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דף טו:
סוגיא דר' יהושע ור"ג חלק א' תוספות ד"ה אם יש עדים
תוס' בד"ה אם יש עדים כו' בדלא נקיטא כתובה איירי כו' עכ"ל רב פפא מוקי לה לקמן
במקום שאין כותבין ולרבי אבהו נמי דאיירי במקום שכותבין ע"כ בדלא נקיטא כתובה
איירי כו' ודו"ק:
 )1משנה – האשה שנתארמלה או שנתגרשה היא אומרת בתולה נשאתני והוא אומר לא כי אלא אלמנה נשאתיך
אם יש עדים שיצאת בהינומה וראשה פרוע כתובתה מאתים
 )2תוספות – בדלא נקיטא כתובה איירי דאי איכא כתובה ניחזי כתובתה אם היא בתולה או אלמנה
 )3מהרש"א – רב פפא לקמן בדף טז :מוקי למשנה במקום שאין כותבין כתובה ולדידי' בפשיטות מובן הא
דליכא למימר ניחזי כתובתה – ולא איצטרכי תוספות לפרש דמיירי בדלא נקיטא כתובה אלא לר' אבהו
דמוקי לה נמי במקום שכותבין כתובה

דף טז.
סוגיא דר' יהושע ור"ג חלק ב' תוספות ד"ה דאי רבן גמליאל
[דף טז עמוד א] בד"ה דאי ר"ג הא כו' דלמאן דאמר טוען אחר מעשה ב"ד לא אמר כו'
עכ"ל ואף על גב דלמ"ד נמי דלא אמר כלום איכא למימר מגו במקום שאין מכירין אם
היא אשתו כמ"ש התוס' לקמן דנאמן לומר אלמנה נשאתיך במגו דאי בעי אמר אין את
אשתי דחוק הוא לאוקמא מתני' דאיירי דוקא בכה"ג ודו"ק:
 )1משנה
א) רישא – האשה שנתארמלה או שנתגרשה היא אומרת בתולה נשאתני והוא אומר לא כי אלא אלמנה
נשאתיך אם יש עדים שיצאת בהינומה וראשה פרוע כתובתה מאתים
ב) רישא דסיפא – ומודה ר' יהושע באומר לחבירו שדה זו של אביך היתה ולקחתיה הימנו שהוא נאמן
שהפה שאסר הוא הפה שהתיר
ג) סיפא דסיפא – ואם יש עדים שהיא של אביו והוא אומר לקחתיה הימנו אינו נאמן
 )2גמרא כמבואר ברש"י – טעמא דאיכא עדים דיצאת בהינומא – הא ליכא עדים בעל מהימן ולא אמרינן
הואיל ומספקא לן על יום נישואיה אם בתולה היתה אם בעולה העמד אותה על חזקתה של קודם לכן ומתחלה
בתולה היתה – ולכאורה היינו דלא כרבן גמליאל דבדף יב :אית לי' דאיהי מהימנא לומר משארסתני נאנסתי
מחמת חזקתה דקודם לכן דמתחלה בתולה היתה וגם מחמת דאית לה מגו – שים לב דר' יהושע פליג ארבן
גמליאל התם ולא אזיל לא בתר חזקה ולא בתר מגו כדנבאר להלן
 )3תוספות – נראה דמקשי דהיינו לא כרבן גמליאל דיקא למ"ד הטוען פרעתי אחר מעשה ב"ד (כגון מעשה
ב"ד דכתובה) לא אמר כלום – דלמ"ד דמצי טעין פרעתי לא קשה מידי דשאני הכא דבליכא עדים נאמן
הבעל אפילו לרבן גמליאל במגו דאי בעי אמר פרעתי
 )4מהרש"א
א) קשיא – נוקי למשנה במקום שאין מכירין אם היא אשתו ודלכן נאמן בעל אפילו לרבן גמליאל בדליכא
עדי הינומא לומר אלמנה נשאתיך במגו דאי בעי אמר אין את אשתי – וזאת אפילו למ"ד בעלמא דהטוען
פרעתי אחר מעשה בי"ד לא אמר כלום כמ"ש התוס' לקמן בדף טז :ד"ה וליחוש
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ב) תירוץ – דוחק לאוקי משנה דיקא בכהאי גוונא

סוגיא דר' יהושע ור"ג חלק ג' תוספות ד"ה הכי נמי מסתברא
בד"ה הנ"מ פי' כו' דלא הל"ל אמגו קאי דעד כו' עכ"ל ולא הל"ל אלא דאפרקא קמא קאי
כו' וק"ל:
 )1המשך דגמרא כמבואר ברש"י
א) הוה אמינא – לימא תנן סתמא דלא כרבן גמליאל דאי רבן גמליאל הא אמר בדף יב :דאיהי מהימנא
לומר משארסתני נאנסתי
ב) מסקנא – אפילו תימא רבן גמליאל עד כאן לא קאמר ר"ג התם אלא בברי ושמא מחמת דבעל אינו טוען
אלא טענת שמא אבל הכא בברי וברי לא אמר
ג) ומקשי ודקארי לה מאי קארי לה הא הכא ברי וברי הוא – ומתרצי דקארי לה סד"א דכיון דרוב נשים
בתולות נישאות כי ברי ושמא דמי דטענת בעל חשיב כטענת שמא
ד) והכי נמי מסתברא כמסקנא – מדקתני ומודה רבי יהושע באומר לחבירו שדה זו של אביך היתה
ולקחתיה הימנו שהוא נאמן – אי אמרת בשלמא דהך רישא הודאה היא דרבן גמליאל לר' יהושע דאף
על גב דפליג עלי' בדף יב :ואומר דאיהי מהימנא מכל מקום ברישא דמשנה מודה רבן גמליאל דנאמן
בעל בדליכא עדי הינומא – שייך שפיר למיתני בתרי' ומודה ר' יהושע לרבן גמליאל דאף על גב דפליג
עלי' דרבן גמליאל בדף יב :ולא אזיל התם לא בתר חזקה ולא בתר מגו מכל מקום בסיפא דמשנה
(דהאומר לחבירו שדה זו של אביך היתה ולקחתיה הימנו שהוא נאמן) מודה ר' יהושע לרבן גמליאל
ואזיל בתר מגו אלא אי אמרת דרישא דמשנה לא אתיא כרבן גמליאל תיקשי אהיכא קאי האי ומודה
דר' יהושע
ה) פירכא להכי נמי מסתברא – מי סברת ר' יהושע אהאי פירקין קאי אמגו קאי ואפירקין קמא קאי –
כלומר אפלוגתא דאיכא למימר בה מגו בפ' קמא קאי וקאמר ר' יהושע אף על גב דפליגנא במגו דהתם
במגו דהכא מודינא
 )2קושיית תוספות לרש"י כמבואר במהרש"א – לא הוה לגמרא למימר אשר ר' יהושע אמגו קאי ואפירקין
קמא קאי דעד השתא נמי (כלומר אף להוה אמינא ואף להכי נמי מסתברא) מבואר בהדיא דר' יהושע אמגו
הוי סמיך למימר דהאומר לחבירו שדה זו של אביך היתה ולקחתיה הימנו שהוא נאמן – ולא הוה לגמרא
למימר אלא מי סברת ר' יהושע אהאי פירקין קאי אפירקין קמא קאי

סוגיא דר' יהושע ור"ג חלק ד' תוספות בא"ד דס"ד
בא"ד דס"ד דטעמא דר"י משום ברי ושמא דזה אינו תובעו כו' עכ"ל ולכאורה קשה
דהיאך ס"ד דמקשה למימר הכי דמיירי דוקא באינו תובעו דא"כ תקשי ליה אמאי קתני
בסיפא אם יש עדים דמשמע הא אין עדים אף על גב דתובעו נאמן כמו שהקשו לעיל
לפרש"י וי"ל דודאי לפי סברת המקשה כמו שפירשו התוספות דטעמא דר"י משום ברי
ושמא הא דקתני בסיפא ואם יש עדים כו' דהיינו דאינו תובעו רק ע"פ עדים והוה ברי
ושמא והוי רבותא טפי מטוענו ברי וברי אפילו בלא עדים אבל לעיל לפרש"י קשיא להו
לפי האמת דטעמא דר"י משום מגו טפי הוה רבותא למתני בסיפא בתובעו דאינו נאמן אף
על גב דאיכא מגו ממאי דקתני ואם יש עדים דליכא מגו ודו"ק:
 )1הכי נמי מסתברא כמבואר בתוספות
א) הקדמה
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 )iקבענו דטענת בעל ברישא דמשנה דידן דומה קצת לטענת שמא ולכן טעי הני דקארי עלה למימר
אשר משנה דקתני דבעל מהימן בדליכא עדי הינומא לא אתיא כרבן גמליאל דאמר בפרק קמא
דאיהי מהימנא לומר משארסתני נאנסתי מחמת דהיא טוענת ברי ובעל טוען שמא
 )iiוקבענו עוד דמסקי בגמרא דמודה רבן גמליאל בגוונא דרישא דמשנה משום דבקושטא טענת בעל
חשיב כטענת ברי
ב) והכי נמי מסתברא מדקאמר ומודה רבי יהושע – אי אמרת בשלמא למסקנא דרבן גמליאל מודה ברישא
דמשנה דבעל מהימן בדליכא עדי הינומא משום דטענת בעל לאו שמא ממש הוא היינו דקתני ומודה נמי
רבי יהושע לרבן גמליאל בהאומר לחבירו שדה זו של אביך וכו' דנאמן לאו משום מגו אלא מחמת
דאידך אינו תובעו ואינו טוען אלא שמא – אלא אי אמרת דרישא בברי וברי גמור הוא ולא מודה רבן
גמליאל כלום דפשיטא דבטענת ברי גמור נאמן בעל בדליכא עדי הינומא – אהיכא קאי האי ומודה דר'
יהושע
ג) פירכא להכי נמי מסתברא – "מי סברת" – כלומר לא כדסברת דארישא דאיירי בעניני ברי וברי קאי
ר' יהושע וטעמא דר' יהושע בסיפא דמשנה מבוססת על ברי ושמא – בקושטא טעמא דר' יהושע בסיפא
משום מגו ונאמן אפי' הלה תובעו בטענת ברי – ואפלוגתא דאיכא למימר בה מגו בפרק קמא קאי וקאמר
אף על גב דפליגנא במגו דהתם במגו דהכא מודינא
 )2הקדמה לקושית מהרש"א
א) ניהדר לסיפא דמשנה – ומודה רבי יהושע באומר לחבירו שדה זו של אביך היתה ולקחתיה הימנו שהוא
נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עדים שהיא של אביו והוא אומר לקחתיה הימנו אינו נאמן
ב) רש"י – בסיפא אין שמעון תובע מראובן ונמצא דראובן יש לו מגו דאי בעי שתיק
ג) תוספות בדף טו :ד"ה ומודה ר' יהושע – מתוך פירוש רש"י משמע דדוקא כשאין הלה תובעו נאמן
במגו דאי בעי שתיק אבל אם תובעו אינו נאמן במגו דאי בעי כחש דלא היתה של אביו דשמעון – ואינו
נראה דהא קתני ואם יש עדים כו' אינו נאמן – ומדלא נקט אם תובעו אינו נאמן – משמע דדוקא אם יש
עדים שהיתה של אביו אינו נאמן אבל ליכא עדים אף על גב דהלה תובעו נאמן מגו דאי בעי כחש דלא
היתה של אביו דשמעון
 )3מהרש"א
א) קשיא לשיטת תוספות
 )iתיקשי ל"הכי נמי מסתברא" כעין דהקשו תוספות לשיטת רש"י – היאך קא סליק אדעתי' ד"הכי
נמי מסתברא" דראובן האומר שדה זו של אביך מיירי דוקא כשאין שמעון תובעו בטענת ברי וזוכה
ראובן מטעם ברי ושמא הרי קתני בסיפא אם יש עדים לשמעון אינו נאמן מחמת דליכא מגו דמשמע
הא אין עדים לשמעון נאמן ראובן אף היכא דשמעון תובע טענת ברי – ועדיף הוי לי' ר' יהושע
למיתני דמפסיד ראובן וזוכה שמעון אף כשלא מייתי שמעון עדים ובלבד שתבעו שמעון בטענת
ברי
ב) תירוץ
 )iבנוגע לשיטת "הכי נמי מסתברא" דס"ד דבברי ושמא עסקינן – אתי סיפא דמשנה שפיר דרבותא
היא ביותר אשר ראובן מפסיד אם יש עדים לשמעון הגם דשמעון אינו תובע לראובן אלא בטענת
שמא
 )iiמשא"כ לפי האמת דבדין מגו עסקינן – אליבא דרש"י טפי הוה רבותא למתני בסיפא דבתובעו
שמעון אף על גב דליכא עדים אינו נאמן ולא מהני לי' מגו דאי בעי כחש
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סוגיא דר' יהושע ור"ג חלק ה' תוספות דף יז :בא"ד דס"ד
דף יז עמוד ב] בד"ה וליתני מודה ר"י שדה כו' דהוי רבותא טפי דהוי ברי וברי עכ"ל לפי
מה שכתבו התוס' לעיל דאיירי מתני' אפילו בתבעו השתא נמי דקתני שדה זו של אביך כו'
היינו בברי וברי ואפ"ה נאמן במגו אלא דר"ל דאיכא למטעי בשדה זו של אביך כו' דאיירי
בלא תובעו והוי ברי ושמא כדס"ד דהמקשה לעיל כמ"ש התוס' לעיל וה"ל למתני שדה
זו שלך היתה דהוי רבותא טפי דליכא למטעי ביה בברי ושמא אלא בברי וברי ודו"ק:
 )1גמרא דף יז – :קשיא – במקום למיתני דראובן טוען "שדה זו של אביך היתה ולקחתי' הימנו" – עדיפא הוי
לה למשנה למיתני בפשיטות דראובן טוען "שדה זו שלך היתה ולקחתי' ממך"
 )2תוספות שם – טעמייהו משום דבשדה זו שלך היתה "הוי רבותא טפי דהוי ברי וברי" (דמצינו למינקט אשר
שמעון בודאי יודע שדות של עצמו ודתובע לראובן בטענת ברי) וחידוש הוא ביותר אשר אף על פי דשמעון
גם הוא טוען טענת ברי מכל מקום נאמן ראובן במגו דאי בעי כחש כיון דליכא עדים לשמעון
 )3מהרש"א
א) קשיא – אמאי אמרי דהוי רבותא טפי – הרי קבענו בחלק ד' לשיטת תוספות אשר אף בגוון דמשנה
"בשדה זו של אביך היתה" איירי כשתבעו שמעון בטענת ברי והוי ברי וברי וקתני דאף על פי כן נאמן
ראובן במגו דאי בעי כחש כיון דליכא עדים לשמעון
ב) תירוץ – רצונם לומר דאלו הוי כתיב במשנה דינא ד"שדה זו שלך היתה" הוי רבותא טפי במובן
דבפשיטות הוינו יודעים דבברי וברי משתעי – ולא הוינו טועין כטעות דמקשה של "הכי נמי מסתברא"
אליבא דתוספות אשר גוונא דשדה זו של אביך היתה איירי בדלא תובע שמעון טענת ברי

סוגיא דר' יהושע ור"ג חלק ו' גמרא מכדי האי מגו
גמ' מכדי האי מגו כו' מאי שנא האי מגו כו' ויש לדקדק כיון דלרב אסי קיימינן הכא
ואליבא דרב אסי ר"י מודה במגו גמור כגון בנסתרה שנאמנת לומר לכשר נבעלתי במגו
דלא נבעלתי משא"כ במשארסתני נאנסתי דלא הוי מגו גמור דהא באומרת מוכת עץ נמי
אינה נאמנת כמו שכתבו התוספות לעיל וא"כ הכא ה"נ הוי מגו גמור דאי בעי הוה אמר
לא היתה של אביך מעולם וי"ל דהיינו הא דקמשני הכא אין שור שחוט לפניך התם שור
שחוט כו' כמו שכתבו התוספות הכא דבין שאומרת משארסתני נאנסתי ובין אומרת מוכת
עץ אני תחתיך לא מהימנא כו' והתוספות כתבו לעיל כן בפ"ק לפי תירוצא דהכא ודו"ק:
א'
ב'

ג'

עובדא
אין לה בתולים
אין לה בתולים

טוענת
מוכת עץ אני
משארסתני נאנסתי

ראוה מדברת עם אחד
כלומר שנסתרה עם
אחד

לא הי' נתין או ממזר

לר' יהושע
אינה נאמנת
אינה נאמנת ולא
איכפת לן מגו דאי
בעיא אמרה מוכת עץ
אני
אליבא דרב אסי
נאמנת במגו דאי בעי
אמרה לא נבעלתי

 )1המשך גמרא דידן
א) ניהדר לסיפא דמשנה דקתני "ומודה רבי יהושע באומר לחבירו שדה זו של אביך היתה ולקחתיה הימנו
שהוא נאמן" וקבענו דבמסקנא דגמרא נקטינן דנאמן לר' יהושע מטעם מגו משא"כ בפרק קמא דלא
אזיל ר' יהושע בתר מגו
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ב) שאלה – באיזה נידון בפרק קמא לא אזיל ר' יהושע בתר מגו – דליכא לאוקי בגוונא דראוה מדברת
בשורה ג' בטבלא א' דתיקשי דלר' יהושע אליבא דרב אסי אכן נאמנת בכה"ג מגו דאי בעאי אמרה לא
נבעלתי
ג) תשובה – איירי בגוונא דאשה שטוענת משארסתני נאנסתי כבשורה ב' דבכה"ג אף לרב אסי ס"ל ר'
יהושע דלא מהני לה מגו דאי בעי אמרה מוכת עץ אני
ד) קשיא – מאי שנא ההיא דמשארסתני נאנסתי דפרק קמא דבי' לא אזיל ר' יהושע בתר מגו וההיא דסיפא
דמשנה דידן דבי' אזיל ר' יהושע בתר מגו
ה) תירוץ – התם בפרק קמא שור שחוט לפניך הכא ברישא דסיפא אין שור שחוט לפניך
 )2מהרש"א – ביאור "שור שחוט ואין שור שחוט"
א) לשיטת רש"י מובן דמשמעו של "הכא אין שור שחוט" היינו דבמשנה לא תובע שמעון לראובן ויש
לראובן מגו חזק דאי בעי שתיק ומשמעו של "התם אין שור שחוט" היינו דהתם בעולה היא ולית לה
מגו דאי בעיא שתקת
ב) קשיא – אבל לתוספות דקבענו דבמשנה מהימן ראובן במגו אף בשתובעו שמעון לראובן ולית לראובן
מגו דאי בעי שתיק תיקשי דחזרה קושיא לדוכתא מאי שנא מגו דידן מן מגו דהתם
ג) תירוץ – סוגיא דידן מיקרי אין שור שחוט במובן דאף כשתובע שמעון לראובן מכל מקום איכא מגו
לראובן דאי בעי הוי כחש ולא הוי מודה דשל אביו של שמעון היתה דהרי איירי בדלית עדים לשמעון
– מה שאין כן התם בגוונא דשורה ב' דלית לה מגו כיון דאף אלו היתה טוענת מוכת עץ אני לא היתה
נאמנת
ד) ובדומה לזה עיין בתד"ה ר' אסי בדף יג.
 )iדמקשי כיון דבשורה ג' בטבלא ס"ל ר' יהושע אליבא דרב אסי דנאמנת היכא דנסתרה ואמרה לא
הי' נתין או ממזר במגו דאי בעיא אמרה לא נבעלתי – מאי שנא דבשורה ב' כשטוענת משארסתני
נאנסתי אינה נאמנת במגו דאי בעיא אמרה מוכת עץ אני
 )iiומתרצי דקבענו בשורה א' דאף אלו אמרה מוכת עץ אני לא היתה נאמנת והלכך מהא דלא משקרא
ולא טענה מוכת עץ אני אין להאמינה כשטוענת משארסתני נאנסתי
 )iiiועיין עוד בתוספות שם לביאור לשון "מגו גמור"

תוספות ד"ה כיון דרוב
תוס' בד"ה כיון דרוב כו' לרב פריך דאית ליה הולכין בממון כו' עכ"ל היינו בהך דפרק
הפרה במוכר שור לחבירו ונמצא נגחן כו' והביאו התוספות לעיל בפ"ק:

דף טז:
סוגיא דכותבין שובר חלק א' תד"ה וליחוש
דף טז עמוד ב] בד"ה וליחוש כו' אלא אפילו למאן דאמר דלא מצי טעין כו' מפסיד במה
שהכתובה כו' עכ"ל ויש לדקדק דלמ"ד לא מצי טעין אחר מעשה ב"ד למאי דס"ד דאין
כותבין שובר תקשי ליה בפשיטות תגבה כתובתה לעולם כמה פעמים ע"פ עדים שהיא
אשתו בין בבתולה בין באלמנה ואיכא למימר דאע"ג דלא מצי טעין פרעתי מצי לעכב דמי
הכתובה בידו עד שתחזיר לו הכתובה וכ"כ התוס' בפרק הכותב וק"ק דא"כ מנ"מ במצי
טעין פרעתי או לא ויש ליישב ושם יפורש ודו"ק:
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 )1משנה – אם יש עדים שיצאת בהינומא וראשה פרוע כתובתה מאתים ומוכרח דמיירי או במקום דלא כותבין
כתובה או במקום דכותבין כתובה ולא נקיטא כתובה – דאי איכא כתובה ניחזי כתובתה אם היא בתולה או
אלמנה
 )2גמרא – קשיא – במקום שכותבין כתובה ליחוש דלמא לאחר דמפקא עדי הינומא בהאי בי דינא ולא נקיטא
כתובתה וגביא – הדר מפקא לכתובה וגביא שנית
 )3תוספות
א) קשיא לקושיא דגמרא – מיהת למאן דאמר דהטוען אחר מעשה בית דין לא אמר כלום ולא מהימן לומר
פרעתי – לכאורה לא יפסיד בעל אף אלו הדר מפקא לכתובה דהרי אף אלו לא מפקא לכתובה תוכל
לתבוע שנית אלו משקרת ואומרת דעוד לא פרע
ב) תירוץ – מכל מקום יפסיד שאם אין כתובה בידה ותתבענו פעם אחרת ולא יהיו לה עדי הינומא יהא
נאמן לומר פרעתי מנה במגו דאי בעי אמר אלמנה נשאתיך או (אפילו יהיו לה עדי הינומא) אם יהא
במקום שאין מכירין אם היא אשתו יהא נאמן לו מר פרעתי הכל במגו דאי בעי אמר אין את אשתי –
והשתא שהכתובה בידה תוציא מאתים
 )4מהרש"א
א) קשיא – בשלב זו אכתי לא אסיק אדעתייהו דכותבין שובר ותיקשי דהוי להו להקשות בפשיטות דלמאן
דאמר דלא מצי טעין פרעתי אחר מעשה בית דין תגבה כתובתה לעולם כמה פעמים על פי עדים שהיא
אשתו בין בתולה בין באלמנה
ב) תירוץ – אף על גב דלא מצי טעין פרעתי מכל מקום מצי לעכב דמי הכתובה בידו עד שתחזיר לו
הכתובה
ג) קשיא – אם כן מאי נפקא מינה אלו מצי טעין אחר מעשה בית דין או לא מצי טעין אחר מעשה בית דין

סוגיא דכותבין שובר חלק ב' בא"ד יהא נאמן
בא"ד יהא נאמן לומר פרעתי מנה במגו דאי בעי אמר אלמנה כו' עכ"ל ר"ל במאי דאמר
פרעתי כולו יהא נאמן מיהת על מנה במגו דאלמנה כו' וק"ל:
 )1ניהדר לחלק א' להא דקאמרי תוספות דמקשי בגמרא אלו מפקא בעדי הינומא גרידא ולא נקיטא כתובה
יפסיד בעל אפילו למאן דאמר דהטוען אחר מעשה בית דין לא אמר כלום שאם תתבענו פעם אחרת ולא
יהיו לה עדי הינומא יהא נאמן לומר פרעתי מנה במגו דאי בעי אמר אלמנה נשאתיך
 )2מהרש"א – אלו לא יהיו לה עדי הינומא בלאו מגו לא ישלם בעל אלא מנה דהרי מהימן לומר דאלמנה
נשאתיך – אלא כיוונו תוספות למימר דאלו טוען פרעתי מאתים יהא נאמן במגו מיהת על מנה

סוגיא דכותבין שובר חלק ג' תד"ה זאת אומרת
בד"ה זאת אומרת כו' אף על גב דהכא לא אפשר כו' דלמא תשרוף כתובתה בעדים כו'
עכ"ל ר"ל לקמן דפריך וליחוש דלמא מפקא עדים כו' והדר כו' היינו לרב פפא דמוקי לה
במקום שאין כותבין כמו שפרש"י אבל הכא קשיא להו לרבי אבהו דמוכח מהכא דכותבין
בעלמא שובר היכא דאיכא למיחש לפסידא הא איכא למימר דשאני הכא דא"א דלמא
תשרוף בעדים וא"א לה להחזיר לו הכתובה ותגבה ודאי בעדי שריפה והדרא כו' אבל
בעלמא {כגון בשטר חוב} היכא דלית לה עדים שנשרפה אין כותבין שובר אלא שתחזיר
לו הכתובה {כלומר השטר} ובתירוצם מיתרצא נמי הא דק"ל למאן דאמר דלא אמר כלום
למה לא נכתוב שובר אי משום דצריך לשמור שוברו מפני העכברים השתא נמי שתחזיר
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לו הכתובה צריך הוא לשמור הכתובה מפני העכברים דניחוש דאחר שתגבה כתובתה
ותחזיר לו הכתובה הדרא ומפקא בעדי הינומא ודו"ק:
 )1המשך דגמרא כמבואר ברש"י
א) תירוץ לקושיא דגמרא אשר במקום שכותבין כתובה ליחוש דלמא לאחר דמפקא עדי הינומא בהאי בי
דינא הדר מפקא לכתובה וגביא שנית
ב) אמר ר' אבהו זאת אומרת דכותבין שובר
ג) רב פפא – לעולם אין כותבין שובר דנמצא זה צריך לשמור שוברו מן העכברים ומי שיש לו שטר על
חבירו או יביא השטר ויחזירנו או לא יטול כלום וכן אשה בכתובתה – ומתניתין במקום שאין כותבין
כתובה עסקינן ולכן (אפילו למאן דאמר דהטוען פרעתי אחר מעשה בית דין לא אמר כלום) ליכא
למיחש לדלמא אחר שגביא בעדי הינומא הדר מפקא לכתובה וגביא שנית
ד) קשיא לרב פפא כמבואר ברש"י – במקום שאין כותבין כתובה אין הכי נמי דליכא למיחוש דהדר מפקא
לכתובה וגביא בי' מכל מקום ליחוש דלמא מפקא עדי הינומא בהאי ב"ד וגביא והדר מפקא עדי הינומא
בבי דינא אחרינא וגביא למאן דאמר דהטוען פרעתי אחר מעשה בית דין לא אמר כלום – ומתרצי
דבקושטא במקום שאין כותבין כתובה ודאי כותבין שובר כיון דלא אפשר למנוע הפסד בלי כתיבת
שובר
ה) ואיכא דמתני דר' אבוה אמר "זאת אומרת דכותבין שובר" לגבי ברייתא דקתני דאפילו במקום שכותבין
כתובה גביא מאתים בעדי רקדו (דהיינו כעין עדי הינומא דמשנה) או בעדים שנשרפה כתובתה
 )2תוספות כמבואר במהרש"א
א) קשיא – איך מסיק ר' אבהו דכותבין שובר בעלמא אפילו במקום שכותבין כתובה – דאימא לך דשאני
אשה דגובה בעדי הינומא דלא אפשר למנוע הפסד בלי כתיבת שובר אפילו אלו אומרין לה או שתחזיר
כתובתה או לא תטול כלום דדלמא תשרוף כתובתה בעדים וגביא מאתים בעדי הינומא והדרא אח"כ
וגובה מאתים עוד הפעם בעדי הינומא למאן דאמר דהטוען פרעתי אחר מעשה ב"ד לא אמר כלום –
אבל בעלמא שלא במעשה בית דין כגון בשטר חוב אפשר למנוע הפסד בלי כתיבת שובר וירוויח שלא
יצטרך לשמרו מן העכברים – דהרי – אלו יש עדים שנשרף השטר חוב אכן גביא אבל לא תוכל לגבות
שנית כיון דמצי טעין פרעתי – ואלו אין לה עדים שנשרף לא גביא דאומרים או שתביא לשטר או לא
תטול כלום
ב) תירוץ
 )iבקושטא בכתובת אשה כשתובעת בעדי הינומא מצי בעל למנוע הפסד יותר בלי כתיבת שובר על
ידי שנאמר לה שתחזיר כתובתה וזאת אפילו אם בגלל כך תשרוף כתובתה ואפילו אם לאחר
שתחזיר לכתובה לידו יאכלוה עכברים – דאם כותבין שובר ואכלוהו עכברים ונשאר כתובתה
בידה מבלי למישרפה – אז למאן דאמר דהטוען פרעתי אחר מעשה ב"ד לא אמר כלום לא יוכל
בעל לטעון פרעתי אפילו במגו דאי בעי אמר אלמנה נשאתיך או אין את אשתי כמבואר בתוספות
בד"ה וליחוש בחלק א'
 )iiוכיון דאף על פי כן כותבין שובר ומשלם כתובתה בעדי הינומא מבלי להצריך שתחזיר כתובתה
מסתבר דבעלמא נמי כותבין שובר לשטר הגם דיפסיד שצריך לשמור שוברו מן העכברים
 )3המשך מהרש"א
א) בתירוץ תוספות מיושב נמי הא דהי' קשה למהרש"א דלמאן דאמר דהטוען אחר מעשה בית דין לא אמר
כלום ודלכך לא מצי טעין פרעתי אף באין לה שטר כתובה – תיקשי דאלו לא כותבין שובר מאי מהני
לי' לבעל דלא יצטרך לשמור שוברו מפני העכברים ולכן או שתחזיר כתובתה או לא תטול כלום– הרי
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מכל מקום השתא נמי שתחזיר לו כתובתה צריך לשמור כתובתה מפני העכברים – ולתירוץ תוספות
ניחא דמכל מקום עדיף לי' לבעל שתחזיר כתובתה

דף יז.
רש"י ד"ה טורמיסין
[דף יז עמוד א] בפרש"י בד"ה טורמיסין לא איתפרש עכ"ל ועיין בערוך בערך חמס:

דף יז:
תד"ה אלמנה מאי
[דף יז עמוד ב] תוס' בד"ה אלמנה מאי ביהודה בעי כו' והלא פעמים אפי' בלא חופה כו'
עכ"ל מתוך תירוצא דמשני ארמלתא לית לה כיסני משמע להו דביהודה בעי דאיכא סימן
כיסני לבתולה לר"י בן נורי אבל בבבל ליכא סימן לבתולה אלא דרדגי משחא כו' ואי לא
דרדגי משחא הוא סימן לאלמנה אבל ביהודה קשיא ליה דבלא חופה נמי רגילין לחלק
קליות ויש לחוש כו' ומהרש"ל כתב בזה מה שכתב ולא ידענא מי דחקו לכך ודו"ק:
 )1משנה כמבואר בגמרא – ר' יוחנן בן נורי אומר אף חילוק קליות בנישואי אשה ראי' היא ביהודה דבתולה
נשאת
 )2גמרא – דרדוגי דמשחא סימנין הן לנישואי בתולה בבבל – אלמנה מאי
 )3תוספות – ביהודה בעי "אלמנה מאי" שלא היה ביהודה סימן אלא חילוק קליות לכך בעי הלא פעמים אפילו
בלא חופה היו רגילין לחלוק ויש לחוש שמא חילקו בחופת אלמנה ומשני לית לה כיסני פירוש היו נזהרין
הרבה שלא יחלקו קליות בחופת אלמנה
 )4מהרש"א – בבבל לא קשיא להו מידי דאתיא שפיר אשר אי לא דרדוגי דמשחא הוא סימן לאלמנה

תד"ה וליתני מודה
בד"ה וליתני מודה ר"י שדה כו' דהוי רבותא טפי דהוי ברי וברי עכ"ל לפי מה שכתבו
התוס' לעיל דאיירי מתני' אפילו בתבעו השתא נמי דקתני שדה זו של אביך כו' היינו בברי
וברי ואפ"ה נאמן במגו אלא דר"ל דאיכא למטעי בשדה זו של אביך כו' דאיירי בלא תובעו
והוי ברי ושמא כדס"ד דהמקשה לעיל כמ"ש התוס' לעיל וה"ל למתני שדה זו שלך היתה
דהוי רבותא טפי דליכא למטעי ביה בברי ושמא אלא בברי וברי ודו"ק:
מבואר לעיל בסוגיא דמודה ר' יהושע חלק ד' בדף טו:

תד"ה ורב הונא
בד"ה ורב הונא כו' אלא כלומר רבא דדייק התם ש"מ כו' מאי אתי לאשמועינן כו' עכ"ל
ודמשני רב הונא דוקיא דמתני' אתי כו' ר"ל דמתוך דברי רב הונא שמעינן דוקיא דמתני'
דבהכי מתפרש ואי לאו רב הונא לא הוה ידעינן לפרושי הכי וק"ל:
 )1גמרא בבבא מציעא לט – .רבא מדייק ממימרא דרב הונא דאין מחזיקין בנכסי קטן אפילו הגדיל – פרטי דין
זה אינן מעניננו
 )2גמרא דידן – מדייקין ממשנה דידן דאין מחזיקין בנכסי קטן אפילו הגדיל
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א) קשיא – ורב הונא מתניתין אתא לאשמועינן
ב) תירוץ – אי לאו מימרא דרב הונא לא הוי סליק אדעתין למידק ממשנתנו להאי דינא
 )3תוספות כמבואר במהרש"א
א) קשיא – הלא רבא הוא דמדייק מדברי רב הונא דאין מחזיקין בנכסי קטן אפילו הגדיל – ואמאי מקשין
לרב הונא האם מתניתין אתא לאשמועינן
ב) תירוץ – מקשי למה איצטריך לרבא למידק ממימרי' דרב הונא – וכי מתניתין אתא רבא לאשמועינן –
ומשני אי לאו ההיא דרב הונא דממנו מדייק רבא דאין מחזיקין וכו' לא הוי רבא מדייק להאי דינא
ממתניתין

דף יח.
סוגיא דמודה ר' יהושע חלק א' גמרא משום דקא בעי
[דף יח עמוד א] גמ' משום דקא בעי למתני סיפא כו' והא קי"ל המלוה חברו בעדים א"צ
כו' ק"ק דארישא גופיה ה"מ לשנויי הכי דלא ה"מ למיתני ומודה ר"י בהכי דלית ביה מגו
כלל דבלאו מגו הוא נאמן כיון דקי"ל המלוה חבירו בעדים א"צ כו' ויש ליישב דעיקר
מלתיה דר"י משום סיפא דאם יש עדים כו' מתנייה ולכך תני לה בהאי פירקא בתר בבא
דהינומא דאיירי נמי בכה"ג אם יש עדים כו' אבל אי הוה עיקר מלתיה דר"י משום ומודה
דקתני ה"ל למתנייה בפרק קמא כיון דאמגו דפרקא קמא קאי ומודה ודו"ק:
 )1משנה דף טו:
א) רישא – האשה שנתארמלה או שנתגרשה היא אומרת בתולה נשאתני והוא אומר לא כי אלא אלמנה
נשאתיך אם יש עדים שיצאת בהינומא וראשה פרוע כתובתה מאתים
ב) רישא דסיפא – ומודה רבי יהושע בראובן האומר לשמעון שדה זו של אביך היתה ולקחתיה הימנו
שהוא נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר דנאמן ראובן במגו דאי בעי לא הי' אומר דשדה זו של אב
שמעון היתה ואז לא הוי איצטריך לי' לטעון דלקחה ממנו
ג) סיפא דסיפא – ואם יש עדים שהיא של אביו והוא אומר לקחתיה הימנו אינו נאמן דלית לי' מגו
 )2גמרא דף טז"– .מודה ר' יהושע" משמעו דבפרק קמא לא אזיל ר' יהושע בתר מגו מטעם דאינו מעניננו וקא
משמע לן דמכל מקום מודה ר' יהושע דבנידון דרישא דסיפא אזלינן בתר מגו
 )3גמרא דידן
א) קשיא – למילף דר' יהושע אזיל בתר מגו למה לא מתני מתניתין ברישא דסיפא ביותר פשיטות שאומר
ראובן לשמעון מנה לויתי מינך ופרעתיו לך ובדליכא עדים נאמן ראובן במגו
ב) תירוץ – בכהאי גוונא לא מצי למיתני בסיפא דסיפא דבאיכא עדים לא מהימן ראובן מחמת דליכא מגו
–דבקושטא אף בלא מגו מהימן ראובן דהמלוה את חבירו בעדים אינו צריך לפרעו בעדים
 )4מהרש"א
א) קשיא – אף ברישא דסיפא בדליכא עדי הלואה אין נאמנות ראובן תלוי' במגו דאף בלי מגו הי' ראובן
זוכה מטעם דהמלוה את חבירו אפילו בעדים אינו צריך לפרעו בעדים – והוה לה לגמרא לפרש אשר
מהאי טעמא לית למיפק מן גוונא דהלואה דר' יהושע בתר מגו אזל
ב) תירוץ – עיקר מלתיה דר' יהושע סיפא דסיפא היא דאם יש עדים בדליכא מגו כו' ולכך תני לה בהאי
פירקא בתר בבא דאם יש עדים שיצאת בהינומא – דאי הוה רישא דסיפא עיקר מלתיה דר' יהושע
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דמודה בדאיכא מגו הוה לי' למתנייה בפרק קמא אשר בו לא אזיל ר' יהושע בתר מגו – ולכן עדיף לה
לגמרא לבאר הא דלא מילף ר' יהושע מילתי' דסיפא דסיפא בהלואה מחמת דהגם דליכא מיגו מהמן
ראובן דהמלוה את חבירו בעדים וכו' – ומזה מובן מאליו דגם כן לא מצי ר' יהושע למילף מילתי'
דרישא דסיפא בהלואה מחמת דהימנותא דראובן לאו במגו תליא

סוגיא דמודה ר' יהושע חלק ב' תד"ה אלא הכא כדרבה
תוס' בד"ה אלא הכא בדרבה כו' ונראה משום דקרי ליה טענת עצמו דחקו להעמיד בטוענו
קטן כו' עכ"ל מיהו ודאי לפרש"י נמי מצי למתני פלוגתייהו נמי בגדול אי מעיז בבנו או
לא אלא לרבותא נקט קטן דלא הוו רק כעין טענת עצמו אפ"ה משביעין אותו ולא הוי
כמשיב אבדה וק"ל:
 )1משנה – ומודה רבי יהושע בראובן האומר לשמעון שדה זו של אביך היתה ולקחתיה הימנו שהוא נאמן
שהפה שאסר הוא הפה שהתיר – דנאמן ראובן במגו דאי בעי לא הי' אומר דשדה זו של אב שמעון היתה
ואז לא הוי איצטריך לי' לטעון דלקחה ממנו
 )2רש"י – ראובן נאמן דיקא היכא דלא תבעו שמעון ויש לראובן מגו דאי בעי שתיק
 )3ברייתא – ר' אליעזר בן יעקב אומר פעמים שראובן נשבע על טענת עצמו כיצד כשאמר ראובן לשמעון מנה
לאביך בידי והאכלתיו פרס הרי ראובן נשבע וחכמים אומרים אינו אלא כמשיב אבידה ופטור
 )4גמרא אליבא דרש"י (לפרטים נוספים עיין בחלק ב' להלן) – ור' אליעזר בן יעקב לית ליה משיב אבידה
פטור בתמי' – אמר רב מיירי בטוענו שמעון ואף על פי כן מיקרי טענת עצמו מחמת דמיירי בשמעון שהוא
קטן – ולאחר שקלא וטריא מסקי דקמפליגי בהא דאמר רבה מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה ישבע
– חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו שתובעו (ולכן לית לי' מגו ואינו משיב אבידה) דבכולה בעי
דלכפרי' והאי דלא כפר ליה משום דאין אדם מעיז פניו – ר' אליעזר בן יעקב סבר לא שנא בו ולא שנא
בבנו אינו מעיז והלכך בטוענו שמעון לאו משיב אבידה הוא ורבנן סברי בו הוא דאינו מעיז אבל בבנו מעיז
ומדלא העיז משיב אבידה הוי
 )5תוספות כמבואר במהרש"א – נראה דמשום דר' אליעזר בן יעקב קרי לי' טענת עצמו דחקו לרש"י לפרש
אף למסקנא לר' אליעזר בן יעקב אשר שמעון שתובע לראובן קטן הוא – אבל אף לרש"י פשיטא דנקודת
מחלוקת דרבנן ור' אליעזר בן יעקב תליא באלו מעיז בבנו בין בבנו גדול בין בבנו קטן

סוגיא דמודה ר' יהושע חלק ג' רש"י ד"ה אליבא
בפרש"י בד"ה אליבא כו' דאי כרבנן הא אמרינן אפילו תבעו כו' ומאי אשמועינן ר"י באין
שור שחוט אפילו שור כו' עכ"ל כל זה לפי שטתו דלא מודה ר"י אלא באינו תובעו אבל
בתובעו אינו נאמן כמ"ש התוס' לעיל בשמו וא"כ ע"כ ר"י לא ס"ל כרבנן דאית להו
דאפילו בתובעו פטור משום דהוי כמשיב אבידה והקשה מהרש"ל לפי המסקנא דר"א
מודה באינו תובעו דהוי כמשיב אבדה ולא פליג ארבנן אלא בתובעו קטן משום דבבנו נמי
אינו מעיז א"כ הדרא קושיין לדוכתין לר"א ה"מ למתני באומר מנה לאביך בידי כו' ובאינו
תובעו דפטור משום דהוי כמשיב אבדה כל זה תוכן קושייתו ועיין תירוצו בזה באורך והוא
דחוק כי לפי תירוצו ע"כ ר"י דמתני' דלא כר"א ודלא כרבנן דלר"י היכא דאין שור שחוט
נאמן לעולם במגו אפילו היכא דטוען אחר כך שכנגדו ברי ולר"א היכא דטוען אח"כ ברי
אין חילוק בין תובעו לאינו תובעו ולרבנן לעולם פטור בין תובעו בין אינו תובעו והוי ג'
מחלוקות בדבר ואין אלו אלא דברי נביאות לחלק בין טוענו ברי אח"כ לאינו טוען ברי
אח"כ ובין טוענו קטן לטוענו גדול ואין להאריך בדחוקיו אבל הנראה לי בזה דודאי התוס'
לפי שיטתם דבתובעו נמי מקרי אין שור שחוט ופטור לר"י ע"כ הוצרכו לפרש הא דקאמר
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ר"י אליבא דרבנן הא אמרי משיב כו' מכח סיפא דאם יש עדים אינו נאמן דחי לה דלא
מצי למתני לה דהא לעולם נאמן במגו כו' וסמך התלמוד עצמו בזה הכא אדלעיל דדחי לה
נמי מה"ט מכח סיפא דאם יש עדים כו' דנאמן לומר פרעתיו אבל רש"י לפי שיטתו דמחלק
לר"י בין תובעו לאינו תובעו קושטא הוא דקאמר דמכח רישא מוכח לה דלא ס"ל כרבנן
דאפילו בתובעו הוה משיב אבדה אלא דבמסקנא ס"ל לר"י כר"א ולא מצי למתני ליה
משום סיפא דאם יש עדים דלעולם נאמן במגו כו' כמ"ש התוס' לשיטתם אליבא דרבנן
וסמך התלמוד עצמו במסקנא אדלעיל דדחי ליה מכח סיפא והדברים ברורים למבין בלי
גמגום ודו"ק:
 )1משנה
א) רישא – מודה ר' יהושע בראובן האומר לשמעון שדה זו של אביך היתה ולקחתיה הימנו שהוא נאמן
שהפה שאסר הוא הפה שהתיר
ב) סיפא – ואם יש עדים שהיא של אבי שמעון וראובן אומר לקחתיה הימנו אינו נאמן
 )2מחלוקת רש"י ותוספות בדף טו:
א) לרש"י במשנה בין ברישא בין בסיפא אין שמעון תובע מראובן ונמצא דברישא דמיירי בדליכא עדים
יש לו מגו דאי בעי שתיק – אבל אם תובעו שמעון לראובן דלכן לית לראובן מגו דאי בעי שתיק אינו
נאמן לר' יהושע הגם דאכתי אית לי' מגו דאי בעי כחש לתביעת שמעון כיון דאין עדים לשמעון שהיתה
של אביו
ב) תוספות בדף טו :ד"ה ומודה ר' יהושע פליגי ארש"י וסבירא להו דבמשנה בין ברישא בין בסיפא בתבעו
איירי וברישא אף על גב דתבעו שמעון לראובן נאמן ראובן במגו דאי בעי כחש לתביעת שמעון כיון
דליכא עדים לשמעון שהיתה של אביו
 )3ברייתא כמבואר בגמרא
א) תניא רבי אליעזר בן יעקב אומר פעמים שראובן נשבע על טענת עצמו כיצד כשאמר ראובן לשמעון
מנה לאביך בידי והאכלתיו פרס הרי ראובן נשבע וזהו שנשבע על טענת עצמו וחכמים אומרים אינו
אלא כמשיב אבידה ופטור
ב) בהוה אמינא דגמרא נוקטין דברייתא איירי כשלא תבעו שמעון לראובן – ברם לרבנן שמעינן להו
בדוכתא אחריתי דאמרי אפי' תבעו שמעון בטענת אביו וראובן מודה במקצת משיב אבידה הוא ונאמן
ג) במסקנא
 )iמייתי הך דרבה – המלוה את חבירו אפילו בעדים מדאורייתא נאמן לוה לטעון אין הכי נמי דלויתי
אבל פרעתי – ואף על פי כן אמרה תורה מודה מקצת הטענה ישבע מחמת דאין אדם מעיז פניו
בפני בעל חובו להיות כופר הכל ולכן לית לי' מגו דאי בעי כפר הכל בטענת פרעתי
 )iiברייתא איירי בשתבעו שמעון לראובן
 )iiiר' אליעזר בן יעקב סבר אשר אף בבנו שתבעו אינו מעיז ולכן ראובן שמודה במקצת לשמעון
שהוא בן המלוה נשבע
 )ivורבנן סברי דבבנו שתבעו מעיז ולכן ראובן שמודה במקצת לשמעון אית לי' מיגו ואינו אלא כמשיב
אבידה ופטור ולא בעי שבועה
 )vושקלי וטרי באלו שמעון קטן הוא אבל פרטי ענין זה אינן מעניננו בפיסקא זו
 )4גמרא
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א) קשיא כמבואר ברש"י – הוי לי' לר' יהושע למילף דינא דרישא דמשנה בפשיטות בראובן האומר
לשמעון מנה לאביך בידי והאכלתיו פרס ואין שמעון תובעו דנאמן ראובן ואינו חייב לישבע שבועת
מודה במקצת
 )5תירוץ דגמרא אליבא דרש"י – ליכא לאוקמה לרישא דר' יהושע ב"מנה לאביך בידי והאכלתיו פרס" לא
אליבא דרבנן ולא אליבא דר' אליעזר בן יעקב – לא אליבא דרבנן דהרי לדידהו נאמן ראובן אף בתבעו
שמעון וזאת דלא כר' יהושע לשיטת רש"י – ולא אליבא דר' אליעזר בן יעקב מחמת דבהוה אמינא נוקטין
אשר לר' אליעזר בן יעקב שבועה בעי אפילו בטענת עצמו בדלא תבעו שמעון – להלן מקשה מהרש"ל אשר
מיהת במסקנא בעי ר' אליעזר בן יעקב שבועה דיקא בשתבעו שמעון ואמאי אמרי דלית לאוקי לרישא דר'
יהושע במנה לאביך בידי והאכלתיו פרס כר' אליעזר בן יעקב בשלא תובעו
 )6תירוץ דגמרא לתוספות כמבואר במהרש"א
א) ליכא לאוקמה לרישא דר' יהושע ב"מנה לאביך בידי והאכלתיו פרס" אליבא דר' אליעזר בן יעקב דהרי
לר' אליעזר בן יעקב שבועה בעי ואינו נאמן במגו
ב) ברם רישא דר' יהושע אכן איכא לאוקמי במנה לאביך בידי והאכלתיו פרס אליבא דרבנן דהרי לתוספות
איירי ר' יהושע אפילו בשתבעו שמעון ומכל מקום אית לי' מגו והיינו כשיטת רבנן – ולכן מוכרח
לתוספות לפרש דלסיפא דר' יהושע כיוונו בגמרא באמרם דר' יהושע לא יתכן לאוקמה במנה לאביך
בידי והאכלתיו פרס אליבא דרבנן – והיינו טעמא דאם אוקמה ככה הי' מיתני בסיפא לר' יהושע אליבא
דתוספות דראובן אינן נאמן בדאיכא עדי הלואה ותבעו שמעון בן המלוה וזאת לא יתכן לרבנן דמכל
מקום נאמן ראובן מטעם מגו דאי בעי אמר פרעתי כיון דרבנן סברי דבבנו שתבעו מעיז – והגם דמלשון
הגמרא ("אי אליבא דרבנן האמרי משיב אבידה הוי ואי אליבא דר' אליעזר בן יעקב האמר שבועה
בעי") לכאורה משמע דדחי לה מחמת דרישא דמשנה לא אתיא כרבנן כעין דדחי לה לר' אליעזר בן
יעקב – מכל מקום בקושטא לרבנן דחי לה מכח סיפא וסמכי בגמרא אדלעיל דדחי לה מכח סיפא בציור
דעסקנו בה בחלק א' דראובן שאומר לשמעון מנה לויתי מינך ופרעתיו
 )7מהרש"ל
א) קשיא למסקנא דגמרא אשר לר' אליעזר בן יעקב לא פליג ארבנן אלא בתובעו שמעון אבל בלא תבעו
נאמן – הרי אף ר' יהושע בשיטה זו אזל לשיטת רש"י ונמצא דמצינן לאוקמה לרישא דר' יהושע במנה
לאביך בידי והאכלתיו פרס כר' אליעזר בן יעקב
 )8מהרש"א תירוץ לקושיית מהרש"ל
א) אין הכי נמי אבל אי אוקמת לסיפא דר' יהושע במנה לאביך וכו' נמצא אשר אם יש עדי הלואה אינו
נאמן וזאת לא יתכן לר' אליעזר בן יעקב דהרי לשיטת רש"י סיפא מיירי בשלא תובעו כברישא וכיון
דלא תבעו נאמן ראובן במיגו דאי בעי אמר פרעתי דהרי לאו העזה היא לטעון פרעתי כנגד מי שאינו
תובעו
ב) ואין להקשות דלא מפרשי בגמרא דדחי לי' מכח סיפא – דתריץ דסמכי בגמרא על אוקימתא דלעיל
דדחי ליה מכח סיפא כדקבענו לרבנן אליבא דתוספות

סוגיא דמודה ר' יהושע חלק ד' תד"ה אלא הכא כדרבה
תוס' בד"ה אלא הכא בדרבה כו' ונראה משום דקרי ליה טענת עצמו דחקו להעמיד בטוענו
קטן כו' עכ"ל מיהו ודאי לפרש"י נמי מצי למתני פלוגתייהו נמי בגדול אי מעיז בבנו או
לא אלא לרבותא נקט קטן דלא הוו רק כעין טענת עצמו אפ"ה משביעין אותו ולא הוי
כמשיב אבדה וק"ל:
מבואר לעיל בחלק א'
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דף יח:
תד"ה ובכולי
[דף יח עמוד ב] תוספות בד"ה ובכולי כו' דהא אמר בפ"ק דב"מ דלא אמרינן מגו דחשיד
כו' דאי אמר לא חטפי היה נשבע להכחיש את העד כו' כצ"ל מה שיש לדקדק בזה עיין
בחידושינו שם וק"ל:

סוגיא דהעדים שאמרו חלק א' תד"ה הרי אלו נאמנין
בד"ה הרי אלו נאמנין וא"ת ולמה כו' דהא לקמן אמרינן תרי ותרי נינהו כו' עכ"ל לכאורה
אין זה מובן דלקמן אדרבה פריך אהא דקאמר אין נאמנין אעדות אחרונה ואמאי והא תרי
ותרי נינהו והכא קושטא הוא דנאמנים בעדות אחרונה ואסיפא דקתני הכא אין נאמנים
בעדות אחרונה ה"ל להקשות דתקשי ליה לתלמודא אמאי אין נאמנין והא תרי ותרי נינהו
כדפריך לקמן דסיפא איירי שכבר מקוים ולא מיתרצא בתירוצם דהכא וי"ל דדבריהם הכא
לפי המסקנא דלקמן דתרי ותרי נינהו ואוקי ממונא בחזקת מריה אמאי קאמר הכא דנאמנין
לפסול השטר לגמרי וקרעינן ליה נימא דתרי ותרי נינהו [ולא מגבינן] ולא קרעינן ליה אבל
אסיפא דהכא דאין נאמנין לגמרי ומגבינן ביה לא תקשי להו דתרי ותרי נינהו כיון דשוב
אינו חוזר ומגיד כדמסיק לא הוה עדות אחרונה כלום ודו"ק:
 )1ברייתא דף יט – :שנים (כת א') חתומין על השטר ומתו ובאו שנים מן השוק (כת ב') ואמרו ידענו שכתב
ידם הו א אבל אנוסים היו קטנים היו אם יש עדים שכתב ידם הוא זה או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר
(דליכא מגו) אין כת ב' נאמנין
 )2גמרא שם – והיכא דכת ב' לית להו מגו מגבינן בי' על פי כת א' בתמי' – ואמאי תרי ותרי נינהו
 )3משנה בדף יח :כמבואר ברש"י
א) רישא – העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה (הגדת עדות א') אבל אנוסים היינו קטנים היינו פסולי עדות
היינו (הגדת עדות ב') – הרי אלו נאמנים (בהגדת עדות ב') שהפה שאסר הוא הפה שהתיר
ב) סיפא – ואם יש עדים שהוא כתב ידם וכו' אין נאמנין (בהגדת עדות ב') דאין כאן הפה שאסר הוא הפה
שהתיר
ברייתא דף יט:

רישא דמשנה
דף יח:
סיפא דמשנה
דף יח:

כת א' חתמו ומתו וכת ב'
מקיימין חתומת כת א'
אבל אנוסים היו בדליכא
מגו אין נאמנין
כתב ידינו הוא זה אבל
אנוסים היינו נאמנין
בדאיכא מגו
כתב ידינו הוא זה אבל
אנוסים היינו אין נאמנין
בדליכא מגו מחמת דכתב
ידם יוצא ממקום אחר

קושיא דגמ'
בגמרא
ומקשה
ומגבינן בי' בתמי'
תרי ותרי הוי

 )4תוספות
א) קשיא לרישא דמשנה – למה קתני דבמגו נאמנין בהגדת עדות ב' והא מגו במקום עדים הוא מטעם
שאינו מעניננו וכיון דליכא מגו אוקי תרי בהדי תרי שלא למגבי בשטרא דומיא להא דמקשי בגמרא
לברייתא "ומגבינן בי' (בכת א') בתמי' ואמאי תרי ותרי נינהו"
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ברייתא דף יט:

רישא דמשנה
דף יח:

סיפא דמשנה
דף יח:

כת א' חתמו ומתו וכת ב'
מקיימין חתומת כת א'
אבל אנוסים היו בדליכא
מגו אין נאמנין
כתב ידינו הוא זה אבל
אנוסים היינו נאמנין
בדאיכא מגו

קושיא דגמ' ותוספות
בגמרא
ומקשה
ומגבינן בי' בתמי' תרי
ותרי הוי
ומקשה תוספות מגו
במקום עדים הוא
וכיון דלא חשיב מגו
אוקי תרי בהדי תרי
כבברייתא

כתב ידינו הוא זה אבל
אנוסים היינו אין נאמנין
בדליכא מגו מחמת דכתב
ידם יוצא ממקום אחר

