaa cgein xezi jixv ,el dpew `ly

k"yna oiir - exikyd `le xvg eze`l gezty zia xikynl yiy `wec edf m` .l"pd `"efgde ,blw 'iq `rx z"eya xi`n ziade my s"iy

lirle oiibeqa 'qezy :oldlck - f"wq biy 'iq n"ega exe`iaae ,oiibeqa eizedbda - `"xbd zrc j` ,'a oicay dxrda zncew daeyz lirl

zeqgeind - "`"ahixd iyecig"aye ,jkl zekf laiwy `la ,xvga lreta ynzyn wx xkeydy lirl 'qezd zpeekye ,xikynl dpew `ly l"q

m` ik `icda azk `l l"pd "`"ahixd iyecig"ay ,xikynl dpew - jkl zekf xkeyl yiyky s`y xaeqe wleg ,b"r`e d"c ,'i sc lirl ,el

,d p ew `l xk eydy,wece my ahid oiir n"n ,mdilr wlgy `la oiibeqa 'qezd ixac z` oiibeqa `iad l"pd "zeqgeind iyeciga"y eze

- dxeky xvg i"r dpew xenb xkey m` oicd xwir mvrae ,zgxken dfa `"efg zprh dxe`klc ,oiibeqa 'qezd zrca `"xbd k"yna r"v j`

['b oic ,gn daeyz '` wxt lirl k"yna oiir.

.bl?recne ,lfb oiprl ,zxnzynd xvgl eqpkpy dilr ipeie jaey ipei ly oic dn.aw sc

:‰· Â˘˙

.‡‰ÈÏÚ ÈÂÈÂ Í·Â˘ ÈÂÈ

'nba oey`xd uexizd itlופירש , שלו דרכי משו בגזל השוב"אסורות בעל של שדעתו משו י:

. לשוב בערב שיחזרו הוא דבטוח , עליה

'nba i pyd uexizd itle, כא אי שלו דרכי משו dlr,אפי' jaeyd lra zrc dknq `l dytezl dgep dpi`e li`ed]

[`ni` zirai`e d"c :`nw sc oileg i"yx - ogwely in mr hhewzn epi`e.

.·‰ÈÏÚ ÈÂÈÂ Í·Â˘ ÈÂÈ ÈˆÈ·

.1dviad aex z`ivi iptl m`, הא ikxcכדי meyn lfb yi m`a 'nbd ivexiz 'a ewlgpe ,lfb mda oi` `ziixe`cny]

[mely.

.2xvgl eltpy iptle dviad aex z`ivi xg`l m`e

'nba oey`xd uexizd itl.לו זכתה לא חצירו עדיי שהרי גזל, משו בה אי

i pyd uexizd itle, שלו דרכי משו לגוזל ogwely]אסור in mr hhewzne mdilr ezrcc].

.‚Ì‰ÈÏÚ ˙ˆ·Â¯ Ì‡‰ ÔÈ‡˘ ÔÙÂ‡·Â ,Â¯ˆÁÏ ‰ÏÙ ‰ˆÈ·‰˘ ¯Á‡Ï

" משו הביצי את ליקח תגזולאסור ""לא דאמר חנינא בר יוסי כר' מדעתו., שלא לו קונה אד של חצרו

.„ÌÈˆÈ·‰ ÏÚ ˙ˆ·Â¯ Ì‡‰˘Î Ì‡

. לקחת ax`אסור itl" תגזולמשו לו,"לא זכתה חצירו שהרי ,ax xn` dced i ax itleמשו
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

, הא את קוד לשלח עליו ipyne]שמוטל d"c my oileg i"yx - lfb xeqi` meyn `le]ולכ רב), .(לפי

zvaex m`dy drya miviad z` gwl ohw m`, שלו דרכי משו רק החצר לבעל להחזירו חייב אביו

בתוס' לא)"(דוכתבו דהה להחזיר": שחייב רובצת, שהא בשעה הביצי תחת בגדו או ידו שנת בגדול ה

. שלו דרכי משו רק החצר לבעל

.cl?recne ,owd geliy oiprl zxnzynd xvgl eqpkpy dilr ipeie jaey ipei ly oicd dn.aw sc

:‰· Â˘˙

.1daex dyxit `ly cer lk dvia" מצות עליו מוטל לא הקעדיי ."שילוח

.2mdilr zvaex dpi` m`de ,dlek dyxityn" ממצות "שילוחפטור דכתיב ימצא" .כי למזומ פרט "

.3xvgl eltpy iptl daex myxityk m`

ax xn` dcedi ax itle ,`axc `ail` 'nba oey`xd uexizd itl.בשילוח חייב

`axc `ail` ipyd uexizd itle" והוי עליה דדעתו משילוח, ."מזומפטור

.4zvaex m`dyk m`e

`ax itl.x vg o i pwa da dke f d v iad aex dyxityn ixdy ,x eht - 3

ax xn` dced i ax itleלו ואסור לשלוח, עליו מוטל לחצר תיפול א א שהרי בשילוח, חייב

. הק את תעזוב שהא לאחר עד בה לזכות

.dl,xeaird yceg lr sqk siqedl jixv xkeyd m`d ,dpyd dxarzpe exiagl zia xikynd
?recne:aw .aw sc

:‰· Â˘˙

.‡‰˘‰ ‰¯·Ú˙˘Î

.1"dpyl" xn`yk.שנה בכלל העיבור וחודש הואיל , להוסי צרי השוכר אי

.2"miycegl" xn`yke. להוסי צרי

.·˙ÂÂ˘Ï '· ¯Ó‡˘Î

" לחודשכגו זהב מדינר לשנה זהב עשר "בשני כשאמר או לשנה" זהב עשר משני לחודש זהב "דינר

ax itl" אחרואמרינ לשו ."תפוס להוסי צרי אי לשנה וא , להוסי צרי לחודשי היה וא ,

l`eny itlבתחילת בא שא דהיינו אחד, מא מוציאי ואי , היו שמוחזק מי בתר אזלינ מספק

בסו בא וא קיימא, בעליה בחזקת דקרקע בקרקע, מוחזק והוא הואיל למשכיר, חוזרת הקרקע החודש

לשוכר, sqka]החודש wfgen ixdy ,mlyl v"`y xnelk]חוזרת שהקרקע כלומר יחלוקו, החודש באמצע בא וא ,

. ישל לא החודש מתחילת השכירות כס ואת למשכיר,

ongp 'x itleצר החודש בתחילת דהיינו הספק לידת ובשעת הואיל למשכיר, "הכל לומר קרקעי העמד

חזקתו שכר.על לו להעלות שצרי חבירו בשל שדר ונמצא "

.el?recne ,"mdipy" z` izne ,"oexg` oeyl qetz" e` "oey`x oeyl qetz" opixn` izn:aw sc

:‰· Â˘˙

ax itl" אמרינ מקרה אחרובכל לשו yxdn"`],"תפוס oiire ,m"xdn - qekneqk iqei iaxy l"qe].

' q eza x`eaneובא)"(ד iqe:ה i iaxc `ail` l`eny itlyמפרש אחרו שדיבור לומר שאפשר במקו
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שא ובמקו שמפרש, אמרינ הראשו דיבור ואעפ"את שמפרש לומר לשו"א תופסי סותרי אינ כ

מוחזק. בתר ואזלינ ספק הוי זה את זה לגמרי סותרי שהלשונות שבאופ אלא , שניה

.flepnf xg`l e` onfd mlypy meia xne`yk e` onfd jeza xne`y g"ra e` xkeya oicd dn
,"izrxt",epa z` dct m` reci `le a`d znyk ,oad oeict oiprl oicd dne ,on`p in

?recne.bw :aw sc

:‰· Â˘˙

.‡¯ÎÂ˘

.1"epnf jeza izrxt" xn`yk m`.שפרע ראיה שיביא עד נאמ אינו

.2"epnf xg`l" e` dipnif mlyinc `neia xn`yk m`.היסת בשבועת נאמ

.·Ô·‰ ÔÂÈ„Ù·

.1e`ct m` reci oi`e ,oad zciln mei 'l jeza a`d znyk m`וחייב נפדה, שלא בחזקת הוא הרי

שנפדה. ראיה שיביא עד עצמו, לפדות

.2miyly xg`l a`d znyk m`e,נפדה שלא שיודיעוהו עד שנפדה, li`edבחזקת ,'l jezak miyely meie]

[dy 'iq c"xei xeh - oeictl ie`x epi`e.

.‚·ÂÁ ÏÚ··

.1epnf mlypy meia m` ,"izrxt" xn` deeldyk m`, נאמ `la]הלווה d"c i"yx - zqid zreayae]עד ,

. נת שלא ראיה יביא שהמלוה

.2"epnf jeza izrxt" xn` m`e'בב"(דבתוס הגמ' פי על בחזקת, ה.)"ה ד ,ב נאמ אביי שלפי מבואר:

, ליטרד דלא היכי כי זמנו בתו דפרע איניש ebaדעביד rxtc yipi` ciar `l dwfgc ,on`p epi` - my l"x itle]

[dipnif.

.„ÂÓÊ· ¯ÈÎ˘

כשהבעה א , הנוטלי שבועת מדרבנ ""נשבע אומר שבעה"נתתיב משו שנת", וכסבור בפועליו, טרוד ב

לחבירו. כשנת pnfלזה xaryke ,epnf jeza rxet mc` oi`y iptn ,on`p i`ce epnf mcewe]h"ta onwl k"yn oiir - mipic ihxt cere e

[bn daeyz.

.gl?mlerl m`de ,el le`y m`d,"eaeha" exiagn utg l`eyd mc`.bw sc

:‰· Â˘˙

,"eaeha" exiagn utg l`eyd mc`טוב."רש שהוא זמ כל דהיינו מפרש: ongpי ax itlשאול החפ

, קני בלא וא כשיצטר ונוטלו חוזר מחזירו ואפי' למלאכה, ראוי שהוא זמ כל ixnלעול ax siqene
l`eny zac dixa. קני כשעשה דוקא שזהו

i "yx zhiy itlהחזירו שלא זמ כל אבל ראשונה, משיכה קני כלתה ליה אהדריה מכי , קני עשה לא א

, קני עשה שלא א לעול zedbdשואל - dixcd` `l 'it` elhil li`ynd leki oipw `lay :miyxtn cere m"anxd s"ixd zhiy]

[`"xbd,שבריו להחזיר צרי הקת נשבר שא אשי: רב אמר עוד .[`"xbd zedbd - epwzl leki epi`e]ופירש שהרי", י:

ותוס' במתנה. לו נתנו ולא הוא, טוב שואל)"(דלא הרה שיטת וכ הערו פירוש את בשיטמ"הביאו ק"ח

להשתמשבטובו"ש יוכל זה שמחמת מסתבר שלא מפני זה, פירוש ודחו , כ על טובה לו שיחזיק היינו "

. w"nhiye]לעול ,m"anx ,s"ix oiir - "eaeha" dlind yexita mitqep miyexit].

.hli`d" xn`yk ,dvexy qcxt lk ea xecrl leki l`eyd m`d ,ea yexgl xcrn exiagl li`ynd
?recne ,"iqicxt" xn`yk xkena oicd dne ,"iqicxt" e` "`qicxt" e` "`qicxt.bw sc
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:‰· Â˘˙

.‡¯Ó‡ ÏÈ‡˘Ó‰ Ì‡

.1"`qicxt i`d".הזה בפרדס רק לעדור מותר

.2dfi` hxit `le "`qicxt" xn`yk me.שרוצה פרדס כל לעדור iמותר "yxדבעי)"(ד כל yxtn:ה
כאנטוכיא,"שקמ גדול שאפי' xbd"`]ל zedbd - ely epi`y 'it`y l"nwy :m"anxd zhiy].

.3"iqicxt" xn`yk m`eהפרדסי כל את במעדר לעדור לו ,מותר ו ל ש יותרשי ה א אפי'

. משני

.·"ÈÒÈ„¯Ù" ¯Ó‡˘ ¯ÎÂÓ·

בב"(דבתוס' הגמ' פי על פרדיסי, למשאיל:ב)"ה מוכר בי לחלק הבדלי שני וכתבו , לשני רק שהכוונה מבואר:

משא1. קרקעותיו, כל מוכר שלא היא סברא צרכו,"דבמכר לכל דמשאיל משאיל שהוא2.כ מפני במוכר

משא התחתונה, על הלוקח יד לכ מוחזק."מוחזק, שהשואל מטלטלי בשואל כ

.nm` wtq clep mei 'l seqae ,mei 'll xac dpewdwfgen oic dfa jiiy m`d ,xg` e` `ed ea dkf`xn zwfg" e`]
["`nw?.bw sc

:‰· Â˘˙

פרדיסי)"(דמתוס' "ה נקרא שהקונה מוכח, jiiy,"מוחזק: `ly `hiyty ,m"anxd zrca azk ,d`xpde d"c 'h oniq lirl i"dwa]

[`adl` zelra daiig `l da wfgedy dpey`xd zelradc ,"`nw `xn zwfg" dfa.
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éòéùú ÷øô

åøéáçî äãù ìá÷îä

.`?"exiagn dcy "lawnd" yexitd dn

:‰· Â˘˙

.1zeqix`a lawn yiשהבעה הקרקע,"והוא, שתוציא ממה מקבל והפועל מחצה נוטל `zeqixב mzq]

[ixi`n - dvgnl,ולרביע לשליש או ,e` miwlg 'a lawn a"drad - rxfl jixv oi`y qcxta e` rxfd z` ozep a"drad m`a]

[lf`e d"cez :bw sc - miwlg 'b e` 'a epiidc a"dradn xzei lawn qix`d - rxfd ozep qix`dyk la` ,miwlg 'b.

.2dxikga lawn yiלבעה שנות הקרקע,"והוא, מפירות קצוב דבר aiigב mixwnd aexa leai d`ived `l m`ae]

['b daeyz onwl oiir - mdn el mlyle zexit weya zepwl.

.3zexikya lawny yieויש , ובדמי קצוב דבר הקרקע לבעל שנות במש"lzy`"והוא, כ"עיי

ובמה לעשות לו יש מה מחבירו שדה מקבל בדי עוסק, הראשו בחלקו הפרק וענייני ל', תשובה לקמ

ואח בו, זוכה בתו"הוא הבא בדי השלישי, ובחלקו שכיר, שכר בעני השני, ובחלקו מצרנות, בדיני כ

למשכנו. חבירו של ביתו

äð åùàøä äðùîä ø åà éáá

@.a,bdpndn zepyln df lr df akrl mileki m`d ,zeqix`a e` dxikga exiagn dcy lawnd
.rwxwd zeceara.1.dxiwra e` dxivwa m` d`eazd hewil ote` ly.2dyixgd zceara

.yekipde.3.zepli`d zexita mb wlg lawl qix`d i`kf m`d.4lawn in zeplawd onf meza
.mipwde zexenfd ywde oazd z`.5.rwxwd zecearl mikixvd mixacd wtql lhen in lr

.6?recne ,dzxinye:bw±.bw sc

:‰· Â˘˙

.‡‰¯È˜Ú· Â‡ ‰¯Èˆ˜· Ì‡ ‰‡Â·˙‰ ËÂ˜ÈÏ ÔÙÂ‡

טע כשיש ודוקא מהמנהג, מלשנות זה על זה ומעכבי המדינה, מנהג כפי בדיוק לעשות חייב המקבל

בעה שפעמי בגמ', כמבואר שמעדי"למנהג, ופעמי נקיה, ארצו שתהיה כדי מהשורש, עקירה מעדי ב

בטורח, ירבה שלא כדי קצירה, מעדי האריס ופעמי הקרקע, ותזדבל השרשי שישארו כדי קצירה,

בה, חולק שהוא וקש בתב להרבות כדי עקירה, מעדי ecbpky,ופעמי akrl eixg` mikled oi` mrh ila bdpndyk j`]

oiteke ,xqg epi` dfe dpdp dfc[h"iez ,w"nhiy - mecq zcn lr.

.·˘ÂÎÈ‰Â ‰˘È¯Á‰ ˙„Â·Ú·

הבעה יכול , רעי עשבי של שורשי להפו כדי העקירה או הקצירה אחר לחרוש שנהגו לכו"במקו ב

העקירה. או הקצירה קוד הרעי העשבי את ניכש המקבל כבר בא א כהמנהג, לעשות המקבל את

"dyixgd mewna yekipdy" yxit lawnd m`,מהני- ,jka el gepy ezrc dlibe li`ed ,wzy a"drad m`a s`]

,my dyixce g"a - el lgn a"drac ,dligza `le yekipd zrya wx z`f yxit lawndyk s`e .d"nxd mya ,ky 'iq xehשנוהגי במקו וכ

לנכש רוצה אינו והמקבל onwlckeלנכש ,"'eke dil xn` i`" .dw sc onwl 'nba x`eank ,k"g` yexgiy xne` m` 'it` ,el oirney oi` -

[`i daeyz.

.‚˙ÂÏÈ‡· ÒÈ¯‡‰ ˜ÏÁ

oal dcya d`eazl rwxw lawnykאע האיל בפירות חלק נוטל שהאריס שנהגו מקומות שאינו"יש פ
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בעה כשהוסי ואפי' המדינה, כמנהג מושכרי האילנות פירשו כשלא בזה ג ולכ , בה שכרו"טורח על ב

כשלא ולכ לעבודה, צריכי אינ האילנות שהרי יטול, שלא שנהגו מקומות ויש מהמנהג, יותר האריס של

כשבעה וא , מושכרי אינ מהמנהג,"פירשו יותר נוטל lelk]ב dfy `hiyt - zepli`d z` lelkl eyxityk mpn`].

:l " pd mip ic ' bבחכירה וה באריסות ה ברמבאמורי עיי עוד קד., ד ה"פ"(גמ' משכירות .ו)"ח

:m i`ad mip icd 'aהרמב הגר"לפי בהגהות הובא הטור ולפי בחוכר, ג א"אמורי

מבואר הטע כלל, לתק השדה בעל על אי בחוכר אבל באריס, אלא אמורי אינ

הו"בב , כלו השדה תוציא לא א וא לו נות הוא קצוב דדבר דכיו שאי"י: כשוכר ל

השדה. בצרכי עסק השדה לבעל

.„˙ÂÒÈ¯‡‰ ÔÓÊ ÌÂ˙· ÌÈ˜ÏÂÁ˘Î

,ywae oaza miwleg jk d`eaza miwlegy myk,המנהג אחר הולכי מנהג יש `xgוא - epzd m`e]

[i`pzdשחולקי וכש י. י חולקיב רות,כ מו מספקיבז w"nhiya]ושניה c"a`x - wtql miaiig]את

, הקני את ביניה חולקי הקבלנות, זמ בסו ולכ , הגפני את המעמידי -הקני ecal m`yr cg`d m`e]

[ecal cg`d mgwi.

i "yxa(במשנתינו)'q ezaeהני)"(ד חלוקה.x`ean:ה שיי לא בחכירה דאילו באריסות, רק אמור זה שדי

.‰Ú˜¯˜‰ ˙„Â·ÚÏ ¯˜ÈÚ· ÌÈÎÈ¯ˆ‰ ÌÈ¯·„‰ ˙˜ÙÒ‰ ·ÂÈÁ

מרא : וה הקרקע, בעל על זבילא[xcrn]מוטלי ,[xtrd z` mda migwely milk]דוולא ,[ilcd]זרנוקא בו, שמשקי

[min ea mia`eyy cepd].

dcyd lk ipt lr mind jiyndl mixe`id ziyr la`,האריס על li`ed]lrמוטלי lwdl mdy mixace

[ky 'iq xeh - rwxwd lra lr milhen mpi` dceard.

.Â‰¯ÈÓ˘ È·ÂÈÁ

.1rwxwd zxiny xwir mdy mixacd ziiyr.הקרקע בעל על מוטלי

.2dxizi dxiny mdy mixac ziiyr,האריס i"yx]על - jka dvxi m`a].

äé ðùä äðùîä ø åà éáá

@.binl ,rwxwd ipipra cqtd mxebd qpe` rxi`e ,zeqix`a e` dxikga exiagn dcy lawnd
.cqtdd.1.dpicn zkn `ed qpe`dyk.2.dpicn zkn epi`yk.3.gxeha min `iadl lekiyk

.4,dcyd zlrn zngn wx minca dlrny nxikgnd cvn e` xkegd cvn zrc ielib didyk
?zrc ielib `xwp dne.cw :bw sc

:‰· Â˘˙

.‡ÏÂ„‚‰ ¯‰‰ ˘·ÈÂ ÔÈÁÏ˘‰ ˙È· ‡È‰ ‰„˘‰ Ì‡

היא. מדינה מכת שהרי מחכירתו, לו מנכה האופני בכל

' q ezaד מנכה)"(בסוגיי iה "yxae(:קה ד באריסות,x`ean:(לקמ אבל בחכירה, רק מתפרש זה l`שדי m`a]

[dpzdלכמות קשר בלא ורביע, שליש למחצה בתחילה, שסיכמו כפי היא החלוקה שהרי לו, מנכה אי

מוציאה, שהשדה lawiהפירות - a"eike riax qix`d lawny enkiq m`y epiidc ,el dkpn zeqix`a s`y ,l"qe wleg ,`ky 'iq xehde]

[eh daeyz onwl oiir dpicn zkn ipic ihxt x`y ,cqtpy dn itk xzei.

'nbd(:קו ד מדינה(לקמ מכת הוי לסגור רגיל שלא באופ הגדול הנהר את סגר המושל שא אומרת:

עיי לו, מנכה ולא מדינה מכת הוי לא לסגור כשרגיל וא לו, ש."ומנכה

.·ÔÈÈÚÓ‰ ˜¯ ˘·ÈÂ ÔÈÁÏ˘‰ ˙È· ‡È‰ ‰„˘‰ Ì‡ Â‡ ÔÏÈ‡‰ ˘·ÈÂ ÔÏÈ‡‰ ˙È· ‡È‰ ‰„˘‰ Ì‡
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

‰„˘ Â˙Â‡ Ï˘

.1dxikga elaiw m`.עמו התנה ולא גר דמזלו מחכירתו, לו מנכה המקבל אי

.2zeqix`a elaiw m`e.הסמוכה בתשובה לקמ עיי ומובירה, שדה המקבל כדי במיטבא משל

.‚,˙Â¯Á‡ ˙Â„˘ Ï˘ Ì‚Â ÂÊ ‰„˘ Ï˘ ÌÈË˜‰ ˙Â¯‰‰ Â˘·ÈÂ ÔÈÁÏ˘‰ ˙È· ‡È‰ ‰„˘‰ Ì‡
Á¯ÂË· ÌÈÓ ‡È·‰Ï ÏÂÎÈ Ï·‡

' q eza oey`xd uex izd itlדאפשר)"(ד בטורחה להביא יכול שהרי א', וכדי חכירו, מ לו מנכה אי

אחר, a'ממקו uexizy ,rnyn i"xy` zedbda j` ,xehd t"ke ,'a oicke ,dxikgd on el dkpne ,dpicn zknk aygp - ipyd uexizd itle]

['a w"q `"xbd xe`iaae ,my dyixte g"a r"re ,oey`xd uexizd lr wleg epi`.

.„˙È·" Â‡ "‰Ê ÔÏÈ‡‰ ˙È· ‰„˘" ¯ÈÎÁÓÏ ¯Ó‡ ¯ÎÂÁ‰Â ‰„˘· Â„ÓÚ ÌÎÒ‰‰ ÔÓÊ· Ì‡
"‰Ê ÔÈÁÏ˘‰

""לכו רק ולא הוי דקפידא לו, מנכה ."שמאע

:zxne` 'nbdכפי , ביניה שסיכמו מהחלק יותר האריס ויקבל באריסות, כשקיבלה ה מתפרש זה שדי

" אמר החוכר שהרי בחכירה, כשקיבלה וה שנפסד, זהמה האיל ."בית האיל בית שהיא זמ כל וכוונתו ,

.‰‰ÎÂ˙· Â„ÓÚ ‡ÏÂ ¯ÎÂÁÏ ÔÎ ¯ÈÎÁÓ‰ ¯Ó‡˘Î

קפידא."לכו הוי לא ע

.Â‰ÎÂ˙· Â„ÓÚÂ ,¯ÎÂÁÏ ÔÎ ¯Ó‡ ¯ÈÎÁÓ‰˘Î

`piax itl.קפידא הוי

l`eny itle" ליהאמרינ קאמר בעלמא לו."שמא מנכה ולא ,eriavd `l` dkeza ecnr `lyk d"dy :x`ean ixi`na]

[ipdn rav`a d`xn e` dkeza cnera `wecc ,el dkpn oi` - "ipelt mewna il yiy oiglyd zia" xn` m` n"ne ,rav`a.

