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דף מה .ודף מה:
תד"ה אבל מסר תד"ה אי הכי ותד"ה המפקיד ותד"ה אי
דאיכא עדים
[דף מה עמוד א] תוס' בד"ה אבל מסר כו' להד"מ שבא לידו בתורת אומנות
אלא בתורת מכר א"נ כו' עכ"ל פי' מתוך שיכול לומר שלא בא מעיקרא לידו
בתורת אומנות אלא שהוא מכר לו מתחלה א"נ אתה כו' מהימן נמי למימר שבא
לידו בתורת אומנות ואח"כ מכרו לו וק"ל:
בא"ד כדפריך (לקמן) [לעיל מיניה] אי דאיכא כו' עכ"ל כצ"ל:
בד"ה א"ה כו' ומיהו קשה דלשון א"ה אפי' כו' אלא משמע א"ה דשלא כו'
בעדים נמי לית ליה מגו כו' עכ"ל ור"ל דקשה דאינו כן דהא לאביי בעדים ולא
ראה אית ליה מגו דחזרתיו לך כשיטת רשב"ם ועיין בזה בחידושי הרמב"ן
דמשום קושיא זו דחק לקיים שיטת הרי"ף בזה וקרוב לזה שיטת ר"ת ע"ש
וק"ל:
[דף מה עמוד ב] בד"ה המפקיד כו' ה"מ אביי למפרך ליה א"ה בעדים נמי
ליהמניה במגו דאי בעי אמר נאנסו אלא דלא אסיק אדעתיה כו' עכ"ל מיהו לפי
מה שכתבו התוס' לקמן דהא דפריך ליה אביי נמי מראה עבדו כו' אף על גב
דאיכא תנא דאית ליה המלוה בעדים דצריך לפורעו בעדים סמך עצמו דמודה
בפקדון משום דאיכא מגו דנאנסו א"כ אכתי קשה בפשיטות ה"ל למפרך ואכתי
דליהמניה במגו דאי בעי אמר נאנסו ודו"ק:
בד"ה אי דאיכא כו' ה"ל למיתני ראוהו בידו אף על פי שהטלית כו' עכ"ל ויש
ליישב דלרבותא נקט נתנה לו אף על פי שיכול לומר לא שכרתיך מעולם הכא
נשבע ונוטל כמ"ש התוס' לקמן הך מלתא לא הוה שמעינן מראוהו בידו דלא
שייך לומר לא שכרתיך כיון שהוא ביד האומן ותקנו וק"ל:
הקדמה 1) First
משנה )a
לקוח הוא בידי  to sayמהימן  isn’tאומן )i
הקדמה 2) Second
"המפקיד אצל חבירו בעדים צריך להחזירו בעדים"  said thatהדר בי'  before he wasרבה )a
"המפקיד אצל חבירו בעדים אין צריך  both say thatאביי  andהדר בי'  after he wasרבה )b
להחזירו בעדים"
הקדמה 3) Third
דברים העשויין להשאיל ולהשכיר  onלקחתיו  to sayנאמן  isn’tמחזיק a) A
4

הקדמה 4) Fourth
דברים העשויין להשאיל ולהשכיר  don’t count asכלי אומן  holds thatרבה )a
דברים העשויין להשאיל ולהשכיר  count asכלי אומן  holds thatאביי )b
"לקוח  to sayנאמן  isאומן  on when anרבה  andאביי  ofשיטות  – table on theהקדמה 5) Fifth
הוא בידי"

אומן טוען לקוח
הוא בידי
1

רבה מקמי דהדר
בי' בעוד דקסבר
דהמפקיד אצל
חבירו בעדים
צריך להחזירו
בעדים ואשר אית
לי' דכלי אומן אין
דומין לדברים
העשויין להשאיל
ולהשכיר

2

אביי דלית לי'
דהמפקיד אצל
חבירו בעדים
צריך להחזירו
בעדים וגם אית לי'
דכלי אומן דומין
לדברים העשויין
להשאיל ולהשכיר

3

רבה בתר דהדר
בי' וסבר דאינו
צריך להחזירו
בעדים אבל אכתי
אית לי' דכלי אומן
אין דומין לדברים
העשויין להשאיל
ולהשכיר

לכתחלה מסרו לאומן בעדים
2
1
ועכשיו לא ראוהו
ועכשיו ראוהו
עדים בידו דאומן עדים בידו דאומן
אינו נאמן דליכא
מיגו דהחזרתי
(דהרי ראוהו
עכשיו בידו ועוד
דצריך להחזירו
בעדים) או להד"ם
(דהרי מסרו
בעדים ועוד
דראוהו עכשיו
בידו) או אחר
מסרו לי או אתה
נתתו לי במכר
(דהרי איכא עדים
דמסרו לו באומנות
דאפילו לא פירש
לעדים נקטינן
דלתקנו נתן לו –
עיין תחלת תד"ה
אבל)
אינו נאמן כטעמי'
דרבה לעיל

אינו נאמן כטעמי'
דאביי לעיל

אינו נאמן דליכא
מיגו דהחזרתי
(דהרי צריך
להחזירו בעדים)
וליכא מיגו להד"ם
(דראו עדים
מסירתו) או אחר
מסרו לי או אתה
נתתו לי במכר
(דהרי איכא עדים
דמסרו לו
באומנות) והקשו
תוספות דליהמני'
במיגו דאי בעי
אמר נאנסו דהרי
לא ראוהו בידו
עכשיו
נאמן מיגו
דהחזרתי דאין
צריך להחזירו
בעדים

נאמן מיגו
דהחזרתי דאין
צריך להחזירו
בעדים

לכתחלה מסרו לאומן שלא בעדים
4
3
ועכשיו לא
ועכשיו ראוהו
ראוהו עדים בידו
בידו דאומן
דאומן
נאמן מיגו להד"ם
נאמן מיגו דאמר
או החזרתי או
אתה מכרתו לאחר
והוא מסרו לי (אחר אתה נתתו לי
במכר
מסרו לי) או אתה
מסרתו לי במכר
דלא דמי לדברים
העשויין להשאיל
ולהשכיר (עי' תוס'
ומהרש"א ד"ה אבל
דבגמ' לא דייקי
והאי מיגו דאתה
מסרתו לי במכר או
אחר מסרו לי קראו
רבה "להד"ם")

אינו נאמן דא"א
לומר אחר מסרו לי
או אתה מכרתו לי
דדמי לדברים
העשויין להשאיל
ולהשכיר וליכא
מיגו דהחזרתי או
להד"ם (דהרי
ראוהו עכשיו בידו)
וגם מיגו דנאנסו אין
כאן
נאמן מיגו דאמר
אחר מסרו לי או
אתה נתתו לי במכר
דלא דמי לדברים
העשויין להשאיל
ולשכיר

נאמן מיגו להד"ם
או החזרתי

נאמן מיגו להד"ם
או החזרתי או
אתה נתתו לי
במכר

מהרש"א  andתוספות  as explained byגמרא )6
רבה )a

5

i) The  אומןis  נאמןin row 1 column 3 – where  מסר לו שלא בעדיםand עדים ראוהו
 – עכשיוbased on the  מיגוindicated in the table
b)  קשיאby אביי
i) אי הכי אפילו בעדים נמי
ii) Meaning
(1) I hold that
(a) wherever ( ראוהוas in row 2 columns 1 and 3) the  אומןisn’t מהימן
(b) But where ( לא ראוהוas in row 2 columns 2 and 4) the  אומןis  מהימןeven
if there are  עדי מסירהas in row 2 because of מיגו דאי בעי אמר החזרתיו
(2) but why do you hold in row 1 column 2 that the  אומןisn’t  נאמןwith מיגו דאי
 בעי אמר החזרתיוeven though לא ראוהו
c)  תירוץby  רבהbefore he was הדר
i) I hold that המפקיד אצל חבירו בעדים צריך לפרעו בעדים
7) תוספות
a) קשיא
i) The words " "אי הכיsuggest that  אבייis saying
(1) I say that the  אומןis never believed with a מיגו
(2) But
(a) Once you  רבהsay that  אומןis  נאמןwith a  מיגוin row 1 column 3 where
there are no  עדי מסירהand there is ראוהו
(b) Then you should also say he’s  נאמןbased on  מיגוin row 1 column 2
where there are  עדי מסירהand there is no ראוהו
ii) But we’ve shown that  אבייdoes rely on  מיגוin row 2 column 4
8) מהרש"א
a)  רמב"ןand  ר"תanalyze this  סוגיאdifferently because of the  קשיאby תוספות
9)  תוספותat ' עמוד בat ד"ה המפקיד
a) קשיא
i) We’ve established that  רבהbefore he was  הדרsays the  אומןisn’t  נאמןin row 1
column 2 – where there was  מסירה בעדיםand no  – ראהbecause "המפקיד אצל
חבירו בעדים צריך להחזירו בעדים
ii) But why isn’t the  אומןbelieved with a  מיגוthat he could have said נאנסו
b) תירוץ
i) This  מיגוdoesn’t occur to the  גמראat this point
ii) And in the end it doesn’t matter because once  רבהwas ' הדר ביhe holds that the
 אומןis anyway  נאמןas explained in row 3 column 2
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10)  מהרש"אat ד"ה המפקיד
a) קשיא
i) Here’s proof that even at this point the  גמראrelied on the concept of מיגו דאי
בעי אמר נאנסו
(1)  המשךof the גמרא
(a)  קשיאby  אבייto רבה
(i) A  ברייתאholds that המפקיד את חבירו בעדים אין צריך להחזיר לו בעדים
(2)  תוספותat the end of ד"ה המפקיד
(a) קשיא
(i) Why didn’t  רבהanswer that another  ברייתאsupports him because it
says that המלוה את חבירו בעדים צריך להחזיר לו בעדים
(b) תירוץ
(i) Because  רבהrealized that  פקדוןis different from  הלואהbecause for
 פקדוןthere is a  מיגוthat he could have said נאנסו
11)  המשךof the גמרא
a) First  הקדמהto a  קשיאto אביי
i) ברייתא
(1) If a  בעל הביתgives his  טליתto an  אומןand the  אומןclaims that the הבית
promised to pay two  דינריwhile the  בעל הביתclaims he only agreed to pay
one דינר
(2) the rules in this table apply
אומן מהימן במיגו דאי באי
אמר לקחתיו ועל בעל הבית
'להביא ראי
אומן מהימן ונשבע ונוטל כמו
שכיר
בעל הבית מהימן ועל אומן
'להביא ראי

כל זמן שטלית ביד אומן
בזמנו

נתנו לו לבעל הבית

עבר זמנו

נתנו לו לבעל הבית

b) Second  הקדמהto a  קשיאto אביי
i) Under what facts is the  אומןbelieved  כל זמן שטלית בידוbased on a  מיגוhe could
have said לקחתיו
(1) It can’t be that there are  עדי מסירהbecause if there were  עדי מסירהthey’d
know how much the  בעל הביתagreed to pay
(2) Presumably  עדים ראוהוthat the  טליתis now בידו
c)  קשיאto אביי
i) We established for  אבייin row 2 column 3 that an  אומןisn’t believed to say
 לקחתיוwhere  ראוהוeven if there are no עדי מסירה
d) תירוץ
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i) In fact
(1) If there  עדיםthat were  ראוהוthe  אומןwouldn’t be believed as in new row 1
below
(2) The  ברייתאdeals with where there are no  עדיםthat say  ראוהוand the  אומןis
believed  מיגוhe could have said  להד"םor  החזרתיוor  נאנסוas in row 2 below
אין אומן מהימן לפי
2 שיטת אביי בשורה
3 טור
אומן מהימן במיגו
4  טור2 לאביי בשורה
אומן מהימן ונשבע ונוטל
כמו שכיר
בעל הבית מהימן ועל
'אומן להביא ראי

בזמנו

כל זמן שטלית ביד אומן
ואיכא עדים דראוהו
בידו
כל זמן שטלית ביד אומן
וליכא עדים דראוהו
בידו
נתנו לו לבעל הבית

עבר זמנו

נתנו לו לבעל הבית

הוספה דלא מיתני
בברייתא

1
2
3
4

12) תוספות
a) קשיא
i) Now that we’ve established as in row 1 that the  אומןwouldn’t be believed by
 מיגוthat  נתרצוfor two  דינריif there were  עדיםthat ראוהו בידו עכשיו
ii) We have this קשיא
(1) why does the  ברייתאneed in row 4 to cite  נתנו לו לבעל הבית ועבר זמנוas a
case where the  בעל הביתis זוכה
(2) when the  ברייתאcould have taught that even in row 1 where the  טליתis still
 ביד האומןthe  בעל הביתis  זוכהif there are  עדיםthat ראוהו
13) מהרש"א
a)  תירוץto the  קשיאof תוספות
i) The  ברייתאneeds to state the rule for  נתנו לו לבעל הביתto teach in row 3 that
 בזמנוthe  בעל הביתisn’t  נאמןwith a  מיגוthat he could have said לא שכרתיך מעולם
ii) See  תוספות ד"ה אלא לאוon . דף מוfor an explanation of why in fact the בעל הבית
can’t rely on a  מיגוthat לא שכרתיך מעולם
b) המשך מהרש"א
i) Note that in row 1 where there are  עדיםthat ראוהו ביד אומן
(1) the  בעל הביתis  זוכהis for the reasons set out for  אבייin row 2 column 3 of
the first table in this דיבור
(2) The reason can’t be that the  בעל הביתis  נאמןwith a מיגו דאי בעי אמר לא
 – שכרתיךsince  בעל הביתcan’t be  טועןthat  לא שכרתיךon an item that the אומן
holds to be מתקן
(3) And that’s why the  ברייתאneeds to teach in row 3 of the table above that
there is no  מיגו דאי בעי אמר לא שכרתיךeven if the  בעל הביתholds the item
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תד"ה נתנה לו
בד"ה נתנה לו כו' דלא עבר בבל תלין דמ"מ חזקה דאין שכיר משהה שכרו
ליכא כו' עכ"ל ואנן תרתי חזקות בעינן דמשום חזקה דאין בעל הבית עובר בבל
תלין לחוד לא אמרינן הכי משום דאיכא חזקה כנגדה דחזקה דאין השכיר עובר
בבל תגזול כדאיתא התם בפ' המקבל וק"ל:

תד"ה אי דאיכא עדים
דף מו at .תד"ה אבל מסר See

דף מו.
תד"ה שפיר קאמר
[דף מו עמוד א] בד"ה שפיר קאמר כו' אבל אי הוה טעין לקוח כו' דירא לומר
כן הואיל ויש עדים כו' עכ"ל דה"ל כעין מגו דהעזה ועיין בהגהת אשר"י
וק"ל:

דף מו:
רשב"ם ד"ה לוקח ראשון ותד"ה לוקח ראשון
[דף מו עמוד ב] בפרשב"ם בד"ה לוקח ראשון כו' ודוקא לוקח ראשון אינו
מעיד ללוקח שני היכא דלית ליה ארעא אחריתא אבל לוקח שני כו' אבל אם
מכר לו באחריות כו' עכ"ל כצ"ל ומיהו לעיל בלוקח ראשון מעיד ללוקח שני
כו' לא בעי לפרושי דמכר לראשון באחריות וחייש שמא יערערו אקרקע שלו
דגזולה היא ויוציאה הנגזל ממנו ולא יהיה לו מה לגבות וכפי' התוספות דאי
הוה מיירי באחריות ה"ל למיתני נמי בכה"ג לוקח שני מעיד ללוקח ראשון כו'
ולפי' התוס' קשה ודו"ק:
תוס' בד"ה לוקח ראשון כו' ואם תאמר ומלוה וערב כו' כדחיישינן לחד נגזל
גבי לוקח כו' עכ"ל אבל לפרשב"ם לא קשיא להו אמאי לא חיישי במלוה וערב
לחד ב"ח כדחיישינן לחד ב"ח גבי לוקח דיש לחלק דבערב ומלוה לא חייש
כולי האי דשמא יפרע לו הלוה בזמנו במעות וא"ת לא יפרע לו במעות בזמנו
שמא לא יהיה לו ב"ח ויהיה לו ממה לגבות משא"כ בלוקח ראשון דאיכא חדא
חששא דשמא יהיה לו ב"ח אף על גב דבלוקח נמי איכא למימר דשמא יפרע
לו במעות ולא יפסיד כלום מ"מ הלוקח חפץ בקרקע ודו"ק:
הקדמה )1
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a) The case
i) a  )ראובן( מוכרsells a  שדהto  )לוי( לוקח ראשוןand afterwards sells a second שדה
to )יהודה( לוקח שני
b) First דין
i) If  ראובןhas  בני חריa  בעל חובof  ראובןis  גובהfirst from these בני חרי
ii) If  ראובןhas no  בני חריthe  בעל חובis  גובהfirst from ' שדה בof  יהודהand then from
' שדה אof לוי
c) Second דין
i) If ' שדה אwas  גזולהthe  נגזלcan be  גובהonly from לוי
ii) But if  לויbought ' שדה אwith  אחריותthen  לויis  חוזרfirst against  ראובןand his
 בני חריand then against ' שדה בof יהודה
2) ברייתא
a) ""לוקח ראשון מעיד ללוקח שני והוא דאית לי' ארעא אחריתי
3)  רשב"םand  תוספותare  מחולקon the  ביאורof the ברייתא
4)  ביאור – רשב"םof the ברייתא
a) Part 1
i) The  ברייתאdeals with whether  לויcan be  מעידfor  יהודהagainst a  מערערwho
claims that ' שדה בof  יהודהis גזולה
ii) Now
(1) if  יהודהbought only ' שדה בfrom  ראובןthen  לויis a  נוגעbecause he wants
 יהודהto keep ' שדה בso that any  בעל חובof  ראובןwill be  גובהfrom ' שדה בof
 יהודהand not from ' שדה אof לוי
(2) but if  יהודהbought from  ראובןalso ' שדה גfor which there’s no  מערערthen
 לויisn’t a  נוגעbecause any  בעל חובof  ראובןwill anyway be  גובהfrom the
' שדה גof  יהודהbefore he’s  גובהfrom ' שדה אof לוי
iii) And this is what the  ברייתאmeans when it says
(1) ""לוקח ראשון מעיד ללוקח שני והוא דאית לי' [ללוקח שני] ארעא אחריתי
b) Part 2
i) Note that
(1)  יהודהcan be  מעידfor  לויagainst a  מערערwho claims that ' שדה אof  לויis
 גזולהbecause if there is a  בעל חובof  ראובןthe  בעל חובwill be  גובהfrom שדה
' בof  יהודהregardless of whether  לויkeeps 'שדה א
ii) Now
(1) this applies only if  לויbought his  שדה שלא באחריותso that  לויcan’t recover
against  יהודהif the  מערערis  גובהfrom לוי
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(2) but if  לויbought his  שדה באחריותthen – unless  ראובןhas  בני חריfrom which
 לויis  גובהfirst –  יהודהcan’t be  מעידfor  לויbecause the  עדותbenefits him
and he is a נוגע
5)  מהרש"אat ד"ה לוקח ראשון
a) שאלה
i) Then why doesn’t the  ברייתאalso teach that
(1) "לוקח שני [יהודה] מעיד ללוקח ראשון [לוי] והוא דאית לי' למוכר [ראובן] ארעא
"אחריתי
b) תשובה
i) We’ve established that
(1) whether  לויis a  נוגעdepends only on whether a  בעל חובof  ראובןwill be גובה
from a  שדהother than ' – שדה אit’s not relevant whether  לויbought his שדה
באחריות
(2) While  יהודהis a  נוגעonly if  לויbought ' שדה אwith אחריות
6)  ביאור – תוספותof the ברייתא
a)  לויbought ' שדה אwith אחריות
b) The  ברייתאdeals with whether  לויcan be  מעידfor  יהודהagainst a ]מערער א'[ מערער
who’s  טועןthat ' שדה בof  יהודהis גזולה
c) Now
i) if  יהודהbought no other  שדהfrom  ראובןthen  לויis a  נוגעbecause  לויwants יהודה
to keep the  שדהso that if there’s a later  ]מערער ב'[ מערערwho claims that שדה
' אof  לויis  לוי – גזולהwill then be able based on his  אחריותto be  חוזרagainst
' שדה בof יהודה
ii) but if  יהודהalso bought ' שדה גfrom  ראובןand there is now no  מערערon 'שדה ג
then  לויisn’t a  נוגעbecause  לויbased on his  אחריותwill be  גובהfrom ' שדה גof
 יהודהif ' מערער אprevails against ' שדה בof  יהודהand it also turns out that 'שדה א
of  לויwas  גזולהfrom a 'מערער ב
iii) And this is what the  ברייתאmeans when it says
(1) ""לוקח ראשון מעיד ללוקח שני והוא דאית לי' [ללוקח שני] ארעא אחריתי
7) בקיצור
a)  רשב"םsays that  לויis  חיישfor a possible בעל חוב
b)  תוספותsays that  לויis  חיישfor a possible 'מערער ב
8)  המשךof מהרש"א
a) קשיא
i) Since for the  שיטהof  – תוספותunlike the  שיטהof  – רשב"םthe  ברייתאdeals only
with where  לויbought ' שדה אwith  אחריותwhy doesn’t the  ברייתאalso deal with
where

