
 61 נטועים יג (אלול תשס"ה)

 
 

 נתנאל שפירא

 
 שרידים מפירוש הראב"ד על מסכת בבא בתרא

 
 ב ע"א ףד

הגו שנמקום] [ עצמאב] בחצר בונין את הכותל[ יצהמחלעשות ו ין שרצתפני' השומת

 לשון, מפי' כותל דא,ה גוי מחיצמא 2י הישיבה]' [בנפי הרוסב 1.'כוו וילג ת גזיתשולע
 .'ופרצה וכשנ םרהכ תצחינן מתכד 3,ותיכל גדועל 

 ב ע"ב ףד

 נהם, שכל א' הקידמ נון שקוגכזור בו, ולח ל עודוכישלא  תםופין אכו ודרצא טעמו
 -צה חיבנות מל ולא רצ הא 4ם.דברינין ו קנאיה ז יכ, צהחיהמ ציור חעשיו נוממברו חבל

ין חלוקה, ובראשי פספסין להכירא ד ש בהיל והואי, בדלקה בוחלבאלא , ןיהיו כופ לא
, אמד' אמות לא, מאי טעל בל כותכגנב. או עליס פה לנתרשעה יצחמב י נמיא בעלמא.

 .זיקה שמיהה לאו איר יקהז
בוה א בגפס דהכפסי' האי , פעלמאי' פספס בפא נאמיהוה או ותא ןניבו תנא אי

אי בה ןיתא לקמאכגנב כד 6נתפס עליוה שיהיה חיצה עשרבעינן מ 5הא]דאמר, [עשרה ק

 
שיטה ב הפירוש המתפרסם להלן (מתוך כתב יד מוסקבה) מצוי בספר כפי שצוין לעיל במבוא רו *

צוינו בגופן שונה, על  שיטה מקובצת. מילים, משפטים ופסקות שלמות שאינם מצויים במקובצת

 מנת להבליט את שנוסף בכתב היד. רשימת הקיצורים הביבליוגרפיים מצויה בסוף המבוא.

ותיקונים שונים צוינו בסוגריים  שיטה מקובצתל פי הפנים הטקסט הוא על פי כתב היד. הוספות ע 

 מרובעים. מילים ואותיות מיותרות צוינו על ידי סוגריים עגולים, בדרך כלל בליווי הערה.

. הקטע כולו מטושטש, וההשלמות על פי לשון שיטה מקובצת) ליתא ב"זה ("מתני'... וכו' עטק .1

 המשנה. 

 .שיטה מקובצתוהן הושלמו על פי ה בכתב היד ים אלו אינן ברורותלימ .2

 הו ח', ז; דה"א י"ב, טז. עי', יח; ישדע ג', טו; ושל פי יהע .3

אם , דלב"ד ז"הרא כתב"ושני): מבנימוקי יוסף (ג ע"א בדפי הרי"ף, ד"ה ודברי רבנו מבוארים יותר  .4

א הוי קנין דברים נין, ולמהני נמי היאך ק - תלכוה יתחצממי דו בירחבל דחכל אחייב דם להתמיקנו 

 םירבדונא לא נתחייב חד מינייהו לחבריה מידי, וקנין ואלא בשקנו מידו לעשות כותל, דבהך ג

שישעבדו  ןניעבשמהם  עמשמשא"ש על אתר, ברעיין בתוספות ג ע"א, ד"ה כי רצו, וועלמא הוא". ב

אות כ, בשם הרמ"ה  ' קנזסייין טור חו"מ, וע ן.ינבעשלא  משמע"ן ך ברמב, אכותלן הייבנל םהינכס

 והרא"ש, ובבית יוסף שם.

 .שיטה מקובצתתוקן על פי ה .5

 השורה. עלמ דהיב ה בכתספוילה זו נמ .6
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 8ינושאפספס קרי ליה, וכל דבר  צה עשרהילמח -ת מואכותל ד' בי לא דלגא 7,קאריפ
לא  שאםלם, השתל , דמשמ' כולותכ קמל"ןתיכה. ח וןהוא לשו 9ס,ספפ ותוארא וק נגמר

 ו. ס שמפספ גמרנ
 אפתני סוק אמר, והקא 11מספסתו באו בוניןד ןסק אדעתיהיכי תי 10,לךא ואי קשי

 ועשילא ש, לותהכ יבבעולי ימ מר, הנימיאיכא לו 12ויל וכו'.גזית גות בנשנהגו ל קוםמ
ומר ל טעהת מא, שיי נמא 13.םלשתל כומל"ן , קאל - תומא' עראי, אבל להגביה ד צהמחי

ן, קמ"ל אפי' בסתם נית בוגזי גוילנות ו לבהגקום שנר, ומתי קאמרילתא אחמי ותנשנמ
ן יר בונימריך למדצמרי, א מייה קלחבריחד צייה דרכותל ד' אמות הם בונין, דהא מתני' 

ה ייפכנה לרצויי, לי מהלקה ולחה דין ב שון דיכי - יצה עשרהואי למח 14מצע,באהכותל 
 -הוי  תלן דכוויליה, וכע וקביל ייצא, דארהו ד' אמות הובג לבכות כרחך לעא לאדינא, ב
ותל אלא שם כ נין שםק תעשב רוא היזכישל י"פעאו 15ר כותלי העיר קא עביד ליה.שאכ

ד'  תלוכלה זת א הז ןפיוכ י"האפ 16(לפיכך) -לא שמיה הזיק נמי  המחיצה, והיזק ראי
ים, ואעפ"י הכותל ארל ששג הנמה יפ לע תיזוגל יגוי ובעוב, תישירפש םטעה מןת ומא

 18שותפין.הבחלוקת  17ללכע וידמנהג שאין שם 
 22,רצו לאו הא לא טעמא דרצ 21ילהתחברו אמל מה שע 20שהקשה ימ 19תיאיור

שמיה הזיק, וכגון  היאר קלעולם הזי אמליד, זיקה המיש אליה זיק ראה אמלא

 
 .ב"עו  ףד .7

 ה.וקמח מילהד יהב תבכ פיעהמוו זמילה לאחר  .8

בנו גורס "פספס", וכן במקורות נוספים (ראה דקדוקי סופרים על אתר, וכן בפירוש רגמ"ה, עמ' ב, ר .9

ש"י, תוספות, הרשב"א ר רסה היא: "מספס" (כגרסתגה) 11ל להלן (הערה בא). 19עיין שם בהערה ו

 כאן.  שיטה מקובצתועוד), וכן הוא ב

 הוה אמינא, וכן רבנו יונה והרשב"א. התוספות, סוף ד"ה כן הקשוו .10

 . 9עיין לעיל הערה  .11

 ., וכלפנינו במשנה"כו'ול גזית יבנות גול: "שיטה מקובצתב .12

 .יללעכד, ורמנג שאינולק חא וס שהפפס יפוקם", לאל "שלכות .13

ורה היה צריך לדייק זאת מ"שרצו לעשות מחיצה" המתייחס ל"גודא" (לכל הפחות בשלב זה אכל .14

 הוה אמינא). ה"דותוספות  של הסוגיה, ועיין רש"י

כתב הרמב"ן, אך הרא"ש (פרק א, סימן א) כתב שבונים כותל כשאר כותלי חצרות (ועיין הגהת  ןכו .15

 הב"ח על הרא"ש, אות א, שציין למחלוקת זו). 

 המילה נמחקה בכתב היד.  .16

 בין השורות. ספה וזו נ מילה .17

ה את זה לבנות כמנהגם הידוע, ואפילו נהגו לבנות כופין ז, "ןיאם יש בעיר מנהג ידוע לשותפ ךא .18

 ן שם)."גויל רחב ארבע אמות" (הרמב

מובאת שם בלשונו של הר"י  הוהקושי, יטה מקובצתשנזיקין") ליתא ב... ושאר קטע זה ("וראיתי .19

 מגאש.

י רמאיבועיין שם וה, בובתשרי"ף שם הב שיה זוו קואיבה"י וקן והנמהר", אשב"הררמב"ן, ה .20

 אחרים.ם צירוביאו תיהש

 זו איננה ברורה בכתב היד. מילה .21

 מחייבים אותו". ןאי -ינו בגמרא: "הא לא רצו נפל .22
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 הז על זהיקו החזר בכ, שקהיזיה ם עלא' מהרער ע לא, ולקוח אשעמדו ג' שנים של

קה זח אתנקר אל, שהיא תאמלו אלו. יןיקנז ושאר לוןנין חעכדאמרי' ליק ראיה, הזב
 פות, זהתשועמדו בשב'  אבל' חסר, ' נהנה ואניזק, וא 23ריק והאחאלא בזמן שהא' מז

את  לבר שאתה סובובע רמלויכולים שכאן חזקה, אין  -יזק זק וזה ננה, זה ניזה נהנהנה ו
שנים ג' ועמדו מאביהם  25א' יתבו ירשש םחיב' או מה אילו 24.נזקך תא י סובלאנ -נזקי 

 חזקתיא' כבר הה קו לעולם אלא אם ירצו שניהם, שמא יאמרלא יחלו - חילקו לאש
אעפ"י ה ז ה אתז ו לכוףכליולא  עצמהאף לענין החלוקה מעתה , והבית בכלהשתמש ל

 26].לכל [היאתא לימ ולא יאלא ודא ה,קולח יןד בה שיש
 כן: ולה שיפרמ 27שמיה הזיק, משום דלקמןה איר נה דהזיקמג ןנדאקשי הא

 י.דמגדור לו הגשנ 28ם]מקו[כ תםס נהבג

 ג ע"א ףד

רצו] מא [ד, וטען בהן דין חלוקהיאשכ ןחנו' יאמר רי ס' אר רמאדאמרי וכו'.  יכאא

ה חלוקן בה די ג דליתע"דאקמל"ן, מאי צו] לא. ר[ לאהא ן, מקל דאיתאכ םהמ וקנו

ל ול לקביכשאני  תייהי ורבס', יממיהו למניחד י מצ 29]ולא, פי' [יגילו פצכי ר -

 יןשא זמןב ימתיאנינא, תנמי הא  31.חלק ע"כל לקבל, אלא ייכו 30ועכשיו שאיני

 צורן דוידכשמיה הזיק אתא לאשמועינן, איה יק רזה י אמרתאד, 'כוצים ורום הינש

דרצו לחלוק הא א ה וטעמוקדין חלה שאין בכ 32ינתאדו -ע"כ ב לתוהכ וניןב לוקחל

ג "אעקמל"ן, ד י האאדו אלא 33ן חלוקה ובונין בע"כ.די בה שיכשליתני לא, צו ר לא

 .והב רידהמצו  אל, ו"כעב ןיה חולקקוחל ת בה דיןדלי

 
 .שיטה מקובצתוא "והאחד" וכן הוא בקרן שיש לכתיי .23

 ריבמאי עייןו. ןושארה וצו) בתירב ש (סימן"ארה דעת, וכן רבנו םבשן "והר אאו הרשב"וכן הבי .24

 ד). -ב , הערות9בהערות המהדיר (עמ'  בסגנון אחר, ועיין שם של רבנווצו ירת אתשהביא 

 נוספה בכתב היד מעל השורה. "'א" .25

 . שיטה מקובצתהמילים מטושטשות בכתב היד והן הושלמו על פי ה יתש .26

 ד ע"א. ףד .27

 זו מטושטשת בכתב היד והיא הושלמה על פי לשון הגמרא.  מילה .28

 בעים מטושטשות בכתב היד והן הושלמו מסברה.המילים בסוגריים מרו .29

 ה שצ"ל: "איני".ארנ .30

 פירשו גם הרשב"א (בהסברו השני) והר"ן בסגנון אחר. ונכורחו. כפירוש רב לע = .31

 ל: "אדתני".צ"ה שארנ .32

ר זה, שהשמעת דין הכותל דווקא בחצר שאין בה דין חלוקה וכשנתרצו לחלוק, נועדה בוודאי בסה .33

ובא גם בראשונים אחרים (כגון: מ -חידוש נוסף, מעבר ל"היזק ראיה שמיה היזק"  להשמיענו

ב"א, ר"ן), אלא שהם מתייחסים להסבר המשנה שלנו, בעוד שרבנו רשן, "תוספות ד"ה מאי, הרמב

 המשנה הבאה (להלן יא ע"א), שממנה מקשה הגמרא "תנינא". מתייחס להסבר
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עינן מתם לא שה, פי', מלמאבעמספס נא במהתם הוה אמיאי  34',כוו אנינתא הו

ר מיא ה עצמהחיצה מתוואקאמר, ה שרע צהימחב דאימרזיק, ה הימראיה ש דהזיק

 36,' וא'ל אה לכרקצחצר מפני שה 35],וכו'ס בעלמא פי' מחיצה דקה וחלושה [מספב

רה צק רצבחא מל"ן הכ, קאל אמאיג ההמנ פיעל  הבע' אמות ול גבוה דאבל כות

 איה.ר יקזוגבוה ד' אמות משום הה בה עציעושין מח

 ואי 38א דאיכאהוותיא פד חיםפטא ה' איכאי גבהה בת ומד' אבת יגז דכל 37ימראלמ
והם , תםושיעמיד אסיד  םע 39רפסא םיהבנן יבן ואל אן עאבא ושהעם , והטלא לא קאי

 דותם כבנאי -יפסא ר בניהםן איוה לבנ יגבעל  נהבל הםי שפ"אע 40,ניםלבדות. והכב
 ידך יכלפם, יאבנמן ה רותתם יוא ברחוא מך הבלנדבך נד יןשב דיהסכי עוד וכאבנים, 

 ות.מד' אה גובלטפחי'  41'דב םלה

 ג ע"ב ףד

תא, ברבתם בדרהטר. המ םי הכותל שלא יטשטשין בו פנהסיד שטח, פי', הוא וסידן הן
צר ותל חכיון דכהכא,  ןא ליעבמא וקנייהו. מ ירטוז כאמא אילא, וכו'ני דקתי א נמקדיי

' ג ןדיסו הןו הויי דלוטרסגיא להו בז יר, אי המטיד מפנס ה בלאילא גיס אל 42לבניםב
ם מקווד במבאותו מקום לבנות בלבנים גדולות, מפני שהסיד יע הגוי שנ"פאע, ויםחפט

ל בוסל ליעומ ונאי ידהס כי, ןמסידחים חוץ הוו ג' טפבדרברבתא ד למאו דיאהרוחב. 
 43ידן.וסק הן בר יצחגין מן המטר. ואסקה רב נחמן לה י אםכין נבה

 
נו בגמרא: ינפה דלעיל ("הא נמי תנינא, אימתי" וכו'). לה שרבנו חוזר שוב לתחילת הקושיארנ .34

 "תנינא", ללא "הא נמי".

 ב היד.כתזו איננה ברורה ב מילה .35

ין טעם זה כתב הרשב"א, אך הר"ן פירש אחרת, עיין שם (ועיין הערות המהדיר לרשב"א, הערה עכו .36

14.( 

 ,שיטה מקובצתדיר (המהר העיר דושי הרשב"א", אך כב"ח שםב הז רא דיבובומ שיטה מקובצתב .37

פסקה זו יא הבש בשם ה'פני שלמה'א לפנינו ברשב"א אינו, והבי) ש205 הרם, העיקסצר הפווא' צוה

. וכן מוכח שיטה מקובצתות דפוס בה טעך שנפלמכ ק"ד, והסיהראב םבש שיטה מקובצתה של

 מכתב היד שלפנינו.

 . שיטה מקובצתינו בגמרא: "קאי", וכן הוא בנפל .38

 (וכן להלן). שיטה מקובצתינו בגמרא: "ריכסא" וכן הוא בנפל .39

 תב היד אפשר שיש לקרוא: 'ובלבנים'.בכ. שיטה מקובצתב ההגרס ןכ .40

 . שיטה מקובצתה ברור שהסופר טעה, וצ"ל: 'בשלושה' וכן הוא בארנ .41

שנה, וכן איבעיית הגמרא מתייחסת לכל השיעורים שנאמרו במש , משמעדןהן וסי "הש"י דבר .42

 אלשל שהסיד נצרך רק כדי "עישכתב לנו בר אך, חי"ה"ב פם שכני, הלכות םמשמע ברמב"

ם הן יש צורך בסיד מפני "שהב ניין לבנים, שרקלערק היא רש שהאיבעיא מפ -טר" המיטשטשם 

 ). שיטת קדמונים"י קרקושא, בתוך רמחין אותן" (לשון העפר, והגשמים מ

רה דברי רב נחמן בר יצחק, אך מכל מקום להלכה מסקנת הסוגיה כשיטתו, ינו בגמרא נדחו לכאונפל .43

 וכן פסקו הרי"ף והרמב"ם.
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 ד ע"ב ףד

שון למ 46כידיריגה. בא ברן סניפין, מחשולמ ףיסנ 45:היברלכי יד 44ליה ףיא דסנצוה
בולטין לחוץ ו 48גפיןין הים בברו', מעגא' לו ' אלב' אקים ולח קניםי' פ 47ים],אכד[נ

 .עידידע יא מליפודק 49ינן לקיפולא]ישחיא ולטיט, [ין בוחוט
ית זחלו  העושוי' דינא דרישא , פתקנתא אתנינא ם דושמו נאיד רישא תנא אמלישב

יך יצטראיון דוכקה, חזל איהאיה ר חזיתד ץ, דאשמועינןבחומ 50)אןכמואן (מכ
 ךה צריוה 51א)תו לא (ל יאשמועינן תקנתא. אבל סיפא ודא אלמימ -כי ן השמועינלא

 .היינו תמיהו בלחוד הוא דקתני לה,מאי קנתא דרת םומשו ,ןניאשמועל
 אלא אתנליה תק תילהוצא  רמיי דאבאמפוקי אלו, אלהוצ ןאתופא אס ראמא נירב

ד ל חידזמנין דאזג, ילפ 52של הב'א היש יצהחמבאפי' י דאבי אכהמשמ' מ. וראבשט
 יימדקילהנך  ושביק להו הב מרגיש ה לאירחבו, נאיטל ומקפ היוו גבהד 53שדי [ליבני]ו
 .ךדיה לאירא איודה חה, ואשתכיבג

ה לתחי ו.תואיבין יחמ' אין וכו יהוהשניראשונה דר הוגו תיורוחרו מג' יבח יףקמה
י כ 55,תומד' א גבוהגדר  לע ה ולאיאר הזיק עללא  אהלא ב זאתה הועמשה כי 54רמאו
 תהמוב יקזנ ם, ומשוםקיוסהם עאבל במחיצה עשר'  56דור,לג אהוו גנהא של קוםבמ

 ךעצמ רגדול ךירצ תהאנמי  ידיד ואלב רמול לושיכ נימפ טעםהו 57.'תעת' בשמיאדכ

 
 נוספה בכתב היד מעל השורה. זו מילה .44

 : "לבראי".שיטה מקובצתית יותר גרסת הארנ .45

. אבל מן ההסבר "לרשהמהו גרסת רגמ"הוכ", יביר"ד גרס: "בהרא א בשםקושקר "ירה ידושיחב .46

 צ"ל "דיכי" כלפנינו. נראה ש

 .שיטה מקובצתב היד נראה שיש לקרוא אחרת ("בדכאים"?, "ברכאים"?), ותוקן על פי התכב .47

 יזים".גז: "בין השיטה מקובצתזו אינה ברורה כל כך בכתב היד. וב מילה .48

 . שיטה מקובצתלמו על פי השות בכתב היד, והן הופיעומלים אלו אינן ימ .49

מכאן" נראות מיותרות. הן מופיעות במשנה רק בסיפא והן אינן שייכות לרישא. אן וכמ"המילים  .50

 מילים אלו אינן מופיעות.  שיטה מקובצתב

: שיטה מקובצתהשורה, וטעה וכתב זאת שוב בתחילת השורה הבאה. ב סוףב" אל" בתכ רפהסו .51

 ליתא. 

 ".שניהם לש: "שיטה מקובצתב .52

 .שיטה מקובצתכי" ותוקן על פי התב היד נראה שיש לקרוא: "לוכב .53

, עמ' רסח: "...סוף דבר הרוצה לעמוד על תוכן השמועה יבא ויסמוך על כתוב שםלשון רבנו ב הז .54

, ד"ה הדרך הרביעית לגדולי המפרשים) מביא 21-23שלי, כי הארכתי כל הצורך...". המאירי (עמ' 

ירוצים משלו, עיין שם בהערות ות ותליה קושיע ףאת שיטתו של רבנו בביאור הסוגיה ומוסי

 המהדיר.

אן, כי "מתגלגלת היא על ידי מה ששנה בראשונה אם רצה כונס בתוך שלו כל מקום הובאה כמו .55

 (לשון המאירי). "וכו'

 בהיר יותר: "במקום שלא נהגו לגדור הוא".  שיטה מקובצתהניסוח ב .56

, עמ' רסח: כתוב שםוכפי שכתב רבנו בשה רוניא ורבינא, מעכנראה ל סחיי" מתתאשמעבתא יכדא" .57

ביא לה. ואין זא"הלא תראה במעשה דרוניא דאמר ליה ועיזא לא בעי אכלויי, אי נמי בנטירא בר זו
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 לון יא ריהאותו, שן ביייי מחאדד' ור הגדשכאבל תר ממני. וי לך צוי, והנזק מוץחבומ
י נפמ הללו תת השדוא ריימצ ניאי הרו 58ו צד.תנזק מאובים ם שוניהשוד',  דמצ שדה

 יהם. לע' דקל 59שיש לו
 

 
 
 יןשא -לן וכ תא ףיהמק 61דר]גתיו [ווחורד' פו מיקיה מה 60ם]א[ םגש רמוא התחילו
 אנידרו אההג'. ול ע ול ששיכמו  תעייברה לע טענה ולש יש יפנחייב כלום, מי אמצעה
' ני הכי, ומשמיודי - 63רידמאי דג הליהב  היל' מותיו ואחמד' רו 62וירה לחבאקפיד

י יוסי, דהאי מאי דגדר' דר אואליב נאהו ]רבכדר, שג[ 64המ פיכ יבהמי חינ ולהכודב
יו הוא תוחודרבינא מג' ר 65ן,רינמ. אדריי דגאמת יעירבי בל בליה ה רמא אולקאמר, 

 מר. קא רבגדפיה קא - מרקאדו חותיור' דמאי אקפיה וה, שדות הילדהוו 
לן  אמקייושגדר, לפי מה  להכ יסודר' י אליבא ארב הונ רמאד אמר, דהוא עוד

 לגולג ןולשוו, עלי ליןגמגל תנידק המשנן הושלמו, אניברדממעשה ר, אמק להווכבד
ה ימרא דמחצלמ לאויהו מ. בגמרא הלש מפר יכמי הנ שמ', וחייא בר רבמ ודאי הכי

 י גדראו 67ולא יותר,שדהו נותן מחצה  66]גדנכש[ה לא במא, םירבכל הגדר קאמה מחצל
 . הבון זשחל ותאוצהו לין לחשב, מתעירביאת היקף נה

 
כאן היזק ראייה כאשר הביא בעל החיבור הזה [= המאור]". לסיכום שיטות הראשונים בנושא עיין 

 בחידושי הרשב"א ובמאירי. 

) כתב: "...ולא נאמר לגלגל עליו חיוב מצד היקף רביעית אלא רבנו סבר דעתהב( ם המאירילוא .58

 ".יף בו לצרך חבירו לבדקהובשלא היה לו שדה מאותו רוח, 

, וצ"ע האם זהו שיטה מקובצת: "לי". הציור המצורף מופיע כך גם בכתב היד וגם בשיטה מקובצתב .59

שלישית של ראובן, ה יע שדהופומלא  אכן הציור שצייר רבנו, ומה הוא מוסיף להבנת הסוגיה (מדוע

  ציורו של הרשב"א?).בכפי שמופיע 

 .שיטה מקובצתההשלמה על פי ה .60

 ב היד: "וגם".תכב. שיטה מקובצתתוקן על פי ה .61

 : "לרבינא", וכן גם הגרסה בכתב היד להלן.שיטה מקובצתב .62

 שיטה מקובצתי דגדרי". ובאמ יל: "הב ל"צע שזהו ציטוט דברי רבינא לרוניא, ואם כן לכאורה משמ .63

 נכתב: "הב ליה מאי דגדר, ודייניה רבה הכי".

 .שיטה מקובצתב היד ישנו רווח בין "מה" ל"רב הונא", והושלם על פי התכב .64

: "איכא למימר", ולהלן במסקנת דבריו ("מעתה הא דרבינא") רבנו מפרש שאכן שיטה מקובצתב .65

 הקיפו שדות מארבע רוחותיו. 

 .שיטה מקובצתתוקן על פי ה, ודר"גהשב היד: "תכב .66

"א והמאירי בשם רבנו. אבל רש"י שפירש (בבא קמא כ ע"ב) שמדובר בגדר שבין בהרש תבוככן ו .67

ן יחזיר לו הן הראשוא ביהוצשות איצי כלבהפנימי לחיצון, כתב כאן (בד"ה לפי מה שגדר): "

 טז. חושן משפט, סי' קנ"ח סע' טו, טורמחצה". ועיין ב
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 אבבב' יתאדכא יהבנייהו הכי  אכיא ףיומקקף במאי דאמרינן נ סאגירהקר יעו
ה ית ליר כדאמללו, ו בכתוי' אביינא מקיף מחישא לונקף  שנא אל "ק סברתד 68קמא,

סא ריהאי ג והימ 69.גמריל ורף פטיקטעמא דנקף, הא מ סברי יוס' ור, אית ליהכד רלמו
 ללכמוגדר,  דעמאם  ינדקת, אי הוהכ' ימתנד 70ני לה, ומשמעותאא דתוהר רב ב אייח
 וין עלילגלמג - נקף אינא שול ףקימ ינאשא ל ת רב הונאעדמד, אבל לע 71ד השתא לאעד

ק דמי קנים בזול יהיב ת"עת דת, ולשיושלי שניהוונה שא' בריפאמה שגדר, ולפי  להכ
אלא , אנרישדפכ אדרוני השאי מעהמ ב הונארדא אליבו וסיר' יכ לןימא יקו. ולהו בכלה

גיא כסו 72מאבבא ק תםהק דייי ם הכשו, מאנשפרדוסי כר' י רמאקקף נני' בתממשום ד
 א. דהכ בר בר אייחד

את  הז יקעהב ניין בפוכ 73אתפסבתו וינשנה שמ אדלי מזה, קשה כל  ררנוואחר שב
ים, יצרוח גדר והבנייו דבעילדא הוא למא דינא 74,]ריץח ובןיץ [רח ניהםב תשועלה ז
 יולואת. יישושל הישנו האשונרוץ לחבמ הרדגמל פנימי הנקף מג' רוחותיול יהל המל
 75ורכת בי' דינתמן יענכ ו, ולארממי אפנייצון לין חב אןלכ וראמש ףימקה, כי רמאנ

ידוע אין  גהנאין מש םבמקו ר, אבלקאמנהגו ש םבמקוא תוספני' ותת, דמאספתותו
 םבמקות רבדמצין. ומשנתנו זאת היא ירמקום ח אלו ום גדרקמ ויקבל עלמ כופין, ואין

אין ת ישישלוייה שנו שונהארבלא נשמר ם גו ולכופ דיןן מן היאש ןויע, וכידו גמנה ןישא
 . ותוא יןבחיימנה נהש תעייברב בלאו, תין אוייבמח

מבפנים  ומצמור עשיש, הטשוו החוץ זבמ ףיקהמ 77גדרנ אל םאשדא ח 76,ןכנו יא
וץ, חבמנגדר  רבת בשכ"או 79.ףימקל כולה הירמשהא מצונ 78,ץמבחוואינו שומר עצמו 

ד ור אלא כנגדגא י, לצעיהאמ גדנדור כלגמה לו  תעייבהר תאר ודגכשיה השוטה ז כא"
 ר, הרי חסר ממון וחסר דעת.סח זה לאוה נהנ זהתו או וארולמה ק 80.שמוריה הוי שלו

 
 ב.ע"כ דף  .68

 .שיטה מקובצתקן על פי התומריה", וגל"ב היד: תכב .69

 : "ואשמועינן".שיטה מקובצתב .70

 ב היד מופיעה כאן מחיקה של המילה: "גדר".תכב .71

 : "משום הכי אוקי בבבא קמא".שיטה מקובצתב .72

ב"א ועיין בהערת . וכעין זה הקשו הרמב"ן והרש124"ח, מהד' ליברמן עמ' היי"א פ אמציע אבב .73

 דברי רבנו לבין דבריהם. ןיואילך) שהתייחס להבדלים ב 80מהדיר הרשב"א (הערה 

(עמ' רסח). במאירי לא  כתוב שםו שיטה מקובצתב היד: "ובן [וכן?] חריש", ותוקן על פי התכב .74

 גרס: "ביניהם", עיין שם בהערות המהדיר.

 קז ע"ב. להלן .75

 ".ןכ אינו ךחרעל כ לבא: "שיטה מקובצתב .76

 ר", אך במאירי "נגדר" כלפנינו בכתב היד.גד: "שיטה מקובצתב .77

י שדות אלו מקום תו קושיא, שמא שז ןיאעתי דלוכך: " על ברי כתיאמ. ובכתוב שםבוכן כתב רבנו  .78

 ".ביםרק בני רשות הזמנ ותרמזה לזה תמיד יי מרעה שלהם, והנזק מצו

 '. ף, אך לכאורה צ"ל: 'לניקמקובצת שיטהכך הנוסח גם בכתב היד וגם ב .79

על שדהו של  רקקושיית רבנו ברורה לכאורה, שהרי ברוח הרביעית כנגד האמצעי הגדר מגנה  .80

 , וצ"ע.58הניקף, אך במאירי כתב על כך "איני מבין" והקשה, עיין שם. ועיין לעיל הערה 
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ת יוותלנן איש 81דדינא קתני לה לפי תאילכה גביספתא תו יאההד ה ליקשישה עודו
ה ז נסתהכ 83פין בניוכרה, קו ם לחי אוהל לעשות הזמבוי  ינפין בוכ 82םהת ידקתנהג, נמב
שה ק כן ל. ענךה כיג, במנה תוילותן איש אטוב ילי, ואיכא מהרספר תו םלה נותלק הזת א

 היקשיתי. ש זה לכ זו על הנלי מש
ריך צ וקףהמ , והרי גםץיחרדר וג הםינב ושע בשלא וז ונמשנת כיר אמנ ליאוו
 ןיביילמה אין מח -שית ילהשואת  הניישהת ונה ואשארדר את הת, בשגוא"ה. שמיר

לק באילו ח תן יושעכך, בינו ינבריץ וח דרעשות גל תךף אווכל לוי יכנרו הלאמר , יותוא
ה טענה, שיכול לומר אילו היה גדר וחריץ ניא ץ. זוירהחו רהגד וםקמב ךלו לשהרי הועי
ס בהמותך ך, שמא תכנממ רומש, עכשיו איני דםא לכמו ךניור משמ יהייתבני ובינך 

חר למ אשמ 85מר]לו, כי יש [עודדם. ולא מכל א 84, [וגם]ילדה שש ךתול נסותך ויכלשדו
לך אצמ אותי, או שמא מפני ההפסד שיגיע בינךני וץ ביירחו גדר תועשלי ותא הופכאתה 

ו בין אותייחמ ןיונים חינם, לפיכ' אמצאת הוצאתי בגדרים החיצונדר, ג תושלע ינא ךירצ
 ים בלבד. גדרה שושלב

י וללו אאמר , יתונואשרג' הב תויבי' אומחי ד' למהה תדר אכשג 86י,ל שהקעדין ו
ני, ממ ךתע אוגיישו א מךמ יענייגש סדהפיץ מפני החרו נךביוי בינר גד ותלעש רךטנצ

 רם גדבניה תעשול וטרכצים אש, תנאיל ע שיתןונמצאת הוצאתי זאת חינם. ואיפשר 
' דיף את חבירו מקמש ימך, הדר הזל התעללו. ה םיהגדרצאתו בג' וה ול רשיחזי -ריץ חו

הוצאתו מן הטעם הזה, ב עמותת קף לינף הוכל ףמקיה לן, יכולכור את דגו רוחותיו
יץ ביני ובינך, ועכשיו הועלתי אותך שאתה רר וחדגת ושעל ךפוכל יכול שיאמר לו הריני

שתעזור  זה אוה ןיד -ובינך  יץ בינירות גדר וחשך לערנצט אלזמן ש לכם, ודאמכל שמור 
 ך. צאתיר לך את הוזאח ךראם נצטו, וללים הגדרב יימע

ת דוד' ש ו לומר שהיו לונאם כוליי, יותוחד' רומ איונלריה אקפד נאביא דרה התמע
הם, ריץ בינילא היה גדר וח י, כאתוצייעו בהוסלו אות 87פהיכמזה הטעם ויו, ותיבסב

' רו מגיבחף מקיב הה דברמל תנונמשא"ת ו. תרוי ובהמר ותהוצאה תיהולכופו  כולי היהו
ותו, משום א ןיביימח יןא 90דלבחות בג' רודבא, כי הוי הד' נמב 89[אפילו] 88,ותיוחור

 
 .מקובצתשיטה זו אינה מצויה ב מילה .81

כן הוא במאירי) שונה מעט (ו רבנו תסר. ג124-125ספתא שם, הי"ח והכ"ג, מהד' ליברמן עמ' ות .82

 ו.נמנוסח התוספתא שלפני

 נוסף: "בית", אך בכתב היד ובמאירי ליתא. שיטה מקובצתב .83

 בכתב היד: "ואם".שיטה מקובצת. תוקן על פי ה .84

 .שיטה מקובצתעל פי הזו חסרה בכתב היד, והיא הושלמה  מילה .85

 . 89ין דברי המהדיר שם, הערה יועא, "שברהץ רותי הן הקשכו .86

 : "כפה". בשיטה מקובצת .87

 רבנו בתחילת דבריו. אר, כפי שביתודינו שיש לראובן רק שלושה שיהד .88

 . ". בכתב היד: "אכ'שיטה מקובצתתוקן על פי ה .89

 שדות.ינו אם גדר רק שלוש רוחות מבין ארבע היהד .90
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י גדר כ ו, אבללהאתה צריך  91[נמי] דייד בלאוו, ידימא לי ול תדאמר ליה הא לא אהני
כא יא 92.ןרמי כדאאנתא ועל ינרושה דעמ' מיבכתד עמאי טאהתו מין אוייבמחיעית רבל

 יךצרוחד אצד מ יםרבה רשותרוץ לצעי פאמהש"י אעפן, ש"מלא קרבותו ,ה"נ ןאי רמילמ
יצון, ח הדגדר לי המכל ביה בחיינל, ולוקף כמכ 93שביה]נחלא [ אד"ס, ועצמ את רוגדל

ד ע יגתשה ןאכ דעבינן ליה. ייחמ אלת בלבד ישניה ושלישו נהושאיה רל רדכי ג"ן דקמל
  94י.מנב מוט יבא אשר

 ה ע"א ףד

הוה והוה שקיל ינא דרב הילשת אירנד וםשמ 95'יפ, צללאל עיבראו אעי לצלברא

סלוקי משום ל בינאר רל, וסבתשד עארהוא אדה צראאמ פלגא, וזבין רניא ארעא

 -ם חד וזבין קדד צרי המי בנתרדינא דבר מצרא, ואמרו ליה דרוניא נמי בר מצרא, ו

 96ביניה זביניה.ז
 97רו תכף לאחעבות וזמנ ובא, אההלובשעת פי' בירו לח זמן עהקוב ל"ר ראמ

' פן בינהא אמרד 98מן,זהת השלמיום ולא ב - יך זמנבתוואמר לו פרעתיך ן, זמשלמת הה
  99ינו נאמן.א - ךפרעתי ןמהז ךתוביה, אלא מנם זשלימא דמויבדפרע  שביד אניעהשואל 

 קאוד - הניזמו ג דפרעיניש יד אעב 100ר[י]אמובא ורי אבי ליהיגי עדפלנן רידאמהא ו
 102,היא דחס אה עצמהוהלהו ד הואמן חסת הזויכרלפי שא 101היא, ודלחה אולהב
 104ה,יל חרלט איה לנזימ מטי דכי, ליה פרע הינזמ וגב זיזו 103מיהרמתי כי משום הכו

 
 .שיטה מקובצתנוסף על פי ה .91
ר יכזהל שמקיפו שדות מארבע רוחותיו, אלא "שלא הוצרך םישרמפכן אא "יטברהוב"א הרשנם מאו .92

ראשון, ה שר בינם ובין שדה שמעון" (לשון הרשב"א בתירוץ הפירודוג אושה תודש לששהא לא

 ).69ין שם, הערה עיו

ולשתי הנוסחות שיטה מקובצת, ביה", ותוקן על פי ה אה שיש לקרוא: "לא ניחושד נרב היבכת .93

 התירוץ צ"ע.

 : "עד אשר יבא טוב מזה".שיטה מקובצתב .94

 וכך כתבו התוספות בשם ה"ר אברהם.  .95

 ת ה"א מיותרת לכאורה, וכדלהלן מז ע"ב.ואה .96

השלמת  זו נוספה בכתב היד מעל השורה, ואמנם המאירי כתב בשם רבנו שמדובר שתבע ביום מילה .97

נאמן לטעון שפרע בתוך  -השלמת הזמן  לאחרהזמן עצמו (וכ"כ הרמב"ן בשם רבנו), אך אם בא 

 .הזמן

 ספה בכתב היד מעל השורה.נוזו  מילה .98

"ואע"פ דאי אמר ליה פרעתיך האידנא בזמני נאמן... לא מהני ליה האי מיגו במקום חזקה דרובא  .99

 ן שם)."דאנשי לא פרעי ביומא דמשלם זמן" (הרמב

 .שיטה מקובצתתוקן על פי ה .100
 ועיין תוספות ד"ה כי היכי דלא ליטרדן, וברשב"א. .101

. גם בתוספות וברשב"א הנ"ל לא הוזכר כלל עניין שיטה מקובצתהלואה עצמה חסד היא" ליתא בה" .102

 החסד.

 : "מתרמו ליה זוזי".שיטה מקובצתית יותר גרסת הארנ .103
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נה ות איירכשדוב פרעון כלל, יח מן ליכא עליוזהך דבתו תרוושכין הב ןפדיוב לבא
אי זימני, יוב כלל עד דמטי ח יהעלא יכלמי נ ןבהון פדיו 105ף,סובלא ת אללמשתמ

 106ינו נאמן.א מןך הזתו פרעיהד נןאמרי

 ו ע"א ףד

ון גכפי':  107ו'כו לי בידך אמר לו הן אמר לו למחר תניהו לי הנמר לו מא שמע את
לאו נתתיו לך דאמר  יאמאתם עדי. ני עדים והודה לו ואמר פב חר זמנואל שתבעו

דקאמר אין לך בידי ולא מד :מנין לך בידי דאמר ליה פרעתיך תוך זיא, פרעתיך בזמני
ינו יכ ה"ן לך בידי עכשיו, אבל היה לך בתחילה, ואיא' אמר לא היו דברים מעולם, משמ

 ן לך בידי מזמן ארוך, שכבר פרעתיך בתוך זמני,יא 109א ודאילא 108א],ש(סיפא) [רי
קתני ד ין לך בידיוא', ך זמני פטוות' פיא - תיו לךתנ: אלמא לא אמרינן מגו. ושני ליה

 מר אין לך בידי מעולם.או' ון שפיגכי' פ, מר ליה לא היו דברים מעולםדא - חייב
בר הודה בפני עדים כו: ימר מר כל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמדא

האומר וכו', נימא מפני שהוחזק כפרן, שהרי  וקשיא לי, למה ליה למימר כלה. )ו(ישל
לי  מנה 110לו, דהא אמר ר' יוחנן ןדאיהודה בפני עדים שהיה לו מנה בידו ועכשיו אומר 

 - מר אין לך בידי והעדים מעידים אותו שיש לו, וחזר ואמר פרעתיוא 111בידך והל[ה]
שיאמר תחילה יש  נו נאמן, שהוחזק כפרן לאותו הממון. ואיכא למימר, דאינו דומה מייא

יו, פ דאתהעדים אין מכחישין אותו אלא מהו ילואמר אין לך בידי, כי א"כ ילך בידי ואח
שהיו לו עמי עסקים רבים, ועתה חשבתי  ישיאמר לא הייתי זכור בתחילה מפנ אוהויכול 

 בידי מעסק זה כלום. ול 112וולא הי
ד "ן אלא במי שכופר בבחזק כפרן לאותו ממווה' ד יש מי שיאמר, שאין אנו אומריוע

מר אשמה מכחישין אותו ב"י שפעא, ד"דים מכחישין אותו, אבל מי שאינו כופר בבעו
 ש לו פנים.יו. ד"ן, דעביד איניש דלא אמר כל טענתיה חוץ לברהוחזק כפ לא - "דחוץ לב
ין כה בראבן יב' לי דרנ, הונא ורב נחמן בר גיידפל אה. דוי' כנגפ ':כותל א ולך סמ

רים אמה וזה לא סמך אלא עד שע והאבג יצההמח ם היה כותלאש 113,גיילפ ההבגב

 
 ה", וכך לפנינו בגמרא.: "לא ליטרדישיטה מקובצתב .104

 בבא מציעא סה ע"א. .105

נכתב בלשון רבים: "אי אמרו פרענו בתוך הזמן אינם נאמנים", והדברים מתייחסים  שיטה מקובצתב .106

 גם לשכירות וגם לפדיון הבן.

 לאחר מילה זו יש בכתב היד רווח של שתי מילים. .107

  : "רישא".צתשיטה מקובהיד: "סיפא", אך נראית יותר גרסת ה בבכת .108

 "לאו".  להכתב מתחישתב היד ניכרת מחיקה של האות למ"ד, וייתכן כב .109

 .א"ע מציעא יז אבב .110

 .שיטה מקובצתהן על פי קוות", : "והלאתב הידכב .111

 : "היה".שיטה מקובצתב .112

 ן פירש רש"י, בהתאם לפירושו ל"ומודה רב נחמן באפריזא ובאקבועי כשורי", אך רבנו שפירשכו .113

 בלבד.ה" רך ה"נראד לב זאת עכת -שם אחרת 
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י למא ב נחמן אמררו, בין באורך בין בגובה ולייב בכחנת אמרנא הו רב - עשר אמות

 סמך וכו'. ךמדס

ן רקו. ח סוף בניינו בטיטטש - תאפיל' פי :פתא וקרן זויתלב דה ליה רב הונאוומ
 114.תו לא להאריך ולא להגביהבדע ן, דומה שאילו אבן פנה השעש - זוית

ניח הש, אפריצה כמו - איזרפא' יפ :קבועי דכשוריובא ריזאבאפ נחמןרב  דהוומ
ן כו. י שיתקשר התוספת עם זה הבניןדכ, צות א' נכנסת וא' יוצאתפרו בסוף בניינו אבנים

 ר גילה דעתו שהואבכ, קורות על פני אורכו תום קביעקמ 116ותל המחיצהכב 115עשה אם
 א טחו בטיט, ולאלו 117א נחלקו אלא כשהניח סוף בנינו שוה,לו. ה לסמוך בכלורוצ

 118, ולא עשה במחיצה מקום קביעת קורות. וקיימא לן כרב נחמן.תופרצ וביח ינה
יניח שה , אעפ"יחיצה למעלה מד' אמותמה 120[שבנה] הז: הוי חזקה אל 119קורי יב

זה  יה מסרב מלבנות וראינויון שהכד, ם קביעת קורות לא הויא חזקה לאידךמקו בו
קת בחז רי הואהו, וזקתצא זה מחלא י -שבנה לבדו, אעפ"י שהניח אותם מקומות בכותל 

 121שלא נתן.
כות עצ[י]ם כדי להניח חתי ון שהוציא מן הכותלגכ, 'יפ 122:י' הניח בה המלטאפאו

 123ון אמלטה נא,מלש -לטא . והמל ראשי הקורותהכותעליהם ראשי הקורות שלא תאכל 
 תל.הכו א ממלט הקורות והכותל שלא לחתורהוש

 זיק לזה והרי הוא בחזקתחהזה החזיק ל םאום. : גסיריושכים, קד: דירהו

 124תן.נש
 

 נו מפרש בדומה לתוספות שמדובר בשני עניינים שונים, ולא כפירוש רש"י.רב .114

 .זאתילה ר מחאל תויקחמ שתי תוב היד מופיעבכת .115

לושת הסימנים האחרים ("לפתא", "קרן זוית" ו"אפריזא") הנעשים בכותל הנסמך בעצמו לשגוד בני .116

וונתו להמשיך את בניית הכותל או לחדול, "אקבועי דכשורי" נעשה בכותל המחיצה ומורים על כ

, חו"מ סמ"עי ותוס'. ועיין "הסמוכה ולא בכותל הנסמך בעצמו, וכפירוש הרמב"ם, ודלא כפירוש רש

 סי' קנז ס"ק כה.

 .עשה אבן פינה אםפוקי אל .117

 , עמ' יד. בירור הלכהרב הונא. עיין כ -אולי  -כך פסקו רוב הראשונים, למעט הריטב"א הפוסק  .118

ן, רשב"א "אשונים אחרים (רי"ף, הרמברואילו , ת החלונות)יב " (=כוי: "בי מרא וברש"יגב נינופל .119

י ומפירוש רבנו שהכוונה היא "ת הקורות), אך נראה מפירוש רשביקורי" (=  יבועוד) גרסו כרבנו: "

 אחת.

 נראה שיש לקרוא: "שכנס".  תב הידכ. בשיטה מקובצתתוקן על פי ה .120

 38י והרמב"ן ועוד (עיין דברי מהדיר הרשב"א, הערה "נו מפרש שאמתניתין קאי כפירוש רשבר .121

 ). ועיין עוד להלן. 63והערה 

 רסת הרי"ף: "ואע"ג דמנח [ביה] הימלטא".גו, ע"ג דעבד ליה הימלטי"או" רא:מגבו ניפנל .122

 ., כטכ' מ"אשכ;  י"ט, אשיתרב .123

נו מפרש שגם הורדי וכשורי אמתניתין קאי, דהיינו אם בפוַעל סמך הורדי לכותל המוגבה (לאפוקי בר .124

קתו ששילם על חלקו בהגבהת הכותל, ורשאי חז - ת קורות)כימ"בי קורי" שמהווה רק הכנה לס

י ועוד (ועיין "לסמוך לו אפילו כשורי. וכפירוש ר"ת המובא ברמב"ן וברשב"א, ודלא כפירוש רש

) שמדובר על מכירת תשמישים בכותל שידוע ששייך לחברו. 65ערת מהדיר הרשב"א, הערה בה

 ועיין בהערה הבאה.
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וקא "א דשאומר אפילו בלא טענה וי ימ 126(מן)שי, ותל ידוע של חבירוכב 125ןכו

 .י ושפיכיפטנן כו 127בטענה ומסתברא כותיה ולאחר ג',

 ו ע"ב ףד

ועץ בהם יתדות לתלות כל נש - 128הליבכותוצאין מן הכותל. יה - יןזיז זיה ובכתליה:יזב
 דבר.

 לונות להצניע בהם חפציו.חבי' פ ום שנהגו:קמל בובי הכותעבו
א חצר גדולה בנויה סביב סביב לשכות, והיא מסובבת כלה, אלא שמניחין יה הריבהו

אותם  ושין למטה מחיצות קטנות סביבות, ובתוךעש 129ובה],רבאמצעיתה כעין [א
 לע - יץ אפדנברתוא הנקרא הו 130וְשְטַרש,ַקוְ המחיצות זורעים ירקות, כעין שעושים בַ 

שמרביצין אותו תמיד במים. ובאותם מחיצות אינו משתמש אם אין שם מנהג ידוע, לפי 
"י צר שלפני הבירה הם. ואעפחב 131י]רשאין מחיצות לבית ששכר במחיצות הבירה, [שה

 ן]בי] [[רכשש ה]מב[ן מבפנים בין מבחוץ, בין יב, הבירה נהגו להשתמש בעובי כותליש
י שאינן מן הבירה פל 133יועיל במחיצת התרבץ, אלהג ו המינאות -א שכר לש 132ה]מ[ב

 136שם מנהג ידוע לעצמן. 135שיהיו דעם, ה 134ניןחיר לש הנגהאלא מן 

 
דיון בחזקה ששילם על הגבהת הכותל ("אמתניתין מ ל הסוגיהש רשפט זה רבנו מסביר את המעבמב .125

 עניינים.הי קאי") לדיון בחזקת תשמישים, וכביכול דברי הגמרא על "הורדי וכשורי" מתייחסים לשנ

 ב היד מופיע קו דק על שתי אותיות אלו, כנראה על מנת למוחקן. בכת .126

 , עמ' טו.רור הלכהיבשיטות הראשונים בנושא עיין  וםוד. לסיכעו יטת רבנו תםשכ .127

, ועל פי זה משמע שהיתדות ננעצות בזיזין. אמנם מהציטוט בתחילת שיטה מקובצתזו חסרה ב מילה .128

("בזיזיה ובכתליה") נראה יותר נוסח כתב היד, על פיו מתייחס רבנו לשני 'דיבור המתחיל' 

 ים עצמם.לתכהמושגים, והיתדות ננעצות ב

 תב היד נראה שיש לקרוא: "חרובה" (חרוכה?). כוהמאירי. ב שיטה מקובצתתוקן על פי ה .129

ח או תפ( סופקמ -תחילת המילה ביקוד באות בי"ת נה. מילה זאת היא היחידה המנוקדת בכתב היד .130

 על לעז זה ראה במבוא. .שוא)

 . "ב היד: "שהבי'בכת. שיטה מקובצתעל פי ה ןקתו .131

 .שיטה מקובצתבכתב היד חלק מן האותיות בשורה זו מטושטשות, והן הושלמו על פי ה .132

 תב היד ייתכן שיש לקרוא: "דתרבץ".כב .133

איננו ברור כל כך, שהרי לעיל דּובר על  : "אלא מן הגנה שלה הן", נוסח כתב הידשיטה מקובצתב .134

 זריעת ירקות.

 ספק: "שיהיה".  .135
רשאי להשתמש בעובי כותלי הבירה שפירוש רבנו שדברי רב נחמן בשם רבה בר אבוה מ עמשמ .136

הוצרכו לגופם, שהרי פשיטא שהשוכר רשאי להשתמש כמנהג השוכרים, אלא  לא -במקום שנהגו 

יועיל לכותלי התרביצא, "לפי שאינן  לא -השימוש בכותלי הבירה  קמשמע לן רבה בר אבוה שמנהג

חידושי וב עליות דרבנו יונהעיין עוד בומן, עיין להלן בלשון רבנו (נחחולק רב  ךכמן הבירה". ועל 

שתירצו שמדובר במנהג בעלי הבתים, וקמשמע לן רבה בר אבוה שמנהג זה יועיל גם  הר"ן

 לשוכרים).
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נו יא, ור קומתו בלי מנהגכשיען בזיזיה ובכותליה שהוא משמש בהם עד ד' אמות כו
 .וע לכלדי ש מנהג"כ ימשתמש באותו תרבץ אפדני אלא א

ני פמ, הג עובי כותלי הבירהנמ 137)יל(יוע ליועי רבץתב' נחמן דידיה אמר אפי ברו
ין שם אש י"פעות אמא 138]'ד[יזיה ובכותליה משתמש עד . ובזשהיא כחצר שלפני הבית

 .מנהג ידוע
, לשבת תחתם בצל סככין עליה בדים וענפיםמש ה: קוראלת]ל[טורא דמשכי הא

, אבל שיינא 140א קפידלד תלתין יומין לא הויא חזקה דע 139.עץ אותם בכותל חבירונו
א לשי' פאדאמרי  אית ענה,טב ת דאמרייא. א חזקהיוהא מיחא לו תלתין יומין רתבל

ל לא שיהא שותף בא 141ל זמן שהכותל קיים יש לו לסמוך,כו. ני שמחלפמ, בטענה
 בכותל ולא במקום הכותל.

נכנסו מימי החג בתוך  םי', אפסכה דמצוה היא עד שבעה יומי לא הויא חזקה:  יאו
למו הל' בתוך החג לא עלתה לו חזקה עד כלות החג, כי מפני המצוה שש "יפעא', ל

 142לתה לו חזקה.ע )ה(ישתק, ואחריו אם לא ימח
אך ניצלין בכך יה: יא לישק' וכו 'אביי ב' בתים בב' צידי רשות הרבי רמאד הא

. שיעמוד זה חוץ ממחיצתו יעקם את ראשו ויראה בחצי גגו של חבירוכו, הזיק ראיהמ
קימת הראש ושיעמוד על שפת גגו, מתירא עיון שאין מבטו אלא על ידי כדץ, רלת יכאאו

 143.ועצמו להביט אל גג חביר דחוקהוא שמא יפול ולא י
מא לא, מותמר רב נחמן אמר שמואל דבין גג לגג אינו צריך מחיצה ד' אאדא הו

 גיןדאמר אביי בג אה, קשייא אל -שיא לאביי קו, גגין אין בהן מפני הזיק ראיה

א דאמר שמואל במשופעין שאינן ראוים הו, אינן משופעים וראויין לתשמישש

, א סתם קאמרהד, דשמואל נמי בגגין שאינן משופעים האד י"או 144לתשמיש.

 
 ת. נכפלה בטעו מילהה .137

 או כ"ף. תב היד כתובה האות בי"תכ. בשיטה מקובצתתוקן על פי ה .138

. הקטע הבא ("עד תלתין... שיטה מקובצתשפט האחרון ("האי כשורא... בכותל חבירו") אינו בהמ .139

 לעיל ו ע"א בשינוי קל בתחילתו. שיטה מקובצתעלתה לו חזקה") מובא ב

 .שיטה מקובצתוכך ב -תוקן ל"קפיד" בכתב היד ניכר שנכתב בתחילה "עביד", אך  .140

ר"ת ובעל המאור שגם כאן אמתניתין קאי. ש א כפירולו, רבנו מפרש שמדובר בחזקת תשמיש .141

 , עמ' טו, יז. בירור הלכהלסיכום שיטות הראשונים מתי בעינן שלוש שנים וטענה ומתי לא, עיין ב

רא דמטללתא רגילה, ודלא כפירוש נו מפרש שהמצווה מעכבת את חזקת שלושים יום שיש בכשורב .142

 החג בלבד.י בשבעת ימ התי והתוספת שבתוך דברי רש"י, שסוכה דמצווה חזק"רש

מרש"י (ד"ה ומעדיף) ומהמאירי משמע שהגדר כלל לא אמורה למנוע אפשרות של הצצה  לבא .143

היא משום צר חברו, שהרי הסיבה שאינו יכול לומר לו "הא בעית לאצטנועי מבני רה"ר" חל ונתוכמ

 י חזית לי".מנ אילממש"את 

דחה זאת. לבירור דעת הרמב"ם הלכות שכנים פ"ג שון, ועיין שם שארן כתב הרשב"א בתירוצו הוכ .144

) ובהערת המהדיר של 31יין בהערת המהדיר ברשב"א (הערה עה"ו, ורבנו בהשגותיו שם, -ה"ה

 , הערה ב).35המאירי (עמ' 
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ין להם גגין סמוכים, דאיפשר או' ביי בשני גגין בב' צדי רשות הרביאד האד 145אלא
יון דגגים כד, ה לזהז כיםא דשמואל בגגין הסמוהו, דמישתמשו בהם מילי דצניעותא

 146ום דמרגישי אהדדי.שמ, עבדי בהו מילי דצניעותאלא  -השוים הם 
היתה חצרו למעלה מגגו של חבירו אין זקוק  םאקשיא להאי פירושא הא דתניא  יאו

א בעי לאצנועי מיניה ולא עביד מילי הד, לו גג אחר סמוך לו כא למימר כגון שישיא, לו
 ום הזיק ראיה.מש וב ום הכי איןשמ, דצניעותא

 ,נגדו ועולה וכו'כמ 147הנובהונא אמר תחתון  בר, מר ב' חצרות זו למעלה מזותיא
 148חיםג' טפתן ונ' ותתחה - ל בגוילהכותגבוה ב' אמות ובונין  חצרה היתה םאי' פ

. ותד' אממעלה ובונה ג' מלעליון נותן הו 150ות,ד' אמטה ובונה עד מלמ 149)עלה(מלמ
ות התחתונות שלו ב' אמוא בונה הש, ון מפסיד בגבהותוילהע לדעת רב הונא צאנמ

א שיש לומר כי לא. ב ששה טפחיםברוחחים ושתי אמות העליונות שלו ג' טפברוחב 
רי בתוך שלו הם הש, יהםמוך עלסל 151ון שאין לתחתוןיכ - אותם ב' אמות העליונות שלו

' א אפילא, ילם גות אותונלב מן הדין לכופו אין -בנויות ואין לתחתון שיתוף באותו בנין 
א אמרו גזית וגויל וכפסין אלא מפני סמיכת לש. יזק ראיההמ 152]צלא [שינלא, וצאהב

צא העליון אינו מנ. וצאהב' ל להנצל מהיזק ראיה אפיבא, תקרה שיוכלו לסמוך עליהם
תחתון אינו מרויח הו ,ות העליונות' אמבת הוד אלא שמרויח בחלישוא עול, יד כלוםמפס

ל"ש ו' וש מד' אמל", טעם לרב הונא דקסבר כיון שיש בו היזק ראיההו. תוולבשפכלום 
 153.יינו ד' אמותהד, יך שיסגור בפניו עד שלא יזיקרצ -' אמה אמ

הא תש, יה דרב חסדאמטעור הייתי בס .חסדא אמר עליון מסייע למטה ובונה ברו
ליון מר: העשראיתי כי רב חסדא דבר שוה אכו. יצהחמ' שפלותו מועלת לו במקו

 
אומרים [דהא  ש, ובמקומו מופיע: "ישיטה מקובצתלא") אינו בטע האחרון ("והא דאמר... אהק .145

 דאביי וכו']".

 רבנו יונה והרשב"א., תירצו התוספות (ד"ה בשני) ןכו .146

 .שיטה מקובצתב היד נראה שיש לקרוא: "באה", ותוקן על פי הבכת .147

ש"הא ודאי  מפרש שעד גובה החצר העליונה בונים רק חצי כותל, אך הריטב"א כתב על כך רבנו .148

האי גוונא לא קיימא כלל", והרמב"ן והמאירי כתבו שבכותל כזה אין כלל הווה אמינא ככותל 

שעליון יסייע מלמטה. ראשונים אחרים (הרמב"ן, הרשב"א ועוד) פירשו שהעליון והתחתון נותנים 

ם ובונים כותל של שישה טפחים בשטח של שניהם, ולכן סובר רב חסדא צרטפחים מח הששלו

 ת החצי שבשטחו. יעליון מסייע מלמטה בבניש

 ליתא. שיטה מקובצתזו נראית מיותרת ומטעה, וב מילה .149

 ינו עד ארבע אמות דידיה (של תחתון), ודלא כפירוש התוספות ד"ה שתי.יהד .150

 מילה: "לבנות".ה מחיקה של תאב היד מופיעה לאחר מילה זבכת .151

 .ה מקובצתשיטב היד: "שינטל", ותוקן על פי הבכת .152

מזיק כלל לעליון, והעליון  החתון לא היהת -מר, אם החצר העליונה הייתה בגובה ארבע אמות כלו .153

על  גם -היה צריך לבנות כותל (או 'הוצא') בשטחו, אך מכיוון שמדובר בפחות מארבע אמות גובה 

מות ברוחב חצי מהכותל, וממילא עליו לבנות בשטחו כותל בגובה ארבע את וטל לבנומ ןהתחתו

 חסרות המילים "דהיינו ד' אמות". שיטה מקובצתשלושה טפחים. ב
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ל שהוא מסייע כד, עורים לפי גבהותם או שפלותםים שהא חילק ללו, הלמט 154ייע]סמ[
כי אין הטעם אלא מפני כי העליון צריך לעשות יסוד  יל' נר זא, מחצה למחצה בבנין

 דין -יון שהוא שותף בכותל ויוכל לסמוך עליו תקרה כו. וד אין בניןם אין יסאו, לבנינו
ון תהוא כשהתחהו. שתהא שפלותו מועלת לו בדיןן כו 155ין.נבל ההוא שיהא שותף בכ

ה ד' בונ ליוןעה - ל אם היתה גבוה ד' אמות שאין התחתון צריך בניןבא, צריך לבנות
, ר מאד בעיני וקרוב אלישך יהדר הז 156י.ירשתצא כמו שפ' בהואמות בתוך שלו אפי

 .נוטה מזה אחשוב אותו מן הטועיםהו

 ז ע"א ףד

י שאינם יכולין פל, ני סיבוב השווריםפמ ' אמותן דבה לכרם בשדה בעלל ולש יו

 צאו לחוץ."כ ילהתהפך בין השורות אלא א

ל בא, י הבניןמ' דפי 157,אאלא בשויתדיה דלא עלו אהד אכה ,כו'די ודעלו אהד םתה
צא אוירו של זה מועט משל מנ - ם לא יוכל לבנות כל חלקוא, ודיהלא עלו אהדבאוירא 

 159ה כל חלקו בנוי וזה אין בנוי.זש 158זה),(חבירו 
 160פלידא שמיה].סא[ ף על פי שהוא חשוךאש: בעלמא פלג ליה אמש

 ז ע"ב ףד

ר רב נחמן אמר שמואל מאו, חמא ורב נחמן נהרדעי נינהו ברי' פ, דעי לטעמייהורהנ

ל בא, א אמת המיםלו, א חלונות זה על זהלו, ין שחלקו אין להם דרך זה על זההאח

א לש וננעמיו 161סגר בפני חלונותיו,יו, גר בפניו שלא ירדו המים בחלקווסון התחת

 
 , ועל פי לשון 'דיבור המתחיל'. שיטה מקובצתזו חסרה בכתב היד, והושלמה על פי ה מילה .154

 במאירי (ד"ה זה שביארנו) שהרחיב בכך בשם תלמידי רבנו. עייןו .155

עליו לבנות גויל וגזית כדין.  - לולתוך ש סנוכהרמב"ן כתב בפירוש שגם כאשר העליון  לבא .156

 ובמאירי (שם) משמע שהעניין תלוי במנהג המקום.

"י קרקושא, עמ' כה, יש נוסח שונה מעט: "פירש הראב"ד ז"ל אושייתא, דמי הבנין, אבל באוירא בר .157

וירו לא עלו אהדדי, שלא היה שויה של זה מרובה משל זה. ואם לא יוכל לבנות כותל בחלקו נמצא א

 של זה מרובה משל זה, שזה כל חלקו בנוי וזה אין כל חלקו בנוי ע"כ". 

 ליתא.  שיטה מקובצתמילה זו נמחקה בכתב היד. וב .158

ה שרבנו מפרש ש"אוירא" עניינו שטח פנוי הראוי לבנייה, ולא ייתכן שבעל האספלידא ימנע ארנ .159

עיין ( לו להדדי". ראשונים אחריםמבעל התרביצא לבנות כותל בחלקו, שהרי "דמי אוירא לא ע

לרמת התאורה באספלידא (רש"י, ר"י, וכן משמע במאירי),  סוש) התייח"ארבתוספות ד"ה א"ל, וב

 או ליכולת לראות ממנה את שדותיו (ר"ת). 

 .שיטה מקובצתב היד מופיע כאן רווח, והושלם על פי התכב .160

יו, אך אינו יכול לתבוע את אחיו שיסתום את ינו שרשאי לבנות כנגד החלון אע"פ שמאפיל עליהד .161

(חו"מ,  בית יוסףרא"ש (סוף סימן כ) שחולק על סברת רבנו, ועיין בביין עחלונו משום היזק ראיה. ו

 קע"ג, ג) סיכום דעות הראשונים בנושא.
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א מצי אידך למימר אידור ביה כדרך שדיירי אבהתא, אלא שיאמר לו 162יעבור עליו.

 תקבל את נזקי ולא אקבל את נזקך. אל 163'לו הא

 164כי [...]. ילר' נ קשיא הא מגואי הא מאבראי אל

 סט ע"אדף 

ן שאינם מטלטלות עמה אין נמכרות עמה כיו עמה, תטלותם שהם אינם מטלואב...165
ם יעמדו או 166ה זולתם, ועוד שהמטה מטלטלת לפרקים נתקנה,למט לפי שאיפשר

שלא ם כמטלטלי הבית ולא כצרכי המטה, לפי שאדם יושב עליהם הבמקומם נמצא ש
 ארוכות המטה כמו הם הרי הם טהמה 167בתשמיש המטה, או דילמא כיון [דלצורך]

  זו שהן נמכרות עמה, תיקו.מ זו פרקושנת

 סט ע"ב ףד

' מי שמתייחס עם השדה שאין לו שם בפני יפ או אלו וכו'צי 168שצריך לגבול ימ

 . עצמו, יצאו חרוב המורכב וכו' שיש להם שם בפני עצמן

ה, ויכתוב לו כל השד ב מצריוריך לכתצש רנין מן התורה,אן למצכמ - 169ביבס

ום, לכ 171תי לך ולא שיירתי לעצמי במכירה זורכו מך המצרים הללות 170מה שיש לו

ם לא כן יכול לומר ט' קבין מכרתי לך שהן חשובין אש 172כדאמרי' בריש פירקא,

כתב  ין לה, ואע"ג דלאה זבלוכ תיב 174]י לבירה[דקר "ת הא אמרינן התםאו 173שדה.

 
 ריםנד -דר הפוך ("זימנין ההוא דסליק מפרש ברישא" בס -מתייחס לדרך, חלונות ואמת המים  רבנו .162

 ג ע"א).

 ברור בכתב היד האם מופיע כאן גרש (הא' = הראשון, האחר) או לא (הא = זה). אל .163

ם האחרונות מופיעות בכתב היד בתחתית העמוד כשומר עמוד, ובעמוד הבא כתב היד ליהמי יתש .164

 .שיטה מקובצתמדלג לדף סט ע"א, וחבל על דאבדין. להשלמת הדיבור עיין ב

מסגרות גבוהות על צידי  ומכנות של כרעי המטה: בלמ: "תחילת הקטעמצטט מ שיטה מקובצת .165

המטה כדי שלא ישמטו הבגדים מעליהם, פעמים שמחברין אותם עם ארוכות המטה ביתדות, 

נם מטלטלות עם המטה. ואותם שהם קבועות איאחרות ו תוכופעמים מעמידין אותם בצידיה על סמי

 ן [באותן שאינן מטלטלות עמה וכו']".לא מבעיא לן דכגוף המטה הן, כי מבעיא ל

 : "לתקנה".שיטה מקובצתב .166

 . בכתב היד: "דלסכך".בשיטה מקובצת ךכ .167

 .תארסת רבנו תואמת להגהת הב"ח שמחק זגו", ב: "סבימרא לפנינו נוסףגב .168

 אן למצרים מן התורה".כמ רב משרשיא רמאיב, בס: "פנינול מראגב .169

 הו ציטוט ישיר, ואפשר שצריך להיות: "לי".על פי המשך המשפט משמע שז .170

 ב היד נכתבה המילה "לעצמי" והיא נמחקה. בכת .171

 סא ע"ב. ףד .172

והשווה ניסוח הדברים בדברי הרשב"א: "אלא שהראב"ד ז"ל פירשה שאם לא מצר מצרים יכול הוא  .173

צר אע"פ שלא כתב לומר לו לא מכרתי אלא תשעה קבין... ואם לא מצר לו מצרים יכול לטעון, ואם מ

לי 'ולא שיירית' שוב אינו יכול לטעון, שהמצרים מן התורה, והא אתא לאשמועינן". אולם, מן 

שגם אם כתב מצרים ולא כתב "ולא  -הניסוח של דברי הראב"ד עצמם אפשר גם לדייק להפך 
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משמיה דאביי האי מאן דזבין מידי  סקנאלה ולא שיירתי וכו'. הא אמרינן במ

ב ביה ולא שיירתי בזביני אילן וכו', משמ' אפי' בשדה אחת תצריך למכ הברילח

 175אי לא אמרינן.ד' וא , אבלימיה מחיצתאיסמומשום דלא 

דיקלא  יאוינן, אי דיקלא בישא הוא כ"ש הנך, זח י אמר ליה לבר מדקלא פלניאכו

כא ילש די בישא וטבא דאמרינן, איכא מאן דפריאה 176טבא הוא לדידיה הוא דשייר:
ני. אלא כל שנקרא מן ויה. ולא דייק, דא"כ קשיא בינוני אבנמינ ביש מיניה וליכא טב
ש אותם שהם יפין ממנו, ולא אותם שהם רעים ממנו. ואם "כ 177הרעים שבאותו שדה,

 178ש טובים ממנו.י שיייר, ואעפ"נקרא מן הטובים לדידיה הוא דש
ייני דו ליה לבר מדקלאי. ראמ ', אייפ רב כל שעולין לו בחבל הוי שיור: רמא

יכול  ולעהו בגע ויפ אמר ליה לבר מאילני, וכשיחרש ביניהם יא גולה אמרי כל שהעול

 נטיעות.או  179תאלי ואלא הוי שיור, שאינו נקרא אילן אלא  -לכבשו 

 ע ע"א ףד

', שדי מכורה לך והיו בו חרובין יפ :וני מהולפ 180מסידן ץוחלוני ץ מחרוב פוח
 רשא אה -, מי אמרי' מדלא שייר אלא האיך בו חוץ מחרוב פלוני מורכל אמרמורכבין ו

חרובין מורכבין זבין ליה, או דילמא שאר חרובין מורכבין נמי לא קני, דכיון דחרוב 
 שומע הן, דצריך פי' אחר למכרתו. ה תא 181מכלל לאו [אי] -המורכב בסתמא לא מזדבן 

 אהו כורה לך חוץ משדה פלוני וכו'מ שדיע דאילו אמר ליה דת ליה לא קנה. רמא
 -מר ליה, אלא מאי אית לך למימר, האי לישנא יתירא דאמר ליה דלא הוה צריך א דיש

' שאפי' באותה שדה שמכר לו שייר דמי אותה שדה פלונית, יפ 182לדמיה הוא דקאמ',

 
י פירושים שיירתי..." אז יכול לומר ט' קבין מכרתי וכו'. ועיין שם בהערות המהדיר שהתייחס לשנ

 שונים שהביא הרשב"א בשם רבנו. 

תב היד נכתב: "דקיץ לברת", ונראה שהמעתיק טעה. הנוסח תוקן על פי לשון הגמרא שם, אך כב .174

 לכאורה היה מתאים יותר להביא את המשך הגמרא שם, שאומרת זאת בעניין שדה ובקעה.

חרונים ("מי שצריך... לא אמרינן") ור, וייתכן שהדברים השתבשו. שני הקטעים האברפט אינו שמה .175

תב היד לא מוזכרת התייחסות של רבנו למימרת רב כ. לעומת זאת, בשיטה מקובצתאינם מובאים ב

יהודה ("האי מאן דמזבן" וכו'), אך היא מצוטטת בדברי הראשונים. ראה למשל דברי הרשב"א עמ' 

 , ועיין שם במקורות המובאים בהערה.35תתרע"ה סמוך להערה 

מובא הציטוט מן הגמרא  שיטה מקובצתנינו בגמרא הסדר הפוך והנוסח שונה, עיין שם. ובפל .176

 בקיצור.

 פירוש הרשב"ם.כ דה, ודלאשמע שמושגי 'טוב' ו'רע' הם ביחס לשאר האילנות שבאותו שמ .177

שייתכן שכוונתו  45, אך עיין שם בדברי המהדיר שכתב בהערה שכתב הרשב"א בשם הר"י מגא ןכו .178

הרב מ"י לפקוביץ,  ', שער יט, מהדספר המקח והממכרלרבנו. הפירוש הדחוי הוא של רב האי גאון ב

 בני ברק תשנ"ד, עמ' רלו. 

 ירוש הרשב"ם לעיל ש'תאלין' הם אילנות קטנים, ודלא כמובא בגיליון בשם הערוך.פכ .179

 ן".מסד: "נינו בגמראפל .180

 .שיטה מקובצתי המילה זו אינה בכתב היד. היא הושלמה על פ .181

 דחה. ן) שהרשב"ם"גורס כגרסת הגאונים ורבנו חננאל (עיין הרמב רבנו .182
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ה פלונית, הכא נמי בחרוב המורכב כשאמר לו שדי דש 183אמר לו חוץ מדמיוכמי ש
 בשדה עצמו שייר דמי אותו חרוב המורכב.  -חוץ מחרוב מורכב פלוני  ךלרה מכו

 .יטא היאשפ ו'כא דאמרי וכיא

 ע ע"ב ףד

בע שנ 185ני גולה אמרייידר כיס היוצא על היתומי', טש 184וגתאלפבא מיל

 -ד גובה כולו "מ ',וכו 188והרבסבה מחצה. וגובע שנ 187י"א יינידו ו'כו 186ונוטל

מא לא מצי למימר החזרתים לך, משום דא"ל א"כ שטרך לאמי, אפי' פלגא פקדון נ

י לא מצי טענינן להו. ומ"ד מנ דהוידל -בידי מאי בעי, וכיון דאבוהון לא מצי טעין 

י אבוהון ההוא פלגא דמלוה בלחוד, אבל פלגא דפקדון לא, משום דמצ -גובה מחצה 

 למימ' החזרתים לך, ואנן נמי טענינן ליתמי. 

למימ' החזר[ת]ים  נמי, אע"ג דלא מצי אבוהון הולג י)דייניל( יא לי הכא,שק

 ום.לכ הבוגנסו מיהא יכול למימ', ונטעון להו ליתמי נמי נאנסו, ואמאי אנ 189לך,

כגון דטעני יתמי ה"נ דטענינן להו, אבל הכא  -דלא טעני יתמי ולא מידי  יא 190י',צרמתו
י אית לך אמ 191א נאנסו.לדי ודאדהשתא ודאי הא  ואמרי אבא אמר לנו החזרתים לך,

מר סבר אמרינן ביה מיגו ואינו גובה  192למימר, שיהא נאמן בחזרה משום מגו, או לא:
 אלא מחצה, ומר סבר לא אמרינן מגו, וגובה כולו. 

א טעין איהו קבעי, ואי ד חינן: לא, דכ"ע לא מצי למימר ליה שטרך בידי מאידו
 -ה כולו סבר אם איתא דפרעיה בו"ד גמ 193מן, והכא בהא קמפלגי,נא -החזרתים לך 

 
 מילה נוספה מעל השורה.ה .183

רסה זו משובשת ואין לה גש בדקדוקי סופרים (אות ז) עייןו", י תנאי דתניא: "דהנמרא לפנינו נוסףגב .184

שראל הם אמוראים. עיין סנהדרין יז ע"ב בי היד, שהרי דייני גולה ודייני ארץ יכתשונים ובארבמקור 

 ועיין רש"ש.

 זו אינה ברורה בכתב היד, והושלמה על פי הגמרא. מילה .185

 ".בה כולו: "וגונינו בגמראפל .186

 ".י"אמר ה שהסופר השמיט:נרא .187

  גורס כגרסה שדחה הרשב"ם. רבנו .188

 ו: "ואנן נמי".בקמחוקות  םילב היד מופיעות כאן שתי מיתכב .189

הקושיה מובאת שם מדברי שיטה מקובצת. הקטעים האחרונים ("איכא דאמרי... ומתרצי'") ליתא ב .190

 הרשב"א.

(עמ' רלז, לבבא קמא לח ע"ב, ד"ה וכללא) כתב רבנו שמדובר ביתומים גדולים  תוב שםכב .191

 (שיודעים לטעון), וכן כתב הרשב"א בשם רבנו. מסיבה זו דחה הרשב"א את תירוץ רבנו (והעדיף

 ים" (ועייןנטקאת תירוץ התוספות, עיין שם), "דהכא היוצא על היתומים סתם אמרו, בין גדולים בין 

 רמב"ן במלחמות, שביאר שקושיית התוספות ורבנו מעיקרא ליתא).ב

 בכתב היד אין רווח בין המילים ("אולא").  .192

 ב היד נכתב בטעות: "קמלפלגי".תכב .193
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 195ריתו, מיהו בחובא דידכו מהמנינן להו,קתון דאמריתו ומשאו 194בעדים הוה אמר,
סבר אימר  ומר, תון קאמריתו שלא נאנסו, ובחזרה לא מהמניתו מדלא אמר בעדיםאד

 196.מלאך המות אנסיה

 עא ע"א ףד

אפי' לר' וקע רן קהרב הונא במכר קרקע ושייר ב' אילנות לפניו יש ל רמאד יאה

אמר ליה עקור אילנך  -הדין באילן א' מהאי טעמא גופיה, דאי לא  אוהעקיבא, 

טעם היפה הוא הטעם הב' שפירש' שם הו 198"ה,בפ' חר פירש' ב' פנים בכ 197'.כוו

ירת יש ץוקמחר ללמא אמר ליה ליד, נאנא ודייידב הדיהקם בלמי 199דלא מצי בעי

 200אותו.

ו דאמרי רבנן דאין להם דרך משום עיין הל מזביןות כי , בור ודדק"ליכא מאן או

אילנות נמי אית ליה, מהו ' בי בגרעה, כי משייר להו אית ליה דרך משום עיין רעה, 

י ר ודות כוב 201יבגום דאמור רבנן הוא, אטו שמ, בהדרא -מור רבנן" ג דא"אע"

זבין מי כד ימת נאילנו' בי בגמזבין להו דאמרי רבנן דאין להם דרך משום עיין רעה, 

י או 202י דינא הוא דאית להו ארעא.מלית להו ארעא משום עיין רעה, כי משייר להו נ
לא הוה ליה למימר הכי, אלא הכי הוה ליה למימר: אע"ג  -משום ר' עקיבא קאמר לה 

ל אם שייר אותם לפניו יש להם בא 204יש להם קרקע,ב' אילנות  ריבא המוכקע 203דאמר'
 ור ודות שיש חילוק בין מוכר למשייר.בכהו קרקע, דלא הוי דיניי

ום דאיכא למימר ג' אילנות דיש להם קרקע ואפי' לרבנן בין במוכר שמ 205היא, ולא
בין במשייר, ולא אזלינן בהו לא לעיין יפה ולא לעיין רעה, ולב' אילנות אין להם קרקע. 

 
מכל מקום אינם נאמנים. ועיין בהערת  -ם אכן אמר זאת לפני מותו ן אף על פי שלטענתם אביהכלו .194

 . 34המהדיר לרשב"א, הערה 

 ל פי שאר המשפט משמע שזהו ציטוט ישיר, ומתאים כאן: "לכו".ע .195

 .שיטה מקובצתשש המילים האחרונות אינן מופיעות ב .196
 רבנו בהשגותיו לרי"ף (לח ע"א בדפי הרי"ף).ב כת ןכו .197

לא זכינו לפירושו של רבנו שם (וכן לא צוטטו שני הפירושים של רבנו , אך לז ע"א ףד לעילגיה הסו .198

 ). ועיין ברשב"א שם שכתב טעם אחר.שיטה מקובצתברשב"א וב

 ורה מספיקה אחת משתי המילים הנ"ל.אכל .199

שקול וזיל,  ליה עקור אילנך רואפילו לר"ע, דאי לא אמ קעש לו קרי..." שגותיו לרי"ף כתב רבנו:הבו .200

כלומר תכף שימות יאמר לו עקרהו ולך, ואין אדם רוצה להתבזות בכך, ועל דעת כן לא מכר". ועיין 

 בדברי רבנו להלן דף פב ע"א.

 ו נוספה בכתב היד מעל השורה.מילה ז .201

 משובשת. תאירייתו של רבנו ברורה (עיין רשב"א), אך הלשון נשוק .202

 .ובצתשיטה מק, וכן ב""דאמ' ר'קרא: .203

סובר כרשב"ם שלדעת ר"ע המוכר שני אילנות יש להם קרקע, ודלא כדעת ר"י בתוספות (לעיל  רבנו .204

"ל נה לז ע"ב ד"ה מכר, והובאו דבריו בסוגייתנו). אמנם במוכר אילן אחד סובר רבנו (בהשגותיו

 אין לו קרקע, ודלא כרשב"ם. ) שלרי"ף

 : "ולעיקר קושיין יש לתרץ".שיטה מקובצתב .205
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ב'  לאב וטעמא דמילתא משום דג' אילנות בטלה ארעא לגבייהו דשדה אילן מיקרי,
אילנות לאו שדה אילן מיקרי, והאי אילנות א"ל, שדה לא אמר ליה. מיהו כי משייר להו 

אפי"ה יש להם קרקע. ולא  -קמיה, אע"ג דאמר אילנות אני משייר לפני ולא אמר שדה 
עין רעה במכר בשאר מילי אע"ג דאיתנהו באמצע  הולתימא אליבא דרבנן בלחוד, דאית 

בור ודות והדומין להם, וכ"ש באילנות דשמא אחרינא  ןגוכ 206המכר ושם קרקע שלהם
הני מלי  -נינהו, אלא אפי' לר' עקיבא דאית ליה עיין יפה אפי' באילנות דתרי שמי נינהו 

 שייר אית להו ארעא.מבמוכר, אבל ב

 עב ע"א ףד

ך אילנות שעלו מאליהן הוא ולעקור נה ע ואילנות שבניהם:זה היקדיש קרק ירה

להו מקורבין נינהו, ואפי' ג' לר' שמעון אין להם קרקע, דהא לית ליה  ענט קיימי, דאי

 207רואים האמצעיים כאילו אינם כדאמרי' פ' המוכר פירות.

' פחות מג' אילנות או שהם ביותר ממטע עשרה יפ ת מכאן או יתר על כן:וחפ

לרבנן הא אמרי  יא 208ע. מני,קאה שהן מרוחקין, לא היקדיש את הקרלבית סי

 -עפ"י שמשייר במכר או 209בעיין יפה מקדיש ולא משייר קרקע לב' אילנות, שקדימ

הן נכנסין  -ת ושובך שאין נכנסין במכר גו 210בהקדש אינו משייר, שהרי אפי'

' בכר ואפי' במוכר בהקדש, ואי ר' שמעון אליבא דר' עקיבא דאמר מוכר בעיין יפה מו

בנן, ופליג עלייהו במקדיש, רדבא כ"ש מקדיש. אלא פשיטא ר' שמעון אלי -אילנות 

דיש, ואם הקדיש ב' אילנות משייר ארעא קמ 211דקסבר מקדיש נמי בעיין (יפה)

לנפשיה. אלמא ר' שמעון כרבנן, וסבירא להו לרבנן דשני אילנות בין שמכרן בין 

רקע, והיינו דקאמר מפני שיונקין משדה הקדש, לפי ר אותם לפניו אין להם קיששי

שיא לרב הונא דמפליג בשני אילנות בין מכרן קו 213ע.קרהם קל 212שלא (שנים)

 למשייר אותם.

 
 : "דשם קרקע יש להם".שיטה מקובצתית יותר גרסת הארנ .206

רואים את האמצעיים כאילו אינם" משום ש"לא נטעי " קב ע"ב, עיין שם שר"ש לא אומר להלן .207

אמצעיים ה רואים אתש ןאינשי אדעתא למעקרא", משמע שבאילנות שעלו מאליהן מודה ר"ש לרבנ

ם "רואים" גם לעניין מכירת קרקע עם האילנות, וכדעת וכו'. על כל פנים משמע מדברי רבנו שאומרי

כתנאי. אך עיין שם  -צופין אין לו קרקע" רר' זירא (לעיל לז ע"ב) שהעמיד את דברי רבא ש"מכרן 

ברא"ש (פ"ג, סימן כז) שהרי"ף פסק כרבא כי הבין שרבא חולק על ר' זירא ואומר את דבריו ככולי 

 עלמא, ולא שייך כאן "רואים".

 זה מבוסס על דברי הגמרא (בשינוי סדר, עיין שם) בתוספת פירוש מועט. עטק .208

 כלומר, לא משייר לעצמו קרקע כאשר הוא מקדיש שני אילנות. .209

 ה שיש להוסיף כאן: "בור".ארנ .210

 ה ברור שהמעתיק טעה, וצ"ל: "רעה".ארנ .211

 ה שצ"ל: "שייר".ארנ .212

ות" וכו' מוכח שר"ש סובר שמקדיש בעין רעה כמו מר, מהברייתא של "המקדיש שלושה אילנולכ .213

שדה ושייר ש שהמקדי רבוסמוכר לרבנן, ובברייתא לעיל ("אר"ש מה הטעם" וכו') מוכח שר"ש 

לא שייר עמם קרקע, ואם כן הוא הדין במכר לרבנן. רבנו ממשיך לפרש  -לעצמו שני אילנות 
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 ע"ב ף עבד

ולם ר"ש כרבנן ס"ל במוכר, ובמקדיש פליג על ר' שמעון לדבריהם קאמר וכו': אלא
ש לו קרקע, או משום דמוכר יד 214עלייהו, ורבנן במוכר קרקע ושייר אילנות לפניו אמרי

מי משום דמסתפי דלא לימא ליה עקור אילנך נ יבאבעיין רעה מוכר, או אפי' לר' עק
לדבריהם דרבנן  -כדאמרי' מעיקרא. והאי דא"ר שמעון הואיל ויונקין משדה הקדש 

קאמר, דאמרי מקדיש בעין יפה מקדיש ולא שייר בארעא מידי אע"ג דבמכר כי האי גוונא 
ש הואיל ויונקין דיב המורכב וסידן השיקמה נמי היקוהילכך מיבעי לכו למימ' בחר שייר,

משדה הקדש, אבל גת ושובך למה. ולדידיה אפי' חרוב המורכב וסידן השקמה לא 
היקדיש, ושייר להו ארעא. ורב הונא לא הדר ביה, דאפי' לר' עקיב' נמי אם שייר ב' 

אי הל 215איתא יעמא דפי' לעיל. ובפ' ח"ה נמאילנות לפניו יש להם קרקע, מפני ההיא ט
 טעמא, וכן הילכתא.

די כי היכי דמוכר בעין רעה מוכר, ה"נ מקדיש בעיין ידלעון מש 216דהאי דאמר' לונ"
ו כמלא אורה וסלו קאמר בלחוד לענין מקדיש, דהא אל - רעאארעה מקדיש ומשייר ליה 

 217ר יניקה.קפיד על יניקתן, וא"כ י"ו אמה צריך להם, דהיינו שיעו
, ילן עליו ותורת קרקע עליוא ורתרב הונא, חרוב המורכב וסידן השיקמה ת רמא

א תועיל להם לו 218רת אילן עליו דהיכא דזבין ב' אילנות לרבנן לית להו קרקע,ות

חשיבותם לכך, ותורת קרקע עליו דלא מי[ז]דבני אגב קרקע כדאית' במתני', לזה 

 חשיבותם. תועיל להם

 אשל ם שכח ב' והוא אינן שכחה,אש א]תים תורת עומר עליור שיש בו ס[מוע

תאמר הוא גדיש ואינו שכחה אבל הם שני עמרים והם שכחה, אבל נחשוב אותו 

ם אש רת גדיש עליוותוין א' מהם שכחה, דתנן ב' עמרים שכחה וכו'. או 219בהם

 שכחו לבדו אינו שכחה.

 
י אילנות (במוכר ומשייר) אינה תלויה כשיטתו לעיל (בד"ה האי דאמר רב הונא) ששאלת קרקע לשנ

 בעין יפה או עין רעה, ולכן לא פירש כאן כרשב"ם שקשיא דר"ש אדר"ש. עיין שם.

 . שיטה מקובצת, ותוקן על פי ה"מרי': "אב הידתכב .214

נמי  זה: "ובפרק שיטה מקובצתהאות הראשונה מסופקת בכתב היד (אולי יש לקרוא: "ליתא"). וב .215

". שתי הנוסחות אפשריות, ואף על פי כן נראה יותר כגרסת כתב היד המכוונת איתא להאי טעמא

, הכוונה שיטה מקובצתע"ב. אם נקבל את גרסת ה-לפרק "ח"ה" = חזקת הבתים, כלומר לדף לז ע"א

 לפרק "זה", כלומר לדף עא ע"א. 

 .שיטה מקובצת, וכן ב""דאמ' ר'קרא:  .216

 ן ד"ה אמאי מדנפשיה קא ינקי."רמבוספות ד"ה ואי סלקא דעתך, והת עיין .217

יין שמצטרף עם שני אילנות להיות שלושה, בדומה לעומר ענן עליו לליאכלפנינו בגמרא שתורת  אלו .218

 שיש בו סאתיים, כדלהלן.

 מר: עמהם.ולכ .219
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' מנחם רד 221' יוסי,יקמה באנו למחלוקת ר' מנחם ברשה 220ב המורכב וסדןורח

מוקדשין וארעא נמי שייר להו, דס"ל כר'  ןנואיסבר מקדיש בעיין רעה מקדיש 

 שמעון כדאמרינן לעיל דר' שמעון לדבריהם דרבנן קאמר.

 דף עג ע"א

שמועינן דר' שמעון לדבריהם דרבנן קאמר או, מא באנו למחלוקת ר' שמעון ורבנןילו

מר באידך מתני'. דהא קמל"ן דר' מנחם להו, דהא על כרחין כרב נחמן ס"ל כדקא

  222בר' יוסי פליג.
 

 223א"ולב פירקא בסייעתא דשמייא בנל"ך ואע"י קיסל

 פרק חמישי

עד עכשיו דברו במוכר  224מכר את התורן ואת הנס' ואת העוגן שלההמוכר את הספינה 
קרקע מה מכר עמו, עכשיו דברו במטלטלין. והטעם לאלו מפני שאי איפשר לספינה 

את הספינה לסדר  225המש[משים] העבדיםם והם מיוחדין למלאכה זו בלבד. אבל זולת
אינן מיוחדין לכך, ולכל מלאכה הם עומדים,  -המשוטות ולהעלות התורן והנס ולהורידן 

 המרצופיןגם איפשר זולתם, כי האנשים ההולכים בה הם מסדרין ומעלין ומורידין. וכן 
אינם  -בהם מאכלם  227תה, או שמצניעיןבשעה שמורידין או 226שמכניסין בה הנס'

והוא לשון לעז של תוספת  228עסקה דאית בה, -ולא את האנתיקי מיוחדים למלאכה זו. 
דבר שנוסף בה שאינו לצורך הספינה, וזה לא היה צריך אלא משום סיפא הוא דנקט ליה, 

  שאם אמר לו היא וכל מה שבתוכה כולן מכורין.
לפי שאינן מיוחדות לכך, והן  ות וכו',את הקרון לא מכר את הפרד 229מכר

לפי שאין  מכר את הצמד לא מכר את הבקר,עומדות לרכיבה ולתשמישי' אחרים. 

 
 ב היד מופיעות כאן שתי אותיות מחוקות.תכב .220

 .נן'ברוה שיש להוסיף כאן: 'נרא .221

 באשמועינן... פליג") אינו מובן ונראה קטוע. ייתכן שצ"ל "רב הונא" במקום "רפט האחרון ("ושמה .222

 .שיטה מקובצתחמן". ארבעת הקטעים האחרונים ("אמר רב הונא... פליג") אינם מופיעים בנ

וך ה' לעולם אמן ואמן" רב"ל פי ישעיהו מ', כט); (עוך נותן ליעף כח, ולאין אונים עצמה ירבה" רב" .223

 ט, נג).(תהילים פ"

 לפנינו במשנה: "ואת הנס ואת העוגין". .224

 .שיטה מקובצתמילה זו קטועה בכתב היד והושלמה על פי ה .225

 : "בהם הנס".שיטה מקובצתב .226

 בכתב היד ניכרת כאן מחיקה של המילה: "אותה". .227

 להלן עז ע"ב: "מאי אנתיקי, אמר רב פפא עיסקא דבגווה". .228

 תחילה את שלוש המשניות הראשונות, וחזר אחר כך לפירוש הגמרא.להלן עז ע"ב. רבנו פירש  .229
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ופעמים שאדם חורש  230הבקר מיוחד לכך, ופעמים שהאדם מושך מהם הקרון,

 בחמורים, לפיכך כשמכר זה לא מכר זה.

רש בגמ' דבשק מפ חמור לא מכר כליו נחום המדי אומר מכר את כליו, 231המוכר
 232, והני לא חזו [לרכיבת]ת"ק סבר סתם חמור לרכיבה עומדובדסקא וכומני פליגי, ד

 234על השק דסקיא. 233כמו מפץ, [ועומד] - דסקיאמפני שהם קשים.  - שק ודסקיאאדם. 
והיא פתוחה מלפניה ומוקפת מג' רוחותיו  235מקום נשי וכ"ף תחת קו"ף, - כומני

והנשים אינן רגילות לרכוב, או למשוא עגול  -למרכב נשי'  לרכיבת הנשי', ואינה אלא או
, והרי הם מיוחדים למשוא, שאין ונחום סבר סתם חמור למשאוי עומדשיכנס תוך ההקף. 

 236להם תשמיש אחר אלא או למשא או לרכיבה דברי הכל מכורין.
לשון הולכה, כי הנס טוען  238הני דדרו אכפא, 237לשון [דרי אכתפיה], אדרא, -נס 

 239ותה ומוליכה.א

 דף עה ע"ב

הוא מפ' הענין כולו. גם י"ל  240, נ"ל כי על העתידהבקש הקב"ה לתת ירושלים במידה
במידה שלא יהא לה מגרש חוץ  241שעל בנין בית שני נמי קאמר, והיה רוצה לתת להם

לחומה מפחד האויב, שלא ידור אדם כי אם במבצר, ולבסוף היה לה מגרש פרזות וערים 
 242הרבה.

[כל אלה השמות לא ידעתי מה הם, אבל  ואלף קפל מגדלים 243טפף [גינאות]אלף 
 245בהגדה דחלק בענין עשרו של קרח, 244ממה שמצאתי קפ"ל שהוא לשון מנעול]

 
מילים אלו ("ופעמים... הקרון") שייכות לכאורה לעיל בעניין קרון ופרדות, בין "שאינן מיוחדות  .230

 לכך" ל"והן עומדות".

 שם. שיטה מקובצתלהלן עח ע"א, וב .231

 .שיטה מקובצתבכתב היד: "לרכיבה", ותוקן על פי ה .232

 .שיטה מקובצתכתב היד: "וענמד", ותוקן על פי הב .233

סקיא" (= שעל -א-: "דאסקיא", ונראה שכוונת רבנו לפרש "דסקיא" כנוטריקון "דשיטה מקובצתב .234

 השק).

 נשי".-גם כאן מפרש רבנו "כומני" (= קומני) כנוטריקון "מקום .235

 : "...או לרכיבה, דהם מכורין".שיטה מקובצתב .236

, ומקורו במגילה כח ע"א: "דרב הונא דרי שיטה מקובצתראכתפיה", ותוקן על פי הבכתב היד: "ד .237

 מרא אכתפיה". 

 בבא מציעא, פג ע"א, ולפנינו שם: "הני דדרו באגרא". .238

פירוש החבלים שבהם מושכים  -מובא דיבור נוסף בשם רבנו: "אלו המשוטות  שיטה מקובצתב .239

העצים שבהם מנהיגים הספינה שקורין להם בערבי הספינה ומכניסין אותה לנמל. ויש לפרש 

 אלמקאדיף. הראב"ד ז"ל".

 : "העתיד". שיטה מקובצת= ירושלים העתידה. ב .240

 : "לה".שיטה מקובצתב .241

 מסתבר יותר: "מגרש חוץ לחומה וערי פרזות הרבה".שיטה מקובצת הנוסח ב .242

 לן., וכן להשיטה מקובצתבכתב היד: "ונאות", ותוקן על פי ה .243
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אלא של מגדלים נקראו קפל ושל גנאות טפף ושל בירניות  246אמרתי כי כולם מנעולים,
 248ם.נקראו אותו ש -והוא מקום הצביעה  -ושל טטפראות  247[לצוי]

כרך גדול  249האלפים הללו לא ידעתי מאיין הוציא אותם ר"ל. ואולי ידע ר"ל
באומות העולם שהיה בה כשיעור הזה, ואמר כי תהיה ירושלים ככרך גדול שלהם, שלא 

 תהא פחותה מהם. 
כמו סימן  צלע אל צלע שלש ושלשים פעמים, 250והצלעמה שדרשו בזה הפסוק 

 251ל התאים מדבר, כמו שאמרנו במשנת מדותלדבר שמו אותו, אבל עיקר הענין ע
בצפון וח' במערב, שבצפון  252תאים היו שם, ט"ו בדרום [וט"ו] שלושים ושמונה

ושבדרום ה' על ה' וחמישה על גביהם, שבמערב ג' על גבי ג' ושנים על גביהן. ובבנין 
 253העתיד לא יהיו כי אם שלש ושלשים, ואולי התאים יהיו ארוכים יותר מאילו.

 ו ע"בדף ע

ובדאמר ליה לך שאינה מקום משיכה,  ברשות הרביםפליגי בה ר' ורבנן בהקנאת ספינה, ו
. וכך צריך לפרש, כגון שאמר לו תחילה לך משוך וקני, ואח"כ תפס ראש משוך וקני

החבל שהיא קשורה בה ומסרה לידו בשתיקה. ר' סבר מה שאמר לו תחלה לך משוך וקני 
ואינו מקום משיכה, והמסירה שמסר לו אח"כ סתם היתה , הואיל מראה מקום הוא לו -

היתה, ומסרה לו עכשיו שימשכנה. ואי אמר ליה  קפידאבה. ורבנן סברי  254כונתו לקנותו
 לדברי הכל קנה במסירה.  -מעיקרא לך חזק וקני 

ונ"ל דכי האי גוונא נמי אמרינן בבהמה גסה, דאי קיימא בר"ה או בחצר שאינה של 
דאמרי דלא  255דקני ליה במסירה. דאיכא בבני הדור -לך חזק וקנה  שניהם ואמר ליה

 256איתמרא מילתייהו דאביי ורבא אלא בספינה שקשה משיכתה לסימטא, אבל בהמה הא

 
 .שיטה מקובצתמשפט זה ("כל אלה... מנעול") ליתא בכתב היד, והושלם על פי ה .244

 -דגילדא", ופירש במיוחס לרש"י: "קולפי  וקילפיסנהדרין קי ע"א. ולפנינו שם: "...וכולהו אקלידי  .245

 מנעולים".

 ועיין ברשב"ם, בתוספות ובריטב"א שפירשו אחרת. .246

 .שיטה מקובצתל פי הבכתב היד: "לצור", ותוקן ע .247

 : "נקראו לשני". לפנינו בגמרא: "אלף ושני שילה טוטפראות".שיטה מקובצתב .248

 נוסף: "כי היה". שיטה מקובצתב .249

 לפנינו בגמרא: "והצלעות", וכלשון הפסוק (יחזקאל מ"א, ו). .250

 מדות, פרק ד, משנה ג. .251

 ון המשנה שם. , וכך לששיטה מקובצת, ותוקן על פי ה"בכתב היד: "וה' .252

: "ואלו התאים יהיו ארוכים יותר מכולם". ברש"י (יחזקאל, שם) מבואר (על פי שיטה מקובצתב .253

תרגום יונתן) שהשינוי הוא במערב בלבד, שבמקום "שלושה על גבי שלושה ושנים על גביהן" יהיו 

 קדשי הקדשים". "אחד על גבי אחד ושלישי על גביהן, וארכן על גביהם עשרים אמה כנגד רוחב בית

 : "להקנותו". שיטה מקובצתנראית יותר גרסת ה .254

נראה שהכוונה לר"א אב"ד בעל האשכול (חותנו של רבנו), וכן כתבו משמו בעל המאור, רבנו יונה  .255

 והרשב"א.

 ). שיטה מקובצתהסופר כתב תחילה "לא", ומחק ותיקן מעל השורה: "הא" ("הא" גם ב .256
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זו וזו במשיכה. ולא מחוורא האי מילתא, דמילתייהו דאביי  257איפסי' במס' קידושין
ריהם שלא על דברי ספינה, ורבא סתמא אמירה ולא הזכירו בה ספינה, וגם הרב הביא דב

מיהו בדאמר ליה לך חזק וקנה,  258אלמא ס"ל דבכל דבר הוא, והוא שאין דרכו להגביה.
 קיימא לן כרבנן דקפידא הוא. -אבל משוך וקנה 

 דף עז ע"א

לו  259אמר רבה ב"ר יצחק אמר רב שני שטרות הן, זכו בשדה זו לפלוני וכתבהא ד

הכא במאי עסקינן, אי  261קא מקשו בשטר ואינו חוזר בשדה: 260חוזר -השטר 

זביני  262כי ליכא שטר -כי הדר ביה בשטר מאי הוי, ואי בשטר מכר  -בשטר מתנה 

המוכר שדהו בעדים גובה  264ממשעבדי גבי, דהא אמר רב 263נמי אי טרפי ליה מיניה

דכי אמרינן המוכר שדהו בעדים גובה ממשועבדים,  265ממשועבדים. ולאו קושיא היא,
לא, דהא טעות סופר  -יה אחריות בפי', אבל אי לא קביל עליה דוקא דקביל על

אי נמי מכיון  267כלומר בודאי אחריות היה שם והסופר שכח ולא כתבו. 266אמרינן,
בודאי כל זכותא דזביני הוה, אבל בעדים כיון דלא חש עליה  -לכתוב שטר  268דהוזקקו

וו, ואחריות נמי לא הכי אמרינן, דילמא זביני קלילי ה - 269למכתב עליה שטרא (הם)
 קביל עליה, הלכך בעינן דליקבל בפי'. 

 
 דף כה ע"ב. .257

מדובר בסמטה, אך ברשות הרבים קיימא לן כאביי ורבא,  -דושין שם שפסקו "זו וזו במשיכה" ובקי .258

רפ, וכן כתב -עמ' רעט כתוב שם,נקנית במסירה. כן כתב רבנו ב -שמכיוון שאינה נקנית במשיכה 

 של המהדיר. 77, 60הריטב"א בשמו. ועיין בדעות השונות המובאות בר"ן, ובהערות 

 "וכתבו". לפנינו בגמרא: .259

 אחרי מילה זו יש בכתב היד מחיקה של המילה: "לו".  .260

כן הקשו התוספות (ד"ה חוזר), הרמב"ן, המאירי, הר"ן ועוד, והם תרצו תירוצים אחרים. הרמב"ן  .261

 והמאירי אף הביאו את תירוצו של רבנו, אך דחו אותו.

 אחרי מילה זו יש בכתב היד מחיקה של המילים: "כי ליכא". .262

 מילה זו נוספה בכתב היד מעל השורה. .263

 לעיל מא ע"ב. .264

, והקושיה מובאת שם בלשונו של שיטה מקובצתקטע זה ("דהא אמר... ולאו קושיא היא") ליתא ב .265

 רבנו יונה.

 להלן קסט ע"ב. .266

דעתו על האחריות ומזכירו. אבל בעדים,  -"...וודאי אחריות הוזכר שם, שכל שנזקק לכתוב שטר  .267

ודאי הוא שלא הזכירוהו"  -ודאי לא היה סומך בו בעל פה, ואחר שלא נכתב  -לו הזכירו אחריות אי

, הערה ד) כתב שהמאירי איחד את 372(לשון המאירי בביאור דעת רבנו). הרב סופר (המאירי, עמ' 

 שני תירוצי רבנו לתירוץ אחד, עיין שם. 

 בכתב היד: "דהוזזקקו". .268

 ליתא. שיטה מקובצתרת, ובמילה זו נראית מיות .269



 נתנאל שפירא

86 

חוזר בין בשטר  -את השטר  271על מנת שתכתבו זכו בשדה זו לפלוני 270(ואי כך) 
והכא משמ'  272ק"ל, והא קיימא לן כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי,בין בשדה: 

 275ליה כמה,עד דמקיים תנאיה. קושיא זו נחבטו ע 274דלא קיימא זביניה 273(משמ')
ועתה נר' לי כי על חינם נחבטו עליה ומצדה  276וחפשנו לתרץ אותה מצדדין אחרים.

תברה, כי אילו הזוכים בשדה ב(י)שביל אותו פלוני שלוחים ועדים הם, והשלוחים 
והעדים בודאי אינם רשאים לא לזכות ולא לכתוב אלא במצות בעל השדה, וזה אם אמר 

להם שיכתובו. מעתה כל זמן שלא ציוה עליהם אינם  הרי לא ציוה -להם ע"מ שתכתבו 
רשאים לכתוב, וכבר תלה הזכייה בכתיבה, והכתיבה אין רשות בידם עד שיצוה אותם, 

על הכל, כ"ש אם יאמר איני  278על הכתיבה הנה חזרה 277לפיכך חוזר בכל. ואם לא יצוה
על כתיבת הכי קאמר: אם לא יצוה  - חוזר בין בשטררוצה שתכתובו. והאי דקאמר 

כבר הוא מוחזר על הזכייה, ואפי' כתבוהו מעצמן חוזר וסותר הכל. ובמסכת  -השטר 
 קידושין כתבתי על זה תירוץ אחר.

 דף עז ע"ב

ואוקימא  תני רב תחליפא בר מערבא קמיה דר' אבוהו: מכר את הקרון מכר את הפרדות,
וו להו כתנור וכירים ה -פי' קשורין בקרון, דכיון שהם קשורים בקרון  כשאדוקין בו,

לקרון. ואני תמה,  280וכ"ש הנך [שהן צריכות] 279מחוברין בבית וכמכתשת קבועה שבו,
היאך לא חלק ר' יאודה על קרון ופרדות כמו שחלק על צמד ובקר, ואיך נבלעים דמי 

 281הפרדות בדמי הקרון. ואיפשר כמו כן יחלוק, ונטר להם עד סופא והדר פליג עלייהו.
 282[צמד] -היכי דמי, אילימא דקרו לבקר בקר ולצמדא צמדא א: הא דאמרינן הכ

ר' יאודה, הא ודאי לא זבין  284, כלומר [וכי] בהא [פליג]בקר לא זבין ליה 283זבין ליה

 
 נראה דצ"ל: "ואידך" (כדלהלן בגמרא). .270

 לפנינו בגמרא נוסף: "לו".  .271

 קידושין ח ע"א ועוד. .272

 מילה זו נכתבה פעמיים עקב מעבר עמוד. .273

 : "זכייה".שיטה מקובצתב .274

 : "רבים".שיטה מקובצתב .275

 עיין בתירוצים המובאים ברשב"א, בריטב"א ובמאירי. .276

 אולי צריך לקרוא: 'יצוו'.  .277

 : "חזר".שיטה מקובצתב .278

 שעל פי הדין הם מכורים עם הבית, כדלעיל במשנה סה ע"א והגמרא שם ע"ב. .279

 .שיטה מקובצתבכתב היד: "שהצריכות", ותוקן על פי ה .280

א לא אבל רבנו יונה כתב שברישא ר' יהודה אינו חולק, כי לעולם לא קוראים לפרדות קרון, וממיל .281

 שייך לומר שהדמים מודיעין. והריטב"א הכריע כפירוש רבנו, ועיין רשב"א.

. ולפנינו בגמרא: "פשיטא, צימדא זבין שיטה מקובצתמילה זו חסרה בכתב היד והושלמה על פי ה .282

 ליה".

 אחרי המילה נכתב "לא" ונמחק. .283

 .שיטה מקובצתבכתב היד: "כלומר בהא פליגי", ותוקן על פי ה .284
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, כלומר ואמאי כולהו זבין ליה -לבקר נמי צמדא ואי דקרו ליה ליה אלא צמדא. 

 286קרו ליה לבקר נמי צמדאואי ד 285. קשיא לי הכא,לא צריכא וכו'פליג[י] רבנן עליה. 
אטו לצמדא מי לא קרו צמדא, ואמאי קשיא ליה כולהו זבין ליה. ומתחזי לי משום  -

כי האי גוונא ודאי מודו,  -שהדמים מודיעים קאמר, ואע"ג דאמרי רבנן אין הדמים ראיה 
וכן אתה צריך לפ'  288הם, דין הוא שיהו הדמים ראיה. 287דכיון שהשם והדמים שנים

כלה זבין ליה, ואי קרו לבקעה  -אי דקרו לביקעא נמי שדה  289עה, דאקשינןבבירה ובק
אטו לשדה מי לא קרו שדה, ואמאי פשיטא ליה דכלה זבין ליה. והכא ליכא  -שדה 

אלא משום דמצר לה מצרים החיצונים,  290למימר דמים מודיעים, דקרקע אין לו אונאה,
 זבין ליה. דין הוא דכלה  -וכיון שהשם א' והמצרים מוכיחין 

 291עתה לפי זה הענין, הא דאמרינן בענין המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן, דאקשינן
וליחזי דמי היכי, אי דמי רדיא לרדיא וכו', וקשיא לן אטו כר' יאודה סבירא לן שהדמים 
מוכיחין. והיינו רגילים לתרץ דלענין ביטול מקח קא מקשה, כלומר דלשמואל ודאי הא 

ם דמים יתרים שנתן בו. ולפי מה שהצעתי אין אנו צריכים לכך, אלא מקח טעות הוא משו
שם  292דרבנן מודו שבמקום שהשם שוה הדמים מוכיחין, ושור לחרישה ושור לטביחה

כך נ"ל, והחכם  294ודאי לרדיא זבניה. -ואי דמי רדיא  293א' להם, הילכך הדמים ראיה,
  295ישמע ויוסף לקח.

 דף עח ע"א

  296כבר פירשתי אותם בריש המשנה. את כליו וכו'המוכר את החמור לא מכר 
הוא הבגד הדק שמשימין לו סמוך לגבו והוא מקבל כל  הקלקלי ואת החבק: קלקלי

 הוא החגור שחובקין אותו בו. והחבקהזיעה שלו, על כן נקראת קלקלי. 
, שק דסקיא וכומני לא קני -אני מוכר לך  הא קמל"ן דאע"ג דאמר ליה חמור וכליו

 ו כליו נינהו, דסתם חמור לרכיבה עומד והני לא חזו לרכיבה כלל. דהני לא

 
 דילג מ"ואי דקרו" עד כאן, כנראה עקב טעות הדומות. שיטה מקובצתב .285

 בכתב היד מופיעה מחיקה של המילים: "כולהו זבין נמי צמדא ליה כל". .286

: "שוים", ועל כל פנים המשפט קצת קשה, שהרי רק השמות שווים זה לזה, אך שיטה מקובצתב .287

 הדמים אינם שוים.

 ולהלן צב ע"א ד"ה וליחזי. וכן כתבו רבנו יונה והריטב"א.וכן כתב הרשב"ם בסוגייתנו  .288

 לעיל סא ע"ב. .289

 וכן כתב הרשב"ם, סא ע"ב ד"ה בבקעה גדולה, ודלא כתוספות שם, סוף ד"ה שמע. .290
 להלן צב ע"א, ולפנינו שם בניסוח מקוצר. .291

 : "למכירה".שיטה מקובצתב .292

 ילה זו נוספה בכתב היד מעל השורה.מ .293

 זה כתב הרשב"ם שם. ועיין שם בתוספות צב ע"א ד"ה וליחזי. וכעין .294

 על פי משלי א', ה. .295

 לעיל עג ע"א. .296
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דהוו להו ואפי"ה אמר תנא קמא שאינן מכורין,  איבעיא להו, בשעודן עליו מחלוקת,

 298וא"ת הרי מכתשת קבועה מכורה עם הבית, 297.כמטלטלין שבבית שאינן מכורין
החמור עומד לרכיבה, התם חזיא לתשמיש הבית, אבל הני לא חזו לתשמיש החמור, כי 

, ואפי"ה אמר או דילמא בשאין עודן עליו מחלוקתואילו אינם ראויין לתשמיש הזה. 
נחום משום דלא חזו כלל לתשמיש אחר, והמשאוי של חמור אי איפשר לו בלא אילו, 

דהוה להו כמכתשת קבועה, שהרי קשורין תמיד  299אבל בעודן עליו דברי הכל מכורה,
 בו.

דאע"ג  עליו הרי כולן מכורין, 300לו הוא וכל מה שראוי [להיות]אימא בזמן שאמר 
דאמרי רבנן סתם חמור לרכיבה עומד, מיהו לפרקים ודאי נושא עליו משאוי, והני חזו 

 ליה, הילכך כולן מכורין שהרי ראויין הם להיות עליו לפרקים.
, דקאמר ת"ק דאינן מכורין, וקא מפליג ר' מאי לאו ר' יאודה אדת"ק קאי

אודה ואמר שאם אמר לו חמורך זה כולן מכורין, מיהו בשעודן עליו, דהא קתני י

שאם היה חמור לפניו וכליו עליו, מכלל דלתנא קמא אפי' עודן נמי עליו אמר אינן 

, דתנא קמא בעודן עליו לא מפליג מידי לא, ר' יאודה מילתא אחריתי קאמרמכורין. 

 -' עודן עליו נמי, אי אמר ליה חמורך זה דכולן מכורין, ואתא ר' יאודה למימר דאפי

 301אינן מכורין. -מכורין, חמורך הוא 

 דף עח ע"ב

, פי', יש דברים אחרים שאפי' עודן עליו אינן מכורין, ויש שאם אלא תנא מילי מילי קתני
והטעם לאנתיקי מפני שאינה צורך ספינה כלל ולא ממשמשיה.  302עודן עליו מכורין.

רות עם הקרון בזמן שאדוקות בו, מפני שהן צריכות לקרון, והטעם לפרדות שהם מכו
ואעפ"י שיש להם צורך לתשמיש אחר, כיון שאדוקות בו והן צריכות לו נמכרות עמו. 

כיון דלתנא קמא סתם חמור לרכיבה עומד והני לא  303ובשק ודסקיא וכומני מיבעיא לן,
מא כיון דלפרקים נושאים אפי' עודן עליו אינן מכורין, או דיל -חזו לתשמיש זה כלל 

כשאין עודן עליו אמר  -מכורין, וכי אמר תנא קמא אינן מכורין  -עליו משאוי ועודן עליו 

 
 דילג מ"שאינן מכורין" עד כאן, כנראה עקב טעות הדומות. שיטה מקובצתב .297

 לעיל סה ע"א במשנה. .298

 : "מכורים".שיטה מקובצתב .299

 , וכן הוא לפנינו בגמרא.ובצתשיטה מקמילה זו חסרה בכתב היד והושלמה על פי ה .300

, ואכן פירושו של רבנו פשוט לכאורה, שיטה מקובצתקטע זה ("מאי לאו... אינן מכורין") ליתא ב .301

 וכן פירשו הרשב"ם והריטב"א.

 וכן פירש הרשב"ם. .302
אבל באוכף ומרדעת משמע שלא מיבעיא לן כלל, ופשיטא שמכורין אפילו אין עודן עליו, וכן כתב  .303

"ן בשם הר"י מגאש והריטב"א בשם הרמב"ם, ועיין בתוספות (עח ע"א ד"ה אבל). אבל הרמב

הרשב"ם (עח ע"א ד"ה בעודן עליו) פירש שהאיבעיא מתייחסת אפילו לאוכף ולמרדעת. ועיין 

 ן."הרמב



 שרידים מפירוש הראב"ד על מסכת בבא בתרא

89 

אינן מכורין, והוה ליה כאנתיקי שבה משום דלא חזו לסתם תשמישו, והיינו בעיין ולא 
 הילכך אינן מכורין.  304איפשיטא,
כי מזבין איניש מידי איהו וכל אמר אביי ר' אלעזר ורשב"ג וכו' כלהו ס"ל דהא ד
לאו דאזלי כולהו בחד טעמא, דהא ר' אלעזר לא אמר אלא בקורה,  מזבין, 305תשמישיה

וכן נחום המדי לא פליג  306וטעמא דידיה משום דלא נקרא בית הבד אלא על שם קורה.
על ת"ק אלא משום דקסבר סתם חמור למשאוי עומד, אבל אי הוה ס"ל דלירכיבה עומד 

ג, דהא ת"ק נמי מודה באוכף ומרדעת שהן מכורין, וא"כ ת"ק נמי מיבעי ליה לא פלי -
אלא כפשוטה דמתני' דלעיל,  307למימני בהדי הנך. ונראה דאביי לא סבר לה להא דעולא

דכי אמר ליה חמור וכליו מכר אוכף ומרדעת, ואי לא לא, ואפי"ה סק [ו]דסקיא לא מכר 
מד. נחום המדי סבר למשאוי עומד, ואע"ג דלא דלאו כליו נינהו, דסתם חמור לרכיבה עו

כולם מכורים, משום  -אמר ליה חמור וכליו, שק ודסקיא וכומני, כ"ש אוכף ומרדעת 
 דחזו לתשמישיו.

מקרית צדיקים  309ענף, כמו תחת אחת השיחי'. -נאה  308שמהלך אחר [שיח]

כאהלים  310אילנות, כדכתיב צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה, -שנקראו סיחין 

 וכן הרבה. 312שילחייך פרדס רימונים, 311נטע יוי,

 דף עט ע"א

לבדק שובך מלא יונים,  -כל הראוי למזבח ולא לבדק הבית  313במס' מעלה, תנן התם
שדה מלא עשבים,  - לא למזבח ולא לבדק הביתאילן מלא פירות,  - ולא למזבח 314הבית

 315אשפה מלאה זבל, בור מלא מים.

 
וכ"כ הרמב"ן בשם "רבינו הגדול [= הרי"ף] זכרונו לברכה, שהוא האמת. אבל רבינו הגאון ורבינו  .304

ל זכרונם לברכה כתבו דבעיין איפשיטא דבשאין עליו מחלוקת, אבל בעודן עליו דברי הכל חננא

 מכורין דאיפשיטא מברייתא. ואיני יודע היאך". 
 (וכך לפנינו בגמרא): "תשמישתיה".  שיטה מקובצתב .305

 לעיל סז ע"ב, ולפנינו שם ר' אליעזר. .306
נמוקי ן הרי"ף הביא את דברי עולא להלכה. ועיין אבל רבנו יונה כתב שאביי לא פליג אדעולא, ולכ .307

 (לט ע"ב בדפי הרי"ף, ד"ה מתני').יוסף 
 בכתב היד נראה שיש לקרוא: "שית נאה" ("שיתגאה"?). ברוב המקורות: "שיחה נאה".  .308

 בראשית כ"א, טו ('אחד השיחים').  .309

 תהילים צ"ב, יג. .310

 .במדבר כ"ד, ו (אותיות שם ה' אינן ברורות) .311

 שה"ש ד', יג. .312

 מעילה יב ע"ב, יג ע"א. .313

 בכתב היד מופיע כאן רווח מסיבה לא ברורה. .314

אבל המאירי כתב להפך, שבור מלא מים נחשב ראוי לבדק הבית (וכן כתב הריטב"א), ואילן מלא  .315

 ).שיטה מקובצתֵּפרות נחשב אינו ראוי לא לזה ולא לזה. ועיין ר"י מגאש (דבריו הובאו ב



 נתנאל שפירא

90 

 דף עט ע"ב

כי  316,ר' אלעזר בר' שמעון סבר לה כאבוה דאמר דין גבוה כדין הדיוט דמיהא דאמרינן 
ודין הדיוט בבור ושובך  317מקדיש נמי בעיין רעה מקדיש, -היכי דמוכר בעיין רעה מוכר 

 לא מכר מה שבהן כת"ק דר' נתן. 
ואני תמה אם יחלוק ת"ק בכוורת ודבורים ואשפה וזבלה. גם בשובך לא הייתי אני 

ולא שאני אומר כי בור ושובך שניהם הולכים יחד. ואולי סופא דמתני' דקתני אומר כן, ל
הקדישן מלאים משום ת"ק קאמר, דת"ק ודאי בכולהו אמר בבור ושובך וכוורת ודבורים 
ואשפה, דס"ל מקדיש בעין יפה מקדיש, אבל ר' אלעזר ב"ר שמעון לא פליג אלא על בור 

 319בלבד כמחלוקת ר' נתן ות"ק. 318[ומימיו]
והשתא מיבעי לן לפרושי טעמא, מאי טעמא פליג ת"ק על בור ומימיו ולא פליג 
אשארה. ואיכא למימר משום דבור מימיו לאסתפוקי מינייהו קיימא דהא מסתפק מינייהו 

 -כל יומא, והוו להו בתוך הבור כיין ותבואה שבתוך הבית שאינן נמכרים עם הבית 
בכל יום, והם הולכים ומתמעטים וכלים שמזונותיו הם, והם עומדים להסתפק מהם 

לגמרי. אבל הנך כולהו מקום גדלתם, ולפרות ולרבות הם בתוכם, ולא למעט אותם ולא 
 321הם מכורים עמהם. וטעמא דמסתבר הוא. 320להסתפק מהם, [על כן]

 דף פ ע"א

לקח אותם כדי שלא יחרב השובך,  הלוקח פירות שובך מחבירו מפריח בריכה הראשונה

. ובשובך חדש קאמר שאין שם פריח בריכה הראשונה כדי שלא יחרב השובךמ -לשנה 
אינו מניח  -יונים כי אם אילו הראשונים עתה באו, ואם יש שם אם ובת ולקח פירות האם 

קמייתא ועל זו הבריכה  323משום דמצטוותא אברתא 322שם כי אם בריכה הראשונה
ילדו זוגות ויגדלו זוגות זכר  , כי לעולםדשביקינן לה 324ההואשמניח לה. והאי דקאמר 

ואם לקח פירות הבת צריך שי[ניח שתי  325ונקיבה, ושניהם נקראו בריכה אחד.
 פחות מב' בנות עם זוגיהן.  327דלא מצט[ו]תא 326בריכות]

 
 לפנינו בגמרא: "...דאמר דנין דין גבוה מדין הדיוט". .316

משפט זה ("כי היכי... מקדיש") ליתא לפנינו בגמרא כאן, אך איתא לעיל עב ע"א (ועיין שם בב"ח),  .317

 וייתכן שרבנו גרס כך גם כאן.

 . שיטה מקובצתבכתב היד: "ומימין", ותוקן על פי ה .318

אך הריטב"א כתב בשם הרא"ה שמחלוקת גם בשובך  וכן כתב הרמב"ן בשם הרי"ף והרמב"ם, .319

 וכוורת ואשפה, "ומתניתין חדא מינייהו נקט, דליכא טעמא לאפלוגי בינייהו".

 .שיטה מקובצתבכתב היד: "כל כך", ותוקן על פי ה .320

 ועיין קושיית הרשב"א על טעמו של רבנו. .321
 , ועיין רשב"ם ור"ן.משמע לכאורה שאינו משאיר בֵרכה נוספת עבור אותה הבֵרכה .322
 : "אבריכה".שיטה מקובצתב .323

 : "אזוגא".שיטה מקובצתנראית יותר גרסת ה .324

 : "אחת".שיטה מקובצתב .325
 .שיטה מקובצתבכתב היד מילים אלו חסרות ובמקומן מופיע רווח, והושלם על פי ה .326
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ורים שמולידין וממלאים מהם כוורות אחרות, בד 328הנחלים [של] םה ות כוורת:ריפ
 א יתכחשו וימותו.לשי דכ ל ג' נחילים ומסרסטוננה של 329וכמו כן שלקחו

ם אש חרדל מסרסן, אל 330חנינא' רי בה מסרסן אמר שמואל בחרדל, אמר' יוסמב
מתוך שפיהם חד חוזרות ואוכלות  אלאיסתרסו לגמרי הרי הם נפסדין לבעליהן לגמרי, 

תוך שאין להם מה יאכלו מתעסקות לאסוף דבש למאכלם ולא יתעסקו מו את דובשנן,
 בפריה ורביה.

ום. לכול ' בהפסקות, ומשם ואילך לא יטיפ חנן אמר נוטל ג' נחלין במסרס,יו' רו
' בהפסקות. עתה יפ ניתא תנא נוטל ג' נחילין בזה אחר זה ומשם ואילך נוטל בסרוס,תמב

לאילו הב' לשונות האחרונות לא נתפרשה ההפסקה, אם תהיה הפסקה ממש שלא יעסקו 
א לבעל הדבורים, ואם יתעסקו בפריה ה ההייבפריה ורביה, או שיתעסקו ותהיה הפר

מה טעם  -יתכחשו וימותו, ואם לא נחוש לכחישתן  אשל ורביה מה תועיל להם ההפסקה
להפסקתן, ולמה יטול בהם בעל הדבורים, והלא מכר לו פירות כוורתו לשנה. על כן אני 

רות פאומר כי ההפסקות ההם תהיה הפסקה ממש בסרוס או בחרדל או בדבר המעכב מל
הפסקה, כאילו  וןלרבות. והנה לב' הלשונות האילו לא נתפרש הסרוס במשנה אלא בלשו

נוטל ג' נחלין בהפסקות, למר כדאית ליה ולמר  וא 331אומר נוטל ג' נחילין ומפסיקין
ש ויוציאו בכדאית ליה. ואילו ההפסקות לא נדע שיעוריהן, ושמא עד שימלאו הכוורת ד

 ממנו לעשות להם מקום להוליד שם.
 אמשמטומר לכ נו יוצא מידי מאכל לעולם,יא 332רב כהנא דבש בכוורי רמא

יו לבין שחשב עליו ובין שלא חשב ע -כלים שלא במחשבה, ומאי לעולם וא 333אטומאת
א לו 334מסתמא אוכל הוא, אלא א"כ חשב עליו למשקין, משום דרובה לאכילה קאי.

ה דעתו אצל כל בני אדם מצינן לפרושי דאפי' חשב עליהם למשקה לאו כלום הוא דבטל
יה הך מתניתא דמייתינן לקמן: דבש ל שיאכאילו חשב על הפת שיהא למשקה, דא"כ ק

 -מטמא טומאת אוכלין, למשקה  -בכוורת אינו לא אוכל ולא משקה, חשב עליו לאוכלה 
 336,מרינן: בישלמא לאביי ניחא דמוקים לה בשתי חלותאו 335מטמא טומאת [משקין],

כל וארת כיון דדבש בכוודאפי' לתירוצה דאביי נמי קשייא ליה,  -ה י פירושאה 337י כיאו
 

 בכתב היד: "מצטיותא". .327
 .שיטה מקובצתוהושלם על פי ה מילה זו חסרה בכתב היד ובמקומה מופיע רווח, .328

 : "שלקחם".שיטה מקובצתית יותר גרסת הארנ .329

אמר שמואל בחרדל, אמרי במערבא  דהר רב יהומא". ולפנינו בגמרא: שיטה מקובצתהגרסה ב ןכו .330

 ."משמיה דר' יוסי בר חנינא וכו'

 : "ומפסיקן".שיטה מקובצתית יותר גרסת הארנ .331

 : "בכוורתו".שיטה מקובצתוב ינו בגמרא: "בכוורת",נפל .332

 : "טומאת". שיטה מקובצתב .333

כלומר לעולם יש עליו  -ל אכא מידי מצוירשב"א שכתב: "ואיכא מרבוותא ז"ל דפירשו אינו  עייןו .334

 תורת אוכל, בין חשב עליו בין לא חשב עליו. ולשון 'אינו יוצא' אינו מיושב בעיני לפי פירושם".

 .שיטה מקובצת, והושלמה על פי המילה זו חסרה בכתב היד .335

 .שיטה מקובצתוקים לה בשתי חלות" ליתא בגמרא לפנינו ובמד" .336

 .שיטה מקובצתה על פי (אולי: "ואתי"?), ותוקנו דיהמילים אלו אינן ברורות בכתב  יתש .337
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קה מי הוי, ואפי' חשבו שמ 338נהי דבטליה מתורת אוכל, -גמור, כי אקצי ליה מאוכלה 
א לאו כפי' קמא, דאינו יוצא מידי מאכל לעולם בין חשב עליו לאכילה לא 339למשקה.

משקין, דאיכא אינשי דשתו  ו למשקין מטמא טומאתיבין שלא חשב, מיהו אי חשב על
 .יםליה [על ידי מים ועניינים אחר

 פ ע"ב ףד

וקי' לה מד וורת אינו לא אוכל ולא משקה, בישלמא לאביי ניחאכב 340תיבי דבש הזב]ימ
לרבא א לא 342קצויי אקצינהו מדעתו.או 341באותן ב' חלות, ואע"ג דזבו נמי מאיסי ליה

מר אק 343אליעזר, דהא זבוני כוורתוא לא מצי לאוקומי להאיך אליבא דר' הד קשיא,
רב כהנא אליבא דרבא. ומשמע דלדעת רבא אליבא דרב כהנא ל שיאדלאו מחובר הוא, וק

 ר חלות אוכלא נינהו.אש 344לא שינא ב' חלות ולא שינא

 פא ע"א ףד

 ןמ 346רב יהודה אמר שמואל מחייב היה ר' מאיר אף בלוקח פירות מן השוק, 345רמא
 -ע דהוו בכורים, אלא אם קנה אותם באילן קודם שבכרו השוק לאו דוקא, דהיכי יד

 כרו חייב להביא אעפ"י שאין להם קרקע.ביכש
ליה ר' שמעון בן לקיש לר' אלעזר בן פדת מ"ט דר' מאיר דבאילן א'  רמא

 למה מביא. -מר, מאחר שאינו קורא לפי שאין לו קרקע ולכ 347וכו'

 פא ע"ב ףד

בנן נמי בשני רלוקנה קרקע אם לא,  םא אילן א'למא ספוקי מספקא ליה לר' מאי' בידו
יכך מביא מספק ואינו קורא. קשיא לי הכא, והא איכא טובא שמביאין פל 348,תוילנא

 
 ובכתב היד, אך הסופר טעה וסימן עליה קו לציון מחיקה.  שיטה מקובצתזו מופיעה ב מילה .338

חלק בין לעיין ברשב"א שכתב כפי ההסבר שדחה רבנו, ולעניין הסתירה מהברייתא להלן כתב שיש  .339

ן שתי תואשאר החלות שבסתמא עומדות למאכל אדם ולא תועיל מחשבתו לעשותן משקה, לבין 

 שרק מחשבתו מכינה אותן לאדם, וממילא יוכל לחשוב עליהן לאוכל או למשקה. ותחל

 , ובכתב היד מופיע רק רווח של כארבע מילים.שיטה מקובצתל פי הים אלו הושלמו עלימ .340

 . שיטה מקובצתוקנו על פי התו, י מילים אלו אינן ברורות בכתב הידתש .341

 ע שזהו פירושו של רבנו, ולא שהוא גרס בגמרא "אע"ג דזב מוקצה הוא", ועיין רשב"ם ור"ן.משמ .342

 כוורתו".: "דהא זב משיטה מקובצתית יותר גרסת הארנ .343

 מילה זו נוספה בכתב היד מעל השורה. .344

קב סמיכותו לדיבור קצר של הרשב"א הושמט עו, קורהמלא ציון ב הור זבידא יבה שיטה מקובצתה .345

 א סומן בטעות כחלק מדברי הרשב"א.הוייחוסו לרבנו, ו

 גורס "מן השוק" כלפנינו, ודלא כהגהת הב"ח. רבנו .346

בן אליקים לר' אלעזר מאי טעמא דר"מ באילן אחד ומ"ט דרבנן בשני מרא לפנינו: "א"ל ר"ש גב .347

 אילנות".

 להו". אקפסממרא לפנינו: "דלמא ר"מ באילן אחד ספוקי מספקא ליה, ורבנן בשני אילנות ספוקי גב .348
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א הו 349ואינן קורין: הגר מביא ואינו קורא לפי שאינו יכול לומר אשר נשבעת לאבותנו,
היו  י שלאפל 350איכא העבד והשליח והאשה והאפוטרופוס וטומטום ואנדרוגינוס

נינהו דלית להו בקרקע כלל,  תוספקבחלוקת הארץ במקום אחין, והא כל הני דלאו 
ואפי"ה מביאין. בישלמא עבד ושליח ואפוטרופוס, כיון דפירות אית להו בעלים דאית 

, אא, אלא גר קשיוה 351מחייבי בהבאה, טומטום ואנדרוגינוס נמי [ספיקא] -להו קרקע 
 ואיהאבותנו לתת לנו. ואיכא למימר גר נמי אע"ג דדהא אינו יכול לומר אשר נשבעת ל

אי נמי, כיון דיכול לומר מן האדמה אשר נתת לי  352מזלייהו הוו. -לא הוה ולא אבותיו 
יא. אבל ב' אילנות לרבנן מב -שהרי יש לו קרקע, אעפ"י שלא היו אבותיו בכלל השבועה 

 ואילן א' לר' מאיר מביא מספק ואינו קורא.
 ,ח בדרךילהש יוסי בר חנינא דאמר בצרן ושגרן ביד שליח ומתיד להו כר' בעד

קחת והבאת, עד לו 353א ואינו קורא, שנאמ'יבמ -פ"י שחזר הוא ולקחן והביאן לעזרה עא
יחה היא הוצאה מן הכרם, וכיון שבצרן ומסרן ליד קל 354:שתהא לקיחה והבאה כאחד

ומסרן להו לשליח, והדר  פטור מקריאה. והאי נמי עביד הכי, דבצר להו -שליח להביאם 
 356א ר(י)בותאלא 355ח],ימצי למימר דמשדר להו [בידי של הווה שקיל להו מידיה.

 מצי למפטרינהו מקריאה. -מר, דאפי' הוא גופיה נמי מייתן להו אק

 פב ע"א ףד

נא דמילתא דרב זביד מוקים קסמן דליחפר ולשרש קאי אסוחי מסח דעתיה מיניה: ויכ
הילכך אי , םשניבשני אילנות שיש להם גזע כגון דזבין לחמש  תניקד 357למילתיה דמתני'

לכך בתוך יה 359י לבעל אילן,מנ 358ייבשי נמי בגו חמש שנים כי מפקי [משרישייהו הוו]
חמש לא מסחי דעתייהו מכל מאי דנפיק מינייהו מן הגזע, אבל בדקל דאי יביש תוך חמש 

 
 ורים פ"א מ"ד. כיב .349

 מ"ה.  םש .350

 .שיטה מקובצתהושלם על פי ה .351

 שבת קמו ע"א. .352

 אי טעמא דכתיב".מרא לפנינו: "מגב .353

 : "כאחת".שיטה מקובצת". ובדב היד ייתכן שיש לקרוא: "באחתכב .354

 .שיטה מקובצתיד ייתכן שיש לקרוא: "בירושלים", או: "בידי שלום" (?). ותוקן על פי הה בתכב .355

 היד ניכרת מחיקה של המילה: "קמ"ל". כתבב .356

 : "למתניתין".שיטה מקובצת. וב", או: "במתני'"שיש לקרוא: "כמתני' ייתכןב היד תכב .357

 .שיטה מקובצתתב היד: "מכרישייהו", ותוקן והושלם על פי הכב .358

ואף על פי שמפורש במשנה שהיוצא מן השורשים שייך לבעל הקרקע, נראה שרבינו מפרש שכן הוא .359

 -") כל עוד לא יבש האילן. אך כאשר האילן הראשון יבש ויצא מן השורשים גזע חדש ("גזעו מחליף

הוא שייך לבעל האילן, שהרי קנה לחמש שנים, ולכן לא מסיח דעתו מן האילן, ולכן היוצא מן הגזע 

 יבש האילן) שייך לו. כשלא(
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עתיה, ולא זבין לה אדעתא ח דסמ 360אפי' ממה שיוצא מגזעו -ליף חמ שוב אין גזעו
  361דהם.
ה מתני' בשני אילנות אע"ג דלא זבין ליה יל 362[הכי, דסבירא] ל"א סב פפא לרו

מן, ואפי"ה קתני דיוצא מן הגזע שלו, ולא אמרינן כיון דאם מתו לחפר ולשרש קיימי זל
לאלתר מסח דעתיה השתא ממה שיוצא מן הגזע. אלא הא דאמר רב נחמן דקל אין לו גזע 

דע כי  -ם ראית ענף יוצא מן הגזע אוזע. לפי שאין לו גזע, כלומר שאינו מוציא מן הג -
 עד שנר' כיוצא מן הגזע. רמשרשו היה, ונתגלה מן העפ

, אלמא הלכתא יטינןקנ 363דאמר רב [נחמן]עינן מהכא דאילן א' אין לו קרקע, ממש
יש להם קרקע, בין  עינן מהכא, אע"ג דקיימא לן כר' עקיב' דאמר ב' אילנותושמ היא.

הו באילן אחד היכא דזבין ליה ימ 365ותם לפניו מדרב הונא,א ן כששייריב 364כשמכרן
י מאן דזבין ליה דקלא אה 366רדעי פ' ח"ההנ ב נחמן. ועוד מדאמרימדר לית ליה קרקע

 מךד תהומה, ואתקיף עליהו רבא לימא ליה עקור כורכעו 367וריהמשפ לחבריה קני ליה
איר דאמר בשנים יש לו מ פשיטא לן דלית ליה קרקע, ואפי' לר' חדא ל, כלומר דאילןזוו
 ואל אהואוקמה לההיא מלתא דנהרדעי בבא מחמת טענה, לו,  באחד מודה דאין -

ן לו יה איטא הוה להו דאילן א' היכא דזבין לפשי לו קרקע, אלמא מילתא אין 368הכי
, בשני אילנות דחשיביי מילי נה 369ן יפה מוכר,בעי רמוכ קרקע. ואע"ג דאמר' עקיבא

ע"ג דתלתא הוו ולא אד 370תא היגי רומייתאבתל יב כלל, כדאמרי'דלא חשל אילן א' בא
בי, הכא נמי באילן א' לא חשיב ולית ליה ארעא שיחא לית להו ארעא ול -מזדרע בינייהו 

כי יה אית ליה ארעא, וטעמא דמילתא כי הקמי 371היכא דשייריהו מי. היכא דזבין ליה
לקוץ, ולא ניחא ליה למריה דאילנא  לאא ליה ליה עקור אילנך וזול דלא שיירתדלא לימא 

ף המוכר את וסדב הונא רד 372דניקום בדינא ודיינא ומשייר ליה ארעא. [ומשמעתא]
  373הבית שמעינן לה דוק ותשכח.

 
 ופיעה כאן מילה מחוקה, כנראה: "משך".מתב היד כב .360

 : "דהכי".שיטה מקובצתית יותר גרסת הארנ .361

 .שיטה מקובצתמופיע רווח, והושלם על פי המילים אלו אינן מופיעות בכתב היד ובמקומן  יתש .362

 בא.ה מוכח מסוף המשפט ןכ, ושיטה מקובצתזו חסרה בכתב היד והושלמה על פי ה מילה .363

 ב היד נכתב בטעות: "כמשמכרן".תכב .364

 ל עא ע"א.יעל .365

 ב. "עז ל ללעי .366

 : "משפוליה", וכלפנינו שם בגמרא ובראשונים.שיטה מקובצתב .367

 במקום "הא לאו הכי" מופיע: "הלכך", וגרסת כתב היד נראית נכונה יותר. תשיטה מקובצב .368

 ל לז ע"א, וש"נ.יעל .369

 ב."ע פג להלן .370

 ). שיטה מקובצת= דשייריה (וכך ב .371

 .שיטה מקובצתב היד: "ומשמעותא", ותוקן על פי התכב .372

"ף בסוף פרק המוכר את הבית השגותיו של רבנו על הריבא, עיין שם בדברי רבנו. ועיין "עא ע ללעי .373

 (לח ע"א בדפי הרי"ף).
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ילתיה לא מן לשמעתנו זאת, שלא הביא בהלכותיו כיו רב ר' יצחק ז"ל לאהו
לכה הד 374יש לו,א' אה דס"ל לרב ז"ל דאפי' אילן ונר ב נחמן,דנהרדעי ולא מילתיה דר

' איה אדידיה, דאיהו פסק כר' עקיבא, ומשמ' דאפי' באילן דיד כר' עקיבא. וקשיא לי
בעיא לן כיצד הן עומדין, רב אמ' כשורה ור' יוחנן בעיי דא הניבו, אמר ר' עקיבאק

קרקע, ואם שלשה כשורה נן דכשורה לית להו יוח סק הרב כר'פו 376צובה,חכ 375[אמר]
בתוך שדהו ואחד על המצר ' ב 377ה. וכן מה ששאלושור ב' שהם "שכ -אין להם קרקע 

י בעיי עלו בתיקו נה 378, וכתב [הרב]ברו מהושל חוך תב וא' ומהו, וכן ב' בתוך של
ת הסוגיא אליבא דרבנן היא. ואומר אני וזא ואזלינן בהו לקולא למוכר דלית להו קרקע.

קומן, אבל בניהם מ וףסמדוקא  -ע קרק אילנות יש להם' ב 379באיקע דאע"ג דאמר'
 ל"זל זה איפשר להעמיד דברי [הרב עו 380וחוצה להם אין להם, שלא נאמר אלא לג'.

  381והחכם י]בין.

 פב ע"ב ףד

 םא 382נף נקרא שער, וכן לשון משנה במ' פיאהעה: פך את השער למקום הזרעוהש

 היה שער כותש אינו מפסיק לפיאה.

ות ועד מא 383'חמרבין ומרוחקים שהם קונין מעל ר רב נחמן אמ' שמואלמאד אה
 ועד שאמ' מד' אמו' ימ ןכו 384תוך ח' הם מקורבין, וחוץ לי"ו הן מרוחקי'.בד ה,עשר שש

 ח', בתוך ד' אמות הן מקורבין, חוץ לח' הן מרוחקי'.

 פג ע"א ףד

מה יהו מקורבין ד' ניא כותיה כתו 385רבא הלכתא מד' אמות עד ח', רמאסקנא: מבו

ותר, שאם נכנס א' מהם בתוך של חבירו בתוך ד' אמות אין להם י ' ולאיפ אמות,
 

 נוסף כאן: "קרקע", ופשוט שלכך הכוונה. שיטה מקובצתב .374

 .שיטה מקובצתהיד, והושלמה על פי ה תבזו חסרה בכ מילה .375

 בגמרא: רב ושמואל, ורבנו גורס כגרסת הרי"ף. ונפג ע"ב. לפני להלן .376

זו לאחר המחלוקת הנ"ל בעניין שורה וחצובה, ולא כך פג ע"א. גם ברי"ף מובאת אבעיא  להלן .377

 הגרסה בדפוסים.

. נראה מלשון רבנו שהוא מצטט את שיטה מקובצתזו חסרה בכתב היד והושלמה על פי ה מילה .378

 ו בתיקו, וקי"ל דכל תיקו דממונא חומרא לתובע וקולא לנתבע".לע ן הרי"ף: "...הרי אלו כולןשול

 ר' עקיבא" מופיע: "רב נחמן". וגרסת כתב היד נראית נכונה יותר.במקום " שיטה מקובצתב .379

, עמ' רעג (על הסוגיה בדף לז כתוב שםבהשגותיו של רבנו לרי"ף (מא ע"א בדפי הרי"ף), וב עייןו .380

 ע"א, ד"ה ודיני שני אילנות).

לא ברורה  אחר מכן מחיקה של מילהלו, . בכתב היד: "דברי ר' יאודה"שיטה מקובצתתוקן על פי ה .381

 שיבוש של המילה "יבין").  -("שבין" 

 פאה פ"ב מ"ג. .382

 פיענח המדפיס בטעות "חמש", וכן להלן. שיטה מקובצתינו שמונה. וביהד .383

תו לבאר שבשש עשרה אמה בדיוק נחשבים מקורבים, ו"עד ונדייק מלשון רבנו שכו שיטה מקובצתב .384

 .388להלן הערה  עייןו. ם דעות שונות בנושאשרה אמה" פירושו "עד ועד בכלל". ועיין שע שש
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יותר, שאם היה א' מהם חוץ לי"ו אמה  אלו ה יהו מרוחקי' עד י"ו אמהמכו קרקע,
נן ואי ל אם הם כסדר הזה, שאינם מקורבין בפחות מד' אמו'בא. ן להם קרקעיא -לחבירו

  ם.הבני ילנות שיעלוהאי זה קנה את הקרקע ואת רה -אמות מרוחקי' יותר מי"ו 
ן שביליב אילנות לבית סיאה שחורשין כל בית סיאה' ג 386י תמה על מה שאמרונאו

 ם שנקרא שדה אילן, ואיך יבא לזה השיעור, אם נטע א' בתחלת בית סיאה וא'שומ
היו  ואם 387אמה,הרי יש בין הראשון לב' ובין הב' לג' יותר מכ"ד  -צע וא' בסוף באמ

ן בין שאי 389ה,קנ -ה מא 388הראשון לב' ובין הב' לג' אלא ט"ון מקורבין שאין בי
צוניים למה נחשב החי ה שהוא חוץ לב'מו הראשון לג' כי אם ל"א אמה או קרוב לזה,

לם במקרבין, וא"ת לעו עמהם שדה אילן ולמה חורשין אותו בשבילן. ולאו מילתא היא:
ה דש 391שבתחמ 390אי שהימפנ שדה אילן, אימא לך לאמה שחוצה להם למה יחשב 

ה בניהם רחוק יהי הו בעינן לתרוייהו, שלאימ 392אילן בלבד, אלא מפני שצריך ליניקתם.
 -אמה בין השנים וחוצה להם ל"ב  ט"ו וא עד י"ו. עתה תן בניהםהש קהיניי"ו, וצורך 

יאה, ויעמדו שה אילנות, הרי חמישים אמה שיעור בית סלשל הרי מ"ז, ושלש אמות
ו ל' יה 393ועם. ומה שאמרו פ' ח"הבריבן מדקדקים ואי עגול,א האילנות כחצובה שהו

וכו', אותו חשבון בא לשיעור  ה זוה לבית סיאה אכל עשרה בשנעשר טעממ 394[אילנות]
 -ת, תן בין כל א' וא' ד' אמות הרי ארבעים אמות, ומקום האילן אמה אמו מקורבין עד ד'

מקורבין הם,  -עשרה  ת ממטעחואו כולם חמישים אמה, ואם היו בפת, נמצאמו הרי עשר
 קרקע.  להם ואין

 
ינו בגמרא: "שש עשרה", ונראה ברור שהמעתיק טעה, שהרי מוכח מה"תניא כוותיה" שרבא נפל .385

 ק מארבע עד שש עשרה. וספ

 מ"ב. -עית פ"א מ"איבש .386

בכתב היד ייתכן שיש לקרוא כ"ב  אמה כדלהלן. יםי בית סאה שיעורו חמישים אמה על חמישרהש .387

גרס עשרים ושלוש, כשהשאלה היא בכמה אמות משערים את  שיטה מקובצת(עשרים ושתיים), וב

בם של האילנות עצמם. על כל פנים יש יותר משש עשרה אמה בין אילן לאילן, ואם כן על פי חור

 סוגייתנו דינם כרחוקים ואינם מצטרפים זה עם זה.

כך לכאורה צריך להיות שהרי "עד שש עשרה אמה" ועד בכלל, אך , ו"שש עשרה": שיטה מקובצתב .388

מע כגרסת כתב מש -) שיטה מקובצתמהמשך המשפט: "כי אם שלושים ואחת אמה" (וכן הגרסה ב

 היד. וכן להלן: "עתה תן בניהם ט"ו אמה...".

 .שיטה מקובצתב היד ייתכן שיש לקרוא: "הנה", ותוקן על פי התכב .389

 ורה.השזו נוספה בכתב היד מעל  להמי .390

 : "נחשבת".שיטה מקובצתית יותר גרסת הארנ .391

בראשונים (ר"י מגאש, מאירי, רשב"א ועוד) מדוע לעניין כלאיים ומקח וממכר אין להתחשב  עייןו .392

 ביניקה.

 ב."עו ל ללעי .393

 נו בגמרא שם., וכך לפנישיטה מקובצתזו איננה מופיעה בכתב היד והושלמה על פי ה מילה .394
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ל, אעפ"י שיש לו "נ רב פפא שנים בתוך שלו ואחד בתוך של חבירו מהו: יעבד אה
קרקע לאותו שבתוך שדה חבירו, מכל מקום לא מכר לו שלשתן בשדה א', ושנים אין 

 395לו קרקע]. ןשיטא דלהנך תרי אילאותו אילן, פ קעלהם קרקע [שאם אין לו קר

 פג ע"ב ףד

ורכב וסדן השקמה, דהנהו המנו חשוב כחרוב יא מר,ולכבניהם... קנה וקנה:  היה

 396.הדשודאי אינן נמכרין עם ה

 398לו קרקע, אבל בשור' ןת - 397עגול םהו ,יף לה רב המנונא: מ"ד כחצובהקתמ

כעגול לא מזדרע  מ': כשהםולכ ,טעמא, דלא מזדרע בינייהו יאמ 399,לא -אחת 

"ה בטלה ארעא גבייהו. אבל מו 400שלא יוכל בקר וכליו לעבור ביניהם, בניהם,

 אלארקע שביניהם. קה בור ביניהם וראוי לזריעה, לא מכר מןעל 401ה שהכלורכש

דיש להם  נ"הארוכות ואין ראוי לזרוע ביניהם,  םהש ,ת היגי רומייתאלת 402מעתה

 לא חשיבי. ךנה"ה יפאקרקע, א"ל: 

לוקח יכול לחזור בו. אמר רב חסדא:  -ות במוכרין יפות ונמצאו רעות דמ 403'ד

 404אונהתנ מי', יפ. לוקח -הוקרו ועמדו על ח', מי נתאונה ו מכר לו שוה חמש בשש

מר, אם ירצה לוקח לחזור בו, ולכ. ח יכול לחזור בו, ולא מוכרקוללוקח.  -חילה תב

 
, ובכתב היד נשמט, ככל הנראה, מחמת הדומות. וכדברי רבנו כתבו שיטה מקובצתהושלם על פי ה .395

) כתב ש"כיון שיטה מקובצתגם הרשב"ם ורבנו יונה (ועוד), אך רבנו יהונתן (הובאו דבריו ב

מחבירו על מנת כן קנאה שיתן משלו שיעור הצריך להם, ויקנה גם הוא  -אילנות קנה  השדשלו

 קע". קרבדמים מקום אותו אילן שקנה אותו ממנו בלא 

ור עם מכ -ל סח ע"ב במשנה, ומשמע מדברי רבנו שסתם אילן שאינו חרוב וסדן השקמה עילדכ .396

הרמב"ם (הלכות  ירהקרקע שבין האילנות, כדין המוכר את קרקע עצמה. וכן משמע מסתימת דב

א) מעמיד את הברייתא שאומרת שקנה את האילנות  שב"ם (לעיל עמודרמכירה פכ"ד ה"א). אבל ה

 א ד"ה ואת) מעמידים באילני סרק."ע קטנים, והתוספות (לעיל עב ותבאילנ -שביניהם 

' שהן ימן הראשונים שפירשו כעיגול, ויש שפירשו כמשולש. ולשון הערוך (ערך 'חצב'): "פ שי .397

מו בקבוק שהוא עגול כן הן עומדים בעגול. לשין, שנים זה כנגד זה והג' יוצא זנב. פי' אחר, כושמ

 ".הןושני הפירושים ענין אחד 

 . "יייתכן שיש לקרוא: "כשור' .398
 זו נוספה בכתב היד מעל השורה. מילה .399

חינת המרחק בין האילנות על כורחך שבקר וכליו כן יכול לעבור ביניהם, שאם לא כן דינם במ .400

ד א), אלא שהצורה שבה עומדים האילנות (עיגול) לא דלעיל עמוכ( לכצפופים ואין לו קרקע כל

 מאפשרת לחרוש ביניהם.

 ו "שיוכל".א אה שצריך להיות: "שיכול"רנ .401

 נינו נוסף: "זבין ליה".פל .402

 ן מחיקה של המילה "אמות".אב היד מופיעה כתכב .403

 ב היד מופיעה כאן מחיקה של המילה "לוקח".תכב .404



 נתנאל שפירא

98 

יכול לחזור בו כתחלה, אבל לא  ה מזה, הואפי 405שמא מפני שנזדמן לו מקח יותר

 מוכר, אעפ"י שחזרה האונאה עליו עתה. 

 פד ע"א ףד

ם דאמר ושממילתא, ד אמעטו, לוקח יכול לחזור בו -יפות ונמצאו רעות א, א תוננתו

 אונתני מעיקרא לא מצית הדרת בך, והשתא מצית הדרת בך?! 406ליה: אילאו

כר, מוכר יכול מו -תאונה לו שוה שש בחמש והוזלו ועמדו על ג', מי נ רכמ

א פירשה גאון ז"ל לתמי אה לחזור בו, ולא לוקח. ותנא תונא, רעות ונמצאו יפות וכו'.
יכול לחזור בו ואין עליו מי  הע, דמי שנתאונה בתחלרפשבנתינת מעות בלבד ולענין מי 

שפרע, אבל האחר אם יחזור בו יש עליו מי שפרע. ואע"ג דק"ל שתות קנה ומחזיר 
המאונה יש עליו מי שפרע, אבל  -י מילי במשיכה, אבל בנתינת מעות בלבד נה 407,אונאה

 409יזהו נשךאב רוב זה הטעם למה שאמרוקו 408עליו אפי' מי שפרע. יןמי שנתאונה א
שמעון בחד תרעא, בתרי תרעי מי אמר, והשתא לר' שמעון דאמר ' ר 410מר דאמריא

בתר דעתיה דלוקח ואמרינן דעתיה בתרי תרעי אישתני, דאזלינן  -מעות קונות לגמרי 
לא כ"ש  מי שפרע, כי נתאונהל דאיניש אתרעא זילא, לרבנן דאמרי מעות אינן קונות אלא

"ק רב חסדא: אם הו קח שיש בו אונאה, ואפי' מי שפרע אין לו.מא דאמרינן דלאו דעתיה
 יכול -הלוקח שנתאונה בתחלה רוצה לחזור בו מפני שנזדמן לו מקח אחר טוב מזה 

לחזור בו בלא מי שפרע, אבל המוכר אינו יכול לחזור בו אם לא יקבל מי שפרע, ואעפ"י 
 411יקרא לא מצית הדרת ביהעמ' ום דאמ' ליה: אילאו אוניתשזרה עליו האונאה, משח

 ו'.כו
 413ימא ליהלו 412וא"ת: לדעת רב חסדא, הא דאמור רבנן בטול מקח שניהם חוזרין,

 414שתא מצית הדרת בך, ואם מי שנתאונה לאלאו אניתן לא מצית הדרת בך, היא

 
 על השורה.היד מ בתכזו נוספה ב מילה .405

 קרא: "אי לאו" וכן להלן. .406

שט דברי רבא (בבא מציעא נ ע"ב): "שתות קנה ומחזיר אונאה...", שהמקח קיים בעל כורחו פכ .407

רק את האונאה, וכפירוש רוב הראשונים, ודלא כרבנו תם (תוספות ד"ה לוקח, ובבא ע ויכול לתבו

קא כשרוצה לקיים את המקח, אך אם מציעא, שם, ד"ה אמר רבא) המפרש שדברי רבא נאמרו דוו

 רוצה יכול לבטלו.

