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דף קב:
רשב"ם ד"ה האומר
בפרשב"ם בד"ה האומר כו' ולאו מקום הראוי לזרוע כור תבואה קאמר אלא לפי חשבון
כו' עכ"ל הא ודאי דלפי חשבון חצר המשכן נמי בית סאתים כפי זרע קאמר ולשון בית
כור נמי בית כור זרע משמע כמ"ש התוס' בפרק הכונס אלא דר"ל דלא נאמר כפי מקום
הראוי לזרוע קאמר דיש מקום דלא מצמיח כ"כ כמו במקום אחר דהשתא ע"כ בית כור
תבואה קאמר ואהא קאמר דבכל מקום משערינן בשוה דהיינו בית כור זרע כחצר המשכן
ששיערו חכמים וק"ל:
רשב"ם )1
a) Part 1
אמות  or 5,000 squareאמות  by 50אמות  was 100משכן  of theחצר i) The
"מקום הראוי לזרוע בו סאתיים"  wasחצר המשכן  that theמשער  wereחכמים )ii
ראוי לזרוע בו  – the area that’sסאתיים  which is 15סאה  there are 30כור iii) since in a
אמות  or 75,000 squareאמות  is 15 times 5,000 squareבית כור
 thatמוסיף  isרשב"ם – b) part 2
ולאו מקום הראוי לזרוע כור תבואה קאמר אלא לפי חשבון ששיערו חכמים
מהרש"א )2
רשב"ם  ofהוספה  to theקשיא )a
חצר  is based on theבית כור  on the area of aחשבון i) We’ve established that the
מקום הראוי לזרוע בו סאתיים  beingהמשכן
תירוץ )b
 – butשדה  toשדה  can be planted varies fromזרעים  ofכור i) The area in which a
 – and thereשדות  grows is the same in allתבואה  ofכור the area in which a
 becauseמקום הראוי לזרוע כור תבואה  can’t meanבית כור  that aטעות might be a
 must insteadבית כור  – and that aשדה  to anotherשדה  varies from oneמקום this
שדה  grows that’s the same in everyתבואה  ofכור  in which aמקום mean the
 aשדות  means for allבית סאתים  explains thatרשב"ם – טעות ii) To avoid this
 was aחצר המשכן  that in the particular case of theאמות standard 5,000 square
 means 15 times thisשדות  for allבית כור  – and that aמקום הראוי לזרוע בית סאתים
standardized amount

בא"ד והוא בריבוע
בא"ד והוא בריבוע ד' אמות כו' עכ"ל כבר כתב מהרש"ל שנפל טעות בפירשב"ם ועיין
על דבריו בקדושין בפרק האומר אבל הריבוע שכתב שם אינו מכוון כל כך וכבר כתבנו
בחדושינו סוף מסכת ביצה שזה הריבוע מחזיק רע"ג אמות וה"ט ואצבע קטנה על רע"ג
אמות וה"ט ואצבע קטנה ע"ש ודו"ק:

3

רשב"ם )1
 calculates the length (the same as the width) of a square that containsרשב"ם )a
אמות 75,000 square
 means that theרשב"ם  and says thatרשב"ם  ofחשבון  theמגיה  isקידושין  inמהרש"ל )b
טפח ¼  less thanמשהו  plus aטפחים  and 5אמות length is 273
מהרש"א )2
" that’s anאצבע קטנה"  plus anטפחים  and 5אמות a) A more accurate calculation is 273
שיעור extremely small
b) Here is a calculation
i) the length as well as the width of the square is the square root of 75,000
אמות  plus 0.86128אמות  which is 273אמות square
 plus 0.1677668טפחים  are 5אמות  – 0.86128אמה  in anטפחין ii) since there are 6
טפח  is slightly more than 1/6th (.16666667) of aטפח  – 0.1677668טפח

תד"ה המקדיש
תוס' בד"ה המקדיש כו' והתם נמי יליף כו' מי כתיב משנת היובל עכ"ל ר"ל דצ"ל נמי
התם דרב משנת היובל ולשמואל בשנת היובל משמע שפיר שנת היום עצמה משום דלשון
תורה לחוד וק"ל:

דף קג.
סוגיא דאין נמדדין עמה חלק א' תד"ה אין נמדדין
[דף קג עמוד א] בד"ה אין נמדדין כו' אבל הכא שאין מקדיש בפירוש לא כו' עכ"ל אבל
לפרשב"ם דעכ"פ ליקדשו פריך שפיר דאמאי לא ליקדשו באנפי נפשיה נמי בסתם בתורת
שדה אחוזה ודו"ק:
ערכין  inמשנה )1
המקדיש שדהו נותן לו לבית זרע חומר שעורים (בית כור) חמשים שקל כסף
היו שם נקעים עמוקים י' טפחים או סלעין גבוהין י' טפחים אין נמדדין עמה
אין נמדדין עמה  on the meaning ofרשב"ם )2
אין נמדדין עמה לפי חשבון זה הקצוב בפרשה דחשיבי שדה בפני עצמן וכיון
דלא הוי שדה זרע – אין נפדין אלא בשווייהן"
רשב"ם  as explained byגמרא )3
קשיא )a
מקדיש  is because theאין נמדדין עמה  – if the reason thatליקדשי באנפי נפשייהו )i
 and wants to be able to beשדות  to be separateסלעים  andנקעים considers the
 thatשדה אחוזה  them separately – then why aren’t they considered separateפודה
בשווייהן  and notלפי חשבון הקצוב בפרשה  separatelyנפדה can be
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 can’t be becauseשדה אחוזה ii) And the reason that they don’t count as separate
 teaches thatברייתא ) since aכור  (the same as aזרע חומר שעורים they’re less than
לפי חשבון הקצוב בפרשה  isפדיי'  theחצי תרקב  even aמקדיש if a person is
רשב"ם )4
שאלה )a
– לא קדשי כלל  in the sense thatאין נמדדין עמה  meansערכין  inמשנה i) Maybe the
קדשי  to prove thatתרקב  ofברייתא  relies on theגמרא and the
רשב"ם  ofתשובה )b
" – andהמקדיש את השדה הקדיש את כולן אפילו בור וגת"  saysהמוכר את הבית  inמשנה i) A
מקדיש נקעים וסלעים  that he’s alsoפשיטות from this it’s a
מהרש"א  as explained byרשב"ם  forראי'  – anotherתוספות )5
 that containsשדה  a largeמקדיש  here deals with a person who’sמשנה  – theהקדמה )a
ברייתא  – theמקדיש נקעים וסלעים  that he’s alsoמפרש בהדיא  without beingנקעים וסלעים
בית תרקב  aמקדיש  that he’sמפרש בהדיא  deals with a person who’sתרקב on
לא  areנקעים וסלעים  here means thatמשנה  in theאין נמדדין עמה b) Now it can’t be that
תרקב  onברייתא  should have answered that theגמרא  – because then theקדשי כלל
בית  deals with aברייתא  – since theקדשי  areנקעים וסלעים isn’t relevant to prove that
נקעים וסלעים  here deals withמשנה  – while theמקדיש בהדיא  that a person wasתרקב
 referred only toמקדיש ) because theבשווייהן  at all (evenקדשי that possibly aren’t
שדה  in theנקעים וסלעים  to theבהדיא  and notשדה the
 it follows that theבשווייהון  at leastקדשי  thatפשיטות  who says it’s aרשב"ם c) but for
לפי חשבון הקצוב בפרשה  is alsoנקעים וסלעים  ofפדיי'  is relevant to decide thatברייתא
הקדיש שדה שיש  andהקדיש תרקב בפירוש  betweenמחלק  to beסברא because there’s no
לפי חשבון הקצוב  isפדיי'  for the purpose of determining whetherבה נקעים וסלעים
בשווייהן  orבפרשה

סוגיא דאין נמדדין עמה חלק ב' תד"ה אי הכי
בד"ה אי הכי כו' דהשתא נמי פריך מנייהו כו' עכ"ל ר"ל דליכא למימר דלא פריך מסלעים
כלל משום דהמקשה נמי אסיק אדעתיה למימר שדרא דארעא כו' דמדאצטריך לשנויי כו'
וק"ל:
גמרא  of theהמשך )1
 dealsמשנה  – Theברייתא  from theגמרא  of theקשיא  to theרב עוקבא בר חמא  ofתירוץ )a
"בית זרע"  and don’t count asבני זריעה  that aren’tמלאים מים  that areנקעים with
סלעים  doesn’t mentionתירוץ b) Note that the
גמרא  of theהמשך )2
 refers toמשנה  – namely now that you’ve said theאי הכי אפילו בפחות מי' נמי – קשיא )a
 should apply even if they’reאין נמדדין עמה  thatדין  – theמלאים מים  that areנקעים
פחות מי'
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תירוץ  of thisפרטים " – theנקעים נגאני דארעא מיקרי סלעים שדרא דארעא מיקרי" – תירוץ )b
נקעים  as well asסלעים  deals withתירוץ aren’t relevant but note that the
תוספות )3
קשיא )a
 would apply toאפילו בפחות מי'  ofקשיא  because theמגומגם  isאי הכי  ofלשון i) The
נקעים  hadn’t said that theרב עוקבא בר חמא  even ifראוין לזריעה  that aren’tסלעים
מלאים מים  areמשנה in the
מהרש"א )4
קשיא )a
 realized fromגמרא  because theסלעים  forקשיא  doesn’t ask itsגמרא i) Maybe the
שידרי דארעא  areסלעין the start that
תירוץ )b
 wouldn’t have had to sayתירוץ  in hisרב עוקבא בר חמא i) Can’t be because then
שידרי דארעא  areסלעים that

דף קג:
תד"ה אם הי' סלע
[דף קג עמוד ב] בד"ה אם היה סלע כו' שהכל סלע אחד אפי' לא יהא גדול אלא בית רובע
כו' עכ"ל ולא חש ר"ת להך פירושא מה שהקשה הרשב"ם לפירוש רבותיו דמ"ש סלע
יחיד מסלעים הרבה מכונסים כו' וק"ל:

דף קד.
סוגיא דמדה בחבל חלק א' רשב"ם ד"ה אלא מהא
[דף קד עמוד א] בפרשב"ם בד"ה אלא מהא כו' הלכך איצטריך למיתני ברישא היכא
דא"ל האי כו' עכ"ל מיהו ק"ק דהיכא דא"ל נמי האי או האי דאזלינן בתר ההוא לישנא
נמי לא איצטריך דהא קתני בסיפא דאזלינן בתר א' מב' הלשונות אפי' בסתר ליה מקודם
מכ"ש בלא סתר להם כלל דאזלינן בתר א' מהם וצ"ל דלא זו אף זו קתני ועי"ל דאיצטריך
למיתני ברישא בהאי או האי דאזלינן בתר ההוא לישנא בלא סתר לרבנן דפליגי בסיפא
בסתר אבן ננס וק"ל:
)משנה א'( דף קג at :משנה )1
בית כור עפר אני מוכר לך מדה בחבל פיחת כל שהוא ינכה הותיר כל שהוא יחזיר – רישא )a
ואם אמר הן חסר הן יתר אפילו פיחת רובע לסאה או הותיר רובע לסאה הגיעו – סיפא )b
מדה בחבל הן חסר הן יתר לבן ננס תפוס לשון אחרון – )משנה ב') דף קד at :משנה )2
חלוקין עליו חביריו על בן ננס – דף קה at .גמרא )3
 hereגמרא )4
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a) איבעיא להו בית כור סתמא מאי
b)  – תא שמעfrom the  רישאof ' משנה אit’s  משמעthat  לא הגיעוonly for  – מדה בחבלso that
בסתמא הגיעו
c)  – קשיאfrom the  סיפאof ' משנה אat : דף קדit’s  משמעthat  הגיעוonly if – הן חסר הן יתר
so that בסתמא לא הגיעו
d) אלא מהא ליכא למשמע מיני' – מסקנא
5) רשב"ם
a) קשיא
i) Either the  רישאof ' משנה אisn’t  מדויקbecause the  דיןis  לא הגיעוeven for – סתמא
or the  סיפאof ' משנה אisn’t  מדויקbecause the  דיןis  הגיעוeven for סתמא
b)  הקדמהto the  תירוץof רשב"ם
i) Note that in ' משנה בthat deals with two contradictory  לשונותthe  משנהis מדויק
and deals only with where the  מוכרactually said both  מדה בחבלand הן חסר והן
 – יתרthe  משנהcan’t deal with where the  מוכרsaid  כור עפר אני מוכר בסתמאand
then added either  הן חסר הן יתרor  מדה בחבלbecause the addition obviously
makes the case not involve  סתמאat all
c)  תירוץof לגופי' איצטריך – רשב"ם
i) ' משנה אthat deals with where the  מוכרused only one  לשוןneeds to deal with
where the  מוכרactually said  הן חסר והן יתרor ( מדה בחבלeven though we’ve
shown that  ממה נפשךone of these  לשונותisn’t  מדויקin this  )משנהto be
consistent with ' משנה בand to teach that
(1) although ' משנה בdoesn’t follow  מדה בחבל( חד לישנאor  (הן חסר הן יתרif לשון
 אחרוןis  סותרthe חד לישנא
(2) we do follow  חד לישנאwhere there is no  סתירהwith לשון אחרון
6) מהרש"א
a)  קשיאto רשב"ם
i) From ' משנה בthat follows  לשון אחרוןeven where  לשון ראשוןis a  סתירהto לשון
 אחרוןit’s a  פשיטותthat we follow  חד לישנאwhere there’s no  סתירהfrom another
לשון
b) Two other  תירוציםthat explain that ' משנה אneeds to be consistent with ' משנה בand
therefore can’t deal בסתמא
i) First  – תירוץthe  מהלךof the  משניותis  – לא זו אף זוnot only as in ' משנה אdo we
follow one ( לשוןeither  מדה בחבלor  )הן חסר הן יתרif there’s no  סתירהfrom a
prior  לשוןwe also as in ' משנה בfollow one  לשוןdespite a  סתירהfrom a prior
לשון
ii) Second  משנה א' – תירוץteaches that although  רבנןin ' משנה בdisagree with בן ננס
and follow neither  מדה בחבלnor  הן חסר הן יתרwhere there is a  סתירהwith the
other  – לשוןstill they do follow one of these  לשונותif there’s no  סתירהwith the
other לשון
7

סוגיא דמדה בחבל חלק ב' רשב"ם ד"ה כגון דהוי זולא
מעיקרא
בד"ה כגון דהוה זולא מעיקרא דא"ל לוקח לא בעינא לקנות קרקע ביוקר כו' עכ"ל והשתא
:הך ברייתא דלעיל דכופין את המוכר למכור ואת כו' איכא לאוקמי נמי בכה"ג וק"ל
1) משנה
a) If a person says  בית כור עפר אני מוכר לך מדה בחבלand he was  – מותיר משהוor if he
said  בית כור עפר אני מוכר לך הן חסר הן יתרand he was  מותירmore than a רובע לסאה
then – so long as the  סך הכלof the  מותרisn’t more than 9  עושין חשבון – קביןand the
 לוקחneeds to be  מחזירthe  מותרwith (as decided by  מעות )מוכרor by  חזרהof the
מותר קרקע
2) 'ברייתא א
a) כופין את המוכר למכור
3) גמרא
a) קשיא
i) ' ברייתא אseems to say that the  לוקחcan decide to pay the  מוכרwith  – מעותthis
is  סותרthe משנה
b) תירוץ
i) ' ברייתא אdeals with where the  קרקעis  זולnow and teaches that if the מוכר
requires that the  לוקחbuy the  מותר קרקעfor  מעותthe  מוכרmust accept the now
 זולprice for the יתר
4) 'ברייתא ב
a) כשהוא נותן לו נותן לו כשער שלקח ממנו
5) גמרא
a) קשיא
i) ' ברייתא בcan be consistent with the  משנהif we explain that (the same as ברייתא
' )אit deals with where the  מוכרdecides to require that the  לוקחbuy the  מותרfor
מעות
ii) but how does ' ברייתא בfit with ' ברייתא אas we’ve explained it
b) תירוץ
i) ' ברייתא בdeals with where the  קרקעwas  זולא מעיקראand is more expensive now
– and teaches for that case that  לוקחcan say that he’ll only pay at the original
 זולprice
6) מהרש"א
a) ' ברייתא אdoesn’t say what price the  לוקחneeds to pay and possibly holds the same
as ' ברייתא בthat if the  מוכרdecides to require that the  לוקחbuy the  מותרfor מעות
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 can insist thatלוקח  and is more expensive now – theזולא מעיקרא  wasקרקע and the
 priceזול  at the originalמותר he’ll only buy the
 for the sameמשנה  is consistent with theברייתא א'  could have said thatגמרא b) So the
משנה  is consistent with theברייתא ב' reason that

סוגיא דמדה בחבל חלק ג' תד"ה פחות כל שהוא ינכה
תוס' בד"ה פחות כל כו' וא"ת ולימא ליה דאדעתא כו' וי"ל דקאי בתוך השדה כדמפרש
דמתחלה כו' עכ"ל לכאורה כבר לעיל בתוספות תירצו זה על קושיא זו בעצמה ונ"ל
דדבריהם דלעיל הם דברי ר"י והוא לא מחלק בין קאי בתוך השדה בין לא קאי דבכל גוונא
נאמר דמתחלה היה יודע שאינו מכוון כ"כ כו' כמ"ש התוס' לעיל אבל הרשב"א כתב לקמן
מכח קושיא א' דבאינו עומד בתוך השדה מצי א"ל שפיר דאדעתא דהכי לא זבני ומזה
לשיטתו הוצרכו הכא להוסיף הכא בדבריהם וי"ל דקאי בתוך השדה כדמפרש כו' דהיינו
כדמפרש הרשב"א לקמן ומהרש"ל הגיה כדפרישית ואין צורך להגיה כל נוסחת התוספות
שלפנינו ודו"ק:
משנה )1
בית כור עפר אני מוכר לך מדה בחבל פיחת כל שהוא ינכה והמקח קיים )a
תד"ה פחות כל שהוא ינכה (הראשון) )2
קשיא )a
"כל דבר שבמדה אפילו בפחות מכדי אונאה חוזר"  holds thatרבא )i
ר"י  byתירוץ )b
 by incorrectlyלוקח  theמאנה  wasמוכר  applies where theרבא  ofדין אונאה i) The
בית כור  and it contained aשדה  theמודד  had beenמוכר  that theלוקח telling the
שדה  theקונה  relied on this statement to beלוקח and the
 andמדידה  there had as yet been noמדה בחבל  saidמוכר  when theמשנה ii) But in the
 they wereשדה  intended to sell theמוכר  should have understood that theלוקח
 only to imply that there’d be aמדה בחבל  saidמוכר standing in and that the
יתר  orפחת  ofמשהו  for even aחשבון
תד"ה פחות כל שהוא ינכה (השני) )3
קשיא )a
 that thereאדעתא דהכי זבני  becauseבטל  isמקח  say that theלוקח i) Why can’t the
בית כור  less than aמשהו not be even a
תירוץ )b
 when theשדה  were both in theלוקח  andמוכר  deals with where theמשנה i) The
 intended toמוכר  should have understood that theלוקח  – andמדה בחבל  saidמוכר
 only to implyמדה בחבל  saidמוכר  they were standing in and that theשדה sell the
יתר  orפחת  ofמשהו  for even aחשבון that there’d be a
תוספות ד"ה אלא לאו )4
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 refers to thisמהרש"א(  aren’t relevant hereפרטים  whoseקשיא a) In answer to another
 standsלוקח  says it’s relevant that theרשב"א )קושיא אחרת  meaningקושיא א'  asקשיא
בתוך השדה
מהרש"א )5
 wasלוקח  it makes no difference whether theתוספות  in the firstר"י a) Note that for
מדקדק  he can’t claim that he wasעומד בתוך השדה  – even he wasn’tעומד בתוך השדה
בית כור that there be precisely a
עומד  both emphasize that it’s only where he’sתוספות b) While the second and third
 but wereר"י  weren’t said byתוספות  – theseמדקדק  can’t beלוקח  that theבתוך השדה
רשב"א instead said by
 willרשב"א " meaning asכדמפרש"  ends with the wordתוספות c) Note that the second
תוספות  in the thirdמפרש

סוגיא דמדה בחבל חלק ד' תד"ה אלא לאו חלק א'
בד"ה אלא לאו כו' וי"ל לאשמועינן דאפי' הכי דוקא בית רובע אבל יתר כו' עכ"ל והשתא
דע"כ בברייתא אית לן למימר הכי במתני' נמי דקתני הן חסר והן יתר ולא קתני בית כור
סתמא נמי איכא למימר הכי דלרבותא קתני דאפ"ה דוקא בית רובע כו' וכ"כ בחידושי
הרמב"ן ומיהו לעיל דמקשה אימא סיפא ואם א"ל הן כו' הא סתמא כמדה בחבל דמי לא
בעי למימר הכי דמשמע ליה דעיקר מלתיה דרובע לסאה הגיעו גם התוס' דלעיל שכתבו
תימה דתלי הן חסר כו' משמע טפי דהגיעו כו' לא אסקי אדעתייהו למימר דלגבי יתר
מרובע תלי הן חסר הן יתר בכבית כור משום דעיקר מלתיה משמע לאשמועינן דרובע
לסאה הגיעו ודו"ק:
"רישא"  - theדף קג at :משנה )1
בית כור עפר אני מוכר לך מדה בחבל פיחת כל שהוא ינכה הותיר כל שהוא – רישא  of theחלק א' )a
יחזיר
ואם אמר הן חסר הן יתר אפילו פיחת רובע לסאה או הותיר רובע לסאה – רישא  of theחלק ב' )b
הגיעו
"סיפא"  - theדף קד at :משנה )2
מדה בחבל הן חסר הן יתר לבן ננס תפוס לשון אחרון ורבנן פליגי עלי' בגמרא
 hereגמרא )3
איבעיא להו בית כור סתמא מאי )a
מדה  only forינכה  thatמשמע  it’sמדה בחבל ינכה  onרישא  of theחלק א'  – fromתא שמא )b
הגיעו  isדין  theסתמא  but forבחבל
הן חסר  only forהגיעו  thatמשמע  it’sהן חסר הן יתר  onרישא  of theחלק ב'  – Fromקשיא )c
לא הגיעו  isדין  theסתמא  but forהן יתר
אלא מהא ליכא למשמע מיני' – מסקנא )d
ברייתא )4
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בית כור עפר אני מוכר לך כבית עפר אני מוכר לך הן חסר הן יתר אני מוכר
לך אפילו פיחת רובע לסאה הגיעו
גמרא )5
קשיא )a
בסתמא ) presumably dealsבית כור עפר אני מוכר לך( ברייתא i) The first part of the
הן  didn’t sayמוכר  even though theהגיעו  isדין  theסתמא and this proves that for
חסר הן יתר
ד"ה פרושי קמפרש  atתוספות  as explained byתירוץ )b
"בית " andכבית כור"  and deals only withסתמא  says nothing aboutברייתא i) The
 – and isהגיעו  isדין  theכבית כור  that forפשיטות  –it takes as aכור הן חסר הן יתר"
כבית כור  the same asהגיעו " isבית כור הן חסר הן יתר"  thatפרושי קמפרש
ד"ה פרושי קמפרש  atתוספות )6
קשיא )a
 – why doesכבית כור  than forהן חסר הן יתר  forהגיעו  thatפשיטות i) It’s more of a
 assume the reverseפרושי קמפרש  ofתירוץ the
 isn’t relevant hereתוספות  ofתירוץ b) The
המשך דגמרא )7
 in fact teachesברייתא  that theמסיק  and isפרושי קמפרש  ofמהלך  theדוחה  isגמרא a) The
הן חסר הן יתר  andכבית כור  andבית כור סתמא  for each ofהגיעו that
ד"ה אלא לאו  atתוספות )8
קשיא )a
הגיעו  need to teachברייתא  why does theבסתמא  forהגיעו  saysברייתא i) Once the
הן חסר הן יתר  saidמוכר when the
תירוץ )b
 more thanפיחת או הותיר  ifהגיעו  isn’tדין  theהן חסר הן יתר i) To teach that even for
רובע לסאה
מהרש"א  brought byרמב"ן )9
קשיא )a
 of theחלק ב'  wanted to derive fromגמרא  when theסוגיא i) In the beginning of the
 becauseלא הגיעו  thatסתמא ( that it must be forהן חסר הן יותר הגיעו( רישא
 – why wasn’t theסתמא  even forהגיעו  should have saidמשנה otherwise the
 toהן חסר והן יתר  forהגיעו  prefers to sayמשנה  by saying theמהלך  thisגמרא דוחה
 more thanפיחת או הותיר  ifלא הגיעו  isדין  theהן חסר הן יתר teach that even for
רובע לסאה
תלי הן חסר והן יתר  answer thatד"ה פרושי קמפרש  inתוספות ii) Similarly why doesn’t
פיחת או הותיר  ifלא הגיעו  thatפשיטות  it’s more of aכבית כור  because forבכבית כור
רובע לסאה more than
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תירוץ )b
 than thatרובע לסאה  forהגיעו  teachברייתא  and theמשנה  that theמסתבר i) It’s more
רובע לסאה  more thanפיחת או הותיר  forלא הגיעו they teach
 is alsoדין  theבסתמא  to say thatמסקנא  is forced in theגמרא ii) It’s only when the
 is thatברייתא  of theחידוש  must hold that theגמרא  says theתוספות  thatהגיעו
רובע לסאה  more thanפיחת או הותיר  ifלא הגיעו  isדין  theהן חסר הן יתר even for

סוגיא דמדה בחבל חלק ה' תוספות בא"ד אלא לאו
בא"ד וי"ל דר' יצחק לא קאמר אלא להצטרף לפחות מרובע לסאה כו' עכ"ל כ"ה בכל
נוסחת תוס' שלנו וכ"ה בתוס' ישנים ופירוש להצטרף לדין של פחות מרובע לסאה דקתני
במתני' דהגיעו דהיינו שאם חסר מן הכור ז' קבין ומחצה דהוי רובע לסאה ויש בשדה זה
טרשין ד' קבין שנמדדין עמה הרי מצטרפין אלו הד' קבין לכור שאין חסר בו רק ז' קבין
ומחצה והגיעו אבל אם היה בו טרשין ה' קבין שאין נמדדין עמה ומצטרפין ה' קבין הללו
לז' קבין ומחצה החסרין כבר והוי חסר יותר מרובע לסאה ויעשה חשבון ומהרש"ל הגיה
מה שהגיה לאין צורך מיהו ק"ק ומאי קושיא אימא דמתני' דלעיל איירי בשיש שם קרקע
יתר מבית כור דהשתא ודאי אי לאו הנהו טרשין הוה צריך ליתן לו בית כור שלם ודו"ק:
קבין  is 7-1/2רובע לסאה  – it follows thatסאה  is 30כור  and aקבין  is 6סאה  – aהקדמה 1) First
כור per
הקדמה 2) Second
המוכר שדה לחבירו בסתמא או אמר הן חסר הן יתר )a
 which is at the rateשדה  for aשיעור מחילה  isn’t greater than theיתר  orחסר i) If a
חשבון  and there is noהגיעו – בית כור  for aקבין  or 7-1/2רובע לסאה of
חשבון  and there is aלא הגיעו – שיעור מחילה  is greater than theיתר ii) if a
דף קב at :משנה – הקדמה 3) Third
האומר לחבירו (בסתמא) כור עפר אני מוכר לך היו שם נקעים עמוקים י'
טפחים או סלעים גבוהין י' טפחים אינן נמדדין עמה (ולכן לא הגיעו) ועושה
חשבון – פחות מכן נמדדין עמה כלומר דהגיעו
)סלעים  (the same asטרשין – ר' יצחק  byמשנה  of theביאור – דף קג at .גמרא – הקדמה 4) Fourth
 even if they’re notלא הגיעו  andאין נמדדין עמה  areיותר מן ד' קבין לכור that together are
גבוהין י' טפחים
ד"ה אלא לאו  atתוספות  ofהמשך )5
קשיא )a
סלעים  thanלוקח  forגרע  is moreחסר  thatפשיטות i) it’s a
 when forיותר מן ד' קבין לכור  that areסלעים  forלא הגיעו  sayר' יצחק ii) So how can
 for aקבין  that’s 7-1/2שיעור מחילה  up to (and including) theהגיעו  isדין  theחסר
רובע לסאה  orכור
תירוץ )b
"ר' יצחק לא קאמר אלא להצטרף לפחות מרובע לסאה" )i
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 means thatתוספות – "להצטרף לפחות יותר מסאה"  to readתירוץ  theמגיה  isמהרש"ל )c
ד' קבין לכור  that are more thanסלעים  thenרובע לסאה  isn’t more thanחסר i) if the
 and theחסר ) so that if the totalחסר " withמצטרף"  (areחסר count as additional
לא הגיע  isדין  theפחות יותר מרובע  is at leastסלעים
 butד' קבין לכור  that aren’t more thanסלעים  doesn’t deal directly withתוספות )ii
חסר implies that they don’t count as additional
מהרש"א )6
 byתוספות  isn’t necessary becauseהגהה  is correct but theמהרש"ל  set out byדין a) The
 andד' קבין  that are not more thanסלעים " refers toלהצטרף לפחות מרובע לסאה" saying
 meaning they don’t count asפחות מרובע לסאה  withמצטרף says that they’re
– פחות מרובע לסאה  that’sחסר  the same as anyהגיעו  isדין  and theחסר additional
 even thoughפחות מרובע לסאה דהגיעו  ofדין  as theדין  expresses thisתוספות note that
רובע לסאה  is preciselyחסר  applies also where theהגיעו
 but impliesד' קבין לכור  that are more thanסלעים  doesn’t deal directly withתוספות )b
חסר that they do count as additional
מהרש"א  ofהמשך )7
בית יוסף בחושן משפט סימן רי"ח – הקדמה )a
כי תנן פיחת רובע לסאה הגיעו דוקא כשאין לו [למוכר] אלא אותה שדה ואומר
לו בית כור שיש לי באותו מקום אני מוכר לך אבל מכר לו בית כור בשדותיו
(שהן בסך הכל יותר מבית כור) נותן לו בית כור מכוון
תוספות  ofקשיא  to theתירוץ b) Another
 deals withדף קב at :משנה  could have answered more simply that theתוספות )i
בית כור " and needs to deliver a preciseבית כור בשדותיו"  soldמוכר where the
גרע  are lessסלעים  teaches that in this caseר' יצחק – חסר  ofמשהו without even a
כור  perד' קבין  are more thanסלעים  applies only if theלא הגיעו  becauseחסר than

דף קד:
סוגיא דמדה בחבל חלק ו' רשב"ם ד"ה הכי גרסינן
[דף קד עמוד ב] בפרשב"ם בד"ה ה"ג וכדברי כו' ואפ"ה לא אמרי' נותן חצי רובע לכל
חצי סאה כו' חצי רובע הוה מחילה לחצי סאה כי כו' עכ"ל דלא ניחא ליה לפרש הקושיא
בפשיטות דלא אמרינן הרובע הוה מחילה לסאה כיון דהוי שיעור גינה והיינו כרב הונא
משום דאיכא למימר טעמא דרב נחמן לעיל משום דהרביעית מכל כור וכור דהיינו ז' קבין
ומחצה לכל כור וכור לא הוה שיעור שדה והוי בתורת מחילה ולא אמרינן לצרפינהו שיהיו
שיעור שדה עד שיהיה משהו יותר על הרבעיים דנפקי מתורת מחילה ואז נצרף אותן
לשיעור שדה משא"כ הכא דהאי רובע גופיה הוא שיעור גינה דאיכא למימר מודה רב
נחמן דאינו בתורת מחילה ולהכי קאמר דה"נ אימא דנותן חצי רובע לכל חצי סאה דהשתא
הוי כל חד וחד בתורת מחילה ולא נצרף אותן שיהיו שיעור גינה עד דליהוי משהו יותר על
הרבעיים לרב נחמן ודו"ק:
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1) First הקדמה
i) If a  חסרor  יתרisn’t greater than the  שיעור מחילהfor a  שדהwhich is at the rate
of  רובע לסאהor 7-1/2  קביןfor a  – בית כורthe  דיןis ( הגיעוthe same as  )מחילand
there is no חשבון
ii) if a  יתרis greater than the  – שיעור מחילהthe  דיןis that  יעשה חשבוןand מייפין כחו
 של מוכרwho can decide to take  תשלומיןfrom  לוקחin  מעותor by  חזרהof the
 – מותר הקרקעbut if the  סך הכלof a  יתרis greater than the  שיעור שדהthat is 9
 קביןthe  דיןis  הדרand the  מוכרmust accept  תשלומיןby  חזרהof the מותר הקרקע
2) Second  מחלוקת – הקדמהof  רב הונאand  רב נחמןin a large  שדהwhere the rate of רובע
 לסאהadds up to a  סך הכלof 9  קביןor more
a)  רב הונאsays that עושה חשבון
b)  רב נחמןsays מחיל
3) Third  מחלוקת – הקדמהof  רבנןand  ר' עקיבאin the  משנהon : דף קגon what  סך הכלcounts
as  שיעור גינהand has the same result for  גינהas a  סך הכלof 9  קביןhas for שדה
i)  רבנןsay the  שיעור גינהis חצי קב
ii)  ר' עקיבאsays the  שיעור גינהis רובע קב
4) Fourth  הוספה – הקדמהby  רשב"םto the  מחלוקתof  רבנןand  ר' עקיבאon גינה
a)  רבנןhold that  רובע הקב לסאהis the  שיעור מחילהfor  גינהthe same as for שדה
b)  ר' עקיבאholds that  חצי רובע הקב לחצי סאהis the  שיעור מחילהfor  גינהunlike the שיעור
 מחילהfor שדה
5)  קשיא – גמראto  רב נחמןas explained by רשב"ם
a) Presumably  ר' עקיבאdeals with where the  מוכרsold a  סאהand there was a  יתרof
 חצי רובעfor each ( חצי סאהthe  שיעור מחילהfor  )גינהfor a  סך הכלof  רובע לסאהthat’s a
 – שיעור גינהyet the  משנהsays that  עושה חשבוןand there’s no  – מחילהwhile for רב
 נחמןthe  דיןought to be  מחילthe same as for  שדהwhere there is a  שיעור מחילהand a
שיעור שדה
6) מהרש"א
a)  קשיאto רשב"ם
i) Why does  רשב"םneed to say for  ר' עקיבאthat the  שיעור מחילהfor  גינהis חצי
רובע לחצי סאה
ii)  רשב"םcould just as well have said that  ר' עקיבאagrees with  רבנןthat the שיעור
 מחילהis  רובע הקב לסאהand the  קשיאof  רב נחמןwould still apply because the
 שיעור מחילהfor a whole  סאהwould still be equal to the שיעור גינה
b) תירוץ
i)  רשב"םholds that if the  גמראwere to ask this  קשיאthe  גמראwould have
answered for  רב נחמןthat
(1) for  שדהthe  רובע לסאה( שיעור מחילהor 7-1/2  )קבין לכורisn’t destroyed by
( שיעור שדהa total of 9  )קביןbecause they are different שיעורים
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שיעור גינה  is destroyed by theרובע לסאה  ofשיעור מחילה  theגינה (2) but for
 are the sameשיעורים because the