ב) תירוץ – שאני רישא דמשנה דמה שאמרו כתב ידינו הוא זה לא חשיב כלל קיום כיון דאינהו גופייהו
אומרים תוך כדי דיבור דקטנים היינו וכו' ולכן ליתי' להגדת עדות א' כל עיקר – מה שאין כן בברייתא
דחשבינן להו כשני עדים כיון דכבר מקוים הוא שכתב ידן יוצא ממקום אחר
 )5מהרש"א
א) קשיא א' – בדף יט :בקושיא דגמרא לברייתא "הא תרי ותרי נינהו" מקשי דמסתבר שיהו נאמנין כת
ב' אף בלא מגו שלא למגבי בשטרא וזאת מתאים ואינה סתירה להא דברישא דמשנה נאמנין בהגדת
עדות ב' – והופרך קושיית תוספות
ב) קשיא ב' – הוה להו להקשות אסיפא דמשנה דמה לי דליכא מגו מכל מקום עלינו למיזל בתר הגדת
עדות ב' שלא למגבי בשטרא כיון דחשיב כתרי ותרי – ועל קושיא זו לא שייך תירוץ דתוספות דהשטר
לא חשיב מקוים בהגדת עדות א' דהרי סיפא איירי בדכבר מקוים מחמת שכתב ידם יוצא ממקום אחר
וכו'
ברייתא דף יט:

רישא דמשנה
דף יח:

סיפא דמשנה
דף יח:

כת א' חתמו ומתו וכת ב'
מקיימין חתומת כת א'
אבל אנוסים היו בדליכא
מגו אין נאמנין
כתב ידינו הוא זה אבל
אנוסים היינו נאמנין
בדאיכא מגו

קושיא דגמ' ותוספות
בגמרא
ומקשה
ומגבינן בי' בתמי' תרי
ותרי הוי
ומקשה תוספות מגו
במקום עדים הוא
וכיון דלא חשיב מגו
אוקי תרי בהדי תרי
כבברייתא

כתב ידינו הוא זה אבל
אנוסים היינו אין נאמנין
בדליכא מגו מחמת דכתב
ידם יוצא ממקום אחר

קושיות מהרש"א

קשיא
מהרש"א
לקו' תוספות –
בברייתא אוקי תרי
דנאמנים
ותרי
אחרונה
בעדות
כרישא
והיינו
דמשנה
מהרש"א עדיף הוה
להקשות
להו
בעדות
דלהימני
אחרונה הגם דליכא
מגו

ג) תירוץ לקשיא א'
 )iבדף כ .במסקנא דשקלא וטריא לגבי ברייתא דלעיל מסקי דאמר רב נחמן דאין הכי נמי דאוקי תרי
בהדי תרי ולא מגבינן בי' דאוקי ממונא בחזקת מרי' ומפרש רש"י ודקתני בברייתא אשר אין כת
ב' נאמנין לא דלהוי שטרא מעליא אלא דלא קרעינן לי' ואי תפיס מלוה מידי והדר אתי לוה ותבע
מיני' לא מפקינן מיני' דמלוה דאמרינן אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי ממונא בחזקת מרי' היכא דקאי
 )iiוקושית תוספות על מסקנא דגמרא נחית דמקשי לרישא דמשנה למה נאמנין במגו לפסול לשטר
לגמרי וקרעינן לי'
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ד) תירוץ לקשיא ב' – אסיפא דמשנה בדליכא מגו לית להקשות דתרי ותרי נינהו – דכיון דהם עצמם
העידו הגדת עדות א' ולית להו מגו אין מקבלין עדותן כל עיקר כיון דהגיד שוב אינו חוזר ומגיד כדמסיק
רבא להלן בסוגיין
ברייתא דף יט:

כת א' חתמו ומתו וכת ב'
מקיימין חתומת כת א'
אבל אנוסים היו בדליכא
מגו אין נאמנין

רישא דמשנה
דף יח:

כתב ידינו הוא זה אבל
אנוסים היינו נאמנין
בדאיכא מגו

סיפא דמשנה
דף יח:

כתב ידינו הוא זה אבל
אנוסים היינו אין נאמנין
בדליכא מגו מחמת דכתב
ידם יוצא ממקום אחר

קושיא דגמ' ותוספות
בגמרא
ומקשה
ומגבינן בי' בתמי' תרי
ותרי הוי
ומקשה תוספות מגו
במקום עדים הוא
וכיון דלא חשיב מגו
אוקי תרי בהדי תרי
כבברייתא

קושיות מהרש"א

מהרש"א קשיא לקו'
תוספות – בברייתא
אוקי תרי ותרי
בעדות
דנאמנים
אחרונה והיינו כרישא
דמשנה
מהרש"א עדיף הוה
להקשות
להו
עדות
דנאמנים
אחרונה אף בדליכא
מגו

תירוץ מהרש"א
מסקי בגמ' דכת ב'
אין נאמנין אלא דלא
קרעינן לשטר אבל
בקושטא לא מגבינן
בי'
מקשי
תוספות
ארישא למה נאמנין
אפילו לקרוע לשטר

ושאני סיפא דלא
מהימני כל עיקר
משום דהם עצמם
העידו וכיון דליכא
מגו איכא ריעותא
דכיון שהגיד וכו'

סוגיא דהעדים שאמרו חלק ב' תד"ה לא שנו
בד"ה ל"ש כו' וקטנים כדרשב"ל ופסולי עדות משום דמלוה גופיה כו' עכ"ל ר"ל לפום
סברא דהשתא דלא אסיק אדעתיה הא דשוב אינו חוזר ומגיד ע"כ טעמא דקטנים ופסולי
עדות בסיפא אינו אלא כדרשב"ל כו' ומיהו ברישא דנאמנין היינו משום מגו דאין זה כתב
ידן אבל למאי דמסיק טעמא דשוב אינו חוזר ומגיד לא איצטריך לן במתני' להאי טעמא
כדרשב"ל כו' אלא לר"מ כדלקמן וק"ל:
 )1משנה בדף יח :כמבואר ברש"י
א) רישא – העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה (הגדת עדות א') אבל אנוסים היינו קטנים היינו פסולי עדות
היינו (הגדת עדות ב') – הרי אלו נאמנים בהגדת עדות ב' שהפה שאסר הוא הפה שהתיר
ב) סיפא – ואם ליכא מגו מחמת דיש עדים שהוא כתב ידם וכו' אין נאמנין בהגדת עדות ב'
 )2גמרא – עיין בטבלאות לשיטת רמי בר חמא בביאורו למשנה – שים לב אשר בתחלה לא אסיק אדעתי'
דבליכא מגו איכא ריעותא דכיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד – ולאחר כך אסיק אדעתי' סברא זו
רישא דמשנה בדאיכא מגו
אנוסים מחמת נפשות ואיכא מגו

רמי בר חמא לפני דאסיק אדעתי' וכו'
נאמנים היו אף בלא מגו דליכא שום
ריעותא
נאמנים במגו הגם דאיכא ריעותא
דמשימים עצמם רשעים

קטנים היינו ואיכא מגו

נאמנים במגו הגם דאיכא ריעותא דחזקה
דריש לקיש
נאמנים במגו הגם דאיכא ריעותא דמלוה
גופי' מידק דייק

אנוסים מחמת ממון ואיכא מגו

פסולי עדות היינו ואיכא מגו
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רמי בר חמא לאחר דאסיק אדעתי' וכו'
נאמנים דיקא בדאיכא מגו דאל"ה אמרינן
כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד
הגם דאיכא מגו וליכא כיון שהגיד מ"מ
אינן נאמנים מחמת דאין אדם משים עצמו
רשע
נאמנים וכיון דאיכא מגו לא אמרינן כיון
שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד
נאמנים וכיון דאיכא מגו לא אמרינן כיון
שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד

סיפא דמשנה בדליכא מגו
אנוסים מחמת נפשות וליכא מגו
אנוסים מחמת ממון וליכא מגו

רמי בר חמא לפני דאסיק אדעתי' וכו'
נאמנים
אינן נאמנים דאין אדם משים עצמו רשע

רמי בר חמא לאחר דאסיק אדעתי' וכו'
אינן נאמנים כיון שהגיד
אינן נאמנים כיון שהגיד

קטנים היינו וליכא מגו
פסולי עדות היינו וליכא מגו

אינן נאמנים משום חזקה דריש לקיש
אינן נאמנים משום מלוה גופי' מידק דייק

אינן נאמנים כיון שהגיד
אינן נאמנים כיון שהגיד

 )3תוספות כמבואר במהרש"א – שים לב
א) אשר לפני דאסיק אדעתי' דרמי בר חמא אשר בדליכא מגו איכא ריעותא דכיון דהגיד אינו חוזר ומגיד
– איצטריך לי' הני טעמא דרשב"ל וכו' דיקא בסיפא
ב) אבל לאחר דאסיק אדעתי' לא איצטריך רמי בר חמא להני טעמי כל עיקר
 )4ברייתא דר' מאיר –ר' מאיר פליג על רישא דמשנה וס"ל דלא מהימני בהגדת עדות ב' הגם דאיכא מגו (ואף
באנוסים היינו מחמת נפשות מטעם דמפורש בגמרא ואינו מעניננו) – ומובן כבטבלא דלהלן דלדידי'
איצטריך הני טעמי דלעיל
ר' מאיר
אינן נאמנים כמפורש בגמרא
אינן נאמנים דאין אדם משים
עצמו רשע
אינן נאמנים משום חזקה דריש
לקיש
אינם נאמנים משום מלוה גופי'
מידק דייק

רישא דאיכא מגו
אנוסים מחמת נפשות
אנוסים מחמת ממון
קטנים היינו
פסולי עדות היינו

סוגיא דהעדים שאמרו חלק ג' תד"ה מחמת נפשות
בד"ה מחמת נפשות כו' דהא ברישא דאיכא מגו נאמנים לומר אנוסים היינו כו' עכ"ל ר"ל
מגו דאין זה כתב ידן וכן בקטנים ברישא מה"ט נאמנים וחדא מינייהו נקטו וק"ל:

דף יט.
תד"ה דאמר מר
[דף יט עמוד א] תוס' בד"ה דאמר מר כו' ובפרהסיא בכולהו יהרג כו' עכ"ל והכא בצנעא
איירי דאין דרך שיאנוס את העדים לחתום בפני עשרה כ"כ התוספות בפרק רבי ישמעאל
ע"ש וק"ל:

סוגיא דמודה בשטר חלק א' תד"ה טעמא דר' מאיר
בד"ה טעמא דרבי מאיר כו' דא"כ ליפלוגי בלא עדים בלוה גופיה הואיל וטעמייהו תלי
בלוה כו' עכ"ל ר"ל לפי סברת רש"י דהא דפליגי הכא בעדים היינו כשמודה לוה ותלי
פלוגתייהו בלוה אבל למאי דמפרשי התוס' דבעדים איכא למימר אלימי למפסל שטרא נהי
דפליגי נמי בלוה כדלקמן לרב נחמן מ"מ לא תקשי אמאי לא פליגי בלוה גופיה דאיכא
למימר דלרבותא דר"מ נקט פלוגתייהו בעדים דאע"ג דאלימי לא פסלי שטרא וק"ל:
 )1הקדמה
א) בשטר שאינו מקוים מצי לוה ליטעון דמזויף הוא
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ב) בשטר שאינו מקוים ואשר מודה לוה שכתבו ושאינו מזויף – לרב הונא אמר רב אינו נאמן לוה בטענת
פרעתי מגו דאי בעי אמר מזויף ולכן לא צריך מלוה לקיימי' להפריך מגו זו – ורבנן סברי דמודה בשטר
שכתבו צריך לקיימו כלומר דנאמן במגו זו והלכך איצטריך מלוה לקיימו לשטר להפריך למגו כדי שלא
יהא לוה נאמן לטעון פרעתי
 )2ברייתא – העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה (הגדת עדות א') אבל אנוסים היינו קטנים היינו פסולי עדות
היינו (הגדת עדות ב') – אין נאמנין לפוסלו דברי ר' מאיר – וחכמים אומרים נאמנים (בהגדת עדות ב')
שהפה שאסר הוא הפה שהתיר
 )3גמרא – ר' מאיר אית לי' כרב הונא אמר רב דמודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו
 )4רש"י לביאור דגמרא – איירי כשהודה לוה בשטר שכתבו
א) רבנן אית להו דמודה בשטר שכתבו דצריך לקיימו כדי שלא יוכל לוה לטעון פרעתי במגו דאי בעי אמר
מזויף – ולכן נאמנין עדים לומר אנוסין היינו וכו' מגו דאי בעי להפסיד למלוה יכולין היו שלא לקיים
את השטר ולהפסיד למלוה אלו טוען לוה פרעתי
ב) ר' מאיר ס"ל כרב הונא דמודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו נמצא דלית מגו לעדים
 )5תוספות
א) קשיא לרש"י – ליפלגי ר' מאיר ורבנן בלוה גופי' הואיל וטעמייהו תלי באלו מצי לוה טעין פרעתי במגו
ב) תירוץ כמבואר במהרש"א
 )iאכן ר' מאיר ס"ל כדרב הונא אמר רב דלוה שהודה לא מצי טעין פרעתי במגו דאי בעי אמר מזויף
– ברם ברייתא איירי בגוונא דלא הודה לוה שכתבו ור' מאיר אית לי' דכמו דלוה שהודה לא מצי
לטעון פרעתי מגו דאי בעי אמר מזויף כמו כן עדים שקיימו לשטר אין נאמנין למימר אנוסים היינו
במגו דאי בעי לא קיימו לשטר – ורבנן פליגי דסברי דבין לוה בין עדים נאמנים במגו באופנים אלו
 )iiוכדי לאשמועינן דלא אמרינן אלימי עדים למפסל לשטרא עדיף לי' לר' מאיר למילף דלא מהני מגו
אפילו לעדים דאלימי למיפסל שטרא
 )6מהרש"א – שים לב אשר לשיטת רש"י אין מקום למיטעי אשר אלימי עדים דהרי לשיטתי' דין עדים תלי
בדין לוה כדביארנו

סוגיא דמודה בשטר חלק ב' תד"ה מודה בשטר שכתבו
בד"ה מודה בשטר כו' אבל אין לפרש כו' דאי פרעיה שטרא בידיה מאי בעי דהא כי טעין
נמי אמנה כו' עכ"ל אף על גב דע"כ לר"נ בשטר אמנה דאינו נאמן טעמא אחרינא אית
ביה דהא נאמן לומר פרוע הוא במגו דמזויף לר"נ כמ"ש התוס' לקמן מ"מ משמע להו
לרב הונא משמיה דרב {(אשר לדידי' (ד)אין נאמן גם בפרוע)} דחד טעמא אית ליה לפרוע
ולאמנה מדמייתינן הא דרב הונא אשטר אמנה בסמוך {להא דאמר דאין נאמן בפרוע} והוא
דחוק קצת לפי מה שכתבו התוס' לקמן דרב הונא סתם קאמר ולא מפליג דהשתא שפיר
מייתינן להא דרב הונא בסמוך אשטר אמנה (ומיהו) {ואכתי} איכא למימר דלאו חד טעמא
אית בהו אלא באמנה טעמא הוא כדרב נחמן דלקמן אבל בפרוע ס"ל לרב הונא שפיר האי
טעמא דאי פרעיה שטרא בידיה מאי בעי ודו"ק:
 )1גמרא
א) רב נחמן אית לי' דמודה בשטר שכתבו צריך לקיימו דאי לא קיימו נאמן לוה בטענת פרוע במגו דאי
בעי אמר מזויף – אבל מטעם שאינו מעניננו אף אלו לא קיימו מלוה אין לוה נאמן לומר שטר מודעא
או אמנה הוא זה במגו דאי בעי אמר מזויף

21

ב) אמר רב הונא אמר רב מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו – אמר לי' רב נחמן אי סבירא לך כר'
מאיר אימא הלכה כר' מאיר
ג) בסמוך מייתי ד אמר רב יהודה אמר רב האומר שטר אמנה הוא זה אינו נאמן ומסיק רבא דהיינו כרב
הונא אמר רב – ונמצא דרב הונא אמר רב אית לי' דאינו נאמן בין בפרוע בין באמנה
 )2תוספות ד"ה מודה בשטר – מאי טעמא דמאן דאמר דלוה שמודה בשטר שכתבו לא מצי לוה לטעון פרעתי
מגו דאי בעי אמר מזויף – שמא היינו טעמא דאי פרעי' שטרא בידי' דמלוה מאי בעי – לא יתכן דהרי רבא
קבע לרב הונא אמר רב דכי טעין נמי אמנה אינו נאמן והתם לא שייך האי טעמא
 )3מהרש"א
א) קשיא – מוכרח לרב נחמן דאית לי' דאינו נאמן בטענת אמנה טעמא אחרינא אית בי' (כמפורט בתוספות
בעמוד ב' בד"ה אמר רב נחמן) אשר האי טעמא אין לו מקום בטענת פרוע ולכן לרב נחמן נאמן מיהת
בטענת פרוע – ואמאי נקטו תוספות אשר לרב הונא אמר רב מוכרח דטעם אחד אית לתרוייהו ואשר
לא יתכן למימר דבאמנה טעמא הוא כדרב נחמן אבל בפרוע ס"ל לרב הונא אמר רב שפיר האי טעמא
דאי פרעיה שטרא בידיה מאי בעי
ב) תירוץ – תוספות נקטי לרב הונא אמר רב דטעם אחד אית לתרוייהו כיון דבגמרא מייתי לשיטתי' בפרוע
דאינו נאמן סמוך לשיטתי' באמנה דאינו נאמן
 )4המשך מהרש"א
א) תוספות ד"ה אימא
 )iקשיא – מנא לי' לרב נחמן דרב הונא אמר למילתי' (דמודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו) על
טענת פרוע דלמא ס"ל כרב נחמן ולא אמר למילתי' אלא על טענת אמנה
 )iiתירוץ – רב הונא סתם קאמר ולא מפליג
ב) קשיא – נימא דמשום דרב הונא סתם קאמר מייתי גמרא למילתי' באמנה בסמוך אבל בקושטא אין טעם
אחד לטענת פרוע וטענת אמנה

תד"ה כגון שחב לאחרים
בד"ה וכגון שחב כו' דמצינן למימר דדוקא מוכר שטר חוב דהוי מדרבנן יכול למחול אבל
בנושה כו' עכ"ל כתב מהרש"ל ותימה לפי זה הא דפ"ק דב"מ איך מיתרצא דהא מכירת
כתובה הוא מכירה ממש שיש לה שיעבוד כו' עכ"ל והאריך ע"ש ולא הבנתי דבריו דאטו
שיעבוד שט"ח לאו שיעבוד גמור הוא על נכסי הלוה אלא דה"ק כיון דמכירתו לחברו לאו
מכירה הוא אלא מדרבנן בקל יוכל לסלק מכירתו לו במחילתו ללוה ה"נ ודאי איכא למימר
במכירת כתובתה דשיעבודה תנאי ב"ד הוא ושיעבוד גמור הוא על נכסי בעלה אלא דמכירת
כתובתה לאחר לא עדיף ממכירת השט"ח דלא הוי רק מדרבנן ובקל תוכל לסלק הקונה
כתובתה במחילתה לבעלה משא"כ בנושה בחבירו כו' דהוה לוה שני חייב למלוה ראשון
מדאורייתא מדרב (נחמן) {מדרבי נתן} ולא יוכל לוה ראשון למחול ללוה שני והדברים
ברורים ודו"ק:
 )1הקדמה א' – המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול
 )2הקדמה ב' – בגוונא דראובן לוה מן שמעון ושמעון לוה מן לוי – מכח "שעבודא דר' נתן" שהיא דאורייתא
מוציאין מן ראובן ונותנין ללוי ולא מצי שמעון למחול לראובן ולנתק שיעבודו דלוי
 )3תוספות – מצינן למימר דדוקא מוכר שטר חוב דהוי מדרבנן יכול למחול אבל [בהך דשיעבודא דר' נתן]
דחייב לו מן התורה אינו יכול למחול
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 )4מהרש"ל – קשיא – איתא בבבא מציעא דף כ .אשר אשה שמכרה לשטר כתובתה ללוקח מציא מחיל לחיובי'
דבעל בכתובתה – ותיקשי דהרי בעלה משועבד לה בכתובתה ולמה שאני שיעבוד כתובה מן שיעבודא דר'
נתן
 )5מהרש"א – קשיא למהרש"ל – לא כיוונו תוספות למימר דבמהות השיעבוד תליא מילתא אלא כיוונו למימר
דבמהות העברתו של השיעבוד תליא מילתא – ואכן חיובי' דבעל בכתובת אשתו שיעבוד גמור הוא מתנאי
בית דין הגם דאינו מדאורייתא אבל ההיא שיעבוד על ידי מכירה בא ללוקח וההיא העברה ללוקח על ידי
מכירה אינה אלא דרבנן והיינו טעמא דמציא אשה לנתק זכות הלוקח ע"י מחילה – מה שאין כן שיעבוד
דשמעון בנכסי ראובן עבר ללוי מדאורייתא ולכן לא מצי שמעון לנתק שיעבודו במחילה לראובן

דף יט:
תד"ה אמר רב נחמן
[דף יט עמוד ב] תוס' בד"ה אמר רב נחמן כו' ותירץ ר"י דהיינו טעמא דמודעא כו' ואמנה
נמי נראה כו' עכ"ל רב נחמן נקט בתחלה אמנה אבל עיקר תירוצם אמודעא דבאמנה איכא
לפרושי טעמא משום עולה כדקאמר לעיל ומשום דמשמע דאמנה ומודעא טעמם שוה לרב
נחמן כתבו ואמנה נמי נראה כו' וק"ל:

תד"ה אמר רב ששת
בד"ה אמר רב ששת כו' דאין השטר צריך קיום כו' שמודה הלוה כו' ולא אמרינן הכחשה
כו' עכ"ל ולולי דבריהם היה נראה דלאו קושיא היא לרב ששת דהא דקאמר הכא רב ששת
דתחלת הזמתן היא היינו משום כיון דנתקיים חתימתן בב"ד אילו הוזמו אח"כ היו חייבין
עונש ממון ואין מזימין העדים אלא בפניהם אבל התם דלא נתקיימה חתימתן אלא ע"פ
הלוה שמודה שכתבו והעדים לא קאמרי אלא דאמנה הוא לא שייך למימר בהו דה"ל תחלת
הזמתן שהרי יוכלו לומר דלאו חתימתן הוא ולהכי קאמר שפיר דהלך אחר עדים לבטל
השטר משום אמנה ודו"ק:
 )1ברייתא – כת א' חתומין על השטר ומתו ובאו כת ב' מן השוק ואמרו ידענו שכתב ידם הוא אבל אנוסים היו
וכו' – אם יש עדים שכתב ידם הוא זה (ולכן ליכא מגו) אין נאמנין
 )2גמרא – אמר רב ששת זאת אומרת דהכחשה תחלת הזמה היא כלומר דדינו כהזמה וכשם שאין כת ב' יכולין
להזים לכת א' אלא בפניהם כך אין מכחישין לכת א' אלא בפניהם
 )3ברייתא בבבא בתרא – שני עדים (כת א') חתמו על השטר ומתו – לוה הודה דחתימות כת א' בשטר אינן
מזוייפין – ובאו עדי כת ב' ואמרו שטר אמנה הוא זה – נאמנין
 )4תוספות – קשיא – אף בגוון דברייתא נימא דהכחשה תחלת הזמה ולא נהימנייהו לכת ב' דהרי מעידין שלא
לפני כת א' דמתו
 )5לשון מהרש"א בתירוצו לקושיית תוספות
א) הא דקאמר הכא רב ששת דתחלת הזמתן היא היינו משום כיון דנתקיים חתימתן [דכת א'] בב"ד אילו
הוזמו [כת א'] אח"כ היו חייבין עונש ממון ואין מזימין העדים אלא בפניהם אבל התם [בברייתא בבבא
בתרא] דלא נתקיימה חתימתן אלא ע"פ הלוה שמודה שכתבו והעדים [דכת ב'] לא קאמרי אלא דאמנה
הוא לא שייך למימר בהו דה"ל תחלת הזמתן [של כת א'] שהרי יוכלו [כת א'] לומר דלאו חתימתן הוא
ולהכי קאמר שפיר דהלך אחר עדים [של כת ב'] לבטל השטר משום אמנה
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דף כ.
תד"ה ואוקי
[דף כ עמוד א] תוס' בד"ה ואוקי ממונא כו' הא ההיא אתיא כסומכוס ורב נחמן כרבנן כו'
עכ"ל דבלאו תירוצא דהכא שכתבו דתפיסה דלאחר ספיקא מהני בטוען ברי לא קשיא להו
התם הכי דהא ע"כ רב נחמן לאו כרבנן הוא וק"ל:
 )1הקדמה
א) משנה בבבא מציעא דף ק – .המחליף פרה בחמור וילדה ואין הדבר ידוע הולד של מי יחלוקו – ומבואר
שם בגמרא אשר זו דברי סומכוס אבל חכמים אומרים אוקמא בחזקת מרא קמא ואידך המוציא מחבירו
עליו הראי'
ב) גמרא בפרק חזקת הבתים דף לד – :זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי אמר רב נחמן כל דאלים
גבר – קשיא לרב נחמן – מאי שנא מההיא דהמחליף פרה בחמור דאמר סומכוס דיחלוקו ולא אמרינן
כל דאלים גבר
 )2תוספות – קשיא – אין הלכה כסומכוס ומה לי שיטת סומכוס להקשות ממנה לרב נחמן – נימא דרב נחמן
ס"ל כרבנן דהמוציא מחבירו עליו הראי' ואלו ראובן אלים ותופס הוי שמעון המוציא מחבירו ועליו הראי'
 )3מהרש"א – בהך דרב נחמן ראובן דאלים וגובר הריהו תופס לאחר שנולד הספק – ואף על פי כן מקשי
תוספות שפיר דרב נחמן אתיא כרבנן משום דבההיא דרב נחמן טוען כל אחד טענת ברי ובתחלת דבריהם
מסקי תוספת אשר למי שטוען טענת ברי מהני תפיסה אפילו לאחר שנולד הספק

תד"ה ור' יוחנן
בד"ה ור' יוחנן כו' אלא שראה מסירת השטר מלוה למלוה כו' עכ"ל ר"ל שאותו שבע"פ
אומר שראה מסירת אותו השטר שחתום עליו עד השני וע"ש באורך בזה בתוס' שם וק"ל:

דף כ:
רש"י ד"ה שאין קרובה
[דף כ עמוד ב] בפרש"י בד"ה שאין קרובה כו' דאם איתא דהלכה אשה יחידה לקבור לא
שבקה כו' עכ"ל וישנות טמאות אפי' ביש קרובה הימנה כיון שאין אדם זוכרה איכא
למיחש שלא היה כאן תל הקרוב הימנה והרחוק עכשיו היה אז הקרוב וכן צ"ל הא דקאמר
בשלמא דרך בית הקברות דזימנין כו' למאי דלא אסיק אדעתיה הך מלתא דקאמר עד
חמשים אמה אזלא איהי לחודא טפי דברא כו' הוה ניחא ליה בדרך בה"ק היינו משום
דאיכא למימר נמי הכי דבישנה אפי' בתל רחוק מדרך בה"ק אימא דלא היה הדרך כאן כמו
שהוא עתה רחוק מן התל אלא שהיה הדרך של בה"ק קרוב לתל וזימנין דמתרמי בין
השמשות ע"ש ואפי' במת גמור מקרי בכה"ג לקוברו בתל אם לא היה העיר קרובה לבה"ק
אבל בעיר הסמוכה לבה"ק לא שייך ביה זימנין כו' דודאי במת גמור לבה"ק כולהו אזלי
ומשני משום נפלים ומוכי שחין דאפי' בעיר הסמוך לקברות עד חמשים אמה אזלא לחודא
כו' עם הנפל וזרועו וטפי דברא איניש בהדה והוה ידעי ליה בחדשות אבל בישנות שמא
נשתכח הדבר כפרש"י וק"ק אמאי שינה רש"י הכא לפרש כן דע"כ גבי אין קרובה הימנה
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וגבי קרובה לדרך בה"ק ליכא לפרושי הא דבישנות טמאות אלא משום שמא קרובה היה
כבר וא"כ אמאי לא נפרש נמי הכא כך וכפר"ח שכתבו התוס' ויש ליישב ודו"ק:
 )1משנה כמבואר בגמרא – התלוליות הקרובות או לעיר הסמוכה לבית הקברות או לדרך לבית הקברות אחד
חדשות ואחד ישנות טמאות – תלוליות הרחוקות חדשות טהורות ישנות טמאות – איזוהי קרובה חמשים
אמה דברי ר' מאיר רבי יהודה אומר שאין קרובה הימנה אפילו בתוך חמשים אמה – ואיזו היא ישנה אמר
ר' יהודה שאין אדם זוכרה
 )2רש"י ד"ה ואיזו היא קרובה וד"ה שאין אדם זוכרה – וישנות טמאות אפי' ביש תל קרובה הימנה לעיר כיון
שאין אדם זוכרה איכא למיחש שלא היה כאן תל הקרוב הימנה והרחוק עכשיו היה אז הקרוב
תל קרובה לעיר
טמאה בין חדשה בין ישנה

תל רחוקה מעיר
חדשה טהורה
רש"י – ישנה טמאה כיון
שאין אדם זוכרה דלמא לא
הי' תל קרובה הימנה

תל קרובה לדרך
טמאה בין חדשה בין ישנה

תל רחוקה מדרך
חדשה טהורה
ישנה טמאה

 )3גמרא
א) קשיא
 )iבשלמא תל הקרובה לדרך לבית הקברות ניחא דטמאה דזמנין כשהולכין באותה דרך לבית הקברות
מתרמי בין השמשות ערב שבת ומקרו קברו אפילו מת גמור (שאינו נפל) בתל
 )iiאלא תל הקרובה לעיר הסמוכה לבית הקברות תיקשי אפילו בישנות למה טמאות הרי כולהי לבית
הקברות אזלי ולא מסתבר דמקרי קברו בתל
תל קרובה לעיר
טמאה בין חדשה בין ישנה
קשיא הרי כולהי לבית
הקברות אזלי

תל קרובה לדרך
טמאה בין חדשה בין ישנה
ניחא דזימנין מתרמי וכו'
ומקרי קברי בתל

תל רחוקה מעיר
חדשה טהורה
רש"י לעיל – ישנה טמאה
כיון שאין אדם זוכרה
דלמא לא הי' תל קרובה
הימנה

תל רחוקה מדרך
חדשה טהורה
ישנה טמאה

 )4מהרש"א
א) שאלה – למה ניחא להו בתל ישנה שהיא רחוקה מדרך לבית הקברות דטמאה – דהרי אפילו אי מתרמי
בין השמשות ערב שבת למה להו לקבור מת בתל שהיא רחוקה מדרך לבית הקברות
ב) תשובה – מוכרח כדפירש רש"י לעיל לגבי תל שהיא רחוקה מן העיר – דבתל הרחוקה מן הדרך
חיישינן דלא היה הדרך של בית הקברות כמו שהוא עתה רחוק מן התל אלא שהיה הדרך של בית
הקברות קרוב לתל וזימנין דמתרמי בין השמשות ערב שבת ואפי' במת גמור מקרי בכה"ג לקוברו בתל
תל קרובה לעיר
טמאה בין חדשה בין ישנה
קשיא הרי כולהי לבית
הקברות אזלי

תל קרובה לדרך
טמאה בין חדשה בין ישנה
ניחא דזימנין מתרמי וכו'
ומקרי קברי בתל

תל רחוקה מעיר
חדשה טהורה
רש"י לעיל – ישנה טמאה
כיון שאין אדם זוכרה
דלמא לא הי' תל קרובה
הימנה

תל רחוקה מדרך
חדשה טהורה
מהרש"א לרש"י ישנה
טמאה – כיון שאין אדם
זוכרה דלמא הי' הדרך
קרובה לתל

 )5מסקנא דגמרא
א) תירוץ לקושיא דגמרא להבנת רש"י (מובא בד"ה אחד חדשות ובד"ה ישנות טמאות בתחלת הסוגיא על
פי מסקנא דגמרא להלן וכמבואר בתוספות) – בתל הקרובה לעיר הנשים קוברות נפליהן ומוכי שחין
זרועותיהם ולא אזלי לבית הקברות אפילו שלא בבין השמשות – עד חמשים אמה אזלא איהי לחודה
טפי דברא איניש בהדה והיה מגלה
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 )6רש"י – ואף על פי כן ישנות טמאות אפילו בתל הרחוקה מן העיר דילמא בקושטא דברא איניש בהדה אבל
נשתכח הדבר מן היודעים
תל קרובה לעיר
טמאה בין חדשה בין ישנה
נשים קורבות נפליהן
בתל עד חמשים אמה
אזלא איהי לחודה טפי
דברא איניש בהדה והיה
מגלה

תל קרובה לדרך
טמאה בין חדשה בין ישנה
ניחא דזימנין מתרמי וכו'
ומקרי קברי בתל

תל רחוקה מעיר
חדשה טהורה
רש"י לעיל – ישנה טמאה
כיון שאין אדם זוכרה
דלמא לא הי' תל קרובה
הימנה
רש"י כאן – ישנה טמאה
דלמא בקושטא דברא
איניש בהדה ונשתכח

תל רחוקה מדרך
חדשה טהורה
מהרש"א לרש"י ישנה
טמאה – כיון שאין אדם
זוכרה דלמא הי' התל
קרובה לדרך ל

 )7המשך מהרש"א
א) קשיא – אין הכי נמי אשר לנמק הא דבתל רחוקה מן העיר ישנה טמאה לא יתכן לרש"י לפרש כדלעיל
"דלמה לא הי' תל קרובה הימנה" דהרי לתירוץ דגמרא ברחוק יותר מחמשים אמה תליא מילתא ולא
מעלה ולא מוריד אלו איכא או ליכא תל קרובה הימנה – אבל אכתי קשה למה שינה רש"י בביאורו
ולא פירש דומיא לדלעיל דחיישינן שמא חלק העיר הי' קרוב בתוך חמשים אמה לתל וברוב הימים
חרב אותו חלק – ואכן ככה פירש ר"ח – ועיין בתוספות לקושיות אחרות לפירוש רש"י שאינן מעניננו
לפיסקא זו
ב) ויש ליישב

דף כא.
תד"ה ודוקא אחספא
[דף כא עמוד א] תוס' בד"ה ודוקא אחספא כו' והא דתניא כו' נראה דאתיא כר"א דאמר
עדי כו' עכ"ל נראה מלשונם אבל הך דשמעתין דליכא למיחש למידי בחספא לא אתיא
כר"א וק"ק דהא הך חששא דמגילתא אינו אלא משום הוציא עליו כתב ידו כו' כדמסיק
דאינו אלא שטר ראייה בעלמא ור"א נמי מודה ביה דאין כותבין אותו על דבר שיכול
להזדייף כמ"ש התוס' מדקאמר אבל שאר שטרות לא וא"כ אתיא שמעתין שפיר נמי כר"א
וק"ל:

דף כא:
תד"ה ושמע מינה חלק א'
דף כא עמוד ב] בד"ה וש"מ דיינין כו' אף על גב דלא תהא שמיעה גדולה מראיה לפי כו'
עכ"ל ובמסכת ר"ה דפריך בפשיטות לא תהא שמיעה גדולה מראיה כו' לית ליה האי סברא
וצ"ל נמי רב אשי דדחי לה דלמא לעולם צריכי כו' וכן גבי דיינים שאין צריכין להעיד
בפני כל אחד ואחד דלמא לעולם אין צריכין כו' אינו אלא דחויא בעלמא דמהכא ליכא
למפשט מידי אבל מודה דקושטא הכי הוא דגדולה ראיה משמיעה כדפריך התם בפשיטות
ועיין בזה בדברי בעל המאור וק"ל:
 )1גמרא
א) שלשה שישבו לקיים את השטר – ב' מכירים חתימת ידי עדים ואחד אינו מכיר – מעידין בפניו וחותם
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ב) שמע מינה אשר דיינין המכירין חתימת עדים אינן צריכין להעיד בפניהם שלא תהא שמיעה (קבלת
עדות) גדולה מראי' של דיינים עצמן
ג) המשך דגמרא – קשיא דרב אשי – לעולם אימא לך דשמיעה גדולה מראי' וצריכין להעיד בפניהם
ושאני הכא דקא מקיימי הגדה בפני היחיד שאינו מכיר
 )2תוספות כמבואר במהרש"א
א) קשיא – במסכת ראש השנה בסוגיא לגבי קידוש החדש שאינה מעניננו משמע דפשיטא דאין שמיעה
גדולה מראי' ותיקשי האיך מקשה רב אשי דיכול להיות אשר שמיעה גדולה מראי'
ב) תירוץ לפי הגהת רש"ש – לעולם פשיטא דאין שמיעה גדולה וקושיא דרב אשי אינה אלא דיחויא
בעלמא דמיהת מסוגיא דידן ליכא למיפשטי' דמצינן למימר דהיכא דליכא הגדה כל עיקר חיישינן להא
דנראה כעדים
ג) עיין בחלק ב' לתירוץ אחרת

תד"ה ושמע מינה חלק ב' בא"ד משום
בא"ד משום דפעמים שאין מכירין אלא על ידי שראו בלילה כו' עכ"ל נראה מדבריהם
דהכא ודאי איירי במכירין [ביום] אלא משום הך חששא דפעמים שמכירין [בלילה] סד"א
נמי הכא להעיד בפניהם אבל במכירין בלילה ע"כ לא מתוקמא דא"כ תקשי אמאי קאמר
דא"צ להעיד בפניהם כההיא דקידוש החודש דאין לומר גם בזה דבקיום שטרות הקילו
ודו"ק:
 )1הקדמה – ליכא שמיעת עדים בלילה
 )2בהך דמסכת ראש השנה אמרי דכיון דליכא שמיעת עדים בלילה ליכא נמי ראי' בלילה דאי לאו הכי הוה
ראי' גדולה משמיעה ולא שמענו אלא דראי' איצטריך שיהא כשמיעה ולא יותר
 )3המשך תוספות – תירוץ אחרת לקושית תוספות בחלק א' – רב אשי ס"ד דצריכין להעיד בפניהם משום
דפעמים אין מכירין אלא על ידי שראו בלילה
 )4מהרש"א – רצונם לומר דבסוגיא דידן במכירין ביום עסקינן אלא דסד"א דצריכין להעיד בפניהם מחששא
דפעמים שמכירין בלילה – אבל ליכא למימר דבסוגיא דידן אכן במכירין בלילה משתעי וסגי דתיקשי הרי
קבענו להלכה בהך דקידוש החודש דבלילה ליכא שמיעה וליכא ראי' – ואין הכי נמי אשר בסוף סוגיין אמרי
אשר בקיום שטרות דרבנן הקילו דעד נעשה דיין אבל מכל מקום לא מסתבר דבקיום שטרות דרבנן הקילו
נמי דאיכא שמיעה וראי' בלילה

דף כב.
תד"ה תרי ותרי
[דף כב עמוד א] תוס' בד"ה תרי ותרי כו' אי ערעור דגזלנותא כו' אוקי תרי בהדי תרי
ואוקי גברא אחזקתיה כו' עכ"ל אבל הרי"ף כתב דלא אמרי' אוקי גברא אחזקתיה לאפוקי
ממונא מחזקת מריה קמא והביא ראיה מההיא דלעיל באו שנים ואמרו כתב ידם הוא אבל
אנוסים היו כו' אין נאמנים ומסיק דלא מגבינן ביה לאפוקי ממונא מחזקתיה ולא אמרינן
אוקי גברא אחזקתיה ועיין בזה באורך בר"ן ויש ליישב ודו"ק:
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תד"ה במותב תלתא
בד"ה במותב תלתא כו' ואי כתב ביה בי דינא תו לא צריך ומיירי דלא כתב וחד ליתוהי כו'
עכ"ל ובודאי דלא עדיף בי דינא דמשמע ג' מדכתיב {כלומר מהיכא דכתיב} בהדיא במותב
ג' וק"ל:
 )1גמרא
א) ג' שישבו לקיים את השטר ומת אחד מהן צריכין למיכתב במותב תלתא הוינא וחד ליתוהי כדי לנמק
דהא דלא חתמו עליו אלא תרי לאו משום דב"ד חצוף היא שנתייסדה לכתחלה בב' דיינין אלא שנתייסדה
כהוגן בג' דיינין ולאחר כך מת אחד מהן
ב) ואי כתב בי' "בי דינא" תו לא צריך שיכתוב במותב תלתא דלא מיקרי בי דינא בצר מתלתא
ג) קשיא – ודלמא בית דין חציף הוא
 )2תוספות כמבואר במהרש"א
א) לא צריך למיכתב "חד ליתוהי" אלא לנמק למה לא חתמו ג' היכא דכתב "במותב תלתא הוינא" אבל
ודאי אם לא כתב חד ליתוהי מכל מקום כשר
ב) תדע מדקאמר ואי כתב בי' בי דינא תו לא צריך ומיירי בדלא כתב וחד ליתוהי מדפריך ודלמא בית דין
חציף הוא – ומובן דודאי לא עדיף בדכתב בי' דינא דמשמע ג' ודלא הי' בית דין חצוף מן היכא דכתב
בהדיא במותב תלתא הוינא ובודאי לא הי' בית דין חצוף

סוגיא דתוך כדי דיבור חלק א' תד"ה מנין להפה שאסר
בד"ה מנין להפה כו' ותימה דאם בא כו' ולאחר שעה כו' כיון דהשתא ליכא מגו כו' עכ"ל
דהכי משמע להו דליכא למימר מגו אלא בתוך כדי דבור ולא לאחר זמן ובההוא דבסמוך
דחזרה ואמרה פנויה אני דאינה נאמנת אלא ע"י אמתלא משום דחזרה ואמרה כן לאחר
כדי דבור והיה נראה לומר דהתם כיון דסתרה דבריה דמעיקרא א"א אני בעי אמתלא אפילו
תוך כדי דבור משא"כ הכא א"א הייתי כו' {דלא סותרת דברי' הראשונים} (ולקמן) {אבל
לקמן} משמע מ{סוף}דבריהם {דבסותרת} נמי נאמן {בתוך כדי דיבור} משום מגו בלא
אמתלא וק"ל:
 )1גמרא – אמר רב אסי מנין להפה שאסר הוא הפה שהתיר מן התורה שנאמר את בתי נתתי לאיש הזה לאשה
– לאיש אסרה – הזה התירה
 )2תוספות – משמע דאין האב נאמן להתיר את בתו כשאסרה אלא במגו ותימה דאם בא אחד ואמר קדשתי את
בתי ולאחר שעה או למחר אמר לפלוני קדשתי' לא יהא נאמן כיון דהשתא ליכא מגו – ואומר ר"י דבכה"ג
שאינו סותר דבריו הראשונים ולא בא אלא לפרש דבריו הראשונים מהימן אף על גב דליכא מגו
 )3ברייתא – האשה שאמרה אשת איש אני וחזרה ואמרה פנוי' אני נאמנת דיקא כשנתנה אמתלא לדברי'
 )4מהרש"א
א) ברייתא איירי באופן דחזרה לאחר זמן ולכן לית לה מגו וכיון דסותרת דברי' הראשונים (שלא כאופן
דמשנה באמרה אשת איש הייתי וגרושה אני דלא סותרת דברי') אינה נאמנת אלא באמתלא
ב) שאלה – האם יכול להיות דתוספות סברי אשר אף בתוך כדי דיבור אינה נאמנת אלא באמתלא כיון
דסותרת דברי' הראשונים
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ג) תשובה – לא יתכן דהרי כתבו תוספות בסוף הדיבור דתנהו ענין (לקרא מסוימת) להיכא דאינו נאמן
לאחר זמן שיהא נאמן בתוך כדי דבור במגו
ד) בקיצור – היכא דסותר דבריו בתוף כדי דיבור במגו ומגו ולאחר זמן באמתלא – אבל לפרש דבריו
הראשונים נאמן אפילו לאחר זמן הגם דלית לי' מגו ואפילו בדליכא אמתלא

סוגיא דתוך כדי דיבור חלק ב' בא"ד מדלא אמר
בא"ד מדלא אמר את בתי נתתי לזה או לאיש הזה ביחד בלא הפסק מרובה כו' עכ"ל ר"ל
כיון דקאי האיש קמיה ולא אמר אביה את בתי נתתי לזה או לאיש הזה כדכתיב אלא דלא
ה"ל להפסיק עד לאחר כדי דבור בין מה שאמר שקידש את בתו לאיש ובין מי הוא אילו
הוה מכירו מעיקרא וא"כ ה"ל כסותר דבריו ואינו נאמן אלא במגו דהיינו תוך כדי דבור
וק"ל:
 )1המשך תוספות בהוספת פירוש מהרש"א בסוגריים
א) ואומר ר"י דבענין זה שאינו סותר דבריו הראשונים ולא בא אלא לפרש דבריו הראשונים מהימן אף
על גב דליכא מגו [אבל הכא] דריש מאת בתי הפה שאסר הוא הפה שהתיר כגון דקאי האיש שקידש
לו קמיה וקאמר את בתי נתתי לאיש ושתיק דמשמע ודאי שאינו מכיר שזה חתנו מדלא אמר את בתי
נתתי לזה או לאיש הזה ביחד בלא הפסק מרובה הלכך [חשיב כסותר דבריו] [ו]לא יהא נאמן אחר כך
אלא תוך כדי דבור דאיכא מגו

דף כב:
סוגיא דתוך כדי דיבור חלק ג' תד"ה חזרה ואמרה
[דף כב עמוד ב] בד"ה חזרה ואמרה כו' פי' מועיל אמתלא כו' אבל אין לפרש מהו אם
צריכה כו' עכ"ל דמההיא דפנויה אני ליכא למפשט דהתם אפשר לברורי אמתלא שלה
כמעשה שהיה דמייתי משא"כ בטהורה דליכא לברורי אמתלא שלה כ"כ ולמאי דבעי
לפרושי דקמבעיא ליה הכא אם צריך אמתלא ליכא למיפשט נמי מההיא דפנויה דהכא אית
לה מגו דאי בעי אמרה טבלתי היום דנאמנת וק"ל:
 )1ברייתא – אמרה אשת איש אני וחזרה ואמרה פנויה אני אינה נאמנת ואם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת
כמעשה שהי'
 )2איבעיא – אמרה טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני מאי
 )3תוספות – פירוש מועיל אמתלא או לא מועיל אמתלא – אבל הא ברור דבלית לה אמתלא אינו נאמנת
 )4מהרש"א
א) מההיא דפנויה אני ליכא למפשט דמהני אמתלא דהתם אפשר לברורי אמתלא כמעשה שהי' מה שאין
כן בטהורה אני דליכא לברורי אמתלא שלה כל כך
ב) שאלה – האיך סליק אדעתייהו דתוספות דאיבעי אלו צריכה אמתלא כל עיקר הרי מברייתא דפנוי'
מוכרח דבעי אמתלא
ג) תשובה – סליק אדעתייהו דלמא בטמאה אני לא בעי אמתלא מגו דאי בעי אמרה אין הכי נמי דהייתי
טמאה אבל לאחר כך טבלתי היום דנאמנת
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תד"ה הבא עלי'
בד"ה הבא עליה כו' תימה דבחטאת קאי כו' ומאי משני נמי כו' הא עד נמי בחנק כו' עכ"ל
דהבא עליה אפשר לפרש בשוגג דלא ידע שהיתה א"א כלל ולכך לבתר דאתברר ליה דא"א
היתה חייב חטאת דאוקמוה אחזקה אבל כשנשאת לאחד מעדיה משמע דידע ההוא עד
בהנהו תרי סהדי דאמרי לא מת וכיון דאוקמוה אחזקה ה"ל ההוא עד שנשאה בעונש חנק
דמזיד הוא וק"ל:

תד"ה אי הכי לכתחלה נמי
בד"ה א"ה לכתחלה כו' עד אחד אומר מת ועד אחד אומר לא מת הרי זו לא כו' דהתם
איירי בבת אחת כו' עכ"ל מיהו ק"ק דלמאי דמוקי מלתא דר"י דהכא בעד אחד ההוא
לישנא גופיה דהתם נקט ואפ"ה ע"כ לא מיתוקמא מלתיה אלא בזה אחר זה ודו"ק:
 )1גמרא
א) ר' יוחנן כמבואר באביי – עד אחד אומר מת ועד אחד אומר לא מת הרי זו לא תנשא ואם נשאת לא
תצא דר' יוחנן ס"ל כעולא דעד אחד האומר מת הימנוהו רבנן כבי תרי והיינו טעמא דאם נשאת לא
תצא
ב) ומקשי אם כן תינשא אף לכתחלה ומתרצי לא תנשא לכתחלה משום דרב אסי וכו'
 )2תוספות
א) קשיא – איתא נמי במשנה ביבמות כעין זה דלא תינשא ומשמע דאפילו אם נשאת תצא
ב) תירוץ – ה תם איירי בבת אחת ועולא איירי בזה אחר זה דכשבא עד אחד ואמר מת התירוה ואחר כך
בא אחר ואמר לא מת אם נשאת לא תצא אבל לכתחלה לא תנשא משום דרב אסי כדמסיק
 )3מהרש"א – קשיא – ר' יוחנן משתמש באותה לשון דמשנה התם ואפילו הכי לא מיתוקמא מילתי' אלא בזה
אחר זה

דף כג.
סוגיא דשנים אומרים מת חלק א' תד"ה מאי שנא רישא
[ דף כג עמוד א] בד"ה מ"ש רישא כו' כיון דלא מפליג בין באו עדים כו' ש"מ דלאו רבי
מנחם בר יוסי היא כו' עכ"ל ק"ק דהא רבא אוקי מלתיה דרבי יוחנן בגרושה כר' מנחם בר
יוסי אף על גב דלא מפליג בין באו עדים כו' ויש ליישב דר' יוחנן שהוא אמורא במה שראה
לפסוק כר' מנחם דהיינו בגרושה קאמר אבל במה שמפליג ר' מנחם בברייתא לא אצטריך
ליה להזכיר וסמך ר"י עצמו על הברייתא אבל בברייתא זו אין סברא שסמך עצמו על
הברייתא דלעיל וק"ל:
 )1ברייתא א' בדף כב:
א) שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה – הרי זו
לא תנשא ואם נשאת לא תצא
ב) ר' מנחם בר יוסי אומר דיקא בנשאת ואח"כ באו עדים לא תצא אבל אם באו עדים ואח"כ נשאת תצא
 )2גמרא כמבואר ברש"י
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א) אמר ר' יוחנן שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת – הרי זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא – שנים
אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת תצא
ב) אמר רבא – אל תיקשי לר' יוחנן מן ברייתא א' דראה ר' יוחנן דבריו של ר' מנחם בר יוסי (דמחמיר
דאם באו עדים ואחר כך נשאת תצא) בגרושין ולא ראה במיתה דבריו מטעם שאינו מעניננו
 )3ברייתא ב'
א) רישא – שנים אומרים נתקדשה ושנים אומרים לא נתקדשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא
ב) סיפא – שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת תצא
 )4המשך דגמרא כמבואר ביש מפרשין בתוספות – כיון דברייתא ב' לא מפלגא בסיפא בגרושה בין באו עדים
עד שלא נישאת לבאו עדים משנישאת ש"מ דלאו ר' מנחם בר יוסי דברייתא א' היא דמחמיר אלא רבנן
דברייתא א' היא ותיקשי "מאי שנא רישא מאי שנא סיפא" כלומר אמאי תצא בסיפא הא שמעינן להו
בברייתא א' דרבנן מקילין ואמרי לא תצא בשנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה
 )5מהרש"א
א) קשיא – הרי רבא אוקמה לר' יוחנן בגירושין כר' מנחם בר יוסי דמחמיר בנתגרשה הגם דר' יוחנן אומר
אם נישאת תצא ולא מחלק בין באו עדים וכו' – ונימא דברייתא ב' אכן אתיא כר' מנחם בר יוסי דמחמיר
בנתגרשה ואף על פי כן לא מחלקי בברייתא ב' בין באו עדים וכו'
ב) ויש ליישב דקסבר רבא דר' יוחנן שהוא אמורא במה שראה לפסוק כר' מנחם בר יוסי דמחמיר
בנתגרשה קאמר – אבל לא הוצרך לר' יוחנן לפרש דלית לי' הא דמחלק ר' מנחם בר יוסי בין באו עדים
וכו' מפני שסמך ר' יוחנן על רבנן דברייתא א' דלא מחלקי בין באו עדים וכו' – אבל ברייתא ב' אין
סברא שסמכה עצמה על ר' מנחם בר יוסי בברייתא א' להחמיר בנתגרשה וסמכה עצמה על רבנן
דברייתא א' דלא מחלקי בין באו עדים וכו'

סוגיא דשנים אומרים מת חלק ב' בא"ד אלא רבנן
בא"ד אלא רבנן א"כ סיפא נמי אמאי תצא הא שמעינן להו דאמרי לא תצא כו' עכ"ל צ"ע
ומאי קושיא דהא הך ברייתא אתיא בפשיטות ככ"ע ולא איירי בנשאת לאחד מעדיה
ובנתקדשה לא תצא דמוקמינן לה אחזקת פנויה ובנתגרשה מוקמי' לה אחזקת א"א ואסורה
לנושאה בחנק ודו"ק:
 )1ברייתא א' ושקלא וטריא דגמרא בדף כב :כמבואר ברש"י – שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת שנים
אומרים נתגרשה שנים אומרים לא נתגרשה – לרבנן הרי זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא – מכדי תרי ותרי
נינהו הבא עלי' באשם תלוי קאי ולכן מוכרח דתצא – כגון שנשאת לאחד מעדי' (דאין אשם תלוי אלא למי
שלבו נקפו) – היא גופה באשם תלוי קיימא – באומרת ברי לי (דאין לבה נוקפה)
 )2תוספות שם ד"ה הבא עלי' מקשי – תרי ותרי ספיקא דרבנן ומדאורייתא אוקמה אחזקת אשת איש – ומאי
משני נמי כשנשאת לאחד מעדי' הא עד בחנק קאי – ומתרצי דחזקה דאשה דייקא ומינסיבא מרעה להך
חזקה
 )3ניהדר לחלק ב' לקושיא דגמרא דבברייתא ב' מאי שנא רישא מאי שנא סיפא וקבענו ליש מפרשין בתוספות
דנוקטין בגמרא אשר ברייתא ב' אליבא דרבנן אתיא ומקשי בגמרא דאם כן סיפא דברייתא ב' (שנים אומרים
נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת תצא) נמי אמאי תצא הא שמעינן להו
דאמרי בברייתא א' דלא תצא
 )4מהרש"א – לישני דברייתא ב' לא מיירי כשנשאת לאחד מעדי' ואומרת ברי לי ולכן ליכא חזקה דאשה
דייקא ומינסיבא והלכך בסיפא דנתגרשה אסורה לנושאה בחנק ותצא – מה שאין כן ברישא בנתקדשה
דבחזקת פנוי' היא
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סוגיא דשנים אומרים מת חלק ג' תד"ה תרוייהו
בד"ה תרוייהו כו' אבל תימה אמאי לא תנשא לכתחלה דה"ל לאוקמא אחזקה כו' עכ"ל
יש לדקדק מהך גופיה ה"ל להקשות דהא לא נתקדשה אלא בפני עד אחד ואין כלום
בקדושין דאין דבר ערוה כו' ויש ליישב דההוא אמר שנתקדשה בפני ובפני אחר אף על
גב דאכתי אין בעדותו כלום ולא תצא דאין עדות בדבר שבערוה כו' כמ"ש לעיל מ"מ לא
תנשא לכתחלה דלמיחש מיהא בעי שמא נתקדשה בפני שנים אי לאו משום דאוקמא אחזקה
ודו"ק:
 )1המשך דגמרא לקושיא דמאי שנא רישא דברייתא ב' (שנים אומרים ונתקדשה וכו' ואם נישאת לא תצא)
ומאי שנא סיפא דברייתא ב' (שנים אומרים נתגרשה וכו' ואם נישאת תצא) – תירוץ דאביי – תרגמה בעד
אחד – רישא עד אחד אומר נתקדשה ועד אחד אומר לא נתקדשה תרוייהו בפנויה קמסהדי דעד עכשיו
בחזקת פנוי' היתה והאי דקאמר נתקדשה הוה ליה חד ואין דבריו של אחד במקום שנים – סיפא עד אחד
אומר נתגרשה ועד אחד אומר לא נתגרשה תרוייהו באשת איש קמסהדי והאי דקאמר נתגרשה הוה לי' חד
ואין דבריו של אחד במקום שנים
 )2תוספות
א) קשיא א' – מה לו לאביי לסמוך ברישא אהא דתרוייהו קמסהדי דעד עכשיו היתה פנוי' – אף אלו לא
הוי אלא אותו עד אחד דאמר דעד עכשיו פנוי' היתה ועכשיו נתקדשה נמי לא תצא דאין דבר שבערוה
פחות משנים
ב) קשיא ב' – כיון דליכא אלא עד אחד דאמר נתקדשה למה לא תנשא לכתחלה דהוה לן לאוקמה אחזקה
 )3מהרש"א
א) קשיא – בקשיא ב' הוה להו להקשות בפשיטות דכיון דאין דבר שבערוה פחות משנים למה לא תנשא
לכתחלה
ב) תירוץ – ההוא עד דאמר נתקדשה מעיד דנתקדשה בפניו ובפני אחר ואף על גב דאכתי אין בעדותו
כלום ולא תצא דאין עדות בדבר שבערוה פחות משנים כמו שכתבו תוספות בקשיא א' מכל מקום אי
לאו דאוקמה אחזקה לא תנשא לכתחלה דלמיחש מיהא בעי שמא נתקדשה בפני שנים

סוגיא דשנים אומרים מת חלק ד' גמרא רב אשי אמר
גמ' רב אשי אמר כו' ראינוה שנתקדשה ה"ז כו' כתב מהרש"ל אף רב אשי ידע לתרץ
כדלעיל בדברי ר"י דאיירי ההיא שעתא קידשה כו' אלא שקבלה היתה בידו כו' עכ"ל
ולפי נוסחת גמרות שלנו דגרסינן לעיל רב אסי בסמ"ך לק"מ וכן מצאתי מי שכ"כ ומצינו
רב אסי דבתראה הוה לבתר אביי ורבא ובהאי תירוצא דרב אשי עיין בר"ן וק"ל:
 )1הקדמה
א) בגמרא לעיל מקשי לר' יוחנן מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא ומתרץ רב אשי [בגרסא שלנו – רב אסי]
"כגון דאמרי עכשיו מת עכשיו גרשה" – פרטי תירוץ זו אינן מעניננו
ב) ולקושיא דגמרא אשר לברייתא ב' מאי שנא רישא מאי שנא סיפא מיפך רב אשי לברייתא ב' ומתרץ
לה באופן "ראינוה ולא ראינוה" אשר פרטיו גם כן אינן מעניננו
 )2מהרש"ל –אף רב אשי ידע שיכול לתרץ ברייתא ב' כמו שתירץ לדברי ר' יוחנן כגון דבהאי שעתא קדשה
והאי שעתא גרשה אלא שקבלה היתה בידו שברייתא ב' הפוכה נשנית וכו'
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 )3מהרש"א – עוד יש לתרץ דאית דגרסי לעיל רב אסי במקום רב אשי ולגרסא זו ניחא בפשיטות – ואף על
גב דתירוצא דלעיל לר' יוחנן מביאין לאחר שדנו בה אביי ורבא וידוע דרב אסי חי מקודם לאביי ורבא מכל
מקום מצינו למימר דהאי תירוצא דלעיל נאמרה ע"י רב אסי אחר אשר חי לאחר אביי ורבא

סוגיא דהאומרת גרושה אני חלק א' תד"ה מאן דמתני
תוס' בד"ה מאן דמתני כו' דלמא אסיפא לא מצי קאי דאפילו באו עדים כו' עכ"ל ר"ל
ומאן דמתני לה אסיפא כ"ש ארישא ולא פליגי כלל ברישא אלא בסיפא דאל"כ בתרתי הוי
פליגי ולפי מה שתירצו ולמאי דמפרש בסמוך לא נשאת ממש אלא התירוה לינשא א"ש
ואין להקשות דאכתי אימא דאסיפא לא מצי קאי משום דאית ליה בסיפא דאפי' לא הותרה
ובאו עדים ונשאת לא תצא דהא לקמן בברייתא גבי שבויה קתני נמי דוקא התירוה לינשא
כו' ודו"ק:
 )1משנה בדף כב.
א) רישא – האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני אם יש עדים שהיתה אשת איש והיא אומרת
גרושה אני אינה נאמנת
ב) סיפא – אמרה נשביתי וטהורה אני אם יש עדים שנשבית והיא אומרת טהורה אני אינה נאמנת
ג) ואם משנשאת באו עדים הרי זו לא תצא
 )2גמרא
א) ר' אושעיא מתני לקולא "דנשאת ואחר כך באו עדים לא תצא" ארישא דגרושה אני – ורבה בר אבין
פליג ומתני להאי קולא אסיפא דשבוי'
ב) ועל סמך מחלוקת זו מסקי בגמרא דר' אושעיא דמתני לקולא ארישא דגרושה אני מכ"ש דמתני לקולא
נמי אסיפא בשבוי' דהרי בשבוי' הקילו – ודרבה בר אבין דמתני לקולא אסיפא בשבוי' לא מתני לה
ארישא בגרושה אני דבגרושה אני קסבר דתצא אף אם נשאת ואח"כ באו עדים
טבלא א'
רישא – גרושה
סיפא – שבוי' דבעלמא
הקילו בה

ר' אושעיא
מתני לקולא (לא תצא אלו
נשאת ואח"כ באו עדים)
ארישא בגרושה אני
ומכל שכן דמתני נמי
לקולא (לא תצא אלו נשאת
ואח"כ באו עדים) בסיפא
בשבוי'

רבה בר אבין
ברישא בגרושה אני תצא
אפילו נשאת ואח"כ באו
עדים
מתני לקולא (לא תצא אלו
נשאת ואח"כ באו עדים)
בסיפא בשבוי

 )3תוספות כמבואר במהרש"א
א) קשיא – דלמא ר' אושעיא דמתני לקולא ברישא מיקל יותר בסיפא בשבוי' דלא תצא אפילו בבאו עדים
ואח"כ נשאת – ואל תיקשי דבאופן זה בתרתי פליגי דאימא לך דלא פליגי אלא בסיפא כמבואר בטבלא
ב'
טבלא ב'
רישא – גרושה
סיפא – שבוי' דבעלמא
הקילו בה

ר' אושעיא
לא תצא אלו נשאת ואח"כ
באו עדים
אבל בסיפא מקילינן יותר
דלא תצא אפילו בבאו
עדים ואחר כך נשאת

33

רבה בר אבין
ואף ברישא לא תצא אלו
נשאת ואח"כ באו עדים
לא תצא אלו נשאת ואח"כ
באו עדים

ב) הקדמה לתירוץ מהרש"א – בהמשך דגמרא איתא דאמר אבוה דשמואל דהא דקתני במשנה ואם
משנשאת באו עדים לא תצא אין משמעה נישאת ממש אלא "כיון שהתירוה לינשא אף על פי שלא
נשאת"
ג) תירוץ כמבואר במהרש"א – לא זו בלבד דמיקל אבוה דשמואל אשר אפילו אכתי לא נשאת אלא
דהתירוה לינשא ואחר כך באו עדים דלא תצא – אלא אף זו דקאמר לחומרא דתצא היכא דמקודם באו
עדים ולכן לא התירוה לינשא ואף על פי כן נשאת
 )4מהרש"א
א) קשיא לתירוץ דתוספות – מהיכי תיתי – דלמא בשבוי' שאני דמקילין כל כך דאלו באו עדים ואחר כך
נישאת לא תצא הגם דלא התירוה לינשא
ב) תירוץ – לקמן בברייתא קתני להך דהתירוה לינשא לגבי שבוי'

סוגיא דהאומרת גרושה אני חלק ב' תד"ה אית לי' דרב המנונא
בד"ה אית ליה דרב המנונא אף על גב דרב המנונא איירי בפניו כו' עכ"ל דבהדיא קאמר
רב המנונא אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה מ"מ לענין אם כבר נשאת מהני האי טעמא
דאינה מעיזה אפי' שלא בפניו ולמאי דמסיק נמי דכ"ע אית להו דרב המנונא כו' ומ"ס
שלא בפניו נמי כו' היינו נמי באם כבר נשאת דוקא וממתני' נמי מוכח דבשלא בפניו מעיזה
דהא באמרה גרושה אני ויש עדים שהיתה א"א אינה נאמנת ודו"ק:
 )1ניהדר למחלוקת דר' אושעיא ורבה בר אבין – האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני אם יש עדים
שהיתה אשת איש והיא אומרת גרושה אני אינה נאמנת – לר' אושעיא אם נשאת ואח"כ באו עדים לא תצא
– לרבה בר אבין תצא
 )2גמרא בדף כב – :אמר רב המנונא האשה שאמרה גרשתני נאמנת לינשא לכתחלה דחזקה דאין אשה מעיזה
פני' בפני בעלה
 )3גמרא דידן – לימא דר' אושעיא אית לי' דרב המנונא ורבה בר אבין לית לי' דרב המנונא
 )4תוספות כמבואר במהרש"א
א) קשיא – אף רב המנונא לא קאמר אלא דאין אשה מעיזה פני' בפני בעלה כשאומרת "גרשתני" – ואכן
מהאי טעמא מוסיף דנאמנת לינשא אפילו לכתחלה – מה שאין כן כשאמרה גרושה אני שלא בפניו
דלכאורה לא דן בי' רב המנונא כל עיקר
ב) תירוץ – אין הכי נמי דלרב המנונא איצטריך שתאמר גרשתני בפניו כדי שתהא לה נאמנות יתירה
שתוכל לינשא לכתחלה – אבל כשאמרה גרושה אני שלא בפני בעלה יש לה נאמנות מצד חזקה דאין
אשה מעיזה מיהת שלא תצא בדיעבד אם נשאת ואח"כ באו עדים
 )5מסקנא דגמרא – כולי עלמא אית להו דרב המנונא ובהא קמיפלגי דרבה בא אבין סבר כי איתמר דרב המנונא
בפניו אבל שלא בפניו מעיזה ור' אושעיא סבר שלא בפניו נמי אינו מעיזה
 )6מהרש"א – משמעו דלר' אושעיא נוקטין אשר שלא בפניו אינה מעיזה דיקא בגוונא דנשאת ואחר כך באו
עדים שהיתה אשת איש – דהרי בהדיא קתני במשנה דהאשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני אם באו
עדים שהיתה אשת איש דאינה נאמנת

תד"ה עד האידנא מאן נטרינהו
בד"ה עד האידנא מאן נטרינהו פי' דכבר נאסרו עכ"ל דבהא ודאי לא הוה טעי שמואל
דאטו משום דנעשתה בהן עבירה כבר יניחן עוד להעשות בהן עבירה אלא ודאי לא בעי
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שמואל אלא לומר דלא יועיל להן עוד שמירה לענין איסור כהונה דעד האידנא כו' וכבר
נאסרו כמ"ש התוס' ואביו א"ל דלא הוה לך לזלזולי בהו כולי האי לומר בהאי לישנא
כאילו שרי לזלזולי בהו להניחן בלא שמירה וק"ל:

דף כג:
סוגיא דב' נשים שנשבו חלק א' רש"י ד"ה אלא פשיטא
[דף כג עמוד ב] בפרש"י בד"ה אלא פשיטא כו' וחברתה נמי כו' ההוא לאו משום הימנותא
כו' עכ"ל ר"ל ולא שייך למתני בחברתה לא נאמנת ולא אינה נאמנת דבסהדותא דעדים
היא טמאה אלא {תנא} אינה נאמנת אדידה לחוד קאי ולכך קאמר לקמן (בסיפא)
{במציעתא} דתנא אינה נאמנת על חבירתה לחוד קשה האי לישנא ומה שדקדק מהרש"ל
בזה על פרש"י אינו קושיא לפי זה ודו"ק:
 )1הקדמה
א) נאמנת אשה למימר טמאה אני דשויתא נפשה חתיכה דאיסורא
ב) אין אשה נאמנת להעיד דחברתה טמאה
ג) בדליכא עדים שנשבית נאמנת אשה להעיד בעצמה דטהורה היא דהפה שאסר הוא הפה שהתיר
ד) בדאיכא עדים שנשבית אין אשה נאמנת להעיד בעצמה דטהורה היא משום דליכא הפה שאסר הוא הפה
שהתיר
ה) משום דבשבוי' הקילו נאמנת אשה להעיד דחברתה טהורה אפילו בדאיכא עדים שנשבית
 )2רישא דרישא דברייתא לפי שיטת אביי
רישא
דרישא

אני (אשה
א') טמאה
וחברתי
טהורה

נאמנת

היא
טמאה

חברתה
טהורה

 )iמצינו לאוקמה לרישא דרישא בין בדליכא עדים שנשבו בין בדאיכא עדים שנשבו
 )iiבדליכא עדים שנשבו אשה א' נאמנת לטמא עצמה דשויתא נפשה חתיכה דאיסורא – והגם דקתני
בברייתא דנאמנת אשה א' לטהר חברתה דמשמע דחברתה אינה טהורה אלא מכח עדות אשה א'
משום דבשבוי' הקילו – בקושטא כבר משתריא חברתה אפומא דידה דהרי אית לה הפה שאסר
הוא הפה שהתיר
 )iiiבדאיכא עדים שנשבו אשה א' נאמנת לטמא עצמה דשויתא נפשה חתיכה דאיסורא ובקושטא אף
בלא עדות שלה היתה טמאה דהרי לית לה פה שאסר הוא הפה שהתיר – וחברתה טהורה בעדות
אשה א' דבשבוי' הקילו
 )3רישא דברייתא לפי שיטת אביי למסקנא דגמרא דאיירי בדאיכא עדים שנשבו
רישא

אני
טהורה
וחברתי
טמאה

אינה
נאמנת

היא
טמאה

חברתה
טמאה

 )4רש"י
א) קשיא – הא דקתני דאשה א' אינה נאמנת נייחא לן על עצמה דהרי אמרה אני טהורה ואף על פי כן
טמאה משום דאיכא עדים שנשבית ולית לה הפה שאסר הוא הפה שהתיר – אבל למה קתני דאינה
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נאמנת על חברתה הרי אמרה דחברתה טמאה ובקושטא טמאה דכיון דאיכא עדים שנשבית גם חברתה
לית לה הפה שאסור הוא הפה שהתיר
ב) תירוץ רש"י להבנת מהרש"ל – על עצמה "אינה נאמנת" לטהר ועל חברתה נמי אינה נאמנת דגם בלא
דיבורה דאשה א' נאסרה מחמת דלית לה הפה שאסר הוא הפה שהתיר
ג) תירוץ רש"י להבנת מהרש"א – "אינה נאמנת" קאי דיקא על אשה א' דאין נאמנת לטהר עצמה – ועל
חברתה אף על גב דטמאה ההוא לאו משום הימנותא דאשה א' הוה דבלאו סהדותא דידה נמי טמאה היא
– בקיצור כיון דבסהדותא דעדים תליא מילתא לא שייך לאשה א' לגבי חברתה ענין נאמנות או אי
נאמנות
 )5המשך דברייתא – מציעתא
מציעתא

אני
וחברתי
טמאה

נאמנת
על עצמה
ואינה
נאמנת
על
חברתה

היא
טמאה

חברתה
?

 )6רש"י – מהא דקתני ואינה נאמנת על חברתה על כרחך משמע דחברתה טהורה ואיירי בדליכא עדים – דאי
אמרת דאיכא עדים וחברתה טמאה תיקשי
א) דבשלמא אינה נאמנת דרישא אף על גב דאכולה מילתא משמע שייך למיתניי' משום דידה (דאמרה
טהורה אני ובקושטא טמאה) הגם דליכא למיתניי' משום חברתה דהרי אמרה חברתי טמאה ובקושטא
טמאה
ב) אבל במציעתא דבהדיא תנא אינה נאמנת על חברתה קשה דהרי אמרה חברתי טמאה ואמרת דבקושטא
טמאה
 )7מהרש"ל – קשיא לרש"י
א) בלאו הא דבהדיא תנא ואינה נאמנת על חברתה נמי ליכא לשינויי בסיפא דאיירי בדאיכא עדים וחברתה
טמאה ואשר אינה נאמנת קאי נמי אסיפא מחמת (כדמפרש מהרש"ל לעיל) דגם בלא דיבורה דאשה א'
נאסרה חברתה
ב) דאי אתית לשנויי ככה במציעתא תיקשי הא דקתני דנאמנת לטמא עצמה דהרי אף היא בלאו דיבורה
נאסרה
 )8מהרש"א – לשיטת מהרש"א לעיל ניחא הא דלברר דחברתה טהורה סומך רש"י על הא דבהדיא תנא ואינה
נאמנת על חברתה – דאי לאו הכי בקושטא איכא לשנויי במציעתא כעין ברישא דלעולם איירי בדאיכא
עדים וחברתה טמאה ואף על פי כן קתני דאשה א' אינה נאמנת על חברתה כיון דבסהדותא דעדים תליא
מילתא לא שייך לאשה א' לגבי חברתה ענין נאמנות או אי נאמנות – ואל תיקשי הא דקתני במציעתא לגבי
אשה א' דנאמנת לטמא עצמה דתריץ דהגם דקבע מהרש"א אשר לגבי חברתה לא שייך לאשה א' לגבי
חברתה ענין נאמנות או אי נאמנות דלאו בסהדותא דאשה א' תליא מילתא – מכל מקום שייך לישנא דנאמנת
אשה א' לדיבורה לגבי עצמה דלאו ענין עדות היא אלא ענין לשויתא נפשה חתיכה דאיסורא
 )9המשך דברייתא – סיפא
סיפא

אני
וחברתי
טהורה

נאמנת
על
חברתה
ואינה
נאמנת
על עצמה

היא
טמאה

חברתה
טהורה

א) אלו מוקמת לסיפא בדליכא עדים שנשבו תיקשי אמאי אמרת דאין אשה א' נאמנת לגבי עצמה הרי איכא
הפה שאסר הוא הפה שהתיר – אלא מוכרח דאיכא עדים שנשבו ואשה א' אינה נאמנת לגבי עצמה
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דהרי בדאיכא עדים ליכא הפה שאסר הוא הפה שהתיר מה שאין כן לגבי חברתה נאמנת דבשבוי' הקילו
בעדות אשה

סוגיא דב' נשים שנשבו חלק ב' תוספות ד"ה אין רישא
תוס' בד"ה אין רישא כו' ואין נראה דאי בדליכא עדים היינו מציעתא אלא בדאיכא כו'
עכ"ל לא ידענא מאי קושיא דברישא לא קתני דחברתה טהורה אלא משום דחברתה
מסייעה לה ואצטריך מציעתא לאשמעינן דחברתה טהורה ע"פ עצמה אף על גב דחברתה
מכחישה דהא השתא נמי דאיירי רישא בדאיכא עדים לא זו אף זו קתני דאצטריך סיפא
כו' אף על גב דלא פסלה נפשה כו' גם לתירוצם קשה מאי פריך לקמן לאוקימתא דרב פפא
הא תו למה לי היינו רישא דרישא כיון דידע האי תירוצא דקאמרי אף על גב דלא פסלה
נפשה כו' ויש ליישב בדוחק:
 )1בחלק א' קבענו לשיטת אביי דרישא וסיפא דברייתא איירי בדאיכא עדים שנשבו ודבמציעתא איירי בדליכא
עדים שנשבו ואשר רישא דרישא לכאורה מצי איירי בין בדאיכא עדים שנשבו בין בדליכא עדים שנשבו
 )2תוספות – איצטריך כולהו גווני דברייתא
1

רישא
דרישא
מהלך א'
רישא
דרישא
מהלך ב'
רישא

4

מציעתא

אני טמאה
וחברתי
טהורה
אני טמאה
וחברתי
טהורה
אני
טהורה
וחברתי
טמאה
אני
וחברתי
טמאה

5

סיפא

אני
וחברתי
טהורה

2
3

עדי
שבוי'
כן

נאמנות
אשה א'
כן

טמאה

לא

כן

טמאה

טהורה

כן

לא

טמאה

טמאה

אשה א' אין לה פה שאסר פה שהתיר דהרי איכא עדים שנשבו
אשה ב' לא משתריא אפומא דידה דהרי אין לה פה שאסר וכו'

לא

נאמנת
על עצמה
ולא על
חברתה
נאמנת
על
חברתה
ואינה
נאמנת
על עצמה

טמאה

טהורה

אשה א' שויתה נפשה חתיכה דאיסורא
אשה א' לא מהימנא אחברתה וחברתה משתריא אפומא [דידה
דהרי ליכא עדים שנשבו

טמאה

טהורה

אשה א' אין לה פה שאסר פה שהתיר דהרי איכא עדים שנשבו
חברתה משתריא בנאמנות אשה א' דבשבוי' הקילו

כן

היא

חברתה

חידוש

טהורה

אשה א' שויתה נפשה חתיכה דאיסורא
חברתה משתריא בנאמנות אשה א' דבשבוי' הקילו
אשה א' שויתה נפשה חתיכה דאיסורא
חברתה משתריא אפומא דידה דהרי ליכא עדים שנשבו

 )3המשך תוספות
א) אי אמרת דרישא דרישא בדאיכא עדים שנשבו משתעי כבשורה  1הרי מרישא דרישא כבר מוכח
דחברתה משתריא ע"י עדות אשה א' מחמת דבשבוי' הקילו ותיקשי מאי רבותי' דסיפא בשורה – 5
אלא מוכרח דרישא דרישא בדליכא עדים משתעי כבשורה  2וקא מילף לן דחברתה משתריא אפומא
דידה
ב) אבל אכתי קשה דקבענו דמציעתא איירי בדליכא עדים שנשבו ומילף דחברתה משתריא אפומא דידה
ותיקשי דדין זה כבר ילפינן לה מרישא דרישא – אלא מוכרח כדאמרן לכתחלה דרישא דרישא בדאיכא
עדים שנשבו משתעי כבשורה  – 1ואל תיקשי דהדרא קשיא לדוכתא דמאי קא מוסיף סיפא לרישא
דרישא – דאימא לך דסיפא מוסיף אשר אשה א' יש לה נאמנות לטהר חברתה אפילו בכה"ג דאשה א'
מעידה גם כן לעצמה שהיא טהורה ולא חיישינן דמשקרת כשאמרה דחברתה טהורה משום דחשבה
לגומלין שחברתה תעיד דאשה א' נמי טהורה היא
ג) קשיא – אם כן לילף לן דינא דסיפא דנאמנת היכא דאמרה טהורה אני ואיכא למיחש לגומלין ואנא
ידענא דינא דרישא דרישא דמכ"ש דנאמנת היכא דאשה א' אמרה טמאה אני וליכא למיחש לגומלין
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ד) תירוץ – ברייתא בדרך "לא זו אף זו" מיתני – לא זו בלבד דאשה א' נאמנת לחברתה ברישא דרישא
היכא דאשה א' אמרה טמאה אני וליכא למיחש לגומלין – אלא אף זו דנאמנת נמי בסיפא בדאמרה
טהורה אני והוה אמינא דחוששין לגומלין
 )4מהרש"א
א) קשיא א' – נימא דרישא דרישא בדליכא עדים שנשבו משתעי כבשורה  2ואל תיקשי דאם כן הדרא
קשיא לדוכתא דמאי מוסיף מציעתא דאימא לך דהכא גם כן בדרך "לא זו אף זו" מיתני דלא זו בלבד
דברישא דרישא היכא דאשה א' מסייעת לחברתה ואומרת דחברתה טהורה משתריא חברתה אפומא
דידה – אלא אף זו דחברתה משתריא אפומא דידה במציעתא אע"ג דאשה א' אומרת דחברתה טמאה
היא
ב) קשיא ב' – בהמשך סוגיין מייתי שיטה מסויימת דרב פפא ומקשי לשיטתו למה איצטריך גוונא מסויימת
דברייתא דבו אשה א' נאמנת לחברתה (פרטי קושיא זו אינן מעניננו) ומתרצי דאיצטריך לאשמועינן
דלא חיישינן לגומלין – ותיקשי כיון דקבענו דמוכרח לאביי דרבותי' דסיפא היינו דאשה א' נאמנת אף
בדאיכא למיחש לגומלין – הוי לי' למקשן לאסוקי אדעתי' אשר אף לרב פפא איצטריך ברייתא
לאשמועינן דאשה א' נאמנת אף בדאיכא למיחש לגומלין

תד"ה אבל הכא
בד"ה אבל הכא דליכא כו' אף על גב דר"מ פליג אסיפא מודה ברישא עכ"ל ר"מ פליג
אסיפא היינו בעדים שאמרו כו' אבל אנוסים כו' הרי אלו נאמנים דפליג בה ר"מ ואמר
דאין נאמנין מטעמא דמודה בשטר שכתבו א"צ לקיימו אבל ברישא דמודה ר' יהושע
באומר לחבירו שדה כו' לא פליג בה ר"מ וק"ל:
עיין במהר"ם

רש"י ד"ה ר' יהודה אומר
בפרש"י בד"ה ר"י אומר אין מעלין כו' ואפי' היכא דליכא גומלין כו' עכ"ל היינו למאי
דמסיק {בדף כד }:דטעמא דר"י משום דמעלין מתרומה ליוחסין וק"ל:

דף כד.
תד"ה נשביתי וטהורה אני
[דף כד עמוד א] תוס' בד"ה נשביתי וטהורה כו' דמסיפא דמתני' שמעינן לה דקתני עיר
שכבשוה כו' עכ"ל ק"ק דהמ"ל משום הא לא אצטריך דממתני' דשתי נשים שנשבו כו'
נמי שמעינן לה דמיירי שיש עדים שנשבו ולכך אינן נאמנות על עצמן וק"ל:
 )1הקדמה – משניות בפירקין דקא מילפי דהפה שאסר הוא הפה שהתיר
א) משנה דף טו – :שדה זו של אביך היתה ולקחתי' הימנו
ב) משנה דף יח – :העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה אבל אנוסים היינו
ג) משנה דף כב – .אמרה נשביתי וטהורה אני נאמנת ואם יש עדים שנשבית והיא אומרת טהורה אני אינה
נאמנת
ד) משנה דף כג – :שתי נשים (שיש עדים) שנשבו וכו' אינן נאמנות
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ה) משנה דף כז – .עיר שכבשוה כרכים כל כהנות שנמצאו בתוכה פסולות דאין להן הפה שאסר הוא הפה
שהתיר משום דכולי עלמא ידעי שנכבשה העיר בעוד שהכהנות היו בתוכה
 )2גמרא – קשיא – כבר נתבאר בגמרא הא דאיצטריך לן משנה דשדה זו ומשנה דהעדים שאמרו אבל למה
איצטריך לן עוד משנה דאמרה נשביתי
 )3תוספות – אין לתרץ דאיצטריך לאשמועינן דהיכא דאיכא עדים שנשבית ליכא הפה שאסר הוא הפה שהתיר
דהרי דין זה כבר נודע לן ממשנה דעיר שכבשוה כרכום
 )4מהרש"א – הוי מצי נמי למימר אשר דין זה כבר נודע לו מהאי משנה גופה דב' נשים שנשבו דמיירי שיש
עדים שנשבו

תד"ה אבל אינו נאמן
בד"ה אבל אינו נאמן כו' לא יבדקו אלא יחוס אביה לבד דאפילו כו' עכ"ל פי' אמהות של
צד האב לבד ולא יצטרכו לבדוק אמהות של צד האם וק"ל:

תד"ה שלי חדש
בד"ה שלי חדש כו' ולרבותא דר"י נקטיה דאע"פ שמגרע כו' ואפ"ה נאמנים כו' עכ"ל
ומפרש"י נראה דלרבותא דאינו נאמן נקט לה דאע"פ שמוסיף עם זו דברים אחרים לשבח
שלא היה לנו לתלות באותו שבח לגומלין אפ"ה אינן נאמנים וק"ל:
 )1משנה כמבואר ברש"י – ראובן ושמעון ב' חמרין שנכנסו לעיר ואמר ראובן שלי חדש (ואינו יבש עדיין כל
צרכו) ושל שמעון ישן (ויבש כל צרכו) שלי אינו מתוקן (שאינו מעושר) ושל שמעון מתוקן (מעושר) אינו
נאמן דחיישינן לגומלין ר' יהודה אומר נאמן דלא חיישינן לגומלין
 )2רש"י – אינו נאמן הואיל ועם הארץ הוא ואינו נאמן על המעשר אע"פ שמעיד על שלו שאינו מתוקן ועוד
שמוסיף עם זו דברים אחרים לשבח את של חבירו אינו נאמן להחזיק את של חבירו בחזקת מתוקן שאינן
אלא מערימין אמור אתה כאן ואני במקום אחר
 )3רש"י לפי הבנת תוספות – לרבותא דר' יהודה נקטי' דאף על פי שמגרע את שלו ומשביח את חבירו ומיחזי
טפי כגומלין אפילו הכי נאמנין
 )4מהרש"א – מפירוש רש"י משמע דמילף רבותא לרבנן דאף בגוונא זו חיישי לגומלין
א) דסלקא דעתך אמינא
 )iכיון דהא גרידא דמגרע שלו ומשבח של חבירו אשר שלי עדיין אינו יבש כל צרכו ושלו כבר יבש
כל צרכו ליכא למתלי בגומלין (דהרי יבשות התבואה נראה לעינים לכל קונה)
 )iiלכן נוקטין דאינו חושב לגומלין אף להא דאומר שלי אינו מתוקן ושל חברי מתוקן
ב) קא משמע לן רבנן דחוששין דהא גופא דאומר שלי יבש וכו' מערים בגומלין כדי שינקטו הקונים שהוא
איש אמונה – ובמקום אחר יאמרו בהיפוך

דף כד:
סוגיא דמעלין מתרומה חלק א' תד"ה ואיבעית אימא
[דף כד עמוד ב] בד"ה ואיבעית כו' וא"ת ובאיזו סברא פליגי לימרו תרוייהו כו' עכ"ל
ר"ל למסקנא דלא חייש נמי ר"י לגומלין אלא דטעמיה משום דמעלין מתרומה וק"ל:
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 )1מעלה עשו ביוחסין דאיצטריך ב' עדים להעלות ליוחסין – וקמפליגי תנאים באם איצטריך ב' עדים להעלות
לתרומה ובאם מעלין מתרומה ליוחסין
 )2נבאר להלן דהני פלוגתות הא בהא תליא – דאי אמרת דמעלין לתרומה אף בעד אחד מובן דאין מעלין
מתרומה ליוחסין דאי לאו הכי סופו של דבר דבעקיפין מעלין ליוחסין בעד אחד אבל אי אמרת דאיצטריך
ב' עדים להעלות לתרומה מובן דמעלין מתרומה ליוחסין דהרי אף ליוחסין לא איצטריך אלא ב' עדים
 )3ברייתא – אני כהן וחברי כהן לרבנן נאמן להאכילו תרומה (דמעלין לכל אחד מהן לתרומה בעדותו של
חבירו הגם דאינו אלא עד אחד) ר' יהודה אומר אינו מאכילו תרומה
 )4גמרא
א) שיטה א' – תרוייהו סבירא להו דאין מעלין מתרומה ליוחסין ולכן סגי עד אחד להעלאה לתרומה –
ושאני ברייתא דאיירי במעידין זה את זה ולכן חייש ר' יהודה לגומלין ורבנן פליגי ולא חיישי לגומלין
ב) שיטה דאיבעית אימא – תרוייהו ס"ל דלא חיישינן לגומלין – ואפילו הכי לר' יהודה לא מצי עד אחד
להעלות חבירו לתרומה משום דס"ל דמעלין מתרומה ליוחסין – מה שאין כן רבנן דאית להו דמעלין
לתרומה בעד אחד משום דס"ל דאין מעלין מתרומה ליוחסין
 )5תוספות – קשיא לשיטת איבעית אימא – באיזו נקודה מסתובב מחלקותן – או דלימרי תרוייהו מעלין
מתרומה ליוחסין ואיצטריך ב' עדים להעלאה לתרומה או דלימרי תרוייהו אין מעלין מתרומה ליוחסין ועד
אחד סגי להעלאה לתרומה
 )6מהרש"א – אין להקשות קושיא זו אלא לשיטת איבעית אימא דלשיטה א' אתא שפיר דנקודת מחלקותן
היינו באלו חיישינן לגומלין ותרוייהו ס"ל דאין מעלין מתרומה ליוחסין ולכן אלו לא חיישינן לגומלין מעלין
לתרומה בעד אחד

תד"ה שאני הכא
בד"ה שאני הכא כו' וי"ל דשפיר הוה ידע דריע חזקייהו כו' אלא דהוה ס"ד כו' איכא
למיחש כו' עכ"ל וק"ק דמאי משני ריע חזקייהו דהא נמי ידע המקשה ואם נאמר דמשני
ליה דמ"מ משום דריע חזקייהו ליכא למיחש דלמא אתי לאסוקינהו לבסוף עיקר חסר מן
התירוץ ולולי דבריהם היה נראה השתא לקיים פרש"י והמתרץ נמי הניח סברת המקשה
דאע"ג שהיו מתייחסים אחרי ברזילי ולא מצאו כתבם איכא למיחש דלמא אתי לאסוקינהו
לבסוף אלא דמשני ליה דריע חזקייהו שכל כהנים אוכלים כו' כפרש"י ודו"ק:
מבואר להלן בסוגיא דמעלין מתרומה חלק ג'

דף כה.
סוגיא דמעלין מתרומה חלק ב' תד"ה או דלמא
[דף כה עמוד א] בד"ה או דילמא כו' אלא דתליא הא פלוגתא בפלוגתא אם חולקין תרומה
לעבד כו' עכ"ל לכאורה כיון דהך פלוגתא דמעלין מתרומה ליוחסין תליא בפלוגתא
דחולקין כו' הדרן קושי' התוספות דלעיל לדוכתין דבאיזה סברא פליגי לימרו תרוייהו
דחולקין ואין מעלין או דלימא תרוייהו דאין חולקין ומעלין ויש לפרש דבריהם דודאי הך
פלוגתא דמעלין עיקר ואית ביה טעמא דמר סבר מעלין משום דחיישינן לבית דין טועין
דשמא יעלו מתרומה ליוחסין ומר סבר דלא חיישינן לבית דין טועין שיעלו כמה שכתבו
התוס' לעיל אלא דר"ל הכא דפלוגתא דמעלין וסברתן אינה מפורשת אלא דשמעינן לה
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מפלוגתא דאשכחן בחולקין תרומה לעבד ומיהו עיקר פלוגתא וטעמיה במעלין ואין מעלין
כמ"ש התוס' לעיל ומשום דמעלין אין חולקין ומשום דאין מעלין חולקין ודו"ק:
 )1המשך תוספות ד"ה ואיבעית אימא – תירוץ לקושית תוספות בחלק א'
א) ר' יהודה ורבנן תרוייהו ס"ל דמעיקר הדין אין מעלין מתרומה ליוחסין ולכן מעיקר הדין סגי לן בעד
אחד להעלות לתרומה
ב) אבל ר' יהודה ס"ל דחוששין לב"ד טועין אשר בטעות יעלו מתרומה ליוחסין ולכן תיקנו דאיצטריך ב'
עדים להעלאה לתרומה ומאחר שתיקנו דאיצטריך ב' עדים להעלאה לתרומה נשתנה הדין ומעלין
מתרומה ליוחסין
ג) משא"כ רבנן דס"ל דאין חוששין לבית דין טועין ולכן לא איצטריך להו לתקן דאין מעלין לתרומה אלא
בב' עדים ונשאר עיקר הדין דאין מעלין מתרומה ליוחסין
 )2תוספות דף כה .ד"ה או דלמא – הא פשיטא דלכולי עלמא אין מעלין מאכילת תרומה ליוחסין דאיכא למיחש
דלמא עבד כהן הוא – אלא בחלוקת תרומה בגורן הוא דפליגי אלו חולקין תרומה לעבד בלא רבו – דהיינו
לר' יהודה משום דס"ל דאין חולקין תרומה לעבד בלא רבו קסבר דמעלין ליוחסין מי שחלקו לו תרומה
בגורן – ולרבנן משום דס"ל דחולקין תרומה לעבד בלא רבו קסברי דאין מעלין ליוחסין מי שחלקו לו
תרומה בגורן
 )3מהרש"א
א) קשיא – חזרה קושיית תוספות לדוכתא דבאיזו נקודה מסתובב מחלקותן – לימרו תרוייהו דחולקין
תרומה לעבד בלא רבו ואין מעלין מן חלוקת תרומה ליוחסין או דלימרו תרוייהו דאין חולקין תרומה
לעבד בלא רבו ומעלין מן חלוקת תרומה ליוחסין
ב) תירוץ – תוספות במקומן עומדין דמעיקר הדין אין מעלין מן חלוקת תרומה ליוחסין – ר' יהודה חושש
אשר בית דין טועין יעלו מחלוקת תרומה ליוחסין ולכן תיקנו דאין חולקין תרומה לעבד בלא רבו
וכתוצאה ממחלוקת זו לר' יהודה נשתנה הדין ומעלין מן חלוקת תרומה ליוחסין – ורבנן לא חוששין
לבית דין טועין ולכן נשאר הדין דאין מעלין מתרומה ליוחסין ודחולקין תרומה לעבד בלא רבו
ג) קשיא – נמצא דבדין מעלין מתרומת ליוחסין תליא מילתא אלו חולקין תרומה לעבד בלא רבו – ותיקשי
למה אמרו תוספות אשר באלו חולקין תרומה לעבד בלא רבו תליא מילתא אלו מעלין מתרומה ליוחסין
ד) לא קאמרי תוספות ככה אלא משום דתנאי פליגי בהדיא בדף כח :באלו חולקין תרומה לעבד בלא רבו
ולא מצינן דפליגי תנאי בהדיא אלו מעלין מתרומה ליוחסין

סוגיא דמעלין מתרומה חלק ג' תוספות בדף כד :ד"ה שאני
הכא
בד"ה שאני הכא כו' וי"ל דשפיר הוה ידע דריע חזקייהו כו' אלא דהוה ס"ד כו' איכא
למיחש כו' עכ"ל וק"ק דמאי משני ריע חזקייהו דהא נמי ידע המקשה ואם נאמר דמשני
ליה דמ"מ משום דריע חזקייהו ליכא למיחש דלמא אתי לאסוקינהו לבסוף עיקר חסר מן
התירוץ ולולי דבריהם היה נראה השתא לקיים פרש"י והמתרץ נמי הניח סברת המקשה
דאע"ג שהיו מתייחסים אחרי ברזילי ולא מצאו כתבם איכא למיחש דלמא אתי לאסוקינהו
לבסוף אלא דמשני ליה דריע חזקייהו שכל כהנים אוכלים כו' כפרש"י ודו"ק:
 )1ברייתא – בני ברזילי אוכלי תרומה בבבל היו ולא מצאו כתב ייחוס שלהן ויגאלו מן הכהונה בימי עזרא
כשעלו מן הגולה – וגדולה חזקה אשר בגלל שאכלו תרומה בגולה המשיכו לאכול תרומה בארץ ישראל
לאחר שעלו – אבל מקדשי מקדש לא אכלו
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 )2גמרא
א) לכאורה מוכרח דאין מעלין מנשיאות כפים ליוחסין דהרי בבבל היו בני ברזילי נושאי כפים ומאחר
דגדולה חזקה בפשיטות המשיכו להיות נושאי כפים לאחר שעלו – ואי אמרת דמעלין מנשיאות כפים
ליוחסין מאי הועילו חכמים בזה שתקנו שלא יאכלו קדשי מקדש – הרי לבסוף מחמת דממשיכין להיות
נושאי כפים אתאי לאסקינהו מנשיאות כפים ליוחסין ולקדשים
ב) אבל בקושטא לית למידק ככה דלעולם אימא לך דבדרך כלל מעלין מנשיאות כפים ליוחסין ושאני בני
ברזילי דנקטו דלעתיד ידעו כולי עלמא שלא להעלותן מנשיאות כפים ליוחסין משום "דריע חזקייהו"
 )3רש"י – "ריע חזקייהו" בהא גופא שלא אכלו קדשי מקדש
 )4תוספות – "ריע חזקייהו" מחמת דהתיחסו לברזילי שישראל הי' ולא מצאו כתב ייחוס שלהן
 )5המשך תוספות
א) קשיא – בהוה אמינא בעוד דלא אסיק אדעתייהו דריע חזקייהו – אמאי לא הקשו בפשיטות דאם מעלין
מנשיאות כפים ליוחסין למה מעיקרא נגאלו מן הכהונה ליוחסין ולקדשי מקדש
ב) תירוץ – אף בהוה אמינא כבר אסיק אדעתייהו דנגאלו מיוחסין ומקדשי מקדש על התיחתם וכו' – אלא
הקשו דאי אמרת דמעלין מנשיאות כפים ליוחסין יכול להיות דההיא ריעותא על התיחתם וכו' ישתכח
ברוב הימים ולבסוף אתאי לאסקינהו ליוחסין – ומשני דריע חזקייהו – קושיית מהרש"א להלן בולטת
 )6מהרש"א
א) קשיא – מאי משני ריע חזקייהו דהא נמי ידע המקשה ואם נאמר דמשני ליה דמשום דריע חזקייהו ליכא
למיחש דלמא ישתכח ברוב הימים אכתי תיקשי דעיקר חסר מן התירוץ
ב) תירוץ בדרך אחרת – בהוה אמינא כבר הבינו דנגאלו מן הכהונה מחמת ייחוסם לברזילי ועל שלא
מצאו כתבם – והקשו בגמרא דניחוש דלסוף תשתכח ריעותא זו ויאכלו קדשים מחמת העלאה מנשיאות
כפים – ובמסקנא מתרצין כבשיטת רש"י דריע חזקייהו בהא שלא אכלו קדשי מקדש ומחמת ריעותא
זו ידעו שלא לאסקינהו לבני ברזילי מנשיאות כפים ליוחסין

סוגיא דמעלין מתרומה חלק ד' גמרא מאי לאו ליוחסין
גמ' מאי לאו ליוחסין לא לתרומה כו' חלה גופה לתרומה כו' ומסקינן מחלה דרבנן לתרומה
דאורייתא כו' וצ"ל לפי זה דומיא דהכי מנשיאות כפים לתרומה אפי' לתרומה דאורייתא
וא"כ פשוט מיהת הא דלמ"ד אין מעלין מנשיאות כפים ליוחסין ע"כ דאין מעלין נמי
מתרומה אפילו דאורייתא ליוחסין ודו"ק:
 )1קבענו בחלק א' דלכולי עלמא איצטריך ב' עדים להעלות ליוחסין משום דמעלה עשו ביוחסין – ואשר למ"ד
דמעלין מתרומה ליוחסין מובן דאיצטריך נמי ב' עדים להעלאה לתרומה דאי לאו הכי לאחר שמעלין לתרומה
בעד אחד הדר יעלו מתרומה ליוחסין
 )2גמרא – איבעיא – האם מעלין מנשיאות כפים ליוחסין
 )3ברייתא – חזקה לכהונה נשיאות כפים בבבל ואכילת חלה בסוריא
 )4גמרא
א) קשיא – העלאה מחלה אי אפשר שתהא לתרומה דהרי חלה גופה כבר אית לה קדושת תרומה ובפשיטות
דאוכל תרומה הלכך מוכרח דהעלאה זו ליוחסין היא ומסתבר נמי דכמו דהעלאה מחלה משמעו ליוחסין
כמו כן העלאה מנשיאות כפים נמי ליוחסין – הרי איפשוט מברייתא דמעלין מנשיאות כפים ליוחסין
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ב) תירוץ – לית למיפשיט מידי דלעולם אימא לך דההיא העלאה מן חלה לתרומה היא ואיירי בחלה דרבנן
וקמ"ל דמעלין מחלה דרבנן לתרומה דאורייתא ונמצא דהאי העלאה מנשיאות כפים נמי יכול להיות
דלתרומה דאורייתא היא ולא ליוחסין
 )5מהרש"א – פשוט מיהת הא דלמ"ד אין מעלין מנשיאות כפים ליוחסין ע"כ דאין מעלין נמי מתרומה
דאורייתא ליוחסין – דאי לאו הכי יעלו מנשיאות כפים לתרומה דאורייתא ומתרומה דאורייתא ליוחסין

סוגיא דמעלין מתרומה חלק ה' תד"ה נשיאות כפים בבבל
תוס' בד"ה נשיאות כו' דבסוריא נמי הוי מדרבנן כו' עכ"ל ר"ל הוה מדרבנן בזמן הזה
מ"מ אין מדקדקין בחלה בבבל שהיא לעולם מדרבנן כמו בסוריא דהות מדאורייתא קודם
שגלו משום דכיבוש יחיד כו' וקאמרי אכילת חלה בסוריא וה"ה נשיאות כפים בסוריא
דשם ג"כ בתי דינין קבועין כדמוכח בברייתא דלקמן ובהא ודאי לא פליגי:
 )1ברייתא א' כמבואר ברש"י ותוספות
א) נשיאות כפים חזקה לכהונה בבבל מחמת דבתי דין קביעי בבבל ובודקין נושאי כפים
ב) אכילת חלה חזקה לכהונה בסוריא אבל לא בבבל ואע"ג דאכילת חלה בזמן הזה דרבנן היא בין בבבל
בין בסוריא מכל מקום בבבל אין מדקדקין בחלה כמו בסוריא
 )2תוספות כמבואר במהרש"א – היינו טעמא דבזמן הזה לא מדקדקין בחלה בבבל כבסוריא משום דבזמן הבית
היתה חלה דאורייתא בסוריא דברייתא א' אית לה דכיבוש יחיד שמי' כיבוש – אבל בבבל דרבנן היתה
אפילו בזמן הבית דלא כבשוה
 )3ברייתא ב' – נשיאות כפים חזקה לא לבד בבבל אלא אף בסוריא מפני שב"ד קביעי גם בסוריא אבל אכילת
חלה בסוריא אינה חזקה משום דברייתא ב' ס"ל דכיבוש יחיד לאו שמי' כיבוש
ברייתא א'
ברייתא ב'

נשיאות כפים בבבל
חזקה דב"ד קביעי
חזקה דב"ד קביעי

נשיאות כפים בסוריא
חזקה דב"ד קביעי

אכילת חלה בסוריא
חזקה דשמי' כיבוש
לא חזקה דאינה
כיבוש

אכילת חלה בבבל
אינה חזקה

 )4המשך תוספות – נשיאות כפים חזקה בין בבל בין בסוריא
 )5מהרש"א – אף על גב דברייתא א' לא מיתני אלא דנשיאות כפים חזקה היא בבבל לא מסתבר לתוספות דהני
ברייתות פליגי באלו קביעי ב"ד בסוריא – אלא מסתבר להו ביותר דברייתא א' באמרה דנשיאות כפים
חזקה בבבל כיוונה למימר דחזקה היא אף בסוריא

דף כה:
תד"ה עדות הבאה
[ דף כה עמוד ב] בד"ה עדות הבאה כו' פי' שאנו יודעין שהוא כהן כו' שמוחזק לן שהוא
לוי עכ"ל דלפירוש רש"י הל"ל חזקה הבאה מכח עדות וק"ל:
 )1גמרא – "עדות כהונה הבאה מכח חזקה כחזקה" כי ההוא שהעיד מוחזקני בפלוני שכהן הוא דקרא ראשון
ולאחריו קרא לוי
 )2רש"י – "עדות כהונה הבאה מכח חזקה" משמעו דמקבלים העדות ומאכילין אותו תרומה כאלו ראינו אנן
לאותה חזקה שזה העיד
 )3תוספות – "עדות כהונה הבאה מכח חזקה" משמעו אשר אנו יודעין שהוא כהן מחמת עדות אשר קרא אחריו
מי שמחזיקין בו שהוא לוי
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 )4מהרש"א – לתוספות לא נהירא להו שיטת רש"י דהרי לא העיד העד על חזקה שראה אלא אנו הן דמחזיקין
בפלוני שהוא כהן מחמת עדותו של העד

תד"ה שקרא אחריו לוי
בד"ה שקרא אחריו לוי כו' קטן מישראל שקרא אחריו עכ"ל ובפ' הנזקין כתבו התוס'
דאיכא לפרש נמי שהיה הלוי גדול משלפניו ומהרש"ל כתב לפי דברי התוס' דהכא דלא
ניחא להו לפרש כן דמנא ידע הא לא ידע אותו ע"ש ורש"י כתב לתרץ בזה דכהן אחר הוה
התם ואי לאו דהאי כהן הוא לא הוה לוי קרא אבתריה וקשה לפירושו דמה"ט שהיה שם
כהן אחר המ"ל דע"כ זה שקרא ראשון כהן הוא כיון שלא קראו בראשון כהן אחר שהיה
שם ודוחק לומר שהיה מסתפק בו דשמא גדול הוא כרב דקרי בכהני ועוד דא"כ מאי קאמר
ולא יקרא ישראל גדול לפני לוי כו':
 )1גמרא – ההוא דאתא לקמיה דר' אמי אמר לי' מוחזקני בזה שהוא כהן שקרא ראשון בבית הכנסת ושקרא
אחריו לוי והעלהו ר' אמי לכהונה על פיו
 )2רש"י
א) אמרינן במסכת גיטין אם יש שם כהן לא יקרא ישראל גדול לפני לוי ולכן נקטינן אשר זה קרא ראשון
מחמת שהי' כהן (ולא מחמת שהי' גדול) ולכן קרא אחריו לוי
ב) שאלה – דלמא אין שם כהן ואף זה אינו כהן ובאופן דליכא כהן אמרינן ד"נתפרדה החבילה"
ג) תשובה א' – היכא דנתפרדה החבילה אין לוי קורא כל עיקר
ד) תשובה ב' – יש מפרשים אשר "נתפרדה החבילה" משמעו שבמקום שאין כהן אם רוצה ישראל גדול
לקרות לפני לוי קורא – ואף על פי כן נקטי בנידון דידן דזה לא עלה בגוונא דנתפרדה החבילה "דהיכא
דאיכא כהן לא נתפרדה החבילה ולא יקרא ישראל גדול לפני לוי" (בלשון רש"י) והכא כהן אחר הוה
התם הלכך אי לאו דהאי כהן הוה לא הוה לוי קרי אבתרי'
 )3מהרש"א
א) קשיא לתירוץ רש"י לשיטת יש מפרשים – מהא גופא דכהן אחר הוה התם מוכרח אשר זה כהן הי' כיון
שלא קראו בראשון אותו כהן אחר
ב) תשובה – אי לאו דקרא אחריו לוי היינו מסתפקים דזה אינו כהן וקרא ראשון במקום אותו כהן אחר
מחמת דזה שקרא ראשון הי' גדול כרב ומי שהוא גדול כרב קורא במקום כהן – אבל השתא דקרא
אחריו לוי מוכרח דכהן הוא
ג) פירכא – דוחק להסתפק שזה הי' גדול כרב – ועוד תיקשי אשר ישראל שגדול כרב יוצא מן כלל של
רש"י "דהיכא דאיכא כהן לא יקרא ישראל גדול לפני לוי" אלא קורא ראשון במקום כהן אפילו בפני
לוי והאיך מסקי בגמרא דזה כהן הי' מחמת דקרא אחריו לוי
 )4תוספות – כשנתפרדה החבילה עולין לפי גדולתן
 )5המשך תוספות בפרה הניזקין – בסוגיא דידן מדובר בלוי שהי' גדול מזה שקראו ראשון ולכן לא חשש ר'
אמי אשר נתפרדה החבילה
 )6המשך תוספות דידן – ביאור ר"י הלוי – לא חשש ר' אמי לנתפרדה החבילה מחמת שקרא אחריו לוי קטן
מישראל שקרא שלישי
 )7מהרש"ל מובא במהרש"א – לא ניחא לי' לר"י הלוי שיטת תוספות בפרק הניזקין דהרי לא הכירו זה שעלה
ראשון ושדנין בי' אלו כהן הוה ומנא ידע העד אם הוא גדול הא לא ידע אותו
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תד"ה שקרא לפניו כהן
בד"ה שקרא לפניו כהן פי' פעם אחת עכ"ל משום דמפרש"י נראה דאם אין כאן לוי
קוראים שני כהנים זה אחר זה ואינו כן דמסקינן שם דאותו כהן קורא שנית וזה שדקדקו
לומר שלא היה הכהן שלפניו קרא אלא פ"א ואם לא היה זה לוי היה קורא פעם ב' וק"ל:
 )1גמרא – ההוא דאתא לקמי' דרבי יהושע בן לוי אמר ליה מוחזקני בזה שהוא לוי שקרא שני בבית הכנסת –
בחזקת שהוא לוי או בחזקת שהוא גדול – שקרא לפניו כהן והעלהו רבי יהושע בן לוי ללויה על פיו
 )2רש"י – אי לאו דהאי לוי הוא לא היה קורא שני אלא שלישי – דשני כהנים היו קורין לפניו והוא שלישי
דהכי אמרינן במסכת גיטין אם אין שם לוי קורא כהן במקומו
 )3תוספות כמבואר במהרש"א – נקטינן דלוי הוא מפני "[שלא] קרא לפניו כהן [אלא] פעם אחת" – דתוספות
פליגי על רש"י וס"ל דבדליכא לוי קורא כהן אחד בין בראשון בין בשני

סוגיא דנאמן להאכילו חלק א' תד"ה הרי שאמר
בד"ה הרי שאמר כו' יהא נאמן לכ"ע לתרומה וליוחסין במגו דאי בעי אמר אינו בני כו'
עכ"ל ר"ל ול"ל לרבי טעמא שבידו להאכילו בתרומה ורבי חייא נמי אמאי פליג עליה
בתרומה יהא נאמן אביו עצמו במגו כו' וליוחסין נמי יהא נאמן לכולי עלמא על ידי צירוף
אחר עמו במגו כו' כמה שכתבו התוס' לקמן וק"ל:
 )1ברייתא – הרי שבא ואמר בני זה וכהן הוא נאמן להאכילו בתרומה ואינו נאמן להשיאו אשה דברי רבי –
אמר לו ר' חייא אם אתה מאמינו להאכילו בתרומה תאמינו להשיאו אשה ואם אי אתה מאמינו להשיאו אשה
לא תאמינו לאכול בתרומה – אמר לי' רבי אני מאמינו להאכילו בתרומה שבידו להאכילו בתרומה ואיני
מאמינו להשיאו אשה שאין בידו להשיאו אשה
 )2ביאור לפי תד"ה נאמן
א) אין מעלין ליוחסין אלא על פי ב' עדים – רבי ס"ל דמעלין לתרומה על פי עד אחד מחמת דס"ל דאין
מעלין מתרומה ליוחסין – ואף על גב דבדרך כלל אב פסול להעיד לבנו מחמת קורבות מכל מקום כשר
לעדות זו בתורת עד אחד אם בידו לעשות מה שייעשה אם מקבלין עדותו – משא"כ לר' חייא מושג
של "בידו" לא מכשיר חסרון דקורבה והלכך אין לאב כח של עד אחד
ב) ונמצא
 )iדלרבי עדותו של אב בתורת עד אחד סגי להעלות בנו לתרומה מחמת דאב יש לו נאמנות דעד אחד
ודאין מעלין מתרומה ליוחסין – מה שאין כן לר' חייא אין לאב נאמנות כל עיקר
 )iiולהשיאו אשה דהיינו ליוחסין דלגבי' איצטריך ב' עדים אפילו לרבי לא מצינו להחשיב לאב אפילו
כעד אחד מן הני ב' עדים משום דאין בידו להשיאו אשה
 )3תד"ה הרי שאמר כמבואר במהרש"א – מלשון הברייתא משמע דאין ידוע לנו אם ראובן בנו הוא של יעקב
ודאתא יעקב להעיד על ראובן שהוא בנו ושהוא כהן – ותיקשי דהרי אלו לא העיד יעקב אשר ראובן בנו
הוא הוי מקבלין עדותו של יעקב לתרומה וליוחסין דראובן כהן הוא והשתא נמי שהעיד יעקב דראובן בנו
הוא נהימני' ליעקב להעיד במגו דלא הוי אמר דראובן בנו הוא – דהיינו – להאכילו תרומה אמאי איצטריך
רבי ל"בידו" כדי שנאמינו לאב בתורת עד אחד ואמאי לא מאמינו ר' חייא בתורת עד אחד – ולהשיאו אשה
בין לרבי בין לר' חייא אמאי לא מצרפין עדות אב כעד שני להשיאו אשה
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סוגיא דנאמן להאכילו חלק ב' תד"ה נאמן להאכילו
בד"ה נאמן להאכילו כו' אבל רב אשי בהגוזל אפשר דס"ל כמ"ד מעלין כו' עכ"ל ר"ל
דס"ל מעלין מנשיאות כפים ליוחסין דהשתא הנך ברייתות מתוקמן בפשיטות מנשיאות
כפים ומחלה וחילוק גרנות ליוחסין ולא אצטריך לן למימר הך סברא דמעלין מתרומה
דרבנן לדאורייתא ומיהו רב אשי אף על גב דאליבא דרבי מסיק הכי שם ומוקי הנך ברייתות
כפשטיה ע"כ דלא אתיא כרבי דהא תנא בהו דמעלין מחלה וחילוק גרנות ליוחסין ורבי
ע"כ דס"ל דאין מעלין מתרומה ליוחסין כמ"ש התוס' לעיל ודו"ק:
 )1קבענו בדף כד :בסוגיא דמעלין לתרומה חלק א' דלכולי עלמא איצטריך ב' עדים להעלות ליוחסין משום
דמעלה עשו ביוחסין – ואשר למ"ד דמעלין מתרומה ליוחסין מובן דאיצטריך נמי ב' עדים להעלאה לתרומה
דאי לאו הכי לאחר שמעלין לתרומה בעד אחד הדר יעלו ליוחסין מתרומה
 )2גמרא – איבעיא – האם מעלין מנשיאות כפים ליוחסין
 )3ברייתא – חזקה לכהונה נשיאות כפים בבבל ואכילת חלה בסוריא
 )4גמרא
א) קשיא – העלאה זו מחלה לא יתכן שהיא לתרומה דהרי חלה כבר אית לה קדושת תרומה ובפשיטות
דאוכל תרומה הלכך מוכרח דהעלאה זו ליוחסין היא ומסתבר דהעלאה מנשיאות כפים נמי ליוחסין היא
– הרי איפשוט מברייתא דמעלין מנשיאות כפים ליוחסין
ב) תירוץ – לית למיפשיט מידי דלעולם אימא לך דההיא העלאה מן חלה לתרומה היא ואיירי בחלה דרבנן
וקמ"ל דמעלין מחלה דרבנן לתרומה דאורייתא (וכן נמי דמעלין מתרומה דרבנן לתרומה דאורייתא)
ונמצא דהאי העלאה מנשיאות כפים נמי יכול להיות דלתרומה דאורייתא היא ולא ליוחסין
 )5מהרש"א שם – פשוט מיהת הא דלמ"ד אין מעלין מנשיאות כפים ליוחסין ע"כ דאין מעלין נמי מתרומה
דאורייתא ליוחסין – דאי לאו הכי יעלו מנשיאות כפים לתרומה דאורייתא ומתרומה דאורייתא ליוחסין
 )6תוספות
א) קובעין מטעם שאינה מעניננו אשר רבי ס"ל דאין מעלין מתרומה דאורייתא ליוחסין
ב) קשיא – להלן בסוגיין אמרו דרבי ס"ל אשר מסיח לפי תומו נאמן בתרומה ובפרק הגוזל אוקי רב אשי
ההיא דרבי בתרומה דרבנן – ותיקשי דכיון דקבענו אשר רבי ס"ל דאין מעלין מתרומה דאורייתא
ליוחסין הוו לי' למימר דאכיל נמי תרומה דאורייתא כעין הא דקבענו לברייתא דלעיל דמעלין מן חלה
דרבנן לתרומה דאורייתא כיון דברייתא ס"ל דאין מעלין מתרומה דאורייתא ליוחסין
ג) תירוץ א' כמבואר במהרש"א
 )iרב אשי דידי' ס"ל דמעלין מנשיאות כפים ליוחסין ונמצא דרב אשי מצי סבור דברייתא ס"ל דמעלין
ליוחסין גם כן מתרומה דאורייתא – ודלא משתעי בכלל בהעלאה מתרומה דרבנן לתרומה
דאורייתא ודלעולם אין מעלין מתרומה דרבנן לתרומה דאורייתא – וכיון דרב אשי ס"ל כרבי
דמסיח לפי תומו נאמן לאכול בתרומה מצי רב אשי מימר דאינו נאמן אלא לגבי תרומה דרבנן
 )iiמה שאין כן רבי גופי' – דקבענו דס"ל דאין מעלין מתרומה דאורייתא ליוחסין – אכן סבר דבמסיח
לפי תומו מעלין אף לתרומה דאורייתא

סוגיא דנאמן להאכילו חלק ג' תוספות בא"ד וכן מתניתין
בא"ד וכן מתני' דלקמן כו' ומוקי לה בתרומה דרבנן היינו מתרומת פירות כו' עכ"ל דההיא
מתניתין ס"ל דמעלין מתרומה ליוחסין כדאמר לקמן וא"כ ע"כ הא דנאמנין על מה שראו
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בקוטנן היינו דוקא בתרומת פירות או תרומת חו"ל דבתרומת ארץ ישראל אפילו בזמן הזה
דהוי דרבנן כיון דמעלין ממנה ליוחסין ע"כ דאין נאמנין על מה שראו בקוטנן וק"ל:
 )1תירוץ ב' לקושיית תוספות לרבי ורב אשי
א) ההיא ברייתא דמשמע ד מ"ד דאין מעלין מתרומה ליוחסין ס"ל דמעלין מתרומה דרבנן לתרומה
דאורייתא – כוונתה דמעלין מתרומת דגן ותירוש בארץ ישראל לתרומה דאורייתא דלכ"ע תרומת דגן
ותירוש בארץ ישראל הגם דרבנן היא בזמן הזה מכל מקום דאורייתא היתה בזמן המקדש
ב) אבל לכולי עלמא אין מעלין לתרומה דאורייתא מתרומת פירות או מתרומת חוץ לארץ דאף בזמן הבית
לא היתה אלא דרבנן ורב אשי דקאמר אליבא דרבי דאין מעלין מתרומה דרבנן לתרומה דאורייתא
בתרומת פירות או תרומת חוץ לארץ משתעי
 )2משנה בדף כח – .ואלו נאמנין להעיד בגודלן מה שראו בקוטנן זכור הייתי שהיה איש פלוני יוצא מבית
הספר לטבול לאכול בתרומה
 )3גמרא דף כח :מוקי למשנה בתרומה דרבנן ומפרשי נמי דמשנה אית לה דמעלין מתרומה ליוחסין
 )4תוספות כמבואר במהרש"א – מוכרח דהך תרומה דרבנן דמעידין עליו בגודלן מה שראו בקוטנן משמעו
תרומת פירות או תרומת חו"ל דלכולי עלמא לא מעלין מהן לתרומה דאורייתא – ואין משמעו תרומת ארץ
ישראל דאליבא דברייתא לעיל בחלק א' מעלין ממנה לתרומה דאורייתא ואשר אליבא דמשנה מעלין ממנה
ליוחסין

סוגיא דנאמן להאכילו חלק ד' תוספות בא"ד מה שלא העלם
בא"ד מה שלא העלם מנשיאות כפים לתרומה דאורייתא היינו משום דריע חזקייהו עכ"ל
ואיכא למימר נמי דאין מעלין מנשיאות כפים שאינו אלא איסור עשה לתרומה דאורייתא
דעון מיתה כדאמר לעיל וק"ל:
 )1גמרא דף כד:
א) איבעיא להו מהו להעלות מנשיאות כפים ליוחסין תיבעי למ"ד מעלין מתרומה ליוחסין הני מילי תרומה
דעון מיתה היא אבל נשיאות כפים דאיסור עשה לא או דלמא לא ותיבעי למ"ד אין מעלין מתרומה
ליוחסין וכו' – תיפשוט מדתניא ר' יוסי אומר גדולה חזקה שנאמר ומבני ברזילי וכו' אמר להם הרי
אתם בחזקתכם במה הייתם אוכלים בגולה בקדשי הגבול אף כאן בקדשי הגבול ואי סלקא דעתך מעלין
מנשיאות כפים ליוחסין הני כיון דפרסי ידייהו אתי לאסוקינהו שאני הכא דריע חזקייהו ואלא מאי
גדולה חזקה מעיקרא אכול בתרומה דרבנן השתא אכול בתרומה דאורייתא ואי בעית אימא השתא נמי
בתרומה דרבנן אכול בתרומה דאורייתא לא אכול וכי מסקינן מתרומה ליוחסין בתרומה דאורייתא
בתרומה דרבנן לא מסקינן וכו'
 )2המשך תוספות דידן
א) ללישנא דגמרא שם "דמעיקרא אכול בתרומה דרבנן השתא אכול בתרומה דאורייתא" תיקשי דקבענו
דלכ"ע אין מעלין מתרומה דרבנן דחוץ לארץ לתרומה דאורייתא
ב) תירוץ – התם העלם מן נשיאות כפים לתרומה דאורייתא
ג) קשיא – ללישנא "דהשתא נמי תרומה דרבנן אכול תרומה דאורייתא לא אכול" למה לא העלם מן
נשיאות כפים לתרומה דאורייתא
ד) תירוץ – לא העלם לתרומה דאורייתא מחמת דריע חזקייהו
 )3מהרש"א – תירוץ אחרת לנמק לישנא דהשתא נמי תרומה דרבנן אכול – כמו דאמרו בגמרא לעיל "מהו
להעלות מנשיאות כפים ליוחסין תיבעי למ"ד מעלין מתרומה ליוחסין הני מילי תרומה דעון מיתה היא אבל
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נשיאות כפים דאיסור עשה לא" כמו כן מצינן למיסמך על ההיא "הני מילי" לנמק דאין מעלין מנשיאות
כפים לתרומה דאורייתא מחמת דנשיאות כפים לית בה עון מיתה

דף כו.
תד"ה אין בתר דקנסינהו
[דף כו עמוד א] תד"ה אין בתר כו' ועוד דלמ"ד קנסא לעניים היכי הוה חזקה לכהונה כו'
עכ"ל כתב מהרש"ל אין להקשות כו' דלמא מה שאמר לעניים היינו עניי כהנים בתר
דקנסינהו ולא ללוים כו' עכ"ל והאריך ע"ש ועוד נראה בזה דאי משום עניות ניתן להם
מ"ל עניי כהנים ומ"ל עניי לוים וישראלים ואי משום כהונה ניתן להם מ"ל עשירים ומ"ל
עניים דאין סברא משום עניות ומשום כהונה וק"ל:
 )1ברייתא א' – מעשר ראשון חזקה לכהונה
 )2ברייתא ב' – ר' עקיבא תרומה לכהן מעשר ראשון ללוי – ר' אלעזר בן עזרי' מעשר ראשון אף לכהן
 )3גמרא
א) שאלה – מנא לה לברייתא א' דפלוני שאוכל מעשר ראשון כהן הוא
ב) תשובה – אתיא כר' אלעזר בן עזרי' דברייתא ב'
ג) קשיא – אף בברייתא ב' לא ס"ל ר' אלעזר בן עזרי' אלא דמעשר ראשון אף לכהן
ד) תירוץ – "אין בתר דקנסינהו עזרא"
 )4תוספות
א) רצונם לומר כזה
ר' עקיבא
ראב"ע

לפני דקנסינהו
ללוי
לכהן ואף ללוי

בתר דקנסינהו
לכהן וללוי
לכהן

ב) דהיינו ברייתא א' אליבא דר' אלעזר בן עזרי' אזלא והא דקאמר ר' אלעזר בן עזרי' בברייתא ב' דמעשר
ראשון אף לכהן לפני דקנסינהו עזרא אמרה אבל לאחר דקנסינהו עזרא הפסיקו לויים מלאכול מעשר
ג) משא"כ לר' עקיבא אין מעשר ראשון חזקה לכהונה משום דאף לאחר דקנסינהו עזרא אכתי אכלו לויים
מעשר ביחד עם כהנים
 )5שיטת "יש מוחקין" בתוספות
א) גורסין "אלא בתר דקנסינהו עזרא" דהדרי בהו ממאי דאמרי דברייתא א' דיקא כר' אלעזר בן עזרי'
אזלא משום דאף ר' עקיבא ס"ל דבתר דקנסינהו עזרא אין אוכלין לויים במעשר ונמצא דמעשר ראשון
חזקה לכהונה בין לר' עקיבא בין לר' אלעזר בן עזרי'
ר' עקיבא
ראב"ע

לפני דקנסינהו
ללוי
לכהן וללוי

בתר דקנסינהו
לכהן וללוי
לכהן

 )6תוספות – קשיא לשיטת יש מוחקין – פליגי בפרק יש מותרות אלו לר' עקיבא האי קנסא דעזרא לטובת
כהנים נאמרה או לטובת עניים נאמרה ולמ"ד דקנסא לעניים מסתבר אשר אף עניים שאינם כהנים אכלי
במעשר
 )7מהרש"ל – קשיא על קושיית תוספות – מהיכא תיתי – דלמא קנסא לעניים משמעו דיקא לכהנים עניים
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 )8מהרש"א – תירוץ לקושיית מהרש"ל – שפיר נקטי תוספות דאלו קנסא לטובת עניים נאמרה מוכרח דאף
עניים שאינם כהנים אכלי במעשר – דאלו כיוון עזרא לטובת עניים למה יחלק בין עניי כהנים לבין עניים
שאינם כהנים – ואלו כיוון לטובת כהנים למה מחלק בין עניי כהנים לכהנים עשירים

תוספות בא"ד אין לפרש
בא"ד אין לפרש עניי לוים דוקא ולא עניי ישראל וכהנים כו' עכ"ל כבר כתבנו בפ' יש
מותרות דהיאך ס"ד למימר הכי דהא גבי קנסא כתיב והיה הכהן בן אהרן עם הלוים וגו'
ע"ש ומיהו ממה שכתבו בסמוך דללוים אין חילוק בין עשירים ובין עניים כדמוכח מכל
הני שהיו נוטלין בתורת לויות אין לדחות דע"כ עניים לאו עניים לוים דוקא קאמרי מהנך
דלעיל שניתן להם בתורת לויות די"ל דלא מוכח כן אלא לבתר דמוכח דניתן גם לעניים
ישראלים וכהנים וא"כ אי לעניי לוים נמי דוקא ולא לעשירים לוים לא ה"ל להזכיר כלל
בכל הנהו לוים אי לאו דניתן להם בתורת לויות אבל אם נאמר דלעניים לוים דוקא ולא
לעניים ישראלים וכהנים שפיר נקט בכל הנהו לויות אף על גב דלעניים דוקא קאמר מ"מ
אתי לאפוקי עניי כהנים וישראלים ודו"ק:
 )1תוספות
א) חלק א' – קבענו ליש מוחקין דסברי דבתר דקנסינהו עזרא אין אוכלין לויים מעשר אפילו לר' עקיבא
א) חלק ב' – וקבענו עוד דמקשי תוספות ליש מוחקין דלמ"ד אליבא דר' עקיבא דקנסא דעזרא לטובת
עניים נאמרה מסתבר אשר אף עניים שאינם כהנים אכלי במעשר
ב) חלק ג' – דע אגב אורחא דלשיטה דקנסא לטובת עניים נאמרה לא קבע עזרא שלא יטלו עשירים לויים
– אלא ללויים בין עניים בין עשירים היו חולקים כדמוכח בדוכתי דמייתי תוספות דלויים היו נוטלין
בתורת לויות ולא בתורת עניות
 )2מהרש"א
א) קשיא א' – האיך סליק אדעתייהו דיש מוחקין דעניי כהנים לא אכלי במעשר הרי קנסא דעזרא מבוססת
על הפסוק "והי' הכהן בן אהרן עם הלויים במעשר הלויים"
ב) קשיא ב' – להקשות ליש מוחקין אשר לוים נמי אכלי במעשר למה סמכו תוספות בחלק ב' אהא דעניים
אכלי במעשר בין לוים וכו' ולא סמכו עצמן על רבותא בחלק ג' אשר אפילו לוים עשירים אכלי במעשר
ג) תירוץ לקשיא ב' – אלו לא קבעו בחלק ב' דמעשר ניתן גם לעניי כהנים ועניי ישראלים מצינן למימר
דעשירים לויים לא אכלי במעשר ואף על פי כן נחוץ תורת לויות להדגיש אשר דיקא עניי לויים אכלי
במעשר ולא עניי כהנים וישראלים

תד"ה והאמר ר' יוחנן
בד"ה והאר"י ד"ה כו' שהרי הקול פוסל והעד אינו פוסל לר"י עכ"ל דאי הוה העד פוסל
לר"י לא הוה צריך לאוקמי בכה"ג דנפק עליה קלא כו' אלא דמחזיק לן באבוה כו' ובא עד
אחד ואמר דבן גרושה הוא ואחתיניה ואתא ע"א כו' ופליגי בזילותא דבי דינא דשייך אפי'
בע"א אלא ע"כ דע"א אינו פוסל במקום חזקה אף על פי שהקול פוסל ואין להקשות
דמנליה לתלמודא למימר הכי לר"י דאימא דקושטא הוא לר"י דמתוקמא בהכי דלא נפק
עליה קלא כו' אלא דמחזיק לן באבוה כו' ואתא ע"א ואמר דבן גרושה הוא כו' ואתא ע"א
כו' ופליגי בזילותא דבי דינא {דתריץ} דא"כ לא הוה קאמר ר"י דברי הכל אין ערעור
פחות מב' דהא דברי הכל יש ערעור מעיקרא ע"פ ע"א ולמ"ד דפליגי בצירוף ודאי דלא
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צריכין למימר כלל דנפק עליה קלא כו' כנראה מדברי התוס' לקמן וכמו שנפרש דבריהם
לקמן ודו"ק:
 )1משנה – אין מעלין לכהונה על פי עד אחד – אמר ר' אלעזר אימתי במקום שיש עוררין אבל במקום שאין
עוררין מעלין לכהונה על פי עד אחד – רבן שמעון בן גמליאל אומר מעלין לכהונה על פי עד אחד
 )2גמרא
א) קשיא כמבואר ברש"י – רבן שמעון בן גמליאל היינו ר' אלעזר – דהא ודאי במקום שיש עוררין לא
אמר רבן שמעון בן גמליאל דליהוי חד נאמן וכי אמר מעלין במקום שאין עוררין קאמר – וכי תימא
ערער חד איכא בינייהו האמר ר' יוחנן דברי הכל אין ערער פחות משנים
ב) תירוץ
 )iכך הי' סדרן של דברים – מחזיק לן באבוה דכהן הוא – הורדה על ידי קול פסול – העלאה על ידי
עד המכשיר הראשון – הורדה על ידי ערער של ב' עדים הפוסלין – עדותו של עד אחד המכשיר
השני
 )iiר' אלעזר ס"ל דאע"ג בהצטרפות האי עד המכשיר ב' אית לן ב' עדים המכשירין מ"מ לא מעלין
לפלוני דזילותא דבי דינא להעלותו לאחר שכבר הורדנוהו ב' פעמים ורבן שמעון בן גמליאל לא
חש להאי זילותא
 )3תוספות – לר' יוחנן הקול פוסל במקום חזקת כשרות ועד אחד אינו פוסל במקום חזקת כשרות
 )4מהרש"א
א) שאלה – מנא להו לתוספות שיטה זו דר' יוחנן
ב) תשובה – אי הוה עד אחד פוסל אפילו במקום חזקת כשרות (כלומר אלו לא אמר ר' יוחנן דאין ערער
פחות משנים) הוה מצי גמרא לאוקמה למחלוקת דר' אלעזר ורבן שמעון בן גמליאל בזילותא דבי דינא
בפשטות בגוונא דמחזיק לן באבוה דהאי דכהן הוא ובא עד אחד ואמר דבן גרושה הוא ואחתיניה ואתא
עד אחד המכשיר הראשון ואסקיני' ואתא עד אחד פוסל השני ולאח"כ אתא עד אחד המכשיר השני –
אלא ע"כ דעד אחד אינו פוסל במקום חזקה אף על פי שהקול פוסל
ג) ואין להקשות דמנא לה לגמרא למימר הכי לר' יוחנן דאימא דקושטא הוא לר' יוחנן דמתוקמא בכה"ג
דבא עד אחד ואמר דבן גרושה הוא וכו' – דתריץ דא"כ לא הוה אמר ר' יוחנן דדברי הכל במשנתינו
דאין ערעור פחות משנים דהרי בכה"ג אית להו כולי עלמא בהיפוך דיש ערער על פי עד אחד
 )5המשך דגמרא – מהלך דרב אשי – ריעותא של עדים המכשירים היינו דעד אחד המכשיר השני לא העיד
בפני עד המכשיר הראשון ופליגי אלו מצרפין עדותן
 )6המשך מהרש"א – למהלך דרב אשי מספיק סדר זה (מבלי לאוקמה בהורדה על ידי קול תחלה) – הורדה
ע"י ב' עדים הפוסלין – עדותו של עד אחד המכשיר הראשון – עדותו (שלא בפני עד אחד המכשיר הראשון)
של עד אחד המכשיר השני

דף כו:
תד"ה ואסקיני'
[ דף כו עמוד ב] בד"ה ואסקיניה וא"ת כו' ואף על גב דאמרינן גבי גרושה לכהן דלא
מ בטלין כו' עכ"ל הכי איתא בפרק המגרש דנהרדעי אמרי דלא מבטלין קלא גבי גרושה
לכהן ע"ש:
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תוספות ד"ה אנן אחתינן לי' חלק א'
בד"ה אנן אחתינן כו' ונראה לר"י דתרי ותרי ספיקא דרבנן הוא ומדרבנן החמירו כו' עכ"ל
כתב מהרש"ל ותימה לפי מ"ש התוס' כו' תרי ותרי נינהו דאוקמא גברא בחזקת כשרות
ואמאי אינו פוסל הא תרי ותרי (נינהו) ספיקא דרבנן הוא ופסול וכ"כ הרא"ש כו' עכ"ל
אף שהרא"ש כ"כ מ"מ נראה לקיים דברי התוס' בשם ר"י דלא סתרי אהדדי ולק"מ דלא
אמר דתרי ותרי ספיקא דרבנן והחמירו בו אלא לענין איסורא כההיא דינאי והך דבן גרושה
וכל הנהו דמייתי התוס' הכא בזה אבל ההיא דלעיל לענין הכשר עדות מילי דממון הוא
ולא שייך ביה להחמיר מדרבנן דה"ל קולא לזה וחומרא לזה אלא דאזלינן בתר חזקת גברא
או בתר חזקת ממון כההיא דתרי ותרי נינהו גבי אבל אנוסים היו ורב אלפס לא אייתי לעיל
אלא הך דאנוסים היו דשייכי אהדדי דמילי דממון נינהו משא"כ כל הני דהכא דאיסורא
נינהו ודו"ק:

תוספות ד"ה אנן אחתינן לי' חלק ב' בא"ד ובשנים אומרים
בא"ד ובשנים אומרים מת כו' ולא מוקמינן לה אחזקה כו' עכ"ל ולולי דבריהם היה נראה
למאי דמוקמינן לה בנשאת לאחד מעדיה וגם היא אומרת ברי לי לכך לא מוקמינן לה בחזקת
איסור ושוב מצאתי כן בדברי התוס' בפרק האשה רבה ודו"ק:
 )1גמרא דף כב – :ב' אומרים מת וב' אומרים לא מת אם נשאת לא תצא
 )2תוספות שם ד"ה הבא עלי' – חזקה דאשה דייקא ומינסיבא ולהכי לא החמירו למיזל בתר חזקת אשת איש
שלה
 )3מהרש"א – מטעם שאינו מעניננו עכשיו מוקי גמרא בדף כב :להאי לא תצא בנשאת לאחד מעדי' ואף היא
ברי לה שמת בעלה – ויכול להיות אשר אף מהאי טעמא לא החמירו למיזל בתר חזקת אשת איש שלה

תוספות ד"ה אנן אחתינן לי' חלק ג' בא"ד ובשנים
בא"ד ובשנים אומרים נתגרשה כו' דאמרינן נמי לא תצא ואף על גב דלא דייקא כו' עכ"ל
דבגרושין כיון דיכולה מכחשתו לא דייקא כמו במת דאינה יכולה מכחשתו כדאמרינן לעיל
וק"ל:

תוספות ד"ה אנן אחתינן לי' חלק ד' בא"ד ולהכי פריך
בא"ד ולהכי פריך לעיל מ"ש רישא כו' ובשנים אומרים נתגרשה אף על פי שהם כו' עכ"ל
ר"ל דהשתא א"ש דמאי פריך מ"ש רישא ומ"ש סיפא כו' דאימא בין ברישא ובין בסיפא
אוקמוה אחזקה כמו שהקשו התוס' לעיל דאיכא למימר דבשנים אומרים נתקדשה תחלה
הורע חזקת היתר מיהו בסיפא אף על פי ששנים אומרים נתגרשה תחלה לא הורע חזקת
איסור כך הוא סברת המקשה שם מיהו לפי האמת בעדות שמתחלה נימא נמי דהורע גם
חזקת איסור כההיא דהאשה רבה וכההיא דשנים אומרים מת כו' ודו"ק:
 )1ברייתא דף כב – :רישא ב' אומרים נתקדשה וב' אומרים לא נתקדשה אם נשאת לא תצא – סיפא ב' אומרים
נתגרשה וב' אומרים לא נתגרשה אם נשאת תצא ומקשי בגמרא מאי שנא רישא מאי שנא סיפא ומקשי
תוספות שנא ושנא דברישא אית לה חזקת היתר דפנוי' ובסיפא אית לה חזקת איסור דאשת איש – תירוץ
דגמרא אינה מעניננו
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 )2תוספות דף כג .ד"ה מאי שנא – קשיא לקושיא דגמרא דרישא אית לן לאוקמה בחזקת פנוי' וסיפא בחזקת
אשת איש
 )3תוספות דידן – רבינו יצחק בן ברוך מנמק שיטת המקשה בגמרא ככה – בתרי ותרי אלו כת א' מעידה
להוציא מחזקת היתר (כגון כת א' דמעידה דנתקדשה) אז נוקטין דמכח עדות כת א' הופרך חזקת היתר –
מה שאין כן בכת א' דמעידה להוציא מחזקת איסור (כגון כת א' דמעידה דנתגרשה) לא אמרינן אשר הופרך
חזקת איסור
 )4מהרש"א
א) תוספות רצונם לומר דכך הוא סברת המקשה אבל לפי האמת עדים שהעידו תחלה להיתר מסתבר
דהפריכו לחזקת איסור
ב) והא ראי' מהא דאמרי בפרק האשה רבה – כת א' מת בנך ואח"כ מת בעליך דמותרת את ליבם ואחר
כך אתי כת ב' מת בעליך ואח"כ מת בנך דאסורה את ליבם – ומקשי שם דבגוונא זו הוי לה להיות
מותרת ליבם – ומוכרח דנקטי אשר כת א' הפריכו לחזקת איסור
ג) ועוד ראי' מברייתא בדף כב :ב' אומרים מת וב' אומרים לא מת דלא תצא

תוספות ד"ה אנן אחתינן לי' חלק ה' בא"ד ועוד דרב אשי
בא"ד ועוד דרב אשי משמע דבעי למימר דאפילו אתו שנים לבסוף כו' עכ"ל ר"ל דאתו
שני עדים המכשירים לבסוף אלא דלא אתו בבת אחת ופליגי בצירוף ולא הוצרכו לאוקמא
לתירוץ רב אשי כלל בנפק עליה קלא כו' אלא בפשיטות דמוחזק באבוה כו' ואתו תרי בב"א
ואמרי בן גרושה כו' ואתו תרי בזה אחר זה ואמרו ידענא ביה דכהן הוא ופליגי בצירוף
ודו"ק:
 )1המשך תוספות כמבואר במהרש"א
א) ניהדר לסוגיא דאנן אחתינן לי' דעסקנו בה לעיל בדף כו .בתד"ה והאמר ר' יוחנן
ב) קושיית ר"י לשיטת רבינו יצחק בן ברוך בחלק ד' – קבענו התם דאי לאו דאיכא חסרון דזילותא דבי
דינא סבירא להו כולי עלמא דלאחר שהורד ע"י דב' עדים הפוסלין ונקבע חזקת איסור שוב מעלין לכהן
ע"י ב' עדים המכשירים ומוקמין לי' בחזקת היתר – הרי דכת א' הפוסלין לא הפריכו לחזקת היתר
ג) תירוץ – שאני התם דהעיד עד אחד המכשיר לפני שהעידו ב' עדים הפוסלין
ד) קשיא – הרי קבענו (עיין לעיל בסוף תד"ה והאמר ר' יוחנן) דבמסקנא לרב אשי לא איצטריך לאוקמה
בגוונא דמתחלה נפק עליה קלא והעיד עד אחד המכשיר לפני שהעידו ב' עדים הפוסלין – אלא בפשיטות
דמוחזק באבוה כו' ואתו תרי ואמרי בן גרושה כו' ואתו תרי עדי מכשירין בזה אחר זה ואמרו ידענא
ביה דכהן הוא ואי לאו דפליגי בצירוף אית להו כולי עלמא דלא הופרך חזקת היתר

תד"ה ועל ידי נפשות חלק א'
בד"ה ועל ידי נפשות אסורה לבעלה כו' א"כ הל"ל אסורה לכהונה אלא כו' עכ"ל ולקמן
בגמרא ביד עובדי כוכבים תקיפה על עצמן כו' אסורה לבעלה וכתבו התוס' לעיל דהיינו
לכהונה ותקשי להו דהל"ל אסורה לכהונה וי"ל דלקמן סמך עצמו אברייתא דאשקלון
דמשמע לכהונה כמ"ש התוס' וקתני הורהנה והוא הדין נחבשה כדמסיק וק"ל:
 )1אנוסה מותרת לבעלה ישראל ואסורה לכהונה – אם נתרצתה אסורה לבעלה ישראל ואף לכהונה
 )2משנה – האשה שנחבשה בידי עובדי כוכבים על ידי ממון מותרת לבעלה דנקטינן דלא נטמאה – על ידי
נפשות אסורה לבעלה דנקטינן דנטמאה
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 )3גמרא – לא שנו אלא שיד ישראל תקיפה על עובדי כוכבים אבל יד עובדי כוכבים תקיפה על עצמן אפילו
על ידי ממון אסורה לבעלה
 )4תד"ה על ידי נפשות אסורה לבעלה – מוכרח דאסורה אף לבעלה ישראל מחשש דנתרצתה – דאלו אינה
אסורה אלא לבעלה כהן מחמת דנאנסה הויא לה למשנה למיתני "אסורה לבעלה כהן"
 )5תד"ה על ידי ממון – כשיד עובדי כוכבים תקיפה על עצמן אפילו על ידי ממון אסורה לבעלה כהן
 )6מהרש"א
א) קשיא – אם כן למה אמרי תוספות לעיל דבמשנה לגבי על ידי נפשות מוכח מלשון "אסורה לבעלה"
דאסורה אף לבעלה ישראל
ב) תירוץ – בדרך כלל "אסורה לבעלה" משמעו אף לבעלה ישראל – מכל מקום גבי "על ידי ממון" כשיד
עכו"ם תקיפה על עצמן השתמשו בגמרא ב"אסורה לבעלה" הגם דאינה אסורה אלא לבעלה כהן משום
דסמכו על ברייתא דאשקלון דמדייקי מינה דאינה אסורה אלא לבעלה כהן – והגם דברייתא דאשקלון
בהורהנה איירי (אשר משמעו אינו מעניננו עכשיו) ולא בנחבשה מכל מקום מסקי בגמרא דהוא הדין
בנחבשה

תוספות תד"ה ועל ידי נפשות חלק ב' בא"ד ואם תאמר
בא"ד ואם תאמר צנועות לישתרי דקודם לכן מסרן נפשייהו כדמשמע כו' עכ"ל ר"ל קודם
דדרשי להו דאונס שרי ומיהו לבתר דדרשי להו נמי אשת כהן צנועות נמי מסרי נפשייהו
כדמסיק שם ואשת ישראל נמי דלא מסרי נפשייהו אאונס דשרי להו מ"מ ברצון לא עבדי
הצנועות כדמוכח שם ולישתרו אלא דנקט וקודם לכן משום דשם קאמר דמסרן נפשייהו
וק"ל:
 )1גמרא דף ג – :מאי סכנה דאמרי בתולה הנשאת ברביעי תיבעל להגמון תחלה – האי סכנה אונס הוא – משום
דאיכא צנועות דמסרי נפשייהו לקטלא ואתיין לידי סכנה – ולידרוש להו דאונס שרי – דאיכא כהנות
 )2ניהדר לסוגיין לתד"ה על ידי נפשות דעסקנו בה בחלק א' – על ידי נפשות אסורה אף לבעלה ישראל מחשש
דנתרצתה למצא חן שלא יהרגנה
 )3המשך תוספות – "ואם תאמר צנועות לישתרו דקודם לכן מסרן נפשייהו"
 )4מהרש"א
א) לכאורה באמרם "קודם לכן" כיוונו תוספות לקודם שדרשו דאונס שרי דאז מסרו נפשייהו צנועות
אפילו ישראליות שלא ייבעלו באונס ומכ"ש דלא נבעלו ברצון ולכן מקשי תוספות דלישתרי – מה
שאין כן לאחר שדרשו דאונס שרי נשי ישראל צנועות לא מסרן נפשייהו שלא ליבעל באונס
א) קשיא – הוי להו תוספות להקשות אשר אף לאחר דדרשו לישתרי מיהת כהנות צנועות לכהונה דהרי
אכתי מסרי נפשייהו אף באונס – ואשר ישראליות צנועות לישתרי לבעליהן דהרי אכתי לא נבעלין
ברצון
ב) תירוץ – אכן מקשי תוספות הני קושיות אף לאחר שדרשו והיינו טעמא דאמרו "קודם לכן" משום
דבגמרא שם הוזכרו תיבות "מסרן נפשייהו" לפני דהקשו "ולידרוש להו"
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דף כז.
תד"ה כאן בכרכום
[דף כז עמוד א] תד"ה כאן בכרכום כו' חדא דפריך ניתלי לחומרא וגבי מחבואה תלינן
לקולא כו' עכ"ל וק"ק כיון דאההיא דע"ז פריך כמ"ש התוס' גופיה לפרש"י אימא שפיר
פריך נתלי לחומרא וגבי מחבואה דתלינן לקולא היינו משום דבשבויה הקילו כמ"ש התוס'
לעיל ויש ליישב דהא לא קשיא ליה לתלמודא מעיקרא אהא דשרי בע"ז אלא מכח הך
דהכא גבי שבויה וכיון דבשבויה לא נתלי לחומרא לא שייך למפרך אההיא דע"ז למתלי
לחומרא ודו"ק:
 )1משנה – עיר שכבשוה כרכום כל כהנות שנמצאו בתוכה פסולות דנוקטין שנבעלו באונס ואשת כהן שנבעלה
באונס אסורה לכהונה
 )2גמרא – אם יש שם מחבואה אחת מצלת על הכהנות כולן משום דבשבוי' הקילו
 )3משנה במסכת ע"ז – בלשת שבאה לעיר בשעת מלחמה חביות יין מותרות שאין להן פנאי לנסך
 )4גמרא
א) קשיא א' – כיון ד במשנה דידן בשבוי' קובעין לחומרא דיש להן פנאי לבעול אף במסכת עבודה זרה
נתלי לחומרא דיש להן פנאי לנסך
ב) תירוץ דר' יצחק בן אלעזר כמבואר ברש"י – במסכת ע"ז איירי בכרכום של אותה מלכות דאינן רוצין
להשחית את העיר והיינו טעמא דחביות מותרות – מה שאין כן משנה דידן דאיירי בכרכום של מלכות
אחרת דאינן חסין על העיר והיינו טעמא דכהנות אסורות
ג) קשיא ב' כמבואר ברש"י לפי גרסת תוספות – אף בכרכום של אותה מלכות ניחוש לחומרא דלמא ערק
חד מינייהו וניסך
 )5תוספות
א) "לפירוש הקונטרס קשה טובא חדא דפריך נתלי לחומרא וגבי מחבואה תלינן לקולא"
 )6מהרש"א
א) קשיא – לכאורה מקשי תוספות קושייתן לקשיא ב' – ותיקשי דלא קשה מידי דבגמרא בקושטא מקשי
אשר ליין נסך ניזל לחומרא מסברא שמא ערק ולא ניזל לקולא על סמך דין מחבואה דשאני שבוי'
דהקילו בה
ב) תירוץ – אין הכי נמי – ולא הקשו תוספות אלא לקשיא א' דגמרא אשר ביין נסך נתלי לחומרא על סמך
דין שבוי' – ואהא מקשי תוספות שפיר דליכא להחמיר על סמך דין שבוי' דתולין בי' לקולא מיהת
במחבואה

תד"ה והלך באחד מהן
בד"ה והלך באחד מהן כו' דבעי למתני סיפא כרישא הזה וטבל טהור כו' עכ"ל כצ"ל

תד"ה ואם נשאל
בד"ה ואם נשאל כו' לא שיאכלם אדם אחד דא"כ כו' ונכנס חייב דטמא הוא ממ"נ עכ"ל
עיין בזה במהרש"ל שכתב שהתוס' הביאו ראיה מהא דפריך התם אר"ש דפוטר כו' ע"ש
והוא רחוק ודחוק שיסמכו בקושייתם אדר"ש דפליג ואפרכת התלמודא שם ואין זה אלא
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דברי נביאות אבל הנראה דודאי מהא שהביאו דהלך בראשון ולא נכנס כו' ודאי דליכא
ראיה כלל דהתם אכניסה שניה לחוד דהיה ודאי טמא הוא דחייב ממ"נ ודומה ממש לגבי
טהרות דתנן ואם לא טהר בינתים כו' השניות ישרפו משא"כ הכא באדם אחד שאוכל
משניהם בזה אחר זה אף על גב דממ"נ אכל דבר טמא מ"מ בכל פעם שאוכל איכא למיתלי
בטהור אבל עיקר הראיה חסר מדבריהם דקתני התם בסיפא דהך ברייתא ג"כ בדברי ת"ק
הלך בראשון ונכנס הזה ושנה וטבל ואח"כ הלך בשני ונכנס חייב אף על גב דאכל חדא
כניסה לחודא איכא למימר דטהור היה אלא דממ"נ חייב והוא דומה ממש לאדם אחד
שאכל משניהם דבכל חדא מנייהו איכא למימר בטהור אלא דממ"נ טמא זה נ"ל ברור בלי
גמגום וק"ל:
 )1רישא דברייתא במסכת שבועות – שני שבילין אחד טמא ואחד טהור והלך בראשון ולא נכנס למקדש בשני
ונכנס למקדש לתנא קמא חייב ממה נפשך ולר' שמעון פטור – בגמרא שם מקשי מאי טעמא דר' שמעון
דפוטר
 )2סיפא דברייתא במסכת שביעית – הלך בראשון ונכנס הזה וטבל ואח"כ הלך בשני ונכנס – חייב ממה נפשך
 )3משנה בטהרות פ"ה מ"ג שני שבילין אחד טמא ואחד טהור הלך באחד מהם ועשה טהרות ולא הזה ולאח"כ
הלך בשני ועשה טהרות השניות ישרפו
 )4גמרא דידן – שני שבילין אחד טמא ואחד טהור והלך באחד מהן ועשה טהרות ובא חבירו והלך בשני ועשה
טהרות רבי יהודה אומר אם נשאל זה בפני עצמו וזה בפני עצמו טהורות
 )5תוספות – באופן גמרא דידן דאם נשאל זה בפני עצמו וזה בפני עצמו ואכלם אדם אחד ודאי טמא דהכי
אמרינן ברישא דברייתא במסכת שבועות
 )6מהרש"ל נוקט דמסתבר נמי דבגוונא דגמרא דידן דאם נשאל זה בפני עצמו וזה בפני עצמו ונגעו שניהם
בככר אחד דפשיטא דישרוף
א'

רישא
בשבועות
סיפא דבברייתא
בשבועות
משנה בטהרות

ד'

גמרא דידן

ה'

תוספות

ו'

מהרש"ל

ז'

גוונא
להלן

ב'
ג'

דברייתא

דמהרש"ל

ב' שבילין אחד טמא ואחד טהור והלך בראשון
ולא נכנס ולא הזה והלך בשני ונכנס
הלך בא' ונכנס והזה והלך בב' ונכנס

לתנא קמא חייב ממה נפשך ור"ש פוטר ובגמרא
מקשי מ"ט דר"ש דפוטר
לתנא קמא חייב ממה נפשך

ב' שבילין הלך בראשון ועשה טהרות ולא הזה
והלך בשני ועשה טהרות
ב' שבילין והלך ראובן בא' ועשה טהרות והלך
שמעון בב' ועשה טהרות ונשאל זה בפני עצמו וזה
בפני עצמו
ב' שבילין והלך ראובן באחד ועשה טהרות והלך
שמעון בשני ועשה טהרות ונשאל זה בפני עצמו
וזה בפני עצמו ואכלם אדם אחד
ב' שבילין והלך ראובן בראשון ושמעון בשני
ונגעו בככר אחד
ב' שבילין הלך בראשון ונשאל ולאח"כ הלך בשני
ונכנס

השניות ישרופו
טהורות
טמא על סמך רישא דברייתא בשבועת כמבואר
להלן
פשיטא דישרוף על סמך משנה דטהרות וגמרא
דידן
מבואר להלן

 )7מהרש"ל כמבואר במהרש"א
א) תוספות בשורה ה' (אם אכלם אדם אחד דטמא) דמביאין ראי' מן רישא דברייתא בשבועות בשורה א'
(הלך בראשון ולא נכנס והלך בב' ונכנס) – לאו על תנא קמא סמכי דהתם אכניסה שני' לחוד דהיה
ודאי טמא הוא דחייב ממ"נ ודומה למשנה דטהרות בשורה ג' (ואם לא טהר בינתים כו' השניות ישרפו)
משא"כ בשורה ה' באדם אחד שאוכל משניהם בזה אחר זה אף על גב דממ"נ אכל דבר טמא מ"מ בכל
פעם שאוכל איכא למיתלי בטהור
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ב) ודע – דכיון דתוספות באין לפסוק דבגוונא דשורה ה' באדם אחד דאכל לתרוייהו הוי ודאי טומאה דלא
תימא מאחר דנשאלו ראובן ושמעון זה בפני עצמו וזה בפני עצמו כיון שהותרו הותרו ואין חוזר וניעור
איסורו אפילו אם אכלם אדם אחד – מובן עוד דלא מציי להביא ראי' מגווני דלא משתעי באופן דנשאל
כגון מן תנא קמא דרישא דברייתא בשורה א' או מסיפא דברייתא בשורה ב' או מגוונא דשורה ו'
ג) אלא ע"כ דמביאין ראיה מרישא דברייתא במסכת שבועות בשורה א' מהא דפריך התם אר' שמעון
דפוטר מאי טעמא הא טמא ממה נפשך ומקשי תוספות לישני גמרא לר' שמעון דאיירי בגוונא דשורה
ז' דקודם שהלך בשני שאל על שביל הראשון וטהרו ולא אמרינן שחוזר איסורו וניעור – וכיון דמכל
מקום מקשי לר' שמעון מוכח דכ"ע מודים כהאי גוונא דודאי טמא מחמת דחוזר וניעור
 )8מהרש"א
א) מהלך מהרש"ל דוחק שיסמכו תוספות בקושייתם על פירכא דגמרא לר' שמעון
ב) אבל עיקר הראיה חסר מדבריהם וכיוונו לראייתם לסיפא דברייתא בשורה ב' בדברי תנא קמא הלך
בראשון ונכנס הזה ושנה וטבל ואחר כך הלך בשני ונכנס (כבשורה ב') חייב אף על גב דאכל חדא
כניסה לחודא איכא למיתלי דטהור היה אלא דממה נפשך חייב והוא דומה לשורה ה' לאדם אחד שאכל
משניהם דבכל חדא מנייהו איכא למיתלי דטהור אלא דממה נפשך טמא – ולאו בחוזר וניעור תליא
מילתא

דף כז:
רש"י ד"ה מי לימא
[דף כז עמוד ב] בפרש"י בד"ה מי לימא כו' או יוכל לתרץ כו' למימר שפחתה כעצמה כו'
עכ"ל ואולמיה ליה הכא ממתני' דמוקמינן אין אדם מעיד על עצמו ושפחתה כעצמה משום
דהכא קתני הכל נאמנין כו' חוץ מהימנה ובעלה ואיכא למאן דאמר בפרק בכל מערבין
דלמדין מן הכללות במקום שנאמר בו חוץ ולכך המתרץ נמי לא מוקמי לה בהכי אלא במסיח
לפי תומו וק"ק אמאי לא משני נמי מתניתין במל"ת ויש ליישב וק"ל:
 )1משנה – בעיר שכבשוה כרכום אף שפחה נאמנת להעיד אשר גבירתה לא נבעלה – ואין נאמן אדם על עצמו
 )2גמרא
א) רב פפא – רק שפחה של בעל נאמנת אבל שפחה דידה אינה נאמנת
ב) קשיא – לכאורה משמעו של "אין אדם מעיד על עצמו" היינו דאין אשה נאמנת על עצמה להעיד שלא
נבעלה – ומשמע אשר חוץ מן אשה עצמה נאמן כל אדם אפילו שפחה דידה
ג) תירוץ – שפחה דידה כאשה עצמה דמיא ולכן בהא דאין אדם מעיד על עצמו נכלל דאין שפחה דידה
מעידה על גבירתה
 )3ברייתא – הכל נאמנים להעיד חוץ מהימנה (אשה גופה) ובעלה
 )4גמרא
א) קשיא לרב פפא דהרי משמע דשפחה דידה נאמנת
ב) תירוץ – ברייתא במסיחה לפי תומה מיירי והיינו טעמא דשפחה דידה נאמנת
 )5מהרש"א
א) קשיא – לישני לברייתא כבמשנה דשפחה כאשה עצמה דמיא
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ב) תירוץ – לשון ברייתא "הכל נאמנין חוץ" ביותר משמע דמדייקין דדוקא אלו שנקבו בשם כלומר הימנה
(אשה גופה) ובעלה הן הם דאין להן נאמנות
ג) קשיא על קושיית דגמרא ממשנה – לישני דבמסיחה לפי תומה איירי

תד"ה במסיחה לפי תומה
תוס' בד"ה במל"ת ואפ"ה היא ובעלה אין נאמנין אף על גב דיוחנן כו' עכ"ל אהך מילתא
גופיה כתבו לעיל ב' תירוצים ויש לפרש דבריהם דהכא על פי תירוץ ראשון שכתבו שם
וק"ל:

דף כח.
משנה ואלו נאמנין להעיד חלק א' תד"ה אלו נאמנים
[דף כח עמוד א] תד"ה אלו נאמנים כו' משמע דבקוטנן לא מהימן כו' מוקי לה בגמ'
בתרומה דרבנן וקשה כו' עכ"ל מכל אינך דקתני במתני' ל"ק להו דאף על גב דמדרבנן
נינהו הרי לא האמינו בהו אלא שנים דהיינו שיש גדול עמו אבל מתרומה דהאמינו את זה
שראה בקוטנו אפילו אין עוד עמו אחר כמו שהוכיחו התוספות לקמן קשיא להו שפיר
אמאי לא מהימן גם בקוטנו כי התם גבי חמץ וק"ל:
 )1משנה – ואלו נאמנין להעיד בגודלן מה שראו בקוטנן – נאמן אדם לומר זה כתב ידו של אבא ושהיה איש
פלוני יוצא מבית הספר לטבול לאכול בתרומה ושהיה חולק עמנו על הגורן והמקום הזה בית הפרס
 )2גמרא כמבואר בתוספות – נאמן להעיד בגדלו מה שראה בקוטנו דיקא בתרומה דרבנן ואפילו כשאין גדול
עמו – ובכל הני דמשנה חוץ מתרומה לא מהני עדותו אלא אם כן יש גדול עמו
 )3תוספות כמבואר במהרש"א – קשיא – לגבי בדיקת חמץ סגי בעד אחד אפילו כשעדיין הוא בקטנו
 )4מהרש"א – מכל אינך דקתני במתני' ל"ק להו דאף על גב דמדרבנן נינהו הרי מאיזו טעם לא האמינו בהו
אלא שנים דהיינו שיש גדול עמו – אבל מתרומה דהאמינו את זה שמעיד בגודלו מה שראה בקוטנו אפילו
אין עוד עמו אחר קשיא להו שפיר אמאי לא מהימן גם להעיד בקוטנו כי התם גבי חמץ

משנה ואלו נאמנין להעיד חלק ב' תד"ה ודלמא עבד כהן הוא
בד"ה ודלמא עבד כו' דבפרק נושאין כו' דלמא אתי לאסוקיה ליוחסין כו' עכ"ל צ"ע דמאי
משמע ליה סוגיא דפרק נושאין טפי מסוגיא דהכא דמשמע נמי הכא דמשו"ה אין חולקין
משום דמעלין כפרש"י לקמן [בעמוד ב' בד"ה] במקומו של ר"י מש"ה אמר אין חולקין
ואם יש לבעל דין לחלוק לפרש להיפך דבמקומו של ר"י היו מעלין משום דאין חולקין
ה"נ איכא לפרושי ההיא דפרק נושאין ע"ש וי"ל בדוחק ודו"ק:
 )1משנה – מחלקין תרומה לפלוני אם הוברר אשר לעבר היו חולקין לו תרומה בגורן
 )2גמרא כמבואר בתוספות – קשיא – ודלמא חלקו לו תרומה בגורן הגם דאינו כהן משום דעבד כהן הי'
ועכשיו נשתחרר ונוטל תרומה שלא כדין
 )3המשך תוספות – קשיא – ביבמות דף צט :נוקטין דמעלין מתרומה ליוחסין ואין חולקין תרומה לעבד בלא
רבו דלמא אתא לאסוקי' ליוחסין – ותיקשי דלמה לא מפרשי התם דלעולם אימא לך דאין מעלין מתרומה
ליוחסין והיינו דטעמא דאין חולקין תרומה לעבד בלא רבו דדומיא לסוגיא דידן חיישינן דישתחרר ולאחר
שישתחרר ימשיכו להאכילו תרומה שלא כדין על סמך אכילתו עכשיו
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 )4ברייתא כמבואר בגמרא בעמוד ב' – ר' יהודה אית לי' דאין חולקין תרומה לעבד בלא רבו ומפרשי בגמרא
דהיינו טעמא דר' יהודה דאית לי' דמעלין מתרומה ליוחסין
 )5מהרש"א – קשיא
א) למה לא הקשו תוספות לקושיתייהו אף לההיא דעמוד ב' דלעולם אימא לך דר' יהודה ס"ל דאין מעלין
מתרומה ליוחסין והיינו דטעמא דאית לי' דאין חולקין תרומה לעבד בלא רבו משום דחיישינן שישתחרר
ולאחר שישתחרר ימשיכו להאכילו תרומה על סמך אכילתו עכשיו
ב) שאלה – האם מצינו לתרץ דתוספות לא הקשו ככה בעמוד ב' משום דכיוונו בגמרא למימר דר' יהודה
אית לי' דמעלין מתרומה ליוחסין כתוצאה מהא דאית לי' דאין חולקין תרומה לעבד בלא רבו מחמת
חשש דשמא ישתחרר וכו'
ג) תשובה – לא יתכן דאי אזלי תוספות במהלך זו בעמוד ב' הוי להו לתוספות למיזל במהלך זו אף לתרץ
קושיתייהו לההיא דמסכת יבמות

משנה אלו נאמנין להעיד חלק ג' בא"ד ויש לומר דלא שכיחא
בא"ד וי"ל דלא שכיחא כו' כי ירא פן יבדקוהו ויתברר שהוא עבד כו' עכ"ל היינו היכא
דמכירין אותו שהוא עבד הוא ירא לשאול תרומה אחר שישתחרר פן יתברר הדבר ולכך
היו חולקין לו כל זמן שמכירין בו שהוא עבד אי לאו משום טעמא דמעלין אבל במתני'
דהכא דאין אנו מכירין אותו שהוא עבד ודאי דאינו ירא לשאול גם אחר שישתחרר ולכך
פריך ודלמא עבד כהן כו' ודו"ק:
 )1המשך תוספות – תירוץ לקושית תוספות בחלק ב'
א) בההיא דמסכת יבמות עסקינן בחלוקה בגורן עכשיו לפלוני אשר מכירין אותו שהוא עבד ואין חוששין
שלעתיד לאחר שישתחרר יבקש תרומה דנקטינן דיחוש דאלו יבקש תרומה פן יתברר הדבר שהי' עבד
ויוציאו עליו קול עבדות ולכן אי לאו דמעלין מתרומה ליוחסין הוינו חולקין לו תרומה כל זמן שמכירין
בו אשר עבד הי'
ב) משא"כ במשנה דידן דעוסקת בעד אשר מעיד דפלוני לשעבר יצא מבית הספר לאכול בתרומה פריך
שפיר שלא יתנו לו תרומה דכיון דעכשיו עומדין בב"ד לברר אלו להאכילו תרומה מוכרח דלא מכירין
אותו שהי' עבד – ולכן יכול להיות דהי' עבד שהשתחרר ואינו ירא לבקש תרומה דכיון דאין מכירין
אותו אינו חושש שמא יתברר הדבר

דף כח:
תוספות ד"ה תנן כמ"ד דאין חולקין לעבד בלא רבו
[דף כח עמוד ב] בד"ה תנן כמ"ד כו' שמעיד שחלק לו תרומה דאורייתא אלא שאינו נאמן
להאכילו אלא בתרומה דרבנן עכ"ל דלהאכילו תרומה דאורייתא כיון דמעלין לא הוי סגי
אפילו בגדול עמו כמ"ש התוס' לעיל אלא דאשמעינן מתניתין בהעידו עליו שחלקו לו
תרומה דאורייתא נאמן להאכילו בתרומה דרבנן אבל אם העידו עליו שחלקו לו תרומה
דרבנן אינו נאמן אפילו להאכילו תרומה דרבנן משום הך קושיא דפריך דלמא עבד כהן
הוא וק"ל:
 )1משנה – ואלו נאמנין להעיד בגודלן מה שראו בקוטנן נאמן אדם לומר שהיה איש פלוני יוצא מבית הספר
לטבול לאכול בתרומה ושהיה חולק עמנו על הגורן
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 )2גמרא כמבואר בתד"ה והוא – להלן קובעין דמשנה אית לה דמעלין מתרומה ליוחסין ולכן הא דקתני דנאמנין
וכו' לגבי תרומה מוכרח דבתרומה דרבנן איירי
 )3גמרא
א) קשיא – האיך מהני הא דמעידין עליו שחלקו לו תרומה בגורן – ניחוש דלמא עבד כהן הוא
ב) תירוץ – תנן כמאן דאמר אין חולקין תרומה לעבד אלא אם כן רבו עמו דתניא אין חולקין תרומה לעבד
אלא אם כן רבו עמו דברי ר' יהודה – והיינו טעמא דר' יהודה משום דקסבר דמעלין מתרומה ליוחסין
 )4תוספות ד"ה תנן
א) קשיא – הא לא קאמר רבי יהודה דאין חולקין תרומה לעבד בלא רבו אלא בתרומה דאורייתא דמעלין
ממנה ליוחסין – אבל מתני' דאוקמינן בתרומה דרבנן דאין מעלין ממנה ליוחסין מודה ר' יהודה דחולקין
תרומה לעבד בלא רבו ואם כן אכתי תקשי דלמא עבד כהן הוא ונטל תרומה דרבנן
ב) תירוץ – ולאו מילתא היא דמתניתין איירי שפיר שמעיד שחלקו לו תרומה דאורייתא אלא שאינו נאמן
להאכילו אלא בתרומה דרבנן
 )5מהרש"א לביאור תוספות
א) כיון דמעלין מתרומה דאורייתא ליוחסין אין מאכילין אותו בתרומה דאורייתא אלא בב' עדים כשרים
שמעידין בגודלן מה שראו בגודלן שהי' חולק על הגורן בלא רבו בתרומה דאורייתא דמהני מחמת דר'
יהודה אית לי' דאין חולקין לעבד בלא רבו מחמת הא גופא דמעלין מתרומה ליוחסין
ב) מה שאין כן להאכילו בתרומה דרבנן סגי בעד אחד שמעיד בגודלו מה שראה בקוטנה שהי' חולק על
הגורן בתרומה דאורייתא
ג) אבל אלו לא חלקו לו אלא תרומה דרבנן אין נאמנין אפילו ב' עדים כשרים אפילו להאכילו תרומה
דרבנן כיון דתרומה דרבנן חולקין לעבד בלא רבו (כיון שאין מעלין מתרומה דרבנן ליוחסין) ויכול
להיות שהוא עבד ועכשיו השתחרר ונוטל שלא כדין

תד"ה ושהמקום הזה בית הפרס
בד"ה ושהמקום הזה בית הפרס ולא יותר כו' עכ"ל דהיינו בשדה שמוחזק בו בית הפרס
נאמן להקל דעד כאן הוא ולא יותר אבל בשדה שאינו מוחזק בית הפרס אינו נאמן להחמיר
וק"ל:

תוספות ד"ה מנפח
בד"ה מנפח בדיעבד כו' אבל בדיקה דלכתחלה מפורש במשנה כו' עכ"ל אבל בפסחים ס"פ
האשה ובמסכת בכורות כתבו בהיפך דבדיקה המפורשת במשנה היינו דיעבד ודהכא
לכתחלה ע"ש ודו"ק:
***
הדרן עלך האשה שנתארמלה
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