הרי"ף, הרמב"ן, הריטב"א, הר"ן ועוד בשם רב האי גאון (ועיין במאירי שמסתפק האם  הביאו ןכ .408

בו דווקא כשנתאנה שתות, או שהוא הדין בפחות משתות), ויש שאף הביאו ירושלמי  וררשאי לחז

 תין ועוד שדחו את הראיה). עם זאת נראה שמרב"שמוכיח לכאורה כפירוש זה (אך עיין הרמב

סברו ש"הדברים נראים לענין פסק, אלא שאין הסוגיא מתבאר לשיטה זו  -עט רבנו למ -הראשונים 

 דדו בפירוש הרי"ף לסוגיה, עיין להלן.צו), 452הלן הערה ל עייןוי, כהוגן" (לשון המאיר

 ב. א מציעא עד ע"בב .409

 ב היד מופיעה כאן מחיקה של המילה "שמואל".תכב .410

 : "בך".שיטה מקובצתב .411

ת מי שנתאנה חוזר, תוא, דאילו שאיכמציעא נ ע"ב: "...מה איכא בין שתות ליתר על שתות?  אבב .412

 שניהם חוזרין". ואילו יתר על שתות
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קשיא, דכי אמרינן ביטול מקח  אל 416.וך יכול לחזור ביא 415ול לחזור בו, המונהכי

מר לא אתן, אבל או וא 417הני מילי כשיאמר תן לי אונאתי והלא, ןרישניהם חוז

 -תקבל עליך האונאה או תחזור לי מקחי, ואם לא ירצה הלה לקבל עליו האונאה 

חזיר לו מו לחזור בו. מה שאין כן בשתות, כי בשתות המקח נקנה על כרחויכול זה 

לא ניחא ליה ד, ןיותר משתות אין המקח נקנה, דאדעתא דהכי לא זביו האונאה,

מרו לו אינשי רמאי הוא ומשאו ומתנו רע, גם הלוקח בזיון גדול הוא לו ינדלאיניש 

 לאם רוצה מי שנתאונה לקבשיאמרו עליו פתי הוא. מיהו, מהאי טעמא דרב חסדא, 

ש מי יו 418יחזור בו. -לקבל  צהאין המונה יכול לחזור בו, ואם לא יר -עליו האונאה 
י' ירצה זה לקבל עליו פא 419הוא יותר משתות לעולם חוזרין,ש חשאומר כי ביטול מק

האונאה, מפני שיכול לומר איני רוצה שתתרעם עלי לשכני ותשיאני שם רע בפניהם, 
ה מרמה לבני אדם, לפי שאין הדעת טועה ביתר משתות ובמתכוין הונה אותו. יאמרו בכונ

מו שאנו עתידין לפרש, יכול כ תאחר, כגון משנתנו בין יפות ורעו ןול מקח מענייטאבל ב
 לומ' אי לאו אוניתן וכו'. 

א תונא יפות ונמצאו רעות לוקח יכול לחזור בו ולא נתויו נפרש האי דקאמר עכש
ן יש בו ביטול מקח מפני שיש בו שנוי השם, שהוא מוכר לו שם יפות ה בכאנה. מוכר

פץ והוא ביטול מקח, ח ייפות כי אם רעות, והוה ליה כשנו וקורין לאיל נםובני אדם אי

 
 כו' ככתוב בתוספות". אן עד "ויש מי שאומר", וכתב: "ולימא ליהכדילג מ שיטה מקובצתב .413

 זו מיותרת. מילהלכאורה  .414

כה", ונראה שהמעתיק טעה וכתב "המוכר" וניסה לתקן ומהאה שיש לקרוא: "רב היד נתכב .415

 ל"המונה". 

ן הקשו התוספות ד"ה אי לאו, רבנו יונה והרשב"א. ועיין רא"ש סימן יד. אמנם בעל המאור כו .416

וא עצמו היא בשם "יש מי שאומרים" (אך בהף]) דפי הרי"(בסוגיה בבבא מציעא שם [דף ל ע"ב ב

ביטול מקח שניהם חוזרים נכונים רק לפי ההווא אמינא, אך בש דוחה את פירושם) שדברי הגמרא

תר משתות בטל המקח ורק המתאנה חוזר, בי -ששתות קנה ומחזיר אונאה  תןלמאי דקיי"ל כר' נ

ב חסדא מכר לו שוה חמש בשש וכו', וכמו "וראיה לדבר מההיא דאמרינן בבבא בתרא אמר ר

, עמ' רנו): "מי שאמר כך אין כתוב שםבשכתבה ופי' הרי"ף ז"ל בהלכות". על פירוש זה כתב רבנו (

יניו ניכר שאינו יודע צורת דברי רב חסדא בענין מכר לו שוה חמש ע ראוי לסמוך עליו, ומבין ריסי

 פאסי ז"ל".בשש. וכבר פרשתיה יפה יפה, ולא כדברי הרב אל

 אה שצ"ל: "והלה", וכדלהלן.רנ .417

באו דבריו בתוספות וברא"ש ובעוד ראשונים). הוביא הרשב"א בשם רבנו, וכן דעת הריב"ם (ה כןו .418

תירוץ נוסף שמובא בראשונים (רשב"א, רא"ש, ר"ן), הוא תירוצו של רבנו יונה, שהמאנה יכול 

ם המתאנה אינו עתיד לחזור בו (כגון שנשתנה ר בו כל זמן שהמתאנה יכול לחזור בו, אך אולחז

אמר לו המתאנה אי לאו דאוניתן וכו'. שיאנה אינו יכול לחזור בו, המ -השער, עיין שם ברא"ש) 

ועיין בר"ן שכתב בשם הרי"ף והרמב"ם כתירוץ הריב"ם, אך עיין רא"ש שהסתפק כאיזה מן 

 . התירוצים סובר הרי"ף

בני  ךר"ש (שם) בתירוצם הראשון: "לפי שרחוק מן המקח יותר ואין דעין זה כתבו התוספות והראכו .419

בטל המקח מעיקרא" (לשון הרא"ש), אך הם לא הביאו נתנקרא עליו שם מקח, ו לא -אדם לטעות 

 . "את הטעם שבהמשך דברי רבנו "מפני שיכול לומר וכו'
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ול לחזור בו. ואפי"ה לוקח יכול כי - 421פי' משך אותהאו 420ואפי' אין בהם כדי אונאה
או אוניתן לא מצית הדרת בך וכו', לחזור בו ולא מוכר, מאי טעמא, משום דא"ל איל

ודאי תרוייהו מצו הדרי בהו, שהרי  -י הכוכגון שהלוקח מקבל עליו האונאה, דאי לאו 
ם יש כאן. מיהו, אע"ג דהוי ביטול מקח מפני שנוי השם, לא הוי שנוי חפץ שה 422[שנוי]

 מצאת לבנה עצים של זית ונמצאו של שקמה יין ונמצא חומץ,נו 423ממש כמו שחמתית
פות י ל משום דהוא מינא אחרינא ממש, אבל ביןלכ 424דהנהו ודאי לא חל עלייהו זביניה

נהו, וחל עלייהו זביני וכיותר משתות ינ לרעות, אע"ג דאיכא שנוי השם, מ"מ חד מינא
איל והלוקח מקבל וה 427ול לחזור בו אבל לוקח חוזר בו,כי 426פי"ה מוכר אינואו 425דמי.

 .עליו האונאה מטעמיה דרב חסדא
לחזור ל כר, מוכר יכומו -נתאונה  ר לו שוה ו' בה' והוזלו ועמדו על ג', מיכמ 428ןכו

א תונא, רעות נתו. או אונייתן וכו'ל ילוקח, משום דא"ל א אלומי שפרע,  אלב בו

א נמי שנוי השם איכא, ואע"ג כה .מוכר יכול לחזור בו ולא לוקח -ונמצאו יפות 

לוקח לא מצי הדר  -דמוכר מקבל עליה אונאה  דליכא שיעור אונאה בטל מקח, וכיון

  429ן וכו'.יתביה, משום דאמר ליה אילאו אונ
א מי שפרע, לב ו הדרי בהוצמ 431]ייהוורתלמא הא דרב חסדא [יד 430י,אממחינן: דו

מר לא מכרתי על אי 433קניתי על דעת כן, המונה אל 432כי כמו שהנתאונה יכול לומר לו

 
ה ונמצאת לבנה) כתב מע שאינם שווים אך ההפרש הוא פחות משתות, וברשב"ם (במשנה, ד"שמ .420

ם) שכתב: "אף שעיין בהערות , ו"ששוה יפה מה שקנאו", אך עיין במאירי (ד"ה אף משנתנו

 משנתינו יש מפרשים את כולה בשתות", והמשיך לבאר בדומה לדברי רבנו. 

 ".םות: "אשיטה מקובצתהתר גרסת וי יתנרא .421

 .שיטה מקובצתהושלמה על פי הוד יהחסרה בכתב  וזמילה  .422

 .שיטה מקובצתתב היד: "שאמתית", ותוקן על פי הכב .423

 : "זביני".יטה מקובצתשב .424

ול לחזור בו, אך המאנה אינו יכול לחזור בו אם המתאנה קיבל עליו אונאתו, יכ ינו שהמתאנהיהד .425

 וכתירוץ הראשון לקושיה על רב חסדא, כנזכר לעיל. 

 הערה הבאה.זו נוספה בכתב היד מעל השורה. ועיין ב מילה .426

כר", ועל פי גרסה זו מובן סיום ומ אבל לא ו: "ואפילו הכי לוקח יכול לחזור ביטה מקובצתשב .427

), המסביר מדוע המוכר אינו יכול לחזור בו, ולא מדוע הלוקח יכול "יל והלוקח וכו'ואהמשפט ("ה

ח יכול לחזור לחזור בו. נראה שמעתיק כתב היד כתב בטעות "מוכר יכול לחזור בו" במקום "לוק

השורה ושינוי המשך המשפט  בו", ובמקום למחוק זאת ניסה לתקן על ידי הוספת "אינו" מעל

 בהתאם ("אבל לוקח חוזר בו"), אך לא שם לב לעובדה שסיום המשפט אינו עולה יפה.

 ברור אם מילה זו היא חלק מן הציטוט. לפנינו בגמרא: "ואמר רב חסדא". אל .428

 לג מ"ותנא תונא" עד כאן, כנראה עקב טעות הדומות. די שיטה מקובצתב .429
 ה והריטב"א, ולא כגרסה שלפנינו וברשב"ם,נוירבנו גורס כגרסת הרי"ף, הר"י מגאש, רבנו  .430

כן נפקא מינה להלכה בין שתי הלישנות בשאלה תתוספות וברא"ש. ועיין שתי לישנות ברגמ"ה. תיב

 .451להלן הערה  עייןוהאם דברי רב חסדא נדחו, 

 .שיטה מקובצתו דק, ככל הנראה למחיקה. המילה מצויה בק עופימ תב הידכב .431

 .שיטה מקובצתעל המילה יש קו דק, אולי למחיקה. המילה חסרה ב .432

 : "על דעת כן, כן המאנה".שיטה מקובצתב .433
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ניהם חוזרין ואין שו 434כך ביטול מאצל זה, דעת כן, וכשם שהבטול מקח מאצל זה
, ני' היינו טעמאתמום בשוה. יול מקח שניהם חוזריטעליהם עונש מי שפרע, וכן לכל ב

מכר אוזל הש ומר: זה (ו)המוכרלכ 435זל לו אז יתהלל,ואוום דרע רע יאמר הקונה שמ
תה עו 436לוקח קני אותו שהוא מקח יפה.למאצלו אז יתהלל, אז ישבח אותו, שיאמר 

ן שנוי כאשם רעות לשם יפות אין  ןמשנתנו אין בה בטול מקח מפני שנוי השם, כי בי
הלוקח לומר רעות הם. ומשנתנו  ךרהשם, מפני שדרך המוכר לומר יפות הם וד

ש שם יש 437שהנתאונה יכול לחזור בו ולא המונה, לפי שמפני הונאתו הוא [חוזר, כגון]
 ימ 440נןתד 439עם משנת פ' המוכר,טכ 438נואונאת שתות בין יפות לרעות. ובא משנת

', דס"ל שמי שנתאונה ולו תן לי מעותי וכ מרו על העליונה, רצה אודי 441שהוטל עליו
  442ר.זוחהוא 

ד פי' גאון ז"ל לדעת רב חסדא, שהוא סובר במשנתנו שיש בה צד ביטול מקח וע
ן א' מהם יא 443[יפות ונמצאו יפות רעות ונמצאו רעות]משום שנוי השם, מציעתא דקתני 

ות מן היפות יפקמל"ן, שאפי' נמצאו יפות מהן ואין אילו  אה - 444יכול לחזור בו
 פירש. הפיו 445ן דשם יפות הן אין כאן שנוי השם.ויכ, אבל אצל הרעות יפות הן, תשביפו
ענין הדחיה שדחו דברי רב חסדא והעמידו רישא בכדי אונאה, מציעתא דקתני לו

ם יכול לחזור בו הא קמ"ל, דאע"ג דאיכא אונאה פחות יפות ונמצאו יפות אין אחד מה
 448או יפותצמנול לחזור בו. ופי' יפות וכי 447ין א' [מהם]או 446,םיפות ויפות ה -משתות 

יפות למוכר כי הוא משבח אותם, ושם הרעות ללוקח כי  םש 449ות ונמצאו רעות (הן),ער
 

ר' יוחנן, ועיין ברמב"ן, רשב"א, ר"ן,  רושלמי (בבא מציעא פ"ד, ט ע"ד) משמע שכך אכן סובריב .434

 נמוק"י ועוד.

 אן ועד "אז ישבח אותו", כנראה עקב טעות הדומות.כדילג מ שיטה מקובצתב. יד, י כ'לשמ .435

כשהולך לו המוכר, אז יתהלל  -ן פירש ר"י קרקושא (ד"ה ממאי). ורגמ"ה פירש: "ואוזל לו כו .436

 רב חסדא. לשני השוקשתה רק על דינו הלוקח במקחו", ועיין שם שמשמע שהקושיה ה

 .שיטה מקובצתי מילים אלו אינן מופיעות בכתב היד, והושלמו על פי התש .437

 : "ובא טעם משנתנו זאת". שיטה מקובצתב .438

 .שיטה מקובצתיך להיות: "הזהב", וכן ברצ .439

 א מציעא נא ע"א.בב .440

 זו נוספה בכתב היד מעל השורה. מילה .441

ו יכול לחזור בו אף על פי שהמתאנה אינו מקבל עליו אונאתו, שהרי דחינו את אבל המאנה אינ.442

 ההבנה שמדובר בשינוי השם, וממילא כבר אין צורך באוקימתא הנ"ל שקיבל עליו אונאתו.

, בהתאם לדברי המשנה. בכתב היד בשיבוש: "יפות ונמצאו רעות רעות שיטה מקובצתו הנוסח בהז .443

 ונמצאו יפות".

 בבא לכאורה פשוטה היא" (לשון הריטב"א). האי"ו .444

שם רב האי גאון. והריטב"א עצמו כתב: "אלא דנקיט לה למתני' ב םוניאשן כתבו הריטב"א ועוד רכו .445

 כלהו מדות, והכי אורחיה דתנא". ועיין ברשב"ם (על המשנה) ובמאירי שכתבו הסברים אחרים.

 ות ויפות הם וכו'.יפ -שהיא פחותה משתות  מר: אף על פי שיש אונאה, מכל מקום מכיווןכלו .446

 .שיטה מקובצתמילה זו חסרה בכתב היד והושלמה על פי ה .447

 זו נוספה בכתב היד מעל השורה. מילה .448

 .שיטה מקובצתמילה זו נראית מיותרת לכאורה והיא אינה מופיעה ב .449
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ז' בח' מפני שבחו של זל בהם. כלומר: אם מכר לו בדמי היפות, שמכר לו שוה להוא מז
לו שוה ח' בשבע מפני זלזול ר מוכר, והוא פחות משתות, או שמכר לו בדמי רעות, שמכ

כה כרב לה 450אין א' מהם יכול לחזור בו. מ"מ -פחות משתות  הנוהלוקח, והמוכר נתא
 451חסדא דמסתבר טעמיה, ומשום דילמא לא מדחיה שמעתתא.

ברי רב חסדא כדברי מי שאומר מי דיד עמהו 452רב ז"ל דחה זה הפי' על לא דבר,הו
י שאין הלכה כרב חסדא לענין אונאה, דהא פ"שהוטל עליו ידו על העליונה, ואמר אע

שתות קנה ומחזיר אונאה, לענין בטול מקח מיהא קי"ל כוותיה. ועכ"ז לא  ןל קיימא
נו כבר הרחבנו או 453פירש כל הצורך, שלא נזהר במה שפסקו בטול מקח שניהם חוזרים,

רי' אמורא. ומה יעשה הרב ז"ל עוד כשיגיע לסוף השמועה, דבה 454ופירשנו יפה מעזרת
א ליכא מאן דאמר בשתות שניהם הו ו מצו הדרי בהו,הודילמא הא דרב חסדא תרויי

 456א ש"מ כפי' הגאון ז"ל בלי ספק כאשר כתבנו.לא 455חוזרין,

 דף פד ע"ב

במודד ואמרינן במסקנה דוקא  ,הוהיניח על גבי סימטא קנ דא"ר אסי אר' יוחנן מדד הא
' בלא יפשר למדידה בלא משיכה או אפיליה איך א איכא מאן דקשיא ,לתוך קופתו

 ,מי איכא מ"ד דקני -דאי במוכר  י',מודד לעצמו קאמר 457שהלוקחכבודאי  כי ,הגבהה
פשר בשפיכתו למדה או מן המדה יא אי - לוקחבואי  458.דליקנינהו והאי עבד במ

וכיון  ,המשיכה צורך הלוקח הוא, ונאמר נשיב .שום הגבהה או משיכהלסמטא שלא יהא 

 
 .מוך למילה זו ישנה בכתב היד מחיקה של האות ה"אסב .450

"ף (אף על פי שפירש אחרת את דברי רב חסדא, כדלהלן), וכן כתב ר"א אב"ד בשם רבנו כתב הרי ןכ .451

אל עצמו "נדחו דברי רב חסדא". שאלה זו תלויה בין ננחחננאל בשם מקצת הגאונים, אך לדעת רבנו 

), 430עיל הערה ל עייןהשאר בגרסת הגמרא לגבי דחיית הראיה לדברי רב חסדא מן המשנה (

עיל ל עייןהסבר דברי ר' יוחנן בירושלמי הנ"ל ש"כשם שבטל מקח מאצל זה בטל מאצל זה" (בו

  ).434 ההער

אי סברא כל עיקר", מבלי לבאר מה הן הב ון הרי"ף: "וכד מעיינת בהא שמעתא לא סלקאשל .452

ן, רבנו "ים העלו מספר קושיות על פירוש רה"ג. עיין הרמבקושיותיו על פירוש רה"ג. ראשונים אחר

 יונה, רשב"א, ר"ן ועוד. 

 .418עיל הערה ל עייןזו ובירור דעת הרי"ף בנושא  קושיהניין עב .453

 : "בעזרת".שיטה מקובצתאית יותר גרסת הרנ .454

"א ובר"ן קושיות נוספות על שיטת הרי"ף , ועיין שם ובריטבאן הקשו היד רמ"ה והרשב"כו .455

 וההולכים בדרכו. 

ף (מב ע"א בדפי הרי"ף). בסיום דבריו שם הפנה רבנו לדבריו י"ל העניין עיין בהשגות רבנו על הרכל .456

כאן וכתב: "ויש אצלי בשמועה זו פירוש מרווח ובפי' המשנה לדעת רב חסדא ולדעת המקשה. 

 סדא".ח בוקי"ל כר

 .שיטה מקובצת"בודא שהלוקח" ותוקן על פי ה בכתב היד: .457

בשם תוספות הרא"ש, ודלא  שיטה מקובצתאבל התוספות (ד"ה מדד והניח. להשלמת דבריהם עיין ב .458

כהגהת המהרש"א) והר"י מגאש ורבנו יונה והרמב"ן פירשו שמדד המוכר, "דכיון דסימטא רשות 

 ינו צריך משיכה" (לשון הר"י מגאש). נעשה כמי שהניחן ברשות הלוקח, וא -דתרווייהו הוא 
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אבל כשמסרם לו  ,קנה - של שניהם ומשכם בסימטא או בחצר למדותשמסרם לו 
והלוקח אינו מתעסק , דע כמה מידות יש בהםיא ליולצורך עצמו ה -אותם  459ותלמד

דר' אסי סבר  ,זירא ובהא פליגי ר' אסי ור' 460.רק לצורך שניהם ,בקנית הפירות לעצמו
 הלפי שאי אפשר ל, מטאיואפי' היניח בקרקע בס ,קונה אואע"ג דמדידה צורך שניהם ה

לכך בעינן יה ,ור' זירא סבר לאו משיכה מעלייתא היא ,או בלא משיכה 461הבלא הגבה
לתוך כליו של לוקח  ואפי' נתנו מוכר ,דכליו ודאי קונה לו בסימטא ,שיתן לתוך קופתו

קופתו מאי  לתוך 463ישליה רב א 462והיינו דאמר .רינן הכי בשמעתאואמ ,בסימטא
 .מר דקניאמי קנכלומר אפי' מוכר נתנו  ,למימרא

 -מדד עד שלא פסק  ,המוכר יינו לנכרי 464במס' ע"ז ואיכא דקשיא ליה הא דאמרינן
למ"ד משיכה אינה  466ואקשינן מינה ,מותרין דמיו - 465פסק עד שלא מדד ,דמיו אסורין
 467דאמרינן התם ולדידך נמי ,ועוד .אלמא מדידה משיכה היא ,דמיו מותרים קונה אמאי

אלמא פסיקא ליה מילתא  ,אמאי דמיו אסורין מדד עד שלא פסק ,דאמרת משיכה קונה
מאן  .דבעינן כליו של לוקח ,משיכה היא והכא אסקינן דלאו ,דמדידה משיכה היא

 ',בפירושא דמתני 468ווריתוולא ח אמרינן ליה לא צהריתו ,דקשיא ליה האי מילתא
 ,ישראל לתוך מידה כשירה של ישראל 469[של] כגון שמדד יינו ,מתני' הכי מפרשאו

לכליו  470והריקה הגוי ואם מדד עד שלא פסק ,והנכרי נטל אותה מידה והריקה לכליו
כי משהתחיל , יין נסך בהרקתו לכליו הלפי שלא קנה אותו עד שנעש ,דמיו אסורין

פסק  דכיון דלא ,ולא קנה אותו אעפ"י שהגביהו להריקו ,יין נסך להריקו נעשה כולו
אעפ"י שנטלו הגוי  ,אבל פסק דמיו ואחר כך מדד .לא סמכא דעתיה -דמים  471ו]ל[

 
של  בסימטא או בחצר ןומשכ למשכן,לו  ןמסרדוכיון : "שיטה מקובצתנראה שצ"ל: "למדוד". וב .459

 . "הוא וכו' לצורך עצמו - דולו למ ןאבל כשמסר ,קנה - שניהם

ה בשמו "וכל שאינו עושה לצורכו לא קנה" (רשב"א בשם רבנו). שיטתו הייחודית של רבנו הובא .460

בטור (חו"מ סי' ר, סי"ג) בסגנון קצת אחר, וכעין זה כתב הרשב"א עצמו (והר"ן בשמו). ועיין 

שדן בהבדל שבין שני ההסברים, ומתרץ את קושיות  521הערה  חידושי הר"ןבהערות המהדיר ל

 האחרונים בדברי רבנו.

 .שיטה מקובצתבכתב היד: "הגבה" ותוקן על פי ה .461

 .שיטה מקובצתשיש לקרוא: "דאמרי" ותוקן על פי הבכתב היד נראה  .462

), ונראה שהסופר טעה משום דברי רב שיטה מקובצתנראה שצ"ל: "רבי אסי" כדלעיל (וכן הוא ב .463

 אשי בסוגיה במסכת עבודה זרה דלהלן.

 דף עא ע"א. .464

 מילה זו נוספה בכתב היד מעל השורה. .465
 שם ע"ב. .466

 והסוגיה שם. שיטה מקובצת, והיא תוקנה על פי המילה זו אינה ברורה בכתב היד .467

 : "לא נהריתו ולא תוריתו".שיטה מקובצתב .468

 .שיטה מקובצתנוסף על פי ה .469

 : "עכו"ם".שיטה מקובצתב .470

 .שיטה מקובצתבכתב היד: "לא" ותוקן על פי ה .471



 נתנאל שפירא

104 

יין נסך לא הוי עד דמוריק  ,קנאו 472דכיון שהגביהו להריקו ,דמיו מותרים -והריקו לכליו 
 .ליה

ס"ל  474ישדרב א ,או דוקא משיכהל -משיכה אינה קונה  473והאי דקאמר ליה אמאי
 ,דגוי לא קני אלא בנתינת מעות ,קאמר 475]הבהבהג[הכי נמי  ,אינה קונה משיכה בגוי

ומשום  .משיכה בין שיש בה הגבהה לרב אסי ס"ל דלא קני אלא בכסף ומדידה בין שהיא
 וכי הגביה או משך הא ליכא נתינת ,ליה פסק עד שלא מדד אמאי דמיו מותרין הכי אקשי

יהו מקנו מקמי ידתרו ,לא קשיא ולא מידי -ואי קרי ליה משיכה  ה.ואמאי קנ ,עותמ
 -ממטי ליה מלא אורך המדה  476דאי ,והוא דהוו בחצר של שניהם .דמוריק ליה לכליו

גאון  יורבינו האי .ומאן דלא ידע פירושה דמתני' לא לותיב תיובתא מינה .אותו כבר משך
 מעות דהוה ליה כמי שנתן ,מדד שזקפן עליו במלוה דמוקי להאי פסקא פסק עד שלא ז"ל

  .ולא צריך כלל 477[לא מחוור] -

 דף פה ע"א

פי' במידת הסרסור היא  המדה תעד שלא נתמלאד' מדות במוכרין,  הא דקתני

 ,דמקיים המקחיה ועד שלא נתמלאת המדה לא סלקא דעת ,כדקא מוקים לה בגמ'

ד' מידות  ונ"ל דהאי .הוא הלוקח 479'פי ואם היתה מידה 478.ולא מיקני ליה ללוקח

עד  481ים אצלודרשות הלה המופקבו 480,ד' רשויות קאמר -במוכרים דקתני 

 483.הלה כלומר הך פי' עד שיקבל עליו 482,שיגביהנו

 
 : "לזורקו".בשיטה מקובצתכך נראה שיש לקרוא בכתב היד. ו .472

 "אי סלקא דעתך" וכלפנינו בגמרא שם.: שיטה מקובצתב .473

: "רבי אסי", אך כאן נראית יותר גרסת כתב היד, שהרי בסוגיה בעבודה זרה מדובר שיטה מקובצתב .474

 ברב אשי, וכן נראה שיש לתקן להלן.

 .שיטה מקובצתבכתב היד: "בהגביה" ותוקן על פי ה .475

 בכתב היד מופיעות כאן נקודות לא ברורות. .476

 . בכתב היד מילים אלו חסרות ובמקומן מופיע רווח. שיטה מקובצתל פי ההושלם ע .477

רבנו מתייחס לדעתם של המוכר והקונה לפני ואחרי שנתמלאת המידה, ודלא כרשב"ם (ד"ה  .478

 משנתמלאת) שתולה זאת בדעת הסרסור שהשאילם את מדתו.

 מהן".  בכתב היד מופיע כאן רווח, ומסתבר שהכונה להמשך המשפט: "של אחד .479

 כדעת הרמב"ן, הר"ן ועוד, ודלא כרשב"ם ותוספות (ד"ה ארבע) שדחו פירוש זה. .480

 בכתב היד מופיעה כאן מילה לא ברורה ('דבעינן'?). .481

כגרסת הספרים המובאת ברמב"ן, ברשב"א ובר"ן, ועיין שם שכתבו שכן גרס הרי"ף, ודלא כנדפס  .482

 ברי"ף שלפנינו.

"הך נפקד", והסופר המשיך לקטע הבא ("לא צריכה...") מבלי לסמן  נראה שהמשפט קטוע וצ"ל .483

שתי נקודות (..) כדרכו בסיום פסקה, ומבלי לציין שמדובר בפרק חדש (כדרכו בסיום הפרק הרביעי 

והשישי). מכאן ועד לדף צז ע"א (שנים עשר דפי גמרא!) לא מופיע פירוש של רבנו לא בכתב היד 

 בדף פו ע"ב). שיטה מקובצתשהביא ה כתוב שםספר ציטוטים מ(למעט מ שיטה מקובצתולא ב
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 דף צז ע"א

 והיתה[מן הכובא]  הברזא היא הוציאה :פרה שותה ראשון ראשוןבלא צריכה 
דבעינן  מכשראא ל -י מיא נינהו דא 485,וכששחטה עדין משקה טופח עליה 484[שותה],

  .ואי חמרא הוא לא בעינן מחשבה ,להו מחשבה

 דף צח ע"א

 'אמר שאפי ה.שהם דברי תמ 486הידהלכתא כוות חנינא ר' יוסי בר'הנני חוזר על דברי 
ובודאי בדלא שני  ,את יינו 488מחז[יר] 487בקנקנים דמוכר אם החמיץ לזמן מרובה

או פירות מחבירו  קונה חיטים 490יגב ,נה תמה גדולוה 489[בחנואה].ברזייהו כדאמרינן ב
רה מחבירו פהקונה  וכן ,הם עומדים בשקו של מוכר 'ואפי ,ולקו אחר זמן מחזירן למוכר

אין עשוי  וכי ,ומה נשתנה יין משאר דברים ,כלום יחזירנה למוכר -ולקתה אחר זמן 
ה ידקים ל ונר' .מוכרולמה יחזירנו ל ,בשנוי העתים כמו שהוא נופל בשאר דברים שיפול

לעולם  אם הוא מנטע טובכי  ,חנינא כי היין לא ישתנה רק מעלילת הנטע 'יוסי בר 'לר
שנוי  וכמדומה אני ,רק על ידי מקרה או מחמת נדנוד או בשנוי ברזא ,יעמוד על טובו

 וכשהוא ,או מפני ריח רע מריח רפת בקר או ריח מרחץ המזהימות ,ברזא היינו נדנוד
 491.ומשרשו נולד לקותו עמו ,א על ידי עלילה אינו אלא מפני גריעות הנטעמשתנה של

כי שאר  ,אלא היין 492שן שנים הרבה וטעמו מוסיף והולך לשבחישאין לך שמתי, תדע
לפיכך שאר כל הפירות אם יפול בהם לקות אין  ,עמידה מרקיבין ופוחתין הפירות ברוב
 .חוזרין למוכר

 
 בכתב היד יש רווחים.  .שיטה מקובצתהמילים הושלמו על פי ה .484

רבנו מפרש שמדובר בהכשר בשרה של הפרה עצמה, ודלא כרשב"ם (וכן משמע ברמב"ם הלכות  .485

המים ללא מחשבת  טומאת אוכלין פי"ג הי"ז) שפירש ששתיית הפרה היא רק היכי תמצי לשפיכת

) כתב: "...שאם נשחטה הפרה לאלתר ונפלה עליה שיטה מקובצתאדם. בר"י מגאש (דבריו הובאו ב

 טומאה... אי נמי אם נפל מאותם משקין מפי הפרה כלום על פירות ונפלה עליהם טומאה...". 

(סימן יב),  וכן פסקו הרי"ף (מח ע"א בדפי הרי"ף), הרמב"ם (הלכות מכירה פי"ז ה"ג) והרא"ש .486

 ודלא כרשב"ם (בסוף העמוד).

 מילה זו נוספה בכתב היד מעל השורה. .487

 .שיטה מקובצתמילה זו נקטעה בכתב היד עקב סיום השורה והיא הושלמה על פי ה .488

 .שיטה מקובצתבכתב היד נראה שיש לקרוא: "ובסטאה" ותוקן על פי ה .489

 : "וכי". שיטה מקובצתב .490

יה קיים כבר בגפן עצמה, וכן כתב המאירי בשמו: "...הא כל שנתקלקל בלא רבנו מפרש שהפגם ה .491

שום סבה... אין קלקול זה אלא מצד ריעות שבו משרשו ומנטיעותיו", אך עיין ברמב"ן שכתב 

 שדווקא "משעה שנעשה יין דחמרא חמרא ודחלא חלא, אבל עינבי לא...".

 : "לשנים".שיטה מקובצתב .492
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 דף צח ע"ב

 ,דוקא מוכר מקום לבית 494כתבשראיתי מי  ,וכו' 493לעשות לו ביתהמוכר מקום לחבירו 
אני ו 495.נותן לו בית שיש בו ד' אמות על ד' אמות שנקרא בית -מוכר בית סתם  אבל

בית חתנות לבנו  יהאי לא אמר ל ,לו מקום לבית 496בין שאמר לו בית בין שאמר, אומר
והטעם שנותן לו  497.ד' אמותשאינו נותן לו אלא ד' אמות על  -או בית אלמנות לביתו 

ובית חתנות  .לבית חתנות או לבית אלמנות פחות מכן ןמשום שאין עושי 498ןיותר מכ
ועל בית חתנות  ,קתני לה 500ר' ישמעאל ובית קטן ח' 499.ובית אלמנות ארישא נמי קאי

פחות  טרקליןולא  ,פחות מיכן בית גדולשלא נקרא  ,אפי' בסתםך מכאן ואיל 501.קאי
  .מעשר וכו'

 ק ע"א ףד

ים רב 504רעזילאור' '. ווכ 503מןצלע דרךקו יחזב' שה 502רדאמ איהדה ויא' רני א מה
ות שברש וןכינמי,  ותנשנומ. הדש הותאב ךדר להם הבדשא 505רב ר, אמוינהנ ינלזג
 ןיא 508אנהו רבר ב בהר רמא 507כי אלמאי הא 506.יך דמרלהם ד בדהאש יכמ -ו כנסנ

 
 .499ועוד, ולפנינו ליתא "לעשות לו בית". ועיין להלן הערה  כגרסת הרי"ף, הר"ן .493

המקח  ספרנראה שכוונת רבנו לדברי רב האי גאון בספר המקח שהביאו הרמב"ן והרשב"א (והשווה  .494

 , עמ' רעח). 178, לעיל, הערה והממכר

 עיין סוכה דף ג ע"א וע"ב. .495

 : "שמכר".שיטה מקובצתב .496

וכן כתב המאירי בשם רבנו. אבל הרשב"ם כתב שבית סתם גדול מבית חתנות וכו', ושיעורו שש  .497

אמות על שמונה. וברשב"א מבואר החילוק בין הסוגיות, שאף על פי שבשיעור ארבע אמות על 

סרוחה היא, ואין דעת מוכר וקונה ושוכר ומקבל לקנות ארבע אמות דינו כבית, "אף על פי כן דירה 

 לכתחילה דירה סרוחה".

 דהיינו שכשאמר בית חתנות וכו' נותן לו ארבע אמות על שש. .498

מדובר בבית חתנות וכו', אך אינו גורס כן  "רבנו מפרש בדומה להגהת הב"ח ש"המוכר מקום וכו' .499

 בלשון המשנה.

תחילה "עקיבא", וכתב על גביו: "ישמעאל", וכן כתבו הר"י מגאש בכתב היד ניכר שהסופר כתב  .500

והמאירי. אבל הר"ן כתב בשם הרשב"ם ש"רבי עקיבא קתני לה" (ועיין שם בהוצאת מוסד הרב קוק, 

 ).261הערה 

 שהרי "בית" סתם שיעורו לדעת רבנו ארבע אמות. .501

 . "ומר משום רבי אליעזר וכו'פנינו בגמרא: "הא מני ר' אליעזר היא, דתניא ר' יהודה אל .502

 שבררו דרך לעצמם".  יםפנינו בגמרא: "רבל .503

 . שיטה מקובצתכתב היד כאן ובמספר מקרים להלן: "אלעזר", ותוקן על פי הב .504

 פנינו בגמרא: "אמר רב גידל אמר רב".ל .505

לא מפרש כפירוש הרשב"ם שהמקרה במשנתינו דומה ל"אבדה להם דרך באותה שדה", ו רבנו .506

חוזרת בה מהשוואת המקרה א כתוספות (ד"ה כגון), הרמב"ן והר"ן שפירשו שבשלב זה הגמר

 במשנתינו לדברי ר' אליעזר, אך עיין להלן. 

 גרס כלפנינו בגמרא: "אמאי". שיטה מקובצת"ל: "אלמה". ובצראה שנ .507
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 ברבר  רבה רומכל ,הא נימת לא אדמתני היא. הלכה ה ותנשנא מלהו, רזיעלאכר'  הלכה
 . יהתווכ הלכתאת ילומר, אק הזלבג 509'אפיר זעי' כר' אלינוקי' מתמ לאא נוה

 הותרך באם דשאבדה להכ ליעזרא' ברי רדמוקים ד ןמאי' לפאו .איא ממעט י'נתמו
 אהימרך ד חד התםדזר, עילא' לדר' ניתממי א דל יכתא -ר עזאליני' כר' מתי' וקמו הדש
 כאל האב -חיד בי ןכ איןשה , מהיררב הםלש שי דיהיחמן ם חכ היפש "יפעאו -סי פת
 רביםו בקו זיהחר שמצ 511מרה דאדואירב ם דושמ 510.א]מטע מאינים [שי תפס אקד
ן כ, שיםמלש ותןנם כיבן לרתהנוו, שלקלקר לוו אסקחזית הרשודב כיון רומכל כו',ו
 ן. הדימן ץ הוא חוש יעפ"או 512,םישמ יכצרוסק בכע םירבי כבצר וסקעה

 קא ע"ב ףד

 515ו.תיסתפת וא לוטכו נודרב ככשוממת  514אצומה 513]ירזנת [כסבמתם ן הנת

ליו גשר 518ילמושירפ' במ וכרדכ. בא יושול 517]בכשומ[ וג.הר את אול 516תמ
ו ל איןן כצאו מלא  םא, שמריתו אתסיפתן ינ"ל כי כל זה לענו .ולב לע ידיוות שטוומפ

 אול 520ו].לל [שמוחה יפנמ ותבעאצ' ג מוע ערקהק מן לטשנו - יסהתפוה 519,תפיסה
 ולן ואיא וה יוג מאש - ןכ צאומא ם לאש פנימ , אוואה ניימס הלמשלכה האם  ידעתי

 
 פנינו בגמרא נוסף: "אמר רב". ל .508

 לו".: "דאפישיטה מקובצתראית יותר גרסת הנ .509

מאי  ים("הכא דקא תפסי שני דרכ שיטה מקובצתב היד מופיע כאן רווח, והוא הושלם על פי התכב .510

טעמא"). על פי פירושו של רבנו, קושיית התוספות על הרשב"ם שדימה את המקרה במשנתנו 

יא היא קושיית הגמרא "וטעמא מאי", ורק בשלב זה הגמרא ה -ל"אבדה להם דרך באותה שדה" 

 בה מהשוואה זו. וכעין זה פירש הרשב"א, עיין שם.חוזרת 

 דה אמר רב", וכדלעיל דף יב ע"א.והידה", ובהגהת הב"ח: "אמר רב הופנינו בגמרא: "דאמר רב יל .511

כן כתב המאירי, ובהערות המהדיר שם הפנה לירושלמי ברכות פ"ה ה"א: "העוסק בצרכי ציבור ו .512

 כעוסק בדברי תורה".

 ה זו מחוקה מעט בכתב היד, אך ברור שכך יש לגרוס. סד ע"ב. מיל ףד .513

  שיש לקרוא: "המוציא". כןכתב היד ייתב .514

לות פט"ז מ"ג) הנוסח: הא ;פנינו בבבלי (כאן ובנזיר סד ע"ב): "תפוסתו". ובמשנה (נזיר פ"ט מ"גל .515

  "תבוסתו".

 זו נוספה בכתב היד מעל השורה. מילה .516

והגמרא שם: "אמר רב יהודה:  שיטה מקובצתהיד והושלמה על פי הזו איננה ברורה בכתב  מילה .517

פרט לשראשו מונח בין  - וכפרט ליושב, כדר -ג, מושכב רופרט לה -פרט למצוי, מת  -מצא 

 ירכותיו".

 זיר פ"ט ה"ג.נירושלמי  .518

כתב הרשב"ם, וכן כתב המאירי בשם רבנו. אבל הרמב"ם (הלכות טומאת מת פ"ט ה"ג) פסק  ןכו .519

 אין צריך לבדוק ממנו ולהלן עשרים אמה, אך יש לו תבוסה. -שאם אינו קבור כדרך ישראל 

. ומקורו בירושלמי שם: "כמה הוא תפוסת שיטה מקובצתא", ותוקן על פי השלב היד בטעות: "תכב .520

קבר, קולף שלשה אצבעות עד מקום שהמוהל יורד". ובבבלי (נזיר סה ע"א) לומדים זאת מהפסוק 

 מצרים] טול עמי", ועיין שם בגיליון.מ[ -ני ממצרים "ונשאת
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 522מו.ומק נהק הצות ממא, ווה המת מצוא שמ לומר: וחש השקממי שלרווי 521.יסהפת
 523.ייןמצונן יא והצמתי מא זירר מ"א

 קב ע"א ףד

 וינשא - 524תרובק תונשכ להם שוי הספיתם היש ל -ח'  עדמות וא 'מד ןש בניהאם י
ו שורא, חלהת סיןיכנמ וליגר - וךכת במה ריןובקשכן, בהודע  525תהן. ענותלפ רשאי

 עשרים ןהלול 526מינוהק ' לבודסיו ל היהי ןיענה ך, מ"מ זהפת בה"א' יאפ, ווךהכח פתל
 ימצא םוא 528ערבה.במש או 527]רצחזרח [ההיא למשערה מה איה נודע אם זהבכי ה, אמ
ם הניב שי, שםחוקיר ךות על דראמד' וך הב' בת שימצאמר לועד ח', כ תו' אממדתם או

 ןיענו למרנא רשכא תושכבה ךדר לח' עוך תבו תאו מצאי ששליוה, טםכמשפאמה 
תר יו 530י]ליששה[ אתא צמם ל א, אבתחא הרעמ איהאת י זכדע נו 529]אז, [כיןוהכ
ן לולהו ממנק דובו. הערמ איזוע ודנג"כ  מתה בתכשבהוה, רמע ון זאי - ןכמ קחורמ

צא א' מ ןוכ, וכלמת קום הממוץ חו 531םיתת המכבשהה בראשי מה ילפ האמ םירעש
תו או אוצילו משא, םישרלעץ והיוצא חוך הכם ממקו ץוח לןהול ונק ממבוד' כ וךבת
 . רתאחנה כווק שדיב למה, והיא הנואשהר הערמ נתשכומן עדי - 532ך]כוהום [קבמ

והאי , ןועם ר' שמלולע'. ווכ ןעושמ' י רה, אלי קתנ ןא' מינמת האה: ז על ושאלו
' ד וךבת' ן גאצמשפי' , 'חעד ו תמוא' דם מהיניאין בן וופיאן רצצ: מאתנידוא, ה נאת
ן ו: מצאטשולפן ' הלשויפ. וותברק תנוכלהם ש אין - תמולח' א ץוא' ח דעו אצת ומומא
 בהן ששי 533,ח' עלת ומד' אא היערה שהמ רתוצ רךכדק וריחוב וירהם קיניאין בן ויפוצר

 
וא, מפני שלא ה משמע שכל זה אפשרות אחת: "ולא ידעתי אם הלכה למשה מסיני שיטה מקובצתב .521

 מא עכו"ם הוא ואין לו תפיסה".ש -ן כ ומצא

 רושלמי שם. ופירש בקרבן העדה: "וניחוש לחומרא שמא מת מצוה הוא ואסור לפנותו".י .522

פנינו שם: "סבר ר' זעירא שאין מיתי מצוה מצויין". ופירש בקרבן העדה: "ואי ס"ד דמת מצוה הוא ל .523

 מז ע"ב], א"נ תולין במצוי". ין"ל קלא [כתירוץ הבבלי, סנהדרה -

סח המשנה בנזיר ונ הרי זו שכונת קברות", כפי -פנינו בגמרא: "אם יש ביניהן מארבע עד שמונה ל .524

 ילים "יש להם תפיסה" הן תוספת ביאור של רבנו, ולא שרבנו גרס כך בגמרא.פ"ט מ"ג. ונראה שהמ

 : "אתה".שיטה מקובצתב .525

 : "הימנו". שיטה מקובצתב .526

 .שיטה מקובצתב היד: "המצר", ותוקן על פי התכב .527

ן כתב כדברי רבנו שראשו של המת בפתח הכוך והתוספות (ד"ה בודק) כתבו להפך, אך על כל "רה .528

שאופן קבורת המת מלמד על כיוון המערה, וכן כתב הריטב"א בשם רבנו. ועיין  םיכולם מוד פנים

לבדוק ארבעים  ך (וכן כתב המהרש"א), ולכן הצריךכ שם בריטב"א שכתב שהרשב"ם חולק על

 אמה, דהיינו עשרים לכל רוח. 

 .שיטה מקובצתכתב היד: "או נודע", ותוקן על פי הב .529

 .שיטה מקובצתת", ותוקן על פי הב היד: "השלישתכב .530

 : "שרואה בהשכבת המת". שיטה מקובצתב .531

 ו הכוך...". ות: "שאילו מצאו במקום אשיטה מקובצתזו חסרה בכתב היד והושלמה על פי ה מילה .532

 . 383פיענח המדפיס בטעות ח' כ"חמש", ועיין לעיל הערה  שיטה מקובצתמונה. בשח' =  .533
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 534חב]ו[הרכי ת, רובק תונהם שכאין ל - וחברהואורך הלפי  להוי אהר מןותר יים מת
ים: מראו 536יםוחכמה. ערמ הנאי -ן מיכר תוי מצאןם או 535'.דל יאור ךורהאב', ולוי רא

 . 'וכו אינם וילכא 537יםת[ר]הית ן איאור
 540ת עדמומד' א מרקאדהאי ו 539בנן,ר מינ ישאולם רעל אלאכו'. ו 538איעתמצ יאו

 לסוףן וסאלכה ןוויהד' אמות, וכ שא' בראה אמצק ודבשון כג, שיבח קא םכסונאלב - ח'
' דוך תבד חא צאומ ןואשרה קוה שריולזר ח "כחאו, אחרה אמצק ודוב, אמות 541ששה

שש ל ע תואמ' ן דוכסלות. וארקב תונזו שכ הרי -ו קוריחו וובירפט קמש לעת ומא
 -ה כראשל  543שש ) עלששתם (וא 542ןת, ןמשיח הרשע םהשמש ח חמש על וןסאלככ
ך ורא עם' ח הערהמך רוב אשח -ן כסואלה בילחק תדבובשביל ש 545.ח' 544ךהכורי ה

 חשבה המשנהשכיון  רומכל וכו', ןסובאלכ נמי 546אורך וןכסבאל אהדמו. וןסלכהא
 הבדקאם ת רערה אחמבו תאו הבשחש ןו כמר כמ, נאהראשונה המערה אורךב כסוןלהא
נא סולכד אח. שש לע שהיא שש עמצשבאצר החם ן עיהוי ותרתין יןרא"כ עש, סוןכלבא
ד וע סן, לא הכניכסואלב תשניק הדבפי' וא 548.יבחש לא יונכסאל 547ירתב, ישח
 פ"יע, אדלבלזו ב ושבח 549ןכסולאב להתח הישה ינמפה, ורעהמ ךרואר ועבשי ןאלכסוה

 ן. ונסכאלב לחש ולכי מה , מערהה באורך יסוכנלהן יבד היה שלא

 
 .שיטה מקובצתב היד: "הרחב", ותוקן על פי התכב .534

סובר כשיטת בעלי התוספות (ד"ה מארבע, וכן כתב הריטב"א בשם הר"ש ור"י) והר"ן שהתנא  רבנו .535

 לק על התנא במשנתנו בעניין צפיפות הקברים, ודלא כרשב"ם.וח אלשל הברייתא 

 שום ר' שמעון, רואין את האמצעיים כאילו אינן...".פנינו בגמרא: "רבי שמעון בן יהודה אומר מל .536

 .שיטה מקובצתב היד נראה שיש לקרוא: "היתשים" (?), ותוקן על פי התכב .537

 : "אימא סיפא", כלפנינו בגמרא. שיטה מקובצתב .538

 ."נן: "ואלא לעולם השתא נמי רבשיטה מקובצתינו בגמרא: "לעולם רבנן היא". ובנפל .539

 : "על". ותוקן על פי גרסת רבנו לעיל.שיטה מקובצתן שיש לקרוא: "עם", ובכתב היד ייתכב .540

 : "שש". שיטה מקובצתראית יותר גרסת הנ .541

 אולי: "הן".  .542

: "תן אותה על שש", ונוסח כתב היד ("שש על שש") יכול שיטה מקובצתראית יותר גרסת הנ .543

 להטעות. 

כוך אלא באורך ב שמונה", שהרי לא מדובר כאן: "הרי הן שיטה מקובצתראית יותר גרסת הנ .544

 המערה.

ותרי חומשי באלכסונא" (לעיל קא ע"ב ועוד), בריבוע  אתמא -ומר, מכיוון ש"כל אמתא בריבועא לכ .545

של חמש על חמש אמות נוספו באלכסון עשרה 'חומשי אמות', דהיינו שתי אמות, ואם כן הוא הדין 

אמות. וכן ה כסון מוסיף שתי אמות, ואורכו הוא שמונאלה -שאורכה שש ורוחבה ארבע  הבמער

 כתבו הרשב"ם והר"ן, אך עיין בתוספות (ד"ה וכגון) ובריטב"א שהשיגו על חשבון זה. 

 : "אידך", וכלפנינו בגמרא.שיטה מקובצתב .546

 . שיטה מקובצתמילה זו אינה ברורה בכתב היד והיא הושלמה על פי ה .547

 סונא אמרינן, תרי באלכסון לא אמרינן". פנינו בגמרא: "חדא באלכל .548

 .שיטה מקובצתשיש לקרוא: "תחלת כי(?) באלכסון", ותוקן על פי ה הב היד נראתכב .549
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 קב ע"ב ףד

ן תיותררין שעלך  קשיא יוא 550ן,ועמשלעולם ר'  רמא יאידב דר בריה אישב שר

 הל די הנפלים ערתי מכר יפשא. ויםלפנ של 551הנחרוהאה ערהמ צאשמ וןגן, כיהוי

בר הקלן ייכולו יןכוכן היבשעובי ם ביטעמומ יםרקצ ןיכוכהשלפי ות, מש אש ךראוב

לי נפא בדח. ןייור הניסמם, תליבנפ ימנ הנךם פלינבא דהמומות. אבשש ם ילפנד' 

 תומא 554']דבג' דהלי [נפ 553כלו והכח לשי מהו אימ 552.ייירמלא  בנפלי רית, יריימ

 .ןהלו ולנממ דקבו ןינמרי את נמאמו מניסרתהו, ובן לנירעשמשש  דע

ו תוקבר אא לולם עמפי', . ברמיקרי וקא ל נוולמדון כיהכא א, ישק אל ןבנדרבנן ארד
לא  ךלכהי, א לוהו וולו ניריבקמת המ תל, כי נטיןמז ראחל םותו משאטול יש תדע על

יעת טנבל ם, אר שנקב םמיולע תרקבו עלאי בודכי , ןנאיו ילכאן אירו ליה מימרן לנמצי
וי להר שפ אלוד 556ר,שפר פשדאי מא ימרמ 555ה,עשוונה כי בר כשאיפ רוביבקם פניג

  .אהי השוטפן מעוב' שור. יבילצ
ו אסלע [ה קזוחלפי הכל , לה שנאריפ יהכסלע ה פיל לכה 557תני'מן בדתנ אה

אמה מ רותי יןוככך הכות היל יךרצ 559ם,יא בידהב סלע היא שאם 558],שותהיחל

 ן. יכבכות ולהרב לוכ, ויתופחב 560כלה -ה זקה הרבח יאה אם מינ חיצה. אימ

 
 561ולא" ב"י יר "עאו ל"ך, בנד"סרקא ביפ יקלס

 

. חים אין נמדדין עמהעשרה טפ קעים עמוקי'שם נ היו לך, אני מוכרת כור עפר האומר בי
, בית כור בחדא תפיסה קא בעי, והאי מחזי כשנים וג' ואא, אומדן דעתא המאי טעמ

 
גורס כגרסת הרשב"ם, וכן כתב הרמב"ן בשמו. אבל הרמב"ן הר"ן והריטב"א פירשו כרבנו  רבנו .550

 חננאל שרב שישא בריה דרב אידי גם כן מתרץ כרבנן, עיין שם.

ב הרמב"ן: "ולהא דאמרינן בנפלי, הא דקתני בודק עשרים [הוא] דמתוקמא בנפלי, אבל רישא כתן כו .551

בגדולים היא, שהרי יש בהן שמונה. כך פירש הרב רבי אברהם בר' דוד ז"ל לשמועה זו". אך 

 הרשב"ם פירש להפך, ועיין בתוספות (ד"ה הכא).

 א אמרינן".ל יפליינו בגמרא: "חדא בניפלי אמרינן, תרי בננפל .552

 ספק: "כלהו".  .553

 ים אלו אינן ברורות בכתב היד.לימ .554

 . בכתב היד ייתכן שיש לקרוא: "בכוונתו נעשה".שיטה מקובצתב ךכ .555

: "מימר אמר דשפיר שיטה מקובצתינו בגמרא: "מימר אמר הי מינייהו דשפיר שפיר...". ובנפל .556

 שפיר...".

 . להיות שםך זה צריעיל קא ע"א, ולכאורה דיבור ל .557

 ב היד: "אוחלי שותה". תכב .558

 קע רך מתכתש מאליו" (רש"י, לעיל יז ע"ב).רק" .559

 ורה עדיף: "די לה".אכל .560

י לעולם אמן ואמן" -רוך יברוך נותן ליעף כח, ולאין אונים עצמה ירבה" (על פי ישעיהו מ', כט), "ב" .561

 (תהילים פ"ט, נג). 
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בוהים עשרה דאמרינן שאין נמדדין וסלעים ג נקעים עמוקים עשרה ךוהנ 562מקומות.
 563הם למוכר. ומסתברא שהם למוכר,ם א אוא ידעינן אם הם ללוקח אגב שדה עמה, ל

וא"ת יהיו ה, ם לצרכנהני אי -י מדמינן לה ויהו ללוקח, אם לאבנים שהם לצרכה מאלד
 כי לשדה והני לא צריכי לשדה,ריצ ינה -ורכב ובתולת השקמה שאינו מ 564רוב]כמו [ח

  

 
ט זה חסר בדברי ר"י קרקושא. לעומת זאת, יש בדבריו קטע ארוך שאינו משפ -"מאי... מקומות"  .562

ב ("והראב"ד ז"ל [פירש] -, עיין שם, כרך ב, עמ' אבשיטה מקובצתמצוי לפנינו בכתב היד ולא 

כדברי ר"ש ז"ל וכתב נראה בעיני... הגיעו... כתב הרב ר' אברהם בר' דוד ז"ל זאת הפיסקא הראשונה 

 במוכר...").

לעים בלא דמים" ורבנו סהוהרמב"ם (הלכות מכירה פכ"ח ה"א) פסק ש"לוקח אלו הגאיות  לבא .563

ן בהשגותיו לא חלק עליו, וכן פסק הרמ"ה. אמנם הר"ן הכריע כדברי רבנו כאן, ובטור (חו"מ סימ

, הערה ד) 456רי"ח) כתב שכן דעת הרשב"ם (אך עיין במאירי ובהערות הרב סופר שם, עמ' 

 .591וד להלן הערה והרא"ש. ועיין ע

 .שיטה מקובצתתב היד: "חיבוב", ותוקן על פי הכב .564
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 יצריכי נמנינהו ו 567מקום דולי"מ גילא שיכא, דמ - 566למחצה אימטד 565ואם לתבואה
א ל מינ 569בטיט כירים המחובריןוור ולתנ 568שת קבועה שבבית]כתלמ[ויבשה. ל הלשד
 נהו, אבל הנך לא משמשי ולא מידי.נית יבה ימשו משנההכלהו , דדמו

 570דדלדמותם ליציע שהוא פחות מד' אמות שהוא פתוח לבית שהוא נמ שואולי י
 ין פי' לביתבק' ת דדהא אמרינן בגמ' טרשים שאמרו בי ה לא דמי, חדאי"אפו 571.עמו

 ו אלא בית ד'נש אל המתני' קאי, מדלא קאמר הא דאמרת אין נמדדין עמ 572כור, ואכולה
גינן יך הוא דמפלנדבה 574מר,י' קאכ[ו]לה מתנ ש"מ דעל - 573אמר סתם טרשי'קבין, וק

אפי' פחותי'  -בית כור אינן גבוהין, אבל אם היו יותר מד' קבין לעשרה לש גבוהי' ןבי
עשרה נמדדין עמה.  ןיהובגאפי'  -חות מד' קבין אם היו פוה, עמ ןדידמעשרה אין נמ

הפסקה  הוו להו 577ןכאד דעהוא, חשיבות  576משום -שיעורא  575כא האיכיון דאי אלמא
כיציע שהוא ד' אמות על  הוו להו 578כן][הפסקה, אם לא הוו  בשדה בית כור, פחות מיכן

ונכנס  580הוא][כו בית אחד תוח לוופת, הואיל כי היציע שאינו ד' אמותד עוו 579ד' אמות.
חוץ  ורכור עפר וקא יהיב ליה בית כ ליה בית 581אמר]ד[ ןויכ, אבל הנך לשון הביתב

ני הד ג"עאלעים. והוו להו כבור ודות שבבית, סנקעים ו לנו להביא עוד שמה י -לו ימא
 נןימי אמרזריעה נ 583ניבבלחוד, דהא אפי' הו תשמישיי 582לאותשמישייהו לחוד ונקעים 

תו לא יהיב ליה.  -נמדדין עמה, אפי"ה כיון דא"ל בית כור עפר ויהיב ליה בית כור ן דאי

 
 המשנה לעיל סח ע"ב. על פי -הדוגמות הללו (אבנים, חרוב, בתולת השקמה, תבואה)  לכ .565

מה שכתב רבנו שהתבואה ו שם: "למחצד" (= לקצור), וכך משמע לכאורה מניל סט ע"א, ולפניעל .566

 צריכה את השדה כדי ליבשה בלבד, ולא כדי להשלים את גידולה.

 : "שדה".שיטה מקובצתיותר נראה הנוסח שב .567

ושא. בכתב היד ישנו רקובכתב היד, והוספו על פי ר"י ק שיטה מקובצתלים אלו אינן מופיעות בימ .568

 רווח באורך מתאים, ובמקום המילים הללו נוסף: "נמי".

הדוגמות הללו (מכתשת קבועה, תנור וכיריים מחוברים) על פי המשנה לעיל סה ע"א והגמרא  לכ .569

 שם ע"ב.