11

לוקח שני [יהודה] שקנה [שדה ב'] באחריות מעיד ללוקח ראשון [לוי] והוא דאית לי' )(1
למוכר [ראובן] ארעא אחריתי
ii) Namely
 against aלוי  in favor ofמעיד  to beנוגע  is aיהודה  thenבני חרי  has noראובן (1) if
אחריות  will based on hisלוי  prevailsמערער  because if theשדה א'  onמערער
יהודה  ofשדה ב'  againstחוזר be
לוי  in favor ofמעיד  to beנוגע  isn’t aיהודה  thenבני חרי  hasראובן (2) but if
 will based on hisלוי  prevailsמערער  because if theשדה א'  onמערער against a
ראובן  ofבני חרי  against theחוזר  beאחריות
ברייתא  of theהמשך )9
ערב מעיד ללוה [נגד מערער א' שטוען אשר בני חרי א' דלוה גזולה היא] והוא דאית לי' ללוה ארעא )a
אחריתי [בני חרי ב']
מלוה מעיד ללוה [נגד מערער א' שטוען אשר בני חרי א' דלוה גזולה היא] והוא דאית לי' ללוה ארעא )b
אחריתי [בני חרי ב']
המשך תוספות )10
 might appear who’ll beמערער ב'  that aחושש  isלוי  thatתוספות a) We established for
גזולה  isלוי  ofשדה א'  thatטוען
קשיא )b
ארעא  ownsלוה  even ifנוגעין בעדות  count asערב  and theמלוה i) Why don’t the
 who willמערער ב'  that there might be aחושש  because they’reאחריתי-בני חרי ב'
לוה  ofבני חרי ב'  theגובה be
 hereמהרש"א  isn’t relevant toתוספות  ofתירוץ c) The
בא"ד לוקח ראשון  atמהרש"א )11
קשיא )a
 based on theנגיעה  that there ought to be aשיטה  asks for its ownתוספות i) Just as
ארעא אחריתי  theגובה  might beמערער ב'  that a possibleערב  andמלוה  of theחשש
לוה of the
 based on theנגיעה  there ought to be aרשב"ם  ask that forתוספות ii) Why doesn’t
 of theבני חרי ב'  theגובה  might beבעל חוב  that a priorערב  andמלוה  of theחשש
לוה
תירוץ )b
בני חרי' ב'  loses hisלוה  ifמפסיד  because they’ll beחייש  aren’tמלוה  andערב i) The
גובה  isמערער  case that after the currentשכיח only in the non-בעל חוב to a prior
 both of these events happen:לוי  ofבני חרי א' the
לוה  ofבני חרי ב'  theגובה  appears and isבעל חוב (1) a prior
הלואה  on theirמלוה  andערב  to theפורע מעות  isn’tלוה (2) and the
 becauseחייש  isלוי ii) But
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גובה  isבעל חוב  if aמפסיד  will beלוי  thenמערער  to aשדה ב'  loses hisיהודה (1) if
לוי  toפורע מעות  is laterראובן  and even ifשדה א' his
 that he bought and isn’tשדה א'  wants to keep theלוקח  as aלוי (2) because
 insteadמעות content to take

דף מז.
רשב"ם ד"ה לישנא אחרינא ותד"ה פעמים
[דף מז עמוד א] בפרשב"ם בד"ה ל"א כתוב כו' אבל הראשון נראה שאמר
רבא כו' עכ"ל דהכי משמע דאמלתא דסליק מיניה קאי דקאמר בבן גזלן אף על
גב דאודי לא מהימן כדרב כהנא כו' ועלה קאמר רבא פעמים שאפילו בן גזלן
כו' וק"ל:
תוס' בד"ה פעמים שבן כו' והא דאמר לעיל בן בן גזלן בן אומן כו' עכ"ל כ"ה
בכל הספרים ישנים בן אומן ודאי דליכא לפרושי אלא בהודה דלא שייך הכא
טוענין ליורש דא"נ הוה טעין הדר זבינתיה אבא אומן ממך לא מהימן כיון
דאביו לא היה מהימן אבל עיקר דבריהם אבן בן גזלן דאית לן לפרושי ביה נמי
בהודה דוקא דומיא דבן אומן ור"ל דבין לפי תמיהת ר"י מסברא אגירסא זו
אמאי אין לו חזקה הא טוענין ליורש כו' ובין לפי תירוצו משום דמלתא דלא
שכיח הוא לא תקשי מבן בן גזלן דקתני בהדיא לעיל דיש לו חזקה דהיינו בהודה
דומיא דבן אומן ואדרבה משם יש להוכיח כתירוץ ר"י דמשמע כו' וכן פי'
הרא"ש ההיא דבן בן גזלן דיש לו חזקה בהודאה דומיא דבן אומן ע"ש ולאפוקי
מפרשב"ם שפי' בבן בן גזלן דאתי בטענתיה דאבוה מאבי ירשתי כו' דא"כ לא
הוה דומיא דבן אומן ודו"ק:
גמרא )1
ר' יוחנן )a
אומן אין לו חזקה )i
בן אומן יש לו חזקה )ii
גזלן ובן גזלן אין להן חזקה )iii
בן בנו של גזלן יש לו חזקה )iv
רב כהנא )b
בן אומן יש לו חזקה בדאתי עדים ואמרי בפנינו הודה מערער לאומן

)i

בן גזלן אין לו חזקה אפילו בדאתי עדים ואמרי בפנינו הודה מערער לגזלן דנקטינן אשר הודה )ii
לגזלן מתוך פחד
רבא – לפי גרסא א' דרשב"ם )c
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פעמים שאפילו בן גזלן יש לו חזקה כגון דקא אתי בטענתא דאבא דאבוה כלומר בטענה דאבי
הגזלן

)i

רבא – לפי גרסא ב' דרשב"ם )d
פעמים שבן בנו של גזלן אין לו חזקה כגון דקא אתי בטענתא דאבא דאבוה כלומר בטענה דגזלן )i
ד"ה לישנא אחרינא  atרשב"ם )2
מצד הדין  are correctרבא  inגרסאות a) Both
 is preferableבן גזלן  that deals withגרסא b) But the first
מהרש"א )3
 followsרבא  ofמימרא  because theבן גזלן  that deals withגרסא  prefers the firstרשב"ם )a
בן גזלן  that deals withרב כהנא  ofמימרא the
ד"ה פעמים  atתוספות )4
ר"י  ofקשיא )a
קאתי בטענתא דאבא דאבוה  ifנאמן  notבן בנו של גזלן i) Why is
 thatטענינן לי'  and we ought to beאבוה בן הגזלן  fromיורש ii) The fact is that he was
מינך זבינתה  thatמערער  to theטוען  would have beenאביו בן הגזלן
"אי נמי"  ofתירוץ )b
 aיורש  for aטוען  and we’re notלא שכיח  isמינה זבינתי'  thatטוען  to beבן הגזלן i) for
לא שכיח  that’sטענה
ד"ה פעמים  atמהרש"א  as explained byר"י  ofהמשך )5
בן אומן יש לו חזקה בן בנו של גזלן יש לו חזקה  saysר' יוחנן a) We established that
b) Now
יש לו חזקה  that the reason thatפשיטות  it’s aבן אומן i) For
טוען  would beאומן  theאבוה  thatיורש  for him asטענינן (1) Isn’t because we’re
אין לו חזקה  sinceאומן  wouldn’t avail to theטענה  – since thisמינך זבינתה that
אומן  to his father theהודה  wasמערער  that theעדים (2) But is because he brings
בן אומן  that’s listed together withבן בנו של גזלן ii) The same applies to
 because as we’ve explained this is aטענינן לי'  isn’t based onנאמנות (1) His
טענה דלא שכיח
 that theעדים  – he bringsבן אומן  only if – the same asנאמן (2) Instead he’s
 because we don’t assume that thisבן הגזלן  to his father theהודה  wasמערער
מחמת פחד  isבן גזלן  to aהודאה

תד"ה ירד מאומנתו
תוס' בד"ה ירד מאומנתו כו' דומיא דאריס דירד מאריסתו כו' עכ"ל דירד
מאריסתו א" א לפרושי אלא שהחזיק בשדה אחר שירד מאריסתו אבל אם
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החזיק בה בשעה שהיה עיין אריס אם הוא ירד אח"כ מאריסתו דהיינו שהחזיר
השדה לבעלים הרי אינו מוחזק בשדה אבל באומן אפשר לפרש שהחזיק בכלים
בשעה שהיה עדיין אומן ולא החזירם לבעלים ועדיין מוחזק בהם אלא שירד
מאומנתו שכ ל מי שיביא לו כלים לתקן אינו מקבלם לתקן שלא רצה לעשות
עוד מלאכה זו וק"ל:
ברייתא )1
ירד מאומנתו ומאריסתו יש לו חזקה )a
תוספות )2
"ירד מאומנתו דומיא דאריס דירד מאריסתו" )a
תוספות  ofביאור – מהרש"א )3
הקדמה )a
 for repairכלים  occurs when he no longer acceptsאומן  for anירידה )i
בעלים  toשדה אריסות  occurs when he returns theאריס  for anירידה )ii
"ירד מאומנתו יש לו חזקה" )iii
ירידה  that he took before hisכלים  inחזקה  has aאומן (1) might mean that an
 for repair) and that he still holds after hisכלים (when he stopped accepting
ירידה
 that he took after hisכלים  only inחזקה  has aאומן (2) or it might mean that an
ירידה
"ירד מאריסתו יש לו חזקה" iv) but
ירידה  that he took before hisשדה  in aחזקה  has aאריס (1) Can’t mean that an
) and that he still holds after hisבעלים  toשדה אריסות (when he returned the
 that he must have returned to bringשדה  – because he can’t still hold aירידה
ירידה about his
ירידה  that he took after hisשדה  in aחזקה  has aאריס (2) And must mean that an
" it must be thatירד מאומנתו דומיא דאריס דירד מאריסתו"  teaches that sinceתוספות )b
 that he takesכלים  only inחזקה  has aירד מאומנתו  who isאומן  anאריס similar to an
 for repairכלים  when he stopped acceptingירידה after his

דף מז:
תד"ה מגורשת
[דף מז עמוד ב] בד"ה מגורשת כו' וכגון שייחד לה ארעא כו' עכ"ל דבאשתו
גמורה אפי' בייחד לה ארעא אחריתא אין לה חזקה כדלקמן ולא ניחא להו הכא
כפרשב"ם {משום דתוספות סברי} דגם אם הוא שונא לה מייחד לה ארעא כיון
שהוא חייב במזונותיה וק"ל:
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ברייתא )1
 isבעל  even thoughשדה בעלה  inמחזיק  can beמגורשת ואינה מגורשת  who isאשה a) an
חייב במזונותי'
רשב"ם )2
 from aפירות  does eatאשה  so if theאשה מגורשת ואינה מגורשת  forשדה  aמייחד  isn’tבעל )a
חזקה  she has aבעל  that belongs toשדה
מהרש"א  as explained byתוספות )3
אשתו גמורה  the same as forאשתו מגורשת ואינה מגורשת  forשדה  aמייחד  can beבעל )a
 teaches thatברייתא b) The
 ifחזקה  she has noאשתו מגורשת ואינה מגורשת  ofמזונות  forמייחד שדה א'  wasבעל i) if
 herself fromמזין  if she’sחזקה  but she does have aשדה א'  herself fromמזין she’s
 for herמייחד  wasn’tבעל  thatשדה ב'
שדה ב'  even if she eats fromחזקה  has noאשתו גמורה ii) while

תד"ה אבל בשטר
בד"ה אבל בשטר כו' בפ"ק דב"מ אחריות לאו ט"ס בשטרי מקח וממכר ורב
סבר אחריות ט"ס כו' עכ"ל וההיא דפ' מי שהיה נשוי כשפירשה דלא קבלה
אחריות מידי כ"כ התוס' בפ' הניזקין ובפ' הכונס אבל עיקר התירוץ חסר הכא
מדבריהם ונראה הכא מדקדוק דבריהם לתרץ דדוקא בשטרי מקח וממכר סבר
רב אחריות ט"ס אבל בשטרי מתנה מודה רב דאחריות לאו ט"ס הוא וההיא
דמי שהיה נשוי איירי בשטר מתנה כמ"ש התוס' לעיל ודו"ק:
רב  as explained byמסכת גיטין  inפרק מי שהי' נשוי  inברייתא )1
לקח מן האיש ואח"כ לקח מן האשה מקחו בטל עד שתכתוב לו שטר )a
מסכת כתובות  inבריית )2
כתבה שטר  even ifבטל  isמקחו )a
מסכת גיטין  inתוספות )3
ברייתות  between theסתירה a) There is no
מקבל אחריות  wasאשה  if theבטל  isn’tמקח i) The
ii) now
פירשה  wasאשה  in which theשטר  deals with aמסכת כתובות  inברייתא (1) The
אחריות that she didn’t accept
 butאחריות  that was silent onסתם שטר  deals with aמסכת גיטין  inברייתא (2) The
טעות סופר  isאחריות for which
 hereתוספות )4
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אחריות  holds thatרב  for whichשטרי מקח וממכר  deals withמסכת גיטין  inברייתא a) The
טעות סופר
מהרש"א )5
קשיא a) First
כתובות  inברייתא  here doesn’t explain that theתוספות  becauseעיקר חסר מן הספר )i
אחריות  that she’s not acceptingאשה שפירשה deals with
קשיא b) Second
שטרי מקח וממכר  here emphasizeתוספות i) Why does
תירוץ )c
סתירה  here says there is noתוספות – גיטין  inתוספות i) Must be that – unlike
because
טעות סופר  isאחריות  for whichשטרי מקח וממכר  deals withגיטין  inברייתא (1) the
טעות  isn’tאחריות  for whichשטרי מתנה  deals withמסכת כתובות  inברייתא (2) The
סופר

דף מח.
תד"ה יקריב אותו
[דף מח עמוד א] בד"ה יקריב אותו כו' שור שנגח ד' וה' חייבי כו' עכ"ל כצ"ל:

תד"ה אלא סברא
בד"ה אלא סברא כו' אמאי איצטריך קרא גבי קרבן למכתב דכופין כו' עכ"ל
נראה דאע"ג דמסברא דאגב אונסיה גמר ומקני לא שמעינן אלא דאם כפוהו
אבל לא שמעי' דמצוה על הב"ד לכוף אותו י"ל דסמכו עצמן בקושיתם
דלשמעינן נמי דמצוה על הב"ד לכופו לא איצטריך דכל מצות עשה נמי כופין
כדאמרינן בפרק נערה כו' וכ"ה בתוס' פ"ק דר"ה אבל תירוצם שם קצת בע"א
שכתבו דאיצטריך קרא הכא דסד"א דאין כופין כאן לפי שכתוב לרצונו כו'
ע"ש בתוס:
גמרא )1
אמר רב הונא תליוהו וזבין זביני' זביני דאגב אונסי' גמר ומקני )a
ברייתא )2
"כופין אותו עד שיאמר רוצה אני"  thatקרבן  teaches forיקריב אותו לרצונו )a
תוספות )3
קשיא )a
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 need toפסוק " why does theאגב אונסי' גמר ומקנה"  thatמסברא i) Once we know
כופין אותו  for which we wereקרבן  aמקריב teach that we’re
מהרש"א )4
תוספות  ofקשיא  to theקשיא )a
כופה  to beחיוב  teaches that there is aיקריב אותו  answer thatתוספות i) Why didn’t
תוספות  ofקשיא  to explain theתירוץ )b
 teaches that weיקריב אותו  so it can’t be thatמצוות עשה  for allכופה  isבית דין )i
כופה need to be
קשיא )c
 here byתוספות  ofקשיא  theמתרץ  is in factתוספות מסכת ראש השנה  inתוספות )i
כופה  to beחיוב  teaches that there is aיקריב אותו saying that
מצות  for allכופה  isבית דין  by noting thatתירוץ  thisמפריך  thereתוספות ii) Why isn’t
עשה
תירוץ )d
 there’s a specialלרצונו  we would have said that because ofיקריב אותו i) without
קרבנות  forכופה rule that we’re not

תד"ה גט מעושה
בד"ה גט מעושה כו' וי"מ דהוי פי' דסיפא כיצד בכותי פסול כו' עכ"ל כצ"ל
ועיין ברא"ש בפרק המגרש:

תוספות בא"ד דישראל
בא"ד דישראל שעישו כמעשה עובדי כוכבים כשר באומר כו' תני רבי חייא
עובדי כוכבים שעישו כמעשה ישראל פסול ואפי' כו' עכ"ל כ"ה בתוספות
וברא"ש בשמעתין אבל בירושלמי שלפנינו ובתוספות וברא"ש ובמרדכי פרק
המגרש איכא הגירסא בהיפך זה ועיין הפי' שם במרדכי לפי גירסתם ולפי גירסת
התוס' ורא"ש בשמעתין יש לפרש בהיפך ולשון שאמר ברישא באומר איני זן
כו' ובסיפא אמר אפי' איני זן כו' מוכח כגירסא זו דברישא אמר דדייני ישראל
שעישו על ידי מעשה עובדי כוכבים כשר דוקא באומר איני זן כו' דהיינו
מעושה כדין דשלא כדין אפי' כולה בישראל פסול כדאמר שמואל בפרק המגרש
ובסיפא אמר דייני עובדי כוכבים שעישו ע"י מעשה ישראלים פסול אפי'
באומר איני זן כו' דהוי כדין וק"ל:
הקדמה )1
כדין  isאיני זן ואיני מפרנס  who saysבעל  forגט מעושה )a
כדין  isn’tאיני זן ואיני מפרנס  who doesn’t sayבעל  forגט מעושה )b
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בדייני ישראל וחובט  evenפסול  isמעושה שלא כדין  that’sגט  thatפרק המגרש  says inשמואל )c
ישראל
רא"ש  here and byתוספות  inר"י  as understood byברייתא )2
דייני ישראל  if it’s directed byכשר  isחובט עכו"ם  by aמעושה  that wasגט )a
חובט ישראל  by aמעושה  even if it wasפסול  isדייני עכו"ם  that was directed byגט b) A
תוספות )3
ר"י  ofשיטה  is consistent with theירושלמי )a
דייני ישראל וחבטת עכו"ם
דייני עכו"ם וחבטת ישראל

ירושלמי
כשר
פסול

באומר איני זן וכו' דהוה כדין
אפילו באומר איני זן דהוה
כדין

מהרש"א )4
גרסא  with an oppositeירושלמי  bring theמסכת גיטין  inמרדכי  andרא"ש  andתוספות )a
ירושלמי
גרסא דידן רישא
גרסא דידן סיפא