סוגיא דמדה בחבל חלק ז' רשב"ם ד"ה ואית דמפרשי
בד"ה ואית דמפרשי דהאי כל שהוא אפי' כו' דא"כ מאי אהני ליה הן חסר כו' עכ"ל מיהו
מצינן לפרושי דקאי ארישא אמדה בחבל דאם הותיר כל שהו דיחזיר כפי מה שירצה מוכר
מעות או קרקע כפרשב"ם במתני' ואהא קתני הכא אם היה סמוך כו' אלא דא"כ דקאי
ארישא לא ה"ל למיתני הך ברייתא בתר פסקא שאם שייר בשדה כו' וק"ל:
חלק ו'  inהקדמות 1) Refer to the
ברייתא )2
אם הי' [מותר קרקע שמכר מוכר] סמוך לשדהו אפילו כל שהוא מחזיר לו קרקע )a
רשב"ם )3
סמוך לשדהו  isמותר  teaches that if theברייתא  – theיש מפרשים  ofשיטה )a
רובע  and is less than aכל שהוא  isמותר  even if theמותר  theמוחל  isn’tמוכר i) the
לסאה
 isn’tמותר  even if theמותר  of theחזרה  byתשלומין  must acceptמוכר ii) and the
 insteadמעות  can’t ask to receiveמוכר  – theשיעור שדה
מוכר  deals with where theברייתא  assumes that theרשב"ם  becauseולאו מילתא היא )b
 – in otherרובע לסאה  even for less thanמחילה  and if there is noהן חסר הן יתר said
" accomplishesהן חסר הן יתר"  – it results thatשיעור מחילה words if there is no
nothing
מהרש"א )4
קשיא )a
 thatיש מפרשים i) Answer for the
 (and not with whereמדה בחבל  saidמוכר  deals with where theברייתא (1) the
 and there’sשיעור מחילה ) and that’s why there’s noהן חסר הן יתר  saidמוכר
כל שהוא  isיתר  even if theחזרה
 theסמוך לשדהו של מוכר  isיתר  teaches only that because theברייתא (2) and the
 isn’tמותר  even if theחזרת קרקע  byיתר  to accept theמוכר  can force theלוקח
שיעור שדה a
תירוץ )b
 andדף קד" that’s on .שאם שייר בשדה"  ofפיסקא  appears after theברייתא i) This
הן חסר הן יתר  that deals withמשנה refers to the portion of the
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דף קה.
סוגיא דבן ננס חלק א' תד"ה ובא מעשה
[דף קה עמוד א] תוספות בד"ה ובא מעשה כו' לשמואל דאוקי כו' עכ"ל עיין בחדושינו
ס"פ השואל:

סוגיא דבן ננס חלק ב' תד"ה אבל בא
בד"ה אבל בא כו' וי"ל דמסתברא ליה כו' אבל היכא דאין מוחזק זה יותר היה לב"ד כו'
עכ"ל ומיהו בלאו ההיא דסומכוס מכח הך סברא לא הוה פריך אלא כיון דסומכוס סבר הכי
אית לן למימר דרבנן לא פליגי עליה בהא וק"ל:
משנה )1
מדה בחבל אני מוכר לך הן חסר הן יתר – לדברי בן ננס תפוס לשון אחרון
גמרא )2
אמר ר' אבא בר ממל אמר רב חולקין עליו חביריו על בן ננס דלדידהו הוי ממון המוטל בספק וחולקין )a
דמספקא להו אי אמרינן אי תפוס לשון ראשון או לשון אחרון
קשיא )b
מאי קמ"ל תנינא באחד ששכר מרחץ וכו' ובא מעשה לפני רשב"ג ור' יוסי ואמרו יחלוקו את
החדש העיבור דמספקא להו אי תפוס לשון ראשון או תפוס לשון אחרון

)i

תירוץ )c
i) It’s possible that
 if it’s clearתפוס לשון אחרון  thatבן ננס  withבעלמא  would agreeרשב"ג ור' יוסי )(1
לשון ) that the person who saysמדה בחבל הן חסר הן יותר  onמשנה (as in the
לשון ראשון  fromהדר  isאחרון
 whetherספק  because there’s aיחלוקו  isדין  theמרחץ  ofמשנה (2) And still in the
דינר  and intended instead byלשון ראשון  fromהדר  intended to beמשכיר the
 at the endשכירות  could end theמשכיר  that theפירושי קמפרש  to beזהב לחדש
חודש of every
בן ננס  disagree withרשב"ג ור' יוסי  needs to say thatר' אבא בר ממל ii) That’s why
הדר בי' even if it’s clear that
שמואל )d
"זו דברי בן ננס אבל חכמים אומרים הלך אחר פחות שבלשונות [לטובת מוחזק]" )i
 part 1קשיא )e
שמואל  and thatזו ולא סבירא לי'  meansשמואל  suggests thatלכאורה "זו דברי בן ננס" )i
 andרב  bothכור בשלשים סאה בסלע  – yet in the case ofבן ננס disagrees with
 thatבן ננס  presumably because they agree withראשון ראשון קנה  hold thatשמואל
מקח  counts as a separateסאה  and that eachתפוס לשון אחרון
תוספות  part 2 as explained byקשיא )f
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 becauseבן ננס  agrees withשמואל i) And on the other hand it also can’t be that
יחלוקו  thatר' יוסי  andרשב"ג  ofשיטה  says that theמרחץ  ofמשנה  on theשמואל )(1
בבא בתחלת  andבבא בתחלת החדש כולו למשכיר  butבבא באמצע חדש applies only
החדש כולו לשוכר
תפוס לשון  whetherספוקי מפסקי לי' (a) and presumably the reason is that
 andאחרון
 andמוציא מחבירו  isשוכר  because theבבא בתחלה החדש כולו למשכיר )(i
עליו הראי'
 was alreadyשוכר  because in effect theבבא בסוף החדש כולו לשוכר )(ii
משכיר  because then theאי תפס לא מפקינן מיני'  andחדש  the wholeתופס
המוציא מחבירו עליו הראי' counts as
תופס  counts as if he wereשוכר  because theבבא באמצע החדש חולקין)(iii
half
תוספות  ofהמשך )3
דף ק at .בבא מציעא )a
המחליף פרה בחמור ואין הדבר ידוע הולד של מי יחלוקו – משנה )i
זו דברי סומכוס אבל חכמים אומרים אוקמא בחזקת מרא קמא ואידך המוציא מחבירו – גמרא )ii
עליו הראי'
דף לד at :פרק חזקת הבתים )b
זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי אמר רב נחמן כל דאלים גבר )i
קשיא )ii
ומאי שנא מהא דתנן המחליף פרה בחמור וילדה דלסומכוס יחלוקו ולא אמרינן כל דאלים )(1
גבר
פרק חזקת הבתים  inתוספות )c
קשיא )i
רב נחמן  toקשיא  aמשנה  so why is theסומכוס  doesn’t followהלכה (1) The
תירוץ )ii
 where there isזה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי  assumes that forגמרא (1) The
–מוציא מחבירו  or aמרא קמא  and neither person counts asחזקת מרא קמא no
כל דאלים גבר  isn’tדין  and that theיחלוקו  thatסומכוס  would agree withרבנן
 hereתוספות )d
קשיא )i
המוציא מחבירו ועליו  isאידך  andמי שתפס לא מפקינן מיני (1) We’ve established that
 in the case ofתפיסה  – presumably the same would apply if there’sהראי'
כל  who saysרב נחמן  supportsהמחליף  – it follows that the case ofהמחליף
דאלים ותפס גבר
תירוץ )ii
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 asks thatגמרא (1) The
 where the case begins withהמחליף פרה בחמור  and also forסוגיא (a) in our
 it’s understandable that ifמוציא  who isשמעון  andמרא קמא  who isראובן
המוציא מחבירו עליו הראי'  thatראובן  say forרבנן  theתופס  isשמעון
 and noמרא קמא  where there’s no startingזה אומר של אבותי (b) But for
 would prefer to sayרבנן  thatמסתבר  it’sהמוציא מחבירו עליו הראי' starting
 that didn’t previously existהמוציא מחבירו  and not establish aיחלוקו
מהרש"א )4
קשיא )a
 why is itזה אומר של אבותי  forיחלוקו  to sayרבנן  forסברא  has thisגמרא i) Once the
חזקת  even where there isיחלוקו  saysהמחליף פרה בחמור  forסומכוס relevant that
מרא קמא
תירוץ )b
 even whereיחלוקו  thatהמחליף פרה בחמור  onסומכוס  ofשיטה i) Were it not for the
רבנן  to say forסברא  wouldn’t have relied on aגמרא  theחזקת מרא קמא there is
חזקת מרא קמא  where there’s noיחלוקו  ought to beדין that the

סוגיא דבן ננס חלק ג' תוספות בא"ד נראה
בא"ד נראה דלא שייך כ"כ אודוי אודי על חצי החודש ואי אודי על הכל ומש"ה כו' עכ"ל
וכ"ה בתוס' הישנים ושיעור דבריהם דגבי באמצע החודש דיחלוקו נמי ק' כדלעיל אמאי
יועיל תפיסתו על החצי חודש כיון דהמע"ה דהתם דחוק לומר כן דלא שייך כ"כ אודיי על
החצי חודש ואם נאמר דאודי על הכל למה יחלוקו ומהרש"ל הגיה כאן לאין צורך ואין
להאריך :ודע דאההיא דראשון קנה ודאי לא קשיא להו מידי דהתם תפס הלוקח קודם
שנולד הספק ולא שייך בזה המע"ה ותלמודא דמדמה ההיא דראשון קנה לדהכא והתם
טעמא מאי משום דתפס ה"נ כו' היינו לענין ספיקא ודו"ק:
תוספות  ofהמשך )1
קשיא )a
 thatמשמע  aren’t relevant here) it’sפרטים  (whoseתקפו כהן  ofסוגיא i) From the
מוציא מחבירו  doesn’t avail for a person who’sתפיסה
בא בסוף החדש  isמשכיר  if theכולו לשוכר  say thatשמואל ii) Why then does
תירוץ )b
 andשוכר  to theאודיי אודי לי'  counts asמשכיר  theבא בסוף החדש  isמשכיר i) If the
 is effectiveשוכר  by theתפיסה this is why
מהרש"א  ofגרסא  according to theקשיא )c
 – soחצי החדש  forאודיי אודי  counts asמשכיר  theבבא החדש  thatמסתבר i) It’s not
יחלוקו  thatדין why is the
יחלוקו  thatדין  why is theאודיי אודי על הכל ii) And if this counts as
גמרא  of theהמשך )2
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a)  תירוץto the  קשיאin ' חלק בthat it appears that  שמואלdoesn’t agree with  בן ננסfor
 מרחץand yet agrees with  בן ננסfor כור בשלשים
i) " "זו דברי בן ננסmeans ' לא סבירא ליand  שמואלin fact disagrees with  בן ננסand is
 מסופקon whether תפוס לשון אחרון
(1) In the  משנהon  מדה בחבלhe holds " "הלך אחר פחות שבלשונותin favor of the
 מוכרwho’s מוחזק בקרקע
(2) For  מרחץhe holds  בבא בסוף חודשthat  כולו לשוכרbecause the  שוכרcounts as
תופס
(3) For  כור בשלשיםhe holds that  ראשון ראשון קנהbecause
(a) התם (במרחץ) טעמא מאי משום דתפיס הכא נמי (בכור בשלשים) נמי הא תפיס
(b)  משיכהby the  לוקחof  ראשון ראשוןcounts as  תפיסהand is  גוברover חזקת
 מרא קמאof the מוכר
3)  המשךof  מהרש"אat ""ודע
a) קשיא
i) The same as  תוספותasked for  מרחץwhy  תפיסהbenefits a person who was at
first 'המוציא מחבירו עליו הראי
ii) Why doesn’t  תוספותask the same  קשיאfor כור בשלשים
b) תירוץ
i) The  משיכהby the  לוקחhappened before the  ספקwas  – נולדthe  ספקwas נולד
only later when it turned out that the  לוקחdidn’t make  משיכהfor the entire כור
ii) As a result the  משיכהby  לוקחdoesn’t count as  תפיסהfrom a  מוחזקbut as a
proper  קניןthat makes him count as ( מרא קמאand not as  )מוציא מחבירוwhen the
 סכסוךlater comes to בית דין
c) קשיא
i) Then why does the  גמראsay that the  דיןfor  כור בשלשיםis based on  תפיסהthe
same as the  דיןfor מרחץ
d) תירוץ
i) The  גמראmeans only that both for  מרחץand  כור בשלשיםthe fact that the  לוקחis
 תפיסresolves the  ספקon which  לשוןto follow in this case – but the גמרא
doesn’t deal with the  סברותthat support the  תפיסה- namely for  מרחץthat אודויי
 אודיand for  כור בשלשיםthat the  תפיסהwas  קודם שנולד הספקand the  לוקחcounts
as  מרא קמאfor what he was מושך
4)  רשב"םat ד"ה לעולם
a)  – הקדמהreturn to the  קשיאof the  גמראthat the  מימראof  שמואלon כור בשלשים
suggests that ' זו וסבירא ליand he holds  תפוס לשון אחרוןwhile the  מימראof  שמואלon
 מרחץthat  יחלוקוsuggests that ' זו ולא סבירא ליand he doesn’t hold that תפוס לשון
אחרון
b) קשיא
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i) Why doesn’t the  גמראanswer that  שמואלactually meant ' זו וסבירא ליand holds
that  תפוס לשון אחרוןand this explains why  שמואלfor  כור בשלשיםsays ראשון
 – ראשון קנהand still for  מרחץhe holds  יחלוקוbecause he’s  מסופקwhether the
 משכירwas  פירושי קמפרשthe same as the  גמראat '( עמוד אas explained in ')חלק ב
said that it was possible that  רשב"גand  ר' יוסיhold  תפוס לשון אחרוןand still say
 יחלוקוfor  מרחץbecause of the  ספקthat  משכירmight have been פירושי קמפרש
c) First תירוץ
i) It’s more  מסתברthat the words  זו דברי בן ננסmean 'זו ולא סבירא לי
d) Second תירוץ
i)  רבdoesn’t accept the  פירושי קא מפרשon ' עמוד אand it’s  מסתברthat  שמואלagrees
with רב
ii) Here’s proof that  רבdoesn’t accept the  פירושי קא מפרשon 'עמוד א
(1) We’ve established in ' חלק בthat  רבsays  חלוקין חביריו על בן ננסand
presumably  רבby  חביריוmeans  רשב"גand  ר' יוסיin the  משנהof  – מרחץand
if  רבagreed with the  סבראof  פירושי קא מפרשhow would he know that
 רשב"גand  ר' יוסיare  חולקon  – בן ננסmaybe they agree with  בן ננסand say
 חולקיןonly based on פירושי קמפרש
iii) שאלה
(1) Maybe  רבdoes accept the  סבראof  פירושי קמפרשand by  חביריוhe refers to
" "חביריו אחרינאwho deal with a case where there is no  סבראof פירושי קמפרש
iv) תשובה
(1) That  מהלךwould be a דוחק
(2) Besides  שמואלafter he says " "חכמיםdisagree with  בן ננסrefers to  רשב"גand
 ר' יוסיand explains why they say  יחלוקוand it’s  מסתברthat  רבby ""חביריו
also refers to רשב"ג ור' יוסי
5)  תוספותat  ד"ה אלא לעולםas explained by  מהרש"אin 'חלק ה
a)  תוספותuses only the first  תירוץof  רשב"םto answer the  קשיאof  – רשב"םwe’ll show
in ' חלק הthat  תוספותdoesn’t accept the second  תירוץof  רשב"םbecause  תוספותholds
that it’s possible that  רבby  חביריוrefers to חביריו אחריני
b) It follows that for  תוספותit’s possible that  רבaccepts the  סבראof  פירושי קמפרשon
'עמוד א

:דף קה
סוגיא דבן ננס חלק ד' רשב"ם ד"ה קא משמע לן
[דף קה עמוד ב] בפרשב"ם בד"ה קמ"ל כו' דה"ה אי קאמר צ"ו פרוטות דליכא למימר
פרושי קמפרש כו' עכ"ל היינו מההיא דגט פשוט דאם נימא בכה"ג פירושי קמפרש ודאי
:דלכ"ע ניזיל בתר פחות שבלשונות וכמו שהקשו התוס' וק"ל
1)  המשךof the גמרא
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 מעי) מאה מעי מאה מעי – מאה מעי96 אמרי בי רב איסתרא (שהוא שוה
איסתרא דינו איסתרא
a) קשיא
i) Presumably  אמרי בי רבteach that  רבholds תפוס לשון אחרון
ii) But we already know this from another  מימראin which  רבsays that  מרחץthat
he would have held  כולו למשכירeven  בבא בסוף חודשpresumably because דינר
 זהב לחדשis  לשון אחרוןand  רבholds תפוס לשון אחרון
2)  תירוץof the  גמראaccording to רשב"ם
a)  – אי מהתםmeaning if we knew only the  דיןof  רבfor  מרחץthat  – כולו למשכירwe
might have thought that  רבin fact doesn’t hold  – תפוס לשון אחרוןand in the case of
 מרחץhe rules in favor of  לשון אחרוןbecause  לשון אחרוןdoesn’t contradict לשון ראשון
and instead is  פירושי מפרשthat although the standard  שכירותis  יב' זהובים לשנהstill
in a  שנת עיבורthe  שכירותis  – דינר זהב לחדשand this is why  רבneeds to say the
 מימראof  איסתראto make clear that he follows  לשון אחרוןeven when not supported
by פירושי קמפרש
b)  מהרש"אrefers to this  מהלךas  איסתרא בסוףbecause the  קמשמע לןat the end refers to
איסתרא
3)  תירוץof the  גמראaccording to  רש"יin פרק השואל
a) If the  גמראhad set out only the  מימראof  רבon  איסתראwe might have said that
i)  רבactually disagrees with  בן ננסand holds  בעלמאthat  הלך אחר פחות שבלשונותin
favor of the  מוחזקand  איסתראis an exception where  רבfollows לשון אחרון
because the person who says  איסתראfirst and then says  מאה מעהmeans to be
 פירושי קא מפרשthat in his  לשון ראשוןhe meant a  סלע גדולthat has 100  – מעהand
in the reverse case where the person said  מאה מעהfirst and he then said איסתרא
he was  פירושי קמפרשthat he meant 100  מעי רעותthat are worth only a standard
 איסתראthat’s worth only 96 standard מעי
ii) and that’s why the  מימראof  רבon  מרחץis needed to teach that  רבsays תפוס
 לשון אחרוןalso בעלמא
4)  תוספות ד"ה פירושי קא מפרשas explained further by  תד"ה הוה אמינאin  פרק השואלat :דף קב
a)  קשיאto רש"י
i) How could there be a  הוה אמינאthat  רבholds  בעלמאthat הלך אחר פחות שבלשונות
and that the reason that for  איסתרא מאה מעיthe  דיןis  מאה מעיbecause פירושי
 קמפרשas explained by רש"י
ii) when a  גמראin  גט פשוטat : דף קסהsays that
(1) if a person says 100  זוזיןand then is  סלעים" מפרש בהדיא20 ( "דאינוןwhere in
fact 100  זוזיare worth 25  )סלעיםthe person who’s not  מוחזקcan be מוציא
only 20  סלעיםbecause in favor of the  מוחזקwe’re הולך אחר פחות שבלשונות
and say that the  פירושclarifies that the reference was to 100  זוזין גרועיןthat
are worth only 20 סלעים
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" theדאינון  30סלעים" מפרש בהדיא  and then isזוזין (2) and if a person says 100
 – because in favor of theסלעים  only 25מוציא  can beמוחזק person who’s not
 isזוזי  and say that the reference to 100הולך אחר פחות שבלשונות  we’reמוחזק
 that are worth only 25סלעים גרועין  is toסלעים  that the reference to 30מפרש
גרועין  that aren’tסלעים
תירוץ )b
 is greater than inלשונות  of the twoשוויות  the difference betweenגט פשוט i) In
 to goפירושי קמפרש  to sayמסתבר  and that’s why there it’s moreאיסתרא מאה מעי
 as explainedבתר לשון אחרון  to goפירושי קמפרש  and not to sayבתר פחות שבלשונות
 hereרש"י by
תוספות  ofהמשך )c
סוגיא  in theמתיישב  is moreרשב"ם  ofשיטה i) For a reason not relevant here – the
פרק השואל  inסוגיא  in theמתיישב  is moreרש"י  ofשיטה here – the
רשב"ם  ofהמשך )5
רש"י  toקשיא )a
צ"ו  but also thatאיסתרא מאה מעי מאה מעי  holds not only thatרב  thatמסתבר i) It’s
 would agree thatרש"י  evenצ"ו מעי מאה מעי  even though forמעי מאה מעי מאה מעי
 – so it must be thatלשון אחרון  in favor ofפרושי מפרש  to sayסברא there is no
תפוס לשון אחרון  must be based onרב  ofדין  understood that theגמרא the
מהרש"א )6
שאלה )a
 couldn’tפירושי מפרש  would agree thatרש"י  assume that evenרשב"ם i) Why does
איסתרא  instead ofצ"ו מעי  if a person saidבתר לשון אחרון be the basis of going
תשובה )b
סלע גדול  means aלשון ראשון  inאיסתרא מאה מעי  forפירושי קא מפרש i) Because the
צ"ו מעי מאה מעי  obviously can’t be said forמעה that has 100
 applies forפירושי קמפרש ) thatרשב"ם  – who says (contrary toרש"י ii) And even
פירושי קמפרש  – would agree thatלשון אחרון  in favor of followingאיסתרא מאה מעי
הלך אחר פחות  and would result inגרועין  ofאופן would be understood in the
פרק גט פשוט  as inשבלשונות

סוגיא דבן ננס חלק ה' רשב"ם בא"ד מתניתין איכא למימר
בא"ד מתני' איכא למימר פרושי קמפרש כדאמר לעיל וכדפרישית לבסוף כו' עכ"ל ר"ל
כדאמר לעיל דאיכא למימר פרושי קמפרש ויחלוקו מה"ט ואיכא למימר פרושי קמפרש
בכה"ג שפירש לבסוף דמה"ט כולה למשכיר ואין להקשות כיון דאסיק אדעתיה פרושי
קמפרש דאמר לעיל ויחלוקו מי הכריחו לפרש דאיסתרא מאה מעי לבסוף אתמר הא איכא
למימר שפיר דההיא דכולה למשכיר לא שמעי' ליה מההיא דאיסתרא משום דאיכא למימר
בההוא דמרחץ דיחלוקו משום דפרושי קמפרש כדא5מר לעיל וכן פירשו התוס' בשם ר"י
דאיצטריך ליה דההיא דכולה למשכיר מה"ט וי"ל דהך מלתא דלא נימא הך סברא דפרושי
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קמפרש כדאמר לעיל הא שמעי' ליה שפיר מהא דאמר רב חלוקין עליו חביריו על בן ננס
דאי אית ליה האי סברא א"כ מנ"ל דחלוקין חביריו על בן ננס אימא דחביריו רשב"ג ור"י
נמי אית להו האי סברא ולא ניחא ליה למימר דחלוקין עליו חביריו אחריני נינהו ולא הנהו
דמרחץ כפירוש רשב"ם לעיל גופיה גבי זו ולא ס"ל שפי' (כלומר שפירש – ושלא כהגיהו
"שפיר" בדפוס ווילנא)} ועוד דשמואל נמי קאמר אבל חכמים כו' ע"ש דלא ניחא לן
למימר דהנהו חכמים אחריני נינהו אבל ר"י בעל התוס' לא חש לזה דודאי איכא למימר
דחלוקין עליו חביריו היינו חכמים אחריני ולאו הנהו דמרחץ נינהו ואי לאו ההיא דאיסתרא
הוה מצינן למימר פרושי קמפרש כדאמר לעיל ויחלוקו ורשב"ג ור"י דגבי מרחץ נמי
דמה"ט קאמרי יחלוקו ומה"ט גבי זו ולא ס"ל כו' לא כתבו התוס' אלא דהכי משמע ליה
דזו ולא ס"ל ולא משום דקאמר אבל חכמים כו' ודו"ק:
הקדמה 1) First
חלק  that (as explained inפירושי מפרש  ofסברא " theפירושי קמפרש דלעיל"  callsרשב"ם )a
בן  can agree withר' יוסי  andרשב"ג  to explain thatעמוד א'  on sets out onגמרא ) theב'
 thatספק  because of aמרחץ  onמשנה  in theיחלוקו  and still sayתפוס לשון אחרון  thatננס
פירושי מפרש  wasמשכיר the
הקדמה 2) Second
 forחלק ג' a) see
 that’s not relevant here and theד"ה לעולם  atרשב"ם  byקשיא i) a summary of a
רב  thatרשב"ם  byמסקנא  that’s based on aקשיא  to thisרשב"ם  byתירוץ second
רשב"ם  ofתירוץ  – note that for the firstפירושי קמפרש דלעיל doesn’t accept the
 ofסברא  accepts theרב  aren’t relevant here) it’s possible thatפרטים (whose
פירושי קמפרש דלעיל
 and therefore holdsרשב"ם  ofתירוץ  in fact relies on the firstתוספות  thatביאור ii) a
פירושי קמפרש דלעיל  ofסברא  can accept theרב that
רב  that are mentioned byבן ננס  ofחביריו  on whether theרשב"ם  inשקלא וטריא iii) a
 ofמשנה  of theר' יוסי  andרשב"ג  – areשמואל  mentioned byחכמים – as well as the
מרחץ
הקדמה 3) Third
"פירושי  who says that theרש"י  disagrees withרשב"ם  thatחלק ד' a) We established in
 and that it’s moreאיסתרא  onרב  ofמימרא  here refers to theגמרא  of theקמפרש"
מרחץ  onרב  ofמימרא  refers to theפירושי קמפרש  theמסתבר
" ofענינים"  deals with twoסוגיא  it turns out that theשיטה  notes that for hisרשב"ם )b
פירושי קמפרש
ר' יוסי  andרשב"ג  said that theגמרא  where theעמוד א'  onפירושי קמפרש דלעיל i) The
 because ofיחלוקו  isדין  theמרחץ  and still forבעלמא תפוס לשון אחרון can hold that
פירושי מפרש  wasמשכיר  that theספק a
 in factבעלמא  that it’s possible thatעמוד ב'  onרב  forפירושי קמפרש "דלבסוף" ii) The
 that he saysפירושי קמפרש  and it’s only based onתפוס לשון אחרון  doesn’t sayרב
כולו למשכיר  thatמרחץ for
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4)  המשךof  שיטה – תוספותof ר"י
a)  ר"יagrees with  רש"יthat the  גמראexplains why  רבneeds to say the  דיןof מרחץ
that  כולו למשכירdespite his already having said his  דיןfor איסתרא
b) But
i) While for  רש"יthe  גמראexplains that if  רבdidn’t say his  מימראon  מרחץwe
might have thought that his  דיןfor  איסתראis based on  פירושי קמפרשand that
 בעלמאin fact  רבdoesn’t say תפוס לשון אחרון
ii) For  ר"יthe  גמראexplains that if  רבhadn’t said his  מימראfor  מרחץit’s possible
that although  בעלמאincluding for  איסתראthe  דיןis  – תפוס לשון אחרוןstill for
 מרחץthe  דיןis  כולו לשוכרbecause it’s  ודאיthat the  משכירby his  לשון אחרוןof
 דינר זהב לחדשmeant the  פירושי מפרש דלעילand as a result כולו לשוכר
5) מהרש"א
a)  קשיאto רשב"ם
i) Now that we’ve established that  רשב"םin this  סוגיאrefers also to the " "עניןof
the  פירושי קמפרש לעילfor מרחץ
ii) Why doesn’t  רשב"םin this  סוגיאof  איסתראfollow the  שיטהof ר"י
b) תירוץ
i) We established that  רשב"םin his second  תירוץmentioned in the second הקדמה
holds that it must be that  רבdoesn’t accept the  סבראof פירושי קמפרש דלעיל
c) קשיא
i) קשיא
(1) Why does  ר"יhold that  רבdoes accept the  סבראof  פירושי קמפרש דלעילfor
מרחץ
ii) תירוץ
(1) We’ve also established that  תוספותrelies on the first  תירוץof  רשב"םfor
which it’s possible that  רבaccepts the  סבראof פירושי קמפרש דלעיל

סוגיא דבן ננס חלק ו' תד"ה פירושי קמפרש
תוס' בד"ה פרושי כו' ול"ג לפי זה אי אתמר בהא ולא אתמר בההיא כו' עכ"ל דלישנא
'ולא אתמר בההיא משמע היינו הך דמשכיר דפריך מיניה ועל זה אינו מפרש כלום כו
:וק"ל
1) Refer to ' חלק דfor a  קשיאby the  גמראon why  רבneeds to say ' איסתרא וכוto teach that
he holds  תפוס לשון אחרוןwhen  רבalready said for  מרחץthat  כולו למשכירpresumably
because תפוס לשון אחרון
2) Refer also to ' חלק דfor the  שיטותof  רשב"םand  רש"יon the  תירוץof the – בקיצור – גמרא
for  רשב"םthat from the  דיןof  מרחץwe wouldn’t know that  – תפוס לשון אחרוןand for
 רש"יthat from the  דיןof  איסתראwe wouldn’t know that תפוס לשון אחרון
3)  תוספותas explained by מהרש"א
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 that includes the bolded words that followגמרא  of theתירוץ  for theגרסא a) There is a
אי איתמר בהא ולא איתמר בההיא מהו דתימא פרושי קמפרש קמ"ל
 with which theאיסתרא  onרב  ofמימרא " means “this” and refers to theבהא" b) Now
" means “that” and refers to theבההיא"  – andסוגיא  begins this portion to theגמרא
אי איתמר באיסתרא ולא איתמר במרחץ  means thatגמרא  – and theמרחץ  onרב  ofמימרא
מהו דתימא פרושי קא מפרש קא משמע לן
 weאיסתרא  onרב  ofמימרא  isn’t appropriate since from theגרסא  thisרשב"ם c) Now for
רב  ofמימרא  is correct because theגרסא  theרש"י  – but forתפוס לשון אחרון know that
תפוס לשון  and doesn’t clearly teach thatפרושי קמפרש  might be based onאיסתרא on
אחרון

סוגיא דבן ננס חלק ז' בא"ד ואם תאמר
בא"ד וא"ת לפירוש רש"י כו' וי"ל דשאני ההיא דגט כו' ולא שייך כולי האי פרושי
קמפרש עכ"ל מיהו לגבי צריכותא שכתבו התוס' לקמן אמלתיה דרב המ"ל דאיצטריך
ההיא דאיסתרא משום דלא נימא למיזל בתר פחות שבלשונות כההיא דגט פשוט וכ"כ
התוס' בס"פ השואל ע"ש ודו"ק:
גמרא  that theבקיצור – סוגיא  in thisרש"י  ofשיטה  for theחלק ד'  – Refer toהקדמה 1) First
מימרא  we might have thought that theמרחץ  ofמימרא  hadn’t said theרב answers that if
 and doesn’t proveפירושי קמפרש  prevails is based onלשון אחרון  thatאיסתרא  onרב of
תופס לשון אחרון  we’reבעלמא  holds thatרב that
 forחלק ד'  – refer also toהקדמה 2) Second
 in a somewhat similar caseגמרא  where theפרק גט פשוט  fromתוספות  byקשיא a) a
"גרועין"  ofסברא  based on aהולך אחר פחות שבלשונות  to beפירושי קמפרש relies on
רחוקין זה מזה  that areלשונות  deals withגט פשוט  inגמרא  that theתוספות  byתירוץ b) and a
הולך אחר פחות  to beפירושי קא מפרש  there actually followsגמרא and that’s why the
 and that’sרחוקין זה מזה  aren’tאיסתרא  in the case ofלשונות  – while theשבלשונות
 we might haveמרחץ  onרב  ofמימרא  says that were it not for theגמרא why the
 instead ofבתר לשון אחרון  goesפירושי קמפרש  in this case because ofרב thought that
בתר פחות שבלשונות
"ואיצטריך כל תלת מילי דרב" – דף קו at .תוספות  ofהמשך )3
 couldn’t have derived thatגמרא  theרב  ofמימרות  explains why from otherתוספות )a
איסתרא  forדין  had also set out hisרב  unlessתפוס לשון אחרון בעלמא
 and says even if we had derived from the otherפרק השואל  goes further inתוספות )b
 forמימרא  hadn’t said hisרב  still – ifתפוס לשון אחרון  thatבעלמא  holdsרב  thatמימרות
הלך אחר פחות  isדין  is an exception where theאיסתרא  we might said thatאיסתרא
פרק גט  that’s set out inגרועין  ofסברא  and theפירושי קא מפרש  based on theשבלשונות
סלעין וכו'  forפשוט
מהרש"א )4
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פירושי  thatתוספות  here byתירוץ  for theחש  isn’tפרק השואל  inתוספות a) Obviously
רחוקין  areלשונות where theגט פשוט  applies only inגרועין  ofסברא  based on aקמפרש
רחוקין זה מזה  aren’tלשונות  where theאיסתרא  and not forזה מזה

דף קו.
סוגיא דבן ננס חלק ח' בא"ד פרושי קמפרש
[דף קו עמוד א] בא"ד פרושי קמפרש כו' ואיצטריך כל תלת כו' דאיסתרא איכא למימר
כו' פרושי קמפרש כפי' רש"י כו' ולא ידע ר"י דמנ"ל כו' עכ"ל ר"י גופיה לא מפרש הא
דקאמר הכא פרושי קמפרש לא כפרש"י ודלא כפ"ה אלא כההיא פרושי קא מפרש דלעיל
אלא דקאמר דלפירושיהם ניחא טפי דאם נפרש בפרק השואל כפירוש רש"י והכא
כפרשב"ם כדמשמע מתוך ההלכה כמ"ש התוספות לעיל איצטריכו כולהו ג' מלתיה דרב
אבל אם נפרש כפירוש ר"י התם לא איצטריכו כולהו דמההיא דאיסתרא שפיר ילפינן
דתפוס לשון אחרון ולא איצטריך לן ההיא דכור בל' כו' אבל לא ידע ר"י לפי זה דא"כ
מנלן דסבר רב כו' אלא ע"כ דהנך דיחויי לאו כו' וה"נ איכא למימר לפר"י דאינן אלא
דחויי בעלמא ודו"ק:
הקדמה )1
 forמימרות  needs to sayרב  on whyרש"י  andרשב"ם  ofשיטות  for theחלק ד' a) Refer to
 we couldn’tרשב"ם  forבקיצור – איסתרא ) andכולו למשכיר  saysרב  (whereמרחץ both
 that we followמרחץ  because forמרחץ  fromתפוס לשון אחרון בעלמא have derived
 we couldn’tרש"י  – and forפירושי קמפרש  might be an exception based onלשון אחרון
 that we followאיסתרא  because forאיסתרא  fromתפוס לשון אחרון בעלמא have derived
פירושי קמפרש  might be an exception based onלשון אחרון
 does teachאיסתרא  ofמימרא  that theר"י  where we established forחלק ה' b) Refer to
 is needed to teach that there’s noמרחץ  onמימרא  but theבעלמא תפוס לשון אחרון that
 that would result in not followingפירושי קמפרש  based on aמרחץ exception for
לשון אחרון
תוספות  ofהמשך )2
מרחץ  andכור בשלשים  andאיסתרא  forתפוס לשון אחרון  needs to teachרב  says thatר"י )a
because
רש"י  as explained byפירושי קמפרש  might be based onאיסתרא  onמימרא i) his
 or onרשב"ם  as explained byפירושי מפרש  might be based onמרחץ  onמימרא ii) his
) aren’t relevant hereרב נחמן  ofשיטה  of theפרטים  (theרב נחמן  ofשיטה a
חלק ג'  as explained inתפיסה  might be based onכור בשלשים  onמימרא iii) his
ר"י  byקשיא )b
תפוס לשון אחרון  holdsרב  how in the end do we know thatדיחויי i) Given these
"אלא נראה דהני דיחויי לאו עיקר טעם נינהו" – תירוץ )c
מהרש"א )3
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קשיא )a
 given that he disagreesר"י  andרשב"ם  ofשיטות  concerned with theר"י i) Why is
with them
תירוץ )b
 andסוגיא  better in ourמתיישב  isרשב"ם  ofשיטה  that theחלק ד' i) We established in
שיטות  of bothדיחוים  so theפרק השואל  better inמתיישב  isרש"י  ofשיטה that the
 are neededרב  ofמימרות are valid and can be relied on to explain why the three
איסתרא  ofמימרא  why theשיטה  to his ownקשיא  then notes that it’s aר"י )ii
 to make clear that there’s no exception forמרחץ  onמימרא (combined with the
בעלמא  andכור בשלשים  forתפוס לשון אחרון ) isn’t enough to teachמרחץ
 mentioned byדיחויי  given theרש"י  andרשב"ם  ofשיטות  answers that for theר"י )iii
 forתפוס לשון אחרון  of how in fact we derive thatקשיא  there remains theתוספות
 can use the sameר"י  – andהנך דחויי לאו עיקר טעם נינהו  – so it must be thatרב
 andהנך דיחויי לאו עיקר טעם נינהו  namelyשיטה  to hisקשיא  in answer to theמהלך
 could be derived from any ofתפוס לשון אחרון  holds thatרב  thatמעיקר הדין that
מימרות the

סוגיא דבן ננס חלק ט' בא"ד וההיא דבא
בא"ד וההיא דבא באמצע החודש איצטריך לאשמועינן דזו ולא ס"ל ולפרש המשנה כו'
עכ"ל הוא תמוה דהא מההיא דבאמצע החודש לא שמעינן דזו ולא ס"ל דאכתי אימא דזו
וס"ל והך דבאמצע חודש כו' היינו טעמא משום דפרושי קמפרש כדאמר רבי אבא לעיל
כמו שהקשו רשב"ם ותוספות לעיל ואם כתירוצם דזו משמע הכי דלא ס"ל א"כ בלאו הך
דבאמצע חודש נמי נימא הכי ואם נאמר דלאו דוקא דאשמועינן דזו ולא ס"ל אלא הך
מלתא דבאמצע החודש אשמועינן אם כן מהך דראשון ראשון קנה נמי לא קשיא דאיצטריך
ליה דלא נימא זו וס"ל ומצאתי בתוספות ישנים שטעות נפל בדבריהם וכן צ"ל איצטריך
לאשמועינן אבל חכ"א הלך אחר פחות שבלשונות וזו ולא ס"ל וההיא דבאמצע החודש
איצטריך לאשמועינן לפרש המשנה וההיא דראשון כו' ותו לא מידי ודו"ק:
גרסא  according to ourתוספות )1
[למילף דחכמים לית להו תפוס לשון אחרון איצטריך לשמואל] לאשמועינן
אבל חכמים אומרים הלך אחר פחות שבלשונות – וההוא דבבא באמצע חדש
איצטריך לאשמועינן דזו ולא סבירא לי' ולפרש המשנה – וההיא דראשון
ראשון קנה (ד)איצטריך לאשמועינן דתפיסה שלו תפיסה היא דמההיא
דהמשכיר לא שמעינן תפיסה דאיכא למימר משום דאודי לי'
מהרש"א )2
קשיא )a
 whoר' יוסי  andרשב"ג  thatשמואל  byמימרא  say that theתוספות i) Why does
 servesבבא באמצע חדש  deals withמרחץ  ofמשנה  in theיחלוקו say
תפוס לשון אחרון  who don’t holdחכמים  forמשנה  theמפרש (1) not only to be
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 himself also disagreesשמואל  namely thatזו ולא ס"ל (2) but also to teach that
)תפוס לשון אחרון  who holdsבן ננס with
מרחץ  forדין  theפירושי קמפרש  that based onחלק ב' ii) after all we established in
תפוס לשון אחרון  who saysבן ננס  even forבא באמצע חדש  forיחלוקו would be
תירוץ b) Possible
)חלק ג'  where (as explained inדף קה on :תד"ה אלא לעולם  here relies onתוספות )i
"זו דברי בן ננס אבל חכמים אומרים הלך  thatשמואל  says that the words ofתוספות
זו ולא סבירא  thatשמואל  are themselves enough to teach forאחר פחות שבלשונות"
לי'
תירוץ  to the possibleפירכא )c
 isזו ולא ס"ל  ought to have said thatתוספות  -זו ולא ס"ל i) Then – to teach that
זו דברי בן ננס אבל חכמים אומרים הלך אחר פחות שבלשונות based on the words
 is also needed toמרחץ  ofמשנה  on theשמואל  ofפירוש without saying that the
תפוס לשון אחרון  doesn’t sayשמואל prove that
תירוץ d) another possible
 teachesמשנה  to theשמואל  ofפירוש  when it says that theלאו דוקא  here isתוספות )i
 hasn’tתוספות  – and at this point in factתפוס לשון אחרון  doesn’t sayשמואל that
חכמים  or withבן ננס  agrees withשמואל said how we know whether
פירכא )e
– כור בשלשים  ofמימרא  also needs to say theשמואל i) Then – to explain why
כור  ofמימרא  needs to say theשמואל  should have said more simply thatתוספות
ראשון ראשון  and that the reason whyזו ולא סבירא לי'  to make clear thatבשלשים
תפיסה  but is based onתפוס לשון אחרון  isn’t thatקנה
תירוץ )f
זו דברי בן ננס  that it’s fromתוספות ישנים  ofגרסא  is theתוספות  inגרסא i) The correct
 ofשיטה  but also theחכמים  ofשיטה  that we derive not only theאבל חכמים אומרים
 – not only forמפרש  then needs toשמואל – זו ולא סבירא לי'  himself thatשמואל
תפיסה  is based onיחלוקו  onמרחץ  ofמשנה  but also for himself – that theחכמים
מימרא  further needs to say theשמואל  – andחלק ג'  as explained inאודיי אודי and
 also asאודיי אודי  is effective even withoutתפיסה  to explain thatכור בשלשים of
חלק ג' explained in

סוגיא דפחות משתות חלק א' תוספות ד"ה ה"ג ולטעמיך
בד"ה ה"ג ליטעמיך כו' ורב יהודה דאותיב כו' דהכי קתני פיחת עד שתות כו' דהא בשום
הדיינים נמי כו' עכ"ל אבל לרב הונא ליכא לפרושי הכי דכיון דשתות נמי הגיעו הכא לא
ה"ל למיתלי הפחות משתות בשום הדיינים מיהו קצת דחוק מאי קאמר וליטעמיך הא הגיעו
קתני כו' הא לרב יהודה ניחא בפשיטות וצ"ל דלפי סברת המקשה דמפרש הברייתא בשתות
גופיה קאמר וליטעמיך כו' ודו"ק:
משנה )1
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מוכר שאמר כור עפר אני מוכר לך בסימניו ובמיצריו – פחות משתות הגיעו
ללוקח יותר משתות ינכה ולא הגיעו
גמרא )2
רב יהודה  andרב הונא  ofמחלוקת )a
פחות  wasאונאה  the same as if theהגיעו  thenשתות  wasפחת  says if theרב הונא )i
משתות
יותר  wasפחת  the same as if theלא הגיעו  thenשתות  wasפחת  says if theרב יהודה )ii
משתות
רב הונא  toקשיא )b
בסימניו ובמיצריו פיחת שתות או הותיר שתות הרי הוא כשום הדיינים הגיעו – ברייתא )i
ביטול מקח  forיתר משתות  counts asטעות שתות  all agree that aשום הדיינים ii) Now for
 theלא הגיעו  should beשתות  forדין  theבסימניו ובמיצריו  – so that forלא הגיעו and
יותר משתות same as for
רב הונא  forגמרא  of theתירוץ )c
"ולטעמיך"  asksרב הונא )i
ולטעמיך  means byרב הונא  of whatביאור – תוספות )3
 apparentlyשום הדיינים  toבסימניו ובמיצריו  that comparesברייתא  that theאין הכי נמי )a
בסימניו  itself because it also says forסותר  isברייתא  – but theרב יהודה supports
רב הונא  and this directly supportsפיחת שתות או הותיר שתות הגיעו  thatובמיצריו
 theשום הדיינים  toבסימניו ובמיצריו  it must be that by comparingסתירה b) to avoid this
 (namelyשתות  is fixed in relation toדין  theשומא  means that just as forברייתא
 is alsoבסימניו ובמיצריו –יותר משתות  orשתות  orפחות משתות  isטעות whether the
 is fixed inדין  where theהן חסר הן יתר  (unlike forשתות calculated in relation to
בסימניו  forשתות  ofפחת  doesn’t compare aברייתא ( – but theרובע לסאה relation to
הגיעו  isדין  theבסימניו ובמיצריו  and in fact forשומא  forשתות  of aטעות  with aובמיצריו
לא הגיעו  isדין  theשומא and for
תוספות  ofהמשך )4
 itselfברייתא  in theסתירה  understand the apparentרב יהודה  – how doesשאלה )a
ברייתא " – namely theעד"  as if it used the wordברייתא  reads theרב יהודה – תשובה )b
פיחת או  only forשום הדיינים  is similar toבסימניו ובמיצריו  forדין teaches that the
 says nothingברייתא  for both cases) – but theהגיעו  isדין  (where theהותיר עד שתות
לא הגיעו  for both isדין  and implies that theיותר משתות  andשתות for
מהרש"א )5
ברייתא  because then theרב הונא  obviously isn’t available toעד שתות  ofמהלך a) The
 andבסימניו ובמיצריו  both forלא הגיעו  isדין  theשתות would have implied that for
רב יהודה  as proposed byשומא
מהרש"א  ofהמשך )6
קשיא )a
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ברייתא  as we’ve explained (that theברייתא  can explain theרב יהודה i) Since
ולטעמיך  asksרב הונא  say thatגמרא  in theמקשה ) why does theעד שתות means
תירוץ )b
 and assumed theעד שתות  based onרב יהודה  ofמהלך  didn’t realize theמקשה i) The
שתות גופי'  meantברייתא

סוגיא דפחות משתות חלק ב' רשב"ם ד"ה הכי גרסינן
בפרשב"ם בד"ה ה"ג בסדר המשנה פחות שתות הגיעו כו' עכ"ל כ"ה בכל פרשב"ם בכל
הספרים הישנים ומהרש"ל הגיה בפרשב"ם דה"ג פחות משתות הגיעו כו' ואפשר
שהכריחו להגיה כן משום דלפי הגירסא במשנה פחות משתות הגיעו כו' דהיינו ע"כ רב
יהודה יפרש בו עד שתות הגיעו כמ"ש התוספות ומאי פריך לקמן מברייתא דפחות שתות
כו' כשום הדיינין הגיעו כו' ולטעמיך הגיעו קתני כו' וקשיא לרב יהודה כפרשב"ם הא
איכא ל אוקמא נמי כמתניתין דפחות משתות היינו עד שתות וכמ"ש התוספות אלא ע"כ
לפרשב"ם דפחות שתות בברייתא לא משמע ליה אלא שתות גופיה ובמתניתין גרסינן פחות
משתות הגיעו מיהו אין זה מכרעת להגיה כל ספרים הישנים שבפרשב"ם דפחות שתות
נמי משמע עד שתות לרב יהודה במתניתין כמ"ש התוספות אלא משום דברייתא קתני לגבי
כשום הדיינים משמע ליה בשתות גופיה קאמר הכי שיהיה כשום הדיינים ודו"ק:
משנה  in theרשב"ם  ofגרסא )1
פחות שתות הגיעו – ספרים ישנים a) based on
פחות משתות הגיעו – הגהת מהרש"ל b) Based on
מהרש"א  as understood byמהרש"ל )2
ספרים ישנים  ofגרסא  to theקשיא )a
 – how canשתות  ofפחת  if there’s aהגיעו  mean thatפחות שתות הגיעו i) The words
לא הגיעו  isדין  theאונאת שתות  say that forרב יהודה
פיחת עד שתות  to meanפחות שתות הגיעו  understandsרב יהודה ii) And it can’t be that
תוספות  should have realized that (as explained byגמרא  – because if so theהגיעו
פיחת עד שתות  also meansשום הדיינים  ofברייתא  in theפיחת שתות ) that theחלק א' in
רב יהודה  toולטעמיך  ought not to have askedגמרא with the result that the
b) It follows that
" which means thatפחות משתות הגיעו"  isמשנה  in theרשב"ם  ofגרסא i) the correct
 doesn’tמשנה  – it results that theשתות  that’s less than aפחת  if there’s aהגיעו
 – while theלא הגיעו  isדין  can say theרב יהודה  andשתות  ofפחת deal with a
 andשתות גופי' ) does deal withמ"ם  (without aפיחת שתות  that saysברייתא
רב יהודה  toולטעמיך  ofקשיא  there’s aהגיעו  saysברייתא because the
מהרש"א )3
 in theפחות שתות  in fact readsרב יהודה  is correct becauseספרים ישנים  ofגרסא a) The
פיחת עד שתות  as meaningמשנה
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 doesn’tרב יהודה  holds thatגמרא  still exists because theולטעמיך  ofקשיא b) And yet the
 toבסימניו ובמיצריו  comparesברייתא  because theעד שתות  as meaningברייתא read the
שתות  is measured byשום הדיינים  andשום הדיינים

דף קו:
רשב"ם ד"ה ולשמואל
[דף קו עמוד ב] בד"ה ולשמואל כו' כשיעור הראוי לו אלא יותר וה"ה לפחות כו' עכ"ל
ק"ק דהל"ל כ"ש לפחות כמ"ש גבי הדר דינא היכא דנטל פחות וכ"ש היכא דנטל יותר
כו'

תד"ה ושמואל אמר
תוס' בד"ה ושמואל אמר כו' וכן הני בי תלתא כו' כשיבא שלישי יפילו גורל
כו' עכ"ל העיקר מה שהוצרכו לפרש כן בהך דהני בי תלתא כו' היינו מההיא
דאלמנה ניזונת כמ"ש לקמן וע"ש בתוס' וק"ל:

דף קז.
תד"ה ורב אסי מספקא לי'
[דף קז עמוד א] בד"ה ורב אסי מספקא ליה אי כלקוחות באחריות דמו או שלא באחריות
כו' עכ"ל לכאורה דלק"מ לפי מה שפירש רשב"ם דבג' אמוראי הא' רגיל לתפוס במקצת
ס"ל כי האי ובמקצת ס"ל כי האי דהשתא אי הוה מספקא אי כלקוחות באחריות כו' לא
הוה ס"ל אף במקצת סברא דלא כרב וי"ל דאין לחוש כיון דמ"מ בדינא סבר במקצת כרב
ובמקצת כשמואל אף על גב דהוה מכח סברא אחרינא בהא דסבר במקצת כרב דהא השתא
דסבר נמי במקצת כרב דהוו כיורשין פליג עליה בהך סברא דמצי לסלוקי בזוזי לרב אסי
וטפי ניחא לן למימר דמספקא ליה אי כלקוחות באחריות כו' דהשתא לא איצטריך לן
למימר דפליגי בהך סברא דלרב אסי נמי אי כיורשין הוו לא מצי לסלוקי בזוזי ומזה לפי'
שני שבקונטרס לא קשיא דאימא לרב אסי נמי ודאי כיורשין הוו אלא דמספקא ליה אי מצי
לסלוקי בזוזי או לא דלפירוש שני אין סברא דפליג רב אסי עליה דרב בהך סברא וק"ל:
גמרא )1
 wasמוריש  of theirבעל חוב  and theיורש נכסים  who wereאחים  areשמעון  andראובן )a
ראובן  ofחלק  theגובה later
 becauseראובן  toחלק  needs to give ½ of hisשמעון  andבטל  isחלוקה  says that theרב )b
 becauseמפסיד  isראובן  andויתר  saysשמואל – אחין שחלקו יורשין הן  holds thatרב
"נוטל  saysרב אסי – אחין שחלקו כלקוחות הן וכלוקח שלא באחריות דמי  holds thatשמואל
 orיורשין  areאחין שירשו  whetherמסופק  isרב אסי  becauseרביע בקרקע ורביע במעות"
לקוחות
רשב"ם  based in part onתד"ה רב אמר  as explained inרב אסי  ofשיטה  of theביאור )2
שיטה a) First
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i)  שמעוןgives  ראובןa  רביעeither in  קרקעor מעות
ii) The  ספקof  רב אסיis whether they’re  יורשיןand  שמעוןneeds to give half of his
 חלקto  ראובןper  רבor they’re  לקוחות שלא באחריותper  – שמואלand since ממון
 המוטל בספק חולקיןit follows that  שמעוןneed pay only a  רביעof his חלק
iii) now  רבhimself holds that  שמעוןcan’t be  מסלק בזוזיbut  רב אסיholds that even if
 רבis correct that  יורשין הווstill contrary to  רבthe  אחיןcan be מסלק בזוזי
b)  פירוש שניon the  שיטהof רב אסי
i)  שמעוןgives  ראובןa  רביע בקרקעand a רביע במעות
ii) The  ספקof  רב אסיis whether per  רבthey’re  יורשיןand  שמעוןneeds to give half
of his  חלקto  ראובןfor which there can be no  – סילוק בזוזיor whether שמעון
needs to give half of his  חלקto  ראובןbecause  אחין שירשוcount as לקוחות
( באחריותunlike  שמואלwho says they count as  )לקוחות שלא באחריותfor which
there can be סילוק בזוזי
3)  קשיא – רשב"םto פירוש שני
a)  רב אסיfor  פירוש שניfollows neither the  שיטהof  רבnor the  שיטהof  שמואלand this
goes against a  כללthat where a third  אמוראis  מסופקon whether the  הלכהfollows
one of two earlier  אמוראיםthe third  אמוראagrees  במקצתwith the first  אמוראand
 במקצתwith the second אמורא
4) תוספות
a) Must be that  לשון שניis correct – because for the first  לשוןof  רשב"םthere is the
following קשיא
b) קשיא
i) the  גמראcould have achieved the same result (that  ראובןpays only a  רביעin
 קרקעor  )מעותwith the following  רב אסי – מהלךagrees with  שמואלthat אחין
 שירשוare  לקוחותbut is  מסופקwhether  שמואלis correct that כלקוחות שלא באחריות
( דמוin which case  ראובןis  ויתרand is  )מפסידor ( כלקוחות באחריות דמוin which
case  שמעוןis  מפסידand needs to pay  חציeither  בקרקעor by  )סילוק בזוזיand
because  ממון המוטל בספק חולקיןit follows that  שמעוןpays only  רביעand can be
 מסלקthis רביע במעות
5) מהרש"א
a) קשיא
i) Why doesn’t  תוספותanswer that in fact the first  שיטהis correct and the reason
the  גמראdoesn’t follow the  מהלךof the  קשיאof  תוספותis that  רב אסיin this מהלך
doesn’t say even מקצת כרב
b) תירוץ
i) Although the  מהלךof the  קשיאof  תוספותwould be based entirely on  שמואלand
wouldn’t be based at all on  – רבthe actual  דיןfollows  רבto the extent
payment is made for  רביעand the  דיןfollows ( שמואלwho says כלוקח שלא
 )באחריות דמיto the extent that payment isn’t made for the other רביע

32

מקצת כרב  counts asרב אסי ii) And this ought to be enough for us to consider that
 – after allמסלק בזוזי  can beשמעון ) holds thatרב  (unlikeרב אסי even though
רב  perאחין שירשו יורשין הוו  whetherמסופק  isרב אסי  whereשיטה even for the first
 stillיורשין הוו  is correct thatרב  holds that ifרב אסי  stillשמואל  perלקוחות הוו or
מסלק בזוזי  can beשמעון  is thatדין ) theרב (unlike
מהרש"א  ofהמשך )c
 isספק  where theתוספות  ofקשיא  of theמהלך i) in fact it’s preferable to follow the
מהלך  – because for thisכלקוחות בלא אחריות דמי  orכלקוחות באחריות דמי whether
 isרב אסי  thatכרב  isהלכה  that theספק  of theצד it’s not necessary to say for the
מצי לסלק בזוי  and holds thatרב  withמחולק still
רב אסי  doesn’t say thatגמרא  theפירוש שני ii) this preference also explains why for
) – but isחצי  needs to pay a fullשמעון  (and that’s whyיורשין הוו  thatרב follows
שמעון  and that’s whyמצי לסלק בזוזו  whetherספק  and holds it’s aרב  withמחולק
בזוזי )חצי  (half of hisרביע  onlyמסלק can be

דף קז:
תד"ה מסתיי'
[דף קז עמוד ב] בד"ה מסתייה דקא כו' דשנים הפחותים מדברים תחילה עכ"ל בזה יתיישב
דלמאי דלא אסיק אדעתיה נקיט מיהת תרי קמאי בידך כו' ופריך אדרבה הא ארעא קי"ג
שויא כו' אמאי לא פריך בפשיטות טפי דאימא האי ארעא מאה וששה וב' שלישי דינר
היה שוה האי דקאמר שלשים טעי בתליסר ותלתא לקמיה והאי דקאמר מנה קא טעי תליסר
ותלתא לאחוריה ובדין הוא דלימא לגרועי טפי אלא סבר מסתאי דקא גרעי כולי האי
מחבראי ויתיישב נמי גם לפי המסקנא דלא נימא פ"ו ושני ושלישי הוה שוה והאי דקאמר
מנה טעה תליסר ותלתא לקמיה והאי דקאמר פ' טעי תליסר ותלתא לאחורי' ובדין הוא
דאיבעי הוא לגרועי טפי אלא סבר מסתאי כו' דכיון דהפחות מדבר בתחלה לא שייך למימר
הכי ובחידושי רמב"ן כתב בזה דרך אחרת ע"ש:
גמרא )1
 is as inשומא  and theirנכסי יתומים  ofשומא  on aדיינים  areלוי  andשמעון  andראובן a) If
the following table
 20( 80דינר)
 25( 100דינר)
 30( 120דינר)

ראובן
שמעון
לוי

 isלוי  andראובן  – namely the 40 difference betweenמשלשין ביניהן  hold thatאחרים )b
divided by three to yield 13-1/3 – this amount is considered the amount on which
 – we therefore assume that the correct value is 93-1/3 or 13-1/3 moreטעי אינשי
 intended to overestimate by 13-1/3שמעון  – and thatשומא than the 80 of the lowest
 to say 20 more thanמסתיי' to say 106-2/3 but said 100 because he thought that
ראובן
קשיא )c
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i) Say instead that the correct value is 113-1/3 –  שמעוןwho said 100
underestimated by 13-1/3 – and  לויwho said 120 intended to overestimate by
13-1/3 to say 126-2/3 but said 120 because he thought ' מסתייto say 20 more
than the  שומאof שמעון
d) תירוץ
i) We prefer to say the correct value is 93-1/3 instead of 113-1/3 because if it’s
worth the larger amount it’s certainly worth the smaller amount and תפסת
מרובה לא תפסת
2) תוספות
a) שאלה
i) How does  שמעוןknow what  ראובןwill say
b) תשובה
i) The  דייניםannounce their  שומאstarting with the lowest  שומאfirst
3) מהרש"א
a) This  מהלךalso resolves the following two קושיות
b) First קשיא
i) Before the  גמראsaid that  תפסת מרובה לא תפסתand the  גמראasked that maybe
the correct  שומאis 113-1/3 – why didn’t the  גמראmore simply propose that the
correct value is 106-2/3 –  לויspoke first and was  טועהby 13-1/3 to say 120 –
and  שמעוןwanted to say 93-1/3 which is 13-1/3 less than the correct  שומאbut
having heard  לויsay 120  שמעוןthought that ' מסתייto be 20 less than לוי
c) Second קשיא
i) Even after the  גמראsaid that  תפסת מרובה לא תפסתwhy don’t the  גמראsay that
the correct value is 86-2/3 –  שמעוןoverestimated by 13-1/3 and said 100 –
 ראובןunderestimated by 13-1/3 and wanted to say 73-1/3 but thought ' מסתייto
say 20 less than שמעון
***
הדרן עלך בית כור
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