 : "נמכר".שיטה מקובצתב .570

 ל סא ע"א.יעל .571

 ספק: "ואכולו".  .572
 מילה זו נוספה בכתב היד מעל השורה. .573

רה, וכן משמע ברמב"ם "ם ובנמוק"י פירשו שקאי רק על טרשים פחותים מעששבברגמ"ה, בר לבא .574

 הלכה ב). (שם,

 כתב היד מעל השורה.ב המילה זו נוספ .575

 הכי", ולא ברור איזה נוסח עדיף."נוסף כאן:  שיטה מקובצתב .576

 נדפס בטעות: "דעל כרחך". שיטה מקובצתב .577

 סף על פי ר"י קרקושא. וה .578

 סא ע"א.ה נו נמכר עם הבית, כדלעיל במשניאש .579

 י קרקושא.סף על פי ר"וה .580

 .שיטה מקובצתתב היד: "דאית", ותוקן על פי הכב .581

 חסרה תיבת "לאו". שיטה מקובצתב .582

 נדפס בטעות: "בשני". שיטה מקובצתב .583
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מר לו הן חסר הן יתר או כבית אם לא א 584,מדה[ב]שם (ב) שנמכר רבד כללו של דבר, כל
פרק  ולו שנשניל אפין על מדתו אפי' טפח, כי כיאין מוס - 585הן יתרכור שהוא כהן חסר 

 ןבה םמדקדקיך יכלפאינן נמכרין בשם מדה,  586הנהספיאת  וכרמוה המוכר את הבית

וש ומהו תשמישו ומהו אינו תלצרכו ומה אינן לצרכו ומהו מחובר ומהו לן ה מה

אין מוסיפין לו כלום יותר  -ונותן לו כל מדתו  כר בשם מדהמנש המ תשמישו, אבל

 על המדה.
 588ור ודות שבביתבאם יהיו כ 587ראנן ללוקח, צריכין אנו לבשאי ררנון שבוועתה כי

 שראכ תונקללוקח אותם ול כרם, או אם כופין למוכר למכורמו למוכר עד שירצה למדיעו
שכופין ל נ"ו 590ח.קלוקח לילכופין , שאמרו שיתרחסר או  589ן]ה[ל תר מרובעאמרו בי

 592נפרש בע"ה. ושם 591שאמרו ביותר מרובע,, על דרך כורמהמוכר לוהלוקח ליקח 

 קג ע"א ףד

 594כולה][א - ' יצחק טרשים שאמרו בית ד' קבין לבית כורר מרדאא ה 593שנווכבר פיר
' טפחים בין ליותר מעשרה טפחים. ועם כל זה אנחנו צריכין מיי, בין לפחות מתני' קא

 596נו אלא על סלעים, אבל נקעים לא נכנסו בכלל טרשין,יא ןישרט כי לשון 595]לידע[
 ארכו 597' לא [נתפרש]ואותו הא' בא', פי' אנאמאם  א נדע מה משפט הנקעי',ל כוא"

  

 
 קן על פי ר"י קרקושא. ות .584

ע"א ש"סתמא נמי כהן חסר הן יתר דמי", יש לחלק בין מכירת  קדהגמרא להלן  תנואף על פי שמסק.585

 ן טעות במדידה.נקעים וסלעים לבי

 בכתב היד: "הסיפינה".  .586
 : "לברר". שיטה מקובצתב .587

 ל סד ע"א.יעל .588

 . שיטה מקובצתתב היד מילה זו חסרה ותוקן על פי הכב .589

 קד ע"א. להלן .590

זו ייחודית, ככל הנראה, לרבנו (עיין בטור, חו"מ, סימן ר"ח). הרשב"א הקשה על ראייתו של  העד .591

וצה לקנות את הקרקע, וטענתו שלא לקנות את הרובע הנוסף היא רק משום רבנו ששם הקונה ר

ים אותם עם השדה היא מש אדרבא, הסיבה שאין -שרצה בית כור ולא בית כור ורובע, אך כאן 

ה כשניים ושלושה מקומות, "ואיך נכוף לקנות ראשדה שת משום שמידת כל אדם שאינו חפץ לקנות

 ן פרישה וב"ח (שם) שניסו ליישב את סברת רבנו.מה שהוא קפידא אצל הכל". ועיי

 להלן קד ע"א ד"ה התם. .592
 .574רה עה עיין שםובור הקודם, ידב .593

 .שיטה מקובצתתב היד מילה זו חסרה ותוקן על פי הכב .594

 .שיטה מקובצתוקן על פי הותתב היד מילה זו חסרה כב .595

 הוא הדין לנקעים מלאים מים דלא חזו לזריעה".הרשב"ם כתב: "ו ךא .596

 .שיטה מקובצתתב היד: "נכניס" ותוקן על פי הכב .597
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כמו בור א הוו 599ום,מקא שיעור שהו 598נאמ' בו בד' טפחים אושמ, כי אם עומקו ובורח
קן וגבהן מפרשו עו 601הם, כי הייתי [שואל מהם למה]ימיב יתתן והייי מיו 600שבכרם.

 603ויננובע םחריהם, וההבאים א 602רונים]ולא פי' ארכן ורחבם, ואם הניחו מקום [לאח
 . לא מצאו

 א' עפר שיהא קב 604, כלומרובלעין בה' קביןוהוא שמבר חמה:  הקבעו רבמ' א
כסלע א', ואמרינן לקמן אם היה  הוו להו -שאם אין קב עפר מעורב ם, מעורב ביניה

הם שיו שיש קב עפר מעורב ביניעמה, ועכ 605דיןי אפי' כל שהוא אינם נמדדסלע יחיה
 ר.פנכנסו בכלל בית כור ע

ו אמר , פי' כאילובלעין ברובה של שדה: והוא שמבר אבא א"ר יוחנן אחיי 606אמר'
רב ר אפי' מעוואמ 607יף על דברי רב עוקבא,דה, בא להוסוהוא שמפוזרין ברובה של ש

כי אז יהיו , הדאלא א"כ מפוזרין ברוב הש מדד עמהיביניהם קב א' עפר לא יועיל ל
 608ן]ה, מפני [שין עמהדנמדן אי - ההשד עוטבמי כולם היודה. אבל אם בטלים אגב ש

 .םני עצממקום בפ
 מהו 609ברובה]מיעוטן [ו השדה טויעמברובם השאלות על דברי ר"י,  ובאו כל

 . הםפשוטות 

 קג ע"ב ףד

כמו  רהשוכ אוניהם שום הפסק עפר. ואין בי 610לת]פי' [כשלש , כשיררמיהדבעי ר' י אה

 
ב"א כתב שביותר מעשרה (שאינם נמדדים עמה) מדובר ברחבים ארבעה על ארבעה (כגרסתנו שרה .598

ן ת מעשרה (שנמדדים) מדובר כשאינחו, ובהערה ד), ובפ457ברשב"ם במשנה, אך עיין במאירי עמ' 

 רחבים עשרה טפחים או ארבע אמות.

 מצינו מקום [חשוב] פחות מארבעה". אה י ע"א: "שלכוס .599

 אינו מכור בכלל שדה (לעיל עא ע"א), ושאלו בגמרא אם הוא מפסיק בשדה (להלן קד ע"ב). רוב .600

 .שיטה מקובצתישנו רווח ותוקן על פי הן תב היד מילים אלו חסרות ובמקומכב .601

 .שיטה מקובצת"לאחריהם" ותוקן על פי התב היד: כב .602

 שון 'עוון' או מלשון 'עוני'.למ .603

מובא דיבור ארוך המיוחס לרבנו, אך תחילתו אינה מרבנו אלא מהר"ן, והחל  שיטה מקובצתב .604

ס לצטט את דברי רבנו (שאינם תואמים את דברי הר"ן!). הייחו שיטה מקובצתמ"כלומר" עבר ה

סוף הקטע, וייתכן שמדובר בשני קטעים נפרדים, כשייחוס הקטע לרבנו מתייחס כנראה רק ל

 ט בטעות וגרם לאיחודם.משוהראשון לר"ן ה

 נינו שם (להלן ע"ב): "אין נמדד", וכן ציטט רבנו להלן.פל .605

 מר", ועיין בהערה הבאה."א ר רבי. לפנינו בגמרא ליתאמא = .606

אך הרשב"ם והר"י מגאש פירשו  שניהם,ן כתב שכן משמע מהרי"ף והרמב"ם שהביאו דברי "רה .607

שדן האם הגרסה: "[אמר] ר' חייא בר אבא" תלויה  39הערה  חידושי הר"ןשפליגי. ועיין שם ב

 במחלוקת זו.

 .שיטה מקובצתתב היד: "שאין" ותוקן על פי הכב .608

 וכלפנינו בגמרא. שיטה מקובצתתב היד: "במיעוט" ותוקן על פי הכב .609

 .שיטה מקובצתשת" ותוקן על פי התב היד: "כשלשלכב .610
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 כקשת על 614ן]תוקלע[ 613עגול 612]ןאצטדיני. [עפר הפסק ביניהםעוט ומי 611]וגין[סיר
ם, והיתה יהאין קב עפר מפסיק בינ . וכל אלוסביב סביב כל השדה פני כולה, על פני

, לאדה בלא עירוב קב עפר באמצען אם ברוב הש 615המשכתםשאלתם אם יספיק להם 
 .עתוהמשכה כשיר או כשורה, וכל א' שאל כפי מה שעלה בדה ותהיה

 אבל 616דין עמה.דמנ ךכלא קולא לנתבע, היונממד יקותכל ולות בתיקו, אועלו הש
ברי שניהם, לקיים ד רצהא, י רב עוקבדבר ם, והביא גהרב ז"ל לא הביא השאלות כלל

 נדחו כל 617]לאמיומ[. ב עפר מובלע ביניהם, ויהיה קשתהיה המשכתם ברוב השדה

 בלעועפר מקב אין  , אםכולםההם, כי כשיר וכשורה וכן השאלות  618הסברות)(

 620ל המשכתם ברוב השדה ולא אפי' על פני כולו, ואין נמדדין עמה.לא יועי - 619בהם
ממש, אלא  622הוא (בלבד), לא כל שדד עמהאינו נמ 621וי אפי' כל שהחידי לעס
. אבל עצמוטעם מפני שהוא כמו עמוד ויש לו שם בפני עשרה, וה 623הבוג אינוש אעפ"י

כמו ד' קבין  624בית]ר, עד שיהו [עפר כובית  נכנסין בכלל -בניהן כשהן ב' וג' ועפר 
 שזכרנו למעלה.

ני שהוא כעומד חוץ לשדה, לפי מפנכנס בכלל בית כור, ן אינו כ מוכ צרמל ךומסו
ם מעט עפר מפסיק בינו ובין המצר א אלש אפפב ורעמו.  625שהוא נמשך עם המצר ונכנס

 שדה.ה םע ואנחשוב אותו עם המצר  -
 זכרנו, אם הם דקים וקלים להשברהש לההא 627יןשהטר כלשאל על  626יסא ברו

  
 

 .שיטה מקובצתמילה זו איננה מופיעה בכתב היד ובמקומה ישנו רווח. הושלם על פי ה .611

 וכלפנינו בגמרא. שיטה מקובצתעל פי ה תב היד: "ארטדינין" ותוקןכב .612

 : "עפר".שיטה מקובצתב .613

 .שיטה מקובצתקלון" ותוקן על פי ה"עב היד: תכב .614

 .שיטה מקובצתחלק מן האותיות מטושטשות והושלם על פי הב היד תכב .615

פסק הרמב"ם (שם): "כל אלו ספק, והמוציא מחבירו עליו הראיה". ובטור (שם) כתב: "אם כבר  ןכו .616

 נתן המעות צריך לקבלם, ואם עדיין לא נתנם אין צריך לקבלם".

 ר"י קרקושא. על פיימלא" ותוקן מו" ב היד:תכב .617

 נה ברורה בכתב היד ומופיעות עליה שתי נקודות ובר"י קרקושא אינה מופיעה כלל. מילה זו אי .618

 ובמקומו מובא: "ואם לאו". שיטה מקובצתפט האחרון ("וממילא... בהם") ליתא בשמה .619

 הקטעים האחרונים מופיעים בחידושי ר"י קרקושא בשם רבנו בנוסח שונה במקצת. עיין שם. ינש .620

 -הרא"ש והוא" וכך בהמשך המשפט. רבנו גורס כגרסת הרי"ף, הרשב"ם "שבשיטה מקובצת:  .621

), 53"אפילו כל שהוא", ולא כגרסת רב האי גאון (הובאו דבריו בר"ן ועוד ראשונים, עיין שם הערה 

 "אפילו בית רובע".  -הר"ח, ר"ת והרמב"ם 

שיטה בו ומר".לכ": על "בלבד", ואולי יש לקרואה?) ב היד מופיעות שתי נקודות (מחיקתכב .622

 ליתא. מקובצת

 במקום "שאינו גבוה" כתוב: "שהוא גובה". שיטה מקובצתב .623

 .שיטה מקובצתותוקן על פי ה "ב היד: "ב'תכב .624

 : "ונדבק".שיטה מקובצתי עדיפה גרסת הלוא .625

 : "אשי", וכן לפנינו בגמרא. שיטה מקובצתב .626

 .ולהלןוכפי שמופיע לעיל  צתשיטה מקובב היד: "הטרסין" ותוקן על פי התכב .627
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ן אי, שהמטמל 629וצונמא מעט עפר עליהםמהו, ואם יש  - יהןעפר תחת 628ומצא
 630., או לאטרשיםיחשב כ -מחרישה יכולה לחרוש בה 

 דף קד ע"א

מוכר כלומ' ואין כופין ה ,ליפות כחו של מוכר אמרינן ליפות כחו של לוקח לא אמרינן
ונאמר לו אינו  ,רוצה ליקח אם הלוקח 631והא תניא כופין המוכר למכור .לעולם למכור

אם רצה )ו( ליקח הלוקח 633[ואת]) אם רצה(בקרקע וטוב הוא שתמכור לו,  632]ראוי לך[
 נמי אזלינן.  634לוקחל דאלמא בתר דעתי ,המוכר למכור

אי ארעא  636ללוקח דאמרינן ליה ,יקירא ארעא מעיקרא וזל השתא כגון דהוו 635התם
שאמרה כי"מ אותה על משנתנו, כלומר  דהשתא. 637זילא]כ[ הב ליה -יהבת ליה 

אותו  ףולא נכו ,שאם ירצה המוכר ליקח קרקעו יקח ,מוכר משנתינו ליפות כחו של
תועלת אם יטול קרקע,  מפני שיש לו[כגון דהוה ארעא יקירא מעיקרא וכו'],  -למכור 

, [ואם ירצה ליקח ממך קרקע מעות כשעת שלקחתה ממנו דאמרינן ללוקח אתה חייב לו
אבל ברייתא דקתני שכופין את המוכר למכור, כגון שעמדה  638תתן לו כזולא דהשתא].

אותו  ףנכו - והואיל ואין קרקע ראוי ,לו תועלת בנטילת קרקע שער ראשון, שאיןכ
 למכור. 

 
 : "נמצא", ואולי עדיף: "ונמצא". שיטה מקובצתב .628

 .שיטה מקובצתה על פי ןקב היד: "לצונמא" ותותכב .629

פירוש רבנו הקטע האחרון (מ"סלע יחידי" והלאה) עוסק בשלושה עניינים נפרדים (א. דין סלע  יפל .630

מיצר ואיבעיית רב פפא. ג. דין טרשים שחלקם בודד שיש לו שם בפני עצמו. ב. דין סלע הסמוך ל

ע שאינו להאם ס -אחד בלבד  ןר וחלקם 'צונמא'), בעוד שלפי פירוש הרשב"ם מדובר על ענייעפ

 במרכז השדה יכול להימדד עמו. 

לפנינו בגמרא מובאת הברייתא במלואה, ונראה שרבנו רק קיצר בציטוט הברייתא, ולא שגרס אחרת  .631

 בגמרא.

 .שיטה מקובצתהיד נראה שיש לקרוא: "באהלם" (?) ותוקן על פי הבכתב  .632

 וכן הוא לפנינו בגמרא. שיטה מקובצתתוקן על פי ה .633
 : "דעתיה דלוקח".שיטה מקובצתנראית יותר גרסת ה .634

בביאור שני הפירושים המרכזיים בסוגיה (של הרשב"ם ושל רבנו) עיין ברשב"א. ובמאירי פירש  .635

"ם, וסיים: "וגדולי המפרשים (= הראב"ד) פירשו בזו דברים שאינם נראים". מעין פירוש הרשב

 ח) פירש כפירוש רבנו.-ובר"י קרקושא כתב שנראה שהרמב"ם (הלכות מכירה פכ"ח הלכות ז
אבל הרשב"ם פירש שמשפט זה נאמר למוכר, והקשה הרשב"א שאם כן היה צ"ל: "אי זוזי שקלת  .636

 אך לפירוש רבנו ניחא.שקול כזולא דהשתא".  -מיניה 
 .שיטה מקובצתבכתב היד נראה שיש לקרוא: "שזילא" (?) ותוקן על פי ה .637

כגון שהקרקע העודפת הייתה שווה מנה בשעת המכירה ועכשיו שווה חמישים זוז, שאם ישלם מעות  .638

עליו להחזיר קרקע ששווה  -פשיטא שישלם מנה כשעת המכירה, ולכן גם כשיחזיר את הקרקע  -

קרקע] שהותיר יחזיר שני רובעין" (לשון הרשב"א בביאור דעת רבנו),  -מנה, ו"במקום רובע [ כשיוע

 ואם כן נמצא שהמוכר מרוויח מביטול המכירה, ולכן אין כופין את המוכר למכור.
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מימר מתני' כגון דהוה דהוה ליה ל ,התם 'כך, דקאמ 'ולפי דעתי אין לשון הגמרא נר
לי כמעט משפט מעוקל,  'והשתא משמ' דעל הברייתא קאמר. ועוד כי נר ,'ויקירא וכ

אבל כשנכוף אותו  ,וזהו דין -[נן בהדיה, יתן מעות בשעת היוקר] דתרתי לרעותא עבדי
זהו חוץ מן הדין, יאמר לו מעות אני חייב לך  -שער הזול כליתן קרקע באותם המעות 

 , [שאיני רוצה עתה ליתן קרקע.ומעות אתן לך ,פורע כשעת המקח ביוקרשהרי אני 
 - כופין המוכר למכורכלומר הא דקתני  639ע"כ נ"ל כי על הברייתא הוא חוזר],
במה שהוספת לו ויהיה  640]פן יפטור אותך[ ,לטובתו אומרין לו אל תבקש ממנו קרקעך

והוא על  641,תבקש ממנו מעותלך הפסד גדול, שמכרת לו בשעת היוקר ועכשיו הוזל. רק 
 ,ואח"כ יתרצה ליתן לך קרקע באותן המעות 642,שעת היוקר שקונה ממךככרחו יתן 

ולא תוכל  ,כי אתה מעות חייב לו ,הב ליה כזילא דהשתא -יהבת ליה  643ארעאנאמר לו 
 644.זה הדין יושר נוכח .לפטרו במה שהותיר לך בלבד

כלומר כל מה שנתן לו, הן קרקע  ,מנווהתניא כשהוא נותן לו נותן לו כשעה שלקח ה
זילא כואת אמרת דאי יהיב ליה ארעא יהיב ליה  ,נותן לו כשעה שלקח ממנו - הן מעות
ואם יחזיר לו קרקע בודאי כל מה  ,התם כגון דהוה זילא מעיקרא ויקרא השתא .דהשתא

ממנו, אינו נותן לו כשעה שלקח  -אבל אם יחזיר מעות  ,שהותיר יחזיר וזהו דין גמור
  645.עכשיו הוא מוכר לו -יטול אם ירצה, ואם יקח ממנו מעות  [ו]מפני שזה קרקע

י שאם תחלק המותר תהיה מחילה "אעפ 646,אפי' לכמה כורין - ט' קבין שאמרו

שהן מחילה  ורב נחמן אמר נותן שבעת קבין ומחצה לכל כור וכור ,לכל כור וכור
שלושים סאין, נמצאו ז' קבין ומחצה לחשבון משנתינו, רובע קב לבית סיאה, והכור 

 .מחילה לכור

 דף קד ע"ב

יש משתבשין במלתיה דרב נחמן, שסברו  647.וכו' ואידך אי הוי ט' קבין מהדר ליה ארעא
ואינו כן, אלא  ,מה שיותיר על ז' קבין ומחצה לכל כור וכור קאמר - האי ואידך דקאמר

 
 .שיטה מקובצתארבעת הקטעים האחרונים המובאים בסוגריים מרובעים הושלמו על פי ה .639
 .שיטה מקובצתלה לא ברורה ואחריה כתוב "אותו" ותוקן על פי הבכתב היד ישנה מי .640
 בחידושי הר"י קרקושא הקשה שפירוש זה סותר את לשון הגמרא "כופין". .641
 .645משמע שהמותר נקנה כבר בשעת המקח, ולא עכשיו בשעת התשלום, ועיין להלן הערה  .642
 הניסוח בר"י קרקושא: "אי ארעא...". ובצת. שיטה מקכך בכתב היד וב .643

ואינו "משפט מעוקל" כפי הפירוש הראשון, שהרי לפירוש זה לא כופין את הקונה להחזיר קרקע  .644

 בניגוד לפירוש הראשון. -גדולה כשער הזול, שהרי הוא רשאי להחזיר מעות 
יכול למוכרו כשער היוקר  - שהרי בידי המוכר לסרב למכור לו את המותר, ולכן כשנתרצה למוכרו .645

דהשתא, כפי שכתב רבנו כאן, או כשער היוקר דמעיקרא (היכא שהייתה יקרה והוזלה), כפי שכתב 

 ).642רבנו לעיל (עיין הערה 
 לפנינו בגמרא: "ט' קבין שאמרו ואפי' בבקעה גדולה". .646
 הדרי". -א (דהוי) לתשעת קבין לפנינו בגמרא: "ואי איכא מילתא יתיר .647
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ר ליה ארעא, אבל מ"מ בעינן מהד -קבין בין המחילות והמותר  אם יגיע המותר לט'
 648מחילה. שיצאו המותרות מתורת

מחזיר לו את הקרקע.  -לרב נחמן שאם שייר בשדה בית ט' קבין  649איתיביה

, ואע"ג דכי פלגת להו הויא מחילה לכל חד וחד, השתא דזבין ליה כורים מאי לאו

מחילה , ויהיה שם מותר עד שהגיע בין הכור 650דזבין ליה (בית) ,לא מיהא הדרי.

 והמותר לט' קבין.

, וכי פלגת להו הוי רובע קב לסיאה תים]א[סמאי לאו דזבין ליה  בית חצי קב, ובגנה
. והוה נמי מ"ל סאה לא, דזבין ליה סיאהוהשתא מיהא הדרי בארעא.  והויא מחילה,

 מתמר ליה. אומחצה, אבל פלגי כור וסאה ל 651]כורומחצה [ו
י פלגת להו הוי חצי רובע כ, דו דזבין ליה סאהמאי לא דברי ר' עקיבא בית רובע,כו

, דנפיק ליה מתורת לא, דזבין ליה חצי סאה לחצי סאה מחילה, והשתא מצטרפי והדרי.
שיש בשדה: מחילה, וחזרה במעות, וחזרה  ובכל אילו השיעורין יש ג' דינין כמו .מחילה
כשיגיע  ,במעותיותר מרובע חזרה  ,ובגנה לרבנן רובע קב לסאה הויא מחילה .בקרקע

יותר מחצי רובע  ,רובע לחצי סאה מחילה חצי ,וכן לר' עקיבא .לחצי קב חזרה בקרקע
 כשיגיע לרובע חזרה בקרקע. ,חזרה במעות

ונמצא  653, פי' קודם שנמדד עשאו גנה ואח"כ מדדגנה 652בעי רב אשי שדה ונעשה
חשיב, ומהדר בתר מעיקרא אזלינן ושדה זבין ליה או בתר השתא אזלינן דהא  ,המותר

 ליה ארעא.

 דף קה ע"א

, דאינהו מספקי להו אי אזלינן בתר לשון אחרון או חלוקין עליו חביריו על בן ננס

מהו דתימא מאי דמספקא להו  654,פשיטאומשום הכי יחלקו את חדש העבור.  לא,

דפשיטא להו היכא דהויא חזרה לשון  ,בלשון ראשון ובלשון אחרון מספקא להו לאו

נן כבן ננס, והאי דאסתפק להו בחדש העבור משום דאיכא למימר חזרה תפסי אחרון

ולשון אחרון תפסינן, או שמא פרושי פריש למילתיה ולא אסיק אדעתיה חדש  היא

 
נראה שרבנו מפרש כפירוש הרשב"ם (וכן פירשו המאירי והריטב"א), ודוחה את הפירוש הראשון  .648

שדחה הרשב"ם. אבל ברמב"ם (הלכות מכירה פכ"ח ה"ז, ועיין שם במגיד משנה) נראה שכן פירש 

השני שדחה הרשב"ם. אמנם ) נראה שפירש כפירוש שיטה מקובצתכך, ובר"י מגאש (הובאו דבריו ב

 עיין במאירי שכתב שהרמב"ם נמשך בפירושו אחר הר"י מגאש, ומשמע לכאורה שפירושם שווה.

 לפנינו בגמרא: "איתיביה רבא", והברייתא מובאת בקיצור. .649
 מילה זו מחוקה בכתב היד ולפנינו ליתא. .650
 .בצתשיטה מקומילה זו אינה ברורה בכתב היד והיא הושלמה על פי ה .651
 ."נעשיתלפנינו בגמרא: " .652

: "נמדד". וכן פירשו מרבית הראשונים ש"נעשית גנה" שיטה מקובצתבאפשר שיש לקרוא: "מכר". ו .653

, 464בשעת מדידה, למעט המאירי שהתייחס לשעת העמדה בדין, ועיין שם בהערות המהדיר (עמ' 

  ח).-הערות ז

 לפנינו בגמרא: "מאי קא משמע לן, תנינא". .654
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ואי הוה דכיר ליה לא הוה אמר מדינר זהב לחדש אלא בשנים עשר זהובים  העבור,

יקייהו בלשון אחרון או והיינו ספיקייהו. קמ"ל רב דחלוקין עליו, וספ, לשנה ושתיק

 בלשון ראשון הוה.

 דף קה ע"ב

 הכא נמיליה חצי החדש, (ו)משום דתפיס בבא באמצע החדש, והתם טעמא מאי 

ואחר פחות שבלשונות נמי  .ליה בכליו של לוקח דתפיסראשון ראשון קנה משום 

 ומאן דתפיס ידו על העליונה. משום דהמע"ה,

 .פלגו דזוזא שהוא תשעים וששה פרוטות ,פי' אסתירא .וכו' אסתירא מאה מעי
כמו הפורט סלע ממעות מעשר  ,שהם מאה פרוטותמעי  655ואח"כ אמר מאה (זוזי)

 657והענין הזה אינו נמצא אלא בש"מ שהודה ומת. 656.שני
 .אי הואי התם הוה יהיבנא כוליה למשכירוכו' דאמר זמנא  658והא אמר רב [חדא]

ומלתא קמייתא אדעתא  ,שישי קא מפרפרואיכא אלא  התם לאו חזרה מהו דתימא
 ) [ליכא]איכא(משנים עשר זהובים לשנה אי  :דמילתא בתרא קאמר לה, והכי קאמר

שי מפריש ו. ואע"ג דפרקמל"ן ,עבור מדינר זהב לחדש 659) [איכא]ליכא(עבור, ואי 
לאו הכי מפרשינן ליה, מיהו האי פי' דמפרש האי גברא מצינן למימר  -דאמרי לעיל 

בורא בתרא מסכים על דיבורא קמא וחד ימא מסכים על דבורא בתרא או דדבורא ק
 660.א ומדחי לה וזיל הכא ומדחי להכוזיל ה ,מינייהו לא פליג על חבריה

אין לו אלא עשרין  -זוזין מאה דאינון סלעין עשרין  661ומשנת גט פשוט ששנינו

ומאי  ,לשונותאין לו אלא מנה, וזה הפחות שב -מאה דאינון סלעין תלתין  ,זוזין

 ,ולימא מאי קמ"ל ,עליה דרב וטעמא לא הקשו עליה דשמואל מיהא מתני' כדאקש

ולימא הוא דאמר כבן  ,מאי טעמא לא אקשינן עליה דרב מהאי מתני' ,ועוד .תנינא

 ,ואיכא למימר דלא דמיא מתני' לפלוגתא דבן ננס וחביריו, דהא דאינון קאמר .ננס

 -בלא טעותא  662עי במילתיה, וכיון דלא סגיא ליהקא טדובודאי פרושי מפריש אלא 

שדינן ליה כלה לנתבע, דיד בעל השטר על התחתונה. אי נמי איכא למימר זוזין היו 

 
 ליתא. שיטה מקובצתמילה זו נראית מיותרת וב .655

בבא מציעא מה ע"א, והגמרא שם קוראת למעות "פריטי". עיין ברשב"ם סד"ה תפוס לשון אחרון.  .656

 ."ובמקומו נכתב "כו' שיטה מקובצתהמשפט האחרון ("שהם... מעשר שני") ליתא ב
 רי שפירש שמדובר בשטר חוב.ועיין ברשב"ם שפירש שמדובר במכירה בעל פה ונתרצו, ובמאי .657

  .שיטה מקובצתבכתב היד: "חסדא" ותוקן על פי ה .658

 .שיטה מקובצתתוקן על פי ה.659
 ועיין ברשב"ם ד"ה מהו דתימא. .660
 .להלן קסה ע"ב .661

 מילה זו נוספה בכתב היד מעל השורה. .662
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א"כ סיפא נמי איכא למימר  ,פחותין, שלא היו שוים המאה כי אם עשרים סלעים

 663.שלא היו השלשים שוין כי אם מאה זוזין ןסלעים היו חסריה

 אדף קו ע"

עד כאן דברנו במי שמוכר  ,. פי'עד שתות ינכה ,ומצריו פחות משתות הגיעו 664ניווסימ
לחבירו בלא ראית השדה, אלא שיאמר לו בית כור עפר שיש לי בבקעה פלונית אני מוכר 

אחר זמן מדדו אותה ומצאוה חסרה ויתרה. אבל  ,לך, הלך זה ושאל עליה והחזיק בה
יה ואמר לו בית כור זה נאה לו סימניו ומצרעתה דברה המשנה במי שהעמידו עליה והר

אלא א"כ יהיה חסרון גדול  ,כבר נתרצה במה שיש תוך המצרים ההם - 665אני מוכר לך
 עד שיגיע היתרון ליותר משתות.  ,כבר מכר את הכל -ר יוכן אם יות ,שיגיע עד שתות

פחות משתות עצמה  ,מפרש למתני' כפשטה ,רב הונא אמר שתות כפחות משתות

ולא שתות  ,קא חשיב מלמעלה למטה שליש ורביע עד שתות ,הגיעו, עד שתות ינכה -

 666.אלא דס"ל עד ולא עד בכלל ,והוא נמי חשיב מלמעלה למטה ינכה, -בכלל 
לפי ששנינו במשנת כתובות שום הדיינין שפחת  ,פי' ,כשום הדיינין בשתות עצמה

 667.פחות וכן שנינו ,השתות

 
 שיטה מקובצתליתא בוכעין זה כתב הרשב"ם בפירושו למשנה שם. קטע זה ("ומשנת... מאה זוזין")  .663

 אך הקושיה והתירוץ הובאו ברשב"א ובר"ן בשם רבנו. ועיין בתוספות (ד"ה פירושי) שתירצו אחרת.

 כלפנינו: "בסימניו". שיטה מקובצתב .664
וכן פירשו הרשב"ם, המאירי והריטב"א שמדובר שהראה לו את השדה ופירש סימניה ומצריה. אבל  .665

) וברמב"ם (הלכות מכירה פכ"ח הי"ב) נראה שהעניין מקובצתשיטה בר"י מגאש (דבריו הובאו ב

 תלוי באמירה בלבד.
. ועיין ברשב"א שכתב בשם רבנו שרב שיטה מקובצתקטע זה ("רב הונא... ולא עד בכלל") ליתא ב .666

הונא ורב יהודה נחלקו מהי הגרסה במשנה (כשתי הגרסות בתוספות ד"ה הכי גרסי'), ואילו לפנינו 

 כתוב שם). ליתא (ואינו אף בספר  שיטה מקובצתבכתב היד וב

 ). וחבל על דאבדין. שיטה מקובצתכאן מסתיים כתב היד (להשלמת הדיבור עיין ב .667
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