.Ê"ÍÏ˘ ÔÈÁÏ˘‰ ˙È· ÈÏ ¯ÂÎÁ" ¯Ó‡ ¯ÎÂÁ‰Â ‰ÎÂ˙· Â„ÓÚ ‡Ï˘Î

l`eny itl.החכירות מ לו ומנכה קפידא, הוי

'q ezd zhiyהרא"(ד שיטת וכ אידי, לו,ש)"ה מנכה ואינו קפידא הוי לא רבינא שלפי :xeha `aed - xaeq d"nxde]

.`ky 'iqa `"nxd wqt oke ,`"ayxde o"anxd zrc oke ,dfa wleg `l `piaxy - oiibeqa `"xbd zedbdaeשלחי בית לו להעמיד חייב ובא

elאחר xn`y oeik ,xg` el cinrdl aiig epi`e el dkpn - "df oiglyd zia" xikgnl xkegd xn`yky ,eazk ,my xehde ,'a 'iqa y"`xd -

[xg` el cinrdl aiig - mzq el xn`yke ,aiigzd `l xg` lre ,"df".

ÌÂÎÈÒÏ[dpicn zkn oi`yk]:

:· ÔÈ„"df oiglyd zia" eyxit `lykקפידא."לכו הוי לא מקרה ובכל ע

:„ ÔÈ„"ef oiglyd zia" yxite dkeza ecnre dcyd lral xn` lawndykקפידא."לכו הוי ע

:‰ ÔÈ„dkeza ecnr `le lawnl xn` dcyd lrayk" פירש אפי' קפידא, הוי שלילא השלחי ."בית

:Â ÔÈ„dkeza ecnre lawnl xn` dcyd lrayk.ושמואל רבינא מחלוקת

:Ê ÔÈ„dkeza ecnr `le dcyd lral xn` lawndykשלא וסובר שמואל על חולק רבינא תוס' לפי

קפידא, wleg]הוי `l `piax mipey`x daxd itle].

úéùéìùä äðùîä ø åà éáá

.c?recne ,ezceara ryte ,zeqix`a e` dxikga exiagn dcy lawnd ly epic dn:cw .cw sc
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:‰· Â˘˙

לו שכותב זה, על ביניה והתנו הואיל הקרקע, לבעל ונות לעשות, ראויה היתה כמה השדה את שמי

במיטבא" אשל אעביד ולא אוביר mifb],"א `l d"c :cw sc i"yx - dicqt` ikdc ,`id `zknq` e`le].

' q ezaהיה)"(ד "x`ean:ה בלי הדיוטשג לשו אסמכתא,דרשינ הוי לא ",l"pd i"yx ly `pyilc `hdix oke]

[o"anxd zrc oke ,y"iirל שצרי ומה הדיוט", לשו ככתבדרשינ הוי , כ לו כתב לא א שאפי' , לעני הוא "

jkeלו, li`ed `l` ,el azkyk s` `zknq` ied ,heicd oeyl opiyxcy `lely mixaeq ,i"wenipde ,`"ayxd ,g"x ,oe`b i`d 'x la`]

[azk `la 'it`e ,cqtdd z` mlyie ,`zknq` ied `ly minkg exn` ,ezeaiigzda mifbd `le `ed eciae aezkl milibx.

z` ef `neyn zigtn `le,"`rx`c `ygk"md ,xaq d"c 'qeza miyexitd ipye ,`xn yegkil `le ,`rx` yegkilc]

[`pdk ax "xaq"d itl wx,,"`fef `tl`" xn` wxe "`ahina" azk `l m`e,זוזא אלפא משל נהרדעא לפי

קניא, לא ואסמכתא לאסמכתא, ונחשב גוזמא הוי רבא dnkולפי epiidc ,"`ahina" mlyl aiig j` ,r"eya wqtp oke]

[y"iir ,'f 'iq y"`x - dcyd lral ciqtdy.

i "yxa(במשנתינו):x`ean,חכירתו נות מקרה בכל בחכירה קיבלו א אבל באריסות, רק מתפרש זה שדי

" בזה שיי בתחילה."שמידלא ביניה שהתנו מה כל את לו לית חייב ג כלל, גדל לא א אפי' שהרי ,

@.d.aiig lrad m`d.1.di`eyp inia daiigzdy ezy` zepaxwa.2inia daiigzdy zepaxwa
.dyxibe di`eyp.3.di`eyp iptl daiigzdy zepaxwa.4iptlye di`eyp inia dzeely zeaega

?di`eyp.cw sc

:‰· Â˘˙

.‡‰‡Â˘ ‡È‰ ÔÈÈ„ÚÂ ,‰È‡Â˘ ÔÓÊ· ˙Â·¯˜· ‰·ÈÈÁ˙‰˘ ‰˘‡

קרב מביא אד דתניא: עני, קרב מביא עני הוא וא עשיר, קרב מביא עשיר הוא וא , בה חייב הבעל

חייבת, שהיא וקרב קרב כל וכ אשתו, על :עשיר i "yxa x`eaneבע שהתחייבה באות דוקא כ,"שזהו

מבואר וכ חלב, שאכלה מחמת ואש שבת, שחיללה מחמת חטאת כקרב שלה, מעשה מחמת כשבא וא

התוס', שהביאו x`eanבירושלמי okye ,oda aiig `ly ,azk ,a"in mirbpn c"ita ef dpyn lr y"xd mpn` ,dfa k"yn y"yxa r"re]

ixaca oiire ,miaeigd oia wlig `ly y"ieri ,dci lr `ian dlra - zaiig dy`dy zepaxw lky ,wqt e"d zebbyn i"ta m"anxde ,`hef ixtqa

[df oic seqay dxrda ep`ady ixi`nd,ונדבה נדר בקרבנות חייב אינו אבל ,: 'q eza ex`iaeשיכולה משו שזהו

עי חייב,"להפסידו ג שלה נזירות שבקרב הוסיפו: ותוס' הרבה, ck.]ז sc xifpa 'nbdn gken oke]ואע שבא", פ

ותפסידו,"ע תידור לשמא לחוש ואי הואיל הנזירות, את מרצונה עצמה על שקיבלה -י zxrhvn `idy oeik]

drci `ly ote`a `wec my ixiiny cinrp k"`` ,dizepaxw lk `iany gken my 'nbdny xne`e ,ef `xaq lr wleg ixi`nd la` ,y"`x 'qez

[dzexifp gkn zepaxw zaiigzny.

.·‰ÈÏÚ Ì‰ ÔÈÈ„ÚÂ ,‰˘¯‚˙‰Â ,‰È‡Â˘ ÔÓÊ· ‰·ÂÁ ˙Â·¯˜· ‰·ÈÈÁ˙‰˘ ‰˘‡

"`pc zncw on jilr dil zi`c oi`xg`" xaeya el dazk m`, מה נפטר oecipdהוא edf - i"yx zqxibl]

[`icdl df oic x`ean - 'qeza `aen eixac zligzy - inlyexia oiir mpn` ,oecipd df oi` - 'qez zqxibl eli`e ,oiibeqa.

.‚˙‡˘Â ,‰È‡Â˘È ÈÙÏ ‰·ÂÁ ˙Â·¯˜· ‰·ÈÈÁ˙‰˘ ‰˘‡

'q ez zqxib itlהברייתא בהמש שגורסי , בה חייב מרשבעלה אחרת "י)"(גירסא לה כתב שכ אחריות:

דנא קדמת מ עלי לי aiign,"דאית lrad oi`y - evwz fnx a"a 'qna ikcxnde ,`ipzc d"c .ck sc xifp zkqna 'qeza i"x zrc]

,aiig epi` `nlic e` aiigy i"yx dcen m`d 'eke "ilr jil zi`c zeixg`" azkyk wtzqdl yie ,oi`eyipd iptl daiigzdy zepaxwa envr z`

[oi`eyipl encwy zeaegl dfa ezpeek oi`e li`ed.

.„‰˙ÂÂÏ˘ ˙ÂÚÓ

.1d`eyp dcera dzeelyk

: eazk 'qezdלצור תחתיו שהיא בזמ שלוותה ובי , הנישואי לפני שלוותה בי , לפורע חייב שאינו

יקניטוה, שמא דחיישינ לה, משועבד שאינו "ephipwz"]דבר `qxibd y"`x 'qeza].מנה ק' יו בכל ותחייבו ,
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`g` ax itly e`iade" גרסו ויש , גאו אחאי לרב שהכוונה , מפרשי אחד(יש וערב רא"" בתוס' )"ע ש ובהערות ש,

עיי שנישאת, קוד שלוותה אשתו חובות לפרוע חייב epazkyש."הבעל dnn y"kn ,xeht i"yx itly d"dc d`xp]

[mcewd oicd seqa.

.2di`eyip iptl xhy `la dzeela m`e'בהגמ בתוס')"(במסכת מובאת הבעב הא גובה"מסתפקת: ח

לו, שהכניסה הנכסי את gwelk]מהבעל e` yxeik `c oebka aygp lrad m`d :wtqd iccv].

.e,n"wtp i`nle ,edpew m`d ,d`eldd zrya `ly e` d`eldd zrya delnd laiwy oekyn
?"ikic law lk ilr jl zi`c `znelyz" delnl deeld azek recne:cw .cw sc

:‰· Â˘˙

.‡˙ÓÂ ÔÂÎ˘Ó‰ ˙‡ ÂÏ ·È˘‰Â ÂÎ˘Ó

משתעבדי. שלא דיתמי מטלטלי כשאר הוי ולא , מהיתומי המשכו את לגבות המלוה יכול

i "yxaטעמא)"(ד לגוביינא,ה הוא וכדידיה שקנייה, מפני שזהו lirleמבואר: o`k `"ayxde ,eiyeciga o"anxd zhiy itl]

lv` oilhlhn dyrp oekynd oi` b"dka s` jk meynye ,d`eld zrya epkynyk s` `ed oekyn dpew delny ,my wgvi 'x ly epic - .at sc

`l` ,d`eld zrya `ly epkyna wx `ed wgvi 'x ly epic - `de d"c :`t sc lirl 'qeze ,xeni` d"c my i"yx zhiy itl .deeld inezi

dnk oiprl diceary mil` - oipw `kilc - d`eld zrya epkynyk mb okl ,d`eld zrya `ly dpew oekyny oeikny ,etiqed my 'qezdy

lirl d"n`a e`aed eixac - minezid lv` oilhlhn dyrp `ly oiprl ipdnc d"dc ,ef mzxaq t"r ,.fl sc oihib 'qna i"ptd 'ke ,y"iir ,mixac

ep`ad mye ,ck daeyz 'e wxt lirl d`aed `"ayxde o"anxd mr 'qezd zwelgn - kzze ,cizz ,bizz 'nrae y"rre ,aizz 'nra :`t sc lr

by eyxity mipexg` yiydyrp `ly" df oic xwiry ,oiibeqa ixi`nd zhiy .y"iir ,`picl `"ahixde o"anxd lr miwleg mpi` 'qeze i"yx m

,mlv` oilhlhn dyrp - jka aiegn didy `la eil`n exifgdyk la` ,hear zayd aeig oicn exifgdyk wx `ed "minezid lv` oilhlhn

zrya epkyna c"a`xd zhiya .xifgdl aiig mipte` el`a ,en 'eyza my k"ynae ,fhw±biw mitc onwl 'ire - dfa .at sc lirl eixaca r"re

[oiibeqae ,deyca `kde d"c .at sc lirl `"ayxd 'iga ahid oiir - eipa lv` oilhlhn dyrp m` oiprl ez`eld, יוחנ רבי וסובר .

" למלוה הלווה שכתב בלא ג זה דיכישדי קבל כל עלי ל דאית ."תשלומתא

.··˙Î˘ ÔÙÂ‡·Â ,ÔÂÎ˘Ó‰ ˙ÁÙÂ ,Â· ˘Ó˙˘È˘ È„Î ‰ÂÂÏÏ ÔÂÎ˘Ó‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰˘ ‰ÂÏÓ
"ÈÎÈ„ Ï·˜ ÏÎ ÈÏÚ ÍÏ ˙È‡„ ‡˙ÓÂÏ˘˙"

'q eze i "yx zhiy itl.הפחת את לשל משתעבד q'הלווה eza x`eaneכתיבה)"(ד אהני שמתחייבה :

כשואל. להיות

o ey`xd mvex iz itlאלא מצווה שאינו שמאחר , רבי לימי לו להחזירו בא כשהמלוה דוקא זהו

להקנות מהלווה לדרוש יכול , מכ ליותר מסכי והוא לילה בכל לילה וכלי יו בכל יו כלי להחזיר

" מדי בידו עוד אינ ללווה, שמחזירו ועכשיו , המשכו את העבוטלו השבת שאלה,מצות בתורת אלא "

כמצוותו, ללילה רק או ליו רק לו כשמחזיר en]אבל daeyzae .biw sc onwlck], כ לו לכתוב ללוה אי ,oirke]

eli`e ,"dk`ln zngn `ygk" l"edc ,xeht - yinyz zngn `ed zgtd m` 'e`kl ,'qezd itly `l` ,i"yx zpeeka i"wenipd x`an df

okzie - y"iir 'e wxt seq dpyna lirl x`eanke - epicn xzeia s` envr aiigl xney lekiy oicn edf ile`e ,dfa aiigy x`ean i"yxa

[df mrhn i"yxk l"q 'ezd s`y.

i pyd mvex iz itl eli`e, כ לו לכתוב מהלווה לדרוש המלוה יכול בלבד, כמצוותו כשמחזירו א

מלהחזיר, ימנעו שלא כדי , חכמי תקנת מכח וזאת כרחו, בעל כשואל להיות עצמו zpwzולחייב enke]

oipwd z` riwtdl `l` l`eyk eaiigl d`a `l daizkd ef dhiyly oiad ,ipyd xeaica w"nhiya c"a`xdy d`xpe ,`"yxdn - leafext

xeriy z` milydl ick ,yxtdd z` mlyn lfed m` oke ,zgtd z` mlyl deeld aiig okle ,aegd rxtp `l oiicry `vnpe ,delnd ly

yxtne wleg c"a`xd eizeiyew gkne .minezin mb oerxibd z` daeb elld mikxcd ipy itly d`xpe - df lr dywdy dn y"iire - aegd

oke ,'b oic onwl dxrda oiir - aiig did azky ilele ,dk`ln zngn dzna xehty l`eyk `diy ,deeld zaehl `id daizkdy ,jtidl

[w"nhiya mipey`x cer miyxtn.

.‚˙ÁÙ‰ ÔÈÚÏ "'ÂÎÂ ‡˙ÓÂÏ˘˙" ÂÏ ·˙Î ‡Ï˘ ÔÙÂ‡· ,Ï"Î

i "yx itl[i"wenipd t"r],' q ezeללא בחפ להשתמש לו להניח מצווה המלוה שהרי כלל, כשואל אינו הלווה
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

, תשלו zngnכל dzn" oicke - ezeynzyd zngn zgtpyk `wec xehty ,l`eyk ied ef dhiyly ,epiad w"nhiya mipey`xdy d`xp j`]

epi` oekyndy l"qc ,o"xde o"anxd zhiyly d`xpe ,oerxba deeld aiig ok azk `ly lk ,daxc`y mixaeqe miwleg mde ,lfed e` - "dk`ln

mxbpy dna wx aiig deeld - oiqpe`l delnd zeixg`a od oekyndy c"a`xd zhiyl eli`e ,oerxib lka deeld aiig - oiqpe`l delnd zeixg`a

[ck daeyz 'e wxt lirl y"na r"re , ,dfa mipicd ihxt ixi`nae `"ayxa 'ire ,ezeynzyd i"r.

.„ÂÎ˘ÓÓ˘Î ‰ÏÈÁ˙Ó

" בשטר הלווה כותב העבוט, את לו כשמחזיר שהרי מחובו, יותר ימשכנו ליפרעלא עלי תשלומי כל ל יהיו

זה משכו דמי שלא"ממני גובה נמצא מחובו, יותר משכנו וא ,, eaegnכדי xzei epkynl xeqi`dy - m"xdnd zrc]

m` mb xeq` ,ok aezkl mibdepy mewna okle ,"heicd oeyl" miyxecy - `"yxdnd zrc ,"'eke `znelyz" k"g` aezki ok`y i`pza wx `ed

`ly" oicy - l"yxdnd zrc eli`e ,azk eli`k ied el azk `l m` mb ,oerxibd z` el mlyl oiprl la` ,miyxec df oiprl `wece ,aezki `l

[d`eld zrya `ly epiidc ,c"ia gily i"r epkyna `wec df lky :x`ean ,eppkyni `l d"c i"yxa mpn` ,ef daizka llk ielz epi` "eppkyni.

.fwx lreta a`dn zeable ,ceak zngn elitkdle `ipecpd lceb z` daezk aezkl ebdpy mewn
ze`n rax` epz" ezen zrya deiv a`dyk oicd dne ,bedpk dvgn wx daeb lrad m`d ,dvgn
"dzaezkl" e` "dzaezka" siqedyk ,izal fef ze`n rax` "eaezk" xn`yk e` ,"izal fef

?recne ,`nzqa e`:cw sc

:‰· Â˘˙

.1letkl ebdpy mewnaקני עשו א אבל , קני עשו כשלא ודוקא מחצה, רק מחמיו גובה הבעל

הכל, את oipwdגובה `lae ,ozpedi 'x mya w"nhiy - oipw jixv ztqezl la` ,dxin`a mipwpy mixac el` ixdy ,oipw v"` xwirdl]

[mewn lka mirecid zebdpna `l` miielz mpi` el` mixacye ,lkd daeby n"ie ,dvgn daeb.

.2letkl ebdpy mewna "izal fef ze`n rax` epz" ezen zrya eiyxeil deiv a`d m`

iy` axc `ail` 'nba o ey`xd oeyld itl" אמר "תנוא וכותבי לגוביינא, כוונתו שמונה"

""מאות אמר וא "כתובו, וכותבי לכתוב, כוונתו מאות" ."ארבע

i pyd o eyld itle" אמר לגוביינא,לכתובתהא הכוונה "xn` 'it` oicd oky rnyn 'd ze` `ztixg `letlta]

["eaezk"" אמר וא "בכתובתה, וכותבי לכתוב, הכוונה מאות" ."ארבע

'nbd zpwqn itle" אמר "לכתובתהבי אמר ובי אפי'בכתובה" , מאתיי רק וגובה לכתובה הכוונה "

" ג להאמר ""הבו אמר א ורק לה, "הבו שהזכיר בלא סתמא מאות.כתובתה" ארבע גובה "

@.g.mihig rxfe meyney rexfl dcy zeqix`a e` dxikga exiagn lawnd ly epic dn.1ote`a
.rwxwd lral zzl jixv d`eaz dfi`n ,mlbxdk mihig d`ived rwxwdy.2d`ivedy ote`a

."`rx` ygk" zekpl oiprl mineyneyk.3oiprl ,meyneyn xzei mihig d`ivedy ote`a
,"gayd zwelg"ygk" inc rwxwd lral mlyiy oiprl ,meyney rxfe mihig rexfl laiwyk oicd dne]

[dxikgl zeqix` oia lcad yi m`de ,"rwxw,?recne:cw sc

:‰· Â˘˙

.‡,ÌÈËÈÁ Ú¯ÊÂ ÔÈÓÂ˘ÓÂ˘Ï Ú˜¯˜ Ï·È˜˘Î(יותר ויקרי , מחיטי הקרקע את יותר מכחישי (שומשומי

יותר, מרויח שהיה כפי הקרקע לבעל -נות dxikgaye ,my i"yxa x`eanke ,zeqix`a lawnd oiprl ,.cw sc lirl x`ean ok]

['c daeyz lirl k"yna r"re ,y`xn enkiqy itk el ozep dxwn lka.

.·ÌÈÓÂ˘ÓÂ˘Î ÌÈËÈÁ ‰‡ÈˆÂ‰˘Î Ì‡Â

" אינשי דאמרי הקרקע, של הכחש את הקרקע לבעל מנכה מרהאינו ליכחוש ולא ארעא רש"כחשא נקט". י

" לשו הרמבאריסותבסוגיי שיטת בחכירות, הדי פירש ולא "", והטע באריסות דוקא הוא זה שדי ,

וידו זאת, טענה עליו טועני ששינה ועכשיו יח תשובה וכדלקמ לשנות שלא לכופו יכול שהיה מפני

והרשב מחכירתו, לו ולנכות לשנות לו מותר בחכירה אבל התחתונה, הגמ'"על דברי שאמנ כתב: א

ה אבל באריסות, דוקא הראב"מתפרשי ואילו לו, מנסה אינו שבחכירות בשיטמ"ה שמתפרש"ד כתב: ק,
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בחכירה]. דוקא

.‚ÌÈÓÂ˘ÓÂ˘Ó ¯˙ÂÈ ÌÈËÈÁ ‰‡ÈˆÂ‰˘Î Ì‡Â

יותר יושבחו שהחיטי גורמת הקרקע ג שהרי בשאר, שחולקי כדר בשבח ג dxwnחולקי lka :mekiql]

did m`e ,eky 'iq g"aa r"re ,dfa k"yn y"yxae ,i"yxit oiire ,zeqix`a dlaiwyk t"kr yxtzn r"ekl df oic .dpeilrd lr rwxwd lra ci

,ixi`n - zerwxw ygk icka dcyd lral k"g` ozepe ,ie`xd ewlg lhep ,oineyney rxf dlde ,mihigl exqn rwxwd lray `ede ,jtidl xacd

wleg :ew sca dipyd dpyna onwl i"yx la` ,dligzkl ok zeyrl xeq`y xaeqy ,gi daeyz onwl `aend o"anxd zhiyk wx edf dxe`kle

[zerwxw ygk mlyl v"` mby eixacn rnyne ,xizne.

.hdelnd wlg m`d ,"oecwt dvgne deln dvgn" `wqir mda zeyrl sqk mekq exiagn lawnd
?xac lkl delnk dyrp:cw sc

:‰· Â˘˙

'nbc `nzq itlנעשה מת וא ביתו, להוצאות להוציאו שיכול דבר, לכל למלוה נחשב המלוה חלק

בניו. אצל מטלטלי

`ax itle" אלא דבר לכל כמלוה ולכ"כעיסקאאינו ביתו.1., להוצאות להוציאו יכול מת2.אינו וא

בניו, אצל מטלטלי נעשה ixi`n]אינו - dcia`e daipbn mb xeht m`a mipey`xd ewlgpe ,oiqpe`n xeht oecwt ivgd lr].

.imieqn onf cr `wqir zeyrl cg`n elaiwy mipymileki m`d ,exiagn `wqir zeyrl laiwy cg` e`
,mdipia epzdy onfd mcew mkqddn mda xefgl?recne.dw sc

:‰· Â˘˙

.‡ÌÈÂÒÓ ÔÓÊ „Ú ˙ÂÙ˙Â˘· ‡˜ÒÈÚ ˙Â˘ÚÏ ÂÏ·È˜˘ ÌÈ˘

וחבירו חבירו, בהסכמת שלא והקר הריוח ו/או הריוח ו/או הקר את לחלוק יכול האחד אי מקרה בכל

לבעה שקבעו הזמ שיגיע עד עליו ומזל"מעכב , לשניה משועבד והעסק , לקר משועבד שהריווח משו ב,

אחד. משל עדי שניי של

.·Â¯È·Á ¯Â·Ú ÌÈÂÒÓ ÔÓÊÏ ‡˜ÒÈÚ ˙Â˘ÚÏ Ï·È˜ „Á‡˘Î

' q ezaהני)"(ד .x`ean:ה היו בחצי בו לחזור יכול שפועל משו , הזמ קוד בו לחזור יכול שהמקבל

: 'qezd ewtzqpeבו לחזור יכול העיסקא בעל wlgבא m` caricae .deln ivgd lr `le oecwt ivgd lr wtqdy d`xp]

`le ipdn mitzeya wxy `"ie ,:`l sc lirl ,`xtq axe xeqi` ly dyrna epivny enk ,ipdny `"i ,exiag znkqd `la `wqird z` cg`

ziidya cqtd yiy e` geix cer o`k oi`y xxazp m`e .`wqir miyerareaw onf my oi` m` oke ,welgl exiag z` cg` lk dtek - dwelgd

[ixi`n - mdn cg` dvxiy onf lk oiwleg -.

úéò éáøä äðùîä ø åà éáá

.`ilra m`d ,ie`xk dcyd z` carl dvex epi`e zeqix`a e` dxikga exiagn dcy lawnd
?recne ,eakrl leki dcyd.dw sc

:‰· Â˘˙

" אמר המנכש בא לדוגמא: לו, שומעי אי מקרה הרעיבכל העשבי את לנכש רוצה א"איני וא ,

" יציאתיהוסי בזמ השדה את מ"אחרוש העשבי את יעקור א א שהרי לזרעי", תועיל לא החרישה מ

הבאה, בשנה יצמחו וה לאר iשנפלו "yxa x`eaneלו)"(ד שומעי אי באה רק מתפרשת זו דמשנה :

לו, שומעי שאי פשיטא באריסות אבל בחכירה, eyigkiקיבלה `l mirxd miayrdy ick yekipa oipern dcyd lra ixdy]

[milayd z`.
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úéùéîçä äðùîä ø åà éáá

.aidpi` dcyde li`ed da lthl dvex epi` qix`de ,zeqix`a e` dxikga exiagn dcy lawnd
?recne ,eakrl leki dcyd lra m`d ,egxh icka dyer:dw .dw sc

:‰· Â˘˙

o pax itl,בה ליטפל חייב כרי, להעמיד כדי בה יש qpekא `di `ly cr zgxd ea qipkiy icka epiidc :zyxtn 'nbd]

[d`eaz lawl zvw leaiw zia ea yiy zgxd ly agxd cvl epiid - 'qez itle ,zgxd iccv epiid - i"yx itl ,dng ipt d`ex elyהשיעור ,

הנ ר"של ואמר , סאתיי ינאי רבי דבי ולפי , סאי שלש לוי לפי הוא, מ"ל חו שאמרו סאתיי ל:

" לשו על השטר לשו וא הואההוצאה, ""כרי האריסות, בשטר כותבי היו שכ וכו', ואטרח איקו אנא

וכו' קמ כרי קטנה."ואוקי בשדה ובי גדולה בשדה בי קצוב הוא זה ושיעור ,

dcedi iax itleהוא השיעור ותמיד קטנה, שדה של לשיעורה גדולה שדה של שיעורה בי לחלק יש

זרע" נפילת dpyna]"כדי i"yx - ci zletna]שנה מתבואת הבאה בשנה שדה אותה את ולזרוע לחזור שיכול ,

rwxwd,זו, aih itl mb dpzyn df xeriyeסאי ד' היה והשיעור שמנה היתה הקרקע יוחנ רבי דבימי

[oiaw - `"xbd zedbd itle],לכור[xek zeyrl die`xd dcy - 'qez itle ,xek zia - i"yx itl]היתה הקרקע אמי רבי ובימי ,

סאי ח' היה והשיעור oiaw]כחושה - `"xbd zedbd itle].לכור

די"ברש חייב)"(במשנתינו גה שהרי זו, טענה שיי לא בחכירה אבל באריסות, רק מתפרש זה שדי מבואר:

חכירותו. דמי את לעלות לו יש בשדה מטפל לא א

.bi,xedh mipte` el`ae ,`nh qxtd ziaa akexd e` jledd mipte` el`ae ,qxtd zia edn
?recne:dw sc

:‰· Â˘˙

.1qxtd ziaעליו והמהל כשעורה, עצ ש יש שמא חששו וחכמי קבר, בו שנחרש שדה היינו

על חכמי גזרו לכ טמא, ויהיה בו באהל,יגע לא אבל ובמשא במגע מטמא להיות eaעפרו jledd la`]

[ixi`n - xedh ,mdilr elbx rwezy drya zecpcpzn mpi`y mipa` my eidy oebk ,extra rbpy `la.

.2rx ogeky dnda e` mc` lr hiqdl lekiy mipa` lr akexd( העליו מחמת רע התחתו שכח (דהיינו

, האבני את מסיט שהעליו ונחשב הואיל `eטמא, ohiqdl lekiy mipa` lr" ipzw ilin ilinc ,d`xp dpynd oeyln]

[`"yxdn oiir - `cga yxtny d`xp i"yxitn j` ,"rx ogky dnda e` mc` lr.

.3dti ogeky dnda e` mc` lr j` 'a oic l"pk, האבני את כמסיט נחשב דלא טהור, העליו

בתוס' )"(דומבואר אד על מטומאהה העליו וטהור טומאה, מקבל שאינו נכרי הוא התחתו א רק דזה :

minkgדאורייתא, eyrc opaxcn `nh oeilrd ixdy ,axr z`nehn iwet`l mzpeekye ,"dray z`nehn xedhe" l"vy ,azk y"yxd]]

[miafk mixkpd z`בחיבורי דטומאה , בגדי הרבה שלובשי כגו , בחיבורי טומאה שאי באופ וכ .

ואפי' , וכלי אד מטמא ואי ערב, טומאת רק מטמא השני והבגד אחד, כלי או אחד אד מטמא

הר דס"לשיטת מדרבנ"י וכלי אד שמטמא yxdn"`]ל, - dray z`neh]מ השלישי", הבגד y"yx]מ oiir],

. ראשו אלא עושה אינו שהרי , מדרבנ ואפי' וכלי אד מטמא שאינו -ודאי oey`xd :`id mz`neh xcqe]

- opaxcn axr z`neh `nhe ,dxezd on xedh - iyilyde ,opaxcn 'f z`nehe ,`ziixe`cn axr z`neh - ipyd ,`ziixe`cn 'f `nh

yxtn `"yxdnd .ipyd cbad `le oey`x dyer iyilyd cbad dpeekd "'eke ied `l iyily n"n" 'qez ixacy eixaca wec .y"`x 'qez

[y"iir ,eilr biyd oiibeqa y"yxde ,zxg`.

.ciozil jixv dnk ,ziad lra ly exivwa hwld axrzpe mixnerd z` dxfity gex
?miiprl:dw sc

:‰· Â˘˙

w"z itl. לעניי ונותנה לעשות ראויה לקט כמה אותה אומדי

b "ayx itle,נפילה כדי lrנות welgl `a `l b"ayxy :azk my y"xd la` ,d`ta dpynd lr m"anx - b"ayxk dkld oi`e]
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[h"iez - b"ayxk wqte ea xfg exeaiga m"anxd s`e ,w"zלתבואה פי' זרע, לכור קבי ארבעה הוא נפילה כדי ושיעור ,

. שוורי למפולת או יד למפולת הכוונה א מסתפקת: והגמ' כור, מבית היוצאת

úéùéùä äðùîä ø åà éáá

.ehdkpn mipte` el`a ,dcyd dtcyp e` abg dlk`e zeqix`a e` dxikga exiagn dcy lawnd
?recne ,"dpicn zkn" `xwp dne ,dkpn epi` mipte` el`ae ,ezxikgn xikgnl:ew±:dw sc

:‰· Â˘˙

.‡‰È„Ó ˙ÎÓ ‰È‡ Ì‡

" לחוכר המחכיר ליה דאמר חכורו, מ לו מנכה גראי nb'],"מזל - xikgn ly eizecy lk etczypyk s`e].

" לשל צרי באריסות אבל בחכירה רק מתפרש זה b'],"במיטבאדי daeyz lirl k"yna r"re].

.·‡È‰ ‰È„Ó ˙ÎÓ Ì‡

w"z itl" הקרקע לבעל לומר ויכול הואיל במעות, הימנו קיבלה אפי' לו, גרמנכה ."מזל

dcedi iax itleעליה הלכ גזירה, נגזירה לא המעות ועל הואיל לו, מנכה אי במעות הימנו קיבלה א

והגמ' פורענות, היתה קו:)לא יהודה.(בד רבי כדעת הלכה שאי אומרת:

i "yxaד )"(במשנתינו כ בי "x`ean:ה שיי מה באריסות דאילו בחכירה, רק מתפרש זה מה"לנכותשדי ,

ורביע. שליש למחצה יחלקו, שימצאו

.‚:ÔÏ‰Ï„Î Ì‰ ,‰È„Ó ˙ÎÓ ‰˙È‰˘ ˙Â¯ÓÏ ÂÏ ‰ÎÓ ÔÈ‡˘ ÌÈÙÂ‡‰

דא1. חכירותו, מתנאי מתקיי"כששינה היה שינית לא ואילו , חיטי על התפללתי לחוכר: המחכיר ל

" לבי ויק אומר ."ותגזר

' q eza x`eaneלניסא)"(ד "ה לו כשאמר דוקא זהו שמואל שלפי חיטי: כשאמרזרע אבל כלל, זרעה ולא "

" שתרצהלו מה "זרע הסברא את אי שהרי לו, מנכה כלל זרעה ולא ל" ויק אומר רב"ותגזר ולפי ,

לו. מנכה אי זה באופ ג ששת

דא2. אחר, במקו שהיו אות א חוכר של שדותיו כל ג ""כשנשתדפו לחוכר המחכיר גרל ."מזל

דא3. כלל, זרעה לא ""כשהחוכר הפסוק בי מתקיי היה זורע היית א לחוכר: המחכיר יבושול לא

ישבעו רעבו ובימי רעה `'],"בעת oic lirl oiir - sqep ote` yi epizpyna dcedi iax itle].

.„‰Ù„˘ Â‡ ·‚Á ‰ÏÎ‡

.1dpey`x mrt drxfyk m`הדיני , מקו באותו זריעה זמ הוא עדיי וא לו, nbd',מנכה zehyt itl]

[df oic seqay dxrda r"re,שנית ולזורעה לחזור חייב שהמקבל : הבכיר,[ה -בזרע sxegd zligza ,oetiye mihigk

,ixi`n - zah cr epiide ,i"yxהאפיל hay,ובזרע zligz cr - oey`xd mvexiza 'qezle ,xc`a - i"yxl ,ze`eaz ipin x`ye ,zeiphwk

jxra llk jxca `edy ,dng ly hay zligz zerwxwd lka - ipyd mvexizle ,hay seq cr rxfd ini jynpy daeyg rwxwn ueg

,xc` zligz, r"ve]שעורי ,xika rxfk - ixi`nle ,lit`d rxfk - i"yxl.

.2drxfe xfg `l m`.מדינה מכת היא אפי' לו מנכה אי

.3dtcypy e` abg dlk`e zipy mrt drxf m`

iax itlדס ולזורעה, לחזור חייב לו."אינו ומנכה לריעותא, חזקה הוי הפעמי שבשני ל

b "ayx itleשוב השלישית בפע א ורק לו, מנכה אינו וזרעה, חזר לא וא ולזורעה, לחזור חייב

דס לזורעה, חייב אי נשדפה או חגב לו."אכלה ומנכה חזקה הוי פעמי דבשלשה m"anxdeל s"ixd]

[jenqa oiire ,df oic ehinyd.
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.4dgnv `le drxfyk:xne` l"xמקו שבאותו הזריעה זמ סו עד ושוב שוב לזורעה [enkשצרי

,azk y"`xd .'ba e` izxza dwfg ly l"pd oic e`iad `l ,d"d zexikyn g"ta m"anxde s"ixd .df oic zligzay dxrda x`azpy

z` zegcl l"x zpeekye dgnv `le drxfa zexacn zeziixady mixaeq mdy n"gld siqede ,dpynd lr i`w l"x - ef dhiyly

mixaeq mdy azk - y"`xd lr eizedbda - g"ad eli`e ,aey rexfl jixv epi` dtcyp e` abg dlk`e drxfyk f"itle ,zeziixad

ehinydy dny ,azk my 'a w"qa eli`e ,hewila 'c w"q aky oniqa `"xbd xe`ia k"ke ,envr ly dcy oiprl daeh dvr md zeziixady

[giky `l c`n edfy meyn `ed ,'ba e` izxza dwfg ly oicd z`.

.‰‰È„Ó ˙ÎÓ ˙¯„‚‰

dcedi ax itl" רובא zexikyn"דבאגאשאשתדו g"ta m"anxd itl la` ,dkeza efy drwad aex epiide ,i"yx zqxib ok]

[`"xbd zedbd - "ib`ac `aex" ,ci 'iqa y"`xd zqxibke ,xird dze` ly zecyd aex epiid - d"dהבקעה רוב לקתה לא א אבל ,

מדינה."אע מכת זה אי רוחותיה בארבע לה והסמוכי זו, שדה שבסביבות השדות שלקו פ

`ler itle" בכלל היא ג לבד רוחותיה מארבע לה הממוצרי שדות נשדפו מדינהאפי' ."מכת

:zwtzqn 'nbd" בכלל ה דעולא אליבא א , דלהל מדינהבאופני ."מכת

רוחותיה1. מארבע זו לשדה הממוצר תל והוא לה הסמוכות השדות כל פני על אחד תל כשנשד

כולו. נשד זו ושדה נשד לא השדה ושאר

רוחותיה.2. מארבע לה הממוצר התל מ חו הסמוכות השדות ארבעת כל ע שדהו כשנשדפה

הסמוכות3. השדות ארבעת ונשדפו זו, בשנה בה זרעו ולא בורי היו הסמוכות השדות כשארבעת

הזרועות. השדות מכל סמוכי ה אבל , סמוכי אלו אי שהרי , הבורי השדות לאות

.4" זרועות הסמוכות השדות שעוריאספספתאכשהיו זרועות היו לה הסמוכות והשדות לקו, ולא "

. לוקי היו ה א בשעורי נזרעות היו א דשמא כמוהו, ה א ולקו המחכיר, של כשדה

רש5. , בשעורי או אחר במי והאחרות , חיטי זרוע המחכיר דאת"כששדה מפרש: לאו"י אספספתא ל

הפסקה, הוי מי אחר זרע וכו' eze`nהפסקה opi`e li`edc xn`p m`a `ed wtqde ,etcyp mixg`d zecyyk ,deyxity yie]

d"c `"ahixl miqgeind 'iga c"a`xdl ezpeek ,ixi`n - el dkpny xnel el` lka mihep miyxtnd ilecbye ,dpicn zkn df oi` oind

["dpicn zkn" ied `l l"pd zewitq lkae ,`lerk wqt my m"anxd j` ,wqt oiprle d"c w"nhiyae ,inc ikid.

לאו,6. או אחת למכה נחשב א בירקו ושלו בשדפו כולו העול `zraxכשכל epiid - `ler itl ,"mlerd lk"]

mlerd lk ly m` n"ne ,xird aex epiid - dcedi axc `ail` m"anxd itle ,drwa aex epiid - dcedi axc `ail` i"yx itle ,zecyd

[ixi`n - dfl df minec el` mipin ipy oi`e li`ed ,el dkpn oi`y wtq oi` jtda e` abg dlk` elye oetcya.

.fhozectl mi`ayk ,dfeg` dcy yicwnd e` dpewd(נוהג שהיובל xkend,(בזמ cin e` ycwdd cin
?recne ,edcy xikgnn mipey md dna ,oipnd on mdl zeler mpi` mipy el`.ew sc

:‰· Â˘˙

.1,dfeg` dcyבעול מקו בשו כלל תבואה בה היו שלא השני אליהו)רק לו(כשנות עולי לא

" שנאמר , המני למ ימכר תבואות שני והבמספר , בעול תבואה בה שיש שני שביעית"" ששנת ה

בחו תבואה שיש א , המני מ לו עולה ""לא נקראת ולא היא, דמלכא ואפקעתא הואיל שנתל,

."תבואה

.2mipy oerxib oeayg oiprl edcy yicwnשדהו שבמקדיש שביעית, משנת חו אחוזה, לשדה דומה

ופירש פירות, עליה לשטוח ראויה והקרקע הואיל , המני מ לו ""עולה כתיב לא פדיו דגבי שניי:

."תבואות

.3dxikgaכהנ"" זה בא שתלוי הקודמת, בתשובה מדינהל epiid,"מכת - `lerle ,ib`a aex epiid - dcedi axl]

[eizegex rax`n zecy rax` etczypyk,אליהו לשנות דומה אינה שהמכה א ,zpy xear dxikg incn xehty y"ke]

[ziriayd" בו שנאמר אחוזה שדה מקונה ושונה תבואה. יכול"שני שעדיי שדהו, ממקדיש ושונה ,
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

משא פירות, בה לזריעה."לשטוח היה שההסכ חוכר כ

úéò éáù äðùî ø åà éáá

.fia"dral mlyl leki m`d ,zerx zexit dzyre zeqix`a e` dxikga exiagn rwxw lawnd
,weyay zexitn el mlyl dvex xkegde miti zexit dzyryk oicd dne ,zexitdn

?recne:dw sc

:‰· Â˘˙

לבעה משל ובע"המקבל לקויה, תבואה שעשתה בי שדה, אותה של מהפירות הבעה"ב של א"כ וא ב,

, שבצר אחרי הפירות dixnera]התקלקלו d"c i"yx - bdpnd on xzei mtqe`l xgi` `lyk `wec]תבואה שעשתה ובי ,

המקבל)"(ובעיפה של i,כ "yxa x`eane(במשנתינו)באריסות אבל בחכירות, אלא מתפרשת אינה שמשנתינו :

בחלקו. ומתחייב זוכה אחד כל שהרי הוא, פשוט `mipte,הדי dyly yiלבעה לתת חייב ב"שהחוכר

שמתוכה. הלקויות הפירות את ולא השוק מ יפי פירות

.1,a"drad ixacn dpiyykע אספספתא לזרוע כשקיבל לבעה"לדוגמא: לתת והקרקע"מ , שעורי ב

שעורי וזרעה וחרשה אספספתא m"anx]עשתה - xg` oin e`],שליחותה עשתה לא והקרקע הואיל ולקו,

בעה מדברי שינה zedbdaeב,"שהרי ,did jk didy dyrne ,`wec e`l 'nbd ixace ,mixery wx dligza drxf m` oicd oke]

[ok l"q i"yx s`y ,azk `"xbd.

.2uingde oii ick dxyra exkgykומה , טובי ענבי לעשות שליחותה עשתה והקרקע הואיל

לקה, ובביתו שלו בחביותיו שעשה המקבל של מזלו מפני הוא , היי r"nqaeשהחמי dyixtae ,i"yx yxtn ok]

bky 'iqzeyrl el yi dn ,df mxkn dyrpd oii el ozil eixac yxit m` la` ,mzq oii el ozil enr dpzdyk `wec epiidc :eazk ,'b w"q

[ryt `ly oeik ,cer el.

לביתו,3. להכניס שאיחר בזה מהמנהג ברשכששינה ד"(כדמשמע בעומריה)"י .ה

úéð éîùä äðùîä ø åà éáá

.gi,xg` xac rexfl leki lawnd m`d ,mieqn xac rexfl n"r zeqix`a e` dxikga rwxw lawnd
?recne ,rwxwd lra znkqd `la.fw :ew sc

:‰· Â˘˙

.‡,ËÚÓ ˘ÈÁÎÓ˘ ¯·„· ÂÓÚ ‰˙‰˘Îשעורי לדוגמא:

בזה ועושי , לשעורי ביחס כחיטי הרבה מכחיש הוא בא יותר שמשובח דבר ולזרוע לשנות רשאי אינו

חילוק שיש בגמ' כמבואר ובעבודתה, בחרישתה המתעסקי מ שזרעה המקו אותו בטבע היודעי פי על

אר לבבל."בי י

i "yx itl" אמרנו כבר הרי באריסות, דא בחוכר, רק מתפרש זה מראדי ליכחוש ולא ארעא ,"תכחוש

leai lawiy calae ,rwxwd zygkd lr jk lk citwn dcyd lra oi` ,mdipia mkqend itk ,leaidn wlg dcyd lral ozep qix`de li`ed 'it]

dcyd lral ixdy - `"xbd zedbda `aed - zepyl el xeq` dxwn lka daxc` zeqix`a lawnay ,xaeqe i"yx lr wleg o"anxde ,gaeyn

['b oic 'g daeyz lirl ,k"yna r"re - xg` xaca `le epipzdy dna ip` dvex" el xnel leki okle ,d`eazd seba wlg yi.

.·,‰·¯‰ ˘ÈÁÎÓ˘ ¯·„· ÂÓÚ ‰˙‰˘Îחיטי לדוגמא:

w"z itl. כשעורי מעט שמכחיש לדבר לשנות יכול

b "ayx itle,לשנות יכול mbcאינו ,l"pke zepyl leki epi` zeqix`a la` zexikga `wec `ed df oic - my l"pd o"anxd itl]

[`xn yegkil `le `rx` yigkizc ,xeq` l"pd i"yx itl.ipze aixk m`eרשב שיכול."מודה ג

, b "ayx ly enrh]:מפרש חסדא nbd'רב - daehl 'it`e epzdy dnn zepyl xeq`y ,"dler eyri `l l`xyi zix`y aizkc meyn

[df mrh dzgcרש הקרקע,", את מקלקלת אחר ממי שנה בכל שדה שזריעת משו מפרש: דאביי אליבא י
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

דאביי אליבא ותוס' השדה, את מקלקל נמצא שעורי המקבל יזרענה וא בחיטי הקרקע בעל זרעה ושמא

קרקע בעל זרעה שמא וחיישינ השדה, את מקלקל מי מאותו שנה בכל שדה שזריעת : להיפ , מפרשי

שבעל ממה לשנות אסור מקרה בכל ולכ השדה, את מקלקל נמצא בשעורי שוב יזרענה וא בשעורי

עמו. התנה mihig,השדה drxefl el ozp eiykre ,mixery dxary dpya drxf rwxwd lray reciy ote`a ,`ed 'qezl i"yx oia n"wtpd]

[zepyl xzen b"ayxl 'it` - 'qez itle ,zepyl el xeq` - b"ayxc `ail` i"yx itly.

.hi?recne ,ozepyl iprl e` i`abl xzen m`d ,dwcv zern:ew sc

:‰· Â˘˙

במש ח'."עיי תשובה ו' פרק לעיל בזה כ

.kmiilgy hwll xzen m`dmiayr e`?recne ,exiag dcyn.fw sc

:‰· Â˘˙

rxfl eywed `ly ozytd oia milcbd miilgyאת מזקת עקירת ואי הואיל גזל, משו בה אי

. הפשת את משביח והעוקר , הפשת

,miciqtn `ly ote`a m`e,גזל משו בה יש לזרע כשהוקשו או הגבולי על כשעומדי לדוגמא:

'q eza x`eaneבב"(ד הגמ' פי על הני, אבלק)"ה , אד מאכל שה בעשבי דוקא אמור גזל משו שהאיסור :

שהתנה תנאי מעשרה אחד והוא גזל, משו בה אי לבהמה רק וראויי לאד ראויי שאינ בעשבי

יהושע.

.`k.oldlc mipte`a zexitd mikiiy inl.1ly `edy xvina mi`vnp mlek mitprde miyxeydyk
.df lyn xzei df ly erwxwl mihytzn mitprde miyxeyd oi`e mdipy.2rehp oli`dyk

.exiag lya miyxeyde ,mdn cg` ly xvinl jenq.3mitprdn hrny `l` oey`xd ote`dk
,mdn cg` ly zeyxl xvindn mi`veidaeyza onwl oiir - cg` ly ecivl mi`vei mitpr daxd m`e]

(dkenqd..fw sc

:‰· Â˘˙

.1oey`xd ote`aאע"לכו יחלוקו, אחד."ע בצד ענפי שיש פ

.2ipyd ote`a

i "yx itl. השורשי בתר אזלינ רב ולפי יחלוקו, שמואל שלפי ושמואל, רב במחלוקת תלוי הדי

'q ez itleלכו". השורשי בתר אזלינ ע

.3iyilyd ote`a

i "yx itlובד"(ד בממלא, דתלי)"ה יחלוקו."לכוה ע

'q ez itle, חולקי המיצר שכנגד בענפי רב ולפי , חולקי שמואל שלפי ושמואל, רב נחלקו בזה

. הענפי לה שנוטי הרשות לבעל והשאר

:ÌÂÎÈÒÏ

:È"˘¯ ˙ËÈ˘Ïובאופ יחלוקו, והשלישי הראשו באופ רב ולפי יחלוקו, האופני בשלשת שמואל לפי

. השורשי בתר אזלינ השני

: 'qez zhiyloey`xd ote`aיחלוקו,"לכו ipydע ote`aלכו", השורשי בתר אזלינ ote`aeע
iyilyd. הענפי שנוטי לרשות והשאר , חולקי המיצר שכנגד בענפי רב ולפי , חולקי שמואל לפי

.akdf recne ,oezgzd xie`a wx `vnp etepe ,oeilrd ly edcyn miwpei wxid iyxeyy ote`a efn dlrnl ef zepb izy
?zncewd daeyzdn dpeysc.fw
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:‰· Â˘˙

קיח:)"(דהתוס' ד לקמ הגמ' פי על , איל הביאוה ,n"x itlyושלפי עיקרו, בתר נופו דאזלינ , העליו של ה

, תחתו של והנו העליו של השורשי יהודה y"xרבי itlyeאי שא אלא השורשי בתר אזלינ

. לתחתו מחילה הוי וליטל ידו לפשוט יכול העליו

: 'qezd eazkeר שמחלוקת"שמחלוקת לפרש יכול שרב ושמואל, רב במחלוקת תלויה אינה יהודה ורבי מ

ור"ר יודה"מ שניה שבי במיצר ששרשיו באיל אבל , העליו בשל כול שהשרשי באופ דוקא הוא י

:"ר אופני בב' לפרש יכול ושמואל , הענפי בתר שאזלינ 'מ q eza oey`xd uex izd itl( לפרש(ש יכול

ע ויכול חבירו לגינת ולהשוותה עפר התחתונה למלאות שהדר בגינות דוקא התנאי די"שמחלוקת פ

ר יודה למיצר, ולהשוותה להגביהה הדר שאי בשדה אבל כ ולעשות הירקות א"לסלק שחולקי י

, הנוטי 'בענפי q eza ipyd uex izd itleאבל אחד, אצל הנו כשכל דוקא שמחלוקת לפרש יכול

כ נוטל המיצר לרוחב חו ולכא לכא נוטי ענפי מעט ורק המיצר כנגד ענפיו שרוב מה"באיל את א

שאצלו.

.bk,miax ly mind zn`l jenq rexfl `ad,cigi lye,wigxdl jixvy dwgxdd edn ,xdpne
?recne:fw sc

:‰· Â˘˙

.1miax ly mind zn`n.אגפיה בשני אמות ד' שיעור מסביבה, מלזרוע להניח צרי

' q eza oey`xd uex izd itlבתרי)"(ד אמות.ה ד' צד בכל

,el` zen` 'ci "yx itlארבע)"(ד כדיה להניח, שצרי הטע דכל מצומצמות, להיות יכולות

שפתיה, יתקלקלו 'שלא q ezd itleארבע)"(ד כדיה הוא דהטע שוחקות, אמות ד' להיות צרי

. למי יפלו ולא בריוח ש לעמוד הדולי שיוכלו

' q ezd ly ipyd uex izd itleואמה מכא ואמה תוכה, של אמות לב' הכוונה שאמרנו, אמות ד'

. מכא

.2xdplלכל שיי הנהר כי שלימות, שה מדידה בלא לעי שניכר בשיעור שתהיינה צריכות אלו אמות

רה ""בני , הסמוכי האילנות ענפי לקצו ג וצרי ימחל, שלא מי יש ושמא נגדיר כתפי פי'"כמלא ,

הספינות. מושכי של כת מלא

: 'nba x`eaneא יקוצו שלא וידוע צד, ובאותו משדהו ולמטה למעלה גויי של שדות יש צ"שא

הכי בלאו ההוא בצד ילכו לא הספינות מושכי שהרי , לקוצצ

.3ely oiglyd zia da zewydl exiagl dcyd lra dxkny ,cigi ly mind zn`n'במס בגמ'

my]ב"ב 'qezde m"ayxd ze`qxib 'ire ,oiibeqa 'qeza 'a 'z zqxib itl t"kr .hv sc]עד להרחיבה הקונה שיכול מבואר:

לב ושמותר אגפיה, לתק צד מכל אחת אמה ללוקח שיש : ש בגמ' מבואר ועוד אמות, השדהג' על

לזרוע, לו מותר א , ש האמוראי ונחלקו , ש my]לנטוע m"ayxae ,y"ir - elld mitb`d ipic x`y].

.ckmiaxd z` mirpeny miyeniya mb ynzydle ,miax ly `xdpc `zwxa wifgdl xzen m`d
?my ynzydln.gw sc

:‰· Â˘˙

.1mzpirhe zepitq `yn wexitl xdpl jenq mewn gipdl mdizexikna mixkend ebdpy mewn
ליה. מסלקינ לא אבל חצו נקרא בו המחזיק

i "yx itlמאי)"(ד האי עה המקו את מקלקל כשהמחזיק א וזורע"מדובר חורש או בני ש שבונה י

, `xeqש miax ea ewifgdy xvn" ,.gk sc w"a zkqna x`eank ,`xdpc `zwxd z` lwlwln oicd on eze` oiakrny ,xaeq ixi`nde]

["elwlwl.
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.2"mind cr el diepw dcydy" wifgnl aezkil jlnd bdpy mewna eli`e.המחזיק את מסלקי

i "yx itlוהאידנא)"(ד ,ה המל מ השדה נקנתה שכבר אחר לנהר סמו להחזיק הבא את רק מסלקי

. המי תו עד לקנות נהגו שלא במקו א שזהו ונראה

'q ezd itle( תו(ש עד לקנות שנהגו במקו ודוקא בשדה להחזיק שבא הראשו את מסלקינ

וביאת הספינות הילו ויעכב הנהר, תו עד להחזיק שיבוא דחיישינ הסוס, צואר מלא עד כגו הנהר,

לנהר. שחו ממה אפי' המשאות, פירוק שטח מכל להסתלק ליה קנסינ ולכ לנמל,

.dk?recne ,opixn` `l mipte` el`ae ,"`xvn xac `pic yi" mixne` m`d:gw .gw sc

:‰· Â˘˙

oitzeyd oiay e` oig` oiay rwxw wifgnd

ax xn` dcedi ax itl.ליה מסלקינ לא אבל חצו נקרא

p "x itle,אותו שמסלקי נהרדעי דעת וכ אחי, ביני להחזיק מדאי יותר דעשה ליה, מסלקינ ג

" שנאמר מצרא, דבר דינא לו שיש והטובמשו הישר ."ועשית

i "yx itlליה)"(ד מסלקינ לא ורה רב אמר יהודה מצרא,"רב דבר דינא שאי , סוברי iapy`נ mipte`d lka f"itle]

[p"xe ax xn` dcedi ax itl `le `rcxdp itl wx edf ,`xvn xac `pic yiy onwl.

'q ezd itleהאי)"(ד ללכתה יכלו ה ג שהרי , המל מ בטסקא השדה את קיבל כשהמחזיק דוקא זהו

כו במכר אבל ללכת, חשו ולא בטסקא לקבלו לעלות"למל לה הוי דלא מצרא, דבר דינא שיש מודו ע

שדהו. ימכור המיצר שב דעת על

‡¯ˆÓ ¯·„ ‡È„ ËÂ¯ÈÙ(מצרא דבר דינא יש : (לסוברי

.‡‰„˘ Á˜Ï˘ Á˜ÂÏ

ע לסלקו, מצרא הבר התייע"יכול הלוקח א וא , שנת הדמי את ללוקח שית "י מצרא הבר אע

""לקנות לו אמר מצרא והבר לקנות, ""שיכול לומר מצרא הבר דיכול על, להעמידה כדי , ב הייתי משטה

בדמי לי יעלוה לא והבעלי לה, הראויי did,"דמי m`y :mipe`bd mya azk ,b"d mipkyn c"ita mixagnd ilecb n"n]

- erwxw xeknl leki mc` oi` ,ok xne` dz` i` m`y ,ewlql mileki oi` - ewlql e`a onf xg`e ,ohw e` dleg e` zxg` dpicna oxvnd

[ixi`n.

"ewlqi `ly `xvn xad mr oipw dyr gweld m`e,לסלקו יכול ly`אי :azk ,a"ld my mixagnd ilecbe]

[ixi`n - oipw `la s` dlign witqn - dgwly xg` la` ,gwl gweldy iptl wx `l` oipw jixv.

.·‰Ó· ÌÈÈ˙‡Ó ‰ÂÂ˘ ‰˜ Á˜ÂÏ‰ Ì‡

.1zepwl `eaiy in lkl lifen xkendy ote`a m`די יש דללוקח ומסלקו, מאה המצר ב לו נות

" ."שליחשל

.2el `l` lifen epi` m`e,לסלקו בשביל מאתיי לתת צרי המצר iptnב df gwell lifed xkendy dn lkc]

[eade`y llba e` dpzn el ozil dvxy.

.‚ÌÈÈ˙‡Ó· ‰Ó ‰ÂÂ˘ Á˜Ï

. " ize erl `le jizxcy ip ewzl" gwell xnel lekiy meyn ,dpn wx el ozepy - exaqy yi

,`cqg axc dixa `yiyw xn itle(הלכה לקרקעות,(וכ אונאה ואי הואיל , מאתיי ללוקח לתת צרי

"did dpn`" xne` xvnd oae miiz`n ozpy micr yi m`e ,fef miiz`n ozepe utg zhiwpa gweld rayp ,"mdipia `ipepw eyry" xvnd oa orh]

[ixi`n ,c"d my m"anx - gwl miiz`ny zqid eriayne gweld ixack miiz`n zzl jixv.
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.„.ÚˆÓ‡·˘ ‰„˘ Â˙Â‡ „ˆ· Ú˜¯˜ ÂÏ ¯ÎÓ Î"Á‡Â Â‰„˘ ÚˆÓ‡· ËÚÓ Ú˜¯˜ ÂÏ ¯ÎÓ

.1ezeyrl ick cala dnxrd jxc `l` dcy rvn`a el xkn `ly" orhe oey`xd oxvnd `ayk
"oxvnלו שמכר הקרקע זאת לגבי וזיבורית עידית הוא תחילה לו שמכר המעט אותו א רואי

הלוקח. זכה באחרונה

.2...e`l dn... e`l m`e,מסלקו המצר dnnב `le ,seqa dpwy dcyd on wx ewlqny :siqed ,d"d b"it my m"anxd]

jxc z`f dyry xkipe ,mipey`xd mipxvnl jenq cg` mlz xi`yde rvn`a edcy aex xkn m` okc :ixi`nd siqede ,rvn`a gwly

[ze`ex eipiry dn `l` oiicl oi`e ,gweld z` wlql mileki mipxvndy ,dnxrd.

.‰‰˙Ó· Ú˜¯˜ Ô˙

.1zeixg`a `ly m`.מצרא דבר דינא בו אי

.2zeixg`a m`e,מצרא דבר דינא `xnיש m`e ,xvnd on zekf lhal ick `l` "dpzn" dazk `le `id dxikne li`ed]

oiie`x ody minc oerhl jixvy il d`xie ,oigelyd oick lhepe ozp dnk utg zhiwpa rayp - xaca micr oi`e dizipw jke jka gweld

jka dievn zerhd oi`y dfa `veik lk oke ,`"d my m"anx - on`p epi` ,izipw oz`na d`n deey lr xn` m` la` ,hrn xzei e`

dizeyxn dl oiwtn i`c `c `zpzn zeixg` ilr zilawe" dpznd xhya aezk m`e ,my n"gld ixaca r"re ,ixi`n - on`p epi`

`zngnieyr mc` oi` `id dxikn m`e ,ewlql leki xvind oia oi` `id dpzn m`c ,jytp dnn oz`na ewlqn - "oz`n dil `paidi i

[ixi`ne ,s"ix - el epzpy dn lr xzi zeixg`a envr aiigl.

.Â„Á‡Ï ÂÈÒÎ ÏÎ ¯ÎÂÓ‰

, שלשני ממה לאחד הכל את למכור למוכר דנוח לסלקו, יכול המיצר ב gwilאי dvex df oxvn did m`y `"i]

[ixi`n - lke lkn df oicn edewlq okle ,ievn xacd oi`e li`ed ,mlekl oxvn did k"`` ,ok il d`xi `le ,ewlql leki - olek z`.

.ÊÈÂ‚Ï ¯ÎÂÓ· Â‡ ÈÂ‚Ó ‰Â˜· Â‡ ÂÏ ‰¯ÎÓÂ ¯ÊÁÂ „Á‡Ó ‰˜·

מחמת לו שיבוא ונזק אונס כל עצמו על שיקבל עד לגוי, המוכר את משמתי א מצרא, דבר דינא אי

',"העכו q eza x`eaneד)"( משמתינ שהעכוה בדמי ליקח רוצה כשהישראל דוקא שזהו :", `eqpנת m`e]

mlyln xeht - iebd zngn wfp el oncfpe jk eilr laiw `ly cry ,micnl ep` o`kne ,f"d a"it my m"anx - mlyl aiig xkend oick `ly

[ixi`n ,my n"n -.

.Á‡˙Î˘Ó

מצרא, דבר דינא בה yxtn:אי i"yx,מצרא דבר דינא בה אי לו שממושכנת למי מכרה `mשא ef drcl]

dpeekd ,deyxt miztxvd ilecbe - n"na mi`aen ,`"ayxde o"anxd zrc oke - akrl leki oekynd lra oi` - xvnd lral dxkn rwxwd lra

leki oi`e onfl zpkyennd oekyna `wec edf ,el` zerc ipyly yxity yie ,ewlql leki deelndy - diab dpekya d"c .gq sc lirl i"yxl

,y"iir ,ixi`n - xvnd oal exkenln eakrl leki oekynd lra oi` - ewlql lekiy lk la` ,ewlql:שכתב מי okynlnיש akrl leki xvnd oay

,y"iir n"n - akrl leki epi`y xaeqe wleg c"a`xde ,"dxkenl ick mixrn dz`" xnele rwxwd z`אלא שלו, הקרקע גו שאי מצר

אצלו ממושכנת למכירה שעומדת השדה ע הממוצרת "xaשהשדה oic yi rwxwd lra `edy deell wxe ,"`xvn xa" oic delnl oi` -

dcyd z` epw xkey e` deln m` 'it`y ,drw 'iq n"ga i"ad dfn gikede ,a"id my m"anx ,ixi`n - ,"`xvn xa" oic oi` xkeyly d"de "`xvn

rwxwd z` dpwy delnd z` `ivedl leki xvnd oay dgked oi`y ,l"pd `"ayxdn gikedl azk n"glae ,mcin `ivedl xenb xvn oa leki -

[zpkyenny efl dkenqd.

.Ë¯ÎÂÓÏ „ÒÙ‰ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÎÈ ‰¯ÈÎÓ‰ ¯ÂÁÈ‡˘ ÔÙÂ‡·

יפה לגאול כדי רע שמכר או קרוב מקו לגאול כדי רחוק מקו כשמוכר לדוגמא: מצרא, דבר דינא אי

שע ,"בדמיו, למל מס להעלות כדי כשמכר וכ היפה, השדה לימכר יכול האיחור -י zepade dpnl`d qn epiidc]

[dkenqd daeyza onwl k"yna oiire ,opipafn d"cez,הבנות למזו או האלמנה למזו וכ המת, בזיו משו לקבורה, וכ ,

oxvnd lr - "ok epi`y" oreh oxvnde ,"gweld el xkn el` zeaiqn zg`l iptny" gweld orh m`y :eazk ,`"id a"ita mixagnd ilecb]

`l` wlzqn gweld oi` oxvnd ixaca `lzn` my dzid 'it`e ,zqid gweld z` riayn ,`ian `l m`e ,gweldn `ivei k"g`e ,di`x `iadl

lr ,"oekyna" e` "zexikya" e` "zeqix`a" e` "`id dlifba ea wifgn jpdy dcyde ,oxvn dz` i`" orh gweld m`a oke ,dxexa di`xa
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[ixi`n - di`x `iadl oxvnd.

.ÈÌÈÓÂ˙ÈÏ Â‡ ‰˘‡Ï ¯ÎÂÓ·

ליקח, כדי ולטרוח לחזר דרכ שאי אלו, ביד שיעמידוה מזה גדול חסד ל דאי מצרא, דבר דינא [yieאי

d my mixagnd ilecbe ,migweld xg` xfgl mkxc oi`y iptn ,exkny mezie dy`a s` ok miyxtn- qepbexicp`e mehnehl xknac ,azk ,e"h

[my n"nd ixaca wece ,qepibexcp`a miwleg yie ,"owlql leki oi`" `qxibd ixi`na ,dy` wtq mdy iptn ,ewlql leki xvnd lra.

.‡ÈÂ¯È·ÁÓ ‰Â˜‰ Û˙Â˘

כולה. מקבל אלא , המצרני שאר ע בשווה שיחלוק ולומר מצרא, דבר דינא משו לסלקו depx`iaאי xake]

`l` rwxwa enr szey epi`y ely oitzeyn cg`l xkn m`y ,z`f yxtn ,d"da my mixagnd ilecb n"ne ,mwlg xxazp `lyk `wec edfc

[enr oilhep xvnd ipa e` oitzeyd x`y oi` - ozne `yna.

.·È‰ÓÈ„˜‰ ¯„Ò

.1dcy ipikye xird ipiky. קודמי העיר שכיני

.2g"ze okyת". קוד ח

.3g"ze aexwת". קוד ח

.4aexwe oky. קוד שכ

i "yx itlשכיני)"(ד בכוחה שאי ודאי אבל לו, ולמכור להעדי למי טובה עצה רק זה האלו האופני בכל

בשווה."הנ חולקי מצרני שניה ובא מצרא, הבר את לדחות oi`ivenל oi` gwle mixg`d on cg` mcw m` n"ne]

[ixi`ne ,s"ix - ecin.

'q ez itleשכיני)"(ד הנה הסדר לפי להקדי יש מצרני שניה מעיקר"בא אלא טובה עצה רק ולא ל,

. הדי

.‚ÈÔ¯ˆÓÏ ¯ÂÎÓÈ˘Ó ¯˙ÂÈ ˜Â˘‰ ÔÓ „Á‡Ï Â˙¯ÈÎÓ· ˙ÏÚÂ˙ ‰ÊÈ‡ Â‡ ÁÂÈ¯ ˘È ¯ÎÂÓÏ˘Î

ד דינא משו בו מצרא"אי רעות"בר המצר של כשהמעות מצרא, דבר דינא אי הבאי באופני ולכ ,

, צרורי מצר ושל קשורי אינ הלוקח כשמעות וכ יפות, הלוקח mxizdlושל xkend `xie ,gily i"r oglyy ote`ae]

["mda ynzydl ciwtndn zeyx ywal dvexy" xne`e ,eid oxvnd cia oecwt ly :yxtn ixi`nde ,i"yx - "eid xzei" oxvnd xn`i `lyוכ ,

" אמידכשאומר שאינו באופ מעות להביא ואטרח וממתיני"אל זמ לו קובעי אמיד הוא א אבל ,

לו.

.„È¯Á‡ Ï˘ Ï˜„ Â‡ ˙È·Â „Á‡ Ï˘ Ú˜¯˜

הבית ולבעל הדקל, את או הבית את שלקח הלוקח את ולסלק לעכב שיכול מצרא בר די יש הקרקע לבעל

הלוקח. את ולסלק לעכב יכול ואינו מצרא, דבר דינא אי הדקל לבעל lralאו oi`yk `wec edfy :mipe`bd eyxite]

s` ,zepli` xiiye rwxw xknyk e` exiag dcy jeza zepli` 'b dpwy oebk ,rwxwa zekf el yiy ote`a la` ,rwxwa zekf zepli`d e` ziad

[ixi`n ,s"ix - gweld z` wlql e` akrl lekie ,rwxwd seb lral oxvn dyrp `ed.

.ÂËÔÚ¯ÊÏ ‰ˆÂ¯ Ô¯ˆÓÂ ˙È· ˙Â·Ï Â˙¯ËÓ Á˜ÂÏ‰˘Î

מזריעה. עדי האר שישוב משו הלוקח את לסלק יכול ואינו מצרא דבר דינא אי

.ÊËÌÈÏ˜„ Ï˘ ·Î¯ Â‡ ÚÏÒ Â¯È·Á ÔÈ·Ï ÂÈ· ˜ÈÒÙÓ ‰È‰

.1,cg` mlz exiag dcyl edcyn qipkdl geix yiy ote`aתוד אחת בבת לחורשה ארעא)"(שיכול ישה

מצרא. דבר דינא

.2cg` mlz qipkdl `"`yk m`.מצרא דבר דינא `eאי mdn cg` ly epi` wqtddyk `wec edfy ,miyxtn yi]

f"itle ,cg` mlz qipkl leki `l 'it` oxvn df ixd ,xknd llka eqipkde xken ly e` oxvn ly df m` la` ,xknd llka epi`e xken ly
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lkd lr oxvn `ed ixd `l` ,"jcbpky dna `l` oxvn dz` i`" xnel leki gweld oi` ,ohw oxvn lye lecb xken ly dcy m`y `vei

[ixi`n -.

.ÊÈÌÈ¯ˆÓ '„ ‰Ï ˘È˘ ‰„˘

.1dpwe mdn cg` micwyk.זבינא זבינא

.2cg`k mlek e`ayk m`e,בשווה cg`k,חולקי eze` oiwlqn - ewlql mlek e`ae dpwe mcw weyd on cg` m` oke]

dpicna eid mipxvnd zvwne mzvwn e`a m`y ,d"d a"it my mixagnd ilecb eazke ,melk mixg`l oi`e dkf - ewliqe cg` mcw

[ixi`n - o`kay el` oze` oiwlqn zxg`.

.ÁÈ‰ÚÈ¯ÊÏ „ÓÂÚ ÂÈ‡˘ Ú˜¯˜ Ïˆ‡ Â‡ ˙È· Ïˆ‡ ˙È·

' q ezd itlארעא)"(ד "ה בו שיי זריעה של בשדה ודוקא , בבתי מצרנות של די והטובאי הואיל"הישר ,

אחת. בבת לחורשה g"de,ויכול d"d a"it m"anxdn oke ,mipe`bd ixacne ,mixg` zenewna mix`eand mitqep mipte` `aen ixi`na]

[y"iir ,b"itae.

.ek?recne ,`zfxk` `la s`e ,minezid iqkp z` xeknl xzen m`d:gw sc

:‰· Â˘˙

"dxeawle ipefnl `bxkl".אכרזתא בלא מוכרי

i "yx itlאכרזתא)"(ד בלא מלמכורה ממתיני לא , היתומי של רווח דמשו , יתומי של הכוונה כרגא

המת, ובזיו והבנות, אלמנה מזונות חסרו מפני וכ , המל שוטר יכעוס mixkenפ `ly .` ,i"yxn rnyne]

[`k daeyz my k"yna r"re ,dfxkd `la minezi ikxv x`y mixken `ly dxe`kl rnyn ok enke ,dy`d qn xear minezi iqkp.

'q ez itlד)"( מזבנינ ,ה למל חייבת שהאשה מס הכוונה שכרגא :d"c .ft sc zeaezka 'qez - `ed ipefn llkae]

[`bxkl.הכרזה בלא היתומי צרכי כל שמוכרי כמו שמותר, פשיטא הדבר , היתומי של דאילו ,

.fk,ozyt zexewa el yi m`de ,ozyt rexfl leki m`d ,zeplawa e` dxikga dcy lawnd
?recne.hw sc

:‰· Â˘˙

.1mipy 'fn zegtl dlaiw m`[ixi`n - i`pz mey dyry `la]מכחיש שהפשת משו , פשת יזרענה לא

ונעשות שחוזרות משו שיקמה, בקורות לו אי וכ , שני ז' עד ליושנה חוזרת ואינה הרבה באר

הקרקע. לבעל הקר חוזר שאי נמצא השיקמות את יקו או פשת יזרע וא , שני מז' בפחות קורות

i "yxaד)"( פשת יזרענה לא זורע,x`ean:ה שרוצה מה באריסות אבל בחכירה, רק מתפרש זה שדי

בו. חולקי הבעלי שהרי

.2mipy rayl dxkgyk m`חוזר הקר שהרי שיקמה, בקורות וזכאי פשת לזרוע יכול ראשונה בשנה

השדה, zeqix`a]לבעל mb yxtzn df oic].

.gk?z`f micnl oipne ,dxikge zeqix` riwtn laei m`d.hw sc

:‰· Â˘˙

" שנאמר מפקיע, והנ"לצמיתותאינו לצמיתות, שקנה מי מפקיע שיובל לצמיתות.", קנו לא ל

.hkgayd z` lawl i`kf dcydn ez`ivi onfa m`d ,zeqix`a e` dxikga dcy exiagn lawnd
?recne ,dcyay.hw sc
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:‰· Â˘˙

.‡ÂÈÏÈ‡Ó ‡ˆÈ Á·˘‰˘ ÔÙÂ‡·Â ,ÚË ‰„˘‰ ÏÚ·˘ ,˜¯Ò ˙ÂÏÈ‡Â ,‰Ó˜È˘ Á·˘·

i ia` itl'בתוס ופירשו , הענפי גידול בשבח לה אלא)"(דיש דעתה ועל פירות, לשיקמה אי שהרי :

ירד. הענפי שבח

`ax itlאמרינ לא וממילא השביחה, שהשיקמה בזה הפסד למקבל אי שהרי שיקמה, בשבח לו אי

ירד. כ דעת שעל

.·˜Ï˙Ò‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ¯ÎÂÁ‰˘ ÔÓÊ· ‰„˘· ÌÈÚ¯Ê ÂÈ‰ Ì‡

ירד. כ דעת ועל זרע הוא שהרי , לתולש יכול

weyd mei ribd `l oiicr m`[ixi`n - dti elyazp `l oiicry e`],ecqti mxwri m`eונוטל אות [xkegd]שמי

הקרקע. מבעל דמיה את

.‚˙Â¯ÈÙ ÌÈ˘ÂÚ‰ ˙ÂÏÈ‡ ÈÙÚ·Â Á·˘·מאיליו)"(כנ יצא שהשבח ובאופ ל,

דעת על ולא ירדו הפירות דעת על ורק לפירותיו, דקל שקיבלו מפני לזה, מודה אביי ואפי' בשבח, לה אי

האילנות. ועיבוי השבח

:`ax dcene" שנאמר ללוקח, ונותני השבח את ששמי יובל, והגיע לצמיתות שדה ממכרבמוכר ויצא

חוזר."בית השבח ואי חוזר הממכר ,

.„‰¯ÈÎÁ· Ï·È˜[ixi`n - zeqix`a e`]egnv k"g`e ,`ztqtq` rxfe ,`ztqtq` rexfl rwxw
mdil`n dcya zepli`

בשאר שזרע זרע וכפי בלבד, עצי כדמי רק לו ומחשבי האילנות, במקו הזריעה הפסד את לו מחשבי

כאספספתא, דברי רק לזרוע דעת על שירד דעתו גילה שהרי לזרוע, יכול שהיה יקר זרע כפי ולא השדה,

קיימא, בר `xg,שאינו mewnl mxiardle mxwerl xyt` did `ly el`k zepli` egnvyk `wec edf - jl oi` d"c 'qeza '` uexiz itl]

`wec `ed eppic - 'a uexiz itle ,rhil micnerd zerihp inc lhep - xg` mewnl mxiardle mxwerl xyt`y zepli` egnv m` df uexizle

nerd zerihp inc lhep - "xwi xac rxef didy" orh m` df uexizle ,"`niiw xa epi`y xwi xac rxef didy" orhyk[rhil mic.

'q ez zhiyד)"( ל אי אבלה מאספסתא, יותר הקרקע את מכחישי היו לא שהאילנות באופ רק שזהו :

" לטעו יכול לא שהרי , כלו מקבל לא מאספסתא יותר מכחישי אילנותא כאלו ליטע [yi,"יכולתי

[`"xbd zedbd - epipiprl mb n"wtpe - '` oic gi daeyz l"pk - zepli` rehple zepyl lekiy zenewne mipte`,mewna egnv m`e
drixfl ie`x oi`y.נחית לא דהכי דאדעתא , כלו נוטל אינו

.l?eipic dne ,xkege qix`n dpey `ed dnae ,"lzy" edn:hw .hw sc

:‰· Â˘˙

.‡"Ï˙˘"

שמקבל היה ומנהג השדה, בעל של בקרקעו ולעסוק משלו נטיעות ליטע עצמו על שמקבל אריס הוא

""מחצה" השדה והבעל ,"מחצה, קיימי שנטע שהאילנות הימי אות בכל לסלקו יכול לא השדה ובעל ,

[y"iir ,'` daeyz lirl ex`azd xak qix`e xkeg].

cqtd mxbp m`eכמותרה חוזר שאינו הפסד וכל חוזר, שאינו הפסד דהוי התראה, בלא א לסלקו יכול

הוא, ewlgn]ועומד dkpne ewlql leki epi`c ,d`xp zxfegd `ciqt df m`e].

.·Á·˘· ÏÂËÈ˘ ÔÈÚÏ „ÒÙ‰ Ì¯‚˘ ˙ÓÁÓ Â˙Â‡ ÔÈ˜ÏÒÓ˘Î

dcedi i . . .ax itl.שבח מקבל לא

`pdk ax itle.שהפסיד מה לו הראוי השבח מחצי לו ומנכי החצי, ונוטל שהשביח מה את לו שמי
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ciqtde ,"llk gay law` `l ciqt` m`y" xn`yk m`

:`pdk ax dcen.שבח בלא אותו שמסלקי

`ax itle.קניא לא ואסמכתא היא שאסמכתא משו השבח, את לקבל זכאי עדיי

.‚ÌÈ˘¯ÂÈ ‰ÓÎ ÁÈ‰Â ˙Ó Ï˙˘‰ Ì‡

אע , לסלק השדה בעל שסומכי"יכול מחמת הפסד, בזה שיגיע ידוע והדבר הואיל , עדיי הפסיד שלא פ

בשבח. חלק את ונוטל זה, על זה

'q eza x`eaneד ב' )"(בעמ' מסלקינ "ה לה אמר יוס שרב שמה שבח: יקבלו ,"שלא להפחיד כדי רק היה זה ,

lekie ,ewlql leki oi` - jkl ie`x `ede cg` yxei gipd m`e .ciqtd `l oiicry t"r` ,ciqti epwlqi `l m`y xkipy ote` lka oicd oke]

oi`xp mixacd oi`e ,"mkia`l `l` izipzd `l" xnel yxeid z` wlql leki ,lzyd zny lky oiwleg yie ,zexec dnk cr epa oae epal dyixedl

[ixi`n -.

.„‰„˘‰ ÏÚ· ˙ÓÁÓ ‡ÏÂ ÂÓˆÚÓ ˜Ï˙Ò‰Ï ‰ˆÂ¯˘ Ï˙˘

של מחלקו לאריס ולשל במקומו, אחר אריס להוריד צרי השדה בעל שהרי בשבח, ליטול זכאי אינו

השתל.

yily qix`e ,dvgn lawn lzyy bdpndy mewna

:xnel xaq `tt axc `ail` iy` axשישית."שהבעה לשתל נות ב

t"xc `ail` sqe i axc dixa `g` ax itl eli`eרבע."הבעה לשתל נות ב

i "yx zhiyמטית)"(ד כי ,ה יוס דרב בריה אחא רב של דבריו את קיבל אשי שרב :iy` axy - s"ixd zhiy]

[iy` axk s"ixd wqte ,eixac z` laiw `l.

.‰Ôˆˆ˜Ï ÍÈ¯ˆÂ ‰„˘·˘ ÌÈˆÚ‰Â ÌÈÙ‚‰ ÂÈ˜Ê‰˘Î

. שבכר ופירות זמורות כשאר ה והרי ירד, כ דעת דעל מחצה, נוטל

mivra welgl e`ae xdp dthy m`, הבעלי מחמת שלא זמנו בלא המסתלק שתל כדי רבע, נוטל

[y"iir ,xdp dethyy e` epiwfdy miptb oicl xg` yexit `aed ixi`na].

mpnf iptl zepli`d eyaiy ote`a m`e'רבא)"(דבתוס שהזקינו,ה עצי כדי מחצה שמקבל מבואר:

ירד, כ דעת ועל , העצי בגו זכות לו ויש elהואיל yi `zpkynac meyn ,dkenqd daeyza onwl oiir - `zpkynn dpeye]

[mivrd seba zekf mey el oi`e zexita wx zekf.

.`lepiwfdy e` zexit mey zeyrl mileki mpi`y miptb dl eltpy dy`,zexit zvw miyery e`m`d
?recne ,`zpkynae `lzya mb oicd ok m`de ,zexit e` oxw oic mdl yi.iw :hw sc

:‰· Â˘˙

.‡‰˘‡·

.1llk zexit miyer mpi`yk

`ax itl,פירות אוכל והבעל קרקע בה וילקח אות שמוכרי , לה קר די מקרה `it'בכל edfe]

[eltp d"cez - zexit llk miyer mpi`e li`ed ,b"ayx lr wlegy dcedi iax itl.

i ia` itlבאופ או כלו בקרקע לה ואי אחרת בשדה זקני עצי לה נפלו בא רק לה קר די

ואח עצי אבל"שנפלו נחית, דהכי אדעתה לאו בזמנ שלא שהזקינו דכיו שלה, בשדה ואפי' הזקינו כ

, לה פירות די בזמנ והזקינו שלה בשדה נפלו zexit]א mi`xwp zexit miyer mpi`y mivrde oxw `xwp dcydc].

.2,zexit zvw miyer m`e'q eza( zwelgna(ש ielz o icd - dly dpi`y dcya md m`y :x`ean
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b "ayxe dcedi iax(כתובות רשב(במסכת שלפי אוכל", והבעל קרקע בה וילקח העצי את ימכרו ג

שלה ובשדה אביה, בית שבח מפני תמכור לא פירות, קצת שעושי כל יהודה רבי ולפי פירות,

רשב לפי אביה."אפי' בית שבח מפני תמכור לא ג

.·‡Ï˙˘·

ירד, כ דעת ועל בהכי, שאורחיה כיו מחצה, zncewd]נוטל daeyza l"pk ,rwxwa wlg el yi mbe].

.‚‡˙Î˘Ó·

.1epnf iptl yaiizdyk m`לכו". הזמ סו עד פירות אוכל והמלוה קרקע בה ילקח ע

.2eyaiizd m`e['qez - ixnbl]mpnfa epwcfd e`

`ax itl.פירות אוכל והמלוה קרקע בה ילקח בזה ג

i ia` itle,למלוה שיי והכל לה פירות delndyדי 'qezn rnyne ,zexit oic mdl oi` r"ekl - ixnbl eyaiizp `lyk m`e]

[mxkenln deeld z` akrl leki,

.aldelndyk e` ,"miizy `l` dzid `l" oreh deelde "yly" oreh delndyk `xeqc `zpkyn
?recne ,on`p in ,"icia "dgewl" oreh delndyk e` "yly" oreh deelde "yng" oreh.iw sc

:‰· Â˘˙

.‡"ÌÈÈ˙˘ ‡Ï‡ ‰˙È‰ ‡Ï" ¯ÓÂ‡ ‰ÂÂÏ‰Â "˘Ï˘" ¯ÓÂ‡ ‰ÂÏÓ‰˘Î

dcedi . .. i . . .ax itlואכל קד המלוה א ג ראיה, להביא המלוה ועל קיימא, בעליה בחזקת קרקע

השלישית. השנה של הפירות את

`pdk ax itleאוכליה בחזקת דפירות ראיה, להביא הלווה על הפירות, את ואכל המלוה קד א

pdk`,קיימא. axk dizklde. מטרחינ לא פעמיי דינא בי ואטרחוה להתגלות, עלול והדבר הואיל

.·"È„È· ‡È‰ ‰ÁÂ˜Ï" ÔÚÂË ‰ÂÏÓ‰ Ì‡

" טע הלווה בא ג וזהו חזקה, והוי מחה שהלווה בלא שני ג' אכלה שהרי , לידונאמ באה ,"שבמשכנתא

xhyd z` yeakl lkiy ebin el yic ,"mipy 'b da wifgde ,dgwl k"g`e oekyn zxeza dligza ecia `ay" orehe xhyd z` yak `lyk mbe]

`"i ,ecil d`a oekyn zxezay cv dfi`a xxazpy e` c"ial `eaiy mcew dpekynd xhy ecia zi`xp m` n"ne ,"icia `id dgewl" xnele

[ixi`n - ciqti `ly ick mipy 'b jez dgniy ahen okynny in lk okle ,on`py `"ie on`p epi`y.

.‚"˘ÂÏ˘" ¯ÓÂ‡ ‰ÂÂÏ‰Â ,"¯Ë˘‰ ÈÏ „·‡Â ,˘ÓÁ" ¯ÓÂ‡ ‰ÂÏÓ‰˘Î

. " ic ia `id dgewl" xnel lkiy ," e b in" el yic , on`p deln - dcedi ax itl

`xier axe ciaf ax itleשהרי מרמה, שהמלוה מוכיחי כשהדברי מיגו אומרי דלא , נאמ אינו

" ואמירתו לשומרו, לו והיה קאי, לגוביינא השטרהשטר ."אבד שני שתי עוד לאכול כדי שזה נראה ,

.bl,on`p in ,"eizcxed yilyl" xne` ziad lrade ,"izcxi dvgnl" xne` qix`dyk
?recne.iw sc

:‰· Â˘˙

dcedi ax itl" לומר שיכול מיגו, לו דיש שנהוג, מה נגד א , נאמ הבית הואבעל ולקיטי ופירש"שכירי י",

שכירי)"(בד היסת.ה בשבועת רק דנאמ :

ongp ax itleשנוטל שנהוג במקו ובי מחצה נוטל שהאריס שנהוג במקו בי המדינה, כמנהג הכל

שנהוג. מה נגד מיגו אמרינ ולא שליש,
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.cldne ,di`x `iadl in lr ,"giayd mkia`" xne` aeg lrade ,"epgayd ep`" exn`y minezi
,gayd oiprl ,`iadyke ,di`x `iad `ly cr oicd[mdize`vede],?recne:iw .iw sc

:‰· Â˘˙

.1di`xd zaegמבואר עוד הוא, שגבוי וכמי עומדת, לגוביינא וקרקע הואיל ראיה, להביא היתומי על

סבר)"(דבתוס' אפותיקי,ה הקרקע את כשעשה דוקא הוא זה די שכל :,bl w"q j"ya fw 'iq n"ega oiir j`]

[m"anxd zrca k"yn ,`k w"q my `"xbd xe`iaae.

.2rwxwd z` egiayd mdy di`x e`iad m`e" השבח את בדמיגובה לה `ep,,"ומעלה d"c i"yx]

iyeciga xe`ia xziae ,zexeka zkqna i"yx zrca k"yn ,g"ra d"c 'qeza .eh sc lirl oiire ,gayd lk inc mdl dlrny :yxtn

- zercd itl 'e`kl j` ,oiibeqc `"eda ixiiny itk iwizet` d`yr `ly ote`a wx md l"pd i"yx ixacy okzi edin ,oiibeqa o"anxd

iwizet` e`yra s` aegd lcebn xzei gay zegewln gay miaeb oi`y i"yx zrcy - dpey`xd dxrda dkenqd daeyza ze`aend

[o`k ezhiy itl minezin d"d התוס'- שיטת ואילו סבר)"(ד, ,ה הוצאותיה את רק לה שמעלה :'qeza x`eane]

s` ,k"l`c - gayde rwxwd xeriyk aegdyk epiidy ,o"anxae ,`d d"c .ev sc w"aae ,oebk d"c :eh scae ,aeg lra d"c .eh sc lirl

cbpk aegdy s` mdize`ved milawne miaeb ,egiayd mdy di`x e`iad m`e - "exiag dcyl cxei"k l"edc ,ok oicd giayd mdia` m`

xg`ne ,"giayd mkia`" orehy g"rad mr oicd - di`x e`iad `ly lke ,"zeyxa `ly exiag dcy jezl cxei" oick gayde rwxwd

,my 'qezd zhiy ,aegd mlyl micareyn eid eiqkp ixdy ,mdia` `ivedy dn mdl mlyl jixv epi` ,gayd cbpk mb aegdyג"שבכה

אפותיקי, הקרקע את עשו כשלא והשבח הקרקע כשיעור `zשהחוב 'it` mdl dlrny `la gayd mr rwxwd lk daeb

,dea`c dirxk `xay meyn ,xefgl in lr mdl oi`y s` ,mdize`vedרש לפי iad`י"אבל `l m`e ,giayd mdia`yk wx ok oicd -

gayd xeriyk dieeyy - rwxwd x`ye ,degiaydy iptl deey dzidy xeriyk zgayen rwxw el oiny ,giayd mdia`y di`x g"rad

cxei" oirk mdy meyn ,mdize`ved z` mdl mlyne gayd z` daeb - di`x g"rad `iad `ly lk :o"anxd itle ,minezil zx`yp -

oiny l"pd zehiyd lkl ,gayd `la rwxwd cbpk aegdyk - iwizet` d`yr `ly - b"dkae ,xefgl in lr mdl oi`e ,"exiag dcyl

mdia`y di`x `iad g"radyk s`e ,minezil zx`yp - gayd ieeyk dieeyy - rwxwd x`ye ,cala eaeg xeriyk zgaeyn rwxw g"ral

sc lirl `ibeqa ,my k"epae ,jli`e 'a 'irqn ekw 'iq r"eyae ,w"nhiya zepey zehiy r"re ,an 'iq oiibeqa y"`xde ,ok oicd giayd

oiir - zeibeqd aeyiia ewlgpe ,dfa zexzeq zeibeq yiy eywd mipey`xde ,eivg z` wx `le gayd lk daeb g"ray :rnyn ,:eh±.ci

[glxz 'nr my d"n`.

.dl,minc mdl dlrny `la ,zegewld egiaydy gayn eaeg z` zeabl leki g"ra m`d
[mdize`vede],?recne ,iwizet` e`yr `lyke iwizet` e`yryk:iw sc

:‰· Â˘˙

.‡Á·˘‰ ‡Ï· Ú˜¯˜‰ ¯ÂÚÈ˘Î ·ÂÁ‰ Ì‡

.1iwizet` rwxwd z` dyry ote`a, בדמי לה ומעלהו השבח את d"cגובה :eh sc lirl 'qezd itl]

dl dlrn - `d- w"ta lirl - i"yx zhiyy ,eazky mipexg`e mipey`x yi ,zeyxa `ly exiag dcyl cxei oick ,mdize`ved wx m

[dpxz±bpxz ,enxz 'nr my d"n` 'ir - wleg epi`y l"qe ,aegd ieeyn xzei daeb epi` iwizet`a s`y xaeqe wleg.

.2iwizet` dyr `ly ote`a m`e" בדי האמוראי במחלוקת שנוי כשיעורהדי מעות לו שיש לוקח

הבע את לסלק יכול בא בזוזי"החוב שלמ"ח כשיעור", בקרקע זכאי שהלוקח ודאי לסלקו שיכול ד

למ ואילו השבח, הבע"כל לסלקו יכול שאינו ."ד בדמי ומעלהו השבח את ושמי בקרקע, זכאי ח

.·È˜È˙ÂÙ‡ Â‡˘Ú ‡ÏÂ Á·˘‰Â Ú˜¯˜‰ ¯ÂÚÈ˘Î ·ÂÁ‰ Ì‡Â

הכל, zncewd,גובה daeyzd seqay dxrda x`eand minezid oick zegewld oic m` ewtzqp ,my lirl 'qezd - iwizet` de`yr m`e]

'qezd ivexiz ipy ewlgp df wtqae ,deeld lr xefgl milekie xg`n ,cqtd mdl oi`e li`ed ,iwizet` de`yr `la enk ,lkd z` daeby e`

['` oic ,fq daeyz '` wxt lirl k"ynae ,ai daeyza my k"yna r"re ,`d d"c ,.ev sc w"a zkqna.

.elmicnl oipne ,'eke ,zery xiky ,dlil xiky ,mei xiky ly eziiab onf `ed izn
?z`f.`iw :iw sc
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.‡ÌÂÈ ¯ÈÎ˘

" ונאמר הלילה, בתחילת דהיינו לבסו אלא לשכירות אינה שהרי שלאחריו, הלילה כל פעולתגובה תלי לא

בוקר עד ""שכיר שעובר לעני בי תלי, חכמיבבל לו שתיקנו שבועה לעני ובי שלאחריו, בבקר מיד "

ונוטל" נשבע ."בזמנו

.·‰ÏÈÏ ¯ÈÎ˘

" ונאמר , היו בתחילת דהיינו לבסו אלא לשכירות אינה שהרי שלאחריו, היו כל שכרו,גובה תת ביומו

השמש עליו תבוא rayp,"לא epnfa" minkg el epwizy dreay oiprl oiae ,eixg`ly dlild zligza wx "oilz la" xaery oiprl oia]

["lhepe.

.‚˙ÂÚ˘ ¯ÈÎ˘

.1meid seq iptl ezexiky dxnbpyk. היו כל גובה

.2dlild seq iptl ezexiky dxnbpyk

o erny iax itl.שמואל דעת וכ המשנה, סתמה וכ שלאחריו, היו וכל הלילה כל גובה

dcedi iax itle.רב דעת וכ הלילה, אותו כל רק b"nqaeגובה ,ax enk wqt ,a"id zexiky zekldn `"it m"anxd]

['g w"q ,ht 'iq j"ya oiire ,l`enyk wqt.

.„ÚÂ·˘ ¯ÈÎ˘ ,‰˘ ¯ÈÎ˘ ,˘„ÂÁ ¯ÈÎ˘ ,˙·˘ ¯ÈÎ˘

הנ שעות שכיר תלוי"כדי הדי בלילה נגמרה וא , היו כל גובה ביו שכירותו נגמרה שא ג', די ל

הנ התנאי ל."במחלוקת

.flicedi xiky xky yaeky in xaer mixeqi` dnk[xb epi`y],epi` mipte` el`ae ,od el`e
?xaer.aiw±.`iw sc

:‰· Â˘˙

.‡ÌÏÈ˘ ‡ÏÂ ˙Â¯ÈÎ˘‰ ÈÓÂÏ˘˙Ï ÔÓÊ‰ ¯·Ú˘ ÏÎ

" דהיינו שכיר, שכר דכובש תעשה בלא עליו עובר תלימיד "לא או השמש" עליו תבא שלשה"לא ובעוד ,

, dfa]לאוי k"yn ixi`nae ,g"ad zedbda oiire ,"zeny 'd" d"c i"yx - oeia`e ipr xiky weyrz `l ,lefbz `l ,jrx z` weyrz `l :mdy].

" עשה מצות על עובר שכרווכ תת ומ"ביומו הנ", הזמ אחרי ""מ משו ויו יו בכל עובר אינו בלל

""תלי שנאמר בוקר, ,"עד ראשו בבקר רק עליו שעובר מלמד ,dyre oie`ld x`y lk lry ,dhiy z`aen w"nhiya]

[m"anxa wqtp oke ,i"wenipa mb e`aed o"xd ixace ,`ly xaeq o"xdye ,sqep mei lka mb xaer - "xiky xky yaek"cעובר מדרבנ .

" משו יו תשהאבכל ""לא שנאמר את, ויש את ומחר ושוב ל לרע תאמר lky,"אל "jz` yie"n wiecne]

[ixi`n - xaer epi` mixteq ixacn 'it` - 'd oic onwlck ,ozil el did `ly,עשיר פועל הוא השכיר בא אפי' ועובר .devn]

[jvx`ay lk d"cez - `id sebd zaegc ,l"ega 'it` zbdep ef'התוס אחד, אשכול לבצור כששכרו ואפי' לבצור)"(ד, ה

שקמ כתבו: השני ואכלו."בתירוצ לאשכול שהשכירו באופ א שעובר exkyykל s` l"pda xaery ,ycig ixi`na]

mixg` miyecig eytigcn ,ok l"q `ly rnyn l"pd 'qezn ,c"a`xd mya "`"ahixl miqgeind miyecig"a k"ke ,dhext deeyn zegt `ed

["cg` leky`" oica.

.·"ÌÈÏÚÂÙ ÈÏ ¯ÂÎ˘Â ÍÏ" ÂÁÂÏ˘Ï Â‡ Â¯È·ÁÏ ¯ÓÂ‡‰

.1"a"dra lr mkxky" milretl xn` gilyd m`וזה שכר שלא לפי זה , עוברי אינ שניה

אצלו. פעולת שאי

.2"ilr mkxky" xn`y e` xkyd z` elawi inn mriced `l gilyd m`e.עובר השליח
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.‚Â¯Î˘ ˙‡ ¯ÈÎ˘‰ Ú·˙ ‡Ï Ì‡

עובר, השוכר weydאי mei cr sqk mdl oi`y miwfgeny miyp` lv` xkypy ina oicd oke'ואפי ,

עצמו, השכיר הוא דהכי דאדעתא , כס לו oeikשיש ,"`dyz la" xeqi` lr xaer n"ne ,eraz 'it`e ,dpzdy ink `ed ixde]

[ixi`n - erazy.

i "yx itlמידע)"(ד עבירה,ה בלא ראשו בוקר ועבר הואיל עובר, אינו xaer]לעול - ixi`nd itle].

.„ÈÁÏÂ˘ Ïˆ‡ Â‡ ÈÂÂÁ Ïˆ‡ Â‰ÁÓÈ‰

" שנאמר עליו, עובר חנווני."אתאינו אצל כשהימחהו ולא ,

.‰ÛÒÎ ·"‰Ú·Ï ÔÈ‡ Ì‡

" שנאמר עליו, עובר oze`a,"אתאינו s`e ,l"pd mipte`d lkay ,lret xkyy ieb oica y"na ,lx devn seq jepig zgpnd azke]

["lefbz `l"a xar ,llk mliy `l m` n"n ,xaer epi`y.

.gl?z`f micnl oipne ,lfb edfi`e wyer dfi`.`iw sc

:‰· Â˘˙

,`cqg ax itlwyerב דוחה אלא כופר, ושוב"כשאינו ""ל ושוב, אלאlfb,"ל כופר, כשאינו ג

" לבאומר נות ואיני בידי ל ."יש

,zyy ax itlwyer" ואומר , דפיקדו דומיא לכשכופר ""נתתי דכתיב עשק, בשעת"או שכפרו דמשמע ,

ל"lfbתביעה, נות ואיני בידי ל ""יש דכתיב בגזל, כבר."או לו שהודה מכלל ,

, i ia` itlwyer" מעולכשאמר שכרתי מתחילה,"לא שכפר דהיינו ,lfb" לכשאמר דהיינו"נתתי ,

תביעה. בשעת כשכופר

`ax itle. לאוי בשני מקרה בכל עליו לעבור כדי הכתוב וחילק גזל וזהו עושק dxezdyזהו wyere lfb n"ne]

[ixi`n - ok xg` dcede "mixac eid `l" e` "eizzp" oebk dxitka `l` xn`p `l ,mdilr oaxw daiig.

.hloipne ,md el`e mixeqi` xaer m`d ,milke dndae ,wcv xb ,ayez xb ,ieb xiky ly xky yaekd
?z`f micnl:`iw .`iw sc

:‰· Â˘˙

xky yaekd

.1ieb xiky ly" שנאמר איסור, בשו עובר ."מאחיאינו

.2wcv xb ly" שנאמר , בכול ."גרעובר

.3milke dnda ,ayez xb ly xky yaekd

w"z itl" שנאמר , בכול עובר מגזבארצג זאת ולומד , שבארצ כל שכיר."" דשכיר ש

,dcedi xa iqe i iax itlayez xb" משו בו שכרויש תת "ביומו וכ שכיר" תעשוק האמורלא "

" לפסוק וסמוכי הואיל , דברי וכלי"מארצבחומש בהמה שכר הכובש אבל שכיר, שכיר גמר ולא ,

" רק לו תעשוקיש ""לא משו ולא שכרו, תת ""ביומו בו שנאמר הוא, עני לא"כי וכלי ובבהמה ,

ועשירות. עניות שיי

, o iz i pznc `pze l`rnyi iax iac `pz itlemilke dnda lr" שנאמר , בכול כלאתעובר "

, את ayezשפעולת xba la`" על רק שכרועובר תת "ביומו ועל תעשוק" בחומשלא האמור "

שכיר. שכיר גמר ולא , d"nxd,דברי `ede - xne`y in yiy ,wqt '` 'irq hly 'iq r"eya - rwxw zexiky mlyl xg`nd]

zexikyk dpic rwxw zexiky mby ,mipdk zxezd t"r 'ky ,`tw e`l b"nqa 'ire ,el` mixeqi`a xaer epi`y - wleg `ll xeha `aend
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,df oiprly ,`"wq my "oyegd zevw" ixac z` g"gpnd `iad oke ,dfa k"yn y"iire ,lx devn jepig zgpna e`aed zehiyd 'a ,milk

[df lka k"yn "milyexi oekn" 'veday zexrda oiire ,`xnegl "oilhlhn"k epic "zia".

.ne xefgl leki xkeyd m`d ,ipeepg lv` edgnd`di oiicr a"drad m`de ,a"dradn exky zeabl
,"oilz la" lr xdfen,xikyl mlyln ea xefgl leki ipeepgd m`de?recne.aiw sc

:‰· Â˘˙

zyy ax itl,חוזר daxאינו itle.חוזר

i "yx zhiy itlבתוס')"(והרי מהתחייבותו.המובא בו לחזור יכול החנווני א פליגי האמוראי

' q ezdחוזר)"(ד :ה e pc. מחלוקת שורש ומה אופ באיזה כ וא לא, או מחלוקת זוהי myexא itn
iyilyd)"י הבעהvei`ל)"ועוד אל לחזור יכול שכרו,"שהשכיר לגבות ly`ב `hiytc ,oipw v"` dlign m` 'it`]

ixdy - ixnbl exhtבו לחזור יכול `it'החנוני ixnbl jxhet ip`" yxetn xn`y ote`n ueg - oipwa aiigzd `le melk laiw `ly xg`n

["oipw v"` dlign" `nip m`ae ,"il ozi `l,mip ey`xd miyexitd ipyle: כדלהל ה והדיני האופני

.‡"ÈÏ Ô˙È ‡Ï 'ÈÙ‡ È¯Ó‚Ï Í¯ËÂÙ È‡" ÂÏ ¯Ó‡˘Î

לבעה חוזר ,"אינו קני צריכה אינה דמחילה , קני בלא אפי' `"vב, dligny oiibeqn xenb gxkd oi` 'a yexitl edin]

[oipw,- ipeepgde" כאומר הוי השכיר את עליו דכשהסמי בו, לחזור יכול עליאינו מדיסמו ומתחייב "

ערב.

.·Ô˙ÈÏ ‰ˆÂ¯ ÂÈ‡ ÈÂÂÁ‰Â ,"ÈÂÂÁ ÈÏ Ú¯ÙÈ Ì‡ Í¯ËÂÙ È‡" ÂÏ ¯Ó‡˘Î

לו, לית רוצה השולחני שאי כיו שחוזר, jiiyפשיטא `l mbe ,oipwa aiigzd `le ,melk laiw `l ik ,ea xefgl leki ipeepgde]

[ellba melk ciqtn `l xikyd ixdy ,'` oica l"pd "axr" oic ea.

el ozp ipeepgdy iptl a"drad lv` xefgl leki lretd m` oiprle

'q eza oey`xd yexitd itlיכול."לכו אינו ע

'q eza ipyd yexitd itle.ורבה ששת רב פליגי בזה

.‚ÔÈ˜ ‡Ï· ‡Ó˙Ò·

'q eza oey`xd yexitd itlחוזר)"(ד l"pdה i "yx itleאדעתא אמרינ א ורבה, ששת רב פליגי בזה

לו, ית לא אפי' פוטרו לגמרי דילמא או יחזור, לאו וא לו, ית א שדוקא סמ dkixvדהכי dpi` dlignc]

[oipw.

: 'qezd et iqede,תליא בהא דהא לשכיר, מלתת בו לחזור יכול בא החנווני לעני ג היא שמחלוקת

מדי לו נתחייב שכבר משו בו, לחזור יכול אינו ששת רב ולפי בו, לחזור יכול החנווני רבה שלפי

יפסיד."ערב" הוא הרי לו, ישל לא החנווני וא עליו, סמ שהשכיר מאחר ,

.„"ÔÈÏ˙ Ï·" ¯ÂÒÈ‡ ÔÈÚÏ Ï"‰ ÌÈÙÂ‡·

.1oey`x mei eze`a cin `l a"drad l` xfgyk e` a"dral xefgl leki epi` m`איסור אי

תלי" fl],"בל daeyz lirl oiir].

.2oey`x mei eze`a cin xfgyk m`e

'q eza iyilyd yexitd itl.ששת ורב רבה פליגי בזה

' q ezd ly mip ey`xd miyexitd ipye l" pd i "yx zhiye s" ixd itle" עובר תליאינו [ibiltc,"בבל

[oinelyz oiprl wx.

.`n?oipw mikixv dxyte dlign m`d.aiw sc
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:‰· Â˘˙

.‡‰ÏÈÁÓ

' q ezd itlחוזר)"(ד oה ey`xd myexita(והשני)שא מסוגייתנו, להוכיח ."יש קני צ

iy ilyd myex it itleשא זה לדי נוספות ראיות שתי הביאו אבל ההוכחה, ממסכת"יורד , קני צ

""קידושי" וממסכת בשטר, שנקנה עברי עבד מדי כ"כתובות, שעברו שאחר אלמנה מדי בלא", שני ה

כתובתה, אבדה כתובתה dt]שתבעה daeyz '` wxt "oiyeciw" zkqn lr k"yna r"re].

.·‰¯˘Ù

' q ezd itlחוזר)"(ד bה "dad mya" להקנות צרי המוחל , קני לוצריכה להקנות"שמחל צרי והמשל ,

החצי" לו mcewd],"שישל oicay oecipl o`kn di`x oi` okle ,zerha dlignl dnecy meyne].

' q ezd itleבמש)"" נפרש"ככ לא א שבי)"ש קוד רק הוא והקני במחילה, כמו , קני צריכה אינה ישמעו,", ד

. בה לחזור יכולי קני דבלא , הפשרני דברי שיקיימו

.an?recne ,"oilz la" xeqi` lr mixaer zeplawa m`d.aiw sc

:‰· Â˘˙

.1,gay ea oi`y ilka m`zyy ax itl" איסור תלייש ."בל

.2gay yiyk m`e

ilk gaya dpew `l one` l"qc o`nl" ככל ודינו ."שכירעובר,

ilk gaya dpew one` c"nleבב מהגמ' הוכיחו והתוס' כמקח, והוי הואיל עובר, צט."אינו ד ק

ס ששת שקונה."שר' ל

.bndfy ote`a "zvwna izrxt" e` "lkd izrxt" oreh a"drade ,"ixky izlaiw `l" orehy xiky
izvvw" oreh dfyk oicd dne ,opaxcn dne `ziixe`cn oicd dn ,epnf xaryk e` epnfa did

?recne ,"mizy zvvw" oreh dfe ,"cg`.biw :aiw sc

:‰· Â˘˙

.‡‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó

.1"lkd izrxt" orehe lka xtek a"dradyk,לישבע צרי ואינו לשוכר מלשל פטור מדאורייתא

['f daeyz '` wxt lirl k"yna oiir - lkd xtek lk oick].

.2zexikyd zvwn izrxt" xn`yk m`e.במקצת מודה כל כדי מדאורייתא לישבע חייב

.·ÂÓÊ· ¯ÈÎ˘˘ Â˜È˙ ÌÈÓÎÁ

בעה של דעתו להפיס כדי והשבועה ונוטל, נשבע והשכיר בפועליו, הוא וטרוד הואיל ישבע לא ב."השוכר

בתוס' בשבועות)"(דומבואר הגמ' פי על שקלוה, w"z:ה itly(בשבועות כשהשוכר(במשנה א ונוטל נשבע השכיר

בכל, aizip]כופר d"` d"cez - "rcei ipi`" xne`ke gky i`cek xkeyd z` miwifgnc],dcedi iax itleונוטל נשבע שכיר

" ואומר הכל כשכופר אבל דאורייתא, שבועה דאיכא במקצת מודה כשהשוכר הכלרק הבעהפרעתי ב""

משבועה, my]פטור 'qez - zvwna dcenyk wx `l` "rcei ipi`" xn` xikydy aygp `lc].

בתוס' מבואר בשבועות)"(דעוד הגמ' פי' על שכיר, micra:ה `ly exky m`yת לפי א פטור", השוכר ק

" אמר בעי דאי מיגו לו דיש לשכיר, מעולמלשל שכרתי -,"לא dvivw d"c 'qezd ly ipyd mvexiz itl mpn`]

[firdl dvex `ly iptn df ,leka xetkl dvx `ly dnc ,ebin opixn` `l zvwna dcenyk.
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.‚ÂÓÊ ¯·Ú˘Î

.1epnfa erazy micr oi` m`המע לא"אמרינ חכמי כא א', די לעיל עיי שבועה ולעני ה,

שלבעה משו ישבע, שהשכיר 1."תיקנו חזקות שתי יש ""שלבעהב משו , איסורי שני יש תליב "בל

תגזול"ו בעה"בל אי חזקה .2 , עליה לעבור לא הוא זוכר חיובו זמ שכשמגיע היא וחזקה משהה", ב

ב עובר שכיר שאי בלבד אחת חזקה רק יש ולשכיר תגזול"שכרו, ."לא

.2epnfa erazy micr yi m`e(.קיג ד גמ' היו כל שתבעו ונוטל,(פי' נשבע זה "izrxtהרי dcedi iaxl edin]

[xeht - "lkd.

.„"ÈÏ ˙ˆˆ˜ ÌÈÈ˙˘" ¯ÓÂ‡ ÔÓÂ‡‰˘Î

.1"zg` `l` jl izvvw `l" xne` a"dradyk[.en sc zereayae ,:dn sc a"a 'nb - epnf xare]המוציא

הבעה שקציצה משו ויטול, ישבע שהאומ תיקנו לא חכמי כא הראיה, עליו זוכר."מחבירו ב

' q eza x`eaneד)"( שתיי הבעהה ראיה הביא לא האומ שא שבועה": חייב שמודה[ziixe`cn`]ב כיו

ת לפי רק ושזהו אחת, רק ונות dcediק."במקצת, iax itl la`,ונוטל מדרבנ האומ [l"qcנשבע

[zereaya 'nba x`eank ,'` oica mcew ep`ady zwelgn dze` df oi`ye ,xkef `l a"drad dvivwa mby.

.2epnfa m`eשתיי ונוטל מדרבנ האומ בנשבע מה:)"(גמ' ד .ב

' q eza oey`xd uexizd itlד קציצה)"(בסוגיי אוה הקציצה את שראו בלא בעדי כששכרו דוקא זהו

הנ האופני בכל כלל עדי בלא אבל הקציצה, מהו הבעה"ששכחו במקצת,"ל כשמודה וא נאמ ב

" לומר שיכול מיגו שכרתימכח d"rnd],"לא opixn` dcedi iax itl 'it`e],אחת רק לו ונות א')"(כנ, די .ל

i pyd mvex iz itleשלא מפני זה בכל, לכפור רצה שלא דמה מיגו, אמרינ לא במקצת כשמודה

להעיז, miizy]רוצה lhepe one`d rayp - epnfae ,zg` wx lhepe ,d"rnc opixn` - epnf xaryk]להעמיד אפשר וכ ,

ונוטל"ש ששכרו.נשבע עדי שיביא אחר פי' "

@.cn.c"ia gilyl e` delnl xzen m`d.1.epkynle deeld zial qpkdl.2deeldn weya wzpl
.ea fge`y xac.3?z`f micnl oipne ,epkynle axrd zial qpkdl.ehw :biw .biw sc

:‰· Â˘˙

.‡‰ÂÏÓÏ

" שנאמר למשכנו, הלווה לבית להכנס מדאורייתא תעמודאסור לנתחו"בחו אסור כ כמו ,epnn wzpi `ly 'it]

[i"yx - ecia fge`y xacבבי ד."אלא

' q eza x`eaneאימא)"(ד בביתו,ה יכנס שמא גזירה , מדרבנ רק שזהו :mzqxib itl - 'nd jynda y"nn reiq e`iade]

-dx i f b "mixaeq 'e 'irq fv 'iq r"yehde ,c"d deele deln zekldn b"ta m"anxdy ,ewiic mipexg`d j` ,i"wenipd zrc oke ,"ezia qpki `ny

yeal"ae ,'nbd jyndn reiqd dgc "lf`d oa`"a .my "dyixt" oiir ,mzhiyl miweqtd xe`iaa ,ok yxetn ixtqay e`iade ,`ziixe`cn xeq`y

."lwpxt z`ved" m"anxay gztnd xtqae ,y"rre ,recn x`iae ,l`enyca zwelgna ielz xacdy ,azk ,'a q"eq ocic zkqna "ikcxn

ה אלו iq'איסורי n"eg r"yeh ,d"d deele deln zekldn b"t m"anx - xzen ,d`eld zrya la` ,d`eld zrya `ly okynl dvexyk wx

['e 'irq fv.

.·„"È· ÁÈÏ˘Ï

תנאי במחלוקת שנוי קיג:)הדי זאת(בד לומד תנא דחד ולמשכנו, הלווה לבית להכנס לו מותר א ,

" ביוהאישמהפסוק ששליח """ מדכתיב זאת לומד תנא וחד , בחו יעמוד הוא שג כלווה תחבולד ,"חבל

בי ולכו"בשליח האוסר, כהתנא פסק ושמואל ולמשכנו. הלווה לבית להכנס רשאי שהוא מדבר הכתוב ע"ד

בי לשליח בשוק."מותר כשרואהו ממנו לנתק ד

' q ezd itlד קטו. אלמנה)"(ד oה ey`xd myex itaולמשכנו."ר הלווה לבית להכנס לו שמותר סובר ש

i pyd myexit itleהכ עיקר,אי שני שפירוש וכתבו סובר, הוא מי כמו xeqi`dרע .dkenqd daeyza onwl r"re]
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'irq my r"yehd ewqt ok - deeld zial qpkdl c"ia gilyl xzen - zeabl `ayk la` ,oeghial oekyn dvex delndyk wx `ed c"ia gilyl

[eh.

.‚ÂÎ˘ÓÏ ·¯Ú‰ ˙È·Ï ÒÎ‰Ï

קטו.)הגמ' "(בד שנאמר להכנס, מותר למלוה שאפי' עבוטואומרת: לעבוט ביתו אל תבא אי"לא לביתו ,

ערב. של לביתו נכנס אתה אבל נכנס, אתה

.dnoipne ,weya dgzpl e` dpkynle dpnl`d zial qpkdl ,c"ia gilyl e` delnl xzen m`d
?z`f micnl:daeyz.ehw :biw .biw sc

.1dipr `id m`'קטו.)בגמ שלכו(ד אסור,"מבואר: c"ia]ע gily i"r 'it`e].

.2dxiyr `id m`e

o erny iax itl( ש הואיל(בגמ' אסור, עניה היא א דוקא ולכ דקרא, טעמא דדרש משו מותר,

דקרא. טעמא דדריש וערב, בוקר אצלה נכנס שאתה בזמ בשכנותיה, רע ש משיאה ואתה

dcedi iax itle,עשירה היא א אפי' c"ia]אסור gily i"r 'it`e].דקרא טעמא דריש דלא ,

'q eza '` yexit itlד אלמנה)"(ש ללא"ה חבו אלמנהי "בגד פירושו ימשכ" ור"לא שמותר", סובר ש

בי הנ"לשליח כשמואל ולא לווה, כל למשכ ב',"ד די הקודמת בתשובה iל pyd myexit itleפירושו

ינתח" ר"לא א הכרע ואי ,": מדבריה היוצא עיקר, שני שפירוש וכתבו שמואל, כמו לא ש

.‡‰Î˘ÓÏ ‰¯È˘Ú ‰ÓÏ‡ ˙È·Ï ÒÎ‰ „"È· ÁÈÏ˘·

dcedi iax itlד בלאו תחבול"עובר ."לא

dcedi iaxc `ail` l`eny itlבי שליח הוא הממשכ א ואפי' , לאוי בשני ד."עובר

'q eza oey`xd yexitd itlאלמנה)"(ד איסור."רה שו שאי סובר ש

'q eza ipyd yexitd itleשר אחד"יתכ בלאו רק עובר כ וא כשמואל, סובר eaz`"]ש `l"c].

.·‰Î˘ÓÏ ‰ÈÚ ‰ÓÏ‡ ˙È·Ï ÒÎ‰ „"È· ÁÈÏ˘·

r" ekc `ail` 'qeza 'a ' itle ,l`enye dcedi axc `ail` 'qeza oey`xd yexitd itlבשני עובר

לעשירה. עניה בי הבדל ואי , לאוי

o erny iaxc `ail` 'qeza oey`xd yex itd itl la`" משו בלבד, אחד בלאו רק תחבולעובר לא

אלמנה ."בגד

.‚‰¯È˘Ú ‰ÓÏ‡ Á˙Ï

'q eza oey`xd yexitd itlלנתחה,"לכו מדרבנ אסור למלוה שמואל, שלפי אלא מותר, מדאורייתא ע

y"xc `ail`e][delnl 'it`e dligzkl xzen -.

dcedi iaxc `ail` 'qezd ly ipyd yex itd itleבי לשליח ובי למלוה לנתחה"בי אסור ד

" משו תחבולמדאורייתא, בלבד.לא "

y"xc `ail` ipyd myexit itle, לה מותר mzrcמדאורייתא - delndk c"ia gilyy c"nk wqtc l`eny itl edin]

- 'a oic dkenqd daeyza lirl d`aedyi d elnl`ziixe`c xeqi` yi gezipa s` delnly mixaeqe" df lka miwlegd yie ,opaxcn xeqi`

[my epazky dxrda '` oic seq ,cn daeyz lirl oiir - l`eny itl t"kr ,"`az `l"c.

.„‰ÈÚ ‰ÓÏ‡ Á˙Ï

'q eza oey`xd yexitd itlולפי לנתחה, מותר למלוה אפי ומדאורייתא לעשירה, עניה בי הבדל אי

ולר , מדרבנ אסור למלוה כלל,"שמואל איסור אי ש
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i pyd myexit itleלכו"" משו מדאורייתא, אסור תחבולע בלבד.לא "dxez dxq` `l - f"`d mya w"nhiyd itl]

,df lr azk y"yxde .l"kr 'eke ,dpnn mze` okynl ie`x ,'eke x`y dl eid m` la` ,a"veike dizervne ,dzyial cba oebk ,cba `l` okynl

.dfa dywdy dn y"rr ,xeq` opaxcny dcen mb f"e`d ile`ye ,xac lk okynl xeq`y rnyn miwqetde dpynd znizqnyג"בפ"הרמב

פסק, א' הל' ולוה מלוה ewqtמהל' oke ,y"`xd giked oke ,f"r biyn my c"a`xde ,d`eld zrya s` `ed ,dpnl` oekyn zgwl xeqi`dy

.m"anxd zhiy aeyiia - lwpxt z`ved - m"anxay gztnd xtqa r"re ,ci 'irq fv 'iq r"yehd" א להאלמנהלעני שאי כל או דוקא "

diept]בעל, s` - f"hd itle ,dyexb s` - ak w"q r"nqd itl ,`wec dpnl` - '` w"q j"yd itl :mipexg`d ewlgp.

.enoipne ,ycwdae ,g"raa ,oikxra ok mixne` m`de ,eceaka oecipe ,oixifgn ,oixcqn yexitd dn
?z`f micnl:ciw±.biw sc

:‰· Â˘˙

.1oixcqn.השאר ונוטל חייו צרכי לו ומניחי אותו ומעריכי אותו מעמידי משגת, ידו אי שא פי'

ודוקא לעני, ומפ לעשיר, מצע וכ עליה, ליש שניה ומיטה עליה, לאכול אחת מיטה היינו חייו, צרכי

רש ופירש ביתו, לבני לא אבל וד"(די"לו , ומפ לא)"ה "ה שדרשינ מערכ: התורה"הוא הטילה ולא ,

התוס' זאת וביארו ביתו, בני את דלהחיות קיד. מהו)"(ד "ה דדרשינ אשתו,הוא: ולא "'qn 'nba `zi` oke]

[y"yx - .ck sc oikxr'בתוס ומבואר השתא)"(ד. כדיה המעות מ לו מניחי ומצע, וכסת כסות לו אי שא :

י לצור כסות חודש."לקנות ב

.2oixifgnלילה ובכסות , ביו ומחזירו בלילה ממשכנו יו בכסות : המשכו החזרת מצות פי'

בלילה. ומחזירו ביו ממשכנו

.3eceaka oecip" אמר שא פי' לבי, "ער או "ראשי" או בדברכבידי" ונדר הואיל כולו, דמי נות "

בו. תלויה שהנשמה

:ÔÏ‰Ï„Î Ì‰ ,˘„˜‰·Â ,Á"Ú·· ,ÔÈÎ¯Ú· ÌÈÈ„‰

.‡ÔÈÎ¯Ú·

.1oixcqn" אותושנאמר והערי הכה לפני שאמדוהו,"והעמידו לאחר העשיר ואפי' ההקדש, ידי ויצא ,

' q ezaeד)"( שאי ערכי מה ופירשx`ean:ה , פירעו בתורת ממנו ליטול כשבא דוקא מקומותי"שזהו (בכמה

( ביבסוגיי שנותני יו ל' לאחר שהיינו משכו": בתורת ממנו כשנוטל אבל , כס שחייב אד לכל ד

חובו, נגבה שלא זמ כל חייו כדי אפי' לו מחזירי d"cאי :biw sc lirl i"yx k"yne ,exifgie d"c i"yxn d`xp oke]

[y"iir ,:bk sc oikxra dpyna epivncke ,dxenb diiab epiidc l"v ,"epkynl" utne.

.2,eceaka oecipeההוא)"(די"פירש "ה דכתיב נפשות: ""ערכ שבאומר עלי, פלוני של זה אבר ,"ער

כולו, דמי נות בו תלויה הנשמה שא כלומר, כבודו, לפי נידו l`שהאבר - ea dielz dnypd oi` m` la`]

[ytpl `l` aezk jxr oi`y ,melk xn`" דכתיב עשיר ער נות והעני והעשיר עני היה מ. ,"מערכהואוא

בתוס' ומבואר סופו, ועד מתחילתו במכותו שיהא ובד"(דעד במכותו, )"ה בערכי המשנה פי על מהו, שזהוה :

עני, ער נות רבנ לפי אבל יהודה, רבי לפי oikxrnרק b"t m"anxa oiir - iprdy xiyre xiyrdy ipr ipic ihxt]

[my dpynd lr y"yxae ,dpynd iyxtnae 'd 'ld.העבוט השבת מצות בו נוהג ואי .

.·Á"Ú·

.1heard zayd aeig oiprl'בגמ ומבואר קטו:)מחויב, ההלואה,(ד בשעת שלא כשמשכנו דוקא שזהו

למלוה התועלת ההלואה, בשעת שלא בממשכ לו. להחזיר חייב אינו הלואה בשעת משכנו א אבל

הלווה, בני אצל מטלטלי תעשה ולא משמטת, שביעית תהא שלא aiigהיא, deeld m`ae ,df oic xe`iaa]

`ly ick `ed ,oipkynne oixfegy mrhde ,'e daeyz my k"ynae ,.cw sc lirl oiir - ezeynzyd zngn oekynd ly zgtd z` xifgdl

... d"cez - epekyn exifgi meie mei lkay yiiazn ik ,zern ywale eaeg rextl xdnn mbe ,xetkl deeld lkeiz"x itl.קיג (בד

המחרישה)"תוד ואת ולהנאתו,ה האד לגו העשוי בכלי אלא העבוט השבת חיוב dpynaאי i"yx znizqn]

[inlyexid mya i"wenipd `iad oke ,heard zxfgd aeig yi ,a"veik lke rwxwd z` miyxegy dyixgna mby rnyn .biw sc.
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.2oixcqn m` oiprl

`tli`c dinyn dinxi 'x e ,`ct xac dinyn awri 'x itle , b "ayx itlשהרי לו, מסדרי אי

הגמ' לו, הצריכי הכלי את א מוכרי יו ל' שלאחר קיד.)סובר מדכתיב(בד זאת שלומד אומרת

מ" בעמערכהואוא ולא הוא הנח,"" יהודה דר' שרבנ הכרח יש א התוס': ס"(והסתפקו א' די שאי"ל ל

לבע .ח)"מסדרי

, o ixcqny xaeqd c"n yie" "מיכהדגמר "מיכה" כתיב לווה דגבי , מערכי אחי" ימו ערכי"וכי וגבי ,

" מערככתיב הוא מ רש"וא די", )"(ש ואיד תה דהיינו רשב"מפרש: על דפליג דמשנתינו וס"ק ל"ג,

ליורשיו" מחזיר מת ותוס'א , לעול מחזיר לו הא ד" )"(ש ואיד ששאלוה לאלו דהכוונה : מפרשי

לבע" שיסדרו דס"ח"מהו קיג:, בד לברייתא נמי אי סבר", אבוה בר רבה ג גירסתינו לפי . מסדרי ל

ובתוס' , מהו)"(דכ ברה כרבה סבר שאליהו ראיה אי , כ לגורס שא וכתבו: , כ לגרוס שאי הוכיחו:

אבוה.

' q ezd eazk cerמהו)"(בד לכוה גבייה בתורת למשכנו בא שא iaxeע": r"x oke ,dicic w"ze b"ayx epiid]

[edicic w"ze l`rnyiת בי והמחלוקת כלל, לו יחזירו ולא יסדרו ולא מיד למכרו לרשב"יכול דמתניתי ג"ק

" סברי ומצי חייו, ימי כל מחזירו רבנ שלפי , משכו בתורת ליטלו כשבא רק מסדריהיא ושלפי"אי ,

י"רשב כ , יו ל' אחר רק מוכר ת"ג שבי במחלוקת ג לר"ל ור"ק ליטלו"ע שבא באופ רק שהיא י

ת שלפי , משכו הראויה"בתורת לו ונותני ממנו אותה מפשיטי מנה מאה בת איצטלא לבוש א ק

כלל, יחזירנו ולא משכו בתורת למלוה יהיה והמותר , ויו יו בכל העבוט השבת עושי וממנה לו,

ור"ור העבוט,"ע השבת עושה היקרה האיצטלא דמ , סוברי lcadי oi` - i"yx itle ,"oixcqn oi`" ixaq ivne]

[diab zxeza `a oial oekyn zxeza lehil `a oia.

.‚"˙È·‰ ˜„·Ï ‰Ó ÈÏÚ È¯‰" ¯Ó‡˘Î ˘„˜‰

.1heard zxfgd oiprl" דכתיב , מחזירי צדקהאי תהיה שא"ול הקדש יצא צדקה שצרי מי צ",

צדקה.

.2oixcqn m` oiprl

`tli`c dinyn dinxi 'x e ,`ct xac dinyn awri 'x itlק , מסדרי מבע"אי שמחזירי"ו ח

, מסדרי a']ואי oic lirl oiir]כ מחזירי שאי ."הקדש מסדרי שאי ש

o pge i iax itle" דכתיב , לערכי דהוקש , בערכמסדרי נדר יפליא eceaka,"כי oecipeדהוקש

" אמר וא . עלילערכי ידי יד.דמי בלא וכמה יד ע עבד שוה כמה בשוק, הנמכר כעבד אותו שמי "

.fn,miznl `nhil lecb odkle xifpl 'it` xzen mipte` el`ae ,ld`a `nhn zny m"ekr m`d
?recne:ciw sc

:‰· Â˘˙

mz` ,"mz` mc` izirxn o`v ip`v oz`e" xn`py ,ld`a o i`nhn mp i` - i`ge i oa y"x itl
.m" ekr `le "mc`" o i i exw

'qeza x`eaneמהו)"(ד קייה דלא כר": כרשב"ל אלא יוחאי ב h"n]ג"ש g"it zeld` zkqna]שמטמאי הסובר ,

v]באהל, ze` ,fn 'iq oiibeqa "`ztixg `letlit" exeaiga mb azk mixacd xeviw .y"iir ,'qezd lr biyd ,'f dpyn my h"iezd]ושא .

, מטמאי אינ טפח פותח בארונות herinיש eh` zepex`d lk lr exfb opaxe ,dxezd on epiide ,hi sc zekxa zkqna x`eank]

['w ze` my `ztixg `letltae ,fn 'iq oiibeqa y"`xa r"re ,opax exfb `l devn jxevly zenewn yie ,gth gzet mda oi`yליטמא ומותר ,

מצוה, zenewn]למת cerae - my i"yxae .b sc dlibn zkqna x`eank]שהרי להיטמא, מותר נפש פיקוח במקו ג ,

בתוס' כמוזכר כולה התורה כל את היא אמר)"(דדוחה .ה

.gn?gezip s` e` okynl dpeekd m`d ,"akxe miigix leagi `l" xeqi`.ehw sc



.ÊË˜Y.ÂË˜ Û„ :Â¯È·ÁÓ ‰„˘ Ï·˜Ó‰ ÈÚÈ˘˙ ˜¯Ù‰Ù¯

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

:‰· Â˘˙

' q eza oey`xd yexitd itlאלמנה)"(ד l`enycה `ail`, לאווי בשני עובר המלוההממשכ הוא א (בי

בי השליח זה א "ד)"ובי משו דהיינו תבוא, "לא ומשו יחבול" אסור,"לא אינו מדאורייתא וניתוח ,o`ne
l`eny lr biltcע אחרי דברי למשכ בי"(ומתיר שליח אד)"י ואסורי למשכנ אסור נפש אוכל כלי

" משו ורק יחבולבניתוח, בילא לשליח וא gezipa]ד,"" xizny dfa lwin l`enyy `vnp].

'q eza ipyd yexitd itle(עיקר שהוא כתבו השליח(תוס' א ולשמואל , לאוי בשני עובר הממשכ מלוה

בי"בי לשליח א מדאורייתא, אסור והניתוח , הלאווי בשני עובר ""ד זה דלפירוש לאו, חד משו לאד

ניתוח.יחבול ג פי' "dxrda '` oic seq ,cn daeyz lirl oiir ,"`eaz `l"c xeqi` yi gezipa s` delnly ,mixaeqe miwlegd yie]

[my epazky.

.hnytp lke` ilk x`y e` ,akx e`/e miigix laegdmilke` e`dyixgn e` zext ly cnv e`e`
,wxqnreazl leki m`d - mxifgnyk lag m`ae ,dn meyne ,dwel `ed zewlne mixeqi` dnk

?recne ,epekyn cbpk eaeg.fhw±.ehw sc

:‰· Â˘˙

.‡˙Â˜ÏÓ ÔÈÚÏ ·Î¯ Â‡/Â ÌÈÈÁÈ¯ Ï·ÂÁ‰

.1akx e` miigix lagyk

dcedi ax itl" משו אחת יחבוללוקה x`y,"לא aiigl jixv weqtd z`e li`ed ,"laeg `ed ytp" meyn dwel epi`e]

[ytp lke` ly mixac.

`ped ax itle" משו ג חובללוקה הוא dwel,"נפש akxe miigix laegd s`y rnyn `nzqa eazk aezkdy dfnc]

["zellkay e`l" lr oiwely ,`axk l"qc ,df e`l meyn mb.

.2akxe miigix lag m`

dcedi ax itl. שתיי לוקה

`ped ax itle.שלוש

בתוס' זו...ומבואר פיסקא הול דעה איזה ועל מה וחייב)"(ד...על ובהתראהה אחת פע כשחבל דוקא דזהו :

ze`xzdאחת, izya m` la`, וריחיי ריחיי היה זה א א שתי ixdyחייב ,rax` dwel - `ped ax itle]

["laeg `ed ytp" meyn mb miinrt cer dwely xaeq.

.·˙Â˜ÏÓ ÔÈÚÏ ÌÈÏÎ ¯‡˘ Ï·ÂÁ‰

.1m`ytp lke` ly" משו אחת, חובללוקה הוא ed`,"נפש ytp"n m`a `ed l"pd dcedi axe `ped ax zwelgne]

leagl xeqi` rnyn "laegבסתמא]א כתבו והכתוב הואיל ורכב, .ריחיי

.2zext ly cnv m`.נפש אוכל כלי כשאר לוקה

i "yx itlד קטז. )"(ד שתיי חייב ,ה צמד ע חורשות פרות ב' d"cהיינו .biw sc 'qez - ytp lke` miyere li`ed]

[y"rre ,ea xfg eixac seqa i"yxy ,gi w"q fv 'iq dyixca azke ,envr "ler"l dpeekd "cnv"y ,rnyn xeaicd seqa my i"yxn .z`e.

z"x itlוע ש ב"(בתוס' השל"ע טז)טור אות והערות בהגהות צז, סי' לא" הקרקע את בה שחורשי מחרישה

" נפשנקרא אוכל epiid,"כלי ,meia dxifgdl jixvy ,.biw sca dpyna x`eany dyixgne ,ytp lke` envra ea oipwzn oi`e li`ed]

[ez`pdle mc`d sebl ieyrd ilk `edy wxqn.בתבואה המרכסות היינו שלוקה, פרות וצמד .

i "x itlד קטז. ד וצמד)"(בתוס' הפרות,ה על ולא הכלי על רק miwlegdלוקה - i"wenipa oke oiibeqa o"xd iyeciga]

ixacl dcen i"yx mb zehyta .jka dyecip d`eazde ,eilr zeqxec zextde d`eazd lr gipdl ieyry ur :yxit `edy eazk - z"x lr

[zeqkexd zext cnvae wxqna 'qezd.
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... הקוד מאופ זה אופ שונה zext,...מה ly cnv laegddize ek `ipze dcedi ax itl, שתיי חייב

רש אחת."וכתב אלא חייב אינו בעצמו וזה בעצמו זה וכשחבל , מפרקי העשוי בעול שמיירי לו שנראה י,

`ped axc `ail` i "yx itl" משו חייב כלי כל דעל , שתי נפשלוקה zhiya,"כי 'qezd ecnly d`xp ok]

["ytp ik" meyne ,"miigix" meyne ,"akx" meyn ,yely dwel `nlic 'nba wtq ied - i"yx itly okzi j` ,i"yx.

`ped axc `ail` 'qez itlמ רק ולוקה אחד, כלי ונקרא הואיל אחת רק או הוא"לוקה נפש כי

של"חובל לאו על מלבד ורכב, כריחיי וכלי כלי כל על ולוקה כלי שני שנקרא מפני שלש, לוקה או ,

חובל" הוא נפש ."כי

.‚ÔÈÏÎÂ‡ ÏÂ·ÁÏ

' q ezdבד)"( כלי :ה eazk.מותר אוכלי אבל לחבול, אסור נפש אוכל כלי שדוקא

.„Â·ÂÁ ÚÂ·˙Ï ÔÈÚÏ Ì¯ÈÊÁÓ˘Î

.1ytp lke` ly milk x`y e` akx e` miigix lagyk, להחזיר `mipteחייב el`a ,ap daeyz onwl 'ire]

[di`x `la mcbpk eaeg reazl leki'בתוס ומבואר וחייב)"(סוד, דסה דאביי שאליבא ד:)ל": ד תמורה כל"(במסכת

מהני לא עביד אי תעביד לא רחמנא דאמר "מאי של שלאו מפני לא להחזיר, חייב ריחיי" יחבול לא

לאורכב אסור שהוא יודע היה א שהרי בטעות, זכייה הוי בשוגג שחבלה מפני אלא לעשה, ניתק "

חובלו, cn,היה daeyz lirl x`azpy itk ,"ehear hearl ezia l` `az `l" lr xary ote`a wx xifgdl aiig - cifna lagae]

[.biw sc lirl dpynd lr w"nhiya oiir - dfa zetqep zehiy ,xifgdl aiig cifna laga s` `axly ,'qezn rnyne.

.2,xikydle li`ydl oiieyr oi`y mixacaכדי עד חובו לתבוע יכול תופס שראוהו עדי אי א

" לומר שיכול מיגו מכח , המשכו בידידמי היא ."לקוחה

.3xikydle li`ydl oiieyry mixaca" לומר נאמ בידואינו bp],"לקוחה daeyz onwl oiir]לו אי ולכ ,

וליפטר. היסת שבועת ולישבע לכפור הלה יכול זה ובלא לו, חייב שהלה ראיה להביא וצרי מיגו,

.4oigah ly oikqa

i ia` itl.ולהשכיר להשאיל העשויי כדברי הוי

`ax itle. להשאיל שלא ומקפידי שיפג חשש ויש הואיל לא,

.plyean e` `p gqtd z` lke`d,`ixah inga lyean e` ig e`aiig m`de ,xaer `ed mixeqi` el`
?z`f micnl oipne ,dnke zewln:fhw :ehw sc

:‰· Â˘˙

.‡Ï˘Â·Ó Â‡ ‡ ÏÎ‡

.1"ilv lek`" mewa deevny drya ,oey`x dlila m`

`ax itl" משו אחד שתיי "נאלוקה משו והשני מבושל, או אש" צלי א הוא,"כי דמיותר ,

וס"וע שני, ללאו שבא שבכללות."כ לאו על שלוקי ל

i ia` itle" משו אחת, "נאלוקה או ""מבושל" משו אבל אש, צלי א והויכי הואיל לוקה, אינו "

וס שבכללות, לאו על לוקי ואי שבכללות, הנ"לאו הונא ר' שאפילו יודה"ל הקודמת בתשובה ל

" אכילת על לוקה שאינו ללמדנו הפסוק את שצריכי משו , כא לוקה בלילהנאשאינו כשאכלו אלא "

בצלי. אכילתו מצות זמ שהוא

.2xwaa lyean e` `p lk` m`e,לוקה 'אינו q eza x`eaneאהל)"(ד לכוה שזהו רבא": ושלפי ע,

ד מהקישא דלקמיה, מקרא זאת יאכלוהו"ילפינ וכו' אש ""צלי ליה דסמי נא, תאכלו ."אל
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.·‡È¯·Ë ÈÓÁ· Ï˘Â·Ó Â‡ ÈÁ ÏÎ‡

' q ez itlאבל)"(ד ""לכוה דכתיב , עליה לוקה ואי בעשה רק עובר מקרה ובכל ומבושלע לנא אמרתי "

טבריא. בחמי מבושל ולא חי ולא

i "yx zhiy z` egce( l:(בפסחי "qcלוקה דאביי אליבא בגמ' א' לשו ושלפי , שתיי לוקה רבא שלפי

לחסימה. דמי דלא לוקה אינו אחד מלקות אפי' דאביי אליבא שני לשו ולפי aen`אחד, :gl sc xifp 'qna 'nba]

[migqtne o`kn jtidl `axe iia` zrc.

@.`p.:yi zewln dnk.1`l dtixh dcya xya" meyn - dtixhd on xyae igd on xya lke`yk ,opgei 'x itl
."elk`z.2."akxe miigix leagz `l" meyn - akx mr cgi miigix laegl.3dpnl` `yepy odkl

."egwi `l dyexbe dpnl`" meyn - dyexb mb `idy.4?fre ayk xey alg lke`l:ehw sc

:‰· Â˘˙

.‡‰ÙÈ¯Ë‰ ÔÓ ¯˘·Â ÈÁ‰ ÔÓ ¯˘· ÏÎ‡˘Î ,"ÂÏÎ‡˙ ‡Ï ‰ÙÈ¯Ë ‰„˘· ¯˘·" ÏÚ

שנאמר)"(דבתוס' יוחנה לר' אחת, שלוקה שהטע igd,מבואר: on xyae xa` lk`yk l"xl k"enke ,:dw sc oileg 'qna]

[`"yxdn - "xyad mr ytpd lk`z `l" meyn,אחד איסור בלשו נאמרו ששניה משו הוא ,d"c my oilega 'qezd eazke]

[y"iir ,zellkay e`l lr oiwel oi`y xaeqd iia` itl s` edfy ,la`.

.·‡Ï ˘·„ ÏÎÂ ¯Â‡˘ ÏÎ ÈÎ" ÏÚ ,·Î¯Â ÌÈÈÁÈ¯ Ï·Á˘Î ,"·Î¯Â ÌÈÈÁÈ¯ ÏÂ·Á˙ ‡Ï" ÏÚ
,˘·„Â ¯Â‡˘ ÏÎ‡˘Î ,"Â¯ÈË˜˙[:gp sc zegpn 'kqna r"re],lyean lyae `p eplk`z `l"lr

lyeane `p lk`yk ,"mina

'q eza oey`xd uex izd itlשנאמר)"(ד זהוה אחד, בלאו שנאמרו א שתיי לוקה אלו שבכל הטע

בפ ללאו בא אחד שכל המורה לשו יש מהפסוקי אחד שבכל -ע,"משו "akxe" iable ,"cr e` "epnn" oebk]

[`"yxdn 'ir.

i pyd mvex iz itleבפ מפורש איסור שכל משו ג"זהו ואחד אחד כל על קאי שהלאו ונחשב ע,

הנ הלשונות שצ"ללא וכתבו שס"ל, יאשיה ר' שא ש"ל כלל בדר מטעמיו"ל כא מודה מחלק אינו "

דאלו, נח: ד מנחות מס' תוס' שנאמר)"(ועי' .ה

.‚‰˘Â¯‚ Ì‚ ‡È‰˘ ‰ÓÏ‡ ‡˘˘ ‚"‰Î

שנאמר)"(דבתוס' איה אחד שבגו משו זהו , שתיי שלוקה ללמדנו מיוחד ריבוי שצרי שהטע מבואר:

. שתיי לחייב

.„¯‰ˆÈÂ ˘Â¯È˙ Ô‚„ ¯˘ÚÓ ,ÏÓ¯ÎÂ ÈÏ˜ ÌÁÏ ,ÊÚÂ ·˘ÎÂ ¯Â˘ ·ÏÁ

שנאמר)"(דבתוס' הוא.ה אחד ש והכל הואיל אחת, רק לוקה היה מיותר פסוק שבלא מבואר:

.‰"ÏÎ‡È ‡Ï ‚Ê „ÚÂ ÌÈˆ¯ÁÓ ÔÈÈ‰ ÔÙ‚Ó ‰˘ÚÈ ¯˘‡ ÏÎÓ".

migqta 'nba `ax itlבתוד )"(מובא ל אמר "ה משו שלוש, לוקה וחרצ זג אכל "זגא משו "חרצ"

" יעשהומשו אשר התוס'"כל וכתבו ,( ש(ש א דזהו יעשה": אשר דישכל , דברי לשאר אזהרה הוא "

" לשו בי וכו'חילוקי אשר ""כל לשו לבי וכו', נפש שבא"כי לסבור יכול שרבא , בסוגיי מבואר שלגביו ,

יהודה. וכר' ורכב, לריחיי ולא דברי לשאר רק

i ia` itle( דמ(ש , שתיי רק יעשה"לוקה אשר שבכללות,כל לאו שהוא מפני לוקה, אינו ":i"yx zhiy]

leki `l miizy wx aiigny xifpa iia`y[y"iir ,jkl gxkd oi`y :'qez zhiy ,yely dwely xaeqd akxe miigixa `ped axk xeaql.

.ap,on`p m`d ,"icia `ed oekyn df utge ,jilr il aeg" orehe exiag ly utg ecia yiy in
?recne.fhw sc
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:‰· Â˘˙

.1xikydle li`ydl oiieyr oi`y mixacaעד חובו לתבוע הוא יכול תופס, שראוהו עדי אי א

" לומר שיכול מיגו מכח , המשכו דמי בידיכדי היא ."לקוחה

.2xikydle li`ydl oiieyry mixaca m`e" של מיגו לו אי שהרי , נאמ בידיאינו היא ,"לקוחה

[bp daeyz onwl oiir]היסת שבועת ולישבע לכפור הלה יכול זה ובלא לו, חייב שהלה ראיה להביא וצרי ,

וליפטר.

.3oigah ly oikqae

i ia` itl.ולהשכיר להשאיל העשויי כדברי הוי

`ax itleשלא ומקפידי שיפג חשש ויש הואיל ולהשכיר, להשאיל העשויי כדברי הוי לא

. להשאיל

.bp?recne ,"icia od oigewl el` mixtq e` el` milk" xnel on`p mc` m`d.fhw sc

:‰· Â˘˙

.‡"È„È· Ô‰ ÔÈÁÂ˜Ï" ¯Ó‡Â ÂÈÙÎ ˙Á˙ ÌÈÏÎ ÔÈÓË‰˘ Â‰Â‡¯

,ripv `lc yipi`ae oinhdl okxc oi`y milke ,eilk xeknl ieyr epi`y ziad lra `ed m`'בגמ

בתוס' מובאת מבואר והא)"(דבשבועות .ה נאמ שאינו

my 'nbd zqxib itlהנ התנאי אחד"כל חסר ובא ולהשכיר, להשאיל העשויי בכלי דוקא ה ל

הנ ""מהתנאי לומר נאמ מקרה בכל ולהשכיר להשאיל עשויי שאי בכלי אבל , נאמ הל לקוחי

."בידי

mzqxib e z`f `qxib egc 'qezeהנ התנאי שכל להשאיל", עשויי שאינ בכלי דוקא אמורי ל

" לומר נאמ אי מקרה בכל ולהשכיר להשאיל שעשויי בכלי אבל בידיולהשכיר, ה ."לקוחי

.·"È„È· ÔÈÁÂ˜Ï" ÔÚÂË Ú·˙‰Â ,"ÂÏ‡‰ ÌÈ¯ÙÒ‰ ˙‡ ÈÓÓ ˙·‚"

בשבועות)בתוס' הגמ' פי על , אע(ש נאמ שאינו ""מבואר: מיגו לו שיש בידפ ה אינשי"שאולי דאחזוקי ,

. מחזקינ לא בגנבי

.‚"È„È· ÔÈÁÂ˜Ï" ÔÚÂË Ú·˙‰Â ,"ÍÏˆ‡ Ì‰ ÌÈ·Â‚"

.1,xira daipb my el `vi m`x`ean w"aa 'nba( ש בתוס' ויטול.(מובאת נת כמה שישבע :

.2daipb my el `vi `l m`e" לומר נאמ ממנילא ."נגנבו

z"x itl( ש כשרגיל(בתוס' אבל שבידו, לאות להשאיל רגיל הספרי בעל שאי כשמכירי דוקא זהו

" לומר נאמ שבידו לאות בידלהשאיל ה שיכולגנובי במיגו בעיר, גניבה ש לו יצא שלא א "

" ללומר ויטול."השאלתי נת כמה וישבע ,

ec ec x"xd mya my 'qezd itle" נאמ אינו מקרה בידבכל ה ."גנובי אמרינ לא להוציא דמיגו ,

['b daeyz '` wxt lirl k"yna r"re].
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éøéùò ÷øô

äéìòäå úéáä
.`?recne ,xtrde mipa`d mivrd oiwleg cvik ,eltpy mipy ly dilrde ziad:fhw sc

:‰· Â˘˙

.‡‰ÈÏÚ‰Â ˙È·‰ ÏÙ

ופירש ובעפר, ובאבני בעצי חולקי ואבניו"שניה מחבירו, גבוה היה שהאחד מה לפי הגובה לפי הכל י:

חבירו. משל מרובה ועפרו

.·ÌÈ·‡‰ ˙ˆ˜Ó Â¯·˙˘˘Î Ì‡

התחתו שכשמתמוטט הנפילה, מדר ידוע זה ודבר העליה, או הבית אבני א להשתבר ראויה איזה רואי

. לעליו השבורות אז מקל, כמו הצידה הבית וכשנופל , לתחתו השבורות אז תחתיו,

.‚Ì‰Ï ÂÎÏ‰Â ¯"‰¯ È· Â‰ÂÈÙÂ ‰ÏÈÏ· ÏÙ˘Î :‡Ó‚Â„Ï ,ÏÙ „ˆÈÎ ÌÈÚ„ÂÈ ÔÈ‡˘Î

.1x"dxa e` mdipy ly xvga mipa`d m`.בשווה והשבורות השלימות האבני חולקי

.2mdn cg` ly xvga ltp m`e

'nba oey`xd uexizd itlה,"המע['c oic onwlck dwelgde].

i pyd uexizd itleהמע אמרינ ולא בשווה, והשבורות השלימות האבני את הואיל"חולקי ה,

בשווה, מוחזקי ושניה אהדדי, קפדי לא oicyושותפי azky ,my n"dizpa oiire ,'b oic cqw 'iq r"eya wqtp oke]

`xxc yie li`ed ,"xab mil`c lk" opixn` `le ,exiagn xzei wfgen mdn cg` oi` ixdy ,x"dxa gpen 'it`e ixae ixaa 'it` `ed dwelgd

[`pennc.

.„˙ÂÓÈÏ˘ Ô‰Â ÌÈ·‡‰ ˙ˆ˜Ó ¯ÈÎÓ „Á‡ ‰È‰

.1el dcen ipydyk m`ואח , האבני משאר יותר וטובות גדולות ה אפי' ,"נוטל כנגד נוטל השני כ

,zenily oeayg itl ep i id - i ia` itlcer `vnp `l m`y ,cere ,l"pk ely zeaehdy xikd m` oey`xd giexny `l`]

[my r"eya r"nq - ipyd ciqti ,zenily.

.2"rcei ipi`" xne` `l` el dcen epi` ipyd m`

sicr ixa c"nl.. זו. שורה למחוק צרי ...הא

, עדי ברי ושמא ברי א במחלוקת תלוי b']הדי oic l"pk oiwlege ,sicr ixa e`l l"iiwe].

.2wna el dcen ipyd m`e"rcei ipi`" xne` zvwn lre ,zvאמרינ א במחלוקת תלוי הדי

x`eanke,"מ"משאיל" ,"ixa"d ixack oiwlege ,n"li`yn opixn`y l"iiwe ,'h daeyz 'g wxtae ,'d daeyz '` wxt lirl k"yna oiir]

[df oic zligza.

.aexiagn diilr xkeyd,odia` zlgpa jk ewlgy oig`d e`m`d ,dpeilr ly ezirwxw dzgtp e` dltpe
oezgzd ziaa xecl oeilrd leki df llba m`d e` zxg` el cinrdl e` epwzl aiig oezgzd
ip` df wqxt` iab lry ef otb" xn`y ote`a oicd dne ,oezgzd ly ziad gzt jxc z`vle

wqxt`d xwrpe ,"jl xken[uvwpy e`],?recne.fiw :fhw sc
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.‡‰ÏÙÂ ‰ÈÈÏÚ ¯ÈÎ˘Ó‰

.1"ef diilr" xn` m`אחר,"א בית לו להעמיד 'צ q eza x`eaneאי)"(ד שכרוה לו נות שהשוכר :

חצי. ית חצי דר שא דר, שכבר

.2dltpe "mzq diilr" xn`.אחרת עלייה לו להעמיד חייב

.·"ÍÏ ¯ÈÎ˘Ó È‡ ‰Ê ˙È· È·‚ ÏÚ˘ ÂÊ ‰ÈÈÏÚ" ¯Ó‡

.1daexa dzgtpyk m`שהרי הבית, בעל ע ודר יורד השוכר הרי תיק לא וא , לתק המשכיר חייב

לעלייה. הבית את שיעבד

'q ez itlד הבית)"(בסוגיי התחתוה שחלקו באחי אבל ומשכיר, בשוכר ורק א אמורי אלו דיני

התקרה. את לתק חייב אינו

' q ezd itlבד קיז: ד )"(לקמ וכ בזה.ה להסתפק יש

'q ezd zpad itle( i(בסוגיי "yxc `ail`(.קיז ד במשנה לתק(לקמ חייב התחתו שחלקו, באחי ג

התקרה, nbd'את lr `"xbd zedbda r"re ,y"iir ,dxwzd z` owzl aiig oezgzd oi` o`ky dcen my i"yxy ,x`an y"`xd j`]

[y"`xd lre.

.2migth drax`a dzgtp m`e

ax itl.למטה וחציו למעלה חציו לדור יכול דאד הפחת, כנגד רק למטה לו להעמיד חייב

l`eny itleוה למטה, וחציו למעלה חציו לדור יכול אד דאי הבית, בעל ע ולדור לירד ה"יכול

" שאמר שתחתיהבאופ בבית גור תפחות א ל משכיר שאני זו שמואל"עלייה ולפי ברובה, ונפחתה ,

. לתק רוצה ואינו טפחי בארבעה כשנפחתה א

.3- migth drax`a dzgtpyk s` ,l`eny itle ,daexa dzgtpyk m`:zwtzqn 'nbdדר א

. גגי דר או משתמש פתחי דר הא וכשמשתמש , דרי שניה או לבדו

r"eyaיח סעי' שיב siqed:)(סי' `"nxde ,diilrd z` owziy cr ,ziad gzt jxc `veie qpkpe ,a"drad mr xc oeilrdy :wqtp

v"`y xaeqy d"nxdk `lce - jenqa `aend 'c oicke - xehd zrcke ,miiw ziady onf lk ezepal jixv - dilrd lk ltp m`y

v"` - ziad wx e` diilrde ziad ltp m`y `"nxd siqed cer .oezgzd zxwz `idy diilrd zirwxw z` owzl wx aiigye ,ezepal

."df zia" el xn`y oeik zxg` zepal

.‚ÂÊ ·‚ ÏÚ ÂÊ ˙ÂÈÏÚ È˙˘ ÂÈ‰

.1dpeilrd zgtp m`.בתחתונה לדור יכול

.2dpezgzd zgtp m`e" ש בא בגמ' ספק לעליונהעלייההוי לדחותו המשכיר ויכול ממנו קיבל "

המשכיר. ע ודר שתיי ולא קיבל אחת עלייה שנאמר או

r"eya(יט סעי' , zricia(ש xecl ligzdyk `wece] ,myn eze` oi`iven oi` xc m`e ,xikynd mr xeci `l wtqny :wqtp

[y"iir 'h w"q g"dvw - `niiw dilra zwfga rwxwe li`ed ,e`ivedl leki - ezrici `la la` ,ziad lra.

.„˜Ò¯Ù‡‰ ¯˜ÚÂ "ÍÏ ¯ÎÂÓ È‡ ‰Ê ˜Ò¯Ù‡ È·‚ ÏÚ˘ ÂÊ ÔÙ‚" Â¯È·ÁÏ ¯Ó‡

. קיי שהגפ זמ כל אפרסק לו להעמיד חייב

.blr e` oeilrd lr m`d ,daifrnd z` owzl lhen in lr ,daifrnd dltpe exiagn zia xkeyd
?recne ,oezgzd.fiw sc
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:‰· Â˘˙

.‡ÔÂÈÏÚ‰ ˙‡ Ú·Â˙ ÔÂ˙Á˙‰˘Î

.1"dilic ixib"c wfida ewifi `lyהנזק."לכו את לתק חייב העליו ע

.2dilic ixiba `l m`e

w"z itl.עצמו את להרחיק המזיק על

iqe i iax itle.עצמו את להרחיק הניזק על

.·,‰¯˜˙‰ ˙‡ ˜ÊÁÏ ÔÂ˙Á˙‰ ˙‡ Ú·Â˙ ÔÂÈÏÚ‰Â ,ÔÂÈÏÚ Ï˘ ÂÈÓÈÓÏ ˘Á ÂÈ‡ ÔÂ˙Á˙‰˘Îoiir]

[dxwz iwefga d"c i"yx

`a` xa `iig 'x e w "z itlוס הואיל , לתק התחתו התקרה."על לחיזוק המעזיבה שמטרת ל

iqe i xa `i ig 'xc dinyn irli` 'xe iqe i iax itleוס הואיל , לתק העליו המעזיבה"על שמטרת ל

גומות, zecizia]לאשווי xyt` dxwzd wefige].

.cayile zia zepal oeilrd leki m`d ,dzepal dvex epi` oezgzde ,eltpy mipy ly diilrde zia
,dpeilra e` damdipyl oi`yk oicd dne ,ewlgy oig` oial xikyne xkey oia lcad yi m`de

rwxwd z` xeknl dvex oezgzde ,diilrd z`e ziad z` zepal sqk,my rexfl e`
?recne:fiw .fiw sc

:‰· Â˘˙

.‡‰ÎÂ˙· ¯Â‚ÏÂ ÂÓˆÚ· ˙È· ˙Â·Ï ÔÂÈÏÚÏ ¯˙ÂÓ Ì‡ ÔÈÚÏ

w"z itlהבית את לבנות יכול העלייה העלייה)בעל בלא דס(א יציאותיו, לו שית עד בה דזה"ולדור ל

פטור. חסר לא וזה נהנה

dcedi iax itleשס משו או שכר, לו לעלות שס"חייב משו או חייב, חסר לא וזה נהנה זה ל"ל

ל דאשייתא,"חסר"שנחשב אשחרוריתא ויש הואיל ,[hi ,fi zeaeyz a"t w"a zkqn lr dfa k"yna r"re]הוא יכול א .

ויושב העליונה את ומקרה העלייה, ואת הבית את כה"לבנות יציאותיו,"בתו לו שית i"yxעד zqxib itl ok]

[el zpken eziilre li`ed ,"dpdp `l" aygpc "dkeza" zayl lekiy'תוס לפי א ויושב)"(ד, ולכה , לשל וחייב נהנה הוי

" במשנה בעליונהגרסו מהבעה"ויושב למנוע ושיכול שא", מבואר: בירושלמי התחתונה, לתו להכנס ב

בי"הבעה , כא ישנו הנ"ב די וכל לבנות אותו כופי למדה"ד כשהל הוא הא"ל הראשוני ונחלקו י,

א"קי שלהלכה או כ נמוק"ל עי' ההוצאות על אלא לכפותו ובטוש"א קס"י, בסי' ובנו"ע ה' סעי כ"ה

.[ ש

:xaecn ef dpynaרש לפי בי וזהו , אביה בנחלת שחלקו התוס',"באחי לפי ובי `i,י d"c :fhw sca]

dxrda oiire - xikyne xkeyc `inec ,oeilrd ly ezirwxw `idy dxwzd z` zepal oezgzd aiig m`d oiirl yie .oke d"c :fiw scae

['` oic seq 'a daeyza lirl k"ynae ,zncew.

.·‰ÈÈÏÚ‰Â ˙È·‰ ˙‡ ˙Â·Ï ÛÒÎ Ì‰È˘Ï ÔÈ‡ Ì‡

ozp iax itl.רבה פסק וכ שליש, והעליו בקרקע חלקי שני נוטל התחתו

mixg` itle.רביע נוטל והעליו , חלקי שלשה נוטל התחתו

: i "yx zhiylשהבעה בעני הוא הקרקע."המחלוקת את למכור רוצה ב

: 'qez zhiyl eli`eמעל יגור העלייה שבעל דהיינו כוחו, את אלא למכור יכול שאי פשיטא זה

רוצה ג העליה ובעל לזרוע, כשרוצה רק היא המחלוקת וכל עליה, לבנות לזה משועבד שהרי הלוקח,

ממש, בקרקע ולא לעליה רק משועבדת והקרקע הואיל לעכב, הקרקע בעל יכול בא [zehytaeלזורעה,
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

[dfa 'qezl dcen i"yx s`.

.daiig oezgzd m`d ,cad zia ly ebb dzgtpe eiab lr zg` dpibe rlqa iepa `edy cad zia
ewlgy oig`a od ,epwzl,xikyne xkeya ode?recne.giw :fiw sc

:‰· Â˘˙

ושמואל רב ונחלקו בדו, לבית כיפי התחתו שיעשה עד למטה וזורע יורד הגינה שבעל מבואר: במשנה

עיי ב' בתשובה לעיל וכמו , טפחי ד' אפי' או רובה משנפחתה דוקא זהו ש."הא

i "yx itlהבד)"(ד בית שחלקו.ה באחי א הוא זה די

o i i b eqa 'qezd eli`eד)"( וכ בזה.ה הסתפקו

lirl mdixac itleד קטז: הבית)"(בד "ה כשאמר והיינו ומשכיר בשוכר דוקא בדזהו בית שעל זו גינה

ל משכיר אני עיי"זה ב', תשובה לעיל וכמו my]ש,", zexrda k"yn oiire].

.e,oiwfpa aiig oli`de lzekd lra m`d ,ewifde miaxd zeyxl eltpy oli`e lzek[dn oicne],

?recne.giw :fiw sc

:‰· Â˘˙

בי וא הוא, ואנוס הואיל , מלשל ל'"פטור שעברו אחר היה וההיזק ולסתור, לקו יו ל' זמ לו נתנו ד

פטור, הזמ בתו היה וא חייב, bk]יו daeyz '` wxt "`nw `aa" zkqn lr dfa k"yna oiir - recne ,dn oicn].

.foicd dne ,ezeptl aiig lzekd lra m`d ,dpibl lzekd ltpe exiag zpibl jenq elzek didy in
,df mkqdn ea xfg lzekd lra k"g`e ,dpibd lral mikiiy eidiy mdipia enikqdyk

?recne.giw sc

:‰· Â˘˙

.‡Ì˙Â˜Ï ‰ˆÂ¯ ÂÈ‡ ‰„˘‰ ÏÚ·Â ,"ÍÓˆÚÏ Ô˙Â‡ ‰ÙÂ ÍÂÚÈ‚‰" ¯Ó‡ Ï˙ÂÎ‰ ÏÚ· Ì‡

. לקנות רוצה אינו בא מתנה או הפקר דבר קונה השדה בעל דאי , לפנות חייב הכותל בעל

.·Ì˙ÂÙÏ ‰ˆ¯˙ ‰È‚‰ ÏÚ·˘Î

.1"ily z` leh` ip`e jize`ved jlid" el xn` lzekd lra ,mze` dpity xg` m`שומעי אי

פינהו, כבר שהרי oirneyלו, eipta `ly la` ,eipta `wecy ,azk i"wenipa j` ,eqw 'iq r"nq ,g"a - eipta `ly edpityk 'it`e]

[y"iir ,j"y - el.

.2edpit `ly onf lk la`.לדחותו אלא כיוו לא הכותל ובעל הואיל חצירו, קנה לא

.gleh" el xnel leki m`d ,xwtd ly xaca e` exiag lya e` elya zeyrl lretd z` xkeyd
?recne ,"jxkya ziyry dn.giw sc

:‰· Â˘˙

.1elya zeyrl exkyyk" לו לומר יכול בשכראינו שעשית מה ופירש"טול די", )"(במשנה, ש שאעה ג":

שו"שבדר משמע,"כ בהדיה דאתני מאי כתיב, שכרו תלי בל הכא , ככס e`aedכ eixac ,`"ayxa r"re]

['` w"q ely 'iq daeyz igztae ,w"nhiya.

.2,exiag lya ed`xde elya zeyrl exkyyk okeעליו."דבכה שכרו ג

.3,xwtdd on xac hewll exky m`a okeבעה כיד ופועל והבעה"הואיל והוי"ב, , החפ את קנה ב

בשלו. לעשות כשכרו

.4exiag lya zeyrl exky m`דבכה , כ לו לומר עליו,"יכול שכרו אי oazd,ג lhepy dpeekd oi`y :o"xd 'ke]



:ÁÈ˜ Û„ :‰ÈÏÚ‰Â ˙È·‰ È¯È˘Ú ˜¯Ù‚ˆ¯

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

,ok el xnel leki exiag m` oiprle .w"nhiya e`aed mdixac ,c"a`xa r"re ,mlyl aiig xkeyd oi`y dpeekd `l` ,iyilyl jiiy ixdy

a `"yxdn 'iriede li`ed ,el xnel leki epi`e eilr exky - "ilr mkxky" xn` m`e ,l"pd daeyz igzta r"re ,oiibeqay mixeaicd ipy

[`"xbd zedbd oiire ,elyak.

.5xwtd xac xenyl exky m`e

p "x itlת במחלוקת תלוי שאי"הדי נמצא קני, לא בהפקר הבטה יוסי רבי שלפי יוסי, ורבי ק

" כא ואי המשכיר, על תליפעולתו ""בל לו לומר יכול המשכיר ולכ ל, בזה, זכיתי לא עדיי אני

בזה ת"ותזכה ולפי בעה", כיד פועל ויד הואיל למשכיר, שייכת המציאה וממילא קני, אמר"ק אפי' ב

" סתלו מלאכה עמי ""עשה לו לומר יכול לא ולכ בשכר, שעשית מה ."טול

`axc `ail` 'nba oey`xd oeyld itlלכו". כ לו לומר יכול ולא קנה, בהפקר הבטה ע

`axc `ail` 'a o eyll oke , o pge i iax xn` oiax itleלומר"לכו ויכול קנה, לא בהפקר הבטה ע

. כ לו

.h?oiwfpa aiig m`de ,elaf z` x"dxl `ivedl mc`l xzen m`d:giw sc

:‰· Â˘˙

w"z itl, זבלי הוצאת בשעת כשהוציא א דהיינו , לשל חייב ברשות הוציא אפי' גווני lafnykבכל mbe]

['qez - xzl`l.

dcedi iax itle. מלשל פטור , זבלי הוצאת בשעת והיינו ברשות, הוציא א

'q eza oey`xd uexizd itlמחוורתא)"(ד מזבלה בא זבלי הוצאת בשעת שלא ג פוטר יהודה רבי

לאלתר. הוא

'q eza ipyd uexizd itle.בזה פוטר יהודה רבי a']אי oic ,`k daeyz 'b wxt ,w"a zkqn lr k"yna r"re].

.i?recne ,wxid jiiy inl ,miizpia wxide ,ef ab lr ef zepib izy.hiw :giw sc

:‰· Â˘˙

.‡˜¯È‰ È˘¯Â˘ ÂÈÈ‰„ ,Â¯˜ÈÚ

יונק,"לכו הוא משלו שהרי , לעליו שיי xbd"`ע zedbd - oezgzd ly md r"ekl ,oezgzl jenq migth 'bc :c"a`xd azke]

['a ze` hiw sc.

.·ÂÙÂ

n"x itl.עיקרו בתר נופו דאזלינ , עליו של

dcedi iax itl.עיקרו אחר הולכי ולא , תחתו של באווירו תלויי ה שהרי , תחתו של

y"x itle,שלו אלו הרי וליטלו ידו את ליפשוט יכול שהעליו qezd'כל k"ke ,i"yx - n"xke ig `ed extrne li`ed]

[`"xbd zedbda r"re ,oli` d"c .fw sc lirl, תחתו של והשאר ,:eazk my lirl 'qezd ,i"yx - diabl edl xwtn ixewt` diteb oeilrc]

k"ynae y"iir ,mipey mipte`a mdizexaq z`e i"xe n"x zwelgn z` yxtl mileki - xvind lr cnerd oli` oica my ewlgpy - l`enye axy

[ak ,`k zeaeyz lawnd wxta lirl.

.`i,dlxr oiprle ,xknne gwn oiprl miyxyd on e` rfbd on `veid oli` oic dn
?recne.hiw :giw sc

:‰· Â˘˙

.‡ÔÏÈ‡ ÔÈ„

.1miyxyd on `veid.בערלה וחייב הקרקע, לבעל ה הרי
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.2rfbd on `veide

n"x itl,הקרקע בעל של ה exwirהרי xza etep icy n"n ,rwxwdn ynn wpei `ly s`e ,`ed rwxwk rwxwl 'b jez rfbe]

[i"yx בערלה.- וחייב ,

dcedi iax itle.הערלה מ ופטור , האיל בעל של ה הרי