דיינו ישראל וחבטת עכו"ם
דייני עכו"ם וחבטת ישראל

כשר
פסול

גרסא בגיטין רישא
גרסא בגיטין סיפא

דייני ישראל וחבטת עכו"ם
דייני עכו"ם וחבטת ישראל

פסול
כשר

באומר איני זן וכו' דהוה כדין
אפילו באומר איני זן דהוה
כדין
באומר איני זן וכו' דהוה כדין
אפילו באומר איני זן דהוה
כדין

 explains howמסכת גיטין  inמרדכי  butר"י  ofשיטה  isn’t consistent with theגרסא b) This
ר"י  ofשיטה  can be read as consistent with theגרסא this
מהרש"א )5
תוספות  ofירושלמי  inגרסא  than theמסתבר  here is moreתוספות  ofירושלמי  inגרסא a) the
 becauseמסכת גיטין in
 here correctly saysגרסא i) the
כדין  if it’sכשר  isגט  that theרישא (1) in the
כדין  even if it’sפסול  that it’sסיפא (2) In the
 because it saysקשיא  is aגיטין  inגרסא ii) While the
 – where there ought to be aכדין  only if it’sפסול  isגט  that theרישא (1) In the
שלא כדין  if it’sפסול  that it’sכל שכן
 – this implies contrary toכדין  even if it’sכשר  isגט  that theסיפא (2) In the
שלא כדין  if it’sכשר  that it’sכל שכן  that it’s aשמואל

תד"ה אמר רבא
בד"ה אמר רבא כו' ואם מסר מודעא לא הוי זביני דקי"ל כרב הונא כו' עכ"ל
לא קאי אדסמיך ליה אמעשה דפרדיסא דבהא לא איצטריך לפסוק דקי"ל כרב
הונא דרבא נמי מודה ביה דמהני ביה מודעא כדאמרינן לעיל אלא דאעיקר
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מלתא דתלויה וזבין כו' קאי דבכל גוונא קי"ל כרב הונא דכתבינן מודעא אזביני
כדפ"ה כו' וק"ל:

דף מח:
תד"ה אמר רב נחמן
[דף מח עמוד ב] בד"ה אמר רב נחמן כו' וכ"ש עדים דאלימי לארועי שטרא
דהכי אמר כו' עכ"ל ומיהו רב נחמן אין נראה לו לחלק בין עצמו לעדים דאל"כ
מאי פריך ליה לרב הונא גנבי כו' אי סבירא לך כר' מאיר כו' הא שפיר מצי סבר
כרבנן ושאני עדים דאלימי לארועי שטרא וע"ש בתוס' וק"ל:
גמרא )1
רב נחמן )a
עדים שאמרו כתב ידינו הוא זה אבל אמנה היו דברינו אין נאמנין לפסול את השטר )i
תוספות )2
עדים  thatמיגו  despite theאין כתב ידם יוצא ממקום אחר  applies even whereדין a) This
אין זה כתב ידינו  simply by sayingזוכה  to beלוה have that they could have caused the
קשיא )b
נאמן  isלוה  because otherwise theמודה בשטר שכתבו צריך לקיימו  holds thatרב נחמן )i
 by saying it’sשטר  theפוסל  that he could have beenמיגו  based onפרעתי to say
מזויף
אלימי עדים לאורועי לשטרא  says thatגמרא  theדף קנדii) At .
 aפוסל  to beמיגו  based onנאמנים  should beעדים  thatכל שכן iii) So it should be a
שטר
מהרש"א )3
הקדמה )a
מיגו  with aנאמנין לאורועי לשטר  aren’tעדים  holds thatר' מאיר )i
 can’t rely onלוה  because aמודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו  holds thatרב הונא )ii
מיגו דאי בעי אמר פרעתי
ר' מאיר  why he didn’t say directly that he agrees withרב הונא  asksרב נחמן )iii
לאורועי לשטר  to beנאמן  isn’tלוה  holds that just as aר' הונא because presumably
עדים  the same applies toמיגו with a
קשיא )b
 can’tעדים  that evenר' מאיר  agrees withרב הונא  assume thatרב נחמן i) Why does
אורועי לשטר  to beמיגו rely on
 holds thatרב הונא ii) Maybe
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מיגו with aאורועי שטר  can’t beלוה (1) although a
רב נחמן  – contrary toמיגו  with aאורועי שטרי  areאלימי  that areעדים )(2
תירוץ )c
אלימי עדים לאורועי לשטר  himself doesn’t say thatרב נחמן i) Must be that

דף מט.
תוספות ד"ה מר בר רב אשי
[דף מט עמוד א] בד"ה מר בר רב אשי כו' אף על גב דכשכתב ידן יוצא ממקום
אחר אין נאמן כו' עכ"ל הכי משמע להו דאיירי הכא דוקא באין כתב ידן יוצא
ממקום אחר מדקאמר ניתן ליכתב כו' כמ"ש התוספות לעיל ורשב"ם לא פירש
כן וק"ל:

תד"ה וכדרב כהנא
בד"ה וכדרב כהנא כו' וא"ת בלא רב כהנא כו' וי"ל שאני התם שעושה תנאי
גמור כו' עכ"ל ק"ק דא"כ מאי מייתי נמי מדרב כהנא דאימא נמי הא דקאמר
מתנה עליה כו' היינו תנאי גמור ואם נאמר כמ"ש לקמן דאלשון דין ודברים
לא צריך לאתויי ראיה כו' א"כ הדרא קושיין לדוכתה דמצי שפיר לאתויי נמי
מהך דשאר כסות ועונה ונראה דהך קושיא שהקשו בלא רב כהנא כו' מ"ד
אשאר כסות ועונה כו' אינה דוקא לפר"י אבל היא קשה גם לפי הי"מ כנראה
מדברי התוספות דפרק הכותב ולפי' הי"מ תרצו שפיר דשאני התם שעושה
תנאי גמור אבל מדרב כהנא מייתי שפיר כמו שפי' הי"מ דע"כ איירי בלשון
גרוע כו' אבל לפר"י הוצרכו לתרץ כתירוץ שני דהכא שאומר מעצמו כו'
ודו"ק:
הקדמה )1
אשתו  that belong toנכסי מלוג  ofפירות  eatsבעל  thatמתקן  wereחכמים )a
גמרא  as explained by theמשנה )2
"כתב לה דין ודברים אין לי בנכסייך"  ifפירות  loses the right toבעל )a
ברייתא )3
"האומר דין ודברים אין לי על שדה זו לא אמר כלום" )i
גמרא )4
כתב לה בעודה ארוסה  deals withמשנה  because theמשנה  to theסתירה  isn’t aברייתא a) The
"נחלה הבאה לו [כלומר שלא באה לו כבר] ממקום  thatרב כהנא  ofשיטה and follows the
אחר [בתקנה דרבנן] אדם מתנה עלי' שלא יירשנה"
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5)  מחלוקת – תוספותof " "יש מפרשיםand ר"י
a) יש מפרשים
i) " "אין לי דין ודבריםis a  לשון גרועbecause if it were a  לשון טובit would be
effective also for a  – נחלה הבאה לו כברmeaning for אשתו נשואה
ii)  רב כהנאteaches that even a  לשון גרועis effective for  בעודה ארוסהwhere the נחלה
isn’t באה לו כבר
iii) And it must be that  רב כהנאdeals with a  לשון גרועbecause a  לישנא מעליאwould
have been effective also for נחלה שבאה לו כבר
b) ר"י
i) although " "אין לי דין ודבריםis in fact a  לשון גרועit’s a  פשיטותeven without רב
 כהנאthat a  לשון גרועis effective for a  נחלהthat wasn’t באה לו כבר
ii) Instead the  גמראrelies on  רב כהנאonly to prove that a person can be מסתלק
even from a דבר שלא בא לעולם
6)  המשךof תוספות
a) הקדמה
i) ברייתא
(1) האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאין ליך עלי שאר כסות ועונה
(2) ר' יהודה אומר בדבר שבממון תנאו קיים
b)  קשיאto ר"י
i) This  ברייתאalready teaches that a person can be  מסתלקfrom דבר שלא בא לעולם
ii) what does  רב כהנאadd
c) First תירוץ
i) ""שאני התם שעושה תנאי גמור
ii) The  גמראneeds to rely on  רב כהנאto prove that a person can be  מסתלקfrom
 דבר שלא בא לעולםeven when he didn’t express his  סילוקas a תנאי
d) Second תירוץ
i) There is also a second  תירוץin  תוספותwhose  פרטיםaren’t relevant here
7) מהרש"א
a)  קשיאto the first תירוץ
i)  רב כהנאalso deals with " "מתנה אדםwhere there is a תנאי
ii) So what proof is  רב כהנאto the  גמראthat a person can be  מסתלקfrom דבר שלא
 בא לעולםeven when he didn’t express his  סילוקas a תנאי
b)  תירוץof  מהרש"אto be  מיישבthe first  תירוץof תוספות
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"אין לי דין  thatרב כהנא  that we know even withoutר"י i) We established for
לישנא  as anyבא לידו  is as effective for what’s not yetלשון גרוע  that’s aודברים"
"תנאי גמור"  including anyמעליא
פירכא )c
 add when weרב כהנא  ofמימרא " – what does theהדרא קושיא לדוכתה" (1) Then
can rely on
דבר שלא בא  fromמסתלק  that teaches that a person can beברייתא (a) the
לישנא מעליא  with aלעולם
לישנא מעליא  counts as aלשון גרוע  that aר"י  ofסברא (b) combined with the
אכתי לא בא לידו  thatנחלה for a
מהרש"א  ofתירוץ d) final
 is needed once weרב כהנא  ofמימרא  on why theתוספות  ofקשיא i) Return to the
האומר לאשה  ofברייתא have the
 of theלשון  theלכאורה –  namelyר"י  as well as toיש מפרשים  applies toקשיא ii) This
 to prove thatרב כהנא  need to rely onגמרא  so why does theלשון גרוע  is aברייתא
 is effectiveלשון גרוע
יש  as it applies toתוספות  ofקשיא  to theתירוץ  is aתוספות  ofתירוץ iii) The first
מפרשים
גמרא  and that’s why theלשון טוב  is actually aתנאי גמור " with aמתנה אדם" )(1
ברייתא can’t rely on the
יש מפרשים  because we’ve established thatרב כהנא  can rely onגמרא (2) But the
לשון גרוע  must be aרב כהנא  in the case ofלשון hold that the
קשיא )e
ר"י  toקשיא  answer itsתוספות i) Then how does
תירוץ )f
ר"י  toקשיא  to answer itsתירוץ  relies on its secondתוספות )i

דף מט:
תוספות בא"ד וא"ת רב דפסיק
[דף מט עמוד ב] בא"ד וא"ת רב דפסיק כו' וי"ל דשאני ירושה דנפלה קמיה
דבעל דיורשי האשה כנכרים כו' עכ"ל ומיהו רב כהנא דאמר אדם מתנה עליה
שלא ירשנה כו' משמע דאיירי נמי בכה"ג בירושה דנפלה קמיה והיורשים הוו
כנכרים ואפ"ה קאמר דיכול להסתלק עצמו ואפשר דרב ודאי פליג אדרב כהנא
אלא דלגבי פירות דמוקמינן מתני' בהכי מודה רב דשפיר יכול להסתלק כיון
שנשארו ביד מי שהן עכשיו ודו"ק:
הקדמה 1) First
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אשתו  that belong toנכסי מלוג  ofפירות  eatsבעל  thatמתקן  wereחכמים )a
הקדמה 2) Second
גמרא  as explained by theמשנה )a
"כתב לה בעוד ארוסה דין ודברים אין לי בנכסייך"  ifפירות  has no further rights inבעל )b
"נחלה הבאה לו ממקום אחר [בתקנה דרבנן] אדם מתנה  thatרב כהנא  ofשיטה based on the
עלי' שלא יירשנה"
הקדמה 3) Third
 toדרבנן  from his rightמסתלק  can’t beבעל  and says thatרב כהנא  disagrees withרב )a
חכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה  becauseיורש נכסי אשתו be
תוספות )4
קשיא )a
"כתב לה  ifפירות  has no further rights inבעל  say thatמשנה  why does theרב i) For
דין ודברים אין לי בנכסייך"
מהרש"א  as explained byתירוץ )b
 rightsירושה  where if he loses hisבירושת אשתו  onlyרב כהנא  disagrees withרב )i
יורשי אשתו " who areנכרים"  would pass over toנכסים the
 remainפירות  theסילוק  where afterפירות נכסי מלוג  onרב כהנא ii) He agrees with
אשתו with
מהרש"א  ofהמשך )5
שאלה )a
נכסי אשתו  and refers toרב  disagrees withרב כהנא  assume thatתוספות i) Why does
פירות נכסי מלוג as well as to
תשובה )b
 is also effectiveסילוק  says that theרב כהנא " imply thatשלא יירשנה" i) The words
ירושת אשתו for

תד"ה יכולה אשה שתאמר
בד"ה יכולה אשה כו' ומ"מ אומר רשב"א דא"א לומר כן כו' משמע דלטובת
האשה נתקן כו' עכ"ל וצ"ע דלפ"ז מאי מייתי מדרב הונא כיון דלטובתו תקנו
יכול לומר איני חפץ באותה טובה כמו שפירש ר"י גופיה לעיל הא בפירות לא
לטובת האיש נתקן אלא לטובת אשה ואימא דלא יכול האיש להסתלק ולא דמיא
למזונות דהאשה תוכל להסתלק כיון דלטובתה נתקן ועוד דבפירות אפי' האשה
שנתקן לטובתה לא תוכל להסתלק מפורקנא כמ"ש התוס' מיהו בהא איכא
למימר דמה שהאיש יוכל להסתלק היינו דוקא בעודה ארוסה ודו"ק:
הקדמה 1) First
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תקנו לאשה מזונות תחת מעשה ידי' )a
תוספות  andרשב"ם  as explained byרב הונא אמר רב – הקדמה 2) Second
מזונות אשתו  was forעיקר תקנה " because theיכולה אשה שתאמר איני ניזונית ואיני עושה" )a
לטובתה נתכוונו and
תוספות  andרשב"ם – הקדמה 3) Third
תקנו לבעל פירות תחת פרקונה )a
גמרא )4
בעל  it follows thatמזונות  herself fromמסתלק  canאשה  said thatרב הונא אמר רב a) Since
פירות  himself fromמסתלק  beבעודה ארוסה can
גמרא  of theביאור – רשב"ם )5
 means that we deriveגמרא a) The
 wasn’tבעל  – whenבעודה ארוסה " thatכל שכן וכל שכן"  thatרב הונא אמר רב i) from
– קרקעיתה לפירות  inזוכה
 and I waive my rights to theפרקונה  ofתקנה  can say I don’t accept theבעל ii) that
פירות  ofתקנה
תוספות )6
רשב"ם  toרשב"א  ofקשיא )a
 andפרקונה  was forפירות  ofעיקר תקנה  that theפרק אף על פי  fromמשמע i) it’s
"איני מקבל עלי תקנת פירקונה"  can’t sayבעל  and thatלטובתה נתכוונו
אשה  even theשמא תטמע בין עובדי כוכבים  thatחשש ii) and by the way because of the
פרקונה  herself fromמסתלק can’t be
מהרש"א )7
רשב"א  toקשיא )a
מסתלק  beבעודה ארוסה  canבעל  here holds thatגמרא i) The fact remains that the
מזונות  forרב הונא אמר רב  based on the rule ofפירות himself from
קשיא b) Second
 can’tלטובתה  isפרקונה  for whomאשה i) And we’ve also established that even the
פרקונה  herself fromמסתלק be
קשיא  to the firstתירוץ c) Possible
 thatרשב"ם  understood fromרשב"א )i
אשתו  even forפרקונה  ofתקנה  and avoid theפירות  fromמסתלק  can beבעל )(1
נשואה
בעודה  has this rightבעל " thatכל שכן וכל שכן"  thatמוסיף  wasרשב"ם (2) And that
ארוסה
ii) Now
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 for the reasonבעודה ארוסה  has this rightבעל  thatרשב"ם  agrees withרשב"א )(1
קרקעיתה לפירות  inזוכה  wasn’tבעל  gives because thenרשב"א that
אשתו נשואה  also has this right forבעל  thatרשב"ם  disagrees withרשב"א )(2

דף נ.
תד"ה אילימא
[דף נ עמוד א] בד"ה אילימא כו' לכך נראה לר"י לפרש כו' ואפילו בשלשה
שדות מקחו קיים עד שעת טריפה כו' עכ"ל לא בעי למימר דמשום דיוקא
דמקחו קיים נקט לרבותא ג' שדות דהוה ס"ד בהו דמקחו בטל לאלתר כיון
דיחדן לה {דאם כן תיקשי} הא שפיר איכא למימר דמשום הא גופה דמקחו בטל
{משעת טריפה ולאו משום דמקחו קיים עד שעת טריפה} נקט ג' שדות לרבותא
כדקאמר בשאר נכסים כ"ש דהוה ליה איבה {ומקחו בטל} וכן פירש רשב"ם
אלא דקושטא דמלתא קאמר דאפילו בג' שדות מקחו קיים עד שעת טריפה ואינו
בטל לאלתר דאל"כ הל"ל למעוטי שאר נכסים דאין מקחן בטל לאלתר ס"ל
לר"י דהא לאו פשיטא הוא כמו שדקדק רשב"א לקמן מכח סברת המקשה
ודו"ק:
ד"ה מקחו בטל  atרשב"ם  as explained byמשנה )1
a) The case
 herגובה  to beשיעבוד  herלוקח  sells to theאשתו  andלוקח  to aנכסים  sells hisבעל )i
נכסים  from theכתובה
דין b) the
נחת רוח עשיתי  because she can sayבטל  isאשה  from theמקח " – theמקחו בטל" )i
לבעלי
גמרא )2
איתמר עלה )a
 areנכסים  – because theseלא נצרכה אלא לג' שדות אחת שכתב לה בכתובתה וכו' )i
"משועבדות לה ביותר"
קשיא )b
בטל  notמקח  is theנכסים  – for whatלמעוטי מאי )i
תירוץ )c
ג' שדות ") other than theשאר שדות"( בעל  ofשדות i) For
קשיא )d
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i) For  שאר שדותit’s even more  מסתברthat an  אשהcan say  נחת רוח עשיתי לבעליto
avoid  איבהby  בעלwho complains that the  ג' שדותare enough security for her
כתובה
3)  גמראin  כתובותas explained by  רש"יthere
a) The  מקחby the  אשהfor  שאר שדותis קיים
4)  תוספותhere
a) There is no  סתירהbetween the  גמראhere and the  גמראin כתובות
i) The  גמראin  כתובותmeans that the  מקחis  קייםuntil  שעת טריפהwhen she’s later
 נתגרשהor נתאלמנה
ii) The  גמראhere means that the  מקחis  בטלat שעת טריפה
b)  תוספותthen adds that the  גמראhere holds that: "ואפילו בג' שדות מקחו קיים עד שעת
"טריפה
5) מהרש"א
a) שאלה
i) Is  תוספותby its  הוספהsaying that the  חידושof the  סוגיאon  ג' שדותis that even
for  ג' שדותthe  מקחisn’t  בטל לאלתרand is instead  קייםuntil שעת טריפה
b) תשובה
i) Can’t be – because the point of the  סוגיאis the reverse – that even for ג' שדות
where it’s not so  מסתברthat the  אשהcan say  נחת רוח עשיתי לבעליstill the  מקחis
 בטלfrom  שעת טריפהand isn’t  קייםpermanently
c)  הקדמהto the  המשךof מהרש"א
i) Although it’s more  מסתברthat  מקחה קייםfor  ג' שדותwhere it’s less  מסתברthat
an  אשהcan say נחת רוח עשיתי לבעלי
ii) Still if there were a  הוה אמינאthat the  מקחis  בטל לאלתרit would be more מסתבר
to apply  בטל לאלתרto  ג' שדותthan to  שאר שדותbecause – as explained by
"כל אדם מוכר קרקע המשועבדת" – תוספות
iii) That’s why  תוספותexplains that
(1) Still it must be that the  גמראholds  אפילוfor  ג' שדותthat the  מקחisn’t בטל
 לאלתרand is  קייםuntil שעת טריפה
(2) Because
(a) if for  ג' שדותthe  דיןwould be that the  מקחis בטל לאלתר
(b) When the  גמראasks  למעוטי מאיthe  גמראcould have answered למעוטי
 שאר נכסיםwhere the  מקחisn’t בטל לאלתר
d) קשיא
i) How can  תוספותsay that the  גמראcould have answered that  למעוטי מאיapplies
to  שאר נכסיםwhere the  מקחisn’t בטל לאלתר
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כל אדם מוכר קרקע המשועבדת  based onפשיטות ii) When this ought to be a
תירוץ )e
פשוט  who proves that this isn’t quiteתוספות  at the end ofרשב"א i) See

תד"ה קסבר קנין הגוף
בד"ה קסבר קנין כו' ומנא ליה דתחתיו דייקא טפי מכספו כו' עכ"ל וכיוצא בזה
איכא למימר בדר' יהודה דקסבר קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי משום דדריש
כספו ה"נ כתיב תחתיו ומנ"ל דכספו דייקא טפי מתחתיו א"ק לר' יוסי אמאי
איצטריך ליה למימר דמספקא ליה בקנין פירות הא שפיר איכא למימר דטעמיה
משום דקראי תרוייהו דייקי ליה כדקאמר זה מפני שהוא תחתיו וזה מפני שהוא
כספו ויש ליישב וק"ל:
ברייתא – הקדמה )1
המוכר את עבדו ופסק שיהא למוכר קנין פירות ל' יום )a
שאלה )b
האם ישנו או אינו בדין יום או יומים )i
 as in this tableתשובה )c

ר' מאיר
ר' יהודה
ר' יוסי

מוכר
ישנו מפני שהוא תחתיו
אינו מפני שאינו כספו
ישנו מפני שהוא תחתיו

לוקח
אינו מפני שאינו תחתיו
ישנו מפני שהוא כספו
ישנו מפני שהוא כספו

גמרא )2
קנין פירות כקנין הגוף דמי  becauseמוכר ישנו בדין יום או יומים  says thatר' מאיר )a
קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי  becauseמוכר אינו בדין יום או יומים  says thatר' יהודה )b
כקנין הגוף  isקנין פירות  whetherמסופק  isר' יוסי )c
ר' מאיר
ר' יהודה
ר' יוסי

מוכר
ישנו מפני שהוא תחתיו
אינו מפני שאינו כספו
ישנו מפני שהוא תחתיו

לוקח
אינו מפני שאינו תחתיו
ישנו מפני שהוא כספו
ישנו מפני שהוא כספו

קנין פירות
כקנין הגוף דמי
לאו כקנין הגוף דמי
מספקא לי' וספק
נפשות להקל

תוספות )3
קשיא )a
תחתיו  onדין  bases hisר' מאיר  saysברייתא i) The
תירוץ )b
קנין פירות כקנין הגוף דמי  holdsר' מאיר  means that it must be thatברייתא i) The
כספו  and not onתחתיו because that would explain why he relies on
מהרש"א )4
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 becauseקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי  holdsר' יהודה a) The same reasoning proves that
תחתיו  and not onכספו that would explain why he relies on
קשיא )b
קנין פירות כקנין הגוף  on whetherמסופק  isר' יוסי  assume thatגמרא i) why does the
כספו  andתחתיו  applies bothר' יוסי ii) say instead that

דף נ:
תד"ה ר' אלעזר אומר
[דף נ עמוד ב] בד"ה ר"א אומר כו' ואינו מעוכב אלא גט כו' דאין לו בגופו
כלום כו' עכ"ל ר"ל דהעבד אין לו בגופו של עצמו כלום דהרב אין לו בפירות
אלא שהגוף עדיין שלו וכ"ה בתוספות ביבמות בפ' אלמנה ע"ש:

דף נא.
סוגיא דלגלויי זוזי חלק א' – רשב"ם ד"ה שמעת כו'
[דף נא עמוד א] בפרשב"ם בד"ה שמעת כו' ופלוגתא היא לקמן עכ"ל ליכא
לפרושי שמעת מינה לאפוקי מדרב הונא דפליג ארב נחמן ואית ליה דאמרינן
לגלויי זוזי הוא דבעי דהך מלתא ליכא למשמע ממתניתין דאימא דטעמא
דמתני' נמי מטעמא דקאמר רב הונא דדל זוזי מהכא כו' אלא דאיכא לפרושי
דשמעת מינה לאפוקי מרבא דאית ליה לקמן לגלויי זוזי הוא מכוין במעות
טמונין ומתני' לא מפלגא מידי ודו"ק:
גמרא )1
רב נחמן )a
המוכר שדה לאשתו קנתה ולא אמרינן לגלויי זוזי הוא דעביד )i
רב הונא )b
לא קנתה בתורת מכר דלגלויי זוזי הוא דעביד ובעל נוטל זוזי לעצמו )(1
מיהת דל זוזי מהכא קנתה בשטר בתורת מתנה )(2
רבא )ii
במעות טמונין אמרינן דלגלויי זוזי הוא דעביד ולא קנתה כל עיקר ובעל נוטל זוזי לעצמו )(1
במעות שאינן טמונין לא אמרינן דלגלויי זוזי הוא דעביד וקנתה ובעל נוטל זוזי בתורת מכר )(2
משנה )2
המוכר שדה לאשתו קנתה )a
גמרא )3
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רשב"ם  as explained byקשיא )a
 sets outמשנה  that theדין  in aמחולק  areאמוראי i) How is it that
מהרש"א )4
שאלה )a
 andרב הונא  andרב נחמן  betweenמחלוקת  refers to theרשב"ם i) Is it possible that
רב הונא  forקשיא  is aמשנה that the
תשובה )b
מתנה  as aמקחה קיים  saysרב הונא i) No – since we established that
 doesn’tמשנה  because theרבא  forקשיא  is aמשנה  means that theרשב"ם ii) Instead
טמונין  that aren’tמעות  applies only toדין say that its

סוגיא דלגלויי זוזי חלק ב' – תד"ה למה כתב
בתוס' בד"ה למה כתב בלשון כו' מכורה או נתונה וקאמר אפילו בשכתב מכורה
במתנה עכ"ל יש לדקדק לפ"ז דאכתי תקשה דשמואל אמאי בשטר מכר לא קנה
עד שיתן לו דמים אימא דבמתנה בקש ליתנו לו כו' ויש לפרש דאיירי בשידעינן
דשטר מכר הוא ועדיין חייב לו הדמים ולא קאמרינן דבמתנה בקש ליתנו כו'
אלא בסתם דלא ידעינן בודאי דהוה מכירה ואין להקשות לדבריהם כיון דע"כ
הא דקאמר דבמתנה בקש כו' לאו משום דינא דבר מצרא דהא כיון דאית ביה
אחריות לית {אית?} ביה משום דינא דב"מ אלא דקאמר דבמתנה בקש כו'
שיקנה ולא בעי שיתן דמים א"כ בעיקר קושייתם נימא הכי דכתב לו גם שדי
נתונה מה"ט שיקנה ולא בעי דמים דלא ניחא להו למימר הכי כמו שכתבו
התוספות לקמן דקשה לטעם זה דאמאי בעי בשטר כו' ודו"ק:
הקדמה )1
משנה )a
נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף בשטר ובחזקה )i
גמרא )b
שמואל )i
לא שנו אלא בשטר מתנה אבל בשטר מכר לא קנה עד שיתן לו דמי' )(1
ברייתא )2
בשטר כיצד כתב לו שדי מכורה לך שדי נתונה לך הרי זו מכורה הרי זו נתונה )a
גמרא )3
שמואל  toקשיא )a
מעות  withoutקונה  isשטר מכר  seems to say that even aברייתא i) The
רב אשי  ofתירוץ )b
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i) In the "במתנה בקש ליתנה לו ולמה כתב בלשון מכר ליפות כחו" ברייתא
4)  ביאור – רשב"םof the  תירוץof רב אשי
a) the  ברייתאdeals with a  שטר מתנהwhere the  כותבwrote " " שדי מכורה לךto be חייב
 באחריותand also " "שדי נתונה לךto avoid דינא דבר מצרא
5) תוספות
a)  קשיאto רשב"ם
i)  דינא דבר מצראapplies to a  מתנהthat’s  באחריותso the  שיטהof  רשב"םdoesn’t
explain why the  כותבwrote שדי נתונה לך
6)  המשךof  ביאור – תוספותof the  תירוץof רב אשי
a) the  ברייתאdeals with where the  כותבwrote only  שדי מכורה לךor only שדי נתונה לך
b) and even where he wrote  שדי מכורה לךwe assume he meant to give it  במתנהin the
sense that he wanted to be  מקנהwithout money
7) מהרש"א
a) קשיא
i) How does this  תירוץanswer the  קשיאto  שמואלwho says בשטר מכר לא קנה עד
שיתן מעות
ii) After all we just established that the  כותבmeans to give the  שדה במתנהwithout
מעות
b) תירוץ
i) The  ברייתאapplies only in a case of  סתםwhere it’s not clear that the כותב
intended a  מכירהinstead of a מתנה
ii)  שמואלdeals with where it’s clear that the  כותבintended a  מכירהand not a מתנה
c) קשיא
i) When  תוספותsaid it was a  קשיאto the  שיטהof  רשב"םwhy the  כותבwrote שדי
 נתונה לךin addition to  שדי מכורה לךsince the { לשון מתנהwon’t avoid} דינא דבר
מצרא
ii) Why didn’t  תוספותanswer for  רשב"םthat the  כותבwrote  שדה נתונה לךto make
clear that לא בעי דמים
d) תירוץ
i) To accomplish a  קניןwithout  דמיםa more simple  מהלךwould be to use a קנין
סודר
ii) In fact  תוספותmentions this  נקודהat the end of the  – דיבורsee  רש"שwho
explains that " "באיקניmeans קנין סודר
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דף נא:
סוגיא דלגלויי זוזי חלק ג' – תד"ה ר"ת ובא"ד אפילו
[דף נא עמוד ב] בד"ה ר"ת כו' וסברי דמוכר לאשתו לא קנתה דלגלויי זוזי
הוא דבעי וסברי כרב הונא כו' עכ"ל {שאלה אמאי} הוצרכו לזה ולא ניחא להו
בפשיטות {דנוקטין דבמתנה ביקש אף אלו אית לי' דלא אמרינן לגלויי זוזי הוא
דבעי}{תשובה} דאי לא הוי אמרינן לגלויי זוזי הוא דבעי לא הוה אמרינן
דבמתנה בקש כו' אלא במכירה ממש ואפי' לחד פירוש שכתבו התוספות לעיל
דאפילו בשכתב מכירה לחוד אמרי' דבמתנה בקש כו' היינו בסתם דלא ידעינן
בודאי דהוה מכירה אבל הכא באשה איירי דהיה הקנין בתורת מכר שהרי נתנה
לו דמים ולא הוה מתנה אי לאו כרב הונא דדל זוזי וכו' ולפי' ר"ת לא בעו לפרש
נמי הכא כרב הונא דדל זוזי והוה מתנה דאכתי תקשי דא"כ מה צריך לומר
במתנה דהא למ"ד לגלויי זוזי הוא דבעי ניחא טפי דהבעל אוכל הפירות וק"ל:
בא"ד דאפי' למ"ד קנתה במוכר לאשתו ולא אמר לגלויי כו' מ"מ אם תקף
ממנה או כו' עכ"ל ואין להקשות דאם כן מאי פריך מלוה מן העבד ומן האשה
כו' הא כיון דהוציא מידה דרך ערמה הם שלו דיש לומר דאית לן למימר נמי
התם כיון דנתן לה שטר על הלואה הוי לה זוזי מתנה כי הכא במכר דהוה מתנה
בשטר ודו"ק:
גמרא – הקדמה 1) First
רב נחמן )a
המוכר שדה לאשתו קנתה ולא אמרינן לגלויי זוזי הוא דבעי )i
רב הונא )b
לא קנתה בתורת מכר דלגלויי זוזי הוא דעביד ובעל נוטל זוזי לעצמו )(1
מיהת דל זוזי מהכא קנתה בשטר בתורת מתנה )(2
הקדמה 2) Second
 thatדיבור  in the priorר"י a) We established for
 was intendedמעות  forמכירה i) Unless it’s clear that a
דמים  withoutמתנה  intends aכותב  theשדי מכורה לך ii) even where a person writes
חייב באחריות  only to beלשון מכירה and uses a
הקדמה 3) Third
בעל שמכר שדה לאשתו אוכל פירות )a
בעל שנתן שדה במתנה לאשתו אינו אוכל פירות )b
ר"י  ofגרסא  according to theגמרא )4
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a) המוכר שדה לאשה קנתה והבעל אוכל פירות – רב הונא בר אבין
b) ברם ר' אבא ור' אבהו וכל גדולי הדור אמרו במתנה ביקש ליתנו לה וכתב לה לשון מכר ליפות את
כחה
5)  שיטה – תוספותof ר"י
a)  ר' אבאdisagrees with רב הונא בר אבין
b) Because  ר' אבאagrees with  רב הונאwho says that
i)  לגלויי זוזי הוא דעבידand as a result the  אשהisn’t  קונהby  מכירהand is instead קונה
by  מתנהand it follows that  בעלisn’t אוכל פירות
ii) and  בעלused a  לשוןof  מכירהto be  מיפות כחהby giving her the benefit of אחריות
6)  מהרש"אat ד"ה רבינו תם
a) שאלה
i) Why does  ר"יneed to explain that  ר' אבאagrees with  רב הונאthat לגלויי זוזי הוא
 דעבידbut that he anyway intends to give a מתנה
ii) When
(1) Since  ר"יin the prior  דיבורsaid that even where no  אשהis involved and
there is no issue of  לגלויי זוזיstill in a  סתםcase a person who writes a שטר
 מכירהintends only a מתנה
(2)  ר"יcould have explained more simply that  ר' אבאsays that the  כותבhad in
mind a  – מתנהthe same as for any  – מקבלeven if the  דיןfor  אשהis that לא
אמרינן דלגלויי זוזי הוא דבעי
b) תשובה
i) We established in the prior  דיןthat the rule that a  מתנהis meant applies only
where it’s not  ודאיthat the  כותבintended a  מכירהwith דמים
ii) Contrast the case here where there the  אשהgave  – דמיםand that’s why for 'ר
 אבאto say that  בעלmeant to give the  אשהa  מתנהproves that  ר' אבאagrees with
 רב הונאin the second הקדמה
7)  גמראaccording to the  גרסאof רבינו תם
a) המוכר שדה לאשתו קנתה והבעל אוכל פירות – רב הונא בר אבין
b) ברם ר' אבא ור' אבהו וכל גדולי הדור אמרו במתנה ביקש ליתנו לה וכתב לה לשון מכר ליפות את
כחה כחו
8)  המשךof  שיטה – תוספתof  רבינו תםand a  קשיאby  ר"יto רבינו תם
i) We’re not " גורס "ברםand  ר' אבאagrees with  רב הונא בר אביןthat  בעלis אוכל
פירות
ii) because although  במתנה ביקש ליתנו להstill he used a  לשון מכרto be מיפה כחו דבעל
to give him the right to אכילת פירות
b)  קשיאof  ר"יto רבינו תם
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i) What does  ר' אבאgain by saying that  במתנה ביקש ליתנו להand although he gave
her a  מתנהhe used a  לשון מכרto be  מיפה כחוto be אוכל פירות
ii) When  ר' אבאcould have said more simply that  נתנה לה בתורת מכרand we don’t
say that  לגלויי זוזי הוא דעבידso there is a valid  מכרand it follows that בעל אוכל
 פירותwithout having to rely on יפוי כחו
9)  המשךof  מהרש"אat ד"ה רבינו תם
a)  קשיאon the  קשיאof  ר"יto רבינו תם
i) Maybe  ר' אבאagrees with  רב הונאthat because of  לגלויי זוזי הוא דעבידshe
doesn’t take  בתורת מכרand instead takes  בתורת מתנהand that’s why  בעלneeds
to rely on  יפוי כחוto be אוכל פירות
b) תירוץ
i) If  רב הונא בר אביןand  ר' אבאheld that  לגלויי זוזי הוא דעבידthere’d no further need
to say that  ר' אבאagrees with  רב הונאthat there is at least a  מתנהand then to
have to rely on יפוי כח
ii) It would be more simple to say that he disagrees with  רב הונאwho says there is
a  מתנהand instead to hold that there is no  מכרand no  מתנהso that the  שדהis
still his and that’s why  בעלis אוכל פירות
10)  המשךof תוספות
a) Refer back to the main point of the  קשיאof  ר"יto רבינו תם
i)  ר' אבאcould have said more simply that  נתנה לה בתורת מכרand לא אמרינן דלגלויי
 זוזי הוא דעבידso there is a valid  מכרand it follows that  בעל אוכל פירותwithout
having to rely on יפוי כחו
b)  תירוץby  ר"יfor ועוד יש ליישב – רבינו תם
i)  ר' אבאholds that even if  לא אמרינן לגלויי זוזי הוא דבעיan  אשהcan’t be  קונהby מכר
from  בעלהand is  קונהonly because  במתנה ביקש להby way of the שטר
ii) because
(1) all  מעותthat an  אשהholds belongs to  בעלso no  מכרfor  מעותis possible
(2) and although  בעלcan’t  בדיןbe  מוציאthe  מעותstill if he’s  תוקףthe  מעותor
 בערמהhas her pay the  מעותto him the  מעותare his
11)  מהרש"אat בא"ד דאפילו
a)  הקדמהto a  קשיאby מהרש"א
i) ברייתא
(1) לוה מן האשה וגרשה אין לה עליו כלום
ii) גמרא
(1)  קשיאto רב נחמן
(a)  לכאורהthe reason is that לגלויי זוזי הוא דבעי
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קשיא )b
 asמוציא מידה  isבעל  thatמעות  answer that theגמרא  why doesn’t theרבינו תם i) For
אין לה עליו כלום  is thatדין  counts as it was always his and that’s why theלוה a
לא אמרינן דלגלויי זוזי הוא דעביד  who holdsרב נחמן even for
תירוץ )c
מכר  there is noרב נחמן  that although forרבינו תם i) The same as we said for
 becauseשטר  by way of theמתנה  still there is aבעל  belong toמעות because the
במתנה ביקש ליתנה לה
 himselfמתחייב  he isהלאוה  for theשטר  aאשתו  givesבעל ii) In the same way once
מתנה  as aזוזי to return

דף נב.
תד"ה קבל מן הקטן
[דף נב עמוד א] בד"ה קבל מן הקטן כו' אימור מציאה אשכח כו' אבל מ"מ
לכתחילה כו' עכ"ל דמשבא לידו אין לו לתלות דנתנו לו אחר דה"ל אבידה
מדעת אבל לכתחילה אינו חייב ליטלו מידו דשמא מדעת נתנו הבעלים כו' עיין
בהג"ה אשר"י:

תד"ה ומודה לי אבא ורשב"ם ד"ה ראי' בעדים
בד"ה ומודה לי אבא כו' ומאין פשיט לו כ"כ הא לרב יש חזקה לבן אריס כו'
עכ"ל למאי דמדמה השתא הך דאחין לבן אריס ולא אסקי אדעתייהו לחלק דהך
דהכא מוכח מלתא דשלו הן קשה דטפי תקשי להו בפשיטות לשמואל דאמר על
האחין להביא ראיה ממתני' דתני באריס דאין לו חזקה ואפשר לומר דודאי
לשמואל אסקי אדעתייהו למימר דהכא כיון דיוצאין על שמו מוכחא מלתא טפי
אבל לרב בשמת דעל האחין להביא ראיה אין נראה להם מטעם זה דא"כ בלא
מת נמי אמאי קאמר עליו להביא ראיה וק"ל:
בפרשב"ם בד"ה ראיה בעדים כו' ראיה דמעיסתו קמץ כו' עכ"ל ק"ק דמה
צריך ראיה דמעיסתו קמץ אם הם חלוקין בעיסתן כדקאמר אימור מעיסתו קמץ
ובפירושים אחרים מצאתי דאינו ויש ליישב לפירושו דודאי צריך ראיה דקמץ
מעיסתו אבל א"צ ראיה דקמץ כ"כ בקרקע שקנה או ההלואה ואהא קאמר
אימור דמעיסתו קמץ כ"כ א"נ דא"צ ראיה דקרקע זו שקנה או ההלואה הוא
מעיסתו שקמץ ואהא קאמר אימור מעיסתו כו' וק"ל:
הקדמה 1) First
 could have madeמוריש  theirטענות  all successfulיתומין  forטוען  isבית דין )a
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2) Second הקדמה
a)  משנהat .דף מב
i) אריס אין לו חזקה
b)  גמראat .דף מז
i) בן אריס יש לו חזקה
ii) קשיא
(1) אי דאתא בטענתא דאבוה בן אריס אמאי יש לו חזקה
3)  גמראhere
a) The case
i)  ראובןhas  שטרותhe used to buy  שדותor to make הלואות
ii)  ראובןclaims against  אחי ראובן מאביוthat the money he used to buy the  שדותand
to make the  הלואותwere his own that he was  יורשfrom his mother and in
which  אחי ראובן מאביוhad no share
iii)  אחי ראובןsay that  ראובןused money that they and  ראובןwere  יורשfrom their
father
b) רב
i) while  ראובןis alive
(1)  אחי ראובןare  זוכהunless  ראובןproves that he was  יורשthe money from his
mother
ii) after  ראובןdies
(1)  יתמי ראובןare  זוכהunless  אחי ראובןprove that  ראובןused money that ראובן
and  אחי ראובןwere  יורשfrom their father
c) שמואל
i)  ראובןand his  יתומיםare  זוכהin all cases
4) תוספות
a) קשיא
i)  רבwho said  יתמי ראובןare  זוכהapparently says  טענינן ליתמי ראובןthat  ראובןwas
 יורשfrom his mother even though  ראובןwhen he was alive wouldn’t have been
 נאמןfor this  טענהwithout a 'ראי
ii) Yet at . דף מזthe  גמראassumes that because  אריס אין לו חזקהwithout a ' ראיit
follows that  בן אריסalso has no  חזקהand we don’t  טענהfor him that if the אריס
were alive he’d have brought a 'ראי
b) תירוץ
i)  רבsays  יתמי ראובןare  זוכהnot because of  טענינן להוbut because the  שטרותthat
name  ראובןsupport the  צדthat  ראובןused money he was  יורשfrom his mother
c) קשיא
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i) Why then is it that  ראובןhimself isn’t  נאמןwhile he’s alive
d) תירוץ
i) Because while  ראובןis alive we assume that if he’s telling the truth he should
easily be able to prove his  טענהwith עדים
ii)  יתמי ראובןcan’t as easily find עדים
5) מהרש"א
a) קשיא
i) In the  הוה אמינאof  תוספותbefore  תוספותrealized that the  שטרותthat name ראובן
support the  צדthat  ראובןused money he was  יורשfrom his mother
ii) Since  תוספותcompares the  דיןof  חזקהfor an  אריסto the  דיןfor  ראובןin the סוגיא
here
iii) Why didn’t  תוספותask more directly why  שמואלsays that  ראובןis believed
even  בחייוeven though we know from the  משנהat . דף מבthat אריס אין לו חזקה
b) תירוץ
i)  תוספותrealized even in its  הוה אמינאthat  שמואלsays that  ראובןis believed
because the  צדthat  ראובןused money he was  יורשfrom his mother is supported
by the  שטרותthat name him
ii) But  תוספותassumed that
(1) this couldn’t be true for  רבas to  יתמי ראובןbecause otherwise why is ראובן
himself not believed
(2) and  תוספותhadn’t yet realized that  ראובןhimself isn’t believed despite the
 שטרותin his name because we expect him but not his  יתומיםto easily find
 עדיםto support his case
6)  המשךof the גמרא
a) רב חסדא
i) לא שנו (אליבא דרב) דעל ראובן להביא ראי' אלא דאין חלוקין בעיסתן
ii) אבל חלוקין בעיסתן אימור מעיסתו קימץ
7) רשב"ם
a) The ' ראיthat  ראובןneeds to bring is  עדיםeither that  מעיסתו קימץor that  ראובןwas
 יורשthe money from his mother
8) מהרש"א
a) קשיא
i) If he brings a ' ראיthat  מעיסתו קימץit must that the  אחיןwere חלוקין בעיסתן
ii) and once they were  חלוקין בעיסתןwhy does  ראובןneed  עדיםthat – מעיסתו קימץ
after all  רב חסדאsaid that אימור מעיסתו קימץ
b) תירוץ
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" meansאימור"  byרב חסדא )i
 and saved some money fromקמץ מעיסתו  need only prove that he wasראובן )(1
his share
(2) He does not need
שטרות (a) to prove that he saved enough money for the
(b) or to trace his purchases to the actual money that he saved

דף נב:
תד"ה דברים העשויין להשאיל ולהשכיר
[דף נב עמוד ב] בד"ה דברים העשויים כו' ואין לומר נמי דלאו מגו הוא כו'
לפי שאותו יודע בו שהוא משקר כו' עכ"ל וה"ה דאין לומר דהשתא מודה
שחייב ליתן לו מעות שהוציא משום תקנת השוק וכשא"ל השאלתיו לך מחזיר
לו בחנם דהוה ככופר הכל דאיכא העזה כו' כמ"ש בהג"ה אשר"י ע"ש ואפשר
דהיינו טעמא דמה שאומר גנובים ונתן דמים אין זה כמודה כיון שמוציא כל
החפץ הגנוב ודו"ק:
ב"ק דף קיד in :גמרא )1
a) The case
שם  and there is aשמעון  in the hands ofספרים  andכלים  recognizes hisראובן )i
ראובן  fromנגנב  wereספרים  andכלים  that theטענה  that supports aגניבה בעיר
לוי  fromספרים  andכלים  claims he bought theשמעון )ii
דין b) The
ראובן  toכלים  andספרים  must return theשמעון )i
 that heנשבע  isשמעון  for whatשמעון  must payראובן – מחמת תקנת השוק – ii) But
 for themלוי paid
 hereגמרא )2
a) The case
 holdsשמעון  thatכלים  claims that he ownsראובן )i
ראובן  fromכלים  claims that he bought theשמעון )ii
עשויין להשאיל ולשכיר  areכלים iii) The
דין b) The
זוכה  isראובן )i
תוספות )3
קשיא )a
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עשויין להשאיל ולהשכיר  areספרים )i
ii) It follows that
 – even if thereנגנב  wereספרים  that theראובן  we ought to believeבבא קמא (1) in
שם גניבה בעיר is no
 that he hadטענה  with aזוכה  were lying he could have beenראובן  ifמיגו )(2
שמעון  toספרים loaned the
תירוץ b) Possible
מיגו i) This isn’t a valid
 wereכלים  andספרים  is more comfortable to lie and say theראובן (1) Because
 doesn’t know whether this is a lieשמעון  sinceנגנב
שמעון  sinceשמעון (2) Than he is to lie and say that he had loaned them to
knows this is a lie
)הגה"ה אשר"י  (seeמהרש"א )4
קשיא )a
מיגו דהעזה  might be invalid as aמיגו  consider that theתוספות i) Why didn’t
נגנבו  is more comfortable to lie and sayראובן (1) Because it’s possible that
לוי  paidשמעון  for whatשמעון  that he at least needs to repayמודה where he is
for them
 and takes themכופר הכל  where he isשמעון (2) Than to say I loaned them to
back without paying anything
תירוץ )b
כלים  andספרים  regains possession of theנגנבו  ofטענה  by aראובן i) the fact that
 for themשמעון  by his obligation to payהעזה isn’t made less of a

תד"ה נעל וגדר בדף נב :ודף נג.
בד"ה נעל וגדר כו' אבל סגר הדלת ונעל במפתח כו' דליכא דמסר ליה כו' עכ"ל
משום דלא ליקני במסירת מפתח קאמר דליכא דמסר ליה בגר אבל דלא ליקני
בנעילה אפילו במכר דאיכא דמסר ליה לא קני דהוה כמבריח ארי וק"ל:
תוס' בד"ה נעל וגדר כו' וקתני סיפא הכניס תרנגולין כו' וקנה נמי בנכסי הגר
כו' עכ"ל אבל אי לא קנה בגר איכא למימר קנין אחרינא דקונה בהכניס
תרנגולין ולא מטעם נעילת דלת כפרשב"ם שם ועיין ברא"ש בשמעתין ודו"ק:
בא"ד אבל קשה לרשב"א כו' אלא ודאי בנעל איירי ומשמע דוקא שהעמיד
דלתות כו' עכ"ל זו הקושיא גם לפרשב"ם דמשמע מפירושו דקבע מנעול בדלת
לחוד דהוה בנין ולא הוה כמו דאפיך ליבני בעלמא ועיין ברא"ש בזה אבל מה
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שכתב מהרש"ל בשם התוספות דבסמוך דבהעמיד דלתות לחוד סגי אין זה
:מוכרח מדבריהם שם ודו"ק
1) First הקדמה
a) The  סוגיאhere deals separately with
i) A  קניןof  קרקעfor  מקח וממכרthat’s based on an indication of בעלות
ii) and  חזקת ג' שניםthat’s based on the kind of actions by a  מחזיקthat would cause
a  מערערto be  מוחהif the  שדהbelonged to him
2) Second הקדמה
a) ברייתא
i)  נעלcounts as a  חזקהfor מקח וממכר
3) Third הקדמה
a)  רשב"םas explained by  תוספותand by  מהרש"אat ד"ה נעל וגדר
i) " "נעלmeans  קבע מנעולthat counts as a  בניןthat  בעליםmake
ii) Now
(1) It’s a  פשיטותthat  נעלdoesn’t mean  מסירת מפתחfor a קונה בנכסי הגר שמת
because there is no  מוכרwho is מוסר מפתח
(2)  נעלalso doesn’t mean  מסירת מפתחeven for a  מכרwhere there is a מוכר
who’s  מוסרthe  מפתחand even if the  לוקחfollows up by  נעילת דלתbecause
 נעילת דלתisn’t a  בניןand counts only as  מבריח ארי מנכסי חבירוthat we expect
even of a person who has no בעלות
4) Fourth  משנה – הקדמהat .דף נז
a) The  רישאof the  משנהdeals with  קנייניםfor  נכסי הגרand מקח וממכר
b) The  סיפאof the  משנהdeals with  מעשיםsimilar to  אכילת פירותthat count towards שני
 חזקהand teaches that  הכניס תרנגולים בתוך הביתcounts as one of these מעשים
5) Fifth  גמרא – הקדמהat .דף נז
a)  עולאsays that the kinds of  מעשיםthat are listed in the  סיפאfor  שני חזקהalso count
as  קנייניםfor  נכסי הגרand מקח וממכר
6)  תוספותat ד"ה נעל
a)  קשיאby  ר"יto רשב"ם
i) it’s  מסתברthat the  מעשהthat’s  קונהfor  שני חזקהin the  סיפאfor  הכניס תרנגוליםis
נעילת דלת
ii) It follows from  עולאthat  הכניס תרנגולין בתוך הביתcounts by way of  נעילת דלתas
a  חזקהalso in the  רישאfor being  קונה בנכסי הגרand מקח וממכר
7)  מהרש"אat )ד"ה נעל וגדר (השני

40

נכסי  forקנין  works as aהכניס תרנגולין– עולא  needs to stress that – based onתוספות )a
מקח וממכר  andהגר
חזקת  works forהכניס תרנגולין בתוך הבית b) because otherwise it would be possible that
– מקח וממכר  and not forחזקת ג' שנים  based on some factor that counts forג' שנים
נעילת דלת  – and not because ofאכילת פירות  suggests because it counts asרא"ש
תוספות  ofהמשך )8
ר"י  toרשב"א  byקשיא  to aהקדמה )a
עמוד ב'  atגמרא )i
קונה  who’sשמעון  it’sהעמיד דלתות  isשמעון  andבונה פלטרין בנכסי הגר  isראובן (1) If
ראובן – not
העמדת דלתות  who byשמעון  added value – it’s onlyראובן (2) Because although
completed an improvement that right away benefits an owner – while what
ליבני בעלמא הוא דאפיך  did counts asראובן
ר"י  toרשב"א  byקשיא )b
 because if not he didn’t right away take anנועל דלת  was alsoשמעון i) Presumably
ליבני  ought also to count asהעמדת דלתות action that benefits the owner and his
בעלמא הוא דאפיך
 – with its element ofהעמדת דלתות ii) So obviously it’s only the combination of
קנין  that brings about aנעילת דלת  – andבנין
בא"ד אבל קשה  atמהרש"א )9
רשב"א  toקשיא )a
 is aקביעת מנעול  who says thatרשב"ם  toקשיא  could have asked a similarרשב"א )i
קנין  isn’t aנעילת דלת  andקנין
 and isn’t aליבני בעלמא הוא דאפיך  counts asהעמדת דלתות ii) Namely why is it that
קנין  and is aבנין  counts as aקביעת מנעול  whileקנין

רשב"ם ד"ה ראי' בעדים
בפרשב"ם בד"ה ראיה בעדים כו' ראיה דמעיסתו קמץ כו' עכ"ל ק"ק דמה
צריך ראיה דמעיסתו קמץ אם הם חלוקין בעיסתן כדקאמר אימור מעיסתו קמץ
ובפירושים אחרים מצאתי דאינו ויש ליישב לפירושו דודאי צריך ראיה דקמץ
מעיסתו אבל א"צ ראיה דקמץ כ"כ בקרקע שקנה או ההלואה ואהא קאמר
אימור דמעיסתו קמץ כ"כ א"נ דא"צ ראיה דקרקע זו שקנה או ההלואה הוא
מעיסתו שקמץ ואהא קאמר אימור מעיסתו כו' וק"ל:
דף נב at .ד"ה מודה לי אבא See
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דף נג.
תוספות בא"ד אבל קשה
בא"ד אבל קשה לרשב"א כו' אלא ודאי בנעל איירי ומשמע דוקא שהעמיד
דלתות כו' עכ"ל זו הקושיא גם לפרשב"ם דמשמע מפירושו דקבע מנעול בדלת
לחוד דהוה בנין ולא הוה כמו דאפיך ליבני בעלמא ועיין ברא"ש בזה אבל מה
שכתב מהרש"ל בשם התוספות דבסמוך דבהעמיד דלתות לחוד סגי אין זה
מוכרח מדבריהם שם ודו"ק:
דף נב at :תוספות ד"ה נעל See

תד"ה נעל וגדר
בד"ה נעל וגדר כו' ואינה קשיא דאיכא למימר כו' ועוד דבעי רב במתנה היאך
כו' עכ"ל ולא ניחא להו השתא למימר דמשום אחין שחלקו לחוד קתני בפניו
כיון דבגר ובמתנה ליתא וק"ל:

רשב"ם ד"ה ומה מכר
בפרשב"ם בד"ה ומה מכר כו' א"נ יהיב ליה כו' כדתניא בקידושין מכר לו י'
שדות כו' עכ"ל הך ראיה דמכר לו י' שדות כו' ה"ל לאתויי גם לעיל בד"ה
שלא בפניו כו' וכ"ה בפירושים אחרים וק"ל:

רשב"ם ד"ה והשתא קעיילי
בד"ה והשתא קעיילי כו' ולא בעי לתרוצי דמעיקרא לא עיילי כלל כו' עכ"ל
היינו לפי הך גירסת ספרים שלנו ושהסכימו בה התוס' דגרסינן דמעיקרא לא
עיילי בה והשתא עיילי בה טובא עבד ויש לפרשו כך דמעיקרא לא עיילי כלל
והשתא עיילי לה בדוחק דטובא עבד וכה"ג פרשב"ם לעיל גבי דמעיקרא הוי
סלקי לה והשתא לא סלקי לה כו' ואפשר דגירסת רשב"ם הכא לא היה כך אלא
כגירסא ראשונה שכתבו התוס' וק"ל:
משנה )1
 ...גדר פרץ כל שהוא הרי זו חזקה )a
גמרא )2
מעיקרא סלקי לה והשתא לא סלקי לה – גדר כל שהוא  on what counts asהוה אמינא )a
כל שהוא  and this is more than aטובא עביד – קשיא )b
מעיקרא סלקי לה ברווחא והשתא סלקי לה בדוחקא – מסקנא )c
גדר כל שהוא

השתא

מעיקרא
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הוה אמינא
מסקנא

לא סלקי לה
סלקי לה בדוחקא

סלקי לה
סלקי לה ברווחא

קשיא :טובא עביד
וניחא דעביד כל שהוא

רשב"ם )3
 on whatהוה אמינא " in theמעיקרא" " – as in the next table – toבדוחקא" a) Add the word
גדר כל שהוא counts as
הוה  there wouldn’t even be aמעיקרא סלקי לה ברווחא והשתא לא סלקי לה b) because if
כל שהוא  that this counts asאמינא
גדר כל שהוא
הוה אמינא
מסקנא

השתא
לא סלקי לה
סלקי לה בדוחקא

מעיקרא
סלקי לה בדוחקא
סלקי לה ברווחא

קשיא :טובא עביד
וניחא דעביד כל שהוא

תוספות  as explained byגמרא  of theהמשך )4
פרץ כל שהוא  on what counts asהוה אמינא  of theגרסאות i) Two
 theגרסא  and for the secondמאי עביד  asksגמרא  theגרסא ii) Note that for the first
טובא עביד  asksגמרא
פרצה כל שהוא
הוה אמינא לגרסא
ראשונה בתוספות
ובספרים שלנו
הוה אמינא לגרסא
דתוספות וספרים שלנו
מסקנא דגמרא

מעיקרא
לא עיילי בה

השתא
לא עיילי בה

מאי עביד

לא עיילי בה

עיילי בה

טובא עביד

עיילי בה ברווחא

עיילי בה בדוחקא

וניחא דעביד כל שהוא

רשב"ם )5
 becauseמעיקרא לא עיילי כלל והשתא עיילי בדוחק  prefers not to answer thatגמרא a) The
טובא עביד  thatקשיא  there is theאוקימתא also for this
פרצה כל שהוא
הוה אמינא לגרסא א'
הוה אמינא לגרסא
דתוספות וספרים שלנו
מסקנא דגמרא
רשב"ם לא בעי
לתרוצי

מעיקרא
לא עיילי בה
לא עיילי בה
עיילי בה ברווחא
לא עיילא בה

השתא לא עיילי בה
השתא עיילי בה

מאי עביד
טובא עביד

השתא עיילי בה
בדוחקא
עיילי לה בדוחקא

ניחא דעביד כל שהוא
דתיקשי דטובא עביד

מהרש"א )6
קשיא )a
 asksגמרא " then in fact theהשתא עיילי בה"  thatגרסא  follows the secondרשב"ם i) If
טובא עביד
תירוץ )b
מאי עביד  asksגמרא  where theגרסא  here follows the firstרשב"ם )i
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דף נג:
רשב"ם ד"ה מהו
[דף נג עמוד ב] בד"ה (והאי דאר"י) [מהו] כו' ואמרי' בקדושין תדע אלו מכר
לו כו' א"ד האי לחודיה כו' כדאמרינן נמי בקדושין מי דמי התם אגדו כו' עכ"ל
מיהו ע"כ דלא דמי ממש לדהתם דהתם אי' שדות בי' מדינות קאמר הכי בדרך
דיחוי אבל הכא בהחזיק במיצר סלקא בתיקו והיינו דבי' שדות דכולהו חד סדנא
הוא וה"ל שפיר אגדו בידו משא"כ הכא במיצר (דאין המיצר) בכלל שדה ולא
הוה כ"כ אגדו בידו וק"ל:
מסכת קידושין  inגמרא )1
שמואל )a
מכר לו י' שדות בעשר מדינות החזיק באחת מהן קנה כולן )i
רב אחא ברי' דרב איקא )b
תדע שאלו מסר לו עשר בהמות באפסר אחד ואמר לי' קני מי לא קני )i
פירכא )c
מי דמי התם אגודו בידו הכא אין אגודו בידו )(1
d) Note that
 fromשמואל  toראי' " and says that there’s noתדע"  to theדיחוי  is only aפירכא i) the
עשר בהמות
"החזיק באחת מן השדות קנה כולן"  thatשמואל  ofדין  theמפריך  isn’tפירכא ii) the
 hereגמרא )2
שתי שדות ומצר אחד ביניהן )a
בעי ר' אלעזר החזיק במצר לקנות שתיהן מאי מי אמרינן דהאי מצר אפסרא דארעא הוא וקני או )b
דלמא האי לחודי' קאי
תיקו )c
רשב"ם )3
 so theהאי לחודי' קאי והאי לחודי' קאי  we consider thatמצר  is whether forאיבעיא a) The
אגודו בידו  whereעשר בהמות case is different from
עשר  is different fromעשר שדות  also asks whetherגמרא  theקידושין b) note that in
אגודו בידו  isעשר בהמות  becauseבהמות
מהרש"א )4
 is thatמסכת קידושין  inמסקנא  theי' שדות a) The cases aren’t exactly similar because for
"סלקא בתיקו"  isסוגיא  ourהחזיק במצר  while forקנה כולן
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 counts asי' שדות  the case ofסדנא דארעא חד הוא b) And the reason is that based on
אגודו  and there is even lessבכלל שדה  isn’tמצר  while it’s possible thatאגודו בידו קצת
בידו
עשר בהמות
סדנא דארעא
מצר

אגודו בידו הכי הרבה
אגודו בידו קצת
אגודו בידו הכי פחות

תד"ה המציע
תוס' בד"ה המציע כו' דהגבהה חשובה בעינן עכ"ל ובאשר"י דתשמיש חשוב
בעינן ומצאתי מוגה חזקה במקום הגבהה אבל מלשון רשב"ם בד"ה הגביה
העבד כו' נראה שפיר דהמציע כו' מטעם הגבהה הוא ע"ש:
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דף נד.
תד"ה אדעתא
[דף נד עמוד א] בד"ה אדעתא כו' וא"ת מצא בגל כו' אמאי לא קניא ליה חצירו
כו' עכ"ל פי' דמצא בגל כו' אפי' אחר {כלומר איש אחר} שמצא הוא שלו {של
אותו איש אחר} ואמאי לא קניא ליה לבעל הגל מטעם חצירו שלא מדעתו ועיין
בתוס' שם וק"ל:

תד"ה מוליא
בד"ה מוליא כו' דלקמן תנן דבהעמדת בהמה לא קני כו' עכ"ל לקמן מוקי לה
בשותפים דוקא דלא קפדי מיהו היינו דוקא לענין חזקת ג' שנים אבל לענין
קניה כי הכא בנכסי גר קיימא סברא דעלמא דבהעמדת בהמה לא קני וק"ל:

דף נד:
רשב"ם ד"ה כדאזיל תיירא
[דף נד עמוד ב] בפי' רשב"ם בד"ה כדאזיל תיירא כו' דהיינו ב' שורות כו'
ממזרח למערב כו' עכ"ל ק"ק לכאורה דמשמע דלא מסתבר ליה באינה מסויימת
במצריה בבקעה גדולה לקנות במכוש א' וא"כ לפירושו בב' שורות חרישה נמי
באורך מה יועיל לרוחב של הבקעה הגדולה ואם נקדים המאוחר למוקדם
בפירושו א"ש וכצ"ל ממזרח למערב כו' מן צפון לדרום מתוך כך כו' כל אורך
השדה ועל כל רחבו כו' ודו"ק:
גמרא )1
רב הונא אמר רב )a
קנין  by theשדה  the wholeקונה  a person isמסוימת במצרי'  that’sשדה נכסי הגר i) In a
שדה  anywhere in theמכוש אחד  if he digsרפיק בה פורתא of
"כדאזיל תיירא דתורא  the person needs to digמסוימת במצרי'  that isn’tשדה ii) In a
שדה  the wholeקונה  in order to beוהדר"
רשב"ם )2
"כדאזיל תיירא דתורא והדר"  ofביאור – רשב"ם )a
"כשיחרוש צמד בקר שורה אחת מקצה גבול שדה עד קצהו "והדר "ובחזרתו יעשה עוד שורה
אחרת "דהיינו שתי שורות על פני כל השדה משפתו אל שפתו ממזרח למערב "מתוך כך קנה
כל השדה גם מן הצפון לדרום דכיון דחרש כל אורך השדה או על כל רחבו כאילו חרש כולו"

)i

ii) In other words the person needs to dig two adjoining parallel strips along the
שדה length or width of the
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מהרש"א )3
קשיא )a
 it’s not enough toשדה  the wholeקונה  to beרב שדה שאינה מסוימת במצרי' i) If in a
מכוש אחד dig
ii) What effect do two strips along the length have on the width
תירוץ )b
 to read this wayרשב"ם i) Correct
"כשיחרוש צמד בקר שורה אחת מקצה גבול שדה עד קצהו "והדר "ובחזרתו יעשה עוד )(1
שורה אחרת "דהיינו שתי שורות על פני כל השדה משפתו אל שפתו ממזרח למערב ומצפון
לדרום "מתוך כך קנה כל השדה "דכיון דחרש כל אורך השדה וכל רחבו כאילו חרש כולו"
(2) In other words he makes one strip along the length and a second strip
along the width

תד"ה וישראל
תוס' בד"ה וישראל כו' שהיו עומדין במקום שכותבין כו' מעפרון בק"ו מגופו
כו' עכ"ל משום דלא אימעוט שטר בעכו"ם מספר המקנה דירמיה כמ"ש לעיל
אלא שטר לחוד אבל דבעי שטר עם כסף לא אמעיט מהתם ולכך הוצרכו לק"ו
מגופו כו' אך ק"ק כיון שכבר כתבו שהיו עומדין במקום שכותבין וא"כ מדינא
קונה בכסף בפשיטות ה"ל לרשב"א להקשות על זה דמאחר שהעכו"ם מסתלק
למה לא יגמור בדעתו לקנות כו' ומי הצריכו לקושייתו למה שכתב דקונה בכסף
גרידא מעפרון בק"ו ויש ליישב ודו"ק:
הקדמה )1
מכירת קרקעות  inמוכר  of aסילוק )a
מוכר ישראל חלק א'
מוכר ישראל חלק ב'
מוכר עובד כוכבים חלק א'

מוכר עובד כוכבים חלק ב'

מעיקר הדין מסתלק בכסף גרידא
במקום שכותבין שטר בעי נמי
שטר
לא מסתלק בשטר לחוד ולא בעי
כסף ושטר תרוייהו

מקור
[אינו מעניננו
סברא שלוקח אינו גומר בדעתו
בלי שטר
לימוד מן ירמי' ואיצטריך נמי
ילפותא מן עפרון וקל וחומר
מגופו דמהך דירמי' לא אימעוט
אלא שטר לחוד ואי לאו דעפרון
וקל וחומר הוה אמינא דבעי כסף
ושטר תרוייהו

רשב"ם ותוספות דנין אלו
מסברא בעי נמי שטר בדומה
למוכר ישראל

גמרא )2
נכסי עובד כוכבים שמכרן לישראל שקיבל העובד כוכבים הדמים ממנו ועדיין לא החזיק בה ישראל )a
הפקר הן ואם קדם ישראל אחר והחזיק בה קנה
מאי טעמא  ...ישראל לא קנה עד דמטי שטרא לידי' וכו' )b
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מהרש"א  as explained byרשב"ם )3
 aloneכסף  withקונה  isn’tישראל  where aבמקום שכותבין שטר  deals withגמרא a) The
גומר דעתי'  to beישראל  as well for theשטר because there needs to be a
מוכר עובד כוכבים  applies also to aסברא b) The same
תוספות )4
רשב"א  ofקשיא )a
במקום שכותבים שטר  deals withגמרא i) In fact the
ii) But
 from theקונה  ought to beישראל  theקל וחומר מגופו  and theעפרון (1) based on
מקבל כסף  wasעובד כוכבים  once theעובד כוכבים
עובד  from theקונה  to beגומר בדעתו  isn’tישראל  that theמסתבר (2) and it’s not
 wouldמהלך  that thisחושש  isישראל  because theשטר  until there is aכוכבים
 is givenשטר  before theקונה allow anyone else to be
מהרש"א )5
 isעכו"ם  thatעיקר דין  need first to derive theרשב"א  why doesרשב"ם  toקשיא a) In his
כסף  withמסתלק
b) since
במקום שכותבין שטר  deals withגמרא  has said that theרשב"א i) once
עיקר  theבמקום שאין כותבין שטר  recognizes thatרשב"א ii) it’s already obvious that
עובד  –that anד"ה עובד כוכבים  atתוספות  applies – as set out in the priorהדין
 in additionשטר  to requireהוה אמינא  and there isn’t even aמסתלק בכסף  isכוכבים

דף נה:
תד"ה דרך היחיד בא"ד לא ליתני
[דף נה עמוד ב] בד"ה דרך היחיד ודרך כו' כן הוא בסדר המשנה דרך היחיד
ואח"כ דרך הרבים ומדבריהם הכא ובפ' הכונס נראה דגרסי' נמי שביל היחיד
ואח"כ שביל הרבים ולא כפרשב"ם וק"ל:
בא"ד לא ליתני שביל הרבים ואנא כו' או איפכא כו' מדתנן שביל הרבים ולא
תנא כו' עכ"ל ולפי מה שכתב הר"ש בפ"ב דפאה דה"א דשביל הרבים דקביע
עדיף להפסיק אילן מדרך הרבים דלא קביע כו' עכ"ל ע"ש לא קשה מידי
והתוספות הכא לא ניחא להו למימר הכי דע"כ שביל הרבים אף על גב דקביע
לא עדיף מדרך הרבים דא"כ כדפריך בירושלמי אמאי תנא שביל הרבים כו'
ה"ל לשנויי הכא דמשום אילן איצטריך למיתני כדמשני לעיל גבי דרך הרבים
ודו"ק:
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משנה )1
 ofסדר  in theפאה  forשדה זרעים  aמפסיק  that areשבילים  andדרכים a) The table lists the
ד"ה דרך היחיד  atמהרש"א  as explained byתוספות
דרך היחיד
דרך הרבים
שביל היחיד
שביל הרבים

שדה אילן  aמפסיק  areשבילים  andדרכים b) None of these
ירושלמי )2
איצטריך למיתני דרך הרבים לאשמועינן דלא מפסיק בשדה אילן )i
איצטריך למיתני שביל היחיד למילף דהגם דגרע מכולהו מפסיק בדקבוע )ii
איצטריך למיתני דרך היחיד למילף דמפסיק אפילו כשאינו קבוע )iii
איצטריך למיתני שביל הרבים למילף דמפסיק דיקא כשקבוע )iv
תוספות )3
קשיא )a
דרך היחיד  relative toקליש  isשביל הרבים i) If
 I’d have knownדרך היחיד  and listedשביל הרבים  didn’t listמשנה (1) Even if the
קבוע  only if it’sמפסיק  isשביל הרבים that
קבוע also for non-מפסיק  isשביל הרבים (2) Because if
 that’sשביל הרבים  ought better to have listedמשנה (a) I’d have said that the
דרך היחיד  than to listקליש  even though it’sקבוע  also for non-מפסיק
קבוע also for non-מפסיק  that it’sרבותא  and it’s not aאלים which is
דרך היחיד  toאלים  isשביל הרבים ii) If
 I’d also haveדרך היחיד  and didn’t listשביל הרבים  listedמשנה (1) Even if the
קבוע  only if it’sמפסיק  isשביל הרבים known that
קבוע also for non-מפסיק  isשביל הרבים (2) Because if
 also for nonמפסיק  that’sדרך היחיד  ought better to have listedמשנה (a) The and it’s notאלים  that’sשביל הרבים  than to listקליש  even though it’sקבוע
קבוע also for non-מפסיק  that it’sרבותא a
ר"ש במסכת פאה )4
תירוץ )a
 onlyמפסיק  weren’t listed I’d realize that it’sשביל הרבים  that even ifאין הכי נמי )i
קבוע if it’s
 weren’t listed I might have thought thatשביל הרבים ii) But if
קבוע  if it’s notמפסיק  isn’tשביל הרבים (1) Although
 relativeאלים  and isשדה אילן  even in aמפסיק  isקבוע  that’sשביל הרבים (2) Still a
שדה אילן  aמפסיק  and isn’tקבוע  that’s notדרך הרבים to a
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מהרש"א )5
קשיא )a
ר"ש  ofתירוץ  accept theתוספות i) Why doesn’t
תירוץ )b
 – isקבוע  – even if it’sשביל הרבים  that aהוה אמינא i) it can’t be that there’s even a
שדה אילן  also aמפסיק  and isקביע  that’s notדרך הרבים  relative toאלים
ii) because
 and uses the concept to explainשדה אילן  is aware of the concept ofירושלמי )(1
מפסיק  isn’tדרך הרבים  to teach thatדרך הרבים  needs to mentionמשנה that the
שדה אילן in a
שדה אילן  aמפסיק  isקבוע  that’sשביל הרבים  thatהוה אמינא (2) So if there were a
שביל הרבים  needs to teachמשנה  would itself have explained that theירושלמי
הוה אמינא  thisמפריך to be

תד"ה ר' אליעזר מטהר
בד"ה ר"א מטהר כו' ואף על גב תלינן אדעתא דממונא קאתי והוי ס"ס כו'
עכ"ל צ"ע כיון דלא אסקי השתא אדעתייהו כפרש"י התם דרוב גנבי עכו"ם
הוו בפולמסא ולכך הוה שפיר ס"ס כהך גנבי דנהרדעי א"כ אמאי לא תקשי להו
מאי פריך מעיקרא ספק ביאה ספק מגע הוא הא שפיר הוי ספק ביאה ספק עכו"ם
על ספק ישראל על ומה"ט הוכרח רש"י לפרש התם דבפולמסא רוב עכו"ם הוו
כמ"ש שם התוספות ויש ליישב בדוחק ודו"ק:
בא"ד והדר גריס האי ספק ביאה כו' דאדרבה ספק ביאה היא כו' עכ"ל הוצרך
לזה דלא ניחא ליה כדפרש"י למימר דגבי גנבי ספק ישראל וגבי פולמסא אמר
ודאי עכו"ם דא"כ ה"ל לתלמוד לפרש כמו שהקשו שם התוס' וע"כ כתבו
להוסיף בגירסת ר"ת מלת האי דבלאו מלת האי משמע כפרש"י התם דפריך
ספק ביאה קאמרת הא לאו ספק ביאה הוא דודאי עכו"ם נינהו אבל אי גרסינן
האי ספק ביאה כו' יש לפרש כפי' ר"ת דודאי ספק ביאה הוא אם באו עכו"ם
אם לאו אלא דפריך האי ספק ביאה כיון דלא הוי ס"ס ספק מגע הוא ולא שרי
ר"א בספיקא א' ודו"ק:
הקדמה )1
סוטה  fromלימוד  based on aטמא  isספק טומאה ברשות היחיד )a
משנה )2
a) The case
רשות היחיד  that’s aבקעה i) A person goes into a
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 but the person doesn’t know if heבקעה  in theשדות  in one of theטומאה ii) There is
שדה walked into that
דין b) The
"ספק ביאה"  is aספק  because theטהור  says the person isר' אליעזר )i
טמא  say the person isחכמים )ii
ביאור – רש"י )3
a) Part 1
 andטומאה  was entirely full ofבקעה  in theשדה  deals with where aמשנה i) The
 isספק  – so the only relevantשדה  a person who came into thatודאי מטמא was
שדה " of whether the person came into thatספק ביאה" the
b) Part 2
 for aטמא  that’sספק טומאה ברשות היחיד  – theטהור  says the person isר' אליעזר )i
וודאי נסתרה  wasאשה  because theספק ביאה  doesn’t involveסוטה
 sayחכמים )ii
 inספק  the same as any otherטמא  isספק ביאה  becauseטמא (1) The person is
רשות היחיד
(2) But
טומאה  ofספק ספיקא  where there is only aטהור (a) a person is
 so thatטומאה  wasn’t full ofטומאה  that containedשדה (b) namely where the
 theנוגע " on whether he wasספק מגע"  there is also aספק ביאה besides the
טומאה
שיטת רש"י
ר' אליעזר
חכמים

ספק ביאה – שדה מלאה טומאה
טהור
טמא

ספק ספיקא – לא מלאה טומאה
טהור

"הני גנבי דנהרדעי"– מסכת עבודה זרה  inדף ע  onסוגיא 4) part 1 of a
רש"י  ofגרסא  according to theגמרא  of theלשון )a
הוה עובדא בנהרדעי ואמר שמואל דחמרא שרי )i
{שאלה} )ii
כמאן כר' אליעזר דאמר ספק ביאה טהור בסוגיא דבקעה )(1
{תשובה} )iii
{אתיא אפילו כרבנן ד}שאני התם כיון דאיכא דפתחי לשום ממונא הוה לי' ספק ספיקא )(1
הני גנבי  ofביאור – רש"י )5
ספק ישראל ספק עכו"ם  wereהני גנבי )a
ספק ביאה  came is aעכו"ם  on whetherספק b) The
ר' אליעזר  andספק ביאה  based onמכשיר  wasשמואל  asked whetherגמרא c) The
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שמואל  andספק מגע " there is also aכיון דפתחי לשם ממונא"  answered thatגמרא d) The
ספק ספיקא  based onמכשיר  to beחכמים followed
ההוא פולמוסא דנהרדעי – מסכת עבודה זרה  inדף ע  onסוגיא 6) part 2 of the
גמרא  of theלשון )a
ההוא פולמוסא דסליק לנהרדעא פתחו חביתא טובא )i
כי אתא רב דימי אמר עובדא הוה קמי' דר' אלעזר ושרי ולא ידענא אי משום דסבר לה כר' )ii
אליעזר דאמר ספק ביאה טהור אי משום דסבר רובא דאזלה בהדי פולמוסא ישראל נינהו
שאלה )iii
אי הכי האי ספק ביאה ספק מגע היא )(1
תשובה )iv
כיון דמפתחי טובא אימא אדעתא דממונא פתחי וכספק ביאה דמי )(1
רובא  only ifפולמוסא  forטהור  would beדין  theחכמים  then says that forגמרא b) The
ספק עכו"ם ספק ישראל  ifטמא  would beדין  but theישראל
ההוא פולמוסא  ofביאור – רש"י )7
ההוא פולמוסא  inספק  asks that theגמרא  and that’s why theודאי עכו"ם  isההוא פולמוסא )a
ספק מגע is only a
 andמיקל  we’reפתחי טובא  if they’reודאי עכו"ם  answers that even forגמרא b) The
טהור  that’sספק ביאה  counts as aמנסך  on whether they wereספק consider that the
ר' אליעזר for
ספק  because there’s only oneטמא  sayחכמים c) But
 hereתוספות )8
פולמוסא  explained that theמסכת עבודה זרה  inרש"י  at first doesn’t realize thatתוספות )a
ודאי עכו"ם is
 therefore asksתוספות )b
רובא  only ifמכשיר  would beחכמים  say thatפולמוסא  onגמרא i) Why does the
 altogetherספיקא  and there’s noדישראל
ספק באו  namelyהני גנבי  as in the case ofספק ספיקא ii) When there is the same
ספק מגע  andעכו"ם
ד"ה ר' אליעזר מטהר  atמהרש"א )9
תוספות  toקשיא )a
 asספק ספיקא  there is the sameפולמוסא  asks that forתוספות i) At the point when
ישראל  came orעכו"ם  on whetherספק  – namely there’s also aגנבי נהרדעי for
came
ספק מגע  is aספק  asks that theגמרא  why theרש"י  ask forתוספות ii) Why doesn’t
ספק ביאה and not a
בא"ד והדר גריס  atמהרש"א  as explained byתוספות  ofהמשך )10
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רש"י  toרבינו תם  byקשיא )a
ספק עכו"ם ספק ישראל  deals withהני גנבי  thatבהדיא  should have saidגמרא i) The
ודאי עכו"ם  deals withההוא פולמוסא while
רבינו תם  ofשיטה  according to theהני גנבי  inגמרא  of theלשון )b
הוה עובדא בנהרדעי ואמר שמואל דחמרא שרי )i
שאלה )ii
כמאן כר' אליעזר דאמר ספק ביאה טהור )iii
תשובה )iv
שאני התם כיון דאיכא דפתחי לשום ממונא הוה לי' ספק ספיקא )(1
רש"י  is the same as forרבינו תם  forההוא פולמוסא  inגמרא  of theלשון c) The
רבינו תם  ofשיטה  of theביאור )d
הקדמה )i
 holds that aר' אליעזר  whileרשות היחיד  inטמא  isספק ספיקא  say even aחכמים )(1
רשות היחיד  inטהור  isספק ספיקא
ר' אליעזר )(2
ר'  whereספק ספיקא " only where there’s aספק ביאה" (a) uses the words
ספק מגע  and the other aספק ביאה  aספק  calls oneאליעזר
ספק מגע  aספק  calls theר' אליעזר  thenספק (b) where there’s only one
ר'  because it’s onlyכמאן כר' אליעזר בניחותא  saysגמרא  theהני גנבי ii) in the case of
רבינו  becauseהני גנבי  forמסקנא  and this is theספק ספיקא  forמיקל  who’sאליעזר
כמאן כר' אליעזר " that followsשאני התם"  theגורס  isn’tתם
ההוא פולמוסא iii) in
הני גנבי  as inספק עכו"ם ספק ישראל (1) There is in fact the same
 asksגמרא (2) When the
ר' " and that as a result the case can’t followהאי ספק ביאה ספק מגע" )(a
אליעזר
 because it assumes thatספק  means that there is only oneגמרא (b) The
ודאי מנסכי  areעכו"ם
 ofספק  there is also the secondפתחי חביתי טובא  answers that sinceגמרא (3) The
 onlyטהור  that’sספק ספיקא  so that there is aמנסכי  wereעכו"ם whether the
רבנן  and not forר' אליעזר for
בא"ד והדר גריס  atמהרש"א  ofהמשך )11
 and notספק ביאה ספק מגע  would more likely beההוא פולמוסא  inגירסא  theרש"י a) for
 when it’sספק ביאה  because the meaning is “why do you sayהאי ספק ביאה ספק מגע
”ספק מגע  and is actually aספק ביאה not a
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" is better because the meaning is “thisהאי ספק ביאה ספק מגע"  theרבינו תם b) While for
 sinceספק מגע  asמן הדין  still countsספק ביאה  that you correctly callספק particular
”ספק there is only one

דף נו.
רשב"ם ד"ה ואזדא רבא לטעמי'
[דף נו עמוד א] בפרשב"ם בד"ה ואזדא רבא כו' דאמר לעיל אפילו לענין שבת
עכ"ל בפשיטות טפי ה"ל לפרש לענין פיסלא כמ"ש מהרש"ל וכן מוכחא
הסוגיא דפ' המוציא אלא דפי' כן דמשמע ליה דמייתי ליה הכא אמצר וחצב
וק"ל:

רשב"ם ד"ה וקבעי גמרא
בד"ה וקבעי גמרא כו' דאלו רב ושמואל אמרו לעיל כדאזיל תיירא כו' עכ"ל
אף שרשב"ם גופיה פירש לעיל אהא דקביע ושאינה מסויימת במיצריה עד
כמה היינו דוקא לרב מ"מ למאי דמסיק כדאזיל תיירא כו' מצינו למימר שפיר
דאליבא דשמואל נמי סגי בהכי ולא פליג בהא אדרב וק"ל:
דף נד at .גמרא )1
שאלה a) First
 how much must a person dig if he wantsמסוימת במצרי'  that’sשדה נכסי הגר i) In a
רפק בה פורתא  by beingשדה  theקונה to be
רב  ofתשובה )b
כיון שהכיש בה מכוש אחד קנה כולה )i
שמואל  ofתשובה )c
לא קנה אלא מקום מכושו לבד )i
שאלה c) Second
מסוימת במצרי'  isn’tשדה i) how much does he need to dig if the
תשובה )d
דף נד on :ד"ה כדאזיל תיירא " as explained earlier atכדאזיל תיירא דתורא והדר" )ii
דף נד at .רשב"ם )2
 asks how much a person needs to dig to beדף נד at .גמרא  that theרב a) It’s only for
 is made less readily for aקנין  that aמסתבר  because it’sשדה שאינה מסויימת  aקונה
שדה מסוימת  than for aשדה שאינה מסוימת
 – it’s aקונה מקום מכושו  he’s onlyבשדה מסוימת  – who says evenשמואל b) But for
שדה שאינה מסוימת  in aמקום מכושו  onlyקונה  that a person isפשיטות
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סוגיא  in ourרשב"ם )3
 ifשדה  a wholeקונה  a person isשדה שאינה מסוימת  agree that in aשמואל  andרב a) Both
"כדאזיל תיירא דתורא והדר" he digs
מהרש"א )4
קשיא )a
רב  applies only toשדה שאינה מסוימת  forשאלה  that theדף נד said at .רשב"ם )i
תירוץ )b
רב  was asked only forדף נד at .שאלה i) It’s correct that the second
ii) But
 isn’tשדה שאינה מסוימת  inמכוש אחד  thatרב  said forתשובה  in itsגמרא (1) once the
 the whole because itקונה  works to beכדאזיל תורא  butשדה  the wholeקונה
שדה  the wholeמכוש counts as if he were
(2) It’s possible that
שדה  andשאינה מסוימת שדה  works both forכדאזיל תורא  holds thatשמואל )(a
 theמכיש  as if he wereשמואל  counts also forכדאזיל תיירא  becauseמסוימת
שדה whole
 forמהני  isמכוש אחד  only on whetherרב  disagrees withשמואל (b) And that
שדה שמסוימת במיצרי'

תד"ה אבל פיסלא לא
תוס' בד"ה אבל פיסלא כו' דלא אשכחן רשות בפני עצמו שהוא חשוב בפחות
מד' כו' עכ"ל ק"ק א"נ דהוי פחות אם הוא רחב ג' אמאי לא הוי רשות בפני
עצמו דהיינו מקום פטור כפרשב"ם ויש ליישב ודו"ק:

תד"ה הר שעיר
בד"ה הר שעיר כו' נמי איירי כו' שלא טיהרו בסיחון כו' אלא מפרש למה
מעשרין מעשר עני כו' עכ"ל ודאמר מר הרבה כרכים כבשו כו' והניחום כדי
שיסמכו עליהם עניים אף על גב דמא"י היו כו' כ"ש עמון ומואב כו' ע"כ
מתוס' דפ"ק דיבמות ע"ש:

רשב"ם ד"ה משלמין לו
בפרשב"ם בד"ה משלמין לו כו' כאשר זמם ולא כאשר עשה כו' עכ"ל ולא הוי
הכא כאשר עשה כמ"ש בנ"י ע"ש:
משנה )1
היו שנים מעידין אותו שאכלה ג' שנים ונמצאו זוממין משלמין לו את הכל )a
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רשב"ם )2
כדכתיב כאשר זמם ולא כאשר עשה )a
מהרש"א )3
קשיא )a
 hadמחזיק  need to pay for the loss – presumably theעדים i) Why do the
כאשר עשה  so there was alreadyמוזם  wereעדים  when theשדה possession of the
נימוקי יוסף  based onתירוץ )b
 wereעדים  when theשדה  wasn’t in theמחזיק  assumes a case where theרשב"ם )i
כאשר עשה  so there was noמעיד
קשיא )c
"כאשר זמם ולא כאשר עשה"  citeרשב"ם i) Why then does
תירוץ )d
כאשר עשה " means to say that there is noלא כאשר עשה"  byרשב"ם )e

דף נו:
תד"ה הרי אלו ג' עדיות
[דף נו עמוד ב] תוס' בד"ה הרי אלו ג' עדיות שהרי העד כו' כמו כן אחיו כו'
עכ"ל אין מלת שהרי הוכחה ונתינת טעם דהוי ג' עדיות דאדרבה אימא דהוי
עדות א' כר' עקיבא והוא עצמו יכול להעיד בשנים אבל אחיו לא יעיד אלא
שבאו לומר דלהך מלתא חשיב להו ג' עדיות דס"ל כמו שהוא עצמו יכול להעיד
בשנים כך אחיו יכול להעיד משא"כ אי הוה עדות א' אחיו לא היה יכול להעיד
וק"ל:
הקדמה 1) First
עדות  on the sameעדים  can’t join asאחים a) Two
הקדמה 2) Second
ר' עקיבא )a
 on all three yearsמעיד  must beעדים  one pair ofעדות שני חזקה i) For
"עדות אחת"  isעדות ii) in other words the entire
רבנן )b
 for one year onlyמעיד  of which each pair isעדים i) There can be three pairs of
"עדיות מחולקין" –  for each period is separateעדות ii) Because the
רשב"ם  as explained byמשנה )3
"שלשה אחים ואחד מצטרף עמהם הרי אלו שלש עדיות"  hold thatרבנן )a
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b) Meaning that
i) Since  עדיותfor each year are  מחולקיןfrom the  עדיותof other years
ii)  ראובןcan be an  עדfor year 1 and his brother  שמעוןcan be an  עדfor year 2 and
his brother  לויcan be an  עדfor year 3
4) תוספות
a) "הרי אלו ג' עדיות
b) שהרי העד שהעיד בראשונה הוא עצמו יכול להעיד בשני' ולא אמרינן אדם קרוב אצל עצמו
c) כמו כן אחיו יכול להעיד
5) מהרש"א
a) Presumably  תוספותintends to prove that  רבנןdisagree with  ר' עקיבאand hold that
the  עדיותare  מחולקיןsince an  עדwho isn’t an  אחof another  עדcan be  מעידfor all
three years and we don’t say he’s קרוב אצל עצמו
b) קשיא
i) That the same person can be  מעידon all three years doesn’t prove that עדיות
מחולקין
ii) Just the opposite
(1)  ר' עקיבאwho says  עדות אחת היאrequires that the same persons be  מעידon
all three years
(2) And there is no  ריעותאof  אדם קרוב אצל עצמוbecause no  עדis supporting in
a later  עדותwhat he said in his first עדות
c) תירוץ
i) By using the word " תוספות "שהריisn’t proving that עדיות מחולקין
ii) Instead
(1)  תוספותaccepts that  רבנןfor other reasons have already accepted that עדיות
מחולקין
(2) and  תוספותpoints out – not as proof – that
(a) just as  לכל הדעותthe same person can be  מעידon more than one year
and we don’t say אדם קרוב אצל עצמו
(b) in the same way because  עדיותare  מחולקיןdifferent brothers can be מעיד
for different years and we don’t consider that their  קרובותis a חסרון

תד"ה אלא מעתה
בד"ה אלא מעתה כו' א' אומר אכלה אג"ה ובד"ו הניחה בורה כו' וא' אומר
'לא כי כו' עכ"ל אבל בשנים אומרים אכלה אג"ה ובד"ו הניחה בורה כו' וב
אומרים לא כי כו' אף על גב דמכחשי אהדדי הוי חזקה דלעדות א' {כלומר
דבגוונא דר' נחמן} עדות ב' {{הכיתות)} {[העדים]} בטלות דלא ידעינן הי
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מינייהו דמשקרי אבל הכא אף על גב דכת א' ודאי משקרי מתקיימת החזקה
בכת השניה ולפרשב"ם יש להסתפק בזה בב' כתות שאמרו בדילוג ודו"ק:
בא"ד דהכא לא מכחשו כו' ודקאמר התם אשתא דקא מסהיד מר כו' עכ"ל אין
זה עיקר הטעם דהא כשא' אומר אכלה אב"ג וא' אומר דה"ו הוי חזקה
מעלייתא כריב"ק אף על גב דאשתא דקא מסהיד מר לא קמסהיד מר אלא דר"ל
אשתא דקא מסהיד מר כו' ובאתרא דמוברי באגי הוה הכחשה וכה"ג צ"ל
לפירוש רשב"ם דאין זה עיקר הטעם אלא משום דאכלה בדילוג ודו"ק:
דף לב at .ברייתא – הקדמה 1) First
זה אומר ביום ראשון לוה פלוני מפלוני מנה וזה אומר ביום שני ראיתי גם אני שלוה ממנו )a
לר' יהושע בן קרחה עדותן מתקיימת דמכל מקום אמנה קא מסהדי )b
דף כט at .רב הונא – הקדמה 2) Second
אכלה א' ג' ה'  whereחזקה בדילוג a) There can be no
הניחה בורה  andאכלה א' ג' ה'  ifחזקה  there is a validאתרא דמוברי באגי b) except that in an
ב' ד' ו'
רשב"ם  according toמסקנא  here in theגמרא )3
רב נחמן  and forרב יהודה a) Both for
באופן א' – אחד אומר אכלה חטין א' ב' ג' ואחד אומר אכלה שעורין א' ב' ג' – הרי זו חזקה )i
באופן ב' – אחד אומר אכלה א' ג' ה' ואחד אומר אכלה ב' ד' ו' – לא הויא חזקה )ii
b) Because
"הכי השתא התם באופן ב' בשתא דקא מסהיד מר לא קא מסהיד מר – הכא באופן א' תרוייהו
בחדא שתא קא מסהדי"

)i

”מאי איכא למימר בין חיטי לשערי – בין חיטי לשערי לאו אדעתייהו דאינשי" )ii
בא"ד דהכא  at the end ofמהרש"א )4
 is thatאופן ב'  andאופן א'  difference betweenעיקר a) The
 don’t payעדים  – and becauseאכלה רצופין  agreed thatעדים  bothאופן א' i) In
עד  it’s not significant that oneזרעה שעורין  orזרעה חטין attention to whether
אכלה שעורין  and the other thought thatאכלה חטין thought that
בדילוג  wereשני חזקה  that theמעיד  isעד  eachאופן ב' ii) while in
 – isn’t part of theבשתא דקא מסהיד מר לא מסהיד מר – גמרא  of theלשון b) the rest of the
א' ב'  onמעיד  isעד  if oneחזקה  there is aר' יהושע בן קרחה  because based onעיקר חילוק
דילוג  withoutאכלה רצופין  thatמעיד  since each isד' ה' ו'  onמעיד  and the other isג'
תוספות  as understood byגמרא )5
רשב"ם  as forאופן א'  says the sameרב יהודה )a
באופן א' – אחד אומר אכלה חטין א' ב' ג' ואידך אומר אכלה שעורין א' ב' ג' הרי זו חזקה )i
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רב נחמן  byקשיא )b
חטין ושעורין  onמכחשי אהדדי i) If it doesn’t matter to you that they’re
 are alsoעדים  where theאופן ג'  in the followingחזקה ii) Then there should also be a
הניחה בורה  and on which yearsאכלה  on which yearsמכחשי אהדדי
אחד אומר אוכלה א' ג' ה' והניחה בורה ב' ד' ו' ואידך אומר אוכלה ב' ד' ו' והניחה בורה א' )(1
ג' ה'
שני חזקה  on validמעיד . each isדף כט  onרב הונא (2) because based on
ר' יהודה  ofתירוץ )c
"הכי השתא התם באופן ג' בשתא דקא מסהיד מר לא קא מסהיד מר הכא באופן א' תרוייהו
בחדא שתא קא מסהדי"

)i

"מאי איכא למימר בין חיטי לשערי – בין חיטי לשערי לאו אדעתייהו דאינשי" )ii
בא"ד דהכא  atמהרש"א )6
 also applies here forרשב"ם  said earlier forמהרש"א  somewhat similar to whatביאור )a
תוספות
 is thatאופן ג'  andאופן א'  difference betweenעיקר i) The
 don’tעדים  each other becauseמכחיש  don’t count as beingעדים  theאופן א' (1) In
זרעה שעורין  orזרעה חטין pay attention to whether
 each other as we’ve set out earlierמכחיש  areעדים  theאופן ג' (2) while in
 – isn’t part ofבשתא דקא מסהיד מר לא מסהיד מר – גמרא  of theלשון ii) the rest of the
מעיד  isעד  if oneחזקה  there is aר' יהושע בן קרחה  because based onעיקר חילוק the
 each otherמכחיש  aren’tעדים  since theד' ה' ו'  onמעיד  and the other isא' ב' ג' on
ד"ה אלא מעתה  atמהרש"א )7
שאלה )a
 as followsאופן ג'  that varies fromאופן ד'  inחזקה i) Would there also be no
אופן ד' – אחד אומר שנים אומרים אוכלה א' ג' ה' והניחה בורה ב' ד' ו' ואידך אומר ושנים )(1
אומרים אוכלה ב' ד' ו' והניחה בורה א' ג' ה'
תשובה )b
אופן ד'  inחזקה  that there isמסתבר i) It’s
ii) Because
עדי חזקה  and there aren’t twoמשקר  isעד  at least oneאופן ג' (1) While in
שני חזקה  onמעיד  isכת  the otherמשקר  isכת  although oneאופן ד' (2) In
 as followsאופן ב'  that varies fromאופן ה' c) But in
אופן ה' – אחד אומר שנים אומרים אכלה א' ג' ה' ואחד אומר ושנים אומרים אכלה ב' ד' ו'

)i

אכילה  on anמעיד  isכת  because although eachחזקה  whether there isספק ii) It’s a
 for 6 yearsאכילה רצופה  onמעיד  still together they’reבדילוג
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דף נז:
גמרא ואי בעית אימא
[דף נז עמוד ב] גמרא ואב"א הא והא דליכא ינוקא כו' ול"ק הא דאיכא שמעא
כו' כ"ה בנוסחאות אחרים וק"ל:

תד"ה בשותפין
תוס' בד"ה בשותפין כו' ועוד נראה דיש לחלק בין שדה לחצר כו' עכ"ל ולעיל
דקשיא ליה לתלמודא דשמואל אדשמואל לא בעי לשנויי ולחלק בין שדה לחצר
דתרתי מלתייהו דשמואל משמע ליה דבשדה קאיירו ואין להקשות אמאי לא
תרצו הכא נמי כדמשני רבינא לעיל לחלק בין יש בו דין חלוקה ובין אין בו דין
חלוקה די"ל הא דפריך משותפין שנדרו מוקמינן לה אף באין בהן דין חלוקה
דיכול לאסור עליו כמ"ש התוספות לקמן וא"כ לרבינא ע"כ דאית לן לפלוגי
בין שותפין שנדרו ובין קניית שותפין דהכא דהא לענין קניה לא קפיד באין בה
דין חלוקה ובנדר קפיד והיינו כדמסיק רבינא דהא מני ר"א דלענין נדרים
מחמיר אפילו בויתור אבל תלמודא הכא דלא אסיק אדעתיה למימר דר"א היא
וע"כ לא מפליג בין אין בה דין חלוקה ליש בה דין חלוקה דאל"כ אכתי תקשי
ליה הך דשותפין שנדרו דאוסר אף באין בהן דין חלוקה ודו"ק:
גמרא דף מב – :הקדמה a) First
שותף יש לו חזקה– שמואל )i
קשיא )ii
והאמר שמואל שותף כיורד ברשות דמי ומשמע דאין לו חזקה )(1
תירוץ דרבינא )iii
הא דאית בה דין חלוקה דקפיד ואיכא חזקה )(1
הא דלית בה דין חלוקה דלא קפיד וליכא חזקה )(2
דף מב – further on :הקדמה 2) Second
פעמים מניח לאחד להשתמש לחברו ג' שנים ואחר  is thatשותף אין לו חזקה a) The reason that
כך ישתמש הוא
 hereמשנה )3
רישא )a
הי' מעמיד בהמה בחצר אין להן חזקה )i
סיפא )b
עשה מחיצה לבהמתו הרי זו חזקה )i
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 hereגמרא )4
קשיא )a
מאי שנא רישא מאי שנא סיפא )i
רב נחמן )b
הכא בחצר של שותפין משתעי )i
רישא דלא קפדי עסקינן בהעמדה כדי )(1
סיפא דקפדי עסקינן במחיצה )(2
קשיא )c
ובהעמדה כדי לא קפדי )i
והתנן דקפדי דשותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורין ליכנס לחצר )ii
רבינא  ofתירוץ )d
קפדי  aren’tשותפין i) In fact
אסור בהנאה  isויתור  evenנדר  who says forר' אליעזר  followsמשנה ii) But the
תוספות )5
קשיא )a
קפדי  areשותפין  thatחזקה i) Why is it relevant to
 anyway because each expects to useאין להן חזקה  thatדף מבii) We established at :
 alone for some periodחצר השותפות the
"ועוד נראה" תירוץ )b
 dependsדין " and theפעמים"  where we don’t sayחצר  here deals with aגמרא i) the
קפידא on
 does apply and that’s why there isפעמים  whereשדה  there deals withגמרא ii) The
חזקה never
 part 1מהרש"א )6
קשיא )a
 byשמואל  ofמימרות  on theסתירה  answer theדף מב at :גמרא i) Why doesn’t the
הא בחצר הא בשדה saying
תירוץ )b
מימרא  in eachחצר  deals withשמואל  thatגמרא  to theמשמע i) It’s
 part 2מהרש"א )7
קשיא )a
 why doesn’t theשותפין שנדרו  onמשנה  from theרב נחמן  toקשיא i) To answer the
 namelyדף מב at :רבינא  ofסברא  here rely on theגמרא
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 and that’s whyלא קפדי  whereחצר שאין בו דין חלוקה  deals with aרב נחמן )(1
חזקה there’s no
 and that’s whyקפדי  whereחצר שיש בו דין חלוקה  deals with aמשנה (2) The
איסור הנאה there’s an
תירוץ )b
לית בה דין  applies even whereנדרים  inמשנה  proves that theד"ה רבינא  atתוספות )i
חלוקה
 and not onויתור  is based onמשנה  that theמפרש  needs to beרבינא ii) That’s why
קפידא
אבל תלמודא דהכא – מהרש"א  ofהמשך )8
קשיא )a
מאי שנא רישא מאי שנא  here ofסוגיא  at the beginning of theקשיא i) To answer the
סיפא
 thatדף מב at :רבינא  ofתירוץ  rely on theגמרא ii) Why doesn’t the
הא דאית בה דין חלוקה דקפיד ואיכא חזקה )(1
הא דלית בה דין חלוקה דלא קפיד וליכא חזקה )(2
תירוץ )b
שותפין  ofמשנה  already realized that theגמרא  theסוגיא i) At the beginning of our
 didn’t yet realize theגמרא  but theחצר שאין בו דין חלוקה  applies also to aשנדרו
קפידא  and not onויתור  is based onמשנה  that theרבינא  ofתירוץ
 isשותפין שנדרו  ofמשנה  that theתירוץ  already had in mind hisדף מב at :רבינא ii) But
 andחצר שאין בו דין חלוקה  in aקפדי  aren’tשותפין  and that in factויתור based on
חזקה  there’s noחצר שאין בו דין חלוקה  there could say in aרבינא that’s why

דף נח.
תד"ה מציין
[דף נח עמוד א] בד"ה מציין כו' ואפילו רבנן כו' לא מרבה לה בנזיר אלא כו'
שלפני הדבור כו' עכ"ל ומדברי התוס' דנזיר פ' כ"ג נראה דאדרבה דלפני
הדיבור עדיף טפי ומטמא אפילו לר"ש וכ"ה בחידושי הרמב"ן וק"ל:

דף נח:
תוספות ד"ה אנבג
[דף נח עמוד ב] בד"ה אנבג כו' כדמשמע בפרק עשרה יוחסין כו' עכ"ל
מדבריהם נראה דל"ג בפרק עשרה יוחסין כמו שהביא רשב"ם או אינטל
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כדקרויה רבנן אלא דגרסי אנבג כדקריוהו רבנן וכ"ה בנוסחאות גמרא שלנו שם
ודו"ק:

תוספות ד"ה מרזב
בד"ה מרזב כו' וכענין זה פר"ח שהם כו' עכ"ל היינו דלפי' הר"ר יוסף ולפר"ח
שאין יכול לסלקו לראש השני של המזחילה לאפוקי מפירוש קמא שהוא
פרשב"ם וק"ל:

דף נט.
תוספות ד"ה החוט
[דף נט עמוד א] תוס' בד"ה החוט כו' לבן של אחרונים כפתח היכל זה ר'
אושעיא כו' כצ"ל וכ"ה בפ' כיצד מעברין ע"ש:

תוספות ד"ה למטה
בד"ה למטה מד' כו ותני עלה מלמטה כדי שלא יעמוד כו' עכ"ל כצ"ל:

תוספות ד"ה עד טפח
בד"ה עד טפח כו' ולא מטעם דפי' כו' עכ"ל דמה"ט דלעיל שכתבו דבטפח יכול
לתלות דברים גדולים כו' ויתקלקל הכותל כו' בתוך ג' נמי שלא החזיק היה יכול
למחות בבעל החצר וק"ל:

תוספות בא"ד והא דמפליג
בא"ד והא דמפליג בין טפח לפחות הא בהא כו' עכ"ל אין לפרש דר"ל הא
דמפליג בין טפח לפחות ולא קמפליג בטפח גופיה בין תוך ג' לאחר ג' דהא ודאי
לאו קושיא הוא דאימא דניחא ליה לפלוגי כולה מלתא בלאחר ג' ועוד דא"כ
לא תרצו כלום דטפח גופיה נמי כולה מלתא הא בהא תליא דבטפח לאחר ג'
דמהניא ביה חזקה יכול למחות ובתוך ג' דלא הוה חזקה אינו יכול למחות וע"כ
נראה לפרש דבריהם דר"ל והא דמפליג בין טפח לפחות כו' דבטפח קאמר דיכול
למחות ובפחות קאמר דאינו יכול למחות דהיינו בעל הגג בבעל החצר והל"ל
איפכא דבטפח אינו יכול למחות ובפחות יכול למחות דהיינו בעל החצר בבעל
הגג ואהא קאמר דהא בהא תליא ר"ל דהמחאה תלוי בחזקה וכיון דבטפח קאמר
דיש חזקה לבעל הגג קאמר נמי ביה דיכול למחות בבעל החצר ובפחות דקאמר
דאין חזקה לבעל הגג קאמר נמי ביה דאינו יכול למחות וק"ל:
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תוספות " inעוד יש לפרש"  ofשיטה  as explained by theמשנה – הקדמה 1) First
זיז עד טפח כלומר
טפח או יותר מטפח
פחות מטפח

תוך ג'
לית לי' חזקה לבעל הגג שהוציא
לזיז
בעל גג אינו מוחה
לית לי' חזקה לבעל הגג
בעל גג אינו מוחה

לאחר ג'
אית לי' חזקה לבעל הגג שהוציא
לזיז
בעל הגג מוחה
לית לי' חזקה לבעל הגג
בעל הגג אינו מוחה

הקדמה 2) Second
טפח או יותר מטפח  that’sזיז  for a largeחזקה  has aבעל הגג  theג' שנים a) After
זיז  for a smallחזקה  never has aבעל הגג )b
 belowמבאר  isמהרש"א  thatתוספות  ofלשון )3
קשיא )a
"והא דמפליג בין טפח לפחות מטפח

)i

תירוץ )b
הא בהא תליא דבטפח דמהני בי' חזקה יכול למחות בבעל החצר אבל בפחות מטפח דלא הויא
חזקה אין יכול למחות"

)i
מהרש"א )4

תוספות  ofקשיא  of theביאור a) Possible
זיז פחות מטפח  and aזיז טפח  between aמחלק i) instead of being
חזקה  when there isלאחר ג'  betweenזיז טפח  for aמחלק  insteadמשנה ii) why isn’t the
חזקה  when there is noתוך ג' and
תוספות  ofקשיא  of theביאור  to theפרכא )b
דין  theלאחר ג'  wants to explain howמשנה  accept that theתוספות i) Why doesn’t
פחות מטפח  orטפח  isזיז varies depending on whether the
תוספות  ofתירוץ  of theביאור c) possible
זיז פחות מטפח  and aזיז טפח  between aמחלק  prefers to beמשנה i) the
בעל  theג' שנים  so that afterחזקה ii) to teach that all depends on whether there is
זיז פחות מטפח  but not for aזיז טפח  for aבעל החצר  to theמוחה  can beהגג
תוספות  ofתירוץ  of theביאור  to theפירכא )d
חזקה  also all depends on whether there isדין  itself theזיז טפח (1) For a
תירוץ  andקשיא  means the followingתוספות e) It must be that the
קשיא )i
 and he can’t beחזקה  if he hasמוחה  can beבעל הגג  says that theמשנה (1) the
חזקה  if he has noמוחה
 ifמוחה  can beבעל החצר  also teach the reverse: theמשנה (2) why doesn’t the
חזקה  if there isמוחה  and he can’t beחזקה there is no
לאחר ג'

תוך ג'
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זיז עד טפח כלומר טפח
או יותר מטפח
פחות מטפח

לית לי' חזקה לבעל הגג שהוציא לזיז
בעל גג אינו מוחה
בעל חצר מוחה
לית לי' חזקה לבעל הגג
בעל גג אינו מוחה
בעל חצר מוחה

אית לי' חזקה לבעל הגג שהוציא לזיז
בעל הגג מוחה
בעל חצר אינו מוחה
לית לי' חזקה לבעל הגג
בעל הגג אינו מוחה
בעל חצר מוחה

תירוץ )ii
חזקה  depends on whether he has aמוחה  can beבעל הגג (1) Whether
 has aבעל הגג  depends on whether theמוחה  can beבעל החצר (2) Whether the
חזקה
) affects hisבעל הגג  of a person (theחזקה  prefers to teach how theמשנה (3) The
) affectsבעל הגג  of a person (theחזקה  instead of teaching how theמחאה own
)בעל החצר  of another person (theמחאה the

דף נט:
[דף נט עמוד ב] בד"ה ואפי' בעל כו' וא"ת והיאך יכול בעל הגג להשתמש כו'
עכ"ל ואמתני' לא קשיא להו הך קושיא משום דכולה מתני' דיכול למחות ואינו
יכול למחות איכא לפרושי כולה בעל הגג בבעל החצר וק"ל:

תד"ה מאי איריא
בד"ה מאי אריא כו' ולפי' קשה לרשב"א דא"כ כו' הל"ל קמ"ל דבב' מקומות
כו' עכ"ל ואמתני' לא קשיא הא ודאי דבר פשוט הוא דבב' מקומות שייך היזק
טפי כדתניא {כדתנן} א' לא יעשנה שנים מיהו לפ"ה לא קשה דהל"ל דקמ"ל
דבב' מקומות כו' משום דלא קתני הכי אלא בב' פתחים ואשמועינן הכא
תלמודא בפותח חלון נמי איכא למימר הכי דהשתא אפי' בבית נמי בעינא
לאיצטנועי מינך אבל לפר"י כיון דהמקשה נמי ידע הך סברא דב' מקומות אפי'
בחלון לא ה"ל למתרץ להשיב אלא בפשיטות דקמ"ל דבב' מקומות לא מצינו
כו' וק"ל:
בא"ד ונראה לו דמעיקרא כו' לא ס"ד שיש לו שותפות בחצר עכ"ל וכפ"ה לפי
דעת המקשה מזיק לשנים אחרים והמתרץ השיב דחצר השותפין היינו שיש לו
שותפות בו וק"ק כיון דהמקשה לא הקשה אלא מכח דהוה ס"ד דחצר השותפין
שאין לו שותפות בו דניתני רבותא טפי בחצר חבירו שאינו מזיק לשנים ה"ל
למתרץ להשיב בפשיטות דחצר השותפין שיש לו שותפות בו דאינו מזיק נמי
לב' דהשתא ליכא רבותא טפי בחצר חבירו מבחצר השותפין וי"ל דמ"מ לא
ה"ל למיתני חצר השותפין אלא חצר חבירו ה"ל למיתני טפי וקאמר דאי חצר
השותפין באין לו שותפות בו ובמזיק לשנים דוקא קאמר הא אינו דאפי' לחצר
חבירו נמי דינא הכי ודו"ק:
משנה דף ס1) .
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a) ""אחד לא יעשנו שנים
b) We’ll explain this  משנהbelow
2)  משנהhere
a) לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפין
3) גמרא
a) מקשן
i) מאי איריא לחצר השותפין אפילו לחצר חבירו נמי לא
b) תרצן
i) לא מיבעיא קאמר
(1) לא מיבעיא לחצר חבירו דלא אבל חצר השותפין דאמר לי' [הפותח] סוף סוף הא קא בעית
לאיצטנועי מינאי בחצר
(2) קא משמע לן דאמר לי' [אידך] עד האידנא בחצר הוה בעינא אצטנועי מינך השתא אפילו
בבית נמי
4)  רשב"םas explained by תוספות
a)  הוה אמינאof the מקשן
i) The  משנהsays that  ראובןwho isn’t a  שותףcan’t open a  חלוןinto a  חצרin which
 שמעוןand  לויare  שותפיןbecause then he’d be  מזיקboth  שמעוןand לוי
ii) That’s why the  מקשןasks
(1) why is it relevant that  ראובןis a  מזיקto  רביםmeaning  שמעוןand לוי
(2) it would be a greater  רבותאfor the  משנהto say that a person can’t open a
 חלוןinto  חצרof " "חבירוmeaning a  יחידwho alone owns a חצר
b)  מסקנאof the  תרצןas explained by  מהרש"אat בא"ד ונראה לו
i) The  משנהdeals with a different case altogether – namely with the case of ראובן
who is a  שותףof  שמעוןin a  חצרand is already  מזיק שמעוןfrom מקום אחד
meaning from the  פתחof  ראובןinto the חצר
ii) And the  משנהteaches that still  ראובןcan’t be  פותחa  חלוןinto the  חצרto now be
 מזיק שמעוןfrom ב' מקומות
c) קשיא
i) The  משנהat . דף סalready says " "אחד לא יעשנו שניםto teach that a person who is
permitted to be  מזיקanother person from one  מקוםcan’t be  מזיקthe other
person from ב' מקומות
d) תירוץ
i) The  משנהhere goes beyond the  משנהat . דף סto teach that
(1) " "אחד לא יעשנו שניםapplies not only to a second  פתחin addition to an
existing  פתחbut also to a  חלוןin addition to the existing פתח
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(2) Because the  ניזקcan say "עד האידנא בחצר הוה בעינא אצטנועי מינך השתא אפילו
"בבית נמי
5)  מהרש"אat בא"ד ונראה לו
a) קשיא
i) Why didn’t the  תרצןanswer more simply that the case of  ראובןbeing  מזיקhis
 שותף שמעוןalso involves only one  ניזקand so is no less a  רבותאthan the case
where  ראובןis  מזיק חבירוwho is a  יחידand isn’t a שותף
b) תירוץ
i) Still the  משנהought to have dealt with  חצר חבירוwhere there can be no טעות
that the  ניזקis a  יחידinstead with  חצר השותפיןwhere there can be a  טעותthat the
 משנהrefers to  ראובןwho is  מזיקa  רביםof  שמעוןand  לויwho are שותפין
ii) And keep in mind that
(1) if in fact the  משנהwere to deal with  ראובןwho is  מזיקa  רביםof  שמעוןand
 לויwho are שותפין
(2) the  קשיאof  מקשןwould still be in place that it would be a greater  רבותאfor
the  משנהto teach the case of  חבירוwho is a יחיד
6)  ביאור – תוספותof  ר"יas explained by  מהרש"אat ד"ה מאי איריא
a) מקשן
i) The  מקשןrealized from the start that the  שיטהof the  תרצןon the case of the
 משנהas explained by  רשב"םis correct – namely that
(1)  ראובןis in effect  מזיקonly  שמעוןhis  שותףwho is a  יחידand
(2) the  משנהteaches that  אחד לא יעשנו שניםalso applies to  פתיחת חלוןby a שותף
ii) The  מקשןasked why the case of the  משנהis a greater  חידושthan  ראובןwho is
 מזיקhis  חבירו שמעוןwho isn’t a שותף
b) תרצן
i) The  תרצןanswered by pointing out that in the case of  חבירוthere was no prior
 היזקwhile in the case of  שותפיןthere was a prior  היזקfrom another מקום
7)  קשיאof  רשב"אto  ר"יas explained by מהרש"א
a) Note that for the  שיטהof ר"י
i) The  מקשןalready knew that the  משנהteaches the  חידושthat  ב' מקומותapplies
also to  פתיחת חלוןbased on the  סבראthat ""עד האידנא בחצר השתא אפילו בבית
ii) The  תרצןexplained only that in the case of  חבירוthere is now a  היזקonly from
one  מקוםwhile in the case of  שותפיןthere is a  היזקfrom two מקומות
b) קשיא
i) Then for the  שיטהof  ר"יwhy isn’t enough for the  מקשןto say simply קא משמע
 לן דבב' מקומות נמיwithout repeating the full  שיטהof the  משנהthat the מקשן
already knew
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דף ס.
רשב"ם ד"ה מאי עליי'
[דף ס עמוד א] בפרשב"ם בד"ה ומאי עלייה כו' דההוא חדר שלפנים מביתו
דהיינו נמי כו' ועולה דרך ארובה כו' עכ"ל הכי משמע ודאי לישנא מאי עלייה
אפתאי דהיינו יציע שאחורי בית שחלק החדר שאחורי הבית בגובהו ועולה בו
דרך ארובה אבל קשה מי הכריח תלמודא למימר מאי עלייה אפתאי דהיינו
שחלק החדר בגובהו לימא בפשיטות שחלק כל הבית בגובהו דאין כאן תוס'
בנין כלל בעלייה ויש ליישב ודו"ק:

תד"ה ראויין הללו
תוס' בד"ה ראויין הללו כו' דכתיב ותהי עליו כו' עכ"ל וכינוי דעליו קאי על
ישראל שראה בלעם את ישראל שוכן לשבטיו אמר שראוי שתהא על ישראל
רוח אלקים וק"ל:

דף ס:
גמרא ואיפכא איתמר
[דף ס עמוד ב] גמרא ואיפכא אתמר ר"י כו' במהרש"ל נ"ל דאינו מגיה הדברים
כו' אלא ה"פ אסברא כו' ור"ל אמר דאי להחזיר אסור משום דכבר מחל כו'
ה"ה דאסור להוציא כו' עכ"ל והוא דחוק ונ"ל דודאי אינו מגיה הדברים אלא
ה"פ אסברא לך דלא פליגי בלהוציא אלא בלהחזיר וה"ק ר' יוחנן כנס מוציא
דכל כנס שרי להוציא כיון דאסור להחזיר הכותל אבל אי הוה שרי להחזיר
הכותל הרי מצינו בכה"ג שהחזיר הכותל דכנס אינו מוציא ור"ל אמר דמצינו
שפיר כנס אינו מוציא דסבר שרי להחזיר הכותל ובכה"ג כנס אינו מוציא ותו
לא מידי וק"ל:
משנה )1
אין מוציאין זיזין לרה"ר שלא יכשלו בהם בני רה"ר אלא אם רצה כונס ביתו לתוך שלו ומוציא )a
גמרא )2
איבעיא להו )a
כנס ביתו לתוך שלו ולא הוציא מהו שיחזור ויוציא )i
תשובה )b
ר' יוחנן כנס מוציא )i
ריש לקיש אינו מוציא )ii
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c) א"ל ר' יעקב לר' ירמי' בר תחליפא אסברה לך
i) להוציא זיזין כ"ע לא פליגי דלאחר שכנס מוציא כי פליגי להחזיר כתלים למקומן
ii) ואיפכא איתמר ר' יוחנן אמר אינו מחזיר ריש לקיש אמר מחזיר
3) מהרש"ל
a) It’s not necessary to change the  גירסאin  ר' יוחנןand  ריש לקישfor בר תחליפא
b) When  ר' יוחנןsays " "כנס מוציאhe means
i) Once he was  כונסall he can do is to be  מוציא זיזיןwhenever he wants but he
can’t be מחזיר כתלים למקומן
ii) When  ריש לקישsays " "כנס אינו מוציאhe means to ask this question:
(1) How can you say  אינו מחזיר כתלים למקומןbecause he waived his rights
(2) If so he should also have waived his right to be  מוציא זיזיןand the  דיןshould
have been כנס אינו מוציא
4) מהרש"א
a)  מהרש"לis correct that there’s no need to change the  גירסאbut his explanation is a
דוחק
b) It’s less  בדוחקto explain  בר תחליפאthis way
i) When  ר' יוחנןsays " "כנס מוציאhe means that after a person is  כונס זיזיןhe’ll be
able to be  מוציאthe  זיזיןagain because the setback will always remain available
since he has no right to remove the setback by being  מחזירhis כותל
ii) When  ריש לקישsays " "כנס אינו מוציאhe means that after a person was כונס זיזין
he’s permitted to be  מחזירhis  כותלand if he does so  אינו מוציא זיזיןbecause by
being  מחזירthe  כותלhe eliminated the setback
***
הדרן עלך חזקת הבתים
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