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דף ב' ע"א
השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר בונין את
הכותל באמצע וכו' ,גויל זה נותן ג' טפחים וזה
נותן ג' טפחים ,כתב שיט"מ בשם גליון 'ואף על פי
שאין להם בחצר חלקים שוים ,ועוד דמלתא דפשיטא
הוא כיון שאין עושין אלא משום היזק ראיה ,כל כך
הוא מוטל על האחד לעשות הכותל כמו על האחר',
וכן פסק בשו"ע סי' קנ"ז 'אפילו אם יש לאחד פי
שנים בחצר ,יעשו הכותל לחצאים' ,ועי' סמ"ע
שהטור כתב הטעם לזה' ,שכל כך חייב לסלק היזק
ראיה מי שאין לו אלא חלק אחד כמו מי שיש לו ב'
חלקים' ,ועי' רש"ש.
ויל"ע הרי חוץ ממה שמחוייב כאו"א לעשות מחיצה
כדי לסלק את היזק הראיה נמצא גם משביח את
חצרו ,וזה שחלקו כפול משל חבירו הרויח בהשבחה
זו כפול מחבירו ולמה ישלמו בשוה.
אמנם יתכן שאי"ז מוחלט שההשבחה שלו כפולה
משל חבירו ,שהרי לא תמיד מי שחצירו גדולה משל
חבירו עושה יותר מילי דצינעא מחבירו ,וגם אם
נאמר שחצר של ד"א בלא מחיצה שוה מאה ועם
מחיצה שוה ק"כ ,לא מוכרח שזה שיש לו חצר של ח'
אמות חצירו שוה ר"מ ,ועוד שהרי אם ימכרנה לשני
בנ"א יקבל בס"ה פחות מר"כ.
ועי' משל"מ פ"ב משכנים הט"ז 'בבקעה דליכא היזק
ראיה וקנו זה לזה לעשות מחיצה והיה בכור ופשוט,
יש להסתפק אם חייב הבכור ליתן שני חלקים ,או
דילמא יעשו הכותל בין שניהם ,וכמ"ש הטור סימן
קנ"ז סי"ב בשם הרמ"ה' ,והחילוק בין בקעה לחצר
לכאו' דבחצר החיוב משום שמזיק את חבירו ובזה
שוים המרובה והמועט ,אבל בבקעה עיקר המחיצה
נועד לשמירת המקום] ,לדעת הרמב"ם שבגינה וחצר
די במחיצה של עשרה טפחים[ ,והמחיצה משביחה
את הקרקע ובזה המרובה מרויח יותר.
שו"ר בנתיה"מ סי' קנ"ח בחדושים סק"ג 'וטעם
הספק נראה לי ,כיון דבבקעה הטעם משום עינא
בישא ,א"כ בעל הגדולה ניזק יותר' ,ויש להבין שהרי
החיוב על המזיק ולא על הניזק ,אמנם הרי בבקעה
אין חיוב לעשות מחיצה אלא שאעפ"כ אין רצונם
לינזק ,ולכן מסתבר שכיון שמי ששדהו גדולה יותר
ניזוק יותר ,ממילא הוא מרויח יותר מעשיית
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המחיצה.
לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם,
יש להבין למה צריך ראיות שהמקום של שניהם,
והרי שני שותפין שרצו לחלוק חצר שאין בה כדי
חלוקה מסתבר שחלקיהם שוים ,וממילא אפשר
לראות לפי המקום שהשתייר לכאו"א אם נעשית
המחיצה על חלקו של אחד או על חלקם של שניהם,
וגם אם לאחד יש כפול מחבירו בחצר ]כגון בכור
ופשוט שחלקו או שיש לאחד שני פתחים[ ,עדיין
בדר"כ אפשר לדעת לפי החשבון אם נתנו שניהם או
שרק אחד נתן] ,בין אם כה"ג נותנים בשוה בין אם
נותנים לפי חשבון[.
תד"ה השותפין כולה נזיקין חדא מסכתא היא
כדאמרינן בהגוזל קמא ובפ''ק דע''ז ,הרמב"ן
בשבועות דף ב' כתב שהכוונה רק לשלשת הבבות,
וכ"כ רש"י בע"ז דף ז' ,והרשב"א בשבועות דף ב'
כתב בשם הר"י מגאש שיתכן שהכוונה לכל סדר
נזיקין ,ועי' מהרש"א.
ואפי' לא הוי חדא מסכתא צריך לפרש למה נשנית
מסכתא זו אחר ב''מ ,משמע שאם היתה חדא
מסכתא ודאי שהיה צריך טעם למה נשנה כל פרק
אחר זה שלפניו ,וכמדומה שלא מצינו כך בכל
המסכתות ,ויתכן כשכל הפרקים הם מענין אחד אין
בזה שאלה ,ורק כאן שפותח בדבר חדש צריך ליתן
טעם.
והא דאמר בתרי מסכתות אין סדר למשנה ,היינו
לענין מחלוקת ואח''כ סתם ,משום דרבי לא שנה
לתלמידיו כסדר המסכתות ,ופעמים שנה האחרונה
קודם הראשונה ,משמע שהיו המסכתות מסודרות
עוד לפני רבי ,וכמ"ש תוס' בב"ק ]דף צ"ד ד"ה בימי[
'שהמשניות היו קודם רבי אלא שרבי סדרם' ,וכמ"ש
הר"ש מקינון בספר הכריתות שמוכח כך ממ"ש ר'
יוסי בסוף מסכת כלים' ,אשריך כלים שנכנסת
בטומאה ויצאת בטהרה' ,עי' תפארת ישראל שם.
ואור''י דהיינו טעמא משום דקאי אהך פירקא
דלעיל ,הבית והעלייה של ב' שנפלו חולקים
בעצים וכו' ,וקרי להו התם בגמ' שותפין ,יש
להבין למה הוצרכו למאי דקרי להו שותפין שזה
שייכות לשונית גרידא ,ולא משום שמיירי נמי

ב
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בחלוקת אבנים שנפלו.
תד"ה כפיסין מפרש בגמ' ארחי ,וקשה לר''י
והכתיב וכפיס מעץ יעננה משמע שהוא של עץ,
ואור''י דשמא היו מניחין עצים מלמעלה
ומלמטה ,אמנם הרמב"ן כתב שכפיס הוא חתיכה,
'והלשון כולל בין חתיכת עץ ובין חתיכת אבן או
לבנה ,ומפני שהוא חצי לבנה קרוי כן ,וכן כתוב
וכפיס מעץ יעננה' וכ"כ בתו"י ,ועי' רש"י בחבקוק
ת"י 'ושיפא מגו מרישא ,שיפא ל' קיסם מריש הוא
הקורה'] ,כלומר חתיכת עץ מהקורה ,דומיא דאבן
מקיר תזעק ולא אמר קיר יזעק[.
תד"ה בגויל ומיהו אם נהגו לעשות פחות מו'
יעשה ,דאפילו אם נהגו בהוצא ודפנא יעשה
כדמפרש בגמרא ,אמנם רבינו יונה כתב דבמקום
שנהגו בגויל כופין בעל כרחן בגויל רחב ו' טפחים,
ואפי' אם נהגו לבנות בגויל ה' או ד' ,דהכי קים להו
לרבנן ,דכל גובהה ד' אמות אי אית בה פותיא כי האי
שיעורא ,קאי ,ואי לא לא קאי.
וא''ת ומאי בעי בגמ' הכל כמנהג המדינה לאתויי
מאי] ,והרי כבר הקדים מקום שנהגו לבנות גויל וכו'
ומה הוסיף בסיום שהכל כמנהג המדינה[ ,ומשני
לאתויי אתרא דנהיגי בהוצא ודפנא ,לימא לאתויי
כמנהג כל המקומות כמו שנהגו ,עי' מהר"ם שאם
לענין מידות הכותל לא הולכים אחר המנהג ניחא
שלכן שואל לאתויי מאי] ,והרי כבר מנה את כל סוגי
הכתלים[ ,ומתרץ להוצא ודפנא ,אבל כיון שהולכים
אחר המנהג גם לענין לעשות פחות מו' בגויל' ,קשה
א"כ לימא סתמא לאתויי כמנהג כל המקומות'] ,שזה
כולל גם את סוג המחיצה וגם את רוחבה[
ונראה לר''ת דדוקא בהוצא ודפנא אבל פחות
מכאן אפילו נהגו מנהג הדיוט הוא ,משמע שלר"ת
פחות מו' בגויל עבדינן ,שהרי זה עדיף מהו"ד כמ"ש
לעיל ,אמנם עי' תו"י שכתב בשם ר"ת שגם אם נהגו
בפחות מו' לגויל לא יעשו.
והרמב"ן כתב 'והוא הדין למחצלת הקנים או מחיצה
פחותה ממנה אם נהגו בכך ,אלא אורח ארעא נקט,
ובשם ר"ת ז"ל שמענו שאם נהגו במחיצה פחותה
מהוצא ודפנא אין מנהגם אלא מנהג שוטים וכופה
אותו לעשות מחיצה מתקיימת ,ואין זה נכון'.

תוס' ד"ה לפיכך
לפיכך אם נפל הכותל וכו' .פי' לפי שבונים הכותל
בעל כרחם ,או משום דהקנו זה לזה לעשות גודא
ללישנא קמא ,וכגון דידוע לנו עדיין וזוכרים
שהקנו זה לזה ,ושעבדו נכסיהם לבנין הכותל ,כמ"ש
תוס' לקמן ,וע"כ מיירי שלא מעידים שהקנו גם ליתן
מקום אלא שקנו סתם ,שאל"כ מאי קמ"ל.
וללישנא בתרא משום היזק ראיה ,ורצו הכוונה
שהסכימו לחלוק את החצר אע"פ שאין בה כדי
חלוקה ,שאז בונים את הכותל בע"כ במקום של
שניהם ובאבנים של שניהם ,עי' גליון תוס' בכת"י
שגם לל"ב צ"ל שזוכרים שנתרצו לחלוק סתם,
שאל"כ יכול לטעון שלא התרצה לחלוק אלא ע"מ
שלא ישתתף במקום והאבנים ,אמנם הר"ן כתב שלא
אומרים 'דילמא כשנתרצו לא נתרצו אלא ע"מ שיבנה
אחד מהם משלו ,כיון 'דריצויין ברור מתוך חלוקתה
של חצר ,ואותו תנאי שאתה אומר אין בו הוכח כלל,
וכל כיוצא בזה תופסין את הודאי ומניחין את הספק'.
וא"ת ומאי איריא משום דבונין הכותל בעל כרחם
בלאו הכי נמי הוי של שניהם ,אפי' נפל לרשותא
דחד מינייהו כיון דאין חזית לא לזה ולא לזה,
כדפריך בגמרא גבי בקעה לא יעשה חזית לא לזה
ולא לזה ,ואי הוה דהאיך דנפל לרשותו מאי פריך,
הא צריך לעשות חזית שלא יפול לרשות אחר
ויאמר שלו הן ,אמנם הרמב"ן כתב שלפי מ"ש רש"י
ששאלת הגמרא שלא יעשה זה ולא זה' ,והרי סימן
שלא עשאה האחד משלו ,שאלו עשאה היה עושה
חזית מבחוץ' ,נמצא שאין השאלה שיחלקו מספק
אלא בודאי ,וכ"ז אינו שייך אלא בבקעה שתיקנו בה
חזית ,אבל בחצר כיון 'שלא תקנו בו חכמים חזית',
לכן אין ראי' מאי עשיית חזית ,ויזכה בה מי שנפלה
לרשותו.
ומתוס' משמע שמפרשים שלעולם ממה שלא עשו
חזית אין ראי' ,וכונת הגמ' שלא יעשו חזית ויחלקו
מספק גם אם נפלה לרשות אחד מהם ,ולעולם גם
בחצר מהני חזית] ,עי' ש"ך בסי' קנ"ז סק"י שכ"כ
בדעת תוס'[ ,ואעפ"כ כשאין חזית היה הדין שחולקין
מספק כמ"ש גבי בקעה.
והא דאמרינן בהשואל גבי מחליף פרה בחמור וכן
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בריש הבית והעלייה ,וליחזי ברשות דמאן קיימא
וליהוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה ,מה
שהוצרכו לראיות אלו אע"פ שהלכה שהמע"ה היא
פשוטה בכל הש"ס ,משום שהיה מקום לומר שרק
להוציא ממי שיש ראיה ממה שהחפץ בידו הוא שלו
צריך ראיה ,ולא ממי שבמקרה נמצא ברשותו ואינו
אלא תפוס בעלמא ,וזה מוכח שפיר משני אלו שגם
כה"ג אמרינן המע"ה.
היינו משום דהתם מתחילה מבורר היה הדבר
וברשות אחד מהן נולד הספק ,יש להבין מתי היה
מבורר ,הרי לפני הלידה לא היה ספק ואחר הלידה
לא היה מבורר ,ולא היה להם לומר אלא דהתם
ברשות אחד מהם נולד הספק ,ואולי כוונתם
שמתחילת לידת הספק כבר היה מבורר שהוא של זה
שהולד ]או האבנים השלמות[ ברשותו ,משא"כ כאן
שהספק היה לפני התפיסה וכבר נפסק הדין שיחלוקו.
אבל הכא מעיקרא נולד הספק ]כלומר לפני שנפל
הכותל לרשותו של אחד מהם[ ,ואם היו באין לחלוק
בעוד שהכותל קיים היו חולקין בשוה מספק,
משמע שגם חלוקת המקום בעוד הכותל קיים היתה
מספק ,שאם היה ברור שהמקום של שניהם ממילא
גם האבנים היו של שניהם בודאות שהרי שניהם
מוחזקים בהם ממש ]לפני שנפל הכותל[.
ובמה שנוקטים תוס' שהספק נולד לפני הנפילה וכבר
נפסק שיחלוקו ,ולכן מה שנפל לרשותו הוי תפיסה
אחר שנולד הספק ,לא כן סובר רב"י ,עי"ש שכתב
'דודאי במחיצת בקעה נמי )לא( ]אם[א רבו עליה
קודם נפילתה ,כיון שהיה הדין קודם נפילה שיחלוקו,
גם לאחר נפילתה לרשותא דחד מינייהו חולקין
באבנים ,כדין טלית דלא נפקא ע"י שתקפה מן
המשפט הראשון ,אבל אם לא רבו על הכותל קודם
נפילה ,הרי לא הוחזק בדין שעה א' שיהא הכותל של
שניהם ,כי שמא אחד כנס לתוך שלו וחבירו היה
מודה לו קודם נפילה ,הלכך כיון דראשית מדון
שלהם אחר נפילה לרשות א' מהם ,מספקא לא
מפקינן מיניה ,דברשותא של זה נולד הספק ,ויכול
לטעון בתוך שלי כנסתי] ,וגם המקום שלי אע"פ
שמסתבר שלענין המקום לא יועיל לו מה שנפלו
א מסתבר שכצ"ל ,שוב ראיתי במגיה לחדושי ר"י קרקושא כעי"ז
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האבנים לרשותו[.
כדאמרינן גבי הבית והעליה של שנים שנפלו ,וליחזי
ברשות דמאן קיימי ,וליהוי אידך המוציא מחבירו
עליו הראיה ,לפי שברשותו של זה נולד הספק בענין
האבנים השלימות למי הם ,ולא מפקינן מיניה מספק,
ולא דמיא לדין של שנים אוחזין בטלית ,דהתם יצא
אור משפט חלוקה קודם שתקפו זה ,וכבר הוחזק
בדין שיחלוקו קודם שבאה לידו ,והיינו דקתני לפיכך
דכיון דהוו מצי כייפי אהדדי בבנין הכותל ,אעפ"י
שלא רבו עליו עד שנפל לרשות דחד מינייהו ,חזקה
בין שניהם עשאוהו ,ולא ויתר אחד מהם את דינו,
לכנוס בתוך שלו' ,עכ"ל רב"י.
והנה מה שהביא רב"י מהבית והעליה אינו אלא דימוי
בעלמא ,אבל אין משם ראיה לדבריו ,שהרי שם
מודים גם תוס' שבעוד הבית והעליה עומדים על
תילם לא היה שום ספק של מי האבנים השלמות,
שהרי כל האבנים היו שלמות אז.
ואם היו באין לחלוק בעוד שהכותל קיים היו
חולקין בשוה מספק ,אפילו לרבנן דסומכוס דלית
להו ממון המוטל בספק חולקין הכא מודו ,כיון
דליכא הכא חזקה לזה יותר מלזה ,הילכך אפילו
נפל לרשותא דחד מינייהו לא יפסיד האחר כחו,
לכאורה היינו משום דתפיסה אחר שנולד הספק ל"מ,
כמבואר בב"מ גבי תקפו כהן ,ועי' קוב"ש אות ח'
שאינו דומה לגמרי שהרי שם תופס ממוחזק ,וכאן
אין אחד מהם מוחזק וחלוקתן רק מספק ,אלא
שאעפ"כ כתבו תוס' דל"מ תפיסה 'והטעם נראה
כמש"כ תוס' פרק השואל צ"ז דבכל ממון המוטל
בספק דחולקין חשיבי תרווייהו מוחזקין'.
והא דלא אמר הכא כל דאלים גבר כמו בזה אומר
של אבותי ,לכאורה כונתם למה לא היינו אומרים כל
דאלים גבר לפני שנפל הכותל ואמאי היו חולקין
מספק] ,ויל"ע בעוד הכותל עומד על תילו בין שני
החצירות איך שייך במציאות לעשות כל דאלים
גבר[ ,ומנידון התוס' שנאמר כל דאלים גבר משמע
שנוקטים שאינם נחשבים כלל כמוחזקים בכותל,
ומ"ש 'דליכא הכא חזקה לזה יותר מלזה' ,כוונתם
ששניהם אינם נחשבים מוחזקים וגרע משנים אוחזין
בטלית ,אמנם לפי מ"ש תוס' בהמשך שיש כאן דררא
דממונא יתכן שממילא גם נחשבים כמוחזקים ,וכמ"ש
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תוס' בב"מ דף קט"ז 'דכל ממון המוטל בספק חשיב
כאילו שניהם מוחזקים בו' ]והיינו כשיש דרד"מ[.
והרשב"א לקמן דף ד' כתב 'שהמקום על כרחנו
מוחזק ביד שניהם להיותו מחצה על מחצה ,דמי מהם
מוחזק בו יותר ,ומסתמא חלק חצרו של זה מתפשט
עד מחציתו וזה עד מחציתו ,והרי האבנים כאלו
מוחזקין ותפושין כולן ביד שניהם בשוה זה כזה',
היינו שעדיף משנים אוחזין בטלית דתפיסי רק
בכרכשתא ,וכאן נחשב כאדוקין בטלית שתופסין בה
ממש ופשיטא שלא נאמר כדא"ג ]גם לולי שמוטל על
שניהם לבנות[.
התם הוא דליכא דררא דממונא ,אבל הכא איכא
דררא דממונא ,קצוה"ח בסי' קנ"ז סק"ג הקשה
דבמאי הוי דררא דממונא ,דהא מפרשי תוס' דררא
דממונא היינו היכא דבלא טענותיהם הספק לב"ד,
והכא אין הספק אלא ע"י טענותיהם ,כמו גבי שנים
אוחזין דאי לאו דשניהם מוחזקין הוי אמרינן כל
דאלים גבר.
ולכאורה נחשב שיש ספק בלא טענותיהם ,שהרי גם
אם הם עצמם אינם יודעים של מי הכותל ,וכגון
שירשו מאבותיהם ורוצים שיאמרו להם הבי"ד מה
יעשו ,יהיה ספק לבי"ד מה לפסוק.
ועי' רב"י 'וטעמו של דבר ,דלא אמרינן כל דאלים
גבר היכא דאיכא דררא דממונא למר ולמר ,כדאיתא
בפ' חזקת הבתים .והכא נמי דררא דממונא יש כאן,
שהרי הכותל הזה עומד לתשמיש החצר לזה ולזה',
ומסתבר שאינו מפרש כתוס' שדרד"מ הכוונה שיש
ספק בלא טענותיהם ,שזה אינו שייך למה שהיה
הכותל עומד לתשמיש החצר לזה ולזה] ,וגם הלשון
'למר ולמר' לא משמע כתוס'[ אלא מפרש שהכוונה
לשייכות ממון שיש לכאו"א בכותל זה ,וכמ"ש רב"י
לקמן דף ל"ה 'שייכות ממון אית לכל א' מהם בולד
זה' ,ומ"ש שהכותל משמש את שניהם ,אע"פ שאם
אחד לבד בנה אותו אין חבירו רשאי להשתמש בו,
מ"מ מסתבר שזה עצמו שהכותל מגן עליו מהיזק
ראיה נחשב תשמיש.
וכתב קצוה"ח שם שהיה לתוס' לומר דלא אמרינן
כדא"ג כיון דשניהם עומדין בצד הכותל הו"ל כשנים
אוחזין ,וכמ"ש הרמב"ם פ"ט מטוען בשנים 'יושבין
בצד ערמה של חטים ומונחות בסמטא או בחצר של
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שניהם זה אומר הכל שלי וזה אומר הכל שלי'
שיחלוקו בשבועה.
והנה אם נפרש שגבי ערימה חשיבי מוחזקים מצד
שהסימטא קנוי' למי שמניח בה דברים] ,עי' טור בסי'
קל"ט 'כיון שמונחת בסימטא שהוא מקום הראוי
לקנות ושניהם יושבים בצדה חשוב כאילו שניהם
מוחזקים בו'[ ,וא"כ מוכח שנחשב מוחזק אע"פ
שלצד שאינו שלו ל"ה מוחזק ,א"כ גבי כותל נמי הכי
הוי ,שאם המקום שלו ממילא הוא גם מוחזק באבנים,
אמנם אם שם נחשב מוחזק מצד שהם בתוך ד"א שלו
וכמ"ש נתיה"מ בסי' קל"ח סק"א ,א"כ לכאורה כאן
אי"ז שייך ,ובי"כ ובי"כ יש להבין וכי שדה שנמצאת
בין שדה ראובן לשדה שמעון וכאו"א אומר שהיא
שלו ,האם נאמר יחלוקו ולא כדא"ג ]אם אין דרד"מ[.
נמצא עד כאן הוקשה לתוס' כיון שע"כ גם בלא
שהיה מקדים שבונים את הכותל בין שניהם ,היה
הדין שחולקין מספק אע"פ שנפל לרשותו של אחד
מהם ,כדמוכח מכותל בקעה שנפל שגם בלא חזית היו
חולקין ,וע"כ משום שתפיסה אחר שנולד הספק אינה
מועילה ,למה הוצרכנו ללפיכך ,הרי בלא"ה היו
חולקים מספק.
ולכאורה נפ"מ שבחלוקה מספק היה הדין שאם
כאו"א אומר כולה שלי היה כאו"א נשבע שאין לו בה
פחות מחציה ,אבל כיון שהיא ודאי של שניהם
חולקין בלא שבועה ,וכן נפ"מ בזה אומר כולה שלי
וז"א איני יודע למ"ד ברי ושמא ברי עדיף ,וכן נפ"מ
לזה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי ,שבספק
היה זה נוטל רביע וזה ג' רבעים ,ועכשיו שהוא ודאי
יחלוקו.
אמנם הרי משמעות תוס' שהם כלל לא נחשבים
מוחזקים ]ולכן לולי שיש דרד"מ היה הדין כדא"ג[,
ממילא מסתבר שכה"ג לא תיקנו שבועה ,וכן בזה
אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי שיחלקו בשוה,
שהרי יש לאומר חציה שלי מיגו שהיה אומר כולה
שלי ,ואינו נחשב מיגו להוציא ]כמ"ש תוס' בב"מ גבי
טלית[ ,כיון שאינם נחשבים מוחזקים ,שו"ר כעי"ז
בקה"י סי' א' ]אמנם אם 'ממון המוטל בספק חשיב
כאילו שניהם מוחזקים בו' וכלשון תוס' בב"מ,
הדק"ל ,ויש ליישב[.
והרשב"א לקמן דף ד' כתב שכאן נחשבים כתפוסים
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ממש ,ולכן גם האומר חציה שלי נוטל חצי ,כמו גבי
שנים אדוקים בטלית שכאו"א נוטל כל מה שבידו,
]נמצא לתוס' לא נחשבים כלל מוחזקים ]לולי
הדרד"מ[ ולרשב"א נחשבים כתפוסים ממש[.
ומתרץ ר''י דהיינו הך דפריך בגמרא פשיטא
כדפירש בקונטרס ,דאפילו לא פסיק לן דינא
דמתניתין שמתחילה בין שניהם עשאוה בעל
כרחם היו חולקין בשוה ,ואפילו דנפל לרשותא
דחד מינייהו כדמוכח גבי בקעה ,והיינו שכבר
בקושיא הבין שיתכן שנפלו ברשות אחד מהם
ואעפ"כ הקשה שפשיטא שיחלוקו.
ומ"ש 'כדפירש בקונטרס' אע"פ שסיום זה ]דאפילו
נפל לרשות אחד מהם היו חולקים בשוה[ אינו
ברש"י ,ואדרבא משמע מרש"י שהמקשן סבר שנפל
הכותל ברשות שניהם בשוה וכמ"ש הרא"ש ורב"י,
אלא כוונתם לעיקר פירוש רש"י ,שהיה מקום לומר
ששאלת הגמרא פשיטא היא רק אחר שאמר ששניהם
נותנים את המקום ואת האבנים ,שאז פשיטא שאם
נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם ,ולא הוצרך
לומר לפיכך ,אבל לולי שהקדים ששניהם נותנים
בשוה היה של מי שנפל לרשותו ,וכך הבינו תוס'
בקושיא ,וזה לא היה ניחא להם וכמו שהוכיחו
מבקעה שגם בלא חזית היו חולקים בשוה ,אע"פ
ששם אין חיוב לעשות מחיצה ,וע"ז הביאו מרש"י
שלא זו השאלה ,אלא פשיטא שגם אם כלל לא היה
אומר שבונים בין שניהם היה הדין שיחלוקו מספק.
אמנם כפירוש שדחו תוס' כך מפרש הר"י מגאש,
'כיון שמן הדין הוא שיבנה הכותל באמצע והוצאת
הבנין על שניהם הדבר ידוע שאם נפל המקום
והאבנים של שניהם ואין אחד מהן יכול לטעון ולומר
שלי לבדי עד שיביא ראיה לדבריו] ,היינו שהפשיטא
הוא אחר שאמר שבונים בין שניהם ,ולא שגם בלא
זה היה כך הדין כרש"י ותוס'[ ,ומתרצינן לא צריכא
דקדים חד מינייהו ופנינהו לרשותו ,וטוען ואומר שלי
לבדי היה ואני פניתיוא אי נמי בתר דנפל זבנינהו
מחבריה ,מהו דתימא כיון דברשותי' קיימי להוי אידך
המוציא מחבירו עליו הראיה קמ"ל דשותפין כה"ג לא
מחזקי אהדדי משום דלא קפדי אהדדי ,כי ההיא
א מסתבר שצ"ל 'ואני בניתיו'.
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דגרסינן בריש פ' הבית והעלייה ואי בעית אימא
דשותפין כה"ג לא קפדי אהדדי' ,עכ"ל הרי"מ ,משמע
שרק אחר שאמר שבונים בין שניהם קשה דפשיטא
שאם נפל חולקים באבנים ובמקום.
וקצוה"ח בסי' קנ"ז כתב שלדברי הר"י מגאש יקשה
שגם בלא שבונים בע"כ היו חולקין מספק וכמו
שהקשו תוס' ,ותירץ שהיתה נפ"מ לזה אומר כולה
שלי וזה אומר חציה שלי ,ולכאורה גם נפ"מ
שבחלוקה מספק היה הדין שישבע כאו"א שאין לו
בה פחות מחצי באבנים ]והיה נשבע גם על המקום
ע"י גלגול[ ,וכל זה בהנחה שנחשבים כמוחזקים,
אבל יתכן גם שסובר הרי"מ שאינם נחשבים
כמוחזקים וגם יסבור שאין כאן דרד"מ וממילא לולי
שחייבים לבנות בע"כ היה הדין שכל דאלים גבר.
והנה מה ששותפין לא קפדי אהדדי לכאו' הוא סיבה
שלכן שתק על מה שנמצאים ברשות חבירו ,ולפי"ז
הוצרכנו לזה רק אחר שנודע לו ושתק ,והרי
משמעות הגמרא שמיד שנפלו לרשותו זכה ,אלא
מסתבר ששותפין לא קפדי אהדדי היינו שמשאיל
מקום לחבירו ,וכמ"ש נמו"י בב"מ 'דכיון דשותפי כי
האי גונא לא קפדי אהדדי ה"ל כאלו איתיה לההוא
מידי ברשותא דתרוייהו' ,וממילא זה שנפלו לרשותו
כלל אינו נחשב לא כמוחזק ולא כתפוס.
ומשני לא צריכא דנפל לרשותא דחד מינייהו,
פירוש ושהו ברשותו הרבה ,אבל אם לא שהו
הרבה לא היה יכול לטעון לקוח ולא אני בניתיה
שהרי שותפין לא קפדי אהדדי ,ואע"פ שהמחזיק טוען
שמעולם לא היו שותפין באבנים האלו ,לא יועיל לו
שהרי זה שכנגדו טוען שהיו שותפין.
וקוב"ש אות ו' הקשה שלכאורה עיקר התי' חסר
מהספר שלא אמר דשהו הרבה ,וביאר שכשאמר נפל
לרשותא דחד מבואר ששהה הרבה ,דבזמן מועט הוי
רשותא דתרווייהו כיון שהמקום מושאל לשותפו
וכמ"ש נמו"י בב"מ.
וכבר הקשה כן שיט"מ בשם תוס' הרא"ש 'אמנם
קשה לשיטת התוספות דשהו דהיינו עיקר התירוץ לא
פירש התלמוד ,ועוד מי יגיד לנו שיעור שהייה זו,
ואפשר שאין אנו צריכין לכל זה אלא דפשט ההלכה
אף בלא שהו ,ופריך פשיטא אם נפל הכותל ברשות
שניהם שחולקים את האבנים ,דשכיחא שנופל
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בחבסא כמו בחבטא'.
היינו שמצוי שיפול תחתיו כמו שיפול לאחד הצדדים,
ומסתבר שאין הכוונה שיפול תחתיו וישארו האבנים
במקום שהיה הכותל ,שזה אינו שייך אלא בבית
ועליה שרוחבם כגובהם ומצוי שבחבסא יפלו ממש
תחתם ,ולא בכותל שגובהו לפחות ד' פעמים מרוחבו,
אלא הכוונה שבחבסא יפול בשוה לשני הצדדים,
אמנם עי' רב"י 'דודאי אורחא דמילתא שהכותל נופל
מצד אחד'.
עוד כתב הרא"ש 'דמשמע ליה דאבנים מנחי ברשותא
דתרוייהו דומיא דמקום' ]וא"כ השאלה שגם אם לא
היה אומר שבונים בין שניהם היו חולקים בשוה כיון
שנמצא ברשות שניהם[.
ותירוץ הגמ' שנפל לרשות אחד מהם ,פירש הרא"ש
'מהו דתימא ניהמניה דהוא עשאו לבדו כיון שהאבנים
ברשותו דלא נוציא ממון מספק ,קא משמע לן לפיכך,
ומ"ש תוס' דהוי תפיסה אחר שנולד הספק ,כתב
הרא"ש שהספק נולד בשעת הנפילה וכמ"ש רב"י,
ומה שהוכיחו תוס' מבקעה שאע"פ שאין חיוב לבנות
היו חולקין בשוה אם לא היו עושים חזית ,דחה
הרא"ש ראיה זו עפ"י מ"ש רש"י שבבקעה זה שלא
עשו חזית הוא סימן שעשאוהו בשוה ,משא"כ חצר
'שלא תקנו לעשות בו חזית'.
נמצא הרא"ש מפרש כרש"י ששאלת פשיטא היא גם
אם לא היה אומר שבונים שניהם בשוה מ"מ מספק
היו חולקים ,אבל לא משום דשותפי לא קפדי אהדדי
כתוס' ,אלא משום שסבר שלא נפל לרשותו של אחד
מהם ,ותירוץ הגמ' ניח"ל בפשטות שכיון שנפלו
לרשות אחד מהם היה זוכה מדין תפוס כיון שלא הוי
תפיסה אחר שנה"ס ,וכן משמעות רש"י.
מהו דתימא כיון דשהו ברשותו הרבה ניהמניה
שעשאה כולה ,מיגו דאיבעי אמר ממך לקחתיה
והיה נאמן משום דשהו הרבה ,הקשה רע"א
בגה"ש 'למ"ל מדין מגו ולא בפשוטו כי היכי דנאמן
לקחתיה מכח דשהו הרבה מוכח שהוא שלו ,ה"נ יהא
נאמן מדשהו הרבה מוכח שהוא בנה משלו ,ומאי
אולמיה טענת לקוח מטענת אני בניתי'] ,היינו לענין
המהו דתימא שהוא לולי שאמר שעל שניהם מוטל
לבנותה ,אבל לפי האמת בלקוח נאמן ובאני בניתיה
אינו נאמן[.
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ולכאורה אם היה נאמן שהוא בנה מכח מה ששהו
אצלו הרבה] ,שזה מוחזק של ראיה[ ,היה נאמן גם
על המקום ,ועכשיו שאינו נאמן אלא מכח מיגו
דלקוח בידי אינו נאמן אלא על האבנים וכמ"ש תוס'
בסו"ד ,אמנם מסתבר שאין הראיה של המוחזק
מועילה אלא למה שהוא מוחזק בו ולא למה שאינו
מוחזק ,ועי' קוב"ש וקה"י סי' ב' סק"ב.
ועי' קוב"ש בשם הגרנ"ט שכתב ליישב את קושית
רע"א שלטעון אני בניתיה לא היה נאמן בלא מיגו,
אע"פ ששהו ברשותו הרבה ,כיון דסו"ס הוי תפיסה
אחר שנה"ס ,ורק לטעון לקוח היה נאמן שבזה 'לא
שייך לומר דהויא תפיסה לאחר שנולד הספק ,דהא
טוען שעכשיו לקחה' ,ויש להבין מה ענין תפיסה
לכאן והרי לא בא לזכות מדין תפיסה אלא מדין
מוחזק שיש עמו ראיה ומה לי ראיה של מיגו או ראיה
של שהו הרבה.
ואף על גב דאמר בריש הבית והעלייה דשותפין
לא קפדי אהדדי ,לכאורה הכוונה מצד שהם שותפין
בחצר ,אמנם א"א לומר כך שהרי אחר שחלקו את
החצר ביניהם שוב אינם שותפין אלא שכנים בעלמא,
וכן בבית ועליה הרי מיירי 'דיתבן ברשותא דחד
מינייהו' ואעפ"כ אמר דשותפין לא קפדי ,אלא ע"כ
הכוונה שכיון שהם שותפין באבנים שוב אינם
מקפידים אם ממון השותפות יהיה ברשות אחד מהם,
וכמ"ש רש"י לקמן דף ד' בהג"ה בשם ר"ח 'דמילתא
דידיעא בשותפתא לתרוייהו אף על גב דמנחי
ברשותא דחד מינייהו לא יכול למיטען דידי נינהו
דברשותי מנחי ,דקי"ל שותפין לא קפדי אהדדי'.
הכא מיירי דשהו יותר מכדי רגילות ,דאטו משום
דשותפין נינהו לא יקפידו עד עולם ,לכאורה
המקפיד הוא זה שנפלו לרשותו ,ויש להבין א"כ מה
הראיה ממה ששהו אצלו הרבה דילמא מה ששתק
הוא כדי שיוכל לטעון לקוח או אני לבדי בניתי ,אלא
משמע שהכוונה גם למי שטוען שהאבנים שלו,
ואומר שמה שלא הוציאם מידי חבירו הוא מכיון
שידע שאין הלה מקפיד ,שזה אינו טענה במקום
ששהו הרבה.
ויש להבין גם אם נאמר ששותף לא מניח ביד חבירו
את ממון השותפות לזמן מרובה ,אבל כאן הרי כותל
זה שנפל עומד לבניה מחדש ,וכל עוד שלא התרצו
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שניהם לבנותו סתמא דמילתא ישאר במקומו ,ואולי
כוונתם שיש לו לחשוש שמא חבירו יטען שהוא שלו.
ולא דמי לגודרות דאין להם חזקה ,ושם מיירי אפי'
אם שהו הרבה ,שהרי אמרינן לקמן דף ל"ו גבי
עבדים 'אין להן חזקה לאלתר אבל יש להן חזקה
לאחר ג' שנים' ,משמע אבל פחות מג"ש מוציא מידו,
אע"פ שגם קרוב לג"ש הוא זמן מרובה ,אמנם
בחדושי הרשב"א לקמן דף כ"ח כתב 'דגודרות אין
להם חזקה לאלתר אבל לאחר שנה או שתים שדרך
הבעלים להקפיד בכך ואינן מניחין אותן ביד אחרים
יש להן חזקה' ,משמע שאמנם דינם שוה לשותפין
שבזמן מועט אינו מקפיד ,ודעת רב"י שגם לגודרות
יש חזקת ג"ש ,ודעת הרמב"ם שלגודרות אין חזקה
לעולם.
ובעיקר נידון תוס' יש להבין מה ענין גודרות אצל
שותפין ,והרי לא מיירי שהגודרות נמצאות אצל
שותף שלו ,ויש לבאר שהיה מקום לומר שכיון
שממה שנכנסו הגודרות לרשותו אין ראיה ,שוב אינו
נחשב מוחזק ,ואע"פ שיש ראיה ממה שלא בא
המר"ק להוציאם מידו ,אין ראיה זו מועילה לו כיון
שלא היתה מיד בתחילה ,וא"כ ה"ה נאמר גם כאן,
כיון שבשעת הנפילה לא היתה ראיה שהם שלו שוב
לא יועיל מה שיש ראיה ממה ששהו הרבה ,וע"ז
תירצו ששם אין הטעם משום שלא הועילה החזקה
בתחילה אלא משום שכלל אינו יודע היכן הם.
משמע שבקושיא הבינו שידוע לו היכן הם ואעפ"כ
אינו מקפיד שישארו במקום שהם ,וכ"מ ממ"ש
הרשב"א לקמן דף כ"ח 'דגודרות אין להם חזקה
לאלתר ,אבל לאחר שנה או שתים שדרך הבעלים
להקפיד בכך ואינן מניחין אותן ביד אחרים יש להן
חזקה' ,משמע שהבעלים יודעים היכן הם אלא שאין
מקפידים על זמן מועט.
לפי שאין יודע ביד מי הם ,ולכן שתק עד עכשיו
אבל אם היה יודע ואעפ"כ היה שותק היה נחשב
מוחזק אע"פ שממה שנכנס לרשותו אין ראיה ,ויש
להבין כיון שאינו יודע ביד מי הם אמאי אמרינן התם
'אין להן חזקה לאלתר אבל יש להן חזקה לאחר ג'
שנים' ,ואולי סוברים כרמב"ם דאה"נ ואין להם חזקה
לעולם] ,ודלא כמ"ש תוס' בגיטין דף כ' שיש להם
חזקה אחר ג"ש[ .אבל הכא לא היה לו להשהותו
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ז

כל כך ברשותו.
קמ''ל כיון דמעיקרא על שניהם היה לעשות ,לא
מהימן לומר שהוא עשה הכל דמיגו במקום עדים
הוא ,דאנן סהדי שלא עשאה לבדו כיון שהיה
יכול לדחוק את חבירו בדין שהיה עושה עמו ,יש
להבין דילמא חבירו התנה עמו שאינו מסכים לחלוק
אא"כ יבנה הכל משלו ועל מקומו ,ועי' גליון תוס'
דמיירי שהעדים זוכרים שקנו מידם לעשות חלוקה
סתם ,וכבר הו"ד הר"ן שכיון שהחלוקה ודאית
והתנאי ספק 'כל כיוצא בזה תופסין את הודאי ומניחין
את הספק' ,אמנם עדיין אי"ז סיבה להחשיב כמיגו
במקום עדים.
אבל בבקעה] ,שאין חיוב לעשות מחיצה אם לא עשו
חזית לזה ולזה[ ,אם שהו הרבה היה נאמן לומר
שעשאה במיגו דאי בעי אמר לקחתיה ,אלא שלזה
לא חיישינן ,ואם השהה הרבה ביד חבירו איהו
דאפסיד אנפשיה.
והאי שינויא אינו אלא מאבנים ,אבל מקום הכותל
לעולם פשיטא שחולקין אותו] ,גם אם לא היה
אומר ששניהם נותנים את המקום ,שהרי עליו אין
ראיה שהוא שלו ,ורק על האבנים נאמן לומר לקוח,
וממילא נאמן גם לטעון שהוא בנה במיגו דלקוח[,
ואיידי דנקט אבנים נקט המקום.
יש להבין א"כ הוי מיגו לחצי טענה] ,דל"מ כמ"ש
הר"ן בקדושין 'דמגו לחצי טענה לא אמרינן' ,וכ"כ
הרמב"ן בב"ב דף ל"ג[ ,ויתכן שכאן הם שני טענות
נפרדות כשאומר אני בניתיה טוען שהוא נתן את כל
המקום ואת כל האבנים ,והרי היה יכול לטעון שהוא
נתן את כל המקום וקנה את חלקו של חבירו באבנים
]והרי מצוי שחבירו התרצה להשתתף באבנים אבל
לא במקום וכדלקמן[ ,ולכן אע"פ שעל המקום אין לו
מיגו מ"מ כיון שעל האבנים יש לו מיגו היה נוטלם
לולי שזה מיגו במקום עדים.
***
תד"ה כדתניא ואומר ר''ת דמשמע ליה דאתיא
כר''מ מכח מתניתין דכלאים דמייתי התם המסכך
]את[ גפנו על גבי תבואתו של חבירו ]ה''ז[ קידש
וחייב באחריותו ,וההיא סתם משנה היא] ,אלא
שממנה אין ראיה שר"מ דאין דינא דגרמי כיון ששם

ח
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הוא מזיק בידים[ ,הילכך ההיא נמי דקתני קידש
רבי מאיר היא ,יש להבין וכי משום שאמר ר"מ
שחייב כשמזיק בידים מוכח שמחייב גם בגרמי ,ועי'
מהר"ם שע"כ הברייתא היא כר"מ שהרי לרבי יוסי
ור"ש אין אדם אוסר דבר שאינו שלו אפילו בידים,
וכבר כתב כך בעליות דרב"י.
רש"י ד"ה אומר אומ'א לו לבעל הכרם גדור אתה
שלא יאסרו גפניך את תבואת השדה משום
כלאים ,עי' שעורי רבי שמואל שכתב בדעת רש"י
שמה שבעל הכרם הוא החייב אע"פ שאיסור כלאים
חל ע"י התערובת של הגפנים והתבואה יחד ,מ"מ
המזיק נחשב רק בעל הכרם משום 'שהרי כל
התערובת שיש כאן הוא רק משום שהד"א שסמוך
לכרם יש עליהם שם כרם ,שזהו השטח שצריך
לעבודת המחרישה] ,וכמש"כ לעיל דכל מה שצריך
לעבודת הכרם יש עליו שם כרם[ ,ונמצא שבעל
הכרם הוא הנכנס לשדה חבירו ,שהתבואה במקומה
עומדת ובעל הכרם נכנס ד"א לרשות חבירו ועושה
שיהא תערובת דגפן ותבואה ,ומשו"ה הוא נחשב
לבדו המזיק ולא בעל התבואה' ,וכתב שכעי"ז מבואר
ברמב"ן ]שבעל הכרם חייב כיון 'שהוא המקיים
כלאים בכרם שבא לתחומו של חברו ואין חברו נכנס
בתחומו[.
ויש להבין לו יהי שהיה הכרם נכנס ממש לתוך
השדה ונחשב כמו שיש עוד שני שורות של גפנים
בתוך שדה חבירו ,עדיין לא היה נאסר אלא מה
שנכנס שהוא זה שהתערב בתבואה ,והרי כאן מה
שנכנס לכאורה הוא שטח ריק שאמנם יש עליו שם
כרם אבל אין שם גפנים ולמה ייאסרו שני השורות
שבכרם שהם לא נכנסו לשדה ,עוד יש להבין הרי גם
התבואה אוסרת את שני שורות הגפנים הסמוכות לה,
ולמה לא נאמר שמכאן ראיה שנחשב כמו שהתבואה
נכנסת לכרם.
ויש לבאר שאין הכוונה שהגפנים הסמוכים לשדה
במקומם עומדים וגם ד"א הסמוכים אליהם יש להם
שם כרם אע"פ שאין בהם גפנים ,אלא הכוונה
שנחשב כאילו הגפנים הסמוכים לשדה הם עצמם
א כ"ה בדפו"ר ומשמעות רש"י שהכוונה לבי"ד שאומרים לו וכ"ה
ברוב הראשונים.
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כאילו מתפשטים ונכנסים לשדה בשיעור ד"א,
וממילא פשוט שהם נאסרים כמו שאוסרים את
התבואה ,ולעולם בין הגפנים ובין התבואה נאסרים
ע"י כניסת הגפנים לשדה.
רש"י ד"ה אומר אומר לו לבעל הכרם גדור אתה
שלא יאסרו גפניך את תבואת השדה משום
כלאים ,לפי שסמך בעל השדה את זרעיו סמוך
לגדר וכו' ,וכשאין שם גדר תנן בפ' שני לא יטע
אדם אילן סמוך לשדה חבירו אא"כ הרחיק ממנו
ד' אמות כדי עבודת הכרם ,דבהכי הוי כלאים ,יש
להבין למה נקט שסמך בעל השדה את זרעיו לגדר,
הרי בעל השדה רשאי לסמוך גם כשאין גדר ,ובעל
הכרם הוא שצריך להרחיק ד"א לולי הגדר ,והול"ל
לפי שסמך בעל הכרם את גפניו לגדר ,שאת זה אינו
רשאי אלא כל עוד הגדר קיים.
תד"ה אומר אומ'ב לו גדור .פירוש לבעל הכרם
דהוא המזיק ,דארבע אמות שאמרו להרחיק הוא
בשביל עבודת הכרם ,כדאמרי' בפ' שני לקמן,
שלא רק משום כלאים אלא גם בשאר אילנות צריך
להרחיק ד"א משום עבודת האילן ,ומבואר לקמן דף
כ"ו שדוקא בא"י בעינן שירחיק ד"א אבל בבבל סגי
בב' אמות.
ויל"ע האם גם לענין איסור כלאים סגי בבבל בשתי
אמות או שלכלאים בעינן לעולם הרחקת ד"א,
וכמדומה באחרונים שלענין כלאים לעולם בעינן
הרחקת ד"א גם בבבל.
ולפי"ז יל"ע אם היו בבבל והיתה מחיצה בינו לבין
השדה ,והרחיק מהמחיצה ב"א כדי עבודת הכרם,
ונפרצה המחיצה האם גם אז מוטל על בעל הכרם
חיוב אחריות ,ולכאורה לפי משמעות תוס' שחיובו
של בעל הכרם הוא משום עבודת הכרם דחשדינן
שמא יכניס מחרשתו ,א"כ בבבל אינו חייב להרחיק
יותר מב"א וב"א הנותרות מוטלות על שניהם בשוה,
]עכ"פ בדעת ר' יוסי שעל הניזק להרחיק את עצמו[.
אמנם אם חיובו של בעל הכרם הוא משום שנחשב
כמו שהגפנים שלו נכנסו לשדה ,וכלשון הרשב"א
'דמשום ערבוב גפניו שמתערבין עם תבואתו של זה
ב

כ"ה בכת"י וזה יתכן שהכוונה 'אומרים'.
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הוא שנאסרה התבואה' ,וכלשון הרמב"ן שבעל הכרם
חייב כיון 'שהוא המקיים כלאים בכרם שבא לתחומו
של חברו ואין חברו נכנס בתחומו ,ממילא חייב בעל
הכרם בהרחקת כל הד"א אם אינו עושה מחיצה] ,אם
כך הדין גם בבבל שלענין כלאים לעולם הכרם צריך
הרחקת ד"א מהשדה[.
ואפילו ר' יוסי דקאמר לקמן על הניזק להרחיק את
עצמו האמר רב אשי לקמן מודי ר' יוסי בגירי
דיליה ,כתבו תוס' בב"ק 'והכא גירי דבעל כרם הם
דחשדינןא ליה שלא יביא מחרישתו בשדה חבירו,
לפיכך צריך לעשות כותל או להרחיק ארבע אמות',
ועי' בחדושי ר"י קרקושא לקמן דף כ"ו 'ואם תאמר
וכי בשביל שחושדו שלא יכנס ברשותו ימנענו
מליטע בתוך רשותו ,נימא ליה נקוט פזרא ותיב ,וי"ל
שלא יוכל כל שעה להזהר ממנו'.
ויש להבין למה מאי דחשדינן ליה שיכניס מחרשתו
נחשב גירי דיליה ,והרי אם לא יכניס לא נגרם כל
נזק ,ואם יכניס אי"ז גירי דיליה אלא מזיק בידים ,וכי
ע"ז הוצרכנו לומר שמודה ר"י בגירי דיליה ,ואם
הכוונה שכיון שבעל השדה חושש שמא יכניס הלה
את מחרשתו ממילא הוא נמנע מלזרוע בד"א
הסמוכות לו ובזה הוא נחשב כניזוק ,אבל עדיין אין
זה גירי דיליה ,עי' שעורי רבי שמואל סי' כ"ח.
ולשון רב"י כאן' ,ארבע אמות שאמרו כדי עבודת
הכרם ,פי' שלא יכניס מחרשתו בשדה חבירו ,שהיו
רגילים לחרוש כרמיהם בשוורים ,ואפ' ר' יוסי דאמר
בפ' לא יחפור זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך
שלו מודה בהא ,דקיי"ל מודה ר' יוסי בגירי ]דיליה[
וכ"ש דחיישינן להיזק גמור ,שמא יכניס מחרשתו או
יכנס וידרוס בשדה חבירו'.
וכתב קה"י דמשמע שתוס' סוברים כרמ"ה שהוכיח
מזה שמי שחייב לגדור משום היז"ר ולא גדר חייב גם
אם באו גנבים ,כמו כאן שחייב לגדור משום
המחרשה וכשלא גדר חייב אף על איסור כלאיים.
ובדעת הרא"ש שחולק על הרמ"ה כתב קה"י
שלעולם חיובו מצד שמזיק את התבואה ע"י הגפנים,
ואע"פ שס"ל לר' יוסי דעל הניזק להרחיק עצמו ,זה
משום שאם ירחיק המזיק הרי יצא שהוא עצמו ניזק
א בכת"י בב"ק שם 'דחיישינן'.
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ע"י הניזק ושוב נהפך לניזק ,וזה הכל כשאין סיבה
אחרת ,אבל כיון שיש עליו בלא"ה חיוב הרחקה או
גדירה בגלל המחרשה ,שוב חייב גם על מה שמזיק
בגלל הכלאים ,ול"ד להיזק דגנבים שההיזק בא מצד
אחר.
ולכאו' א"ל שגם תוס' אינם מתכוונים שמה שנחשב
מזיק מצד עבוה"כ מחייב אותו גם על היזק הכלאים,
אלא דלעולם מצד כלאים לחוד נחשבים שניהם
למזיקים זא"ז לולי עבוה"כ ,אבל כיון שיש חיוב מצד
עבוה"כ א"כ כאשר אין מחיצה מותר לבעל התבואה
לזרוע עד הגבול ולבעל הכרם אסור עד שיעשה
מחיצה ,וכאשר נופלת המחיצה והוא אינו עוקר את
גפניו יש לו שם מזיק מצד עבוה"כ ,ושוב אין לבעל
התבואה שם מזיק מצד כלאים שהרי לגפנים שניזוקו
על ידו אין זכות להיות שם ,ואין יכול בעל הכרם
להביא גפנים שאסור לו להביא ולטעון שהוא ניזק,
וכמדומה שזה כעין מ"ש הקה"י בדעת הרא"ש.
ועי' תוס' רי"ד 'כ' רבי יצחק זצוק"ל מה שאנו
מחייבין בעל הכרם לגדור יותר מבעל התבואה משום
דהאיסור בא מחמת גפנים ולא מחמת זרעים,
שהגפנים יונקים למרחוק יותר מן הזרעים ,ואפי'
למ"ד על הניזק להרחיק א"ע דילמא בכה"ג מודה
דעל המזיק להרחיק א"ע ,דכמו גירי' דידי' דמי
דכשנפרצה מתחיל לההיזק שבכל שעה גדל באיסור
וכמאן דעביד בידים דמי למאן דדיין אצלו דגרמי
כדמוכח בהגוזל עצים'.
היינו שהגירי דיליה אינם המחרישה אלא יניקת
הגפנים ,ויש להבין א"כ איך מועיל כותל או צוה"פ,
וכי זה מונע מהגפנים מלינוק ,ועי' עליות דרב"י
'שאיסור כלאים תלוי ביניקה וערבוביא ,וכיון דאיכא
מחיצה ,או צורת פתח ,תו ליכא ערבוביא'.
וכתב תוס' רי"ד 'ואינו נ"ל כלל מה שאמר ,דאין זה
גירי' ,שהנזק מאליו יבא ,ולא מבעיא לר' יוסי אלא
אפי' לרבנן דאמרי על המזיק להרחיק א"ע ,הי' מן
הדין למצע ארבע אמות שביניהן או לבנות הגדר,
ששניהן מזיקין זא"ז ושניהן נאסרין ,אלא טעמא
דמילתא הוא כדכתבית במה"ק שאין רשאי אדם
לסמוך את גפניו או אילנותיו עד המצר אא"כ הרחיק
ד' אמות או שיעשה גדר ,ולאו משום טעמא דכלאים
דהא בשאר אילנות ליכא כלאים ,אלא טעמא דמילתא

י
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הוי משום עבודת הכרם שלא יכניס מחרישתו בשדה
חבירו כדפרישית התם'.
וכדעת תוס' רי"ד שאיסור הכלאים לא נחשב גירי
דילי כן סובר הנמו"י ,ולכן כתב שאה"נ לרבי יוסי על
הניזק להרחיק א"ע ]ולא חשיב גירי דיליה[ ,וכיון
דקי"ל כר' יוסי אין הלכה כברייתא הזו.
ובמ"ש תוס' רי"ד שכיון שחייב לגדור משום עבודת
הכרם חייב גם על איסור הכלאים ,יל"ע איך שייכים
שני דיני ההרחקה זל"ז ,שהרי לכלאים מבואר
בעירובין דף י"א דסגי בצוה"פ ולעבודת הכרם
מסתבר שצריך מחיצה ממש שתמנע את כניסת
המחרישה ולא יועיל צורת הפתח ולא עומ"ר.
ומאידך גיסא יתכן שלעבודת הכרם ל"צ גובה י"ט
שגם בפחות מזה אין המחרישה יכולה לעבור ,אמנם
יתכן שיכול לעבור עם השוורים מחיצה שאינה
גבוהה י"ט ,ועי' רב"י שכתב 'ונ"ל מכאן ,דהא דתנן
היה גדר בינתיים זה סומך לגדר ]וזה סומך לגדר[
דוקא בגדר של עשרה טפחים ,דבהכי ממנע מלעבור
בשדה חבירו לזמור ולארות ,מדקאמר הכא אומר לו
גדור ,דמשמע שהגדר שיגדור יתיר לענין כלאים',
ועדיין יש להבין איך סגי בצוה"פ.
ואומר ר''י דלהכי קתני אומר לו גדור ולא קתני
חייב לגדור ,לפי שצריך להתרות בו ואם לא התרו
בו לגדור אינו חייב באחריותו ,משמע שנאסר גם
בלא התראה אלא שאינו חייב לשלם כיון שלא התרו
בו ,ויש להבין כיון שהזיק למה אינו חייב בלא
התראה והרי אדם מועד לעולם ,ואולי בלא התראה
נחשב כקרוב לאונס דדעת תוס' שאינו חייב,
והרמב"ן בדד"ג כתב בשם תוס' משום שגרמי חייב
רק במזיד ולא בשוגג] .דומיא דהיזק שאינו ניכר,
ולכאו' משמע שגרמי אינו חיוב ממוני אלא קנס
וכשיטה שדחה הרמב"ן[.
ויש להבין אם אחרי ההתראה נחשב מזיד א"כ איך
כתבו תוס' לקמן ד"ה וחייב שא"א לומר שזה קנס
שא"כ הי' חייב רק במזיד ,והרי ע"כ כאן מיירי במזיד
שהרי התרו בו ,ויתכן שאמנם אחר ההתראה הוא
מזיד היינו שיודע שזה יכול לאסור ,אבל מה שאינו
גודר אינו כי רוצה להזיק אלא כי מתעצל או חס על
ההוצאות ומזיד כזה לא קנסו.
אמנם הרשב"א כתב בשם תוס' דלכך קתני אומר לו
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גדור דאם לא אמרו לו לא קדש ואפי' הוסיף באחד
ומאתים ,וטעמא דמלתא משום דכתיב המלאה הזרע
אשר תזרע ודרשי' מיניה איסור יניקה ,וכדאמרי'
זרוע מעיקרו בהשרשה זרוע ובא בתוספת ,ואתקש
מלאה להזרע מה זורע ניחא ליה אף מלאה דניחא
ליה' ,וכ"כ הרמב"ן וכן מובא בנמו"י ,והקשה קוב"ש
אות י"ד דא"כ מה לנו להתרותו ,לא יתרו בו ולא
יאסרו הפירות ,דכיון דמקרי לא ניחא ליה לכאורה
דאין בזה גם משום איסור מקיים'.
ויתכן שאם בעל התבואה לא יתרה בו ייחשב שניחא
לו ותיאסר התבואה ,אמנם יש לדון אם ניחותא דבעל
התבואה אוסרת כשבניית המחיצה מוטלת על בעל
הכרם .ועוד שא"כ למה כתב הרמב"ן שאם לא התרו
בו לא נאסר ,והרי נאסר מצד בעל התבואה.
ובעיקר קו' הקוב"ש יתכן שהבי"ד הם שצריכים
להתרות ,וזה מוטל עליהם כמו שבי"ד יוצאים לבדוק
את הכלאיים ,עי' חדושי רבינו ברוך 'מחיצת הכרם
שנפרצה אומרין בית דין לבעל הכרם גדור' ,וכ"כ
רב"י ורבינו גרשום והמאירי כאן וכ"כ הרמב"ם
בפ"ז מכלאים וכ"כ הרמב"ן בדד"ג] ,ואמנם לשון
הגמרא לפנינו אומר לו גדור אבל אין מזה ראיה כיון
שבכל כתה"י כתוב 'או' לו גדור' ,ובכת"י היחיד
שכתוב שלא בקיצור כתוב 'אומרין לו גדור' ,וממילא
מסתבר שהמדפיסים השלימו שלא כראוי[.
ור''ת מפרש דלהכי נקט תרי זימני לאשמועינן
שאם יש תוספת מאתים בין מה שהוסיף בנפרצה
ראשונה ובין מה שהוסיף בנפרצה שניה דאין
מצטרפין לאסור ומראשונה ראשונה בטלי ,יש
להבין כיון שבפעם הראשונה גדר א"כ כלל לא נאסר
גם אם הוסיף מאתים ומה יצטרף לפעם השניה ,ויש
לבאר דמיירי שבראשונה לא גדר מיד אלא התעצל
קצת עד שהוסיף אחד מארבע מאות ורק אז גדר ,וכן
בפעם השניה התעצל בתחילה והוסיף אחד מד' מאות
עד שהתחיל לגדור ,וקמ"ל שאין שני ההוספות
מצטרפים לאיסור.
ועי' מנח"ש תניינא סי' ק"ב 'ומעתה מסתפק אני איך
הדין בכלאים דממילא ,אם היה זמן מועט שנתיאש
מלעקור את הכלאים ,אלא שתיכף ומיד נמלך
ומתעסק בעקירת הכלאים ולא הספיק לעקור עד
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שהוסיף מאתים ,אי אמרינן דמיד כשנתרצה קרינן
ביה דומיא דזריעה דניחא ליה ואסור בכל ענין ,או
דלמא כיון דבההיא שעתא דהוי ניחא ליה לא הוסיף
מאתים שרי ,עי"ש שמסיק 'תיכף כשנודע לו מן
הכלאים ורוצה בקיומם קרינן ביה שפיר דומיא דלא
תזרע ,ואסור שפיר בכל ענין כיון דשיעור הוספת
מאתים אינו משום דבפחות מכך לא חשיב זריעה,
אלא עיקר הטעם הוא משום דאם לא הוסיף מאתים
מיבטל בטיל האיסור בתוך ההיתר ,וכן מוכח נמי
מדברי הר"ש ]פ"ה מ"ו[ והתוס' בב"ב דף ב' ע"ב
]ד"ה נתיאש[ שכתבו דבעינן דוקא שיהא מחזר אחר
לקיטתו "כל שעה" ,ומשמע הא נתעצל שעה אחת
מלגדור והוסיפו מאתים אסור.
ולכאורה מהתוס' כאן לא משמע כן אלא שגם אם
התייאש בתחילה וחזר וגדר לפני שהוסיף מאתים לא
נאסר שאל"כ אין כלל מקום לדברי ר"ת וכמש"נ,
ולפי"ז יל"ע מה הדין אם הודיעוהו שנפרצה והתעצל
מלגודרה עד שהוסיפה אחד מארבע מאות ,ואז
התחיל להתעסק בגדירתה שכל זמן שמתעסק אינו
נאסר ,ושוב התעצל מלגדור עד שהוסיף עוד אחד
מת' וגדר ,האם הזמן שלפני העסק מצטרף עם הזמן
שאחר העסק ,או דינו שוה לאם היה עושה גדר ממש
ואינו מצטרף.
ובעיקר דברי ר"ת שאין שני ההוספות מצטרפים כתב
בחדושי הרמב"ן 'ויש חולקים ואומרים שאם הוסיף
בין שתי הפרצות במאתים נאסר ולא אמרי' ראשון
ראשון בטל ,ולפיכך שנו בברייתא אומר לו גדור
שתי פעמים ,לומר לך שאם נתיאש ולא גדר עד
שהוסיף במאתים עם תוספת ראשונה הרי זה קדש
וחייב באחריותו'.
דף ב' ע"ב
תד"ה נתיאש נתיאש הימנה ולא גדרה .דוקא
נתיאש אבל לא נתיאש ועוסק כל שעה לגדור
אע''פ שהוסיף מאתים מותר ,יל"ע מה השיעור של
עוסק כל שעה האם זה כולל גם את ההליכה לשוק
לקנות אבנים לצורך הגדר ולשכור פועלים ,ואם אין
לו כסף לקנות אבנים וצריך לעבוד כל היום כדי
שיהא לו מעות לקנות אבנים ,ואם האבנים כאן הם
ביוקר והולך למקום רחוק יותר כדי לקנותם בזול,
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האם כל זה קרוי עסק.
והנה זה פשוט שאם נפרצה בשבת שאינו יכול לגדור
אינה נאסרת שהרי הוא אנוס ואין כאן גילוי דעת
שניחא ליה ,ולכאורה כן הדין גם אם הוא במדנה"י
והדרך לכאן תארך לו שנה ,או שנפל למשכב או
שהיה חבוש בבית האסורין ,בכל אלה לא ייאסר
אע"פ שאינו עוסק בגדירה ודינו כנפרצה בשבת.
והנה בכלאים פ"ז מ"ו האנס שזרע את הכרם ויצא
מלפניו קוצרו אפילו במועד ,וכתב הרע"ב אם הוא
ירא שמא יוסיף מאתים במועד אז הוי דבר האבד,
דאף ע"ג דהאנס לא אסרן דאין אדם אוסר דבר
שאינו שלו מכל מקום אם הוסיפו מאתיים לאחר
שחזרה לבעלים קדש ,והקשה רע"א שם 'ויש לעיין
הא אם לא נתיר לו לקצור הוי אנוס ולא מקרי ניחא
ליה ולא ליתסר ,וא"כ לא הוי דבר האבד'.
ועי' תפארת ירושלים שם שכתב ליישב שכל מה
שמותר כשאנוס משום שלא ניח"ל ,אבל אם נאסור
עליו לקצור יהיה ניחא ליה וממילא ייאסר' ,ולא קשה
בשבת ויום טוב נמי נימא הכי ,דזה אינו ,דאם הוסיפו
מאתיים בשבת ,וידע בנפשו דניחא ליה ,אזי מסתמא
יעשה כדת וכהלכה ויאסרו כדין ,ואם ידע בנפשו דלא
ניחא ליה אזי לקושטא מותרים' ,והוא חידוש גדול
שבנפרץ בשבת ]או שאר אונס גמור[ צריך לשער
בנפשו אם ניחא ליה או לא.
ולכאורה יש לבאר שאם נפרץ או חזר אליו מהאנס
בשבת או שאר אונס גמור לעולם לא יאסר ,ודוקא
בחוה"מ נחשב כדבר האבד אם לא יקצור ,והביאור
בזה שהרי היתר דבר האבד בחוה"מ אינו תלוי דוקא
בבי"ד ומוטל על כאו"א לשער אם הפסד זה הוא דבר
האבד עבורו ,והרי אם בחוה"מ היה נאסר עליו אם
לא יקצור הרי ודאי שנחשב דבר האבד וודאי
שיקצור בחוה"מ ,ואם יבוא לאסור על עצמו את
הקצירה בטענה שזה אינו דבר האבד וממילא הוא
אנוס ולא יאסר ,זה גופא שמחשיבו כאינו אבד אין
לך ניחא גדול מזה ,ואינו דומה לשבת ששם זה אונס
אמיתי ,וגם אם היה נאסר לא היה קוצרו ,וממילא
א"א להחשיבו כניחא ליה ,ועי' הערות לגרי"ש
בסוטה דף מ"ו.
ועי' מנח"ש תניינא סי' ק"ב דאע"פ שאנו אומרים
שאם הוסיף מאתים בשבת ויו"ט לא קידש מפני
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שהוא אנוס ,היינו דוקא משום דעכ"פ אינו מתייאש
מלעקור ,שהרי למחר דעתו לעוקרם ,משא"כ אם יש
חק המלכות שלא לעקור ,אף על גב שהוא עומד
וצווח דלא ניחא ליה ,והרי גם אנוס הוא על כך ,אבל
מ"מ כיון שעכ"פ מתייאש הוא מעקירת הכלאים
שפיר קידש ,דנהי שלאנסו הוא היאוש אבל סו"ס
הרי נתייאש] ,ולא התברר לי החילוק ,הרי לא היאוש
אוסר אלא הניחותא והרי אין כאן ניחותא[
עוד כתב 'וכמו כן נראה גבי מחיצת הכרם שנפרצה,
אף על פי שמעיקר הדין מוטל חובת הגדירה על בעל
הכרם ,אבל מ"מ אם יודע בעל הזרעים שנתייאש
בעל הכרם מלגדור ויודע הוא ודאי שלא יגדור ,חייב
הוא מן הדין לגודרה ואם עבר ולא גידר הרי זה
קידש' ]כמדומה שאינו פשוט כ"כ שכן הוא[.
כדתנן במסכת כלאים ,הרואה ירק בכרם ואמר
כשאגיע לשם אלקטנו הוסיף מאתים מותר,
לכשאחזור אלקטנו הוסיף מאתים אסור אלמא
כשהוא מחזר אחר לקיטתו אפילו הוסיף מאתים
מותר ,יש להבין מה בין כשאגיע לשם אלקטנו
שמותר אע"פ שמשמע שאינו הולך לשם מיד אלא
ממשיך לעשות את עבודתו עד שיגיע ,לבין כשאחזור
אלקטנו ,והרי כיון שכבר עבר אותו עד שהרגיש בו
או שאמרו לו למה לא יסיים את עבודתו כסדרה
ואח"כ יחזור וילקטנו.
ועי' מלאכת שלמה 'פירוש שאחר שהגיע לו עבר
מעליו ואמר כשאחזור וכו' ,משמע שהרגיש בו לפני
שעבר ואעפ"כ המשיך להתקדם ובזה נחשב
שהתייאש ,וכ"ה לשון הרמב"ם 'הרואה ירק בכרם
ואמר כשאגיע לו אלקטנו מותר ,הגיע לו ועבר מעליו
ואמר כשאחזור לו אלקטנו אם שהה עד שהוסיף אחד
ממאתים הרי זה קדש'] ,ולפי"ז אה"נ אם הרגיש בו
אחר שעבר יכול להמשיך עד הסוף כמו ראה כלאים
לפניו[ ,ועי' חזו"א כלאים ד' י"ז.
והטעם יש לפרש משום דכתיב לא תזרע כרמך
כלאים דומיא דזריעה דניחא ליה ,ולא התפרש
בדבריהם מהו הדבר שצריך להיות דומיא דזריעה,
ומשמעות דבריהם דקאי אקיום כלאים שאוסר אע"פ
שלא היתה זריעת כלאים בידים ,וכוונתם למ"ש
בפסחים דף כ"ה' ,אמר רבא תרי קראי כתיבי כתיב
הזרע וכתיב המלאה הא כיצד זרוע מעיקרו בהשרשה
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זרוע ובא הוסיף אין לא הוסיף לא' ,עי' רב"י כאן
'וטעמא דמילתא דהא דכתיב המליאה הזרע ,ודרשינן
מינה איסור יניקה איתקש להזרע ,מה זורע ניחא ליה,
אף איסור יניקה היכא דניחא ליה בקיומו דוקא כגון
שאינו מחזר אחר עקירתו'.
ויש להבין כיון שאינו נאסר בלא ניחותא א"כ למה
קידש התבואה ,והרי בעל השדה לא ניחא ליה שהרי
מתרה בבעל הכרם ,ומה בידו לעשות אם בעל הכרם
אינו גודר ,ולמה לא נאמר שייאסר רק הכרם ,אמנם
הרי הברייתא כר"מ שאדם אוסר דבר שאינו שלו,
וממילא סגי בניחותא של בעל הכרם כדי לאסור גם
את התבואה של בעל השדה ,ואה"נ לר' יוסי ור"ש
אין נאסר אלא הכרם.
ועדיין יש להבין כיון שבלא ניחותא אינו נאסר ,למה
כתבו תוס' לעיל שאם לא התרו בו אינו חייב
באחריותו שמשמע שנאסרה התבואה ,והרי כיון שלא
התרו בו אין גילוי דעת מצידו שניחא לו ,ואולי
ההתראה באה לחיוב ממון אבל ניחותא נחשב שיש
לו בעצם מה שראה את הפירצה ולא גדרה ,וכבר
הובאו לעיל דברי הרשב"א בשם תוס' שלא נאסרה
התבואה כה"ג.
תד"ה וחייב נראה לר"י דהאי חשיב היזק ניכר,
שהרי ניכר הוא שהוא כלאים כשרואה הגפנים
בשדה ,ואע"פ שההיזק הוא האיסור ולא הערבוב
והרי האיסור אינו ניכר ,מ"מ די במה שהנזק ניכר.
ומטמא אף על פי שרואין השרץ על הטהרות
]ואע"פ שאין הטומאה ניכרת אבל הרי גם בכלאים
אין האיסור ניכר ודי במה שהנזק ניכר[ ,לא חשיב
היזק ניכר דמי יודע אם הוכשרו ,קוב"ש הקשה
'דגם גבי כלאים אפשר לומר מי יודע דניחא ליה,
דהא אי לא ניחא ליה אינן נאסרין' ,ועי' חת"ס 'התם
חזקת פירות בתחילתן שלא הוכשרו ולא ניכר
האיסור כמ"ש הרמב"ם סוף הי' טומאות אוכלין אבל
הכא האיסור שהוא העירבב ניכר לפנינו והיתר
דהיינו שדעתו לגדור אינו ניכר ע"כ חייב'.
משמע שנוקט שהדעתו לגדור הוא דבר המתיר,
ולכאורה הניחותא היא דבר האוסר ,והראיה שאם
כלל לא ידע שנפרץ אינו נאסר אע"פ שאין דעתו
לגדור ,והיינו כיון שאין ניחותא בפועל.
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ומטמא אף על פי שרואין השרץ על הטהרות לא
חשיב היזק ניכר דמי יודע אם הוכשרו ,מבואר
שלולי שאינו ידוע שהוכשר היה נחשב היזק ניכר
אע"פ שאין ניכרת השתנות חיצונית בטהרות ,כמו
שכלאים נחשב היזק ניכר אע"פ שאין האיסור ניכר
כיון שסיבת האיסור ניכרת ,וכתב קוב"ש שלפי"ז
במטמא משקין נחשב היזק ניכר שהרי אי"צ הכשר,
ויתכן שגם בהם הוי היזק שאינו ניכר דמי יודע שהיו
טהורים קודם דילמא כבר נטמאו קודם ממקום אחר.
והרמב"ן בדינא דגרמי כתב לחלק דבגפנים ההיזק
שהוא הערבוב ניכר ואע"פ שיכול לעקור הגפנים
ושוב לא יהא ניכר ,שינוי החוזר לבריתו בכגון זו
שנוי הוא ול"ד למטמא דאגע בהו שרץ.
והביאור בזה יתכן שנגיעת השרץ היא דבר חיצוני,
ולא נחשב שהטהרות השתנו אלא רק נטמאו ,משא"כ
בכלאים שנחשב שינוי ע"י שהתערבו הכרם
והתבואה זה בזה] ,שהרי עד עכשיו היה כאן כרם
והיה שדה ,ועכשיו יש כרם שבתוכו יש שדה[ ,ועיין
קוב"ש ב"ק אות קכ"ח וברכ"ש בב"ב י"ז.
אבל אין לומר דה''נ הוי היזק שאינו ניכר וקנסוהו
כמו במטמא שלא יהא כל אחד הולך ומטמא
טהרותיו של חבירו ,דהכא ליכא למיחש להכי
שבעל הכרם נמי מפסיד ,יש להבין מנ"ל שגם הוא
מפסיד דילמא אין ענבים בגפן ,וגם הזמורות לא
נאסרים ,עי' תוס' בכתובות דף פ' 'ואין זה דוחק
שהפירות הוסיפו מאתים ולא העצים דאורחא
דמילתא הוי הכי דזמורות כבר הוי גדולות לפני
זריעת כלאים' ,וכ"כ לקמן בדף ל"ו ,ויתכן גם
שהכרם עומד כעת בשלכת ואינו גודל כלל וכל
ההפסד לבעל התבואה.
אמנם עי' שיט"מ בב"ק דף ק' בשם רבינו יהונתן
'שאין גוף הגפנים עצמן נאסרין אלא הענבים
היוצאים מהן ,כדכתיב ותבואת הכרם ולא כתיב
והכרם ,ופעמים הרבה יש בשנה שאין ענבים בגפן
נמצא שהגפן מזקת אחרים ולא ניזוקת ,משום הכי על
בעל הכרם לבנות הגדר בעת שאין שם ענבים ,ואין
לבעל הזרעים לסיועיה משום דעל המזיק להרחיק את
עצמו ,אבל אם יש שם ענבים שהביאו שליש על
שניהם לבנות הגדר דשניהם מזיקין זה את זה',
וכעי"ז כתב שם בשם הרמ"ה.
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ועוד אי קנס הוא במזיד דוקא היה לו להתחייב,
אבל בשוגג פטור ,יל"ע אם נפרצה באונס אבל אינו
גודר לא כדי להזיק אלא כי לא איכפת לו או שאין לו
זמן ולכן נתייאש מלגודרה ,האם נחשב כמזיד לענין
חיוב היזק שאינו ניכר.
טעמא דרצו הא לא רצו אין מחייבין אותו ,אלמא
היזק ראיה לאו שמיה היזק ,נמו"י הביא שהרי"ף
בתשובה הקשה דילמא לעולם אימא לך שמיה היזק,
והכא במאי עסקינן כגון דאחזוק בלא מחיצה שלש
שנים בהיזק ראיה ,וכיון דאחזוק מחלו ,ותי' דאם
איתא דהיזק ראיה שמיה היזק לא מהני בה חזקה,
דכיון דכל שעתא ושעתא מיתזק ]הוי[ ליה כקוטרא
וכבית הכסא דאין להם חזקה'.
ולכאורה הכוונה משום שנחשב היזק גדול שאין לו
מחילה ,ונמצא לפי"ז נחלקו בסברות הפוכות אם
היזק ראיה לא שמיה היזק כלל ,או שהוא היזק גדול
מאד שאין עליו מחילה ,ויתכן שהשאלה אם חצר
מיועדת לתשמישי הצנע ואז היז"ר הוא גדול מאד ,או
שאינה מיועדת לכך ואז אין כאן כלל היזק.
עוד יתכן שאין הטעם משום שנחשב היזק גדול אלא
משום שהוא היזק תמידי ,וכלשון הרי"ף 'דכל שעתא
ושעתא מיתזק' ,וכ"ה לשון הרא"ש בסי' ב' 'דלא דמי
האי היזק להיזקא דחלון ,דהתם לאו היזק תדיר הוא,
שהחלון עשוי לאורה ולא להסתכל בו לחצר חבירו,
ואסור לו להסתכל במעשה חבירו כדאמרינן גבי
גינה ,אבל חצר שמשתמש בכניסה ויציאה ואי אפשר
שלא יסתכל בתשמיש חבירו ,דמי האי היזקא
לקוטרא ובית הכסא דאמרינן לקמן דלית להו חזקה.
אמנם עדיין יתכן שמה שהוא היזק תמידי זה גופא מה
שמחשיבו כהיזק גדול ,ולפי"ז מגג לחצר שאינו היזק
תמידי תועיל חזקה] ,ולכאורה משמע מהרי"ף שחיוב
הכותל הוא כדי שלא יזיקנו בראיה ולא משום
שמונעו מלהשתמש במילי דצניעותא ,ויתבאר
בהמשך[.
והרא"ש שם כתב דאע"ג דל"מ חזקה בהיז"ר ,אבל
מהני מחילה ואחר שמחל שוב אינו יכול לחזור בו,
ול"ד לאומר לחבירו קרע כסותי ושבר כדי שיכול
לחזור בו ,כיון 'דתביעת ממון יש ביניהן שנתחייב כל
אחד לחבירו לסייעו בבנין הכותל ,והוי כמו שנתחייב
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לו מנה ומחלו לו עליו שזכה במחילתו בלא קנין' ,ויש
להבין כיון שחיובו בבנין הכותל הוא מדין מזיק ,וכמו
שמשמע מזה שמדמה את זה לקוטרא וביה"כ ,א"כ זה
חיוב עצמי שיש עליו ובמה נחשב שחייב את זה
לחבירו.
וחזו"א בסי' א' סק"ט כתב שלעולם עיקר המחילה
הוא על ההיזק ,ומה של"ד לקרע כסותי הוא משום
ששם אין לו שום ריוח ולא זכה בדבר ,משא"כ כאן
שהרויח את דמי הכותל ,ועי' חדושי הגרש"ש.
ונמו"י כתב בשם הרמב"ן דלא מהניא חזקה אלא
בנזקי ממון ,אבל בדבר שהוא בעצמו ניזק בו לא',
והביאור בזה יתכן שאם מזיק את ממון חבירו שייך
בזה חזקה שנחשב כמו שיש לו זכות וקנין בחצר
חבירו ,משא"כ במזיק את גופו שלא שייך בזה חזקה.
רש"י ד"ה וטעמא וטעמא דרצו לבנות כותל דמדעת
שניהן הוא ,חייבום חכמים שיבנו בין שניהן ,יש
להבין כיון שרצו לעשות כותל מה צריך חיוב חכמים,
ואם כדי שלא יוכל לטעון שהיה דעתו שרק חבירו
יתן מקום ,הרי לכאו' מה שאינו יכול לטעון כך הוא
משום שכיון שלא התנה מפורש הוי דברים שבלב,
ואמרינן דמסתמא התכוון גם ליתן מקום ,ואמאי
חשיב חיוב חכמים ,ואולי אין הכוונה לחיוב מחודש
אלא שזו קביעת חכמים שהמתחייב לבנות כותל עם
חבירו חיוב זה כולל גם נתינת מקום לכותל.
רש"י ד"ה וטעמא אבל לא רצו שניהן ,שהיה אחד
אומר דייה לחלקה במסיפס של יתדות עצים
תקועים בארץ נמוכים לא כייפינן ליה ,ואין זה
יכול לומר לו איני חפץ שתראה עסקי ,משמע
שעדיין לא חילקו את החצר ,אבל לעצם החלוקה לא
צריך רצו כיון שיש בה כדי חלוקה ,והשאלה אם
לחלקה במסיפס או בכותל.
בענין היזק ראיה
ואימא מאי מחיצה פלוגתא כדכתיב ותהי מחצת
העדה ,וכיון דרצו בונין את הכותל בעל כרחן,
אלמא היזק ראיה שמיה היזק ,וכן הוא האמת
לל"ב ,והנה חיוב בניית כותל למ"ד היז"ר שמיה היזק
יכול להתפרש בשני אופנים ,או שמצער אותו במה
שמסתכל עליו כשעושה מילי דצניעותא וזה נזק
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הגוף ,או שמזיקו במה שמונעו מלהשתמש בחצירו
במילי דצניעותא וכאילו מקלקל בזה את חצירו וזה
נזק ממון.
וממ"ש הרמב"ן לקמן דף נ"ט דלא אמרו חזקה בנזקין
אלא בנזקי ממון וכו' ,אבל קוטרא ובית הכסא שהוא
עצמו ניזוק ומצטער בהם אין להם חזקה וכו' ,והוא
הדין וכל שכן בהיזק ראיה דנזקי אדם באדם הוא',
מבואר כצד הראשון ,ומה דל"מ בזה חזקה א"ל
דדוקא כשמזיק את חצירו שייך חזקה שיש לו זכות
בחצר חבירו להסתכל בה אע"פ שעי"ז מונעו
מלהשתמש ,משא"כ כשמזיק את גופו של"ש חזקה
בזה.
ולמ"ד היז"ר ל"ש היזק ג"כ יש לפרש בשני אופנים,
או שהכונה שמה שמסתכל עליו אינו צריך להפריע
לסתם בנ"א ,ואם זה מפריע לו נחשב כמו איהו
דאבעית נפשיה ,ואע"פ שבבית לכ"ע שמי' היזק היינו
משום ששם עושים דברי צניעות שדרך להקפיד
עליהם ,או שלעולם ודאי שזה מצער אותו אלא
שיכול לא להשתמש בחצר למילי דצניעותא ,ומה
שמונעו מזה לא חשיב היזק כיון שאי"ז עיקר
השתמשות החצר.
וממ"ש רש"י בדף ג' ד"ה דאיצטנע 'אבל חצר
החלוקה לתרוייהו קביעא תשמישתי' לכל אחד
בחלקו כל שעה ולא עבדי בה מילי דצנעא' ,משמע
שמה דלא שמיה היזק הוא משום שיכול לא לעשות
דברי הצנע והיינו כצד השני.
וכן ממ"ש תוס' גבי נפל שאני שכבר הורגלו לעשות
דבר הצנע ,משמע דלא שמיה היזק משום שכיון שלא
הורגלו ממילא מלכתחילה יכול לא לעשות שם דבר
הצנע] ,בכלל או ליזהר שכשחבירו נמצא לא יעשה[.
והנה בגינה אמרינן דגם למ"ד היז"ר לא שמיה היזק
ובחצר א"ח לגדור ,בגינה חייב לגדור משום עיה"ר,
וכתב הרשב"א שזה רק למ"ד היז"ר ל"ש היזק ,אבל
למ"ד שמי' היזק חמור חצר מגינה שאפי' נהגו שלא
לגדור חייב לגדור ,משא"כ בגינה שרק בסתם חייב
לגדור ,וכן מתבאר מהרמב"ם ]דחצר חמירא מגינה[
שכתב להלכה שגינה ל"צ כלל מחיצה של ד"א אלא
די לה במחיצה של עשרה טפחים ,ויש להבין שא"כ
פליגי בסברות הפוכות.
ואם טעמא דמ"ד ל"ש היזק הוא משום שיכול שלא
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להשתמש בחצר דברי הצנע ניחא ,דפלוגתיהו אם
חצר מיועדת לדברי הצנע ואז זה חמור מגינה ,או
שאינה מיועדת ואז זה קל מגינה שהיא ודאי מיועדת
לגדול ירקות ושייך בה עיה"ר.
וגם אם פלוגתיהו אם מה שמסתכל עליו כשעושה
דברי הצנע חשיב היזק לרוב בנ"א ,יש לבאר שמי
שמצטער מזה ודאי שלדידו הוא יותר גרוע מספק
עיה"ר ,אבל מי שאינו מקפיד בזה אינו מצטער כלל
והשאלה מה דרכם של סתם בני אדם ,וכ"ז בהיזק
ראיה אבל היזק עיה"ר אינו תלוי בדעתם של בנ"א
וודאי שהוא קיים ,אלא שאינו היזק מרובה או שאינו
היזק ודאי.
עוד יש להסתפק בגדר חיוב המחיצה למ"ד שמיה
היזק ,אם חשיב כ"א כמזיק וחייב לבנות מחיצה
מצ"ע ,וכיון ששניהם חייבים לכן בונים בשותפות,
ומה שצריכים לבנות מחיצה חזקה זה חיוב על כ"א
בפנ"ע כמנהג המדינה ,וזה לכאו' שיטת הרשב"א
שלכן אפי' בונה בתוך שלו חייב לעשות מחיצה
חזקה] .אמנם אינו מוכרח ואפשר שלעולם חייבו
מדיני שכנים וא"י לעשות מחיצה חלשה[.
או שלעולם א"א לדון כל אחד כמזיק את חבירו,
שהרי אם נרצה לדונו כמזיק ומצד זה לא נתיר לו
להשתמש בחצר כדי שלא יזיק את חבירו ,א"כ גם
חבירו יאסר להשתמש ושוב לא חשיב כמזיק] ,ול"ד
לחצר וגג ששם רק אחד הוא המזיק[ ,אלא זה דין
בהלכות שותפין ,וכמו שחייבין לבנות בית שער כדי
שלא יזוקו מבני רה"ר אע"פ שאין אחד מזיק את
חבירו ,ולפי"ז מה שצריך לבנות כותל חזק לכאורה
א"א לומר משום שמא יפול ויצטרך לצעוק שלא
יזיקנו ,שהרי אין החיוב משום שמזיקו אלא מהלכות
שותפין ,אלא הטעם משום שאינו רוצה לאבד
מעותיו ,כמ"ש הרא"ש 'לא נתנו חכמים גבול לבנין
אלא במקום שיציאת הבנין על שניהן שיכול האחד
לומר אי אפשי לעשות מעותי אנפרות ולהוציא
הוצאות בכל יום'.
אמנם לשון הרא"ש 'שלא נתנו חכמים גבול וקצבה
למי שיש לו לסלק היזיקו מחבירו כו' ,משמע שגם
לדעת הרא"ש גדר החיוב הוא כדי שלא יזיק את
חבירו ,אמנם א"ל שיש את שני הדינים האחד לסלק
הזיקו ומצד זה יכול לעשות מה שחפץ ,והשני חיוב
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טו

חכמים מדיני שותפין שיעשו יחד ,ובזה יכול כ"א
לטעון שאינו רוצה לאבד מעותיו.
והנה הנמו"י כתב בשם הרא"ה 'דאפילו בא לכנוס
בתוך שלו ולבנות גויל או גזית חברו מעכב עליו
משום דאמר ליה אם אתה עושה כן לא יהא לי רשות
לסמוך עליו ,ואפילו א"ל אנא יהיבנא לך רשותא
למסמך ,מצי א"ל אי במכר לא בעינא השתא למזבן
ואי במתנה לא ניחא לי דכתיב ושונא מתנות יחיה,
ומינה שאם ]קדם[ וכנס ובנה בתוך שלו אינו יכול
לתבוע מחברו חצי הוצאותיו' ,משמע שיכול לעכב
עליו לפני שבנה שיבנו יחד ,וכן אם קדם ובנה פטור
מלשלם לו מדין נהנה ,אבל אינו יכול לכופו לסתור
את הכותל ולחזור ולבנותו במקום של שניהם ומממון
של שניהם.
***
תד"ה ואימא ותימה לר''י דאמאי נקט תנא דמתני'
באין בה דין חלוקה וקתני רצו ,לא ליתני רצו
ולאיירי בשיש בה דין חלוקה ,ותי' דקמ''ל דס''ד
בשאין בה דין חלוקה דמצי למימר כי איתרצאי
לך לחלוק ע''מ שלא לעשות גודא אבל על מנת
לעשות גודא לא איתרצי לך ,ויש ספרים דמקשין
ומתרץ כן להדיא בשילהי שמעתין ,זה לשון
הגמרא לקמן ]בקטע המוקף[ 'אדאשמעינן בשאין בה
דין חלוקה והוא דרצו לישמעינן ביש בה דין חלוקה
ואף על גב דלא רצו' ]וזה כקושית ר"י[ אי אשמעינן
ביש בה דין חלוקה ואף על גב דלא רצו הוה אמינא
שאין בה דין חלוקה אפילו רצו נמי לא ]אין הכוונה
שלא יחלקו ,אלא שאפי' רצו לחלוק לא יתחייב
לעשות כותל דאדעתא דהכי לא התרצה וכתירוץ
ר"י[ קמ"ל ,ולפנינו כל זה מוקף בסוגרים עפ"י הב"ח
]ובחלק מכתה"י ישנו[ ,ומשמע שלל"ק אין זה מונח
בכוונת הגמרא ויתבאר עוד בהמשך.
אלא מאי גודא בונין את הכותל בונין אותו מבעי
ליה ,אי תנא אותו הוה אמינא במסיפס בעלמא
]פרש"י ורצו דקתני אחלוקה קאי וכשאין בה דין
חלוקה[ קמ"ל כותל ,יש להבין א"כ למה אמר שרצו
לעשות מחיצה והוצרך לומר בונין את הכותל כדי
שלא נטעה שהכוונה לחלוקה ,יאמר השותפין שרצו
לעשות כותל בחצר בונין אותו באמצע.

טז
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ואולי קמ"ל שאע"פ שלא פירשו כותל אלא אמרו
מחיצה חייבים לעשות דוקא כותל ,שו"ר כן בתו"ח
'דאתי לאשמעינן אף על גב דרצו לעשות מחיצה
כופין אותן לעשות כותל ולא מצי למימר אנא
אמסיפס נתכוונתי דהכי משמע לישנא דסתם מחיצה
כדפירשנו וטעמא דמילתא משום דס"ל דאפילו בלא
רצו כופין לעשות מסיפס מגויל וגזית וכיון דרצו על
כרחך לכותל ממש נתכווין'.
תד"ה הוה אבל כי רצו עושין מסיפס מגויל וגזית
כמנהג המדינה ומקרי מסיפס לפי שהוא מלא
חלונות כדפי' בערוך ואינו מגין מהיזק ראיה ,א''נ
לפי שאינו גבוה י' ,כדמוכח לקמן גבי גג הסמוך
לחצר ,דאמר ר''נ עושה לו מעקה גבוה י' ופריך
למאי אי להיזק ראיה ד''א בעינן ,ואי לנתפס כגנב
במסיפס סגי ,מוכח שמסיפס אינו גבוה י' טפחים,
ואבהא"ז בפ"ב משכנים תמה 'דמייתו מעשה לסתור,
דהא עלה גופא מסקינן אהא דמקשינן אי לנתפס כגנב
במסיפס סגי ,ומשני עלה במסיפס מצי משתמיט ליה,
במחיצה עשרה לא מצי משתמיט ליה ,אלמא דמחויב
לעשות מחיצה עשרה' ,ובד"ה והנה כתב ליישב
דלל"ק דהיז"ר ל"ש היזק ה"ה דלית ליה סברא
דנתפס כגנב וכן הביא מהרשב"א.
והביאור בזה א"ל שכמו שהז"ר ל"ש היזק אע"פ
שגורם לו שלא יוכל לעשות דברי הצנע ,כך נתפס
כגנב אינו טענה ,דנתפס כגנב לכאו' היינו שגורם לו
שלא יוכל להשאיר דברים בחצר ומונע ממנו
השתמשויות ,ולמ"ד היז"ר ל"ש היזק גם זה ל"ש
היזק .ועי' שיעורי רבי שמואל כעי"ז.
עוד יתכן שלעולם לא בעינן גובה י' גם לנתפס כגנב,
ודוקא בגג מסיק דבעינן גובה י' לנתפס כגנב שלא
ישתמט ויאמר שנפל לו חפץ ,וזה יכול לומר בגג
שלא רואים אותו ויכול לטעון שנפל חפץ ,משא"כ
בחצר שחושש שמא מהבית רואים אותו לא חיישינן
להכי וסגי במסיפס נמוך כדי שיהא נתפס כגנב.
ובקונטרס פי' דרצו דקתני אחלוקה קאי ]היינו
שכך היה הו"א ,ועושים מסיפס כל דהו לסימן
בעלמא[ ,ותימה דהא אסיק דמחיצה היינו גודא,
דאי פלוגתא לחצות מיבעי ליה ,ואיך הוי ס"ד
שרצו היינו לעשות חלוקה ,והנה לשון רש"י 'הוה
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אמינא במסיפס בעלמא מיירי מתני' דאיהו נמי מחיצה
איקרו ורצו דקתני אחלוקה קאי ,ויש להבין למה אמר
'דאיהו נמי מחיצה איקרו' והרי לרש"י מחיצה דמתני'
היא פלוגתא.
ושיט"מ בשם גליון כתב ליישב פירוש רש"י שההו"א
היתה ששותפין שרצו לחלק את החצר ]שאין בה דין
חלוקה[ ע"י מחיצה ,בונים אותה באמצע ,ואותה
היינו את המסיפס שגם הוא 'מחיצה איקרו' ,עושים
באמצע ,והחידוש בזה א"ל שאע"פ שהחצר קטנה
א"י לומר לו שהתרצה לחלקה ע"י מסיפס בתנאי
שיהא המסיפס בחלקו של חבירו ולא יתמעט חלקו
מיעוט אחר מיעוט ,ועי' מהרש"א ומהר"ם ותו"ח.
או יתכן עפ"י מ"ש רבינו יונה שקמ"ל ]לפי ההו"א[
שאע"פ שאמרו בפירוש שיחלקו את החצר ע"י
מחיצה מ"מ סגי במסיפס שגם הוא מיקרי מחיצה.
ועוד היכי מצי למימר דה''א במסיפס בעלמא ,הא
שמעינן ליה מסיפא דקתני אבל בזמן ששניהם
רוצים אפילו פחות מכאן יחלוקו ,והיינו לכל
הפחות במסיפס ,ולפי רב"י הנ"ל ניחא שקמ"ל
שאע"פ שאמרו שיחלקו במחיצה ,קמ"ל דגם מסיפס
נקרא מחיצה.
ועוד היכא המ''ל במסיפס בעלמא הא בהדיא קתני
במתני' גזית וגויל ,וכתב הרשב"א 'דהו"א דמתני'
לצדדין קתני והכי קתני השותפין שרצו לעשות
מחיצה בונין כמו שהתנו אם אמרו מחיצה סתם בונים
אותה אפי' במסיפס דאף היא מחיצה מיקריא ואם
אמרו כותל בונין כותל כמנהג המדינה גויל וגזית
קמ"ל כותל ,ומיהו מה שפירש דמסיפס היינו יתידות
תקועות אינו מחוור לפי שאין השותפין חולקין
לעולם אלא בכותל בנין'.
בונין את הכותל באמצע וכו' פשיטא ,לא צריכא
דקדים חד ורצייה לחבריה ,מהו דתימא מצי א"ל
כי איתרצאי לך באוירא ,בתשמישתא לא
איתרצאי לך קמ"ל ,פרש"י 'במחיצה מחיצה דקה
נתרציתי ולמעוטי באוירא כגון של נסרים שהיא דקה
והיזק ראיה אין בה ,או תמשוך עובי הכותל בחלקך
חוץ מדבר מועט אבל לבנות כותל אבנים עב למעוטי
נמי תשמישתי לא נתרציתי' ,יש להבין איזה מיעוט
אוירא יש במחיצת נסרים דקה ,ואם הכוונה למשהו
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שממעטת מחלקו א"כ אין החילוק בין אוירא
לתשמישתא אלא בין מיעוט מרובה למיעוט מועט,
ואולי סתמא דמילתא מיעוט של מחיצה דקה אינו
ממעט כלל בהשתמשויות החצר ורק מידת המקום
מתמעטת ואוירא הכוונה לחלל המקום המתמעט
במשהו.
שו"ר שכעי"ז הקשה תו"י וז"ל 'וקשיא למה"ר יש"י
דא"כ הוה ליה למינקט איתרצאי לך למעוטי פורתא
אבל למעוטי כולי האי לא ,לכן נראה לן לפרש הכי
למעוטי באוירא שהכותל כנגד שרואה מהם שדותיו
והיינו באוירא שאינו יכול ליהנות באויר שהיה קודם
לכך' ,ולעולם אינו מרוצה ליתן מקום כלל אפילו
למחיצת נסרים דקה.
וכעי"ז כתב ביד רמ"ה שאוירא הכוונה למה
שמתמעט האויר והאור שהיה בא לו בלא הכותל
שמפריד ביניהם ]וכדלקמן דף ז'[ ,ורק ע"ז הסכים
לוותר ולא שיצטרך גם ליתן מקום לכותל ולמעט
השתמשותיו.
ועי' רבינו גרשום 'כי נתרציתי לעשות מחיצה בכך
נתרציתי שלא אשתמש באוירא דידך ,אבל למעוטי
בתשמיש שלי ליתן מקום חצי הכותל לא נתרציתי',
לכאורה משמע שאוירא היינו מקום והיינו שכעת
אינו יכול להשתמש בכל החצר ,ואע"פ שקודם היה
משתמש יחד עם חבירו וכעת משתמש לבד נמצא לא
התמעט מקומו ממש ,מ"מ יש מעלה במה שיכול
להשתמש בשעת הצורך בכל שטח החצר ,וטוען שרק
ע"ז הסכים לוותר ,אמנם יתכן שכוונתו כיד רמ"ה
שהתרצה לעשות כותל ביניהם ושוב לא ישתמש
באויר חצירו של חבירו שעד עכשיו היה בא ממנו
אבל לא התרצה למעט את השתמשותו בחצר עצמו.
רש"י ד"ה מהו מהו דתימא א"ל כשנתרציתי לך
במחיצה מחיצה דקה נתרציתי ולמעוטי באוירא
כגון של נסרים שהיא דקה ,והיזק ראיה אין בה,
או תמשוך עובי הכותל בחלקך חוץ מדבר מועט,
יל"ע למה נקט של נסרים ולא של הוצא ודפנא ,ואולי
משמע מהגמ' שבא לאפוקי כל המחיצות שנימנו
במשנה ,ויתכן שמחיצת נסרים דקה יותר מהוצא
ודפנא.
ויש להבין כיון שמוכן לעשות מחיצת נסרים על
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המקום של שניהם ורק מחיצה רחבה אינו מוכן ,ואם
חבירו רוצה כותל של אבנים מוכן ליתן לו דבר מועט
מחצירו כשיעור חצי כותל של נסרים א"כ למה
הוצרכנו כלל להא 'דקדים חד ורצייה לחבריה מהו
דתימא מצי א"ל כי איתרצאי לך באוירא בתשמישתא
לא איתרצאי לך' ,בלא"ה אע"פ שעשו קנין מרצון
של שניהם הו"א שיכול כאו"א מהם לטעון שהיתה
כוונתו למחיצה דקה שלא תמעט במקום אלא דבר
מועט.
ולולי דברי רש"י היה אפשר לומר שטענתו שהתרצה
למעט באויר אבל כלל לא במקום ,אלא כל המחיצה
תהיה על חלקו של חבירו ,שו"ר בנח"ד שתמה על
דברי רש"י וכתב שלולי דבריו 'יש לפרש כפשוטו
דס"ד אמינא כיון דלא הזכירו המקום בדבריהם א"צ
ליתן לו מקום כלל ואפילו למחיצה דקה'.
ואמנם רב"י כתב 'כי איתרצאי לך לסייעך בהוצאה.
למעוטי באוירא ,כלומר לשום חלקי בהוצאת הבנין,
אבל אתה תכנוס בתוך שלך ,ולא תמעט מתשמיש
חצרי' ,משמע שכלל אינו רוצה ליתן מקום ,וזה ודאי
שלא ס"ד אלא אם קדים חד ורצייה ,וכעי"ז כתבו
הרמב"ן והרשב"א וכן משמעות התו"י שהו"ד לעיל.
וכתב רב"י שאין לומר שכוונתו שגם כסף לבניית
הכותל לא יתן ורק התרצה למעט את אויר החצר' ,כי
על כך לא היה צריך זה לרצותו ,דאפי' אי סבירא לן
דהיזק ראיה לא שמיה היזק יכול לכנוס בתוך שלו על
כרחו של זה' ,ולכן ודאי שלשלם את חלקו על בניית
הכותל ודאי הסכים ורק מקום אינו רוצה ליתן.
תד"ה בונין בונין את הכותל באמצע פשיטא ,למ"ד
גודא פריך כמו כל הנך פירכי דלקמן ,יש להבין
א"כ למה הקדים את הקושיא הזו לפני הסימן ולא
כלל גם אותה בסימן הקושיות ,ויתכן משום שכל
הקושיות האחרות הם על הנדון אם הז"ר הוי היזק,
]וכמו שהקדים 'והיזק ראיה לאו שמיה היזק )סימן
גינה כותל כופין וחולקין חלונות דרב נחמן( ת"ש וכן
בגינה[ ,משא"כ הקושיא הזאת שהיא על לשון
המשנה.
דכשהקנו לעשות גודא כך הקנה זה כמו זה
ופשיטא דבאמצע ,אבל למ''ד פלוגתא] ,שלא רצה
אלא לעשות חלוקה אבל את הכותל עושה בע"כ[,
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איצטריך למימר סד''א דמשום היזק ראיה יש לו
לסייע בבנין הכותל אבל אין לו לבנות בחלקו
בשביל כך ,יש להבין למה משום היז"ר חייב רק
לסייע בבנין ולתת מחלקו אינו חייב ,ואם משום
שטוען דאדעתא ליתן מקום לא התרצה ,הרי ע"כ
אי"ז טענה שא"כ גם לא יסייע בבנין ויטען שלא
התרצה לחלוק על דעת שיסייע בבניית כותל ]ומה
שהיה צריך ריצוי ,הוא כיון שאין בה דין חלוקה[.
ויתכן שיכול לטעון שאמנם היזק ראיה ממעט את
תשמישו של חבירו בחצר שאינו יכול לעשות דברי
הצנע ,אבל כשנותן מחלקו ממעט את מקום התשמיש
בחצר ,ומאי חזית דמיעוט התשמיש עדיף ממיעוט
המקום] ,וזה טענה רק על המקום ולא על האבנים[
ועי' שעורי רבי שמואל סי' מ"ח.
עוד יש לבאר שאה"נ וגם אם היז"ר שמיה היזק היה
יכול לטעון שלא התרצה גם ליתן ממון ,אבל אחר
שחבירו יבנה לבד על חשבונו הרי יוכל לתובעו
לשלם את חצי ההוצאות מדין נהנה כיון שהיז"ר
שמי' היזק ,וא"כ כיון שסופו שיכול לתבעו לשלם
דמי חצי כותל תקנו חכמים שיוכל לתבעו מתחילה,
משא"כ לענין המקום שאין לו אפשרות לתבעו גם
אחר שיבנה ,שהרי לא יכול לבנות בתוך חלקו של
חברו שלא מדעתו ,בזה סד"א שא"י לתבעו גם
בתחילה ]עי' כעי"ז ברמב"ן לקמן גבי מקיף את
חבירו בבקעה[.
ושיט"מ פירש שכיון שמיירי בחצר קטנה שאין בה
דין חלוקה יוכל לטעון שהסכים לחלוק רק על דעת
שלא יתמעט חלקו עוד ע"י הכותל וזה סברא רק על
המקום ולא על הדמים ,ועי' נח"ד.
ת"ש וכן בגינה ,גינה שאני כדר' אבא ,דאמר ר'
אבא אמר רב הונא אמר רב אסור לאדם לעמוד
בשדה חבירו בשעה שהיא עומדת בקמותיה ,והא
וכן קתני ,אגויל וגזית ,פרש"י 'והא וכן קתני
דמשמע תרוייהו חד טעמא הוא גינה וחצר' ,יל"ע אם
הכוונה שאינם חד טעמא משום דחצר טעמא משום
היז"ר וגינה משום עין הרע ,או שחצר טעמא משום
שהתרצו לעשות כותל וגינה חייב גם בלא שהתרצה
כלל.
ושיט"מ הקשה דלמ"ד היז"ר שמיה היזק נמי אין
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דינם שוה שהרי בחצר חייב לסלק היז"ר גם במקום
שנהגו שלא לבנות ובגינה במקום שנהגו שלא לבנות
אינו חייב ,וכתב 'דמכל מקום לדידיה שוו בטעמייהו,
ואלו למאן דאמר היזק ראיה לאו שמיה היזק לא שוו
בטעמייהו ,וזהו שכתב רש"י ז"ל והא וכן קתני
דמשמע תרוייהו חד טעמא' ]והיינו כצד הראשון[.
ת"ש וכן בגינה ,גינה שאני כדר' אבא ,דאמר ר'
אבא אמר רב הונא אמר רב אסור לאדם לעמוד
בשדה חבירו בשעה שהיא עומדת בקמותיה ,כתב
נמו"י בשם הרשב"א 'דמדלא אדכר תנא גבי חצר
מקום שנהגו כלל כמו בגינה ש"מ דלמאן דאמר היזק
ראיה שמיה היזק חמיר טפי היזק דחצר מהיזק דגינה
]דבגינה חייב רק בסתם ובחצר גם במקום שנהגו
שלא לגדור[ ,וטעמא דמילתא דהיזק ראיה דחצר
שהוא מקום תשמישו של אדם חמיר טפי דמקפידים
בו יותר מבגינה שהוא משום עין רעה בלחוד' ,ולפי"ז
לכאו' פליגי שתי הלשונות בסברות הפוכות אם חצר
חמירא מגינה או להיפך ,אמנם א"ל שזה ודאי שגינה
מיועדת לגידול ירקות ,וודאי שיש חשש היזק עיה"ר
כשאין מחיצה ,והנדון בחצר אם היא מיועדת למילי
דצנעא ואז ההיזק יותר גדול ויותר ודאי ,או אינה
מיועדת ואז אין כלל היזק.
תד"ה תא תא שמע וכן בגינה .לקמן מסקינן דה''ק
וכן בגינה סתם כמקום שנהגו לגדור דמי ,הלכך
דייק שפיר דהיזק ראיה שמיה היזק ,יש להבין
איזה היזק ראיה יש בגינה ,והרי סתמא דמילתא אין
עושים בה דברי הצנע ,אמנם זה קשה אם טעמא
דהיזק ראיה הוא משום דברי הצנע ,אבל רש"י בד"ה
וטעמא כתב 'ואין זה יכול לומר לו איני חפץ שתראה
עסקי' ,ומצד זה מסתבר ששייך גם בגינה בלאו טעמא
דעין הרע ,שאינו חפץ שידע מה זורע ומה צומח ומה
קוצר.
אמנם עי' יד רמ"ה 'דגינה נמי עבידא לדירה ובעיא
צניעותא' ,כמדומה בעירובין שאין על גינה שם
דירה[ ,ועי' רבינו גרשום 'בגינה העומדת בעיר קא
מיירי דאיכא היזק ראיה שרואה מה שבחצר חבירו'.
תד"ה גינה גינה שאני כדרבי אבא וכו' .וא''ת
ומהאי טעמא יתחייב נמי לגדור בבקעה ,לכאורה
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היה א"ל שדוקא גינה שיש בה שני טעמים גם היז"ר
]וכמ"ש הרמ"ה[ וגם חשש עיה"ר ,לאפוקי חצר שיש
בה רק היז"ר ובקעה שיש בה רק חשש עיה"ר ,שו"ר
במאירי כעי"ז שכתב בתו"ד 'גינה שאני שאין שם
היזק ראיה לבד אלא היזק ממון מצד עין הרע'.
עוד יתכן היה לומר שאמנם אסור לאדם מהשוק
לעמוד בשדה חבירו בשעה שהיא עומדת בקמותיה
משום עיה"ר ,וגם בזה לא נאמר שאסור לעבור לידה
אלא שלא יעמוד להתבונן בה ,אבל כאן הרי מדובר
בשתי שדות סמוכות וסתמא דמילתא שתיהן עומדות
בקמותיהן בשוה ,וכשזה בא לקצור גם חבירו בא
לקצור ,ואין לו זמן להתבונן בשל חבירו ,משא"כ
גינה שסתמא דמילתא סמוכה לבית וכאו"א זורע בה
דברים אחרים ומצוי שיהיה של האחד עדיף משל
חבירו ]או שיהיה נדמה לו שיותר ירוק[.
ויל"ע למ"ד היז"ר ל"ש היזק ורק גינה חייבת ,מה
הדין בגינה הסמוכה לבקעה או לחצר ,האם חייבים
בכותל ומי הוא החייב המזיק או שניהם ,וממ"ש גבי
גג הסמוך לחצר משמע שלעולם המזיק הוא החייב
בכותל.
וא''ת ולמ''ד פלוגתא כיון דאשמועינן דאפילו
בחצר שמיה היזק כל שכן בגינה ,ואמאי איצטריך
תו למיתני וכן בגינה ,משמע שחצר וגינה דינם שוה,
וכמו שרק סתם גינה דינה כמקום שנהגו לגדור
וחייב ,אבל אם נהגו שלא לגדור א"ח ,כך הדין גם
בחצר שאם נהגו שלא לגדור אין חייבים ,וכן דעת
רב"י ,אמנם הרשב"א כתב 'דאפי' תמצא לומר דבגנה
מקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבין אותו ,בחצר
מחייבין אותו' ,ובפסקי הרא"ש הובאו שני דעות בזה.
ועי' שו"ת הרמב"ם סי' שצ"ה ]הו"ד במגדל עוז פ"ב
משכנים[ וכי לא שני לכו בין היזק ראיה שהוא היזק
גדול ודאי שיראה אדם חברו בעת שהוא עומד ויושב
ועושה צרכיו ובין היזק ראיה שיראה קמת חבירו
משום עינא בישא ,שאלו דברים חסידות הם שלא
יעיין בו בעין רעה ,ואותו השנוי שנויא בעלמא הוא
ואינו אליבא דהילכתא ,אלא עיקר היזק ראיה בחצר
הוא במקום שבני אדם דרים אבל בגגות אינו צריך ד'
אמות לפי שאין דרכן של אדם לדור בגגות ,אלא
במחיצת י' טפחים סגי כי היכי שיתפס כגנב ,ק"ו
לגנות שאין דרך בני אדם לדור שם ,ואם מאותו
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הענין של עינא בישא אפילו בבקעה היינו מחייבין
אותו לגדור בבקעה שעיקר קמתו של חברו בבקעה
הוא ,וכבר נתברר שאין מחייבין אותו לגדור בבקעה
כלל לא בד' ולא בי' ,ולעולם אין חוששין להיזק
ראיה אלא משום בני אדם ובמקומות הקבועים לדירה
כחצרות ,ואותן הדברים שנאמרו שם בגנה שאני
שנוייא בעלמא היא וזה דבר מבואר ואין ראוי
להאריך בו'.
ויש להבין לדעת הרמב"ם דטעמא דגינה משום נתפס
כגנב ,מה החילוק בין סתם גינה לסתם בקעה ,ואולי
גינה שיש בה ירק כל השנה וגם 'שיש בה אילנות והן
נחמדין למראה וטובים למאכל ונפשו של אדם
מתאוה להן יותר מן התבואות' ,כמ"ש הרמב"ן לקמן
לענין חשש עיה"ר ,יש בה גם יותר חשש לגניבה.
ת"ש כותל חצר שנפל מחייבין אותו לבנות עד ד'
אמות ,נפל שאני ,ודקארי לה מאי קארי לה,
פירש"י 'נפל שאני שכבר נתרצו הראשונים בכותל,
ודקארי לה מאי קארי לה וכי לא ידע דנפל שאני' ,יש
להבין וכי זו סברא כ"כ פשוטה שריצוי הראשונים
על כותל מחייב על כמה פעמים ולא רק אותם אלא
גם את הבאים מכחם ,ויתכן שתמיהת הגמרא אינה
מצד הסברא אלא מכח המשנה שנקטה נפל משמע
דוקא נפל.
ת"ש כותל חצר שנפל מחייבין אותו לבנות עד ד'
אמות ,נפל שאני ,ודקארי לה מאי קארי לה ,סיפא
איצטריכא ליה מד' אמות ולמעלה אין מחייבין
אותו ,יש להבין מה ההו"א שיחייבוהו למעלה מד"א
ומה התועלת שבזה ,וגליון בשיט"מ בשם הרא"ש
כתב שקמ"ל 'דאפילו הורגלו להשתמש תשמיש צנוע
מארבע אמות ולמעלה אפילו הכי אין מחייבים אותו
לפי שאין כל כך תשמיש קבוע מארבע אמות
ולמעלה'.
ויש להבין איך אפשר כלל להשתמש בכזה גובה
ולמה לא אמר בפשטות שיש תועלת בהגבהה זו
ששוב אינו צריך כלל לחשוש שמא יעלה חבירו על
שרשיפא ויוכל להסתכל בחצירו כדאמרינן לקמן דף
נ"ט גבי חלונות ]עי' בראשונים למה גבי חצר ל"ח
להכי וסגי בד"א[.
ויש להבין כיון שגם המקשן ידע שמה שהורגל היה
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יכול להיות סיבה לחייבו אפילו למעלה מד"א ,א"כ
למה הוקשה לו על מ"ד היז"ר ל"ש היזק אמאי
מחייבין אותו כשנפל ,והרי כיון שהורגל יש סברא
שנחייבו ,וכמו שמתרץ באמת וכמו שהמקשן בעצמו
ידע שיש סברא כזו.
ויש לבאר שהמקשן ס"ל בכל הקושיות שלמ"ד
היז"ר ל"ש היזק אין כלל מושג כזה של היז"ר בשום
מקום ,וגם אם כל בני רה"ר יסתכלו עליו ,וגם אם
יסתכל בתוך ביתו של השני ,ולכן מקשה מה מועיל
שהורגלו והרי אין כלל דבר כזה] ,או משום שאינו
נזק שהרי לא מצינו דין תשלומין עליו ,או משום
שאין דרכם של אנשים להקפיד[ ,וכמו שבבית שודאי
הורגלו ,ס"ל למקשן שלמ"ד ל"ש היזק אי"ז היזק,
משא"כ למ"ד היז"ר שמי' היזק בזה שייך לומר שגם
למעלה מד"א אע"פ שלכתחילה אינו מקום של דברי
הצנע מ"מ שייך שיתרגל לזה.
וכן לדעת רש"י שמשום שהתרצו לסלק את ההיז"ר
ס"ל למקשן שכיון שאין בזה היזק ל"ש לסלקו,
משא"כ למ"ד שמי' היזק הו"א שהתרצו לסלק גם את
ההיזק המועט של למעלה מד"א.
תד"ה נפל נפל שאני .שהורגלו לעשות דבר הצנע
בחצר ולא למדו ליזהר זה מזה ,יש להבין מה לי
במה שלא למדו ליזהר ,מעכשיו ילמדו ליזהר ,וכי מי
שבנה בית ליד חבירו יהיה חייב לעשות כותל כיון
שהלה הורגל לדור יחידי ולעשות דברי הצנע.
ורש"י פירש 'נפל שאני שכבר נתרצו הראשונים
בכותל' ,ומה שלא ניח"ל לתוס' בפי' רש"י ,כתב
מהר"ם 'כי מה לו לראשונים' ,משמע שניח"ל שהם
עצמם חייבים לבנות מחדש אבל קנין הראשונים אינו
מחייבם ,ויש להבין הרי מה מכר לו ראשון לשני
וכו' ,שו"ר בשיט"מ כעי"ז 'דאתא לאשמועינן דאפילו
לא נתרצו הם מעיקרא כלל אלא הראשונים שבנאוהו
כיון דהם באים מכחם מחייבין אותם'.
אמנם תוס' הרא"ש הקשה על רש"י ,דכיון דהיזק
ראיה לא שמיה היזק ,ואינו חייב אלא משום דנתרצה
בתחלה ,אפילו למעלה מארבע אמות נמי ,ועוד אם
נתרצה על כותל ראשון לא נתרצה בשביל זה לבנות
כותל לעולם ,ואותו כותל שנתרצה עליו נפל ואינו
מחוייב לעשות כותל אחר' ,משמע שגם הראשונים
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עצמם שהתחייבו לבנות כותל לא התחייבו אלא על
כותל אחד ,ועי' רב"י כגון שנתרצו סתם לעשות
מחיצה ,דמסתמא לאו למחיצה ראשונה בלבד נתרצו,
כיון שמקפידים הם על )איזה( ]היזק[ ראיה.
ת"ש כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר
ש"מ היזק ראיה שמיה היזק ,יל"ע חצר זו שיש בה
כמה שותפין האם יש בה כותל בין אחד לחבירו או
אין בה ,ואם אין בה הרי מוכח שאינם חוששין
להיז"ר ולמה יחששו להיז"ר של בני רה"ר ]לסברת
המקשן שאין חילוק בין יחיד לרבים[ ,ואם יש בין
אחד לחבירו כותל הרי מסתבר שגם לצד רה"ר עשה
כותל ומהיכן יראוהו בני רה"ר ,ואם מיירי בחצר
שאין בה כדי חלוקה ולכן לא חלקוה ולא עשו
כתלים ,סו"ס כיון שאינו שמור מחבירו מה לו חבירו
מה לו כל בני רה"ר ,ואולי אע"פ שהיז"ר שמיה היזק
וניזוק מחבירו ,מ"מ מה שאפשר לתקן יש לתקן
ולהיזק חבירו אין תקנה כיון שאין בה כדי חלוקה,
אבל להיזק בני רה"ר שיש תקנה כופין אותם.
ת"ש אין חולקין את החצר עד שיהא בה ד' אמות
לזה וד' אמות לזה הא יש בה כדי לזה וכדי לזה
חולקין מאי לאו בכותל ,עי' יד רמ"ה ]לקמן דף
י"א[ שצריך שישתייר ד"א לכאו"א אחר בנין
הכותל' ,דהא שיעורא דמיקרי חצר קא נקיט' ,וכ"כ
הריטב"א שם.
ת"ש אין חולקין את החצר עד שיהא בה ד' אמות
לזה וד' אמות לזה ,הא יש בה כדי לזה וכדי לזה
חולקין ]אפי' אם אחד אינו רוצה[ מאי לאו בכותל
לא במסיפס בעלמא ,יש להבין מה ההכרח שחולקים
בכותל או במסיפס ,דילמא לא בעי מידי ,וחולקין
ודאי שהוא לשון חלוקה שיהא לכאו"א חלק מבורר,
ואם ירצו לעשות כותל או מסיפס יעשו לא ירצו לא
יעשו ,ואולי בלא מחיצה כל שהיא אין משמעות
לחלוקה.
וכתב הרמב"ן שמה שס"ד שהכוונה לכותל משום
דכולה מתני' קתני כותל ועלה תני הא יש בה ד' אמות
חולקין ,משמע בחלוקה דחצר דרישא קאמר ,עוד תי'
דס"ד שמה שאין חולקין בפחות מד"א היינו בכותל
אבל במסיפס חולקין ,דגם פחות מד"א ראויה לפירוק
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משא וכדומה דברים שאין בזה היז"ר ,וא"כ ביש בה
ד"א שחולקין ע"כ בכותל ,ודחי דלעולם כשיש בה
חולקין במסיפס ובפחות מד"א אין חולקין כלל.
תד"ה מאי מאי לאו בכותל .תימה ויהא בכותל,
דילמא הכי פי' אין חולקין את החצר ,אפי' האחד
רוצה לבנות את הכותל בתוך שלו ,עד שיהא בה
ד' אמות לכל אחד ,הא אם יש בה ד' אמות לכל
אחד חולקין אם רצה לכנוס ולבנות בתוך שלו ,לפי
מה שביאר הרמב"ן את סברת המקשן 'מאי לאו
בכותל' משום 'דכולה מתני' קתני כותל' ,לכאו' אין
מקום לקושית תוס' שהרי במשנה שכתוב כותל כתוב
גם שהוא באמצע,
יש להבין א"כ מאי קמ"ל כיון שיש בה ד"א לכאו"א
ובונה בתוך שלו מי יעכב עליו ,אמנם טובא קמ"ל
שאין חבירו יכול לטעון שמאפיל עליו ומונע ממנו
אויר ואורה.
עוד יש לבאר שכוונתם שגם כשיש בה ד"א לכאו"א
אינו יכול לכוף את חבירו לחלוק אא"כ יבנה בתוך
שלו ,כיון שיכול חבירו לטעון שבחלוקה זו ממעט את
השתמשות שלו בחצר ואם שמרויח במה שיוכל
לעשות מילי דצינעא ,לזה צריך שיהא כותל ,וכותל
אינו רוצה לבנות על חשבונו ,אבל אם הרוצה לחלוק
בונה על חשבונו ובמקומו שוב אינו יכול לעכב.
וי"ל דחולקין משמע באמצע ,דאי אשמועינן
כדפי' הוה ליה למיתני אין עושין כותל בחצר עד
שיהא ,לכאורה כוונתם שמשמעות המשנה שהחלוקה
נעשית ע"י הכותל אמנם א"כ לא מובן התירוץ שהרי
גם כשהאחד עושה על מקומו עדיין הכותל עושה את
החלוקה שהרי משפת הכותל ולחוץ זהו חלקו של
חבירו ,אלא מסתבר שכוונתם שלשון חלוקה משמע
שיהיו החלקים שוים.
תד"ה שאני שאני התם דאמר ליה בעל החצר לבעל
הגג כו' .תימה אמאי לא מייתי מדתניא לקמן שתי
חצירות זו למעלה מזו לא יאמר העליון הריני
בונה מכנגדי ועולה אלא מסייע מלמטה ובונה
אלמא שמיה היזק ,כתב מהר"ם 'וליכא למימר
דברייתא איירי במסיפס בעלמא ולא בכותל ולעולם
היזק ראייה לא שמיה היזק ,דזה אינו דמסיפס לא הוי
אלא לסימן בעלמא שהחצירות הם מחולקים ,וכיון
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שהאחד למטה והאחד למעלה אין לך היכר וסימן
גדול מזה'.
ויש להבין שמקשים רק למה לא מייתי ברייתא
ומייתי מימרא דשמואל ,והר"ז פירכא שלכאו' אין
עלי' תשובה ,גם היו צריכים לשאול את זה בתחילת
הסוגיא ,ואמנם הרמב"ן שאל כן בתחילת הסוגיא.
ועי' תו"ח ששם א"ל דמיירי ברצו וקנו מידם וקמ"ל
דכיון דרצה וקנה לסלק היזק ראיה צריך לסייע את
התחתון שאם אין יסוד אין בנין ,ויש להבין שא"כ
קשיא מסיפא אמאי בחצרו למעלה מגגו אינו זקוק לו
הרי רצו ועשו קנין ,וכמו שכתב הרמב"ן.
וכתב הרמב"ן 'ומשמע לי דההיא ברייתא לא שמיע
להו כדלא שמיע ליה לרב הונא דפליג עלה ,דאלו
שמיע ליה הוה מקבל לה ,א"נ הוה דחי לה במחיצה
עשרה ומשום נתפס עליו כגנב ,ולגגו אין זקוק לו
]היינו סיפא דברייתא 'היתה חצרו למעלה מגגו של
חבירו אין זקוק לו'[ דלא מנחי אינשי בגג מידי שיהא
נתפס עליו כגנב'.
ועי' קצוה"ח בסי' ק"ס שעדיין יקשה מדר"נ דאמר
בגגין נמי זקוק למחיצת עשרה ,וא"כ ע"כ הך דשתי
חצירות לארבע אמות הוא' ,ולפי דעת הרמב"ם ניחא,
דשפיר מצינו למימר דשתי חצירות זו למעלה מזו
למחיצת עשרה ,ואם היתה חצירו למעלה מגגו אינו
זקוק אפילו למחיצת עשרה ,כיון דבין חצר לגג לכ"ע
היזק ראיה שמיה היזק וכדאיתא שם בגמ' דאמר ליה
בעל החצר לבעל הגג לדידי קביעא תשמישתי כו',
ומשום הכי אם חצירו למעלה מגגו דצריך בעל הגג
לסלק היזק בכותל ד' אמות ,ותו אינו צריך בעל
החצר לסייע במחיצת עשרה' ,ועי' שו"ע בסי' ק"ס
אם כל הד"א על בעל הגג או שבי' טפחים חייב בעל
החצר לסייעו.
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דף ג' ע"א
רש"י ד"ה דאיצטנע אבל חצר החלוקה לתרוייהו,
קביעא תשמישתי' לכל אחד בחלקו כל שעה ,ולא
עבדי בה מילי דצנעא ,משמע דטעמא דמ"ד היז"ר
לא שמיה היזק אינו משום שמה שמסתכל עליו אינו
נחשב היזק ,אלא משום שיכול לא לעשות מילי
דצנעא ,ומה שמונעו מלעשות מילי דצנעא לא חשיב
היזק ,משא"כ בבית שמיועד למילי דצנעא ,אבל בחצר
הסמוכה לגג דעביד מילי דצנעא ולאו אדעתיה שהלה
נמצא בגג שם חשיב היזק עצם מה שמסתכל עליו.
רש"י ד"ה דאיצטנע אבל חצר החלוקה לתרוייהו
קביעא תשמישתי' לכל אחד בחלקו כל שעה ולא
עבדי בה מילי דצנעא ,יש להבין סו"ס הרי חצר
ראויה למילי דצינעא]כדחזינן מחצר הסמוכה לגג[,
ואם הי' כותל הי' יכול לעשות אותם בחלקו ולמה לא
יוכל לתבוע ממנו שיעשו כותל ,ואם משום שיכול
להמנע מהם ,א"כ ימנע גם בחצר הסמוכה לגג.
וא"ל שמ"ד היז"ר ל"ש היזק ס"ל שמניעת השתמשות
אינה היזק אלא מניעת רווח ,וגם אם יש בזה נזק
מסויים ,יכול הלה לומר גם תשלום ממון והפסד מקום
חשיבי לי נזק ,וכ"ז בחצר וחצר שהמציאות היא שלא
יעשו דברי הצנע ,אבל בחצר הסמוך לגג הרי סו"ס
המציאות היא שיעשה מילי דצנעא כיון שיסמוך ע"ז
שחבירו לא יעלה לגג ,וכיון שיעשה הרי כשחבירו
יעלה לגג יזיקנו בראייתו ,ולכן חייב לבנות כותל ד"א
כדי שלא יזיקנו.
ואי היזק ראיה שמיה היזק מאי איריא רצו אפי'
לא רצו נמי ,יש להבין כיון שלהאי לישנא רצו קאי
אחלוקה ,וכיון שרצו בונין כותל בע"כ ,א"כ אין
הקושיא שייכת למה שהיז"ר שמי' היזק ,אלא כיון
שרצו קאי אחלוקה מה צריך לזה רצו ,והרי כ"א יכול
לדרוש חלוקה אף כשחבירו אינו רוצה כל כמה דלא
ידע דמיירי באין בה דין חלוקה.
שו"ר בשיט"מ בשם הגליון שהקשה זאת בקושיתו
החמישית ,עי"ש שכתב 'ויש לפרש דהא דאמרינן מאי
מחיצה פלוגתא לאו היינו פלוגתא לחובא ,אלא מאי
א מסתבר שהוא ט"ס וצ"ל 'לאו היינו פלוגתא לחוד' ,וכ"מ בכל
המשך דבריו שם
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מחיצה פלוגתא כלומר מחיצה של חלוקה שדרך
השותפים לחלוק בה כשבאין לחלוק ,דהיינו מסיפס
בעלמא שאי אפשר לחלוק בלא הוא כדי שיתברר
חלקו של כל אחד ואחד ,כיון דרצו לעשות שם מחיצה
אף על גב דהויא מחיצה גרועה בונים את הכותל
באמצע ,כלומר כותל של אבנים ,אלמא היזק ראיה
שמיה היזק'.
וליתני הא ולא ליתני הך ,סיפא איצטריכא ליה
וכתבי הקדש אף על פי ששניהם רוצים לא יחלוקו,
משמע שהמשנה דלקמן מיותרת רק מכיון שכבר
נשנה כאן שאם רצו חולקין ועושים כותל בע"כ ,ויש
להבין דל מהכא המשנה שכאן בלא"ה קשה מאי
קמ"ל לקמן שאם רצו חולקין ,פשיטא שאם רצו
שניהם לחלוק שחולקין ומי יעכב בעדם ,וכתב
בחדושי הרמב"ן שאחר שאמר דאי מהתם הו"א
במסיפס בעלמא א"כ ההיא דלקמן מיותרת ,אבל בלאו
הך דהכא הו"א שודאי הכונה לקמן שאם רצו חולקין
ועושים כותל בע"כ' ,דאי במסיפס פשיטא אלא בר
קשא דמתא לימנע' ,ומשני דקתני לה משום סיפא.
אמנם יד רמ"ה לקמן כתב 'אבל בזמן ששניהם רוצים
לחלוק אפילו בפחות מכן יחלוקו וליכא משום בל
תשחית' ,ולפי"ז ניחא שאמנם יש בזה חידוש שאין
בזה ב תשחית אבל את החידוש הזה כבר ידענו
מהמשנה הזו.
ואי היזק ראיה שמיה היזק מאי איריא רצו אפי'
לא רצו נמי וכו' ,סיפא איצטריכא ליה וכתבי
הקדש אף על פי ששניהם רוצים לא יחלוקו )ל"א
וכי רצו מאי הוי ליהדר ביה וכו' ,סיפא אצטריכא
ליה ובכתבי הקדש אף על פי ששניהם רוצים לא
יחלוקו( ,כ"ה לפנינו ,אמנם בכתה"י אין שני לשונות,
אלא ברובם יש רק את הלשון הראשון ,ובחלקם יש
רק את הלשון השני ,והגירסא באלו היא 'ומאי קמ"ל
בשאין בה דין חלוקה והוא דרצו פלגי לישמעינן
בשיש בה דין חלוקה אע"ג שלא רצו נמי פלגי ,אי
אשמעינן הכי הוה אמינא בשאין בה דין חלוקה ואע"ג
דרצו נמי לא פלגי קמ"ל ,תנינא אין חולקין את החצר
עד שיהא בה ארבע אמות לזה וארבע לזה ואימתי
בזמן שאין שניהם רוצין אבל בזמן ששניהם רוצין
אפי' פחות מיכן חולקין ,אי מהתם הוה אמינא מסיפס
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בעלמא קמ"ל כותל' ,ומ"ש תוס' לעיל ד"ה וכיון שיש
ספרים שמקשה ומתרץ כן בהדיא ,מסתבר שכוונתם
ללשון השני שכאן.
תד"ה מאי מאי קא משמע לן בשאין בה דין חלוקה.
אע''ג דקא משמע לן דשמיה היזק ,ה''פ מאי
קמ''ל במאי דאיירי באין בה דין חלוקה ,לישמעינן
בשיש בה דין חלוקה ]אע''ג דלא רצו[ )כשרצו(
פלגי ,תימה הא קמ''ל דאפילו באין בה דין חלוקה
דאיכא למימר על מנת לעשות גודא לא איתרצאי
כדפירש לעיל ,כ"ה גירסת המהרש"א ,אמנם
המהר"ם גורס את המוקף ולא את הנוסף וגורס
במקום תימה ותירץ ,שמ"ש 'כשרצו פלגי' היינו
בכותל והא קמ"ל וכו' ,ומכתה"י משמע כמהר"ם ,וכן
משמע שהם שני דיבורים אחד על קושית הגמרא
ואחד על התירוץ ,וכדלקמן.
מאי קא משמע לן ,בשאין בה דין חלוקה ,אף על
גב דקא משמע לן דשמיה היזק ,ה"פ מאי קמ"ל
במאי דאיירי באין בה דין חלוקה ,לישמעינן
בשיש בה דין חלוקה ,ובל"א המוקף בסוגריים נאמר
כך בפירוש 'אדאשמעינן בשאין בה דין חלוקה והוא
דרצו לישמעינן ביש בה דין חלוקה ואף על גב דלא
רצו' ,וזה כוונתם לעיל שיש ספרים שמקשה כך
להדיא.
כשרצו פלגי ,פי' הא קמ"ל דאפילו באין בה דין
חלוקה דאיכא למימר על מנת לעשות גודא לא
איתרצאי ,כדפי' לעיל ,היינו שזו כוונת הגמרא בתי'
'כי רצו פלגי' בכותל ואינו יכול לטעון דאדעתא דהכי
לא התרצה ,אלא שאינו מפורש כ"כ.
אבל בל"א הוא יותר מפורש ,שמ"ש 'אי אשמעינן
ביש בה דין חלוקה ואף על גב דלא רצו הוה אמינא
שאין בה דין חלוקה אפילו רצו נמי לא' ,היינו שהו"א
אע"פ שרצו לחלוק אינו יכול לחייבו לעשות כותל כי
יאמר אדעתא דכותל לא התרציתי ,קמ"ל שבונין כותל
בע"כ ,וזה מ"ש לעיל שיש ספרים שמקשה ומתרץ כך
להדיא.
אדאשמעינן בשאין בה דין חלוקה והוא דרצו
לישמעינן ביש בה דין חלוקה ואף על גב דלא רצו,
אי אשמעינן ביש בה דין חלוקה ואף על גב דלא
רצו הוה אמינא שאין בה דין חלוקה אפילו רצו
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נמי לא קמ"ל ,ומי מצית אמרת הכי והא קתני
סיפא אימתי בזמן שאין שניהם רוצים אבל בזמן
ששניהם רוצים יחלוקו ,מאי לאו אכותל ,לא
אמסיפס בעלמא ,כל זה מוקף בסוגריים ,והקשה
בחדושי הרשב"א איך הו"א שיחלוקו בכותל 'דאם
איתא מאי קאמר תנינא אין חולקין את החצר וכו'
דהא קתני נמי בההיא אין חולקין את השדה עד שיהא
בה תשעה קבין לזה ותשעה קבין לזה ומי איכא
למימר הא רצו חולקין בכותל ,והא תנן סתם בקעה
כמקום שנהגו שלא לגדור ואין מחייבין אותו'.
ותירץ דקס"ד חצר שאין בה כדי חלוקה דומיא דחצר
שיש בה שחולקין בכותל ,ודחי לעולם במסיפס וחצר
שאין בה דומיא דשדה ,עוד תי' הרשב"א שהקו' מאי
קמ"ל בזה שנקט באין בה דין חלוקה אם לאשמועינן
שהז"ר שמיה היזק ,לאשמועינן ביש בה דין חלוקה,
ואם שאחר שרצו לחלוק בונין כותל בע"כ ואינו יכול
לחזור בו זה שמעינן מסיפא ,ומשני שאשמועינן הכא
שגם באין בה כדי חלוקה חולקין בכותל ,ול"מ למימר
כי איתרצאי לך וכו'' ,ולא גרסי' מאי לאו כותל אלא
ה"ג אי מהתם הו"א במספס בעלמא קמ"ל'.
אי בשאין בה דין חלוקה כי רצו מאי הוי נהדרו
בהו ,א"ר אסי א"ר יוחנן שקנו מידן ,וכי קנו מידן
מאי הוי קנין דברים בעלמא הוא ,פרש"י 'ואין
חליפין קונין אלא דבר הנקנה ,או במכר או במתנה או
שעבוד קרקעות שהקנין חל עליו או מטלטלין ,יש
להבין מה שסיים 'או מטלטלין' ,הרי כבר כתב
שחליפין מועילים במכר ובמתנה ומה לי קרקע או
מטלטלין ואם כוונתו לשעבוד מטלטלין הרי אין
שעבוד חל אלא על קרקע ,ואולי הכוונה שעושה
אותם אפותיקי או משעבדם אגב הקרקע.
אי בשאין בה דין חלוקה כי רצו מאי הוי נהדרו
בהו ,הקשה קוב"ש אות י"ח שלקמן דף ק"ו מבואר
דסגי לחלוקת שותפין בגורל] ,ולכאו' אם גורל מועיל
בההיא הנאה שנחשבת ככסף ,א"כ זה בכלל התירוץ
של קנו מידו דמה לי חליפין מה לי כסף[.
וקוב"ש תי' דהתם קאי אליבא דמ"ד יש ברירה
והאחין שחלקו אינן לקוחות ,ומשו"ה סגי בגורל
לברר חלקיהן ,אבל הכא קאי אליבא דהלכתא דאחין
שחלקו לקוחות הן ,ומוכח בגמ' בכורות נ"ז דהן ודאי
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לקוחות ולא ספק ,ומשו"ה צריך קנין גמור כמו בכל
מקח ,ועוד תירץ דבדבר שאין בו כדי חלוקה כיון
שאינו עומד לחלוק הוי כמכירה חדשה ויתכן שלא
יועיל גורל.
ועי' חת"ס עפ"י מ"ש הג"ה מיימו' 'דלא החזיק ממש
אלא בהילוך בעלמא ,והכא קנה כיון שאינו אלא ברור
חלקו בעלמא ולא בעי קנין ממש ,וצ"ל ה"ה הומ"ל
שהפילו גורל וקמ"ל כדאמר רב אשי לקמן ק"ו ע"ב
דרוב הפוסקי' ס"ל דלא בעי שום קנין יותר ודלא
כתשו' הרא"ש שם דפליג'.
והיינו שאה"נ וכמו שגורל מועיל כך מועיל אם
החליטו ביניהם שכ"א יקח חלק זה ,ויש להבין א"כ
למה צריך שילך ויחזיק הרי בגורל לא הוצרכנו לזה,
ואולי בגורל יש יותר גמ"ד מאשר בהסכמה גרידא
ולכן צריך גם הילוך.
ובעיקר הקושיא יש לדון שכאן ל"ש כלל גורל שבא
לקבוע איזה חלק יהיה לכאו"א שהרי כאן סתמא
דמילתא החלקים מבוררים ועומדים שכאו"א יהיה
חלקו בצד ביתו או פתחו ]אא"כ מיירי בבית ועליה[
אלא שצריך מעשה קנין כדי להחליט את החלוקה.
תד"ה כי כי רצו מאי הוי ניהדרו בהו .למ''ד מחיצה
גודא לא פריך ,לכאורה היה א"ל דלא פריך משום
דאה"נ יכולים לחזור גם מכותל אבל מה"ת שירצו
לחזור ,ודוקא למ"ד פלוגתא שע"ז אמר שבונים בע"כ
משמע שלא רצה אלא לחלוק אבל אינו רוצה לבנות,
וע"ז קשה אם אינו רוצה למה בונה בע"כ ,יחזור בו
מההסכמה לחלוק ,ואמנם עי' ר"י מגא"ש 'אבל
ללישנא דמאי מחיצה גודא לא מקשי דהא דקתני בונין
את הכותל באמצע לא הוי על כרחן כי אם מדעתן
דרצו'.
אמנם יש להבין שהרי גם למ"ד גודא ע"כ נוצרו
ביניהם חילוקי דעות ,או שאחד טוען שהתרצה רק
לשלם חצי מדמי הכותל ולא לתת מקום ,או שרוצה
לשנות ממנהג המקום בסוג הכותל ,או שרוצה לעשות
גויל פחות מששה טפחים ,כי אם אין חלוקי דעות
ביניהם מה באה המשנה להשמיענו ,וא"כ שפיר יש
להקשות ליהדרו ביה מעיקר ההסכמה.
ויש לבאר שלל"ב שאחר שרצו לחלוק חייבים בע"כ
לעשות כותל ,אע"פ שאחד טוען שכלל לא הסכים
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לבנות כותל אלא רק לחלוק ,שפיר מקשה שיחזור בו
מההסכמה לחלוקה ,אבל גבי רצו לעשות כותל הרי
לא בא לחזור בו מעשיית הכותל ,אלא דנים מה כלול
בהסכמה זו,
דאיכא למימר דקנו ושיעבדו נכסיהן לבנין הכותל,
יש להבין למה הוצרכו לשעבוד נכסים ולא סגי להו
במה שמתחייב ליתן כסף לבניית הכותל ועושה קנין
על התחייבות זו ,ואם משום שהתחייבות לתת כסף גם
היא קנין דברים] ,עי' שו"ע סי' רמ"ה 'אבל אם כתב
בשטר אתננו לו ,אף על פי שהעידו עליו העדים לא
זכה המקבל .הגה ואפילו קנו מידו קנין דברים ,ויש
אומרים שאם קנו מידו ,מהני לשון אתן'[ ,א"כ מה
מועיל ששיעבד נכסיו והרי אין שעבוד נכסים בלא
שעבוד הגוף ,ואם דוקא קנין על הבטחה ליתן אינו
מועיל אבל אם שעבד גופו על התחייבות מועיל קנין,
א"כ למה הוצרכו לומר ששעבד נכסיו.
והרשב"א כתב 'בשקנו מידן ונתחייב כל אחד לחברו
בדמי מחצית הכותל' ,משמע שאמנם שעבוד הגוף יש
כאן ליתן דמי חצי הכותל וממילא נכסיו משועבדין
לחיוב זה וזה אינו קנין דברים אלא חיוב ממוני.
ויש להבין איך נחשב זה כחיוב לחבירו ,והרי לכאורה
חצי האבנים שקונה מכספו נשארים ממונו ואין
לחבירו שום קנין בהם ,ואם הקנין הוא שאם חבירו
יבנה משלו מתחייב לקנות ממנו את חצי האבנים,
עדיין אינו אלא קנין דברים.
ואולי כיון שכל עוד שהכותל קיים הוא משמש את
שניהם נמצא יש לחבירו זכות שימוש באבנים שלו,
ועל זכות זו שייך קנין אע"פ שעדיין לא קנו את
האבנים ,ולפי"ז יועיל קנין אם יבטיח לחבירו
להשאיל לו את החמור שיקנה ,ויעשה קנין לשעבד
את נכסיו לקניית החמור ,יכול חבירו לכפותו לקנות
חמור כדי שיוכל להשתמש בו ,ועי' דברות משה
הערה ז'.
עוד יתכן שאין הזכות של כל אחד מהם היא באבנים
שבנויים על החלק שלו ,שאז נמצא שהאבנים
שבחלקו של זה הם של זה ואלו שעל חלקו של חבירו
הם של חבירו] ,ונפ"מ אם נפל הכותל על צידו
ונשתברו התחתונים והעליונים נשארו שלמים שזה
שנפלו לתוך חלקו יטול את השבורים[ ,אלא שכאו"א
שותף בכל אבן ואבן ,וכמ"ש בשו"ע סי' קנ"ז 'כותל
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שבין ב' שותפין שנפל ובא לחלוק האבנים ,והיו בצד
הכותל של אחד מהם אבנים יקרות יותר ממה שבצד
חבירו ,ורוצה זה שהם בצדו לזכות בהם אין שומעין
לו' ,והוא מתרוה"ד ,ולפי"ז ניחא שמתחייב לקנות
חפץ בשותפות עם חבירו על דעת שישמש את
שניהם.
אמנם ממ"ש הראשונים שבלמעלה מד"א מיד שהגביה
כנגדו והתרצה שיהיה לו חלק בכותל זכה ,וכמ"ש
רב"י 'כיון דגלי אדעתיה דניחא ליה במה שהגביה
חבירו מד"א ולמעלה ,מיד קנה חצי הכותל ,לפי
שזכתה לו חצרו ,שהרי חצי הכותל בנוי על חצי חלקו
בקרקעו' ,וכעי"ז כתב הרשב"א ,משמע שכאו"א קונה
את האבנים הבנויים על חלקו ,ומסתבר שה"ה
האבנים שלמטה מהם הבנויים על חלקו הם שלו,
]שאל"כ נמצא האבנים שלמטה מונחים על אבני
השותפות ולא על חצירו[ ,ועי' קצוה"ח שם סק"ה
שהאריך בזה ,וכתב שמדברי הה"מ משמע שהאבנים
שבחלקו של כאו"א הם שלו והדק"ל מה מקנה
לחבירו וצ"ל שמשתעבד לעשות כותל שישמש גם את
חבירו.
אלא למ''ד פלוגתא לא מהני קנין דקנין דברים
בעלמא הוא ,דלא מסיק אדעתיה שקנו ברוחות,
אמנם רש"י ]לעיל ד"ה וטעמא[ כתב 'וטעמא דרצו
לבנות כותל דמדעת שניהן הוא דחייביה חכמים שיבנו
בין שניהן ולקמן פריך כשרצו מאי הוי ליהדרי בהו',
משמע שהקושיא גם על ל"ק ,ויש להבין א"כ מה
מתרץ ,הרי 'קנו ברוחות' וכן 'הלך זה והחזיק' לא
שייכים אלא לל"ב ,ויתכן שאמנם הקושיא ליהדרו
בהו היתה גם על ל"ק ,אבל כשתירץ שקנו מידו כבר
התיישב לל"ק ששעבדו נכסיהם לבנין הכותל וכמ"ש
תוס' ,והקושיא דהוי קנין דברים לא היתה אלא לל"ב.
תד"ה קנין בפרק השוכר את הפועלים דתנן מתנה
ש"ח להיות כשואל ומוקי לה בקנו מידו ,בגמרא
שם 'תנא ומתנה שומר )שכר( ]חנם[ להיות כשואל,
במאי בדברים ,אמר שמואל בשקנו מידו ,ורבי יוחנן
אמר אפילו תימא בשלא קנו מידו בההיא הנאה דקא
נפיק ליה קלא דאיניש מהימנא הוא גמיר ומשעבד
נפשיה' ,ומסתבר שאין כוונת תוס' לשאול דוקא
אליבא דשמואל ,דה"ה קשה לרי"ו ,שהרי ההנאה
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נחשבת ככסף ומה לי חליפין או כסף ,בי"כ ובי"כ
הדבר הנקנה אינו חפץ אלא דברים ומה שהקדימו
תוס' 'ומוקי לה בקנו מידו' ,אין כוונתם לאפוקי מרי"ו
דמהני בההיא הנאה ,כיון שגם זה נחשב קנין וכמש"נ,
אלא לומר שמועיל מדין קנין ולא מדין תנאי ,והיינו
אליבא דר"מ ,אבל לר"י דבדבר שבממון תנאו קיים
מהני מדין תנאי וכמ"ש הרמב"ם 'מתנה שומר חנם
להיות פטור משבועה והשואל להיות פטור מלשלם,
וכן מתנה בעל הפקדון על ש"ח או נושא שכר ושוכר
להיות חייבין בכל כשואל ,שכל תנאי בממון או
בשבועות של ממון קיים וא"צ קניין ולא עדים'.
התם לאו קנין דברים הוא אלא קנין גמור הוא,
שמשעבד את עצמו שאם יאנס שישלם ,היינו
שאינו עושה קנין להיות כשואל שזה קנין דברים
בעלמא ,אלא מתחייב לשלם אם יאנס וזה התחייבות
ממונית ,והנה ממה שהוקשה להם על מתנה ש"ח
משמע ששואל עצמו ניחא להם ,ויש להבין למה שואל
עצמו אינו קנין דברים ,ומה לי שואל שמשתעבד
לשלם אונסין ,ומה לי ש"ח שמשתעבד לשלם אונסין,
ואם משום ששואל מתחייב תמורת זכות השימוש
וש"ח לא קבל כלום ,הרי אין הנידון מצד שאין מעשה
קנין אלא משום שאין חפץ הנקנה.
ויש לבאר ששואל מתחייב מדין התורה ,אבל ש"ח
מחייב את עצמו ,וסברו תוס' בקושיא שמחייב א"ע
להיות כשואל וממילא משלם כשואל ,וע"ז הוקשה
להם שזה נחשב קנין דברים ,ותירצו שאינו מתחייב
שיהיה כשואל ,אלא מתחייב לשלם את האונסין ,שזה
חיוב ממוני גמור ששייך בו קנין] ,אע"פ שהוא רק על
תנאי שאמנם יהיה אונס[.
והנה שיט"מ בב"מ דף צ"ד כתב בשם תלמיד ר"פ על
מ"ש שמואל בשקנו מידו 'ואם תאמר על מה חל הקנין
קנין דברים בעלמא הוא ,ויש לומר דחל הקנין על
גופו דגופו משועבד להיות כשואל' ,וזה לכאורה דלא
כתוס' שמשתעבד לשלם ,אלא משתעבד להיות
כשואל וממילא חייב באונסין ,ומה שאינו נחשב קנין
דברים יש לבאר כיון שמשעבד את עצמו בכל חיובי
שמירה שיש על השואל] ,וגם מה שחייב באונסין
משום שלא שמר ואע"פ שהיה אנוס וכמו שמוכח
ממה שחייב על אונסין במיטב כדין מזיק וכמש"נ
במק"א[,
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בשקנו מידן ברוחות ,רב אשי אמר כגון שהלך זה
בתוך שלו והחזיק וזה בתוך שלו והחזיק ,יש להבין
א"כ איך אומר 'השותפין שרצו' ,והרי לא רק רצו
אלא גם עשו והול"ל השותפין שעשו מחצה בחצר,
אמנם אם היה אומר השותפין שעשו חלוקה בחצר לא
היה מובן מזה שמיירי באין בה דין חלוקה ,ולכן נקט
שרצו היינו שלא היה בה כדי חלוקה והיה צריך
התרצות על החלוקה וקמ"ל שלא יוכל לומר אדעתא
וכו'.
וכי קנו מידן מאי הוי קנין דברים בעלמא הוא
בשקנו מידן ברוחות ,ומבואר ברש"י שהכוונה לקנין
חליפין ,והנה חליפין נעשים בכליו של קונה וכאן
שיש שני קונים ושני מקנים יל"ע האם צריכים
לעשות שני קנינים ,או כיון שקנה אחד מחבירו את
חלקו ממילא נקנה חלקו לחבירו ,וכמ"ש הרא"ש
בדעת רב אשי שכיון שהחזיק האחד בחלקו נקנה
חלקו לחבירו בחליפיו.
ועי' פל"ח שגבי קנו מידו בסודר ל"מ שבמה שיקנה
האחד ממילא יקנה חבירו שהרי הקרקע היא חליפי
הסודר ולא תוכל להיות חליפי הקרקע של חבירו ,ועי'
בשעורי רבי שמואל שכתב 'ובנתיבות המשפט סי'
ר"ג סק"ג בתו"ד חולק ע"ז ונקט לדבר פשוט דודאי
מהני לקנות שור תמורת פרה שנקנתה ע"י סודר.
ועי' קה"י בקדושין סי' ג' שכתב בשם החזו"א
שלעולם הסודר הוא דמי הדבר והוכיח כן ממת"כ,
וכתב בקה"י שם שלפי"ז הבא לקדש אשה אינו יכול
להקנות לה את הטבעת בסודר ולומר שתתקדש
בטבעת זו שהקנה לה ע"י הסודר ,שהרי כבר נתנה
את תמורת הטבעת בסודר ,וכמו שלא יכול למכור לה
טבעת בכסף ותתקדש בטבעת זו שהרי כבר שילמה
את דמיה] ,אמנם עי' תוס' בתמורה ]כ"ט ע"ב ד"ה
כגון[ שאם מקנה לה טלה באתנה הוי אתנן ,ול"א
שהטלה הוא תמורת הסודר[.
רש"י ד"ה והחזיק וקרקע נקנה בחזקה אחרי אשר
רצו בשעת חלוקה ,יש להבין מה בא לומר בסיום זה,
ואולי בא לומר שסגי במה שהתרצו קודם אע"פ שלא
א"ל לך חזק וקני.
ובדפו"ר הלשון 'בשעת חזקה' ,וכ"ה באו"ז 'וקרקע
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נקנה בחזקה אחר אשר רצו בשעת חזקה ,וזה הלך
בעצמו והחזיק דהוה ליה כמי שקנו מידו ברוחות ,ויש
להבין למה לו לתלות זה בזה ,אמנם כעי"ז גם בתוס'
וכדלקמן.
תד"ה רב רב אשי אמר כגון שהלך כו' .תימה לר''י
מה בא רב אשי להוסיף ,וכי איצטריך לאשמועינן
דחזקה מועלת כמו קנין ,משמע שמפרשים שעושה
חזקה ממש וכמ"ש רש"י רפק בה פורתא ,ולא כמ"ש
תוס' רי"ד 'ורב אשי אמר כגון שהלך זה לעצמו
והחזיק והלך זה לעצמו והחזיק ,פי' בלי שום קנין כיון
שנתרצו לחלוק ואמ' כל אחד לחברו לך חזק וקנה
בחלקך ,וזה הלך והחזיק ,בלי שום תיקון בעלמ'
שעשה בחלקו שוב אין יכולין לחזור דקרקע נקנה
בחזקה' ,שא"כ טובא קמ"ל.
וכ"כ בהג"מ הו"ד בב"י סי' קנ"ז 'ונראה דהאי והחזיק
לאו חזקה ממש קאמר כגון נעל ופרץ וגדר אלא
הילוך לאורך ורוחב חלקו כדמשמע לישנא והלך
והחזיק כלומר על ידי הילוך החזיק ,וקא משמע לן אף
על גב דבעלמא לא קני בהילוך כי אם דוקא בשביל
של כרמים דלהילוך עבידא ,הכא בקנין רוחות סגי
בהילוך בעלמא ,כיון שבירר כל אחד רוח לעצמו
והלך לארכה ולרחבה גמר בדעתו שיהא זה חלקו
ואינו יכול לחזור בו ,הילכך צריכים כל אחד להחזיק
חלקו בהילוך ולא זכה השני במה שהחזיק האחד
בחלקו על ידי הילוך ,כי הילוך היא חזקה גרועה'.
ונראה לר''י דהא קמ''ל דאע''ג דקאמר לקמן
בחזקת הבתים שלא בפניו צריך למימר לו לך חזק
וקני ,הכא כיון שאמרו אתה תקח רוח צפונית ואני
רוח דרומית והלך והחזיק לו כל אחד בשלו זה
שלא בפני זה ,נעשה כמי שקנו מידם ברוחות,
משמע ששניהם צריכים להחזיק ,אמנם בפסקי
הרא"ש כתב 'לא שיהו שניהם צריכין להחזיק אלא
כיון שהחזיק אחד מהם נסתלק מחצי האחר ונקנה
לחבירו כדרך ששנינו במטלטלין כיון שזכה זה
נתחייב זה בחליפין .וכן שנינו בתוספתא המחליף
קרקע בקרקע או מטלטלין במטלטלין או מטלטלין
בקרקע או קרקע במטלטלין כיון שזכה זה נתחייב זה
בחליפין אלא או זה או זה קאמר' וכ"כ בחדושי
הרשב"א בשם י"מ.
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ובשו"ת הרשב"א שציין בגה"ש כתב שאמנם די
שאחד יחזיק וממילא קנה השני' ,ואין אלו חליפין
גמורין אלא כעין דמים דקנה זה שדה ראובן בדמי
שדהו שנתן לו וקרקע נקנה בכסף ובשוה כסף' ,ויש
להבין הרי גם כשקונה קרקע בדמים אין הדמים נקנים
למוכר בלא שיכנסו לרשותו ,ואיך נכנסה קרקעו
לרשות חבירו ,ויתכן שכיון שיש לו קנין בכל הקרקע
כדין שותפין אינו צריך מעשה קנין וממילא נעשית
שלו בדמי המקח וכסברת שער המשפט ]ומ"מ בלא
קנין כלל לא יועיל שכאו"א יאמר לחבירו שיזכה[
ולכאורה לדעת תוס' שצריכים שניהם לעשות קנין
חזקה ה"ה בקנו מידם בקנין סודר שנעשה בכליו של
קונה צריכים שניהם לעשות קנין זמ"ז ,אבל אינו
מוכרח שהרי לדעת הנתיבות שהו"ד לעיל יכול לקנות
פרה בחליפי חמור שנקנה בסודר.
ונראה לר"י דהא קמ"ל דאע"ג דקאמר לקמן
בחזקת הבתים שלא בפניו צריך למימר לו לך חזק
וקני ,הכא כיון שאמרו אתה תקח רוח צפונית ואני
רוח דרומית והלך והחזיק לו כל אחד בשלו זה
שלא בפני זה ,נעשה כמי שקנו מידם ברוחות,
לכאורה היו צריכים לומר נעשה כמי שאמרו זל"ז לך
חזק וקני ,אבל מה הענין לתלות קנין חזקה בקנין
חליפין ,ולמה כשאמרו אתה תקח רוח צפונית ואני
מערבית נעשה כמו שקנו ברוחות ,אמנם כעי"ז באו"ז
'וקרקע נקנה בחזקה אחר אשר רצו בשעת חזקה ,וזה
הלך בעצמו והחזיק דהוה ליה כמי שקנו מידו
ברוחות' ,ואולי כיון ששאלו מה בא רב אשי להוסיף
הרי פשיטא שחזקה מועילה כמו קנין ,וע"ז אמרו
שקמ"ל שגם חזקה רעועה שלא אמר לך חזו"ק ,גם
היא מועילה כמו קנין.
נעשה כמי שקנו מידם ברוחות אף על פי שלא
אמרו זה לזה לך חזק וקני ,יש להבין שא"כ עיקר
התי' חסר מהספר ,ואמנם הרמב"ן כתב על תי' זה
'ואינו נכון בעיני דרב אשי סתם אמר והחזיק ,ואי
לאשמועינן האי דינא פרושי הוה מפרש ליה'.
ועי' רשב"א 'וי"מ דרב אשי בא לחדש דאע"ג
דבעלמא קיי"ל במוכר שדה לחבירו דשלא בפניו
צריך למימר ליה לך חזק וקני ,הכא דאינו זוכה בשל
אחרים אלא בירור חלקים בלחוד הוא כיון שנתרצו
ברוחות והלך זה בעצמו והחזיק אפי' שלא בפני חברו
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כז

ואף על פי שלא א"ל לך חזק וקנה ,והלשון נאות לזה
דקאמר שהלך זה בעצמו והחזיק ולא קאמר כגון
שהלך זה והחזיק.
ובעיקר הסברא שאי"צ לומר לך חזו"ק יש לבאר
שבכל קנין קרקע חוץ ממה שצריך רשות לקנות צריך
גם רשות להכנס לאותו מקום ולעשות בו מעשה ,ולכן
אע"פ שאמר לו שמוכר לו צריך גם להרשותו לעשות
את החזקה ,ובלא זה אין לו כלל רשות לא להכנס ולא
לעשות מעשה ,משא"כ כאן שיש לו חלק בחצר ויש
לו רשות להיות בכולה ולעשות בה מעשים שיכולים
להועיל לחזקה ,בזה אין צריך שיאמר לו בפירוש לך
חזק וקני ודי במה שהסכימו ביניהם שיקנה כאו"א את
מה שיש לחבירו בחלקו.
ואבהא"ז פ"ב משכנים כתב דהא דלא בעינן הכא
לאמירת לך חזק וקני משום שאמירה אינה באה לברר
שלא חזר בו אלא שהיא ההקנאה ,דלקנין לא סגי
בנתינת רשות אלא בעינן הקנאה ע"י שיאמר לו לך
חזק וקני ]וכן כשמחזיק בפניו הוה כאילו אמר לו[,
ובזה יש לחלק בין כל קונה לשותף ,דבשותף הרי יש
לו כבר חלק ורק צריך הסכמתו של חבירו שיקנה את
החלק הזה לגמרי וחבירו יהי' מסולק ממנו ,וכתב שם
דאם הא דבעינן אמירת לך חזו"ק הוא משום דבל"ז
חיישינן דילמא חזר בו לפי"ז אין מקום לחלק בין
שותפין לאינם שותפין.
ולכאו' יש מקום לחלק גם לפי"ז ,דחשש חזרה שייך
יותר כשמוציא דבר מרשותו לגמרי בין במכר בין
במתנה ,משא"כ בשותפין שעד עכשיו הי' לו חצי וגם
כעת נשאר לו חצי ,אלא שכעת התבררו החלקים ,בזה
שייך פחות לחשוש מחזרה.
דילמא מאי כפיסין )אבני( ]ליבני[ דלא משפיין
והאי טפח יתירא למורשא דקרנתא ,כדקאמרינן
גויל אבני דלא משפיין גזית אבני דמשפיין והאי
טפח יתירא למורשא דקרנתא ,יש להבין הרי
המורשא דקרנתא אינם מוסיפין חוזק כותל ,אלא כיון
שכך נחצבים האבנים יש שחסים על העבודה
להחליקם ולסתתם ומניחים אותם כמות שהם אע"פ
שתופסים יותר מקום ,אבל לבינים הרי יוצקים לתוך
תבנית ,ואיזה ענין לעשותם עם בליטות שיתפסו יותר
מקום בחינם ]ואולי רצונם שיהיה ללבנים צורת
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אבנים כמו שעושים לבנינים ציפוי טיח דמוי אבנים[.
אמר אביי שמע מינה כל ביני אורבי טפח ,פרש"י
'ונפקא מינה למקבל עליו לבנות כותל לחבירו' ,יש
להבין למה לא אמר על כל האחרים ש"מ גויל ששה
וגזית חמשה ,ואולי כוונתו שגם כשעושים שני
דימוסים של אבנים או של לבנים שלמות כל שיש
שני דימוסים וביניהם טיט על הרווח להיות של טפח.
תד"ה ארבע ארבע אמות גובה אפותיא דה' קאי
טפי לא קאי .וקשיא לר''ת הא לבינין דגריעי קאי
בשלשה טפחים ועוד הא קא חזינן דקאי בגזית טפי
אפורתא ,והרשב"א תירץ שדוקא גזית 'שהוא אבן על
אבן ואין ביניהם ריכסא או סיד שיעמיד אותם והם
כבדות ,והלבנים אף על פי שהם לבנה על גבי לבנה
ואין ביניהם ריכסא אינם כבדות כאבנים .ועוד כי
הסיד שבין נדבך לנדבך הוא מחבר אותם יותר מן
האבנים לפיכך די להם בשלשה טפחים לגובה ארבע
אמות'.
והא אמה טרקסין דהואי גבוה תלתין אמהתא ,וזה
מיירי בבית ראשון ,והנה בקרא דמלכים 'ולפני הדביר
עשרים אמה ארך ועשרים אמה רחב ועשרים אמה
קומתו' ,ופרש"י 'כלומר עליית של בית קדשי
הקדשים נמוכה משל היכל' ,ולפי"ז לא היה גובה
גובה הכותל אלא עשרים אמה ,והרד"ק שם כתב 'ויש
מפרשים מה שאמר ועשרים אמה קומתו מה שהיה
מצופה זהב וזהו שאמר אחריו ויצפהו זהב סגור כי
עשרים אמה בגובה צפה הקירו' זהב והעשר אמות
העליונות צפה באבן יקרה' ,וכן לכאורה מוכח כאן,
אמנם אינו מוכרח שהרי מצד ההיכל היה גובה הכותל
שלשים אמה לכל הפירושים ,ורק התקרה של קה"ק
היתה לפירוש רש"י באמצע הקיר בגובה עשרים
אמה.
גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון ,רב
ושמואל ואמרי לה ר' יוחנן ור"א ,חד אמר בבנין
וחד אמר בשנים ,פרש"י 'שהיה גובהו מאה אמות
כדתנן במסכת מדות' וכתב הב"ח שצ"ל מ' אמות
והכוונה מבפנים ,שהרי מבחוץ אמנם היה גבוה מאה
אמה אבל בית ראשון מבחוץ היה מאה ועשרים אמה
כמפורש בדה"י.
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ויש להבין א"כ למה נחשב גדול יותר והרי אע"פ
שמצד הפנים הוא יותר גבוה אבל הרי מצד החוץ הוא
יותר קטן ,גם יש להבין מ"ש שהיה גדול בשנים,
איזה כבוד יש במה שהיה קיים יותר שנים ,גם יש
להבין הרי גדול יהיה הוא הבטחה לעתיד ואם הכוונה
לשנים ניחא שאז לא היה ידוע אבל אם הכוונה לבנין
הרי כבר כעת ראו שההיכל גבוה יותר.
והנה בבית המקדש הראשון היה גובה ההיכל שלשים
אמה ,ובדה"י ב' פ"ג 'והאולם אשר על פני הארך על
פני רחב הבית אמות עשרים והגבה מאה ועשרים
ויצפהו מפנימה זהב טהור' ,ופרש"י שהיו שתי עליות
גובה כאו"א שלשים אמה ]אמנם י"מ שרק האולם
היה גובה ק"כ אבל ההיכל לא היה אלא ס' עם עליה
אחת[ ובית שני שנבנה בזמן עזרא כתוב בספר עזרא
פ"ו 'רומה אמין שתין פתיה אמין שתין' ,ולכאורה היה
גובה ההיכל שלשים ורק עליה אחת עליו גובה
שלשים ,ויש להבין איך בזמן הורדוס שינו לארבעים
והרי לא היתה נבואה באותו זמן ,ואולי סמכו על
נבואת חגי שגדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון
מהראשון ,ואולי קבלה היתה בידם שכך יעשו
כשיהיה בידם.
שו"ר בשיט"מ בשם תוס' הרא"ש שמה שלא הרחיבו
את הכותל של קה"ק משום 'דכתיב הכל בכתב מיד ה'
עלי השכיל וכו' ,אבל בגובה יכלו להוסיף משום
דכתיב גדול וכו' אבל באורך ורוחב לא יוכלו להוסיף
מהאי קרא משום דלא יוכלו לשנות הקרקע שנתקדש
כבר לאולם לעשותו לצורך היכל וכן מעזרה למזבח
אי לאו דאשכחו קרא אבל בגובה יכלו להוסיף מהאי
קרא' ,משמע שבקרא דגדול יהיה נאמר בסתמא שיש
להגדילו ,והגדלה זו אינה יכולה להתקיים אלא בגובה,
וניחא מ"ש גדול יהיה שהרי בזמן שהתנבא חגי עדיין
לא היה הגובה ארבעים אלא שלשים.
רש"י ד"ה בבנין שהיה גובהו מאה אמות כדתנן
במסכת מדות  ,עי' הגהות הב"ח שתמה שהרי מאה
אמה היה גובהו מבחוץ עם העליה ,ובית ראשון היה
גובהו מאה ועשרים אמה כמפורש בפסוק בדה"י
'והאולם אשר על פני הארך על פני רחב הבית אמות
עשרים והגבה מאה ועשרים' ,וכתב במפרש שם
]מיוחס לרש"י אמנם עי' שה"ג שאינו לרש"י[,
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שאע"פ שגובה ההיכל היה ל' אמה מ"מ היו עליו שתי
עליות כך שבס"ה ]עם התקרות[ היה גובהו ק"כ
אמה ,ולכן כתב הב"ח שצ"ל 'שהיה גובהו מ' אמה'
והיינו מבפנים שזה גדול יותר מבית ראשון שהיה
גובהו רק שלשים אמה.
והנה כל זה קשה אם גובה כל הבית הראשון היה ק"כ
אמה אמנם עי' ברד"ק פירוש שני שרק האולם היה
גבוה כך אבל גובה ההיכל היה ל' אמה כמפורש
במלכים ולפי"ז ניחא גם לגירסא שלפנינו ברש"י שגם
מבחוץ היה בית שני גבוה יותר ]אמנם מסתבר
שהכוונה לגובה מבפנים שזה הנידון כאן[.
תד"ה טרקסין ,אומר ר''ת דטרק הוי כמו טרוקו גלי
]כלומר סגירת דלתות[ וסין הוי סיני כלומר שהיה
מפסיק וסוגר את הלוחות שנתנו בסיני שהיו
מונחות בארון שהיה בבית קדשי הקדשים ,ולפי"ז
שם זה ניתן בבית ראשון ,שהרי בבית שני לא היה
הארון עם הלוחות שם ,וגם אם ארון במקומו נגנז
במחילות שתחת בית קה"ק ,עדיין אין המחיצה
שהיתה שם מפסיקה בין הארון להיכל.
וי''מ טרקסין פנים וחוץ שאותה אמה היתה ספק
אם מקודשת פנים או חוץ ,ולכך היו שם שתי
פרוכת כדאמרינן ביומא ,ולפי"ז שם זה היה שייך
רק בבית שני שהרי בבית ראשון משמע שלא היה
ספק שהרי היה שם כותל שהיו בו דלתות ,כמבואר
בספר מלכים 'ואת פתח הדביר עשה דלתות עצי שמן
האיל מזוזות חמשית'.
אמנם גם בבית ראשון היתה פרוכת בפתח חוץ
מהדלתות כמבואר ביומא דף נ"ד ,ועי' בברייתא
דמלאכת המשכן 'כיון שהכניסו הארון האריכו הבדים
והגיעו לפרוכת והגיעו לפתח ]לפיכך[ לא ננעלו
דלתות בית קדשי הקדשים שנ' ויאריכו הבדים ,אי
איפשר לומ' ולא יראו שכבר נא' ויראו אי איפשר
לומר ויראו שכבר נאמ' ולא יראו הא כיצד בולטים
בפרכת ונראין כשני דדי אשה ומניין שהאריכו בפנים
שנ' ולא יראו החוצה' ,ופסוקים אלו נאמרו בבית
ראשון.
והנה בבית ראשון היה כותל בין קה"ק להיכל רוחבו
עשרים אמה כרוחב ההיכל וגובהו שלשים אמה
ובאמצעו היה פתח שהיו בו ארבעה דלתות שנים
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נפתחות לחוץ ושנים לפנים ,ודלתות אלו לא ננעלו
מעולם שהרי בדי הארון האריכו והיו בולטים בחלל
הפתח ,אלא שהיה שם פרוכת וכמ"ש במנחות דף צ"ח
שהיו 'דוחקין ובולטין בפרוכת' ,ורוחב הפתח היה
עשר אמות וחמש אמות כותל מכל צד ,והדלתות היה
רוחבם חמש אמות כל אחת שהרי מבואר שהיו
מכסים את הכותל שבצידם שלא היה מצופה בזהב,
ולכאורה היה גובה הדלתות עד התקרה שלא מסתבר
שהיו מונחים אבני גזית על המשקוף של העץ של
הפתח ,ואולי היה משקוף עם אמלתראות מעל הפתח
שהרי גם פתחו של ההיכל היה גבוה רק עשרים אמה,
ואם גובה קה"ק אלא היה לא עשרים אמה מסתבר
שזה היה גם גובה הדלתות.
ויש להבין כיון שבבית ראשון גם היתה פרוכת א"כ
למה היה ספק אם אמת הפתח כלפנים או לחוץ ,והרי
ממקומה של הפרוכת אפשר לדעת את זה ,ואולי זה
גם בכלל הספק אם היתה בחוץ או בפנים וממילא
נפ"מ איזה דין יש על אותה האמה ,ועי' מאירי ביומא
שם 'במקדש ראשון היה פתח הדביר באמצע הכותל
של אמה טרקסין והפרכת לפנים הימנה'.
ורש"י במנחות שם כתב 'פרוכת היתה פרוסה בפתח
בית קדשי קדשים לצניעות בעלמא ולא משום
מחיצה' ,והיינו שהמחיצה נעשית ע"י הפתח ואע"פ
שהיו הדלתות פתוחות כל הזמן מ"מ כיון שהיה צורת
הפתח וגם דלתות ,נחשב כל עובי הפתח כמחיצה לכל
דבר.
ומה שעשו בבית שני שני פרוכות ,הוא מכיון שלולי
הפרוכות לא היתה כלל מחיצה והרי חלק מצורת
המקדש היא שתהא מחיצה בין הקדש לקה"ק ,וכיון
שלא ידעו אם אותה אמה כלפנים או כלחוץ ע"כ עשו
שני פרוכות שאל"כ אין כאן מחיצה במקום הראוי
לה ,אבל בבית ראשון היה די בפרוכת אחת בין אם
היתה בפנים או בחוץ שהרי לא נועדה להיות מחיצה
כלל אלא רק לצניעות בעלמא.
אמנם לכאורה גם בבית ראשון היה חיוב לעשות
פרוכת לא רק לצניעות בעלמא אלא כדי לעשות את
ההזאות שלפני הפרוכת ,ויתכן שכיון שהפתח היה
נחשב כמחיצה גם כשהיה פתוח היה די לעשות הזאות
לפני הפתח.
שו"ר בצל"ח יומא שם 'ומעתה למה נסתפקו בקדושת

ל
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אמה טרקסין והלא הפרוכת שבפתחו יוכיח ,שאם היה
לצד פנים א"כ מקום הכותל כלחוץ ,ואם היה הפרוכת
דבבא לצד חוץ א"כ מקום המחיצה לצד פנים.
ובשפ"א ביומא שם כתב 'כיון דגם בבית ראשון הי'
פרוכת במקום הפתח כדאי' לקמן )נ"ד( א"כ מאי
מספקא להו דהי' אפשר להם לידע היכן הי' פרוס
בבית ראשון אי מבפנים אי מבחוץ ]דבזמן בנין בית
שני הי' כמה כמה זקנים שהיו בימי בית הראשון שהיו
יודעים איך הי' שם הפרוכת ועי' בזבחים )ס"ב( לענין
מקום המזבח[ ,ובאמת משמע שהי' מבחוץ שהרי
הבדים האריכו לתוך הדביר דהיינו ההיכל ,ונ"ל דמזה
אין ראי' דאפי' לא הי' קדושת פנים אלא עד המחיצה
מ"מ כיון שהי' מחיצה מתקיים והבדילה הפרוכת וגו'
בין הקודש כו' אפי' במקום זה של הפתח דהא פתח
לא חשיב פירצה והפרוכת הי' לצניעותא בעלמא',
עכ"ל השפ"א.
והנה בבית שני שנבנה בזמן עזרא לא היה גובהו אלא
ששים אמה כמפורש בקרא 'רומה אמין שתין',
ומסתבר שההיכל היה שלשים כבית ראשון ועליה על
גביו ,וא"כ מסתבר שעשו כותל לפני קה"ק שהרי
בגובה שלשים עומד הכותל וממילא עשו דלתות
לכותל ודלתות אלו היו יכולים ליסגר שהרי לא היה
שם את הארון שיבלטו בדיו להיכל וממילא כלל לא
הוצרכו לפרוכת לא לצניעות ולא להזאות שהרי נעשו
ההזאות לפני הדלתות הסגורות ,וכשבנה הורדוס את
המקדש אחר שלש מאות שנה שוב לא נשתייר מי
שראה את הבית הראשון שהיתה בו פרוכת היכן
היתה.
יל"ע בבית שני שהיו שני פרוכות הרי מסתבר שהיו
ההזאות שלפני הפרוכת נעשות לפני החיצונה ולא
היה נכנס בין הפרוכות כדי להזות על הפנימית וגם
היה אסור לו לעמוד שם שמא זה קה"ק ,ודילמא אי"ז
הפרוכת העיקרית ונמצא שיש חציצה בין ההזאות
לבין פרוכת הקדש ,ואולי אינה נחשבת חציצה כיון
שלא היה בינה לפנימית ד"ט ]שהרי כל פרוכת עוביה
טפח[ אין עליה שם מחיצה כמבואר בעירובין ואינה
חוצצת ]אמנם עי' תוס' ביומא דף נ"א שמשמע שבין
פרוכת לפרוכת היו ששה טפחים[.
שו"ר בגבו"א ביומא דף נ"א 'וכי תימא אכתי מה תקנו
בזה שעשו ב' פרוכת וביניהם אמה הא מכל מקום אי

דף ה'

אפשר להזות דמים הללו אלא בפרוכת שלצד היכל
למזרח ,דהא לא אפשר לו ליכנס בפנים ולהזות סמוך
לאותו של צד מערב דילמא קדושת החלל כלפנים
והוה ליה ביאה ריקנית ובמיתה ,וכיון שכן אכתי רחוק
פרוכת זה של הזאה מקדושת קדשי קדשים ,וליכא
שום נפקא מינה השתא לענין הזאות אלו בהאי דעשו
ב' פרוכת אחד לצד פנים ואחד לצד חוץ יותר מאלו
עשו א' לצד חוץ לבד) ,כאן חסר( .ועי' מקדש דוד סי'
א' סק"ה.
ועי' תוס' ביומא דף נ"א דרבי יוסי דס"ל דבבית שני
היתה רק פרוכת אחת היתה פרוכת זו בעובי אמה 'אי
נמי דילמא פשיטא ליה דקדושת אמה טרקסין כלפנים
נמצא דלדידיה דמתחילת עוביה ולפנים הוי קדש
קדשים'.
דף ג' ע"ב
וניעבדו תלתין אמין בבנין ואידך ניעביד פרוכת
וכו' ,וליעביד מה דאפשר בבנין וליעביד אידך
פרוכת ,לכאורה מה שהיו מרויחים בזה שלא יצטרכו
לעשות שתי פרוכות אלא יעשו דלתות בכותל כמו
שהיו במקדש ראשון ,ויש להבין שהרי עדיין יצטרכו
שתי פרוכות בפתח כיון שלא ידעו עד היכן קדושת
ההיכל ,ויתכן שהרווח שלא יצטרכו לעשות כל שנה
שתי פרוכות גדולות כ"כ.
איבעיא להו הן וסידן או דילמא הן בלא סידן,
בחדושי רבינו יצחק קרקושא כתב 'ומלבנים קא
מבעיא לה ,דאילו גויל וגזית סיד למעט ריוח ולרבות
ריוח למה .אלא לבנים שהם עפר והגשמים ממחין
אותן ,ומשום הכי מחפין אותן בסיד' אמנם רבינו
גרשום כתב 'וש"מ דלמקום לבינה בעינן ג' טפחים
שלימות לבד ממקום הסיד וה"ה לגויל וכפיס וגזית',
וכן מבואר ביד רמ"ה וכ"מ מלשון הרמב"ם שאחר
שכתב כל שיעורי המשנה כתב 'וכל השיעורין האלו
עובי הכותל עם הסיד'.
איבעיא להו הן וסידן או דילמא הן בלא סידן אמר
ר"נ בר יצחק מסתברא הן וסידן דאי ס"ד הן בלא
סידן ליתנייה לשיעוריה אלא לאו ש"מ הן וסידן
ונדחתה הראיה הזו ,וכתב יד רמ"ה 'ואף על גב
דאידחייא לה סיעתיה דרב נחמן בר יצחק עיקר
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מימריה לא אידחי הלכך הלכתא כוותיה.
אמנם הרי"ף כתב 'איבעיא להו הן וסידן או הן בלא
סידן ואסיקנא הן וסידן' ,ויש להבין היכן אסיקנא
ואע"פ שמוכח מקורה דמבוי דאיכא זוטרא עדיין מנ"ל
דהכא מיירי בזוטרא ,ויתכן שכיון שגבי מבוי טרח
לומר דמיירי בלבינה של ג"ט ,משמע שסתם לבינה
היא זוטרא ,והרשב"א כתב 'ואם תאמר נימא מכלל
דאיכא רבתי .יש לומר אין הכי נמי ומיהו כיון דאיכא
למימר הכי והכי אזלינן לקולא לנתבע' ,משמע
שמספק אמרינן דהן וסידן דאין אחד יכול לחייב את
חבירו בלבנים גדולות ,ולא 'דאסיקנא הכי.
אמר רב חסדא לא ליסתור איניש בי כנישתא עד
דבני בי כנישתא אחריתי איכא דאמרי משום
פשיעותא ואיכא דאמרי משום צלויי ,משמע שלולי
זה היה מותר ,והקשה חת"ס באו"ח סי' ל"ג הרי יש
איסור של לא תעשון כן לה"א ותי' שהאיסור רק
כשעושה דרך השחתה ,ועוד תי' שקדושת ביהכ"נ
הישן מתחללת 'על מעות שמפרישים קהל לבנות
חדשה או על עצים ואבנים שבנאו כבר' ,ועי' משנ"ב
סי' קנ"ב שאע"ג שאסור לסתור ביהכ"נ ,לצורך בני'
מותר ]וכאן מיירי שצריך לסתור לצורך הבני' כגון
שבדמי הקרקע והאבנים בונים את החדש[.
א"ל רבינא לרב אשי גבו זוזי ומחתי מאי ,אמר
ליה דילמא מיתרמי להו פדיון שבויים ויהבי להו,
יש להבין מה החשש שמא ישתמשו במעות לצורך
פדיון שבויים ,והרי ודאי שעושין בזה מצוה ותבא
עליהם ברכה ,וגם למה אחר שבנו לא ימכרו את
ביהכ"נ לצורך פדיון שבויים ,ועי' בהגהות ראמ"ה
שסתמא דמילתא אם לא תהיה ברירה ודאי יתאמצו
לפדות השבויים מממונם אבל אם יש כסף מוכן
חיישינן שיתנוהו לפדיון שבויים ושוב לא יתאמצו
לאסוף כסף לביהכ"נ.
תד"ה אי אי הכי כי בנייה נמי פירוש עד שיתפללו
בה ,משמע שאחר שהתפללו ניח"ל שאסור מעיקר
הדין ולא רק משום שאין דרך למכור ,והביאור בזה
לכאורה משום שאחר שהתפללו בו חלה עליו קדושה,
וכמבואר בשו"ע סי' קנ"ג 'בנו בית סתם ,והקדישוהו
אחר כך לבית הכנסת ,דינו כבהכ"נ אבל אינו קדוש
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עד שיתפללו בו ,אפילו אם בנאוהו לשם בהכ"נ'.
ולכאורה מה שאחר שהתפללו בו אין מוכרין אפילו
לפדיון שבויים הוא משום שמורידין בזה את קדושתו,
שהרי יש לעשות במעות דבר שקדושתו חמורה
מקדושת ביהכ"נ כמבואר בפרק בני העיר ,וא"כ א"א
למוכרו לא רק מחמת איסור אלא שאין ללוקח מה
לעשות בו ,אמנם הרי במקום שיש רשות למוכרו
יוצא ביהכ"נ לחולין ויכול הלוקח לעשות בו מה
שירצה ואע"פ שחלה קדושה על המעות מ"מ 'אם
הסכימו ז' טובי העיר באותו מכר ,והיו במעמד אנשי
העיר ,רשאים להוציא המעות לכל מה שירצו' ,וא"כ
גם כאן מעיקר הדין יכולים למוכרו גם אחר
שהתפללו בו.
ועי' ש"ך בסי' רנ"ב סק"א 'והגאון אמ"ו זצ"ל תירץ
דודאי ספר תורה מותר למכור לצורך פ"ש משום דכל
היכא דאיתא בקדושתה קיימה ,וה"נ ב"ה מותר
למכרה לאחרים כשתעמוד בקדושתה אבל שתצא
לחוץ אסור למכרה' ,היינו שהסוגיא כאן מיירי לענין
להוציא את ביהכ"נ לחולין.
והרמב"ם כתב 'אבל אם בנו וגמרו לא ימכרו את בית
הכנסת אלא יגבו לפדיונן מן הצבור' ,משמע גם לפני
שהתפללו ,ויתכן שאז אינו מעיקר הדין אלא כיון
שאין דרך לעשות כך בדירתו לא יעשה כך בביהכ"נ,
וכמ"ש הט"ז בסי' רנ"ב סק"ב 'דכיון שאין דרך
העולם לעשות כן לא יעשה בבנין בית הכנסת גרוע
מבנין שלו' ,וכך מדוייק מלשון הרמב"ם 'אלא יגבו
לפדיונן מן הצבור' ,משמע משום שיש להם אפשרות
לגבות אבל אם א"א לגבות ימכרו ,שו"ר שכן דייק
הש"ך שם בסק"א.
ורבינו יונה כתב 'אי הכי בנוי נמי .ומ"ש דקאמרי' עד
דבני בי כנישתא אחריתי ,כי בני נמי לא לסתור עד
שיתפללו בו ,כי אז ודאי אין דרכם למכור אפי' לפדיון
שבויים .פי' ,אין דרכם למכרה ,ואעפ"י שמותר להם',
לכאורה משמע שגם אחר שהתפללו אינו איסור
מעיקר הדין אלא רק אין דרך] ,כמדומה שהלשון
משובש קצת[.
תד"ה הג"ה הג''ה בי קייטא ובי סיתווא הוי כמו
]היכא ד[איכא תיוהא ושרי ,היינו שנוקטים כעת
שהוא בית כנסת אחד שבקיץ פותחים לו חלונות
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רחבים ובחורף סותמים חלק מהם ,א"כ הוי כמו איכא
תיוהא שצורתו בחורף אינה ראויה לקיץ ושל הקיץ
אינה ראויה לחורף.
ואם שתי בתי כנסיות היו בב' מקומות של קייטא
ושל סיתווא ]וכמ"ש רש"י 'בית הכנסת היה להם
לימות החורף נמוך בכתלים רחבים וחלונות מועטין
מפני הצינה ובימות החמה בית הכנסת אחר שאויר
שולט בו'[ איירי כגון דחזו בה תיוהא.
ועוד נראה כיון דיש שם בהכ''נ אחר אין לחוש
אם לא יבנו זאת] ,והיינו שאפי' למ"ד משום
פשיעותא חיישינן רק אם אין ביכ"נ אחר אלא רק
'דוכתא לצלויי' אבל באיכא ביהכ"נ אחר גם
לפשיעותא ל"ח ,והטעם של"ח לפשיעותא לכאו'
משום שגם אם לא יבנו ישאר עוד ביהכ"נ ולכן אין
החשש כ"כ גדול[ והא דקאמר דאיכא דוכתא
לצלויי] ,דמשום פשיעותא איכא ורק משום צלויי
ליכא[ ,היינו שאינו בהכ''נ ]עי' מהר"ם היינו שיש
להם מקום להתפלל אבל אותו מקום אינו ב"ה כי אם
שום מקום בעלמא ,אבל היכא דיש להם ב"ה גמור
כההיא דמרימר ומר זוטרא מותר לסותרו אפי'
ללישנא דאמרי משום פשיעותא[.
ועוד מחמת קור וחום אין לחוש שמא יפשעו,
]משמע לולי זה היה חשש פשיעה אע"פ יש חוץ מזה
ביהכ"נ גמור ,והיינו שדוכתא לצלויי היינו אפי'
ביהכ"נ גמור שגם כשיש אותו יש חשש שיפשעו,
אבל כיון שיש קור וחום שימנעו פשיעה ל"ח.
ולפי"ז נמצא שבליכא כלל דוכתא לצלויי אין חשש
פשיעה אבל יש חסרון שאין מקום להתפלל ,וכשיש
ביהכ"נ אחר אע"פ שאין חסרון של מקום להתפלל
אבל יש חשש לפשיעה ,וכשיש בו הפרעות של קור
וחום אין חשש לפשיעה ואין חסרון של מקום
לתפילה ,ויל"ע מה נוקטים כעת כשאין ביהכ"נ גמור
אלא רק דוכתא לצלויי ,האם יש חשש פשיעה.
או בזמן גדול כל כך אין לחוש .ומבואר מכל דברי
תוס' שמרימר ומר זוטרא נמי ס"ל לטעמא דפשיעה,
וכתב מהרש"א שזה כדעת הר"ן ,אבל דעת הרא"ש
דלא סבירא להו לטעמא דפשיעותא כלל ,אלא 'סברי
משום צלויי והוה להו דוכתא לצלויי' ,אבל רבינא ורב
אשי דשו"ט בגבי זוזי ומנחי וכו' 'סברי משום
פשיעותא להכי שקלי וטרו היכא שהכל מזומן אי
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איכא למיחש לפשיעותא ,והלכתא כוותייהו'.
וכעי"ז מובא ברשב"א וכתב 'וקשה לי קצת היאך
הזכיר שני ההפכים ביחד ולא אמר מרימר ומר זוטרא
סברי הכי ורבינא ורב אשי סברי הכי דלפי פשטא הוה
משמע דליכא פלוגתא בינייהו' ,ולכן פירש כתוס' דגם
הם ס"ל לטעמא דפשיעותא אבל כיון שיש להם
ביהכ"נ קבוע ל"ח.
תד"ה ועייליה ותימה והא אמרת בתי כנסיות אין
ישנים בהם לא שינת קבע ולא שינת עראי ,בכת"י
של תוס' מובא גליון 'ולריצב"א נראה דלצורך ביהכ"נ
מותר לישון ממש בבית הכנסת ,דאפי' למצוה אחרת
מותר ,דבירו' בפ"ק דפסחים מצריך בדיקה בבית
הכנסת לפי שאוכל שם בעיבור החדש ,וכ"ש לצורך
ביהכ"נ עצמו ,מכאן מתיר לישן ערב יוה"כ בביהכ"נ
כדי לשמור הנירות ,וכעי"ז מובא בהגה' אשרי
'והראבי"ה פירש דבבית הכנסת ממש היה ישן
דלצורך מצוה מותר והביא ראיה כשהיו מעברין את
החדש היו אוכלין וישניםא בבית הכנסת א"כ השתא
בשביל מצוה אחרת מותר כל שכן לצורך בהכ"נ
עצמה ,ומטעם זה היה מתיר לישן בבית הכנסת בערב
יום הכפורים' ,וכ"כ מרדכי 'מפרש ר"י דכל דבר
שהוא לצורך ב"ה כמו ביו"כ כדי לשמרו מותר
כדאמר פ"ק דב"ב ועייליה לפורייה בגויה ועל דא
סמכינן לישן בב"ה ביו"כ כדי לשומרו'.
ועי' שו"ע סי' קנ"א 'אין ישנים בבהכ"נ אפי' שינת
עראי וכו' ,לצורך בהכ"נ מותר לאכול ולישן בתוכו,
ומטעם זה ישינים בליל יום הכפורים בבהכ"נ ,ואפילו
לצורך מצוה אחרת כגון כשנקבצים לעבר השנה
בבהכ"נ ,מותר לאכול שם' וכתב מג"א 'ונ"ל דלא
יכניס מטתו לשם כדאיתא בתמיד רפ"א'.
ורע"א שם כתב 'דברי המג"א תמוהים דהא האי דינא
הוא מדברי המרדכי ובמרדכי מביא ראי' לזה מסוגי'
דפ"ק דב"ב דאמרינן עיילי' לפוריא להתם ,ע"ש
נדחקו דעיילא לפוריא היינו סמוך לבהכנ"ס,
ולהמרדכי לא ניחא לי' בזה עכ"פ אם מותר לישן
דהוא מהראי' ,ממילא מוכח דמותר להכניס מטתו
לשם דהא עיילי' לפוריא'.
א לכאורה צ"ל 'היו אוכלין ושותין' דמה ענין שינה אצל עיבור
החדש.
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ולכאורה אינו דומה מי שישן לילה אחד כדי לשמור
דפשיטא שלא ישן שינת קבע שא"כ איך ישמור ,אבל
רב אשי הרי לא נכנס כדי לשמור ,אלא 'כדי שלא
יתייאש בבנינו שהחמה והגשמים מצערין אותו' ,וגם
היה זמן מרובה שם ,שלא היה שייך בלא שיכניס את
מיטתו לשם.
והא דאמר דעל תנאי הן עשויין מפרש ר"י לענין
שאם יחרבו יעשו מהן מה שירצו לבד מקלות ראש
כדאמרי' התם ,יש להבין א"כ מה הוקשה להם רב
אשי הרי כאן 'סתריה ועייל לפוריי' להתם' ,הרי שהיה
חרב ,ואולי כיון שסתריה ע"מ לבנותו לא פקעה
קדושתו ,שו"ר בפמ"ג א"א קנ"ב 'וצ"ע דהתם
בחורבנן הוה ואח"כ אין קדוש עד שהתפללו' ,ועי' פני
שלמה.
ובבא בן בוטא היכי אסביה ליה עצה להורדוס
למיסתריה לבית המקדש והאמר רב חסדא לא
ליסתור איניש בי כנישתא עד דבני בי כנישתא
אחריתא ,יש להבין איך שייך בבית המקדש שלא
יסתרו עד שיבנו ,הרי חייבים לבנות באותו מקום,
ואולי אה"נ ולעולם לא יבנו אם לא חזו תיוהא ,אם
לא שהוא ע"י מלכותא.
איבעית אימא מלכותא שאני דלא הדרא ביה ,עי'
יד רמ"ה שמוכח מכאן שעיקר טעמא משום פשיעותא
שהרי גבי ביהמ"ק חשיב כליכא דוכתא אחרינא לגבי
קרבנות.
ותו"ח כתב שנחשב כאיכא דוכתא לצלויי שהרי
מקריבין אע"פ שאין בית 'מפני שקדושה ראשונה
קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבא ואפילו למ"ד לא
קידשה לעתיד לבא נמי י"ל דעשו קלעים כדרבי
אליעזר דאמר התם שמעתי כשהיו בונין בהיכל עשו
קלעים להיכל וקלעים לעזרה'.
ולכאורה עדיין א"א לעשות את עבודת יוה"כ שהרי
מבואר בזבחים דף מ' 'שאם נפחתה תקרה של היכל
לא היה מזה' ,אמנם יתכן שאפשר לעשות גם תקרה
של קלעים.
איבעית אימא מלכותא שאני דלא הדרא ביה,
דאמר שמואל אי אמר מלכותא עקרנא טורי עקר
טורי ולא הדר ביה ,יש להבין תינח דל"ח דילמא
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הדר ביה אבל למה לא נחוש שמא יעכבוהו הרומאים,
ובשלמא השליח שילך שנה וישהה שנה בידו לעכבו
אבל דילמא ישלחו הרומאים שליח מהיר שיבוא
ויעכבנו ,ויש לבאר שכל החשש הוא שמא יפשעו ולא
יבנו את החדש ואז נמצאת עבירה בידם שסתרו את
ביהמ"ק בחינם ,אבל אם נאנסו הרי אונס רחמנא
פטריה ,עי' רש"י לעיל ד"ה משום 'משום פשיעותא
דילמא מתרמי אונס ופשעי ולא בנו אחריתי' ,משמע
שמשום מתרמי אונסא לא חיישינן אלא רק שמא אחר
האונס פשעי ולא בנו.
תד"ה כל ומכאן קשה על פ''ה באלו נאמרים דאמר
אמרו לו לאגריפס אחינו אתה ,ופ''ה התם שאמרו
לו אחינו לפי שהיתה אמו מישראל ,לכאורה
ללישנא דהאי דטמנה בדבש כי היכי דנאמרו בת מלך
נסב ,מסתבר שגם אמר שבניו היו ממנה ,וסתמא
דמילתא האמינו לו חלק מהאנשים ,וכנראה שגם
בספר יוסיפון היה מהמאמינים ,ואלה שהאמינו יתכן
שלא נחשב שהחניפו ,אבל אלה שידעו ואעפ"כ אמרו
לו אחינו אתה נמצא שהחניפו לו ,שו"ר כעי"ז בפנים
יפות לבעל ההפלאה בפרשת שופטים וכעי"ז בחת"ס
כאן.
אמנם רש"י בסוטה כתב 'דאע"ג דאמו מישראל אין
ראוי למלכות דעבד היה וזילא מילתא' ,משמע
שלעולם כולם סברו שאמו מישראל ומ"מ אינו ראוי
למלכות לא מעיקר הדין אלא דזילא מילתא וכמו
'הצורפים והסריקים והנקורות והרוכלין והגרדיים
והספרים והכובסים והגרע והבלן והבורסקי אין
מעמידים מהם לא מלך ולא כהן גדול מאי טעמא לא
משום דפסילי אלא משום דזיל אומנותיהו' ,אמנם
לשון רש"י 'דעבד היה' יש להבין כיון שאמו מישראל
הרי אינו עבד ,ואולי עבד לאו דוקא ולענין זילותא בנו
של עבד כעבד.
וצ''ל שלא נשאו ישראלית וקראוהו אחינו אתה
לפי שעבד אחינו ]הוא[ במצות ,יש להבין א"כ למה
נחשב שהחניפו לו ,ויתכן כיון שצריך מובחר שבאחיך
שפיר נחשב שהחניפו.
תד"ה מאן דפשטי' דקרא לא משמע למעוטי עבד
שהוא אחיך במצות אלא עובד כוכבים ורבנן דרשו
ממובחר שבאחיך ,יש להבין דל מהכא אחיך ומובחר

לד

בבא בתרא

פרק השותפין

שבאחיך ,איך שייך למנות עבד שיש לו אדון למלך,
והרי כל המהות של מלך שאין עליו אלא אלוקיו ,וגם
צריך שתהא אימתו עליך ולא מי שיאמר לו אדוניו
עמוד מכסאך והכן לי כוס של חמין ,ואין לומר שקנין
ממון כבר פקע ממנו ע"י יאוש שהרי לשמואל כשפקע
קנין ממון ממילא פקע גם קנין איסור וע"כ שלא
התייאשו וכמ"ש תוס' בקדושין.
ויתכן שאם היה מתמנה למלך עפ"י הסנהדרין ממילא
היתה נפקעת עבדותו או שהיו הם מפקיעים אותה,
אלא שא"א למנותו לכתחילה כיון שאינו מובחר
באחיך וממילא אינו מלך ונשאר בעבדותו ,אלא
שאחיך גרידא הוא יכול להחשב.
עוד יתכן שכיון שטמן את התינוקת בדבש ואמר
לכולם שהיא חיה ונישאת לו לאשה הרי ממילא פקעה
עבדותו ,כמ"ש מהרש"א 'נראה שדקדק למנסבא לפי
שעבד של בית חשמונאי היה ולא נשתחרר עדיין וכיון
דקטל כולן נמצא שנשאר עבד של ההיא ינוקתא ואם
נשאה הוה נשתחרר ממילא כדאמרינן בפרק השולח
באדון שנושא שפחתו וה"ה בהיפך באשה שנשאת
לעבדה'.
אמנם מתוס' לא משמע כך שכתבו 'דפשטי' דקרא לא
משמע למעוטי עבד שהוא אחיך במצות' ,ואם היה
משוחרר הרי הוא אחיך ממש אלא שאינו מובחר
שבאחיך כדין כל גר.
תד"ה קטלינהו קטלינהו לכולהו רבנן .לאו דוקא
לכולהו דהא הוו בני בתירא שהיו נשיאים כשעלה
הלל מבבל ,לכאורה מהסוגיא כאן מוכח דלאו דוקא
כולהו ,שהרי לקמן 'סבר למשעייה בדהבא אמרו ליה
רבנן שבקיה דהכי שפיר טפי דמיחזי כי אידוותא
דימא' ,הרי שנשתיירו רבנן ואולי זה היה זמן מרובה
אחר שמלך ,ויחד עם הלל באו עוד רבנן לאר"י ולא
הוקשה להם אלא מבני בתירה שהיו שם קודם שעלה
הלל שזה היה סמוך למלכותו.
דף ד' ע"א
יומא חד אתא ויתיב קמיה ,אמר חזי מר האי עבדא
בישא מאי קא עביד ,אמר ליה מאי אעביד ליה,
א"ל נלטייה מר ,יש להבין מה רצה להרויח בזה,
ואם היה מקללו מה היה עושה וכי היה הורגו ,הרי
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מלכתחילה לא הרגו כדי להתייעץ אתו ומה השתנה
עכשיו.
ויש לבאר שכדי ליטול ממנו עצה צריך שיהא בטוח
שאינו דורש רעתו בגלוי ,שאז ייעץ לו עצות רעות
ולא יחשוש שמא יגלה זאת ויהרגהו ,דמקיים בנפשו
תמות נפשי עם פלישתים ,אבל כעת שראה שהוא
נזהר שוב לא חשש מכך ומיד בא ליטול ממנו עצה.
אמר ליה האי לאו מלך הוא ,עי' קוב"ש אם לאו מלך
משום שאינו מקרב אחיך ומוכח שמעכב גם בדיעבד,
או משום שהוא נטל המלוכה בזרוע ,עי' ירושלמי פ"ג
דהוריות מלך ישראל ומלך יהודה שניהן שוין וכו'
ובלחוד עד דיהוא בן נמשי ,ומה טעם בני רביעים
ישבו לך על כסא ישראל ,מיכן ואילך בליסטייא היו
נוטלין אותה' ,וכתב פני משה 'בליסטיות היו נוטלין
אותה שהיו הורגין זה את זה וקם תחתיו ולא היה להם
דין מלך'.
ולא יהא אלא נשיא וכתיב ונשיא בעמך לא תאור,
הרמב"ם בפרק כ"ו מסנהדרין כתב 'וכן אם קלל
הנשיא ,אחד ראש סנהדרי גדולה או המלך הרי זה
עובר בלא תעשה שנאמר ונשיא בעמך לא תאור' ,עי'
שעורי ר"ש שהקשה הרי הורדוס לא היה מלך וראש
סנהדרין ודאי שלא היה ,וא"כ במה הוא נחשב כנשיא.
והנה לשון הרמב"ם בסה"מ 'עניין לאו זה הוא
שמזהיר שלא לקלל כל מי שיש לו ממשלה לצוות
והוא במעלה העליונה ,בין שהיתה מעלה שלטונית או
מעלה תוריית והיא הישיבה' ,משמע שלאו דוקא מלך
ממש אלא שיש לו ממשלה לצוות והוא במעלה
עליונה ]היינו שאינו כפוף לאדם אחר ,ומה שהיו
כפופים לרומאים מסתבר שאינו מגרע מדין המלכות,
שהרי גם במלכי יהודה מצינו זמנים שהיו כפופים
למלכות מצרים ואשור ובבל ,ולא מצינו שפקע מהם
דין מלך באותו זמן[.
הוא כבה אורו של עולם דכתיב כי נר מצוה ותורה
אור ילך ויעסוק באורו של עולם דכתיב ונהרו אליו
כל הגוים ,יש להבין מה ענין אור אצל 'ונהרו' שהוא
לשון נהר וכמ"ש רש"י 'ימשכו אליו כנהרות',
ולכאורה דורש נהרו מלשון אור כמו 'נהורא' שהוא
תרגום של אור ,וכמו אז תראי ונהרת ]אמנם גם זה
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י"מ מענין נהר[ ,שו"ר כעי"ז ברש"ש ,ובאחד
מכתה"י הלשון 'ילך ויעסוק באורו של עולם בביניין
בית המקדש דכתיב והלכו גוים לאורך'.
במאי בנייה ,אמר רבה באבני שישא ומרמרא,
איכא דאמרי באבני כוחלא שישא ומרמרא ,אפיק
שפה ועייל שפה כי היכי דנקביל סידא ,סבר
למשעייה בדהבא ,אמרו ליה רבנן שבקיה דהכי
שפיר טפי דמיחזי כי אידוותא דימא ,לכאורה מיחזי
כי אדוותא דימא מצד הצבעים שנראים כגלי הים,
וכמ"ש רש"י בסוכה דף נא 'דמיחזי כאדותא דימא
כגלי הים ,שהאבנים משונים במראיהן זו מזו ,והעינים
המסתכלות בהן שוטטות ,ונראות כאילו גלי הים הם
נדים ונעים'.
ויש להבין אחר שיסוד אותו בסיד איך יראו הצבעים
האלה ,ויתכן שחשב לסוד אותו בסיד כשסבר לחפותו
בזהב ,וכשא"ל שבקיה הכוונה בלא זהב וממילא גם
בלא סיד ]וכמ"ש ר"י קרקושא שאבני גזית אינם
צריכים סיד ,ק"ו לאבני שיש[.
שו"ר בערו"ל בסוכה 'א"ל הרי האבנים היו מסויידים
בסיד כדאמר כי היכי דלקבל סידא וא"כ לא היו
נראים ,די"ל דה"ק בגמרא אפיק שפה וכו' ,שבשביל
שרצה למשעיין לאבנים זהב ובאבנים לא נדבק הזהב,
לכן רצה לסייד האבנים בתחלה למען ידבק הזהב
בסיד ,ובשביל שבאבנים חלוקות לא נדבק סיד לכן
אפיק שפה ועייל שפה כי היכי דלקבל סידא ,בשביל
שסבר למשעיין דהבא ,אבל אמרו לו רבנן שבקי' דלא
יסוד ולא ישים עליהם זהב אלא יניח האבנים כמות
שהן ,ובזה הי' הבנין שלו נאה משל שלמה שהוא הי'
מסוייד בסיד כדאמרינן ר"ה )ד א('.
ויש להבין הרי בכמה מקומות מובא 'כסיד ההיכל' הרי
שהיה מסויד ,וכן במידות פ"ג 'ומלבנים אותן פעמים
בשנה אחת בפסח ואחת בחג וההיכל פעם אחת
בפסח' ,ואולי הכוונה מבפנים ]וכן מדוייק ממ"ש
'כסיד ההיכל' ולא אמר כסיד המקדש[ או הכוונה
לבית ראשון ,או לבית שני שנבנה בזמן עזרא לפני
הורדוס ,ומשנה לא זזה ממקומה.
ובבא בר בוטא היכי עבד הכי ,והאמר רב יהודה
אמר רב ואיתימא ר' יהושע בן לוי ,מפני מה נענש
דניאל ,מפני שהשיא עצה לנבוכדנצר ,וכ"פ
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הרמב"ם בפי"ב מהלכות רוצח הט"ו 'ואסור להשיא
עצה טובה לגוי או לעבד רשע ,ואפילו להשיאו עצה
שיעשה דבר מצוה והוא עומד ברשעו אסור' ,ועי'
כס"מ שפוסק כלשון השני שרק משום בנין ביהמ"ק
השיא לו עצה ,ולכאורה יתכן שגם ללשון ראשון כיון
שבא לעשות תשובה וביקש תקנה אינו נחשב עומד
ברשעו.
והנה מלשון הרמב"ם משמע שלסתם עבד מותר ליתן
עצה וכן משמע שלישראל רשע מותר ,ויש להבין אם
עבד דינו כישראל אפי' רשע יהיה מותר ואם דינו כגוי
אפי' אינו רשע אסור ,ואולי לגירסא 'שאני עבד דשייך
במצוות' היינו שמקיים מצוות בפועל לאפוקי עבד
רשע שאינו מקיים ,שו"ר בקוב"ש אות כ"ד 'וקשה
דא"כ אפילו ישראל רשע נמי ומ"ש עבד מישראל
דהא עבד ג"כ מקרי אחיך ,ושמא אה"נ והא דנקט
הרמב"ם עבד הוא מפני שזה מפורש בגמרא'.
ובלשון הרמב"ם 'ואסור להשיא עצה טובה לגוי או
לעבד רשע' ,יל"ע אם 'רשע' קאי אעבד אבל לגוי בכל
ענין לא ,או רשע קאי אתרוויהו ודוקא לגוי רשע
אסור ,גם יל"ע מהו האיסור שבזה ,אם משום לא
תחנם ,או שסתם גוי רשע הוא בחזקת רודף לעם
ישראל ודינו שמורידין ולא מעלין ואין לך מעלין גדול
מנתינת עצה טובה.
ואם נאמר שלכל גוי אסור ליתן עצה טובה יש להבין
איך נתן יוסף עצה לפרעה ,ודניאל עצמו הרי עוד
מקודם היה יושב בשער המלך ,וכתב המלבי"ם
'להיות יועץ המלך ואביו ופטרונו' ,ויתכן שכיון שהיו
בגלות ומשועבדים תחת המלכות ,היה חובתם לדרוש
בשלום המלכות כמ"ש בירמיהו 'ודרשו את שלום
העיר אשר הגליתי אתכם שמה והתפללו בעדה אל ה',
כי בשלומה יהיה לכם שלום' ,אמנם א"כ למה נענש
דניאל ,ויתכן שאחר שהחריב את ביהמ"ק והרג את
היהודים בירושלים לא היה לו לעזור לו בעצות
טובות ,ואולי ליתן לו עצות בעניני המלכות אין איסור
ורק לא לעזור לו איך ליפטר מדיני שמים.
מפני מה נענש דניאל מפני שהשיא עצה
לנבוכדנצר וכו' ,ודניאל מנלן דאיענש וכו',
דשדיוהו לגובא דארייוותא ,יש להבין למה נחשב
עונש והרי ניצול מהם ,ואדרבא עלה בידו קידוש
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השם ,והרי לא מצינו ששואל מפני מה נענשו חמו"ע
שהושלכו לכבשן האש ,אמנם אינו דומה שהם עשו
קדוש השם גמור שהרי היה בידם להשתחוות ולא
ישליכום לכבשן ,וודאי שאי"ז עונש אלא שכר,
משא"כ דניאל שלא היה בידו להינצל ,ואמנם היה
בידו שלא להתפלל אבל הרי ודאי סבר שאי"ז בכלל
החוק של המלכות וכמ"ש המלבי"ם ,ואע"פ שניצול
מהם ,סו"ס יתכן שהיה לו אימת מות לשעה קלה,
]והרי הוצרך להתפלל שינצל מהם[.
שיטות הראשונים במו"מ גבי נפל הכותל
לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם,
פשיטא ,לא צריכא דנפל לרשותא דחד מינייהו אי
נמי דפנינהו חד לרשותא דידיה מהו דתימא ניהוי
אידך המוציא מחבירו עליו הראיה ,קמ"ל ,שלשה
דרכים בראשונים בביאור המו"מ בגמרא ,ברש"י
מבואר שקושית הגמרא פשיטא היתה שגם אם לא
היה מלמדנו 'שמתחלה בין שניהם עשאוה ,על כרחם
היו חולקין בשוה האבנים ,שהרי ברשות שניהם
מונחים ויד מי מהם תגבר' ,וכ"כ תוס' והרא"ש
והרשב"א ועוד ראשונים ,וביאור התירוץ לא התפרש
ברש"י] ,ומה שהובא במוסגר בשם ר"ח הוא ביאור
אחר בכל המו"מ וכמו שיתבאר[ ,ובפשטות משמע
שכיון שהמקשן שאל פשיטא שכיון שאין אחד מוחזק
יותר מחבירו ודאי שיחלקו מספק ,ממילא פשיטא
שהתשובה היא שמיירי בנפל לרשותו של אחד מהם,
שאז לולי דין המשנה שעל שניהם לבנות היה זוכה
מספק אע"פ שאין מתפיסתו ראיה ,כדין מחליף פרה
בחמור שמי שהולד ברשותו זוכה בו ,ולא ס"ל מ"ש
תוס' שנחשב כתפיסה אחר שנה"ס ,אלא ס"ל דהספק
נולד בשעת הנפילה ,וכמ"ש תוס' הרא"ש בריש
פירקין] ,ומה שבבקעה לא היה מועיל מה שנפל
לרשותו ,משום שזה שלא עשו חזית הוא ראיה שהוא
של שניהם ,וכמ"ש הראשונים לעיל[ ,והקמ"ל הוא
שכיון שעל שניהם לבנות ,ממילא אין החלוקה מספק
אלא בודאי ,ומה שנפל לרשותו לא יועיל לו ,וכן
מבאר בשיט"מ בשם תוס' הרא"ש בר"פ.
דרך שניה מצינו בתוס' שאמנם גם הם מפרשים
כרש"י שהשאלה פשיטא היא שגם אם לא היה אומר
שעל שניהם לבנות היו חולקים מספק ,אלא שהם

דף ה'

מוסיפים ששאלה זו היא גם אם נפלו האבנים לרשותו
של אחד מהם ,כיון שהספק נולד לפני שהכותל נפל
ותפיסה אחר שנה"ס לא מועילה ,וגם ממה שחבירו
הניח בידו את האבנים אין ראיה שהם שלו כיון
ששותפין לא קפדי אהדדי ,ותירוץ הגמרא שקמ"ל
שגם אם אחר שנפלו לרשותו שהו בה הרבה ,באופן
שגם שותפין קפדי ,ואם יטען שקנה אותם מחבירו
יהיה נאמן ,מ"מ אם יטען שהוא בנה לבד לא יהיה
נאמן במיגו שהיה טוען לקוח ,כיון דהוי מיגו במקם
עדים דאנ"ס שלא בנה לבד.
ודרך שלישית מצאנו בר"י מגאש שמפרש אחרת
מרש"י ותוס' ,ושאלת הגמרא 'פשיטא' אינה שגם
מספק היו חולקים ,אלא שאחר שאמר שמוטל על
שניהם לתת מקום ואבנים ,פשיטא שאם נפל הכותל
המקום והאבנים של שניהם ,ומה שאינו מקשה
כרש"י פשיטא שגם מספק היו חולקים ,יתכן משום
שנפ"מ במה שחולקים בודאי לזה אומר כולה שלי וזה
אומר חציה שלי ,וכן נפ"מ שלא יצטרך כאו"א לישבע
שאין לו בה פחות מחציה ,וכן נפ"מ לברי ושמא,
ויתכן גם שאם היה נחשב כספק לא היו חולקים אלא
היה הדין כל דאלים גבר ולא ס"ל דאיכא דררא
דממונא.
ותירוץ הגמרא שמיירי שנפל לרשותו של אחד מהם,
והו"א שיוכל לטעון 'שלי לבדי היה ואני פניתיוא אי
נמי בתר דנפל זבנינהו מחבריה' ,קמ"ל ששותפין לא
קפדי אהדדי.
ומסתבר שמה שהיה ס"ד שיהיה נאמן אינו משום
תפוס גרידא ,שזה אינו מועיל אלא בספק ,אלא נחשב
מוחזק ממש שיש ראיה ממוחזקותו ,כיון שחבירו ראה
שהכותל נפל לרשותו והניח את האבנים בידו ,מוכח
שטענתו נכונה שהוא זה שבנה לבדו או שקנה מחבירו
את האבנים ,כמו כל טוען לקוח על חפץ שברשותו
שנאמן גם אם היה ידוע שהיה קודם של חבירו,
וקמ"ל שכאן אינו נאמן שמכיון ששותפין לא קפדי
אהדדי לכן אין משתיקת חבירו ראיה ,ויתירה מזה
יתכן שכלל אינו נחשב כמוחזק כלפי חבירו ,שכיון
ששותפין לא קפדי אהדדי ממילא נחשב שרשותו
מושאלת לחבירו ,נמצא לר"י מגאש בתירוץ הגמרא
א מסתבר שצ"ל 'ואני בניתיו'.
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כאן התחדש ששותפין לא קפדי אהדדי ,וכעי"ז ביאר
ביד רמ"ה את קושית הגמרא ואת התירוץ.
והנה בפירוש הר"ח המובא ברש"י בסוגרים כתב
'קמ"ל דלא בעינן ראיה אלא שותף מפיק מיניה בלא
ראיה וכו' ,שמעינן מינה דכל כהאי גוונא דמילתא
דידיעא בשותפתא לתרוייהו אף על גב דמנחי
ברשותא דחד מינייהו לא יכול למיטען דידי נינהו
דברשותי מנחי דקי"ל שותפין לא קפדי אהדדי',
מבואר בדבריו שתירוץ הגמרא הוא ששותפין לא
קפדי אהדדי כר"י מגאש ,ומסתבר שגם בקושיא
פירש כרי"מ שכיון שעל שניהם מוטל לבנות פשיטא
שאם נפל הוא של שניהם.
וכן ברי"ף שאמנם לא כתב ביאור בקושית הגמרא,
אבל ממ"ש בתירוץ הגמרא משמע שמפרש את
השאלה כר"י מגאש ,וז"ל 'פשיטא לא צריכא דנפל
לרשותיה דחד מינייהו אי נמי דפנינהו חד לרשותיה,
מהו דתימא להוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה,
קמ"ל דלא ,ושמעינן מהא דמילתא דידיעא לתרי
שותפי אף על גב דאיתא השתא ברשות דחד מינייהו
לא נפק מחזקה דאידך מאי טעמא משום דשותפין לא
קפדי אהדדי הילכך לית להו חזקה אלא בראיה או
לאחר חלוקה' ,מבואר שבתירוץ הגמרא התחדש
ששותפין לא קפדי אהדדי ,וע"כ שהסד"א שאע"פ
שעל שניהם לבנות אבל ממה שחבירו הניחם בידו
מוכח שהם שלו ,וקמ"ל ששותפי לא קפדי אהדדי
ואינו יכול לטעון לא לקוח ולא אני בניתי.
והרמב"ם בפ"ב משכנים כתב 'והואיל ומקום הכותל
משל שניהם אם נפל הכותל הרי המקום והאבנים של
שניהם ,ואפילו נפל לרשות אחד מהן או שפינה אחד
מהן את כל האבנים לרשותו וטען שמכר לו חבירו
חלקו או נתנו לו במתנה אינו נאמן ,אלא הרי הן
ברשות של שניהם עד שיביא ראיה' ,משמע שמפרש
מ"ש 'לא צריכא דנפל לרשותא דחד מינייהו' ,אין
הכוונה לולי שאמר שעל שניהם לבנות ,אלא אחר
שאמר וכרי"מ ,ומשמע שלא שלכן סד"א שיהיה נאמן
לומר שהוא בנה לבד ,אלא סד"א שיהא נאמן לומר
שקנה אחרי הנפילה ]וע"כ כגון שחבירו ראה ושתק,
וממילא היה נאמן לומר שהוא לבדו בנה מיגו שקנה
מחבירו[ ,וקמ"ל שאינו נאמן וע"כ משום ששותפי לא
קפדי אהדדי ,וכמ"ש הר"ח והרי"ף והר"י מגאש.
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לז

ובחדושי הר"ן ]וכעי"ז ברשב"א וברא"ש ועוד
ראשונים[ פירש כרש"י שפשיטא שגם לולי דין
המשנה פשיטא שהיו חולקים מספק ,והתירוץ דהו"א
שאם נפל לרשותו של אחד מהם היתה מועילה לו
תפיסתו ]ולא ס"ל דהוי תפיסה אחר שנה"ס[ ,קמ"ל
שכיון שעל שניהם לבנות חולקין בודאי ,ולכן אינו
יכול לטעון שבנה לבדו .והוסיף הר"ן שגם אם יטען
שאחר שנפל קנה מחבירו את האבנים לא יהיה נאמן
כיון ששותפין לא קפדי אהדדי] ,ומשמע שזה תירוץ
בפנ"ע על קושיא חדשה ,ולא שזו כוונת תירוץ
הגמרא כמשמעות הר"י מגאש[.
***
לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם,
פשיטא ,פרש"י 'פשיטא דהאבנים של שניהם ,דאפי'
לא פסק לן דינא דמתני' המלמדנו שמתחלה בין
שניהם עשאוה ,על כרחם היו חולקין בשוה האבנים,
שהרי ברשות שניהם מונחים ויד מי מהם תגבר',
והיינו שאין השאלה פשיטא שאחר שאמר שבונים בין
שניהם שחולקין בשוה ]וכמ"ש הר"י מגאש[ ,אלא
פשיטא שגם בלא שאמר שבונים בין שניהם כך היה
הדין מספק.
ובחדושי הרשב"א הקשה שאם היו חולקים מספק
היה הדין בזה אומר כולה שלי וז"א חציה שלי שזה
נוטל שלשה חלקים וזה נוטל רביע ,כמו בשנים
אוחזין בטלית ,וכעת שחלוקתם בודאי גם כה"ג
חולקין בשוה.
ותי' הרשב"א שכאן אינו דומה לשנים אוחזין בטלית
דמיירי באוחזין בכרכשתא אלא לאדוקין בגופה של
טלית שגם האומר חציה שלי מקבל חצי כיון שאדוק
בו ,ומה שנחשבים כאוחזין באבנים ממש ,משום
'שהמקום על כרחנו מוחזק ביד שניהם להיותו מחצה
על מחצה דמי מהם מוחזק בו יותר ,ומסתמא חלק
חצרו של זה מתפשט עד מחציתו וזה עד מחציתו והרי
האבנים כאלו מוחזקין ותפושין כולן ביד שניהם בשוה
זה כזה' ,וכיון שהמקום של שניהם ממילא נחשבים
כמוחזקין באבנים שנמצאים במקום של שניהם,
ולכאורה עדיין נפ"מ שאם החלוקה בספק היו חולקים
בשבועה כמו שנים אוחזין בטלית שגם מה שבידו אינו
נוטל אלא בשבועה.
ועל תירוץ הגמרא שנפל לרשותו של אחד מהם

לח
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הקשה הרשב"א כיון שנחשבים מוחזקין ממש באבנים
מכח המקום ,הרי זה כמו שנפל כלי מחצירו של
ראובן לחצרו של שמעון ושמעון טוען שהוא שלו
שאין שומעין לו.
ותירץ 'דאפי' המקום אין אנו דנין בו בבירור שהוא
של שניהם אלא מפני שנפל בו המחלוקת וכיון שאין
אחד מהם מוחזק בו יותר מן השני מן הספק אנו דנין
בו שיחלוקו ככל דבר המוטל בספק ,וכיון שלא נפל
המחלוקת גם על המקום מתחלה עד שנפלו האבנים
לרשותו של זה הרי אבנים אלו בספק ביד זה ואין
מוציאין אותן מידו'.
לא צריכא דנפל לרשותא דחד מינייהו ,אי נמי
דפנינהו חד לרשותא דידיה ,מהו דתימא ניהוי
אידך המוציא מחבירו עליו הראיה ,קמ"ל ,שכיון
שעושין בין שניהם הרי שייך לשניהם בודאי של
בירור ובזה פשיטא שלא מועילה תפיסה.
ובהג"ה כתב בשם ר"ח 'קמ"ל דלא בעינן ראיה אלא
שותף מפיק מיניה בלא ראיה ,ואיהו דטעין דדיליה
נינהו עליו הראיה וכו' ,שמעינן מינה דכל כהאי גוונא
דמילתא דידיעא בשותפתא לתרוייהו אף על גב דמנחי
ברשותא דחד מינייהו לא יכול למיטען דידי נינהו
דברשותי מנחי דקי"ל שותפין לא קפדי אהדדי'.
וממ"ש הר"ח 'דמילתא דידיעא בשותפתא לתרוייהו',
משמע שדוקא בחפץ ששייך לשניהם אמרינן דלא
קפדי ,ויש להבין הרי ע"ז גופא אנו דנים אם הם
שותפין ,אמנם אחר הלפיכך ודאי לנו שהם שותפין
וממילא אין ראיה מה שהם ברשותו.
ומ"ש שותפין לא קפדי לכאורה אין הכוונה שהשותף
שהם ברשותו אינו מקפיד ,אלא שגם זה שהם שלו
אינו מקפיד שיהיו ביד חבירו שאל"כ שוב יש ראיה
שהם שלו ממה שהניחם הלה בידו ,אמנם יתכן
שלעולם הכוונה שהשותף שהם ברשותו הוא שאינו
מקפיד וממילא נחשב שמשאיל מקום לחבירו וממילא
כלל אינו נחשב כמוחזק כלפיו שהרי המקום מושאל
לחבירו ,עי' כעי"ז בנתה"מ בסי' קס"ד סק"ז שאע"פ
שגם שומר משאיל מקום למפקיד ובכ"ז בספק
השומר נחשב המוחזק ,לא דמי כיון ששם משאיל לו
מקום רק לחפץ הזה ולכן כשהשאלה למי שייך החפץ
השומר נחשב המוחזק ,משא"כ 'גבי שותפין דהוי
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כאילו השאיל אחד לחבירו המקום כל זמן שהשותפות
קיימת ואפילו בשעה שאין הפקדון ברשותו ,והוי
כשכירות לזמן דממכר הוא' ,עי' גם קוב"ש אות ו'
כעי"ז.
אי נמי דפנינהו חד לרשותא דידיה ,כתב הרשב"א
שהכוונה דפנינהו שלא בעדים ,שהרי תפיסה לאחר
שנה"ס ל"מ ]גם לולי שעל שניהם לבנות[ ,אמנם
הר"ן כתב שגם אם פינה בעדים מהניא' ,דלא דמי
לתקפה א' בפנינו דמוציאי' אותה מידו ,משום דהתם
נולד הספק מתחלה וכאן לא נולד הספק עד עכשו'.
וביאור מחלוקתם נראה ששניהם לא סוברים כתוס'
שהספק נולד בעוד הכותל קיים שא"כ גם נפילה
לרשותו של אחד מהם לא היתה מועילה ,אלא
שהרשב"א סובר שהספק נולד מיד עם נפילת הכותל
כמו שמבואר בדבריו ,והר"ן א"ל שסובר כרא"ש
שכל עוד שאינם טוענים אין ספק ,ולכן כשפנינהו
לפני הטענות ל"ה תפיסה אחר שנה"ס.
השתא סתם גינה אמרת לא ,סתם בקעה מיבעיא,
לשון 'מבעיא' משמע שהוא מיותר ובאמת הקושיא
שאינו נכון ,ובכת"י הלשון 'השתא סתם גינה אמרת
אין מחייבין אותו סתם בקעה מחייבין אותו'.
תד"ה הכי הכי קתני וכן בגינה סתם כו' ,וסיפא נמי
יש לפרש כן אבל סתם בקעה ומקום שלא נהגו
לגדור בגינה אין מחייבין אותו ,ופירוש המשנה
לפי"ז וכן בגינה ]בסתם מחייבין אותו וגם[ מקום
שנהגו לגדור ]בבקעה[ מחייבין אותו ,אבל בבקעה
]סתם וכן בגינה[ מקום שנהגו שלא לגדור אין
מחייבין אותו ,ויש להבין א"כ מה הקשה רבא 'מאי
אבל' ,והרי זה באמת דין חדש השונה מהרישא.
ושיט"מ כתב בשם תוס' הרא"ש שהשאלה מאי אבל
וכו' ,אינה על תיבת 'אבל' ,אלא 'דכל הסיפא משנה
דלא צריכא הוא דמרישא שמעינן גנה סתם מחייבים
הא מקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבים ,ובקעה
דוקא מקום שנהגו לגדור מחייבים אותו ודוקא סתם
גינה הא מקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבים אותו'.
אמנם מרש"י משמע שכך מתפרש לשון המשנה וכן
בגינה ]בסתם מחייבין אותו ובזה נשלם דין גינה
ומכאן ואילך דין בקעה[ ,מקום שנהגו לגדור
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מחייבין אותו ,אבל בבקעה ,מקום שנהגו שלא
לגדור אין מחייבין אותו ,נמצא אחר שאמר וכן
בגינה כל השאר עוסק רק בבקעה ,ולפי"ז תיבת
'בבקעה' היא המיותרת ,ואמנם גירסת רש"י 'מאי אבל
בבקעה' וכ"ה בחלק מכתה"י 'א"ל רבא אי הכי מאי
אבל בבקעה'.
ויש להבין כיון שכל הסיפא מיירי בבקעה א"כ מה
יהיה הדין בסתם בקעה ,הרי מרישא דסיפא משמע
שאין מחייבין ומסיפא משמע שמחייבין ,ואמנם עי'
ר"י מגאש שמפרש את דברי אביי כרש"י ,וגם
בקושית רבא כתב כרש"י' ,מאי אבל בבקעה דהא
מקמי הכי נמי אבקעה קאי' ,וכתב 'וה"ה נמי דהוה ליה
לאקשויי מסתם בקעה אסתם בקעה ,דברישא קתני
אבל בבקעה מקום שנהגו לגדור מחייבין אותו הא
סתמא אין מחייבים אותו והדר תני מקום שנהגו שלא
לגדור אין מחייבין אותו הא סתמא מחייבין אותו'.
אלא אמר רבא הכי קתני וכן סתם גינה כמקום
שנהגו לגדור דמי ומחייבין אותו ,לכאורה כוונתו
שדין סתם גינה כדין מקום שנהגו לגדור ,וא"כ אין
חילוק בדין בינו לאביי ,שהרי גם אביי אמר וכן סתם
גינה ובמקום שנהגו לגדור בבקעה מחייבין אותו,
אמנם יתכן שיש ביניהם חילוק בגדר הדין ,שלאביי
יש חיוב לגדור גינה אע"פ שאין מנהג לגודרה ,ולרבא
מה שחייב לגדור בסתם גינה הוא משום שנחשב שיש
מנהג לגודרה ,וכ"מ מרש"י במשנה שכתב 'וכן בגינה
מחייבין את שניהן לבנות במקום שנהגו לגדור
באמצע' ,משמע שסתם גינה נחשבת מקום שנהגו
לגדור.
ועי' ר"י קרקושא שנפ"מ לדינא ביניהם שלאביי חייב
בגינה אע"פ שנהגו שלא לגדור כדין חצר ,ולרבא
דאמר וכן בגינה סתם כמקום שנהגו לגדור דמי ,דוקא
סתם ,הא מקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבין אותו,
משא"כ בחצר.
ולכאורה לא משמע כן מדברי אביי שאמר 'וכן סתם
גינה' ,אמנם מבואר בר"י קרקושא שגירסתו היתה
'ואמר אביי וכן בגינה במקום שנהגו לגדור בבקעה
מחייבין אותו' ול"ג תיבת 'סתם' ,וכ"ה בר"י מגאש
'ה"ג אמר אביי הכי קאמר וכן בגינה ומקום שנהגו
לגדור בבקעה מחייבין אותו'] ,בכתה"י הוא כלפנינו
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חוץ מאחד שתיבת 'סתם' מוקפת בסוגרים[.
אלא אמר רבא הכי קתני וכן סתם גינה כמקום
שנהגו לגדור דמי ומחייבין אותו ,אבל סתם בקעה
כמקום שלא נהגו דמי ואין מחייבין אותו ,משמע
שבמקום שנהגו שלא לגדור בגינה אין מחייבין אותו,
ונחלקו הראשונים אם גם בחצר מועיל מנהג שלא
לגדור ,ברב"י כאן כתב סתם חצר וסתם גינה כמקום
שנהגו לגדור ,מבואר שבחצר במקום שנהגו שלא
לגדור אין כופין לגדור וכ"כ רב"י לעיל ,אמנם
הרשב"א כתב דאפי' תמצא לומר דבגנה מקום שנהגו
שלא לגדור אין מחייבין אותו ,בחצר מחייבין אותו,
ולא אמרו בגמ' דגינה חמירא אלא למ"ד היזק ראיה
לא שמיה היזק אבל למ"ד שמיה היזק ודאי חצר חמור
טפי ,עי"ש שמוכח מהירושלמי שגם בגינה מחייבים
אותו גם במקום שנהגו שלא לגדור.
ובשו"ע סי' קנ"ז פסק שבחצר חייב לעשות מחיצה,
ואפילו יש מנהג בעיר שלא לעשותו אין הולכין אחריו
וכופין לעשותו ,ובסי' קנ"ח גבי גינה כתב 'מחייבין
אותם לגדור ביניהם ,אפילו סתמא ,שאין ביניהם מנהג
ידוע' ,עי' ביאור הגר"א 'וג' חילוקים בדבר דחצר אפי'
במקום שלא נהגו ,וגינה סתם ,ובקעה במקום שנהגו'.
מאי חזית ,אמר רב הונא אכפיה ליה לקרנא לבר,
היינו לתוך שדה חבירו ,ויש להבין איך יש לו רשות
להכניס את החזית שלו לתוך האויר של שדה חבירו,
ועי' יד רמ"ה שאה"נ וצריך לכנוס את הכותל בתוך
שלו 'כי היכי דלא ליצטריך למכפיינהו לאויר רשותא
דחבריה' היינו שגם הכפיפה תהא באויר שדהו,
ולפי"ז כשחיישינן שמא חבירו יגזוז את הכיפוף ודנים
אם יהיה ניכר כשיפול הכותל או לא ,לכאורה חשדינן
ליה כעת במזיק בידים ,ויש להבין הרי סתמא דמילתא
לא חיישינן להכי בשני שכנים ,ולולי דברי היד רמ"ה
והיה כופף לתוך שדה חבירו משום דסתמא דמילתא
אין קפידים בזה ,אבל אם יתפסוהו שגזז יוכל
להשתמט שלא היה לחבירו רשות לכפוף לתוך שלו.
רש"י ד"ה מכפייה ראשי הכותל יכוף לצד חבירו
ועבי' מאבראי כופה לצדי ראשי הכותל שמחבר
בראשו אבנים וטיט ומעבהו ,יש להבין תינח בעוד
הכותל עומד על תילו אבל כשנפל לרשותו של אחד
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או שפינהו לרשותו איך אפשר לראות על גל של
אבנים באיזה צד היתה החזית ,ואולי מסתבר שיהיה
עדים שראו את הכותל בעודנו עומד על תילו ,גם
יתכן שסתמא דמילתא אין כל הכותל נופל ונשארים
בו קצת שיריים בקצוות ,שו"ר בחזו"א סי' א' ס"ק
י"א שאחר שנפל הכותל א"א לברר באיזה צד היתה
החזית ,אלא שהנכנסים והיוצאים יעידו.
ובהמשך אמרינן שאם חבירו יחבר גם הוא אחר הבנין
'ליפופא מידע ידיע' ,ויש להבין תינח כותל של טיט
שניכר הבדל בין חיבור שנעשה בשעת הבנין לחיבור
שנעשה אח"כ ,אבל בגויל וגזית הרי לעולם זה חיבור
חיצוני ,ואולי בבקעה במקום שלא נהגו סתמא
דמילתא לא יעשה כותל של גויל וגזית.
מאי חזית אמר רב הונא אכפיה ליה לקרנא לבר
ונעביד מלגיו וכו' ,איכא דאמרי אמר רב הונא
מיכפא לקרנא מלגיו ,ונעבד מלבר ,יש להבין
בשלמא לל"ק פריך שפיר ונעביד מלגיו שלא יצטרך
ליכנס לרשות חבירו ]או לכנוס בתוך שלו[ אבל
לא"ד דעביד מלגיו מאי פריך ונעבד מלבר במה זה
עדיף ,ועי' ריטב"א שהשאלה מלשון המשנה 'מבחוץ'.
דף ד' ע"ב
נשעייה באמתא מלבר ,פרש"י יהא טח בטיט אמה
בראש הכותל מבחוץ ,והרמב"ם כתב 'ועושה חזית
כמו אמה בסיד מבחוץ' ,וכ"כ רבינו גרשום 'שאמה
העליונה מייסד אותה בסיד על פני כולה לאורך
הכותל מבחוץ לצד חבירו'] ,ומסתבר שסיד זה הכוונה
לטיח ולא למה שקורין היום סיד שאינו אלא עובי
משהו[ ,ולדעת הרמב"ם שכל גובה הכותל בבקעה
הוא עשרה טפחים נמצאת החזית רובו של הכותל.
הוצא אמר רב נחמן סינופי יריכי מלבר ,פרש"י
'ראשי ההוצים יסב לצד שדה חבירו וכשיהיה סונף
ההוצים כשיכלה האחד ויתן את חבירו יסנפנו
מבחוץ' ,משמעות רש"י שמחיצה של הוצא ודפנא היא
שמעמיד קנים וביניהם סונף הוצי לולב כעין אריגת
שתי וערב ,והרי לכל הוצא והוצא יש שני קצוות
בולטים בכניסה וביציאה ,ויסב אותם כך שהקצוות
האלה לעולם יהיו לצד חבירו ומצידו יהיה הכל חלק.
וניעבד מלגיו עביד נמי חבריה מלבר ואמר דידי
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ודידיה הוא ,יש להבין אחר שהשלים את אריגת
המחיצה וכל הקצוות נמצאים מחוץ לשדהו איך יעשה
חבירו גם מצידו ,הרי כבר הושלמה המחיצה,
אי הכי השתא נמי גייז ושדי ליה ואמר דידי
ודידיה הוא ,משריק ליה טינא ,השתא נמי אתי
חבריה וקליף ליה ,קילופא מידע ידיע ,יש להבין
א"כ למה צריך כלל סנופי ירכי יעשה רק טיט
וקילופא ידיע ,ויתכן שרק בצד שבו נמצאים הקצוות
א"א לקלף את הטיט בלא שיהא ניכר ,אבל בצד החלק
אפשר לקלף בלא שיהא ניכר ,שו"ר בנח"ד שהקשה
כן 'ולא ידענא אמאי לא סגי במשריק טינא לבד כיון
דקילופא מידע ידע א"כ סימנא מעליא'.
רש"י ד"ה הג"ה הג"ה יריכי כדאמרי' לעיל טפח
יתירא לביני ירכי תמ"ש ,כמדומה שמפרש שירכי
הוא לשון דופן ולעיל גבי אריחין שאמר שהטיט הוא
ביני ירכי מפרש שעושה דופן של חצאי לבינה מכאן
ודופן מכאן ,וכאן לכאורה הכוונה שהוצא מפרש
שעושה דופן של קנים ומחבר להם כמין מחצלת של
הוצים ,והסימן הוא שהדופן לצד חבירו וההוצי
מבחוץ
אביי אמר הוצא לית ליה תקנתא אלא בשטרא,
פרש"י 'אם עשה האחד יביא עדים ויחתמו לו ,ויש
להבין היאך מהני שטרא והרי אין כאן דעת המתחייב,
ואם הכוונה לשטר עדות הר"ז עדות מפי כתבם ,שו"ר
בספר בני ציון סי' קל"ב 'דהא לכאורה קשה איך מהני
ע"ז שטר להעיד שהמחיצה של אחד מהם הא הוי מפי
כתבם וגבי עדות בעינן דוקא מפיהם ולא מפי כתבם
ורק גבי שארי שטרות מהני כמו שכתבו התוספות דף
מ' ע"א משום דנעשה מדעת המתחייב וכו' ,ובע"כ
מוכרחים אנו לומר דכיון דבהוצא ליכא תקנתא בחזית
ויוכל לבוא לידי פסידא הב"ד כופין את חבירו ליתן
לו שטר מדעת המתחייב ולחתום עליו עדים כדי
להצילו מהפסד או דתקנת חכמים הוא כמו שכתבו
התוס' בב"ב שם ד"ה מחאה גבי מודעה ומחאה' ,ועי'
בשעורי ר' שמואל שהאריך בזה ,ועי' קוב"ש לק' דף
קע"א אות תרלו.
רש"י ד"ה אלא ואם עשהו שנים יעידו עדים
ויחתמו ,דס"ל קופלא דטינא מעילויה הוצא לא
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ידיע ,אמנם רב"י כתב שאם עשו מדעת שניהם אי"צ
חזית ולא שטר ,ועי' קצוה"ח בסי' קנ"ח סק"ג
שהקשה למה צריכין לעדים בעשאוהו שנים ,הא
אפילו בלא עדים בחזקת שניהם אפילו תפול לרשות
אחד מהם כדאמרינן גבי בקעה וכה"ק רש"ש ,ותי'
קצוה"ח שדוקא בבקעה שתיקנו חזית יש סימן כשלא
עשו חזית אבל בהוצא דליכא תקנת חזית ממילא אין
בזה סימן חסרון החזית ,עי"ש שלמסקנת הגמרא גם
במקום שאפשר לעשות חזית כשלא עשו חזית אינו
סימן ,ואם נפל לרשות אחד מהם יוכל לטעון שהוא
שלו.
אמר ליה רבא מפרזיקא לרב אשי לא יעשו לא זה
ולא זה ,א"ל לא צריכא דקדים חד מנייהו ועבד
דידיה ,ואי לא עביד חבריה אמר דידיה הוא ,יש
להבין אחר שעשה אחד מבחוץ איך יעשה השני
מבפנים ,והרי לל"ק דלעיל ליפופא מידע ידיע
ואדרבא גיזוזא לא ידיע ,וא"כ אם קדם האחד יגזזו
את מה שעשה ,ואולי אתי כרי"ו דחזית היינו נישעייה
באמתא מלבר ,ובזה א"א לקלף מה שעשה אבל
אפשר לעשות גם בצד השני ,ובחדושי הרשב"א כתב
שאמנם מכאן מוכח כל"ב דמגואי עבידנן לה וגיזוזא
ידיע וליפופא לא ידיע.
והנה כל זה לא קשה אלא לגירסא שלפנינו 'לא צריכא
דקדים חד מינייהו ועבד דידיה' וכ"מ שהיתה גירסת
רש"י שכתב 'ועביד דידיה עשה חזית מבחוץ' ,היינו
שאחר שאחד עשה ע"כ צריך גם חבירו לעשות,
אמנם ברב"י הלשון 'דילמא קדים חבריה ועביד',
היינו שחיישינן שאחד מהם יעשה כך ולכן לקדם פני
הרעה תיקנו שיעשו שניהם ,וכ"ה גירסת הרשב"א ויד
רמ"ה ונמו"י וכ"ה בחלק מכתה"י ,ועי' רש"ש.
ותנא תקנתא לרמאי קמ"ל ,א"ל ורישא לאו
תקנתא לרמאי הוא ,יש להבין איך מדמה רישא
לסיפא ,והרי ברישא לא ידוע על רמאי אלא עושה
תקנה שמא בעוד שנים רבות יפול הכותל ויטען חבירו
שעשו מדעת שניהם ,אבל כאן מיירי ברמאי חצוף
שבשעת עשיית הכותל במקום של שניהם ובממון של
שניהם עושה סימן שהכל שלו ,וזה בגדר אחזוקי
אינשי בגזלנותא לא מחזקינן ,אע"פ שסתם אנשים
חשודים לרמות כשאין להוכיח את רמאותם ,וכאן
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ע"כ ידוע כעת שעשו מדעת שניהם שאל"כ איך יעשה
חזית שניה ,אמנם זה קשה רק לגירסא שלפנינו 'לא
צריכא דקדים חד מנייהו ועבד דידיה' ,היינו שכבר
עשה אבל לגירסת הראשונים 'דילמא קדים' ניחא.
ועי' רע"א שהקשה 'ותמוה הא בלאו חשש רמאות הוא
תקנתא ליתמי דא"י להם דבר ,וידונו הב"ד דיחלוקו
ויפסיד זה שעשאה לבדו' ,וכעי"ז הקשה בית מאיר
כאן.
והנה במה שברישא הוי דינא ותקנתא לרמאי ,פירש
רש"י שהדין הוא שכונס לתוך שלו והתקנתא היא
שעושה חזית ,אמנם שיט"מ בשם הראב"ד כתב
שהדין הוא עשיית החזית ,ויש להבין א"כ מהי
התקנה ,ועי' פני שלמה שהתקנה שיעשה את החזית
מבחוץ שמא חבירו יוסיף חזית מבפנים שזה חשש
לרמאי של עכשיו ולא ליורשין שלא ידעו ,וכעי"ז
כתב בתפארת ירושלים ודייק כך מרש"י שכתב
'ורישא דקתני ועושה חזית מבחוץ לאו תקנתא משום
רמאי הוא' ,אמנם סיום דברי רש"י 'דלא לימא חבריה
של שנינו הוא' ,לא משמע כן שא"כ הול"ל דלא
ליעביד חבריה נמי חזית מלגיו.
אמר רבינא הכא בהוצי עסקינן לאפוקי מדאביי
דאמר הוצא לית ליה תקנתא אלא בשטרא קמ"ל
דבחזית סגיא ,יש להבין איך יש במשמעות המשנה
דמיירי בהוצי כדי ללמדנו שיש תקנה להוצי בחזית,
ויש לבאר שלעולם בכותל של גזית וכו' פשיטא שאם
יעשו מדעת שניהם שלא יעשו לא לזה ולא לזה ,ומה
שאמר במשנה שיעשו לזה ולזה ע"כ מיירי בהוצי
שבהם החזית היא מה שכל ראשי ההוצים פונים לצד
של חבירו וכמ"ש רש"י 'ראשי ההוצים יסב לצד שדה
חבירו' ,ולפי"ז 'ויעשו לזה ולזה' ע"כ הכוונה שחלק
יפנו לזה וחלק לזה ,וכאן ל"ש לשאול לא יעשו לא
לזה ולא לזה ,שהרי בהכרח חייבים ראשי ההוצין
לפנות לצד זה או לצד זה או לשני הצדדים ,וממילא
למדנו שיש תקנה להוצין בחזית ,שהרי בכל שאר
הכתלים אה"נ ולא יעשו לא לזה ולא לזה ,ועי'
מהר"ם.
אמנם הריטב"א לא פירש כך אלא כתב 'רבינא אמר
סיפא אתאן להוצא .פי' הכי נמי דבלא חזית כלל הוי
סימן לשניהם ותנא אשמועינן דבחזית משני צדדין נמי
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הויא ראיה דתרוייהו ,ואיצטריך לאשמועינן הכי
משום הוצא דדייקינן לה מלישנא יתירא ,ועושה חזית
מכאן ומכאן והוא של שניהם הא מכאן ולא מכאן הוי
של אחד מהם ואם אינו ענין לכותל תנהו ענין להוצא',
ומה שלא ניח"ל במש"נ מסתבר שסנופי הוצי לא
פירש כרש"י שהכוונה שיסב ראשי ההוצין ,אלא
כמ"ש תוס' הרא"ש 'פירוש בין שורות הקנים יחבר
עצים דקים בולטין לצד חוץ' ,וזה אפשר לעשות משני
צדדים וגם אפשר שלא לעשות כלל.
המקיף את חבירו משלש רוחותיו וגדר את
הראשונה ואת השניה ואת השלישית אין מחייבין
אותו ,פרש"י 'שקנה ג' שדות סביב שדה חבירו
לשלשת מצריה וגדר את שלשתן ,ונמצא שדהו של
אמצעי זה מוקף משלש רוחותיו ,אין מחייבין אותו
לתת כלום ,כדאמרי' דסתם בקעה מקום שנהגו שלא
לגדור הוא' ,משמע שהנידון לענין גדרות הפנימיים
שבינו לבין המקיף שבזה עוסקת המשנה שלעיל,
וכ"מ ממ"ש רש"י 'לפי מה שגדר בכל יציאות
שהוציא בהן הראשון יחזיר לו מחצה' ,והיינו בגדרות
פנימיים שבהם המקיף והניקף שוים ולכן מחזיר לו
מחצה ,שהרי בגדרות החיצוניים סתמא דמילתא
מרובה חלקו של החיצון משל הפנימי ואינו משלם
מחצה אלא לפי חשבון ,וכן מפורש ברש"י בב"ק דף
כ' 'וגדר ראובן את הראשונה סמוך לשדה שמעון לבד
מחיצות חיצונות שהיו לו בינו לשאר הבקעות'.
ובחדושי הרמב"ן הקשה לדעת רש"י שמדובר
במחיצות הפנימיים שבין זל"ז ,ומה שפטור מלשלם
על שלשת הראשונים משום שמיירי בבקעה שלא
נהגו לגדור בה ,א"כ איך יכול לחייבו לשלם כשגדר
המקיף גם את הרביעית.
ותירץ שאה"נ ומדין היז"ר אינו יכול לחייבו לעולם
שהרי לא נהגו לגדור ,אלא שאע"פ שלא נהנה
במחיצת ד"א מדין היז"ר אבל נהנה הוא מסילוק
בהמות ,וכמשמעות הגמרא בב"ק 'לדידי סגי לי
בנטורא בר זוזא' שזה שייך לענין היזק בהמות,
]ולפי"ז לא ישלם אלא על הנאה שיש לו מגדרות
בגובה י"ט גם אם הקיפו במחיצות של ד"א[ ,ולכן כל
עוד שלא הקיפו במחיצה רביעית לא הועיל לו כלום
שהרי כל החיות יכנסו מהצד הרביעי ,ורק כשגדר את
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הרביעית חייב לשלם מדין נהנה.
ובמ"ש הרמב"ן בדעת רש"י שההנאה היא מסילוק
היזק הבהמות ,לכאורה ממ"ש רש"י בד"ה יהב 'יהב
ליה אגר נטירא דבר מועט שהיה צריך ליתן לשומר
בכל שנה כשהיא בקמותיה' ,ואם הכוונה להיזק
הבהמות למה דוקא כשהיא בקמותיה ,הרי בהמות
אוכלים גם את השחת ,ואם לא ישמרו בעודה שחת
מהיכן תהיה קמה ,ומאידך גיסא לא מסתבר שהשומר
מועיל להרחקת התבוננות בעין רעה ,שבזה העמדת
שומר רק מגרעת ,שהרי יותר יש לחשוש מעינו הרעה
של השומר שהוא יושב שם כל היום מאשר עוברים
ושבים שבד"כ לא מתעכבים] ,אמנם עי' מאירי
וצ"ע[ ,אלא מסתבר שאמנם לרש"י לא מדובר
בהרחקת היז"ר וגם לא היזק עיה"ר כיון שלא נהגו
בבקעה ,וכן לא מדובר בהרחקת בהמות שלזה מועיל
חריץ ובן חריץ ,אלא כמ"ש הרמב"ם שהגדר בגינה
ובבקעה הוא בגובה עשרה טפחים 'כי היכי שיתפס
כגנב' ,וסתמא דמילתא גנבים באים כשהתבואה
עומדת בקמותיה ,ולכן צריך שומר רק לאותו הזמן.
ובעליות דרב"י פירש כרש"י שמיירי בגדר שבינו
לבין חבירו ,וכתב שאע"פ שמיירי בבקעה ובמקום
שלא נהגו ,ה"מ לכתחילה שאין מחייבין אותו לגדור
עמו ,א"נ היכא דגדר ואינו שמור מכך מבני רשה"ר,
אבל כשגדר חברו וזה שמור מבני רשות הרבים,
הואיל ונהנה חייב ליתן לו חלק בהוצאה' ,אא"כ מיחה
בידו ואמר שאינו חפץ בגדר זו ולא ישלם לו עליה,
משמע שהנידון לשלם מצד שנהנה במניעת היז"ר ,וכן
ממ"ש רש"י בד"ה וגדר 'דהא לא אהני ליה מידי
שהרי גלוי הוא מצד רביעית' ,קצת משמע שההנאה
מצד היז"ר ,שלא כתב 'שהרי פרוץ הוא מצד רביעית'
אלא 'שהרי גלוי הוא'.
ותוס' בב"ק דף כ' סוברים שלא מדובר במחיצות
פנימיים אלא 'שמבחוץ סביב לד' רוחות הקיף' ,וכ"כ
הרמב"ן שעיקר הפירוש שהכוונה לגדרות החיצונים
שנעשו להרחקת בהמות ולא למניעת היזק ראיה,
וכמשמעות הגמרא 'נטירא בר זוזא' ,ומ"ש בב"ק 'את
גרמת לי היקיפא יתירא' ,הכוונה 'שמפני השדה שלו
שהוא בנתים היקפו גדול יותר'.
והקשה הרמב"ן כיון שאינו יכול לכופו לבנות עמו את
הגדרות החיצונים 'למה מגלגלין עליו עכשיו ,וכי מפני
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שקדם הלה ובנה משלו הפסיד זה' ,ותי' שכיון
שהשדה צריכה לגדר זה הוה כיורד לשדה חבירו
העשויה ליטע ששמין לו וידו על העליונה ,וביאר
שבזה נחלקו בגמרא ר"ה ס"ל שעשויה לגדר מעולה
וחייא בר רב סבר 'אדם עשוי לגדור בקנים ובנטורא
בר זוזא ואין סתם השדות עשוים לגדור בנין ,לפיכך
דנין אותו כיורד לשדה שאינה עשויה ליטע שיכול
לומר לו טול עציך ואבניך ולך ,ואינו משלם אלא
קנים או נטורא דזוזא'.
וכתב הרמב"ן שאע"פ שהנידון כאן לענין גדרות
החיצונים ,אבל גם אם גדר את הפנימיים יכול לדרוש
ממנו שישלם מה שנהנה בהרחקת הבהמות' ,ובלבד
שיהא הגדר כולו בשל בונה ,אבל אם היה הגדר
בנתים חציו בשל זה וחציו בשל זה אינו יכול לכופו
ליתן לו אפילו פרוטה ,שהרי אם רצה אומר לו אין
רצוני בגדר שקרקעי מתמעט ,ואנא כורכמא דרישקא
הייתי זורע שם ואושיב שומר וישמור ,שאם אי אתה
אומר כן במקום שלא נהגו לגדור בבקעה יקדים אחד
מהם ויגדור ויגלגל על חברו את הכל'.
ומשמע מהרמב"ן שגם מצד היזק בהמות לא נהגו
לגדור בבקעה ,אלא שבזה יש תועלת לשדות ונחשב
כיורד לשדה חבירו והשביחה שבעשויה ליטע ידו על
העליונה ובאינה עשויה ליטע ידו על התחתונה ,ובזה
נחלקו ר"ה וחייא בר רב.
ואין להקשות אם יוכל כ"א לבנות ולחייב את חבירו
לשלם א"כ מה הועיל המנהג שלא לגדור ,שהרי
הועיל בזה שא"צ לתת קרקע לבניית הכותל וכמ"ש
הרמב"ן ,עוד הועיל שא"י לתובעו לשלם עד שיגמור
לבנות בעצמו ,ולמ"ד דמי קנים בזול הועיל גם שלא
ישלם כפי מה שגדר.
עוד כתב הרמב"ן 'ויש מי שאומר שאין מחייבין אותו
לסייע עמו אלא בגדר שכנגד שדהו של פנימי ,אבל
הגדר שכנגד השדה החיצון חוץ לפנימי אין מסייע
עמו כלל' ,ויש להבין וכי יש מי שאומר שבגדרות
החיצונים צריך לסייע במה שאינו כנגד שדהו ,והרי
אינו נהנה מהם כלל ,ויתכן שכוונתו לאפוקי שלא
ישלם את חלקו בכל הגדרות לפי מה שנהנה מהם,
וכמ"ש הרמ"ה שמחשבים לפי שטח הקרקע של
המקיף והניקף.
עוד כתב הרמב"ן שא"א לומר שמיירי במחיצות
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החיצוניות ובמקום שנהגו לגדור בבקעה ,שא"כ
'אפילו גדר הכל למה מחייבים אותו ,והרי למחר זה
רוצה לגדור בינו לבין החיצון ועל כרחו יגדור עמו,
ונמצא שאינו נהנה בגדר החיצון' ,אמנם בעה"מ נוקט
כך שמיירי במקום שנהגו לגדור בבקעה ,אלא שמיירי
בגדרות הפנימיים ,ולרמב"ן לא ניחא בזה שא"כ איך
אמר בב"ק שנחשב זה נהנה וזה אינו חסר ,והרי
במקום שנהגו לגדור בבקעה ודאי חסר הוא ,שהרי לא
הוצרך לגדרות אלו אלא למנוע היז"ר של חבירו.
המקיף את חבירו משלש רוחותיו וגדר את
הראשונה ואת השניה ואת השלישית אין מחייבין
אותו ,רבי יוסי אומר אם עמד וגדר את הרביעית
מגלגלין עליו את הכל ,משמעות רש"י שמיירי
בגדרות שבינו לבין הניקף ,וכ"כ רש"י בב"ק דף כ',
ובחדושי הרשב"א הקשה מהא דאמרינן בב"ק שממה
שחייב אם גדר את הרביעית מוכח שזה נהנה וזה אינו
חסר חייב ,ואם מיירי כשגדר בינו ובין חבירו וכדי
לישמר ממנו מהיזק ראייתו היכי קרי ליה אינו חסר
הא ודאי חסר הוא.
ותי' שכיון שלא נהגו לגדור נחשב אינו חסר ,ומה
שהמוקף נחשב נהנה לא משום שנמנע ממנו היזק
ראיה אלא משום שנהנה בסילוק היזק שן ורגל שהיה
פרוץ לרשות הרבים מרוח רביעית ,וכתב שכשגדר
את הרביעית מיירי כגון שהיתה לו שדה גם רוח
רביעית.
ומ"ש שבמקום שלא נהגו אע"פ שהוא חושש להיזק
ראיה אינו נחשב חסר מתוס' לקמן גבי כותל גבוה
מד"א משמע לא כך ,שכתבו שכיון שחושש להיזק
ראיה של למעלה מד"א ולכן הגביה נחשב חסר אע"פ
שלא נהגו לחשוש לכך בחצר.
אמנם הרמב"ן פירש שהכוונה למחיצות החיצונות
שבין המקיף לרה"ר וכ"כ תוס' בב"ק דף כ' ומבואר
בב"ק שם שגם למ"ד זה נהנה וזה אינו חסר פטור,
כאן חייב משום שנחשב המקיף חסר כיון שהניקף
גרם לו היקיפא יתירא.
ויל"ע איך נחשב את תשלום הניקף ,הרי שהיה
המקיף עשר על עשר והניקף שש על שש נמצא שטח
החיצון מאה אמות ושטח הפנימי ל"ו אמות ,ואם היה
בא הפנימי לגדור היה צריך כ"ד אמה של גדר ,ושטח
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החיצון הוא ס"ד אמה ולולי הפנימי היה ח' על ח' והיה
די לו בגדר של ל"ב אמה ,נמצא חסר בגלל הפנימי רק
ח' אמה ,אלא שמבואר בתוס' בב"ק שכיון שחסר קצת
מגלגלין עליו את כל מה שנהנה ,וא"כ לא די לו בח'
אמות שהרי נהנה בכ"ד אמה ,אבל כיון שגם החיצון
נהנה בגדר זה ישלם י"ב אמה.
אמנם יתכן לחשב גם בדרך אחרת שטח זה שיש בו
שני חלקים ,הפנימי של ל"ו אמה מרובעין והחיצון
של ס"ד ,ומוקף בגדר של מ' אמה ,ישלם כאו"א לפי
הנאתו ממה ששדהו גדור ,וכיון שכל אמה של גדר
מועילה לשתים וחצי אמות מרובעות ,ישלם הפנימי
על י"ד אמה ושתי חמישיות ,והחיצון שיש לו ס"ד
אמה ישלם את השאר.
וכדרך זו מבואר בטור בסי' קנ"ח בשם הרמ"ה' ,דהכי
עבדינן חזינן לכולי ריבועא דארעתיה דחיצון בהדי
פנימי כדקיימי השתא בתברתא כמה הוי ,וריבועא
דפנימי לחודיה כמה הוי בתברתא וחזינן חושבן
דתברתא לחודיה כמה הוי מכלל תברתא דהך רבועא
רבה דחיצון ,אי פלגא פלגא אי תלתא תלתא ,והוא
ניהו שיעור דמחייבין פנימי למיתב לחיצון לפום מאי
דאיתהני ,לפום חושבן ארעתיה מכלל כולה היקיפא,
והוא ניהו שיעור היקפא יתירתא דגרם פנימי לחיצון',
וזה כדרך השניה שהחשבון לפי שטח הפנימי והחיצון.
אמנם יש להבין מה שסיים' ,והוא ניהו שיעור היקפא
יתירתא דגרם פנימי לחיצון' ,משמע ששיעור ההנאה
שוה לשיעור החסרון ,והרי מה שגרם לו היקיפא
יתירא הוא ח' אמות ומה שמשלם הוא י"ד ושני
חומשין.
ומשמע שכדי לחשב את ההיקף היתר שגרם לו אין
מחשבין כמה אמות גדר גרם לו להוסיף ,וגם אין
מחשבים אם היו הס"ד אמה שלו בלא שדה פנימית
בתוכם שאז היה ח' על ח' אמה ,אלא מחשבים כמה
שטח חסר לו בגלל הפנימי ,שלולי שהפנימי באמצע
והיו כל המאה אמה שלו ,היתה כל אמה של גדר
מועילה לו לשתים וחצי אמות של שטח ,נמצא לס"ד
אמה היה צריך כ"ה אמה ושלש חומשין של גדר,
וכעת הוצרך לגדר של מ' אמה ,נמצא חסר י"ד אמה
ושני חומשין וזה ישלם הניקף וכמש"נ ,עי' החשבון
בחזו"א סי' ב' סק"ח.
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רש"י ד"ה אין אין מחייבין אותו לתת כלום,
כדאמרי' דסתם בקעה מקום שנהגו שלא לגדור
הוא ,משמע שבמקום שנהגו לגדור בבקעה היו
מחייבין אותו אע"פ שהוא מגולה בצד הרביעי,
והביאור בזה שבמקום שנהגו לגדור החיוב הוא כלפי
חבירו שלא יזיקו זא"ז ,וכמו שבחצר חייב לעשות
מחיצה בינו לחבירו גם אם יש לו עוד חצר מצידו
השני שאינו גדור ממנה ,כך כאן חייב להשתתף
במחיצה גם אם הוא פרוץ לרה"ר ,ומסתבר שאם בכל
צד היה שדה של אדם אחר היה חייב גם אם רק אחד
מהם היה רוצה לגדור ,אע"פ שעדיין הוא גלוי משאר
הצדדים ,אבל כיון שאדם אחד הוא המקיפו משלשה
צדדים מסתבר שאינו חייב להשתתף אלא אם יגדור
את כל שלשת הגדרים שאל"כ לא עשו כלום ,וכמו
שאינו יכול לכופו בחצר לעשות מחיצה על חצי
מאורך החצר ,כך לא יוכל לכופו לעשות על אחד
משלשת המיצרים כל זמן ששניהם גלויים זל"ז בשאר
המיצרים.
אלא שכאן מדובר שהקיפו משלשה צדדים וגדר את
שלשתם ,ובזה אם היה מקום שנהגו לגדור היה יכול
לכופו מתחילה להשתתף עמו וכן אחר שבנה יכול
לחייבו לשלם ,אבל כיון שלא נהגו לגדור ובא עליו
מדין נהנה ,הרי כל עוד שהוא גלוי מרוח רביעית לבני
רה"ר אינו נהנה.
ובשיעור גובה הגדר בבקעה במקום שנהגו ,נחלקו
הראשונים אם נעשים בגובה ד"א כדי למנוע היז"ר או
עיה"ר ,או שסגי בגובה י"ט כדי למנוע כניסת בהמות
או כדי שהנכנס לשם יהיה נתפס כגנב ,הרמב"ם בפ"ב
משכנים הט"ז כתב גבי סתם גינה שדי בי"ט 'כי היכי
שיתפס כגנב' ,ומסתבר שה"ה בבקעה במקום שנהגו,
ודעת הראב"ד שגם בגינה צריך גובה ד"א ומסתבר
שה"ה לבקעה בקום שנהגו.
ובהגה"ה של הרשב"ם מבואר כראב"ד שנידון
המחיצה של בקעה במקום שנהגו הוא לענין גובה ד"א
כדי למנוע היז"ר ,אבל הנידון כאן לחייבו מדין נהנה
הוא לענין גובה י"ט בשביל היזק בהמות.
אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי דאמר
אם עמד וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל,
ל"ש עמד ניקף ל"ש עמד מקיף ,הרמב"ם בפ"ג
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משכנים כתב 'לפיכך אם גדר לו רוח רביעית עד
שנמצאת חורבתו מוקפת גדר מגלגלין עליו את הכל
ונותן חצי ההוצאה שהוציא זה בארבע רוחות עד
ארבע אמות ,ובלבד שיהיה מקום הכותל של שניהם,
אבל אם היה הכותל של זה שבנה ובחלקו בנה ,יראה
לי שאין מגלגלין עליו אלא דבר מועט כמו שיראו
הדיינין ,שהרי אינו יכול להשתמש בכתלים'.
וכתב הראב"ד 'זה המשפט מעוקל שאם הרויח לו
המקום וגדר אותו שיפחות לו ההוצאה ,ומה שאמר
שאינו יכול להשתמש בכותלים ,כן ישתמש אלא
המקום לו יהיה ויהיה לו שטר על זה שאם יפול
הכותל האבנים והעפר לשניהם והמקום שלו'.
והרמב"ן כתב ההיפך מהרמב"ם שדוקא כשבנה את
כל הכותל על המקום שלו חייב לשלם לו' ,אבל אם
היה הגדר בנתים חציו בשל זה וחציו בשל זה ]היינו
במחיצות הפנימיות[ אינו יכול לכופו ליתן לו אפילו
פרוטה ,שהרי אם רצה אומר לו אין רצוני בגדר
שקרקעי מתמעט' ,ומסתבר שיצטרך לכתוב לו שטר
שחצי האבנים שלו וכמ"ש הראב"ד.
נמצאו שלשה שיטות בענין ,לרמב"ם חייב רק כשבנה
על המקום של שניהם ,לרמב"ן חייב דוקא כשבנה רק
על המקום שלו ,לראב"ד בי"כ ובי"כ חייב ,אמנם אינו
מוכרח שדיברו באותו אופן ,שהרי הרמב"ן מיירי
בבקעה ובמקום שלא נהגו ,ואין דרך להשתמש שם
בכתלים ועדיף לו שלא יתמעט חלקו ,והרמב"ם מיירי
בחורבה שעומדת לבניה ועדיף לו שיבנה על המקום
של שניהם כדי שיוכל להשתמש בכתלים.
והנה פשטות הגמרא מיירי במקיף את חבירו בשדות
שבבקעה וכן מבואר ברש"י ,אמנם הרמב"ם נקט
דוגמא של חורבה המוקפת בחורבות ,ויתכן משום
שדעת הרמב"ם שאינו חייב לשלם אא"כ נבנה על
המקום של שניהם וסתמא דמילתא לא חציף איניש
לבנות על המקום של חבירו בלא רשות ,ודוקא
בחורבות שנפלו הכתלים המשותפים שביניהם
מסתבר שרשאי לחזור ולבנותם במקום שהיו קודם
בלא רשות ,אמנם יתכן שדוקא בחורבה יכול לטעון
שרצונו להשתמש בכתלים משא"כ בשדות שסתמא
דמילתא אין כתלים בגובה י"ט מיועדים להשתמשות
אלא לשמירה בעלמא.

דף ה'

מה

רש"י ד"ה אין הג"ה תמ"ש ול"נ טעמא משום
דאכתי לא מהני ליה מידי ,שהכל יכולים ליכנס
מרוח רביעית ,יש להבין התינח אם באנו לחייבו מדין
נהנה ,אבל למה לא נחייבו מצד שהשביח את שדהו,
והרי ודאי ששדה הגדור משלש רוחות שוה יותר
משדה שפרוץ מכל צד ,שהרי בהוצאה מועטת יכול
הקונה להשלים את הרוח הרביעית ,ויתכן שמצד זה
יכול לומר טול עציך ואבניך ,ול"ש לחיייבו אלא מדין
שנהנה כעת והרי אינו נהנה עד שיגדור את הרביעית,
ויתכן גם שאי"ז נחשב השבחה אם באת לחייבו לשלם
את כל מה שעלה ערך השדה ,שהרי ממ"נ אם נחשב
אצל הקונה לשבח וירצה לגדור את הרביעית ,ישלם
הוא את דמי השלשה ואם אינו צריך את הגדרות הרי
לא ישלם יותר בגלל שלשת המחיצות.
אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי ,דאמר
אם עמד וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל,
ל"ש עמד ניקף ל"ש עמד מקיף ,כן הוא לפנינו
אבל בדפו"ר כל זה ליתא ,והמהרש"ל בספר חכמת
שלמה כתב שיש להוסיף 'אמר רב יהודה אמר שמואל
הלכה כר' יוסי' ותו לא ,ואכן כ"ה בחלק מכתה"י,
אבל מה שנוסף עוד 'דאמר אם עמד וגדר את
הרביעית מגלגלין עליו את הכל ל"ש עמד ניקף ל"ש
עמד מקיף' ,זה אינו בכתה"י ולא הוסיפו המהרש"ל,
אלא הוסיפוהו המדפיסים עפ"י הרי"ף שכתב 'אמר
רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי דאמר אם עמד
וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל לא שנא
עמד מקיף ול"ש עמד ניקף' ,וסברו שכן היתה גירסתו
בגמרא.
אמנם יתכן שלא גרס כך בגמרא ,אלא אחר שהביא
את דברי רב יהודה שהלכה כר' יוסי ,הוסיף כדרכו
לענין ההלכה שאין חילוק בין מקיף לניקף ,וכ"מ
באו"ז שכתב 'וכן כתב רבינו יצחק אלפס זצ"ל אם
עמד וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל לא
שנא עמד מקיף לא שנא ניקף' ,משמע שאלו הם דברי
הרי"ף ולא שכך היה לפניו בגמרא.
אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי דאמר
אם עמד וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל
ל"ש עמד ניקף ל"ש עמד מקיף ,לכאורה אע"פ
שבי"כ ובי"כ מחייבין אותו לשלם מ"מ יש חילוק

מו
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לדינא בין גדר מקיף לגדר ניקף ,שגדר מקיף אין
חיובו אלא מדין נהנה ,ועד שיגדור את כל הרוח
הרביעית א"א לחייבו ,וכמ"ש תוס' שעד טפח האחרון
אינו חייב כיון שעדיין לא נהנה ,אבל בגדר ניקף
שחיובו משום שגילה דעתו שניחא לו בזה ,א"כ
משעה שהתחיל לגדור רוח רביעית מיד חייב לשלם
את חלקו ,כמו גבי כותל חצר למעלה מד"א ,שאם
סמך לו כותל אחר חייב ליתן חלקו אע"פ שעדיין לא
נתן עליו את התקרה ואפילו אם רק סמך לפלגא.
והנה הרמב"ם בפ"ג משכנים ה"ג כתב 'מי שהיה לו
חורבה בין חורבות חבירו ,ועמד חבירו וגדר רוח
ראשונה ושנייה ושלישית עד שנמצאת חורבה זו
משלש רוחותיה גדורה ,אין מחייבין אותו ליתן לו
ההוצאה כלום ,שהרי לא הועיל לו והרי חורבתו
פתוחה לר"ה כשהיתה ,לפיכך אם גדר לו רוח רביעית
עד שנמצאת חורבתו מוקפת גדר ,מגלגלין עליו את
הכל ,ונותן חצי ההוצאה שהוציא זה בארבע רוחות עד
ארבע אמות ,ובלבד שיהיה מקום הכותל של שניהם',
ובה"ד כתב 'וכן אם הניקף עצמו הוא שגדר רוח
רביעית הרי גילה דעתו ונותן חצי ההוצאה של שלש
רוחות אם היה הכותלים של שניהם'.
ויש להבין למה הוצרך לגילוי דעת של הניקף תיפו"ל
שגם בגדרו מקיף חייב אע"פ שלא גילה דעתו ,ואם
משום שנפ"מ שאם גדר את הרביעית במחיצה פחותה
משלשת הראשונות כיון שגילה דעתו שדי לו בה,
וכמ"ש המ"מ 'ויש מי שכתב שאם גדר המקיף בגזית
והניקף בלבנים שאין מחייבים אותו אלא בלבנים
שאין אתה מחייבו אלא מחמת גילוי דעתו והרי גילה
דעתו שדי לו בגדר לבנים' ,וכ"כ הרשב"א ,מסתבר
שה"ה בגדר המקיף את הרביעית במחיצה פחותה
שלא ישלם על כולם אלא כמו הפחותה,
ועי' סמ"ע בסי' קנ"ח ס"ק ט"ו שכנראה הוקשה לו
כך ,וכתב 'לימדנו בזה ,דלא תימא כיון שלא הקיף
המקיף כל ארבעתן א"כ לא הועילו מעשיו כלום
לחייב הניקף ,וגם כיון דהמקיף לא היה יכול לתבוע
מידו דניקף כל שלא הקיף גם הרביעית נתייאש ממנו,
קמל"ן',
ולפי מש"נ ניחא בפשטות שאמנם יש נפ"מ לדינא
מהטעם הזה ,שבגדרו מקיף אינו חייב 'עד שנמצאת
חורבתו מוקפת גדר' ,משא"כ בגדרו ניקף שחייב
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משום שגילה דעתו ,מיד שהתחיל לגדור חייב לשלם,
ועי' בשעורי רבי שמואל שהאריך בזה.
חייא בר רב אמר הכל לפי דמי קנים בזול ,כתב
הרמב"ן 'שאדם עשוי שלא לגדור שדהו עד שימצא
קנים בזול שיגדור בהן' ,ולפי"ז אם א"א למצוא בזול
ישלם מחיר מלא ,וכ"מ ממ"ש בעה"מ שהזול מצוי
יותר בקנים מאשר באבנים ,ולפי"ז לכאורה אין
שיעור קבוע לזול זה אלא הכל לפי המצב בשוק.
אמנם ממ"ש תוס' 'ואור"י דשאני הכא דמצי א"ל
לדידי סגי לי בנטירא בר זוזא ומ"מ דמי קנים בזול
יהיב ליה דאנן סהדי דאם היה מוצאם כ"כ בזול היה
גודר בהם' ,משמע שאי"צ שיהיה אפשרות כזאת
בפועל ,ודי במה שודאי אם היה משיג קנים בזול היה
גודר בהם ,ולפי"ז לעולם מחשבים את הזול בשני
שליש מהמחיר הרגיל] ,וכעין דמי בשר בזול דפרה
שאולה[ ,וכ"כ בחדושי ר"י קרקושא 'דמי קנים בזול.
כדאמרי' בעלמא כל זוזא בארבעה דנקי'.
איתמר רב הונא אמר הכל לפי מה שגדר ,חייא בר
רב אמר הכל לפי דמי קנים בזול ,ממה שהקדימו
'הכל' משמע שדבריהם נאמרו בדעת ר' יוסי שאמר
מגלגלין עליו את הכל ,ובחלק מכתה"י מקדים
למחלוקתם 'הכל לאתויי מאי'.
בשלמא לרב הונא )דאמר הכל לפי מה שגדר בה(
היינו דאיכא בין ת"ק ורבי יוסי ,ת"ק סבר )הכל
לפי( דמי קנים בזול אין )ו(מה שגדר לא ,ורבי יוסי
סבר הכל לפי מה שגדר אלא לחייא בר רב )דאמר
הכל לפי דמי קנים בזול( מאי איכא בין ת"ק לר'
יוסי )אי דמי קנים בזול לא קיהיב ליה מאי קיהיב
ליה אי בעית אימא( אגר נטירא איכא בינייהו תנא
קמא סבר אגר נטירא אין דמי קנים בזול לא ,ורבי
יוסי סבר דמי קנים בזול ,כל המוסגר אינו בכתבי
היד ועי' הגהות הב"ח.
בשלמא לרב הונא )דאמר הכל לפי מה שגדר בה(
היינו דאיכא בין ת"ק ורבי יוסי ,ת"ק סבר )הכל
לפי( דמי קנים בזול אין ומה שגדר לא ,ורבי יוסי
סבר הכל לפי מה שגדר ,הקשה רב"י 'למה הוצרך
לומר לדעת ר"ה דת"ק פליג בתרתי אדר' יוסי ,לימא
דת"ק סבר דמי קנים במחיר מלא ,ור' יוסי סבר הכל
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לפי מה שגדר] ,שהרי לא מצינו בדברי ר"ה שנחת
כלל לבזול ומה"ת שיאמר כך בדעת ת"ק ,אמנם עי'
בעה"מ 'שהזול מצוי יותר בקנים מאשר באבנים'[
ותירץ שזה פשיטא שמי שמיקל על הניקף לשלם רק
דמי קנים יקל עליו גם לענין הזול ,ועוד תי' שלענין
הזול כלל לא נחלקו ,וגם ר"ה שאמר לפי מה שגדר
ומשלם דמי אבנים היינו דמי אבנים בזול ,ורק חייא
בר רב הוצרך לומר 'דמי קנים בזול ,לומר דתרי קולי
מקלינן עליה'.
רש"י ד"ה דתנא דתנא קמא סבר דמי רביעית יהיב
ליה אם גדרה מקיף ,אבל דמי הראשונות לא יהיב
ליה שכבר יצא מהם זכאי בבית דין ,שהיו שם
ימים רבים ולא הועילו לו ,לכאורה אין הכוונה
שמיירי שתבעו לדין ממש ויצא זכאי ופטור משום
דקם דינא ,אלא סגי במה שאם היה תובעו לדין היה
יוצא זכאי ,וכ"מ ממ"ש רש"י שעמדו ימים רבים,
שאם משום קם דינא מה לי ימים רבים או מעטים,
מיד שפסקו את הדין קם דינא ,אלא משמע משום
שאם לא היה זמן מרובה בינתיים נחשב הכל לגדירה
אחת ,ומעולם לא נחשב כמו שנפסק הדין שפטור,
וכ"מ שלא היתה העמדה בדין בפועל ממ"ש תד"ה
שניה בהג"ה 'וקצת קשה דא"כ גם ברביעית יצא זכאי
עד טפח אחרון' ,שהרי גבי כותל רביעי לא מסתבר
ששייך לומר כך שיעמידנו בדין באמצע הבניה ,אלא
כוונתם שאם היה תובעו לדין היה יוצא זכאי.
אמנם רב"י כתב 'הא דמחייב לי' ת"ק על הרביעית
יותר מן הראשונות ,היינו משום דכבר יצא מב"ד
זכאי ואמרי' קם דינא' ,וכעי"ז כתב בעה"מ ,משמע
שצריך שתהא תביעה בבי"ד ויפסקו עליו שפטור,
שהרי רק אז שייך לומר קם דינא ,אמנם יש להבין
למה יצא זכאי לגמרי ,ולמה לא יפסקו שרק עד שלא
ישלים את כל הארבעה א"א לחייבו.
תד"ה שניה ובקונטרס פירש לפי שכבר יצא מן
השלשה מב"ד זכאי ,הג"ה וקצת קשה דא"כ גם
ברביעית יצא זכאי עד טפח אחרון ,אם כוונת רש"י
שיצא זכאי ממש היינו שתבעו לדין ופטרוהו ,ופטור
משום קם דינא זה ודאי אינו שייך בכותל הרביעי
שמסתבר שלא העמידו בדין לפני שגמר ,וגם אם אין
כוונת רש"י שעמד בדין ממש מ"מ הרי מבואר ברש"י
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שפטור כיון שעמדו ימים רבים ולא הועילו ,שזה לא
שייך בכותל הרביעי שסתמא דמילתא אינו מפסיק
באמצע הבניה ימים רבים.
בשלמא לרב הונא )דאמר הכל לפי מה שגדר בה(
היינו דאיכא בין ת"ק ורבי יוסי ,ת"ק סבר הכל
לפי דמי קנים בזול אין ומה שגדר לא ,ורבי יוסי
סבר הכל לפי מה שגדר ,פרש"י דס"ד השתא שבין
לת"ק בין לרבי יוסי ל"ש מקיף ל"ש ניקף ,כיון שגדר
רביעית משלם על כל הארבעה ,ופליגי אי דמי קנים
או מה שגדר ,וכתב יד רמ"ה שלא נחלקו אלא בגדר
מקיף 'אבל היכא דעמד ניקף וגדר את הרביעית כולי
עלמא מודו דבתר אומדן דעתיה דניקף אזלינן ,דאי
גדרה לרביעית בבנין גלי דעתיה דניחא ליה בקמייתא
ולא הוה סגייא ליה בקנים בעלמא .דאם כן לא הוה
טרח וגדר לה לרביעית אלא בקנים ,ואפילו חייא בר
רב מודה דמחייב לפי מה שגדר ,ואי גדרה בקנים
אפילו רב הונא מודה דלא מחייב אקמייתא אלא דמי
קנים בזול ואפילו לר' יוסי ,דאמאי קא מחייבת ליה,
אי משום דגלי אדעתיה הא גלי אדעתיה דבקנים
בעלמא ניחא ליה] ,ואי[ משום דמתהני ליה מהנך
קמייתא דמנטרא בהו ארעא נטירותא מעליא ,כיון
דאיכא רביעית דלא גדרה אלא בקנים אשתכח דלא
מתהני ליה מנטירותא דהנך אחריני אלא כמאן דגדרי
בקנים בלחוד'.
אמנם שיט"מ בשם תוס' הרא"ש כתב שגם אם גדר
הניקף את הרביעית בגזית אינו חייב לת"ק אלא דמי
קנים בזול' ,ומה שגדר הרביעית בגויל או בגזית אין
זו הוכחה דניחא ליה במה שגדרו הראשונים בגויל או
בגזית ,דמצי למימר לדידי סגי לי בארבע הרוחות
בגדר של קנים ,אלא כיון שכבר הוקף שלש רוחות
בגויל או בגזית הוצרכתי להקיף גם הרביעית בגויל
או בגזית ,שלא יתכן לעשות מחיצה אחת של קנים
אצל מחיצה של גויל וגזית ,ואדרבה אתה הוספת לי
הוצאות שלא לצורך כי די היה לי במחיצה של קנים
מארבע רוחות ,הילכך לא יתן אלא דמי קנים בזול
לשלש רוחות'] ,ויש להבין למה א"א לעשות מחיצה
אחת של קנים אצל מחיצה של גויל וגזית ,ואולי א"א
לחבר אותם זל"ז ואולי אין דרכם של בנ"א לגדור
בכמה סוגים של מחיצות[.

מח
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והנה דברי הרא"ש הם לדעת ת"ק ומ"מ מסתבר שגם
לר' יוסי אם גדר הניקף את הרביעית בקנים שלא
ישלם על השלשה אלא דמי קנים וכיד רמ"ה ,וכ"כ
המ"מ בפ"ג משכנים ה"ד ויש מי שכתב שאם גדר
המקיף בגזית והניקף בלבנים ]מה שנקט לבנים ולא
קנים מסתבר כיון שמיירי בחורבות שאין דרך
לגודרם בקנים[ ,שאין מחייבים אותו אלא בלבנים,
שאין אתה מחייבו אלא מחמת גילוי דעתו והרי גילה
דעתו שדי לו בגדר לבנים ,ולא כ"כ הראשונים'.
מבואר שדעת הראשונים שאע"פ שפחת הניקף ממה
שגדר המקיף חייב לשלם לפי מה שגדר המקיף ,ויש
להבין כיון שבאנו לחייבו מצד שגילה דעתו הרי לא
גילה דעתו אלא בלבנים.
ויש לבאר שלעולם לא הוצרכנו לגילוי דעתו שהרי
גם בגדר מקיף חייב לשלם לפי מה שגדר ,אלא שכל
עוד לא נגדרה רוח רביעית עדיין לא נהנה כלל,
וכשנגדרה רביעית חל עליו חיוב לשלם לפי מה
שנהנה ,והרי הנאה מגזית עדיפה על לבנים.
אמנם זה תלוי אם ההנאה היתירה מאבנים היא משום
שעומדים ימים רבים יותר מלבנים שצריך לבנות
מחדש כל זמן קצר יותר ,שאז אע"פ שכותל אחד
מלבנים ויצטרך לחדש אותו לאחר זמן ,מ"מ מרויח
משאר הכתלים העשויים אבנים שהם יתקיימו ימים
רבים ,או שכותל אבנים יותר בטוח מגנבים וכדומה
שבזה כשיש אחד של לבנים אין לו הנאה משאר כתלי
האבנים ,ועי' חזו"א.
איבעית אימא מקיף וניקף איכא בינייהו ,דת"ק
סבר טעמא דעמד ניקף דמגלגלין עליו את הכל,
אבל עמד מקיף אינו נותן לו אלא דמי רביעית,
ורבי יוסי סבר ל"ש ניקף ול"ש מקיף אם עמד
וגדר מגלגלין עליו את הכל ,לישנא אחרינא מקיף
וניקף איכא בינייהו ,ת"ק סבר אם גדר מקיף את
הרביעית נמי יהיב ליה ,ורבי יוסי סבר אם עמד
ניקף וגדר את הרביעית הוא דיהיב ליה ,דגלי
דעתיה דניחא ליה ,אבל אם גדר מקיף לא יהיב ליה
מידי ,כן הוא לפנינו ,אמנם באף אחד מכתה"י אין את
שני הלשונות ,וברובם יש רק את הלשון האחרון
וכ"ה גירסת רש"י ותוס' ,וכ"ה בסוגיא דזה נהנה
בב"ק דף כ' ,ובאחד מכתה"י יש רק את הלשון
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הראשון ,וכתב רב"י שכ"ה גירסת הגאונים.
איבעית אימא מקיף וניקף איכא בינייהו דת"ק
סבר טעמא דעמד ניקף דמגלגלין עליו את הכל
אבל עמד מקיף אינו נותן לו אלא דמי רביעית ורבי
יוסי סבר ל"ש ניקף ול"ש מקיף אם עמד וגדר
מגלגלין עליו את הכל ,כ"ה גירסת הגאונים וכן
גירסת הרמ"ה וכתב 'מיהו האי כדיניה והאי כדיניה.
דאי עמד מקיף אף על גב דגדרה בבנין אליבא דחייא
ב"ר לא מחייב ליה ר"י אלא דמי קנים בזול ,ואילו
היכא דעמד ניקף וגדרה בבנין אפילו חייא ב"ר מודי
דמחייב אראשונות לפי מה שגדר'.
לישנא אחרינא מקיף וניקף איכא בינייהו ,ת"ק
סבר אם גדר מקיף את הרביעית נמי יהיב ליה,
ורבי יוסי סבר אם עמד ניקף וגדר את הרביעית
הוא דיהיב ליה דגלי דעתיה דניחא ליה ,אבל אם
גדר מקיף לא יהיב ליה מידי ,כ"ה לפנינו ,אמנם
בכתה"י ]שגורסים רק את הל"א[ הלשון 'ור' יוסי
סבר כי גדר ניקף מגלגלין עליו את הכל אבל אם גדר
מקיף אין לו אלא דמי רביעית' ,וכ"ה גירסת תוס' ד"ה
הגה"ה.
תד"ה הגה"ה כתב בספרים אבל מקיף לא יהיב ליה
אלא דמי רביעית ,וקשה דמנלן דיהיב ליה אפי'
דמי רביעית דילמא לא יהיב ליה כלל ,אין כוונתם
ללשון הראשון שלפנינו שהוא גידסת הגאונים ,אלא
לל"א שלפנינו 'ורבי יוסי סבר אם עמד ניקף וגדר את
הרביעית הוא דיהיב ליה דגלי דעתיה דניחא ליה אבל
אם גדר מקיף לא יהיב ליה מידי' ,וגירסת תוס' 'אבל
מקיף לא יהיב ליה אלא דמי רביעית' ,וכ"ה בכל
כתה"י שנמצא בהם הל"א ]להוציא אחד מהם שבו יש
רק את הל"ק[.
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דף ה' ע"א
רוניא אקפיה רבינא מארבע רוחותיו ,א"ל הב לי
כמה דגדרי לא יהיב ליה ,הב לי לפי קנים בזול לא
יהיב ליה ,הב לי אגר נטירותא לא יהיב ליה ,מה
שאמר 'כמה דגדרי' ודאי הכונה לחצי הדמים אם
הכוונה לגדרות הפנימיים או לפי חשבון אם הכוונה
לגדרות החיצונים ,וכן לענין דמי קנים בזול ,ויל"ע
אם אגר נטירותא הכוונה שכר שלם או שנחשב אם
היו לוקחים שומר לשדות של שניהם כמה היה עולה
לו.
רש"י ד"ה א"ל א"ל רבינא גלית אדעתיך שחביבין
הדקלין עליך וניחא לך בשמירתן ,יש להבין וכי
טען רוניא שאינם חביבים עליו ,לא טען אלא שדמי
הגדרות חביבים עליו יותר ,או שאינו צריך שומר
כיון שהוא יכול לשמור בעצמו ,וכמו ששמר כעת
כשבא אריסו של רבינא ליטול אשכול של תמרים.
ועי' מאירי שלא נאמר במעשה של רוניא מה שאירע
שם מגלוי הדעת ,אלא דרך ספור ומעשה שהיה לא
שגלוי הדעת זה חדש כלום בדין זה ,ולא היה הענין
אלא שהיה גס בו מתוך שהיה אריסו ,והיה מחזר עמו
שלא לבא עמו לדין ושיתפייס עמו ,עד שהיה זה
אומר שלא נהנה בכלום ,ומתוך כך רצה להראותו
שהוא נהנה כדי לרצותו שיפרעהו בלא בית דין.
אתא לקמיה דרבא ,א"ל זיל פייסיה במאי
דאיפייס ,ואי לא דאיננא לך דינא כר"ה אליבא
דרבי יוסי ,משמע שרק אחד בא לפני רבא ויל"ע מי
האחד הזה ,ולכאורה רבינא הוא דאתא דמאן דכאיב
ליה כאיבא אזיל לבי אסיא ,ומאידך גיסא דברי רבא
נאמרו לרוניא ,ועי' תומים בסי' י"ז 'ולכן צריך לומר
דבגמרא נאמר אתא לקמיה דרבא ולא נאמר אתו
לקמיה דרבא דמשמע דשניהם באו ,אלא דרוניא
לבדו בא לרבא ושאלו הדין עם מי כי אין בדין זה
כפירה והכחשה רק בירור הדין ,ולכך שאל לרבא
שאלת חכם חיובא דהניקף כמה כי אמר לו כי רבינא
רוצה אגר נטירא ,ואמר לו לך ותן לו במה דנתפייס
כי אולי בבוא לדין לא יתרצה בכך רק יטעון עליך
סתם ,וא"כ אדון לך שאתה חייב לשלם לו הכל,
ולכך זיל ופייסיה'.
ויש להבין רוניא זה שמסרב לכל מה שרבינא א"ל,
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ובטוח הוא שאינו חייב כלום מהיכן נעשה חסיד
שחושש לספק גזל ובא לשאול שאלת חכם ,ובחדושי
רבינו ברוך כתב 'אתא לקמיה דרבא אמר ליה לרוניא
אי מפייסת ליה לרבינא ואי לא דיינא לך כר' יוסי
ואליבא דרב הונא' ,וכן הוא בנמו"י 'אתא לקמיה
דרבא ,א"ל לרוניא זיל פייסיה' ,משמע שרבינא בא
לפני רבא ,ורבא קרא לרוניא ואמר לו שיפייס את
רבינא.
רש"י ד"ה ארבעה וזה עני הוא וצריך לו השדה
לפרנסה וכשם שאתה אומר לו הסתלק מעלי
בדינא דבר מצרא משום ועשית הישר והטוב כך
אני אומר לך עשה ישר וטוב לעני זה ואל
תסלקהו ,יש להבין וכי נגמרו השדות בעולם ,וילך
עני זה ויקנה שדה במקום אחר ויניח שדה זו לבר
מצרא.
תד"ה ואי קצת היה נראה שלא להפחידו היה
אומר כן ,מדלא קאמר ואי לא מגבינא לאפדנא
מינך או מחינא לך בסילואה דלא מבע דמא ,ואף
על גב דבלולב הגזול אמר שמואל להנהו דמזבני
אסא אשוו זבינייכו ואי לא דרשינן לכו כר' טרפון
]שמכשיר בשלשה קטומים[ ובעי למימר התם
דלהפחידם היה אומר כן ,הכא נראה דהכי ס"ל
כדפרי'א והיינו שלא היה צריך להפחידו בפסק
שאינו להלכה ,אלא היה אומר לו שיגבה מנכסיו או
שינדהו ,משא"כ בסוכה לענין מוכרי ההדסים ביוקר
שא"א לנדותם או לגבות מנכסיהם על מה שמוכרים
ביוקר ,ולא היתה ברירה אלא להפחידם בפסק שאינו
להלכה.
תד"ה ארבעה ואומר ר"ת דזבן ארעא אמיצרא
דרבינא ,היינו אמיצר אותם שדות דאקפיה רבינא
מארבע רוחות ,והיה רבינא מצרן מג' רוחות
ורוניא מרוח אחת ,ואף על גב דאמר בהמקבל הני
ארבע בני מצרא דקדים חד מינייהו וזבן מאי דזבן
זבן ,מ"מ סבר רבינא לסלוקי משום שהיה מצרן
מג' צדדין ורוניא רק מרוח אחת ,יש להבין כיון
ששדותיו של רבינא מקיפין את שדותיו של רוניא

א כ"ה בכת"י.
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מארבעה צדדים כמ"ש רש"י איך היה רוניא מצרן
לשדה שרבינא מצרן בה ,ויתכן שלתוס' הקיפו
רבינא בשלשה שדות אלא שהקיפו בגדרות מארבעה
צדדים כדי שלא יכנסו העיזים לשדותיו דרך שדהו
של רוניא ועדיין יש להבין איך היה רבינא מצרן
משלשה צדדים לאותה שדה ,ואולי היתה שדה זו
מקיפה את שדותיהם מארבעה רוחות נמצא רבינא
מצרן משלשה רוחות ורוניא מרוח אחת ,עוד יתכן
שגם אותה שדה היתה מוקפת בשדותיו של רבינא
אלא שמצד אחד היתה דבוקה לשדה של רוניא,
שו"ר שכך מצויר בתוס' ישנים ]וט"ס שם וצ"ל
'שדה שקנה רוניא[.

וכתב תו"י שלפירוש הר"ר אברהם יקשה למה הביא
מעשה זה כאן ואם משום דאיירי ברבינא ורוניא א"כ
הו"ל לאתויי הא דפרק המקבל ,ועי' מהרש"א.
ותוס' הרא"ש הו"ד בשיט"מ כתב בשם הר"מ
דאקפיה רבינא מארבע רוחותיו והיה לו דרך לצאת
לבא לשדהו דרך שדות רבינא וזבן ארעא אמצרא
דרבינא מבחוץ סבר רבינא לסלוקיה משום שלא היה
מצרן אמר ליה ארבעה לצלא כלומר אף על פי שאין
לו בגוף שדותיו דרבינא כלום ליטע ולזרוע חשוב
הוא מצרן כמו רבינא כיון שיש לו דרך' ,וזה כעין
פירוש הר"ר אברהם אבל לא משום שהוא אריס
אלא משום שיש לו דרך.

וה"ר אברהם פירש דהך ארעא דזבן רוניא
אמיצרא דרבינא ,היינו אמצרא דאותן שדות
שהיה רוניא אריס בהן ,כדאמרי' רוניא שתלא
דרבינא הוה ,וה"ק ליה רב ספרא לרבינא ,אף על
פי שאין לרוניא בגוף הקרקע כלום מכל מקום
הואיל שהוא עובדן הרי הוא מצרן ,כמו דאמרי
אינשי ארבעה לצלא נותנין ד' זוז על העור ,וכמו
כן צריך ליתן לצללא לאומן המעבד את העור,
ומשמע שחוץ מרוניא היה לרבינא עוד אריס ששלחו
ליטול קיבורא דאהיני ,וכפירוש הר"ר אברהם כ"פ
הראב"ד וז"ל 'ארבעי לצלא וארבעי לצללא ,פי'
משום דרניא שתליה דרבינא הוה ,והוה שקיל פלגא,
וזבין רניא ארעא אמצרא דההוא ארעא דשתל ,וסבר
רבינא לסלוקי משום דינא דבר מצרא ,ואמרו ליה
דרוניא נמי בר מצרא ,ותרי בני המצר דקדם חד
וזבין זביניה זביניה'.

רש"י ד"ה בחזקת אם אמר האחד לאחר שבנאו אני
עשיתיו משלי שלא רצה זה לסייעני ,ותובעו חצי
היציאה ,וזה אומר נתתי חלקי ,נאמן עד שיביא
התובע עדים שתבעו ולא נתן לו ,דכיון דחובה
עליו לסייעו ומשפט זה לכל גלוי ,לא היה בונה
משלו אלא היה צועק עליו בב"ד ,משמע שאין
הנידון שבנה משלו ואח"כ תובעו ,אלא שהוא טוען
שבנה משלו וחבירו טוען שבנה משל שניהם ,ובזה
אמרינן שודאי שמלכתחילה לא היה בונה משלו עד
שיתן לו חבירו את חצי ההוצאות ,ומ"ש רש"י
שמשפט זה לכל גלוי הכוונה שודאי התובע יודע
שחבירו חייב לסייעו ואינו נאמן שבנה משלו.
ולפי"ז משמע לכאורה שאם הוא מודה שחבירו בנה
משלו אלא שטוען ששילם לו אחרי שבנה והלה טוען
שלא שילם ,בזה לא יהיה נאמן לומר ששילם ,אמנם
בגמ' לקמן 'תנן בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא
נתן היכי דמי אילימא דאמר ליה פרעתיך בזמני
פשיטא בחזקת שנתן אלא לאו דאמר ליה פרעתיך
בתוך זמני אלמא עביד איניש דפרעיה בתוך זמניה',
ופרש"י 'אילימא דא"ל פרעתיך בזמני כשהשלמת את
גובה ארבע אמות ,פשיטא דנאמן שהרי זו טענת מנה
לי בידך והלה אומר אין לך בידי כלום ,אלא לאו
דאמר ליה פרעתיך בתוך זמני קודם שהשלמת
לארבע אמות' ,משמע שהנידון אם שילם כשהשלים
או לפני שהשלים ,ויש להבין שהרי מרש"י במשנה
משמע שהנידון אם בנה משלו או משל שניהם.
ועי' תומים בסי' ע"ח שהקשה על פירוש רש"י
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במשנה 'מה פריך הגמרא אלמא דעביד אינש דפרע
גו זימנא ,גו זימנא מה עבידתא ,אנן אמרינן מעיקרו
דבנין לא היה בונה משלו אם לא שפרעו החצי'.
ואולי דברי רש"י במשנה נאמרו למסקנת הגמרא
שכל שפא ושפא זימניה הוא ,והכוונה שלא היה בונה
שפה שניה לפני שישלם לו על הראשונה ,ויתכן גם
שכל שפא זימניה הוא עוד לפני שנבנתה ,שאע"פ
שאינו יכול לתבוע ממנו את דמי חצי כל הכותל ,אבל
כל שפא שבא לבנות יכול לתובעו שתחילה ישלם לו
את חלקו.
והנה כל זה אינו אלא לפי לשון רש"י לפנינו 'עד
שיביא התובע עדים שתבעו ולא נתן לו ,דכיון דחובה
עליו לסייעו ומשפט זה לכל גלוי ,לא היה בונה משלו
אלא היה צועק עליו בב"ד' ,שמשמע שלא יבנה
משלו אם לא יתן לו חבירו את חלקו ואם לא יתן
יצעק עליו בבי"ד ,אמנם גירסא זו ברש"י היא עפ"י
המהרש"ל ,ובדפו"ר הגירסא 'לא היה בונה משלו
אלא היה צועק עליו בעדים' וכן מובא בתו"י] ,אלא
שהמדפיס שם 'תיקן' עפ"י גירסת המהרש"ל[.
ולכאורה אינו מובן תינח צעקה בבי"ד מטרתה
שיכפוהו הבי"ד ,אבל מה ענין צעקה בפני עדים ,ויש
לבאר שלעולם מיירי שבנה משלו ,והנידון אם הלה
שילם את חלקו לפני שסיים או אחר שסיים
כמשמעות הגמ' ,אלא שהוקשה לרש"י לשון המשנה
'בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא נתן' ,מהיכן יביא
ראיה זו ,ולא ניח"ל שיש עדים שלא זזה ידם מידו
וראו שלא שילם] ,וכמ"ש הרא"ש[ וע"ז כתב רש"י
שלא היה בונה משלו אם אין הלה מוכן להשתתף ,עד
שיצעק עליו בפני עדים ,לא כדי שיכפוהו לשלם
מיד ,אלא כדי שיוכל להביא ראיה שחבירו לא
הסכים לשלם את חלקו.
ועי' בפסקי הרא"ש בסי' ט' שתמה על רש"י שפירש
במשנה 'עד שיביא התובע עדים שתבעו ולא נתן,
ותימה היא דמשום שלא נתן מיד בשעה שתבעו הוי
לעולם בחזקת שלא נתן ,ואפילו אם אמר בפני עדים
איני רוצה ליתן לך דלמא אשתמוטי מישתמיט עד
דהוו ליה זוזי ואז נתן לו .ורש"י לטעמיה שפי' בפ"ק
דב"מ )דף יז א( גבי צא תן לו ואמר פרעתיך והעדים
מעידים אותו שלא פרע ,כגון שאמרו עדים בפנינו
תבעו פרע לי ע"פ ב"ד ולא פרעו בפנינו ,הואיל
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נא

ובפניהם העיז לעבור ע"פ ב"ד שוב אינו נאמן לומר
פרעתי שלא בעדים ,ושם כתבתי שאין נראין לי
דבריו.
א
'גם כאן נראה לי כמו שכתב הר"י ז"ל כגון שבאו
עדים ואמרו עמנו היה שמעון במקום פלוני מיום
שהחל ראובן בנין כותל זה ויודעין אנו שלא פרעו,
אי נמי כגון שעמד שמעון בדין וחייבוהו ב"ד לבנות
עד ד' אמות וסרב על צווי ב"ד ,הרי הוא בחזקת שלא
נתן כדין גזלן ,אבל אם סרב בעדים ולא עמד בדין
יכול לומר שוב נמלכתי ופרעתי' ,משמע קצת שהיתה
גירסתו ברש"י שצעק עליו בפני עדים.
ומ"ש רש"י 'דכיון דחובה עליו לסייעו ומשפט זה
לכל גלוי' ,יש להבין למ"ד היזק ראיה לא שמיה היזק
וחיובו משום שכבר התרצו הראשונים בכותל ,האם
כ"כ גלוי לכולם שריצוי הראשונים מועיל
לאחרונים ,מה שלא היה גלוי למקשן לעיל ,וגם
למ"ד היזק ראיה שמיה היזק האם כ"כ גלוי לכולם
ששמיה היזק וחובה עליו לסייעו.
מד' אמות ולמעלן אין מחייבין אותו ,כתב הרא"ש
שאין הכוונה שיכול להגביה יותר מד"א בלא רשותו
של חבירו' ,דהא ליתא שהרי אויר שעל גבי הכותל
חציו של חבירו ,ואינו יכול למעט אוירו לפי שיכול
לומר אני רוצה להשתמש על חצי הכותל שהוא שלי,
או היום או מחר אבנה ואסמוך הקורות על הכותל
ואעשה מחיצה דקה של נסרים ואעמידנה על חצי
הכותל שהוא שלי ]יש להבין לשם מה המחיצה,
ואולי אם ירצה לבנות עלייה ע"ג קורות התקרה,
אמנם א"כ שוב יצטרך לקרות את העליה ומה תועיל
לו מחיצה דקה[ ,אלא ה"ק אם שתק ולא מיחה אין
מחייבין אותו ,דלא תימא כיון ששתק והניחו לבנות
ולמעט אוירו ודאי ניחא ליה ,ודעתו לסמוך לו כותל
אחר וליתן עליו תקרה ,קמ"ל דאין מחייבין אותו עד
שיסמוך לו כותל אחר ,משום דכ"ע לאו דינא גמירי
ולא היה יודע שיכול למחות בידו כיון שתחתית
הכותל משועבד לשניהם'] ,לכאורה ה"ה הומ"ל
שידע שיכול למחות אבל מחל לו[.
ומשמע מהרא"ש שמה שיכול למחות בו אינו משום
א כ"ה בדפו"ר והכוונה לרב"י לקמן דף ו'.
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שבזה מכביד על הכותל ,אלא רק מצד מיעוט האויר,
ויש להבין למה מצד ההכבדה אינו יכול למחות ,והרי
מבואר לעיל שככל שהכותל גבוה יותר הוא פחות
עומד.
אמנם הריטב"א כתב 'וש"מ דחיובי הוא דאין מחייבין
אותו אבל אם רצה למחות שלא יגביהנו חברו אינו
רשאי' ,וכ"כ נמו"י בהבית והעליה ,וכ"כ בפיה"מ
לרמב"ם 'ואם רצה אחד מהם להוסיף על ארבע
אמות ברום הכותל הרשות בידו ,אבל לא יוכל לכוף
לחברו שיבנה עמו' ,והובאו שני דעות אלו בשו"ע
סי' קנ"ז.
ויל"ע לדעת הריטב"א שיכול להגביה יותר מד"א אם
דוקא עד הגובה שהיה הכותל שנפל ,ואע"פ שאינו
יכול לחייב את חבירו ,אבל גם חבירו אינו יכול
למחות בידו ,שהרי כבר היה לו זכות לבנות עד גובה
זה ,אבל אם בא להגביה יותר ממה שהיה לפני שנפל
צריך רשות מחבירו ,או שלעולם יכול להגביה כמה
שירצה.
ומצינו סברא כעי"ז ברשב"א לקמן דף ו' שהקשה
איך יש לו רשות להגביה יותר מד"א והרי מכביד
הוא על הכותל 'וא"ת דנפל שאני שכבר היה לו זכות
באותו כותל להגביה ,דומיא דהבית והעליה של שנים
שנפלו שהעליון מחזיר כותלים כעין שהיו' ,אלא
שכתב דמ"מ קשיא 'חברו היאך הוא רשאי לסמוך בו
ולנעוץ קורותיו' ,ולכן מסיק שכיון שהכותל של
שניהם 'אין אחד מהם יכול למחות ביד חברו אלא זה
מגביה ונועץ וזה מגביה ונועץ שכל אחד על שלו הוא
מגביה ,וזה יפה לשניהם ,ובלבד שלא יגביה כ"כ
שיתקלקל הכותל בכך לדעת הבקיאין'.
תד"ה מארבע איירי כגון דידעינן דקדם חד
וארציה לחבריה והיה מסרב ,כדמשמע לישנא אין
מחייבין אותו ]ולא אמר 'אינו חייב'[ ולכך הוי
בחזקת שלא נתן ,ועי' מהר"ם משום דקשה להו מאי
קאמר בחזקת שלא נתן וכו' ,ואיך יכול לתובעו היה
הנתבע יכול לומר דאדרבה אני בניתי לבדי כל מה
]שלמעלה[ מארבע אמות ולא אתה] ,וכעת שאומר
ששילם יהא נאמן במיגו[ ,אם לא שנאמר שאיירי
שהתובע עשה חזית מצד אחד לסימן שהוא בנה
אותו ,כדתני לעיל גבי בקעה ,וזה דוחק שלא נזכר זה
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במשנה ,לכך פירשו דאיירי כגון דידעינן דקדים חד
וכו' וא"צ להעמיד בעשה חזית.
וא'''צ להעמיד בשעשה חזית ,אמנם שיט"מ כתב
בשם תוס' הרא"ש שכ"כ ר"ת 'דעביד חזית מארבע
אמות ולמעלה שניכר שהכותל שלו ומשום הכי
בחזקת שלא נתן'.
רש"י ד"ה סמך לאחר שבנאו האחד למעלה מד'
אמות הרבה ,יש להבין מה לי הרבה או מעט ועי'
תו"ח ,ויש לבאר שאם לא הגביה הרבה אלא מעט,
אע"פ שגם הוא הגביה את הכותל שסמך לו מעט,
מ"מ לא יתחייב לשלם ,כי יאמר שכלל לא ניחא ליה
בהגבהה זו ומה שגם הוא הגביה את הכותל שכנגדו
היה כדי שלא יצטרך לחקוק בכותל כדי להכניס בו
את ראשי הקורות ,וזו טענה המתקבלת רק לענין
הגבהה מועטת ,אבל אם שכנגדו הגביה הרבה אינו
יכול לטעון כך ,כיון שאם אינו מעונין בגובה כזה
מסתבר שעדיף לו לחקוק בכותל מאשר להגביה את
שלו בשיעור מרובה שאינו צריך לו.
סמך לו כותל אחר אף על פי שלא נתן עליו את
התקרה מגלגלין עליו את הכל ,יל"ע מה בא לרבות
במ"ש 'את הכל' ,ועי' חת"ס ועי' תו"ח לקמן גבי
פלוגתא דסמך לפלגא.
סמך לו כותל אחר אף על פי שלא נתן עליו את
התקרה מגלגלין עליו את הכל ,פרש"י 'סמך השני
כותל אחר כנגד כותל זה כדי לסכך ולתת עליו תקרה
מכותל לכותל ,אף על פי שלא נתן עליו עדיין
התקרה ,מגלגלין עליו את הכל דגלי דעתיה דניחא
ליה בהגבהה דהיאך' ,משמע שחיובו הוא משום
שהוא עתיד להשתמש באותו כותל כדי ליתן עליו את
התקרה ,אע"פ שעדיין לא נתן אותה עליו.
אמנם רבינו גרשום פירש שכבר נתן את התקרה,
אלא 'שלא נתן עליו את התקרה'' ,אלא כעין קונדסין
ונתן עליהם את התקרה מצד אחד על כותליו' ,וחיובו
משום שנהנה בעצם הכותל שמשמש לו בתור קיר
של הבית אע"פ שאינו משתמש בו בפועל.
ובחדושי הרמב"ן הביא את פירוש רש"י שחייב
אע"פ שעדיין לא נתן את התקרה ,והקשה א"כ אמאי
חייב דילמא לא ישתמש בו להנחת התקרה ]אלא
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יניחנה על כתליו[ ,ותירץ שעדיין הוא צריך לו בתור
כותל ]וכמ"ש רבינו גרשום[ ,וכעי"ז כתב נמו"י.
ובחדושי הריטב"א כתב 'ותימה משום דסמך כותל
למה יתחייב לפרוע בו שהרי עדיין לא נהנה ,וי"ל כי
על הכותל הראשון לא נתן ]את התקרה[ ,הוא על
כותלו נתן ,ונגדר בגדר הראשון' ,והיינו שכבר הניח
את התקרה וכבר נהנה בכותלו של חבירו אע"פ שלא
הניח את התקרה עליו ,וזה כפירוש רבינו גרשום,
וסיים הריטב"א 'וליתיה כפום לישנא דמתני' ,היינו
שמהמשנה משמע שעדיין לא נתן כלל את התקרה
וא"כ עדיין לא נהנה כלל והדק"ל ,ולכן פירש שחייב
אע"פ שעדיין לא נהנה ,והטעם לזה כתב בשם רב"י
'דכיון דברשותו עומד כיון דגלי דעתיה דניחא ליה
זכתה לו חצרו ונתחייב בו שנעשה לו כשדה העשויה
ליטע'.
ויל"ע לפי מ"ש נתיה"מ בסי' רמ"א סק"ג 'קרקע אינו
נקנה ע"י חצר רק בכסף או בשטר' ,איך קונה את
האבנים של חצי הכותל שדינם כקרקע בקנין חצר,
ולכאורה מוכח כאו"ש בגרושין פ"א ה"ו 'מצאנו
תורת חצר בקרקע וכו' הרי דמתורת חצר מועיל
לקנות בעבדים אף אם כקרקע דמיין'.
והנה לשון הר"ן 'דכיון דגלי אדעתיה דניחא ליה
באותו בנין קנאו לאלתר ,שכיון שמחצית מקום
הכותל שלו הוא זכתה לו חצרו ,אף על פי שלא אמ'
לו הבונה תקנה לך חצרך ,שעל דעת כן בנאו שיהיה
שלו כל זמן שירצה' ,משמע שמקנהו לו מתחילה על
דעת שיהיה שלו למפרע אם יתרצה ,וא"כ ניחא גם
לנתיה"מ שהרי בשעה שמניח את האבנים העליונים
הרי עדיין לא התחברו לכותל עד שייבש הטיט,
ועדיין דינם כמטלטלין שחצירו קונה לו לכ"ע.
אמנם בעיקר השאלה יתכן שאי"צ להגיע לכל זה וכל
הנידון אם קרקע נקנית בקנין חצר הוא רק בקרקע
אחרת שאינה חלק מהחצר כגון עבדים אם הוקשו
לקרקע או עציץ נקוב ,אבל מה שמחובר לקרקע כגון
צמחים שעלו בקרקעו ופירות שגדלו באילנותיו ,או
עלתה קרקעו שרטון והושבחה בזה ,שזה ודאי
שנעשה שלו ממילא שהרי הוא חלק מהקרקע שלו,
אא"כ שייך לאדם אחר שאז תלוי ברצונו ,אבל מיד
שהתרצה זכה ממילא ,וכן אם היה עצים של גר
בקרקע שלו ומת הגר נעשו ממילא שלו אע"פ שדינם
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כקרקע.
ומה שהוצרך הר"ן לזכתה לו חצירו ,יתכן עפ"י מ"ש
הר"ן שהקנין נעשה בשעת הבניה שעדיין לא היה
חלק מהקרקע ,או שמ"ש זכתה לו חצירו אין הכוונה
לקנין חצר אלא שממילא זכה ע"י שנעשה כחלק
מהקרקע וכמש"נ.
רש"י ד"ה בחזקת אם בא הראשון ותבעו לדין
לאחר שסמך את כותלו לכותל ראשון ואומר לו תן
לי חלקך במה שהגבהתי ,וזה אומר נתתי חלקי
אינו נאמן אלא בעדים ,שאין משפט זה גלוי לכל
ועד שיחייבוהו בית דין אינו עשוי ליתן ,כאן ודאי
מיירי שבנה כבר משלו ולא בא לתובעו אלא אחר
שסמך לו כותל אחר ,ומ"ש רש"י 'שאין משפט זה
גלוי לכל ועד שיחייבוהו בית דין אינו עשוי ליתן',
אין הכוונה שאינו גלוי לתובע כמ"ש ברישא שגלוי
לתובע ,אלא שאינו גלוי לנתבע ולכן אינו נאמן לומר
ששילם בלא שחייבוהו בי"ד ,ולפי"ז אם תבעו בבי"ד
וחייבוהו ולמחרת אמר שפרעו יהיה נאמן שהרי כבר
גלוי לו ,וכ"כ יד רמ"ה ,וא"כ אינו צריך להביא ראיה
שנתן אלא כשאומר שנתן בלא פסק בי"ד.
א

תד"ה אע"פ אף על פי שלא נתן ]את ה[תקרה
מגלגלין עליו את הכל ,אף על גב דזה נהנה וזה
לא חסר פטור ,יש להבין הרי גם למ"ד פטור היינו
היכא שכבר דר בחצירו שלא קיימא לאגרא ,אבל
לפני שדר מבואר בתוס' בב"ק 'שהיה יכול למונעו
מתחילה מלדור בביתו' ,ולמה כאן אינו יכול למונעו
מלהניח תקרה על כתלו בחינם.
ויש לבאר שתוס' מפרשים כרבינו גרשום שאין
כוונת המשנה שעדיין לא נתן את התקרה ,אלא שלא
נתן אותה עליו כלומר על כותלו של חבירו אלא על
כותל עצמו או על קונדסין שהעמיד סמוך לכותל,
ומ"מ נהנה הוא בכותלו שמשמש לו ככותל ביתו,
ובזה אינו יכול למונעו מליהנות בו שהרי אינו
משתמש בכותלו אלא רק נהנה ממנו ,וע"ז קשיא להו
דזה נהנה וזה אינו חסר פטור.
ועי' רע"א 'דלכאורה תמוה הא עתה אפילו נהנה לא
הוי אלא דחייב על שם סופו שדעתו ליתן עליו
א

כ"ה בכת"י ועי' הגה' הב"ח

נד
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התקרה ,ואז יהיה זה חסר ג"כ דיכביד עליו בקורה
על כותלו .אלא דכוונתם כקושית הנ"י דאולי
כשיקרה את ביתו לא יסמוך קורתו ,וע"כ משום
דמ"מ נהנה כיון דנעשה כותל זה מחיצה לביתו ,ובזה
שפיר קשה דהא זה נהנה וזה לא חסר'.
ומ"ש שהוא חסר במה שמכביד על כותלו יש להבין
הרי הוא עצמו כשהגביה את הכותל הכביד על
האבנים של שניהם ,ואיך כעת יטען שהלה מחסירו
במה שמכביד על אבניו ,ועוד שהרי מבואר לעיל
שאדרבא הגבהת הכותל מחלישה את הכותל ותקרה
ומעזיבה מחזקים אותו ,ולכאורה לא הוצרך לטעמא
דמכביד אלא כל שבא להשתמש ממש בשלו יכול
למונעו מכך לכתחילה ,כמ"ש תוס' בב"ק שגם אם זה
נהנה וזה אינו חסר פטור מ"מ יכול למונעו
מלכתחילה לדור בחצירו אע"פ שאינה עומדת
להשכרה.
אף על גב דזה נהנה וזה לא חסר פטור מ"מ כיון
דגלי דעתיה דניחא ליה בהוצאהא חייב ,וכן
משמע נמי בכיצד הרגל דקאמר טעמא דניקף הא
מקיף פטור ,ש"מ זה נהנה וזה לא חסר פטור,
ואפ"ה כשעמד ניקף חייב ,וכמ"ש תוס' בב"ק
'וא"ת ואי זה נהנה וזה לא חסר פטור אפילו עמד
ניקף נמי וי"ל שאני עמד ניקף דגלי אדעתיה דניחא
ליה בהוצאה ולא דמי לדר בחצר חבירו דלא גלי
אדעתיה אלא בחנם'.
ויש להבין כיון שזה נהנה וזה אינו חסר פטור למה
כשגלי דעתיה דניח"ל בהוצאה חייב ,ועיין יש"ש
בב"ק וקצוה"ח בסי' קנ"ח סק"ו וקנ"ז ס"ק י"א.
והנה בעיקר הדין של זה נהנה וזה לא חסר יש
להבין ,דהרי חצר דלא קיימא לאגרא אין פירושו
שאינו רוצה לקבל כסף ,אלא שאינו מחפש שוכר
ואם זה שדר בה לא ישלם ,לא יקבל בעל הדירה
כסף ממקום אחר ,ולכן אומר לו הדר שלא נתחסר
כלום.
אמנם יש לדון בדבר ,דלו יצויר שיש רק אדם אחד
בעולם שיכול לשכור דירה זו ,ודאי לא נאמר שיוכל
לדור בה בחינם כיון שאין בעל הדירה חסר כלום,
שהרי אם זה לא ידור אין אדם אחר בעולם שיכול
א כ"ה בכת"י
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לדור בה ,והטעם שלא נאמר כך הוא משום שזה
גופא שהאדם הזה שיכול לשלם כסף על הדירה ואינו
משלם זה נחשב חסרון אצל בעל הדירה.
וא"כ בדר בחצר חבירו אע"פ שבעל הדירה לא
מחפש שוכר לדירה אבל זה ודאי שהוא רוצה לקבל
עלי' כסף אלא שמכיון שלא יחפש שוכר הרי לא
יבוא לשם שוכר וממילא אינו נחסר כלום בזה
שנכנסו לגור שם ,אלא שכ"ז כשזה שנכנס לא יהי'
מוכן לשלם ואם לא ירשו לו לגור ישאר ברחוב,
אבל אם הלה ישלם כסף אם לא יתנו לו לדור בחינם,
א"כ זה גופא החסרון של בעל הדירה שאם לא יהנה
הלה בחנם הרי ישלם כסף ,וא"כ בזה שנהנה בחינם
הרי חסר את הכסף שהי' משלם ולכן יכול למונעו
מתחילה שלא יגור שם בחינם.
וכן במקיף וניקף אם את ההנאה מהמחיצות הי' יכול
למכור בכסף ודאי שהי' נחשב חסר אם הי' מישהו
נהנה מזה בחנם ,אבל מכיון שאין מי שיכול להנות
מזה חוץ מבעל החצר הפנימית ,והוא הרי טוען שלא
שוה לו לשלם על זה ,א"כ נמצא שאינו חסר במה
שהלה נהנה בזה בחינם ,אבל כשמגלה דעתו שאם
לא ירשו לו להנות בחינם יהי' מוכן גם לשלם ,א"כ
בהנאה הזאת הרי מחסיר את השני ,שהרי בזה
שנהנה בחינם מחסיר אותו את הכסף שהי' מוכן
לשלם כדי להנות בשכר אם לא ירשו לו להנות
בחינם ,וה"ה כאן כיון שבע"כ הוא בונה את הכותל
לעצמו ואינו יכול לקבל תשלום מאחר חוץ מזה
שסמוך לו ,א"כ כיון שניחא לו בהוצאה שהרי בנה
כותל כנגדו ,א"כ ודאי שאם לא יהיה רשאי
להשתמש בכותל בחינם ישלם עליו ,ממילא אם לא
ישלם נחשב הלה כחסר את התשלום ושוב אי"ז זה
נהנה וזה אינו חסר אלא חסר וחסר.
אי נמי הכא זה חסר הוא שגורם לו שהגביה
הכותל למעלה מד' אמות כדי שלא יהיה לו היזק
ראיה בשום ענין ממנו ,אע"פ שלא הנאתו גרמה
לחסרון ,כיון שגרם לו חסרון שוב יכול לדרוש ממנו
דמים ]עי' פנ"י שזה טעם שלכן אינו נחשב מידת
סדום[.
ולפי תירוץ זה אם לא הגביה כדי למנוע היזק ראיה
אלא משום שרצונו לבנות כותל כנגדו ולהניח תקרה
על שני הכתלים ,לא יוכל לתבוע מזה שישלם על מה
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שנהנה בכותל זה] ,אם אינו מניח עליו קורות אלא
רק משתמש בו ככותל לביתו[.
ובעיקר מ"ש תוס' שכיון שהגביה את הכותל כדי
שלא יזיקנו בשום ענין אע"פ שלא נהגו לגדור יותר
מד"א נחשב חסר ,לכאורה יש להוכיח מהרשב"א
שאינו סובר כך ,שהרי כתב גבי מי שגדר בבקעה
בינו לבין חבירו שאין להחשיבו חסר משום שגדר
כדי שלא יזיקנו בהיזק ראיה ,כיון שלא נהגו לגדור
בבקעה אינו נחשב חסר ,והרי גם בחצר למעלה
מד"א לא נהגו לגדור.
אמר ריש לקיש הקובע זמן לחבירו ,ואמר לו
פרעתיך בתוך זמני אינו נאמן ,ולואי שיפרע
בזמנו ,יל"ע מי הוא זה שקבע את הזמן ,ואע"פ
שסתמא דמילתא המלוה הוא הקובע את הזמן ,אבל
עדיין פעמים שקביעת הזמן באה מצידו משום שאז
יצטרך את הכסף ,ופעמים באה עפ"י בקשת הלוה
שאז יהיה לו את הכסף כדי לשלם ,ולכאורה דוקא
אם הלוה ביקש את הזמן הרי גילה דעתו שלא יהיה
לו מעות קודם ,ולכן לא מסתבר שהיו לו ולואי
שיהיו לו בזמן ,אבל אם קביעות הזמן באה מצידו
של המלוה שאז יצטרך את הכסף ,אין סיבה לחשוב
שלא הזדמן ללוה כסף קודם.
ועי' סמ"ע בסי' ע"ח סק"א 'דוקא בקבע לו זמן,
דגילה הלוה דעתו דצריך להמעות עד שיכלה הזמן,
משא"כ בסתם הלואה ,וכמ"ש המחבר והטור בסוף
סימן זה' ,משמע שהלוה הוא שביקש את ההלואה עד
הזמן הזה ,וכ"מ ממ"ש בשו"ת הרא"ש כלל ע"ו סי'
ג' 'ואף על גב דסתם הלואה שלשים יום לא אמרינן
לא עביד איניש דפרע בגו זימניה אלא בקובע זמן,
שידע שלא היה יכול לפרעו קודם הזמן ,אבל בסתם
הלואה זימנין דמיתרמי ליה זוזי ופרע אפילו בו
ביום' ,ולפי טעם זה משמע שאם המלוה הוא שקבע
מצידו את הזמן לא אמרינן אין אדם פורע תו"ז.
אמנם קצוה"ח שם בסק"ח כתב 'ואין זה עיקר הטעם
דהא שכירות ופדיון הבן גבי מת האב תוך שלשים
וכותל חצר בכולהו לא גלי אדעתיה ואפ"ה אמרינן
בהו חזקה דאין אדם פורע תוך זמנו ,אבל עיקר
החזקה הוא מכח מנהג דאין נוהגין לפרוע תוך זמנו,
וגבי תוך שלשים דסתם הלואה המנהג לפרוע תוך
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שלשים ,ומשו"ה לא שייך ביה חזקה דלא עביד
אינש'.
והנה מה שמביא משכירות ופדיון הבן ,לא מצינו
שהגמרא תולה זאת במחלוקת דסוגיין ,אמנם מתוס'
שמדמים זאת יש להוכיח שאין הטעם כסמ"ע ,ומה
שמביא מהגמרא כאן יתכן שכיון שהיה צריך
להשתתף בבניה והניח לחבירו לעשות זאת והוא
ישלם בסוף ,נחשב כאילו ביקש ממנו שיאריך לו את
הזמן עד סוף הבניה ,ועי' תומים שם ס"ק י"ב.
אמר ריש לקיש הקובע זמן לחבירו ,ואמר לו
פרעתיך בתוך זמני אינו נאמן ,ולואי שיפרע
בזמנו ,ומבואר לקמן שהוא משום 'חזקה לא עביד
איניש דפרע בגו זימניה' ,יל"ע אם הכוונה שכ"ה
בדרך כלל אבל יש מיעוט שמשלמים בתוך הזמן,
אמאי אינו נאמן הרי אין הולכים בממון אחר הרוב
כדי להוציא ממון מהמוחזק ,ואם ס"ל לר"ל שהוא
דבר מוחלט שאין מי שמשלם בתוך הזמן ,א"כ איך
יש ספק שיהיה נאמן ע"י מיגו ,ויתכן שאינו נחשב
כמוציא ממון כיון שהלוה בחזקת חיוב ,ומאידך גיסא
אין המיגו נחשב כמיגו להוציא ,כיון שסו"ס יש ללוה
חזקת ממון ,ועי' אמרי בינה טו"נ סי' ט"ו.
ועי' שו"ת מהרי"ט אהע"ז סי' כ"ז דהא דאמרי' רובא
וחזקה רובא עדיף היינו חזקה דסתמא שאינה באה
לא מכח סברא ולא מכח רובא אלא דאמרינן העמד
דבר על חזקתו כגון העמד טמא על חזקתו העמד
בהמה על חזקתה העמד אשה על חזקתה ,אבל חזקה
דאין אדם פורע בתוך זמנו באה מכח סברא דחשיב
כעדים דאנן סהדי שלא פרע דהלואי שיפרע אדם
בזמנו ,ועדיף מרובא דאנן סהדי דלא פרע.
אביי ורבא דאמרי תרוייהו עביד איניש דפרע בגו
זימניה ,זימנין דמתרמו ליה זוזי אמר איזיל
איפרעיה כי היכי דלא ליטרדן ,יש להבין למה
הוצרך לטעמא דלא ליטרדן ולא די במה שכיון
שהזדמנו לו מעות למה לא ישלם מיד ,וביותר עפ"י
מ"ש הסמ"ע דטעמא משום 'דגילה הלוה דעתו דצריך
להמעות עד שיכלה הזמן' ,ואולי אה"נ והכוונה
דילמא מיתרמו ליה זוזי ואז ודאי יתכן שישלם מיד,
ויל"ע מה הדין אם טוען שפרע תו"ז ומביא עדים
שאמנם הזדמנו לו מעות בלתי צפויים באותה שעה
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אבל אינם יודעים אם שילם ,האם אז מודה ר"ל
שיכול לטעון שפרע.
עוד יש לבאר דטעמא דאיתרמו ליה זוזי הוצרך
למקום שהלוה ביקש את ההלואה עד אותו הזמן,
'דגילה הלוה דעתו דצריך להמעות עד שיכלה הזמן'
וכמ"ש הסמ"ע וע"ז אומר דילמא איתרמי ליה קודם,
אמנם לפעמים המלוה הוא זה שצריך את הכסף
באותו זמן ,ובזה יש לו יותר חשש שמא יטריד אותו
בבא הזמן ,וניח"ל לשלם לו קודם.
ועי' חת"ס 'ונ"ל משום דאיכא ב' סברות הנ"ל לשלא
יפרע בתוך זמנו ע"כ האריכו אביי ורבא בלשונם,
ונגד החזקה דלא ה"ל זוזי באותו הזמן שקבע אמרי
זימנן דמתרמי לי' זוזי ,ולעומת הסברא כיון דלא
מיכסיף מיני' מה לו לפרוע ,אמרו איזיל ואפרע כי
היכי דלא ליטרדן'.
תד"ה הקובע אור"י דוקא קובע זמן אבל בסתם
הלואה לא חשיב ליה תוך שלשים תוך זמנו ,ולא
התבאר בדבריהם הטעם לזה ,ובחדושי הרמב"ן כתב
'ואף על גב דקיימא לן סתם הלואה ל' יום ,הני מילי
לומר שלא ניתנה ליתבע בתוך שלשים ,אבל מכל
מקום עביד אינש דפרע בתוך שלשים' ,וכעי"ז כתב
הריטב"א 'ולא נאמרו שלשים יום אלא שלא לכופו',
ויש להבין מה בין זה לקובע זמן שגם הוא אינו רשאי
לתבוע תוך הזמן.
ויש לבאר שבקביעת זמן הרי קבעו זמן לפרעון ואין
אדם פורע תוך הזמן הזה ,משא"כ בסתם הלואה אין
הכוונה שנחשב כמו שנקבע זמן פרעון לעוד ל' יום,
אלא זה דין חדש שנלמד מקרא דשנת השבע שאין
המלוה רשאי לתובעו לפני שיעברו ל' יום ,וזה דין
פרטי על המלוה ,ולא נחשב שעדיין לא הגיע זמן
פרעון מצד הלוה] ,והרי גם בשמיטה עצמה אינו אלא
איסור על המלוה לתבוע אבל החוב קיים[.
ורבינו יונה כתב 'ואם לא קבע לו זמן ,אלא סתם
הלוה לו ,ואמר ליה בתוך שלשים יום פרעתיך,
נאמן ,אף על פי שאמר סתם הלואה שלשים יום ,כיון
שלא פירש לו המלוה זמן ,לא נתיאש מן הפרעון
בתוך שלשים יום ,והלוה בוש ממנו שמא צריך הוא
למעות' ,משמע שקביעת הזמן לצורך המלוה שעד
אותו זמן אינו צריך את המעות וזה אינו שייך בסתם
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הלואה.
וכעי"ז כתב בחדושי הרשב"א ,אמנם הקשה שא"כ
מה מקשה על ר"ל מהא דתנן עד ד"א מחייבין אותו
בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא נתן' ,ומאי קושיא
דבכל כי האי מודה בה ר"ל דהא לא קבע לו חברו
זמן עד שיגמור כל הארבע אמות ,ואדרבא הוא
תובעו ורוצה שיבנה עמו מיד' ]אלא שכיון שהתחיל
לבנות לבד נחשב כמו שהאריך לו את הזמן וכמ"ש
רב"י[ ,וכמדומה שלפי מש"נ בדעת הרמב"ן ניחא,
ששם אע"פ שהלה תובעו מ"מ זמן הפרעון עדיין לא
הגיע ,משא"כ בסתם הלואה שזה איסור חיצוני
לתובעו קודם הזמן.
ובשו"ע סי' ע"ח כתב 'הא דאמרינן חזקה אין אדם
פורע בתוך זמנו היינו דוקא בקובע זמן ,אבל בסתם
הלואה אף על פי שזמנה שלשים יום נאמן לומר
פרעתיך בתוך שלשים יום' ,וביאור הגר"א שם כתב
'ודעת הרמב"ן אינו כן' ,וכוונתו למ"ש הרמב"ן
בכתובות דף כ' 'וכל סתם הלואה מקמי דלשהי
שלשים יום כותבין ונותנין' ,הו"ד בר"ן שם.
תד"ה ובא ובא בזמנו ואמר פרעתיך תוך זמני אינו
נאמן ,עי' מהר"ם שכ"ה גירסת תוס' ,וכן הוא גם
באחד מכתה"י.
וצ"ל שיש עדים שחייב לו וקבע לו זמן ,דאי לאו
הכי ניהמניה שפרעו תוך זמן במיגו דאי בעי אמר
לא הלוית לי כלום ,או לא קבעת לי שום זמן,
ולקמן מיבעי ליה אי אמרינן מיגו במקום חזקה,
המיגו דלקמן הוא שנאמין לו שפרע תו"ז במיגו
שהיה אומר שפרע אחר זמנו ,ונוקטים תוס' שאותו
ספק יש גם במיגו שלא הלויתני או לא קבעת לי זמן,
וכן משמע ברב"י לקמן.
ולכאורה יש מקום לחלק בין מיגו דפרעתיך אחר
זמני שהוא מיגו בעלמא שיכל לטעון טענה טובה
יותר ,לבין מיגו שלא הלויתני שלכאורה הוא הפה
שאסר שיש דעות שעדיף ממיגו ומועיל גם להוציא
וגם במקום עדים וכמ"ש תוס' בב"ק דף ע"ב.
ויתכן שדעת תוס' כאן שאין חילוק בין מיגו להפה
שאסר ,עי' פנ"י שמתוס' בריש פ"ב דכתובות משמע
שאין חילוק ביניהם[ ,ועי' מאירי בכתובות דף י"ח
שהביא את הר"י מגאש שכתב 'שטעם הפה שאסר
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הוא הפה שהתיר עולה לענין אחד עם טעם מיגו,
שהרי נאמנותם מצד שהיו יכולים לומר אין זו
חתימת ידינו והבדל השמות הוא שטעם מיגו בא על
ידי תביעת תובע וזה טוען טענה אחת לפטור את
עצמו ואנו אומרים שנאמן באותה טענה מתוך שיכול
לומר אחרת והפה שאסר בא שלא על ידי תביעת
תובע אלא כמי ששואלין אותו ומשיב לחייב בדבריו
ושומר לו רפואה למכתו ומגו אינו נאמן להוציא
ממון אבל הפה שאסר וכו' נאמר אף להוציא ממון',
]יש להבין אם מיגו להוציא ל"א והפה שאסר להוציא
אמרינן א"כ אינם עולין לענין אחד[.
עוד יתכן שגם מיגו דהומ"ל פרעתיך אחר זמני הוא
הפה שאסר ,וכמ"ש קצוה"ח בסי' ע"ח סק"ה,
וההסבר בזה עי' שעורי רבי שמואל סי' קכ"א דכל
שהוא גרם את החיוב נאמן גם על הפטור ,ולכן כיון
שטענת פרעתי אינה נגד חזקה ומה שכאן היא נגד
חזקה משום שאמר שהפרעון היה תו"ז ,וכיון שהוא
עשה את החזקה נאמן לומר שאעפ"כ הוא פרע.
עוד יתכן שגם מיגו דלא הלויתני אינו הפה שאסר
אלא מיגו בעלמא ,שהרי לא בא מעצמו והודה אלא
אחר שהלה תבעו ,ורק היכא דאי בעי שתיק חשיב
הפה שאסר.
והנה לקמן מבע"ל אי אמרינן מיגו במקום חזקה
וכתבו תוס' 'ולא דמי כלל לההוא דפרק האומר דאמר
היכא דמוחזק לן דאית ליה אחים ואמר יש לי בנים
דנאמן במיגו דאי בעי פטר לה בגיטא וכו' ,ומיהו
קשה מדתנן ביבמות בפרק בית שמאי יבמה שאמרה
תוך שלשים יום לא נבעלתי כופין אותו אחר שלשים
מבקשים הימנו ומפרש התם דעד שלשים יום מוקי
איניש אנפשיה טפי לא מוקי ולכך לאחר שלשים יום
אין כופין דלא מהימנא אף על גב דאית לה מיגו דאי
בעיא אמרה אינו יכול לבא עלי דנאמנת כדמוכח
בסוף נדרים' ובשני אלה אי"ז הפה שאסר אלא מיגו
גרידא,
ואם תאמר מכל מקום ניפשוט מהכא דלא אמרינן
מיגו דאי בעי אמר פרעתיך עתה וכו' ,אין זה מיגו
דלא חציף איניש למימר פרעתיך היום ,אמנם דעת
הרמב"ן שאם בא ביום שנשלם הזמן ואומר פרעתיך
בתוך זמני דינו כבא אחר הזמן ונאמן במיגו ,וכאן
מיירי שבתוך הזמן א"ל שפרעו.
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ועי' תו"ח בשם בעה"ת שגם לגירסא שבא ביום
שנשלם הזמן ,אם היה יכול לומר פרעתיך היום היה
נאמן ע"י מיגו ,והכא איירי שבא בתחילת היום
דליכא מיגו ,וכעי"ז כתב שיט"מ בשם תוס' הרא"ש
'דמיירי כגון שתבעו בתחלת יום אחרון דהשתא לא
מצי למימר פרעתיך היום'] ,ולכאורה אינו תלוי
בסוף או בתחילה אלא אם היה יכול לטעון שפרעו
היום או לא[.
וכן מובא בשו"ע סי' ע"ח 'וי"א דהא דאמרינן בתבעו
ביום שנשלם הזמן וא"ל פרעתיך היום דנאמן ,הני
מילי כשתבעו בסוף היום אבל קודם לכן אינו נאמן,
וכי אמר בסוף היום פרעתיך תוך זמני נאמן במגו
דפרעתיך היום'.
ואף על גב דמסקינן בשילהי דהשואל דעביד
איניש דפרע ביומא דמישלם זימניה מ"מ אין זה
מיגו דלא חציף איניש למימר פרעתיך היום אבל
רגיל הוא לומר פרעתיך אתמול ושכחת ,קצוה"ח
בסי' ע"ח סק"ה הקשה שהרי בממון אמרינן מיגו
דהעזה כדמוכח מהני עיזי דאכלי חושלי לקמן דף
ל"ו ,ועי' חת"ס וקוב"ש.
ולכאו' לפי מ"ש הקצוה"ח בסי' פ"ב ס"ק י"ד עפ"י
שו"ת הרשב"א ח"ב סי' רע"ג שהחילוק אינו בין
ממון לשבועה אלא בין מי שרוצה לגזול כהנהו עיזי
שהוא גם יעיז ויעיז ,לבין מי שרוצה להשתמט
כמודה במקצת שהוא אינו יכול להעיז ,יתכן שלק"מ
שכאן ג"כ אע"פ שע"י המיגו בא ליפטר מממון ,אבל
יתכן שרוצה רק להשתמט ולכן א"י להעיז ואין לו
מיגו.
והרמב"ן כתב בשם הראב"ד שמה שלא נאמן במיגו
דפרעתיך היום הוא משום דהוי מיגו במקום חזקה,
'דרובא דאינשי לא פרעי ביומא דמשלם זמן' ,ויש
להבין הרי מיגו נגד חזקה או נגד רוב לא אמרינן אם
מה שאומר כעת הוא נגד החזקה ,אבל מה לי במה
שמה שהיה יכול לטעון הוא נגד חזקה ,סו"ס היה
נאמן בטענה זו ולמה לא יהא נאמן במיגו ,ועי'
קצוה"ח בסי' ע"ח סק"ה שהקשה כעי"ז.
דף ה' ע"ב
רש"י ד"ה אילימא אילימא דא"ל פרעתיך בזמני,
כשהשלמת את גובה ארבע אמות ,פשיטא דנאמן
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שהרי זו טענת מנה לי בידך והלה אומר אין לך
בידי כלום .לכאורה היה צ"ל פשיטא דנאמן שהרי זו
טענת מנה לי בידך והלה אומר פרעתי.
ויתכן שאם החיוב חל רק בגמר העבודה ואומר שאז
פרע נמצא שמעולם לא התחיל חיוב והו"ל כאין לך
בידי כלום ,וכשאומר שפרע בתוך הזמן אע"פ
שלמאי דס"ד עדיין לא היה התחלת חיוב מ"מ
לטעמא דלא ליטרדן שייך לשלם גם כשכלל לא
התחיל חיוב ,כמו שמבואר בתוס' גבי בכור ,שלדעת
אביי ורבא לולי שיתכן שלעולם לא יתחייב היה נותן
לכהן תוך ל' ,אע"פ שעדיין כלל לא חל חיוב.
תד"ה כי ולכך צריך לומר דבכור נמי איכא טירדא
דמצוה שצריך מיד ליתן דזריזין מקדימין,
לכאורה כוונתם מקדימין לפני ל' יום ,והקשה קוב"ש
בסי' כ"ח 'דזריזין מקדימין לא שייך אלא במצוה
שכבר נתחייב בה רק שאפשר לעשותה לאחר זמן,
אבל בפדיון הבן תוך ל' דעדיין לא נתחייב ודאי ליכא
שום מצוה להקדים לפדותו בתוך ל'' ,ועי' קובץ
שמועות ב"מ אות ל"ט דכוונתן דמתוך שלאחר ל'
יתחייב מיד משום זריזין מקדימין שייך בה שפיר
חשש טירדא שמא יטרד אז.
ועי' רש"ש במנחות דף ס"ו 'נראה דבפדיון הבן
דכתיב מבן חדש תפדה באמת הכוונה דמאז הוכשר
לפדותו מתי שירצה וכו' ,רק משום זריזין מקדימין
למצות .מצוה לפדותו בו ביום ,וכ"כ הרא"ש בריש
הלכות פדיון בכור משום דרשה דושמרתם את
המצות מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה ,וכ"ה
בטוש"ע סי' ש"ה סי"א ,ודלא כמו שראיתי למחבר
אחד שכ' שעובר בעשה אם לא פדאו בו ביום'.
ומסתבר שכוונתו ללבוש שכתב בסי' תקנ"א 'שמיום
שלשים ואילך אם יעכב עובר בעשה בכל יום' ,ויל"ע
אם כוונתו שכל יום עובר בעשה חדש ואם פדה
לאחר עשרה ימים עובר בעשרה עשים ואולי גם כל
שעה ושעה ,או שכוונתו שמבטל עשה ,וזה ביטול
אחד של עשה כל זמן שמתעכב ,ואם יפדה לבסוף
נמצא שלא ביטל ,ועי' דבר אברהם ח"א סי ל"ג וח"ב
סי' ד'.
ועי' מהרי"ט אלגזי שהביא תוס' חיצונית שדנים אם
יש ללמוד פדיון פט"ח מפדיון הבן שאחר ל' עובר
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אם אינו פודהו לאלתר ,וכתב 'ואולם אעיקרא
דמלתא לע"ד יש לחקור ומהיכא תיתי לומר דעובר
אחר הל' יום אפי' בפדיון הבן'.
ועי' משנ"ב סי' רמ"ט ס"ק י"ב 'וכן בפדיון הבן
אפילו עבר זמנו מ"מ כיון שמן הדין אפילו אחר ל'
יום כל שעתא ושעתא רמיא חיובא עליה לפדותו
ממילא מותר לעשות ג"כ הסעודה' ]בער"ש[ ,אמנם
לא מבואר בדבריו שעובר בעשה כל יום שמתעכב.
והנה כעי"ז יש להסתפק בקיום מצוות עשה האם מי
שהתפילין מונחים עליו כל היום יש בידו מצוה אחת,
וא"כ מי שמניח תפילין כמה פעמים ביום עדיף ממנו,
או כל רגע ורגע הוא מצוה חדשה.
וגבי איסור שעטנז מצינו במכות דף כ"א 'היה לבוש
בכלאים כל היום אינו חייב אלא אחת אמרו לו אל
תלבש אל תלבש והוא פושט ולובש חייב על כל אחת
ואחת' ,ובגמרא שם 'רב אשי אומר אפילו לא שהה
אלא כדי לפשוט וללבוש חייב' ,וא"כ לכאורה מידה
טובה מרובה וה"ה למי שתפילין בראשו כל היום כל
ששהה כדי לחלוץ ולהניח מצוה חדשה בידו ,שו"ר
בשו"ת הר צבי ח"א סי' י"א שדן בכעי"ז.
ומפרש ר"י טעם אחר ,דהכא כיון דחייב לו
ואיתרמי ליה זוזי פורע לו תוך הזמן דלא ליטרדן,
אבל גבי בכור דאכתי לא איחייב כלל עד לאחר ל'
יום ושמא ימות בתוך ל' ויפטר ,וכן שוכר שמא
יפול ביתו של משכיר ויצטרך שוכר לצאת דלא
עדיף מיניה ,משמע שבמה שעדיין לא 'איחייב כלל'
לא סגי אם היה ברור שהחיוב יבוא בודאי ,ורק
משום שיתכן שלעולם לא יתחייב ,והביאור בזה יתכן
שלענין טירדא אין נפ"מ אם כבר חל חיוב או עדיין
לא חל אם סוף חיוב לבוא בודאי ,ורק משום שיתכן
שלא יתחייב לעולם אינו מקדים לפרוע.
אמנם רב"י כתב שאינו דומה להלואה שכבר בא
ממון חבירו לידו אלא שלא הגיע זמן הפרעון משא"כ
גבי שכירות שאין עדיין את סיבת החיוב 'לא מיקדים
אינש לחברי' שכר מה שעתיד לדור בביתו ,שהרי
עדיין לא הרויח אותו שכר'.
ולכאורה זה גם טעם לבכור ,שהרי תוך ל' אינו פדוי
כלל גם אם התברר אח"כ שהיה בן קיימא ,ואמנם כן
כתב הראב"ד 'אבל בפדיון הבן ושכירות דבתוך הזמן
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ליכא עליו חיוב פרעון כלל דשכירות אינה משתלמת
אלא לבסוף ופדיון הבן נמי ליכא עליה חיוב כלל עד
דמטי זימני אי אמרינן דפרעיה תוך הזמן אינו נאמן'
אמנם רבינו יונה כתב לגבי בכור דטעמא משום דהוי
ממון שאין לו תובעין ,ורק לענין שכירות כתב טעמא
דעדיין אין חיוב ,ויתכן שתלוי במחלוקת רב ושמואל
בבכורות דף מ"ט לענין פדיון תוך ל' ,עי' מהרי"ט
אלגזי שלרש"י לדעת רב אם פדאו תוך ל' 'דאי
אמרינן בעלמא איגלאי מלתא למפרע ,אם פדאו
בתוך ל' יום ונתאכלו המעות הוי בנו פדוי ,דכיון
שהגיע הבן לשלשים יום ויצא מידי נפל הרי למפרע
משעת הפדיון איגלאי מלתא דבן קיימא היה ,ואיגלאי
מלתא דראוי לפדיון היה באותה שעה'.
שאני הכא דכל שפא ושפא זימניה הוא ,כתב
הרשב"א 'וא"ת א"כ תהדר קושיין לדוכתיה פשיטא,
י"ל דהיא גופא קמ"ל' ,משמע שנוקט שאינו נאמן
לומר שפרע אלא אחר בניית כל שפא ולכן הדק"ל
דהוא פשיטא ,אמנם לפי מ"ש הריטב"א 'ופרקינן
דשאני הכא דכל שפא ושפא זימניה הוא ,פי' שאפי'
תוך הד' אמות לאחר זמנו ]הוא[ ,ואף על פי שטען
שבאותה שעה פרע על הנשאר ג"כ שדרך להקדים
מעות על בנין' ,ניחא דטובא קמ"ל שנאמן לומר
שפרע גם מתחילה את הכל.
ושיט"מ בדף ו' כתב בשם רב"י 'אם קודם שנגמרה
השפא טען שפרע אותה השפא כולה או מקצתה
הבנוי אינו נאמן הואיל והחל ראובן לבנותה משלו
הרי הוא כמו שהאריך לו זמן חיוב אותה השפא עד
אם כלה לבנותה ואין אדם פורע בתוך זמנו' ,משמע
שרק על שפא שנגמרה נאמן לומר ששילם אבל אינו
נאמן על שפה שעדיין לא נגמרה ק"ו שאינו נאמן על
שפא שעדיין לא התחיל וכ"כ הרמ"ה.
ור"י מגאש כתב 'עכשיו שהוא חייב ליתן מה שהגיע
עליו כל שעה ושעה ,שהרי מחויבים הם באותו בנין
מתחלתו ,נמצא כל שעה ושעה זמניה הוא ,ולפיכך
כשטוען ואומר פרעתיך בכל שעה ושעה מה שהגיע
עלי מן ההוצאה נאמן ,שהרי זמנו הוא' ,משמע שאם
טען שפרע גם את דמי השפות שעדיין לא נעשו אינו
נאמן ,ורק אם אומר שפרע כל שפא בזמנה נאמן,
ויל"ע אם הזמן הוא בתחילת בניית השפא או בסופה
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נט

וכרב"י.
והש"ך בסי' ע"ח ס"ק י"ב כתב 'נהי דריש לקיש
פליג אאביי ורבא ,היינו בהלואה כיון דא"צ לשלם לו
אלא בסוף הזמן ,משום טרדא דיום אחד לא עביד
איניש דפרע קודם זמנו ,אבל הכא כל שפא ושפא
זימניה הוא ויש לו טרדא בכל שפא ושפא ,א"כ עביד
איניש דפרע מעיקרא בעד כל הכותל כי היכי דלא
לטירדיה בכל שפא ושפא וכו'] ,וזה כדברי הריטב"א
הנ"ל[.
'מיהו בטור לקמן סימן קנ"ז סעיף כ"ד לא משמע כן,
שכתב וז"ל ,ואפילו שטוען שפרעו קודם שגמר בנין
הכותל נאמן ,ואין כאן חזקה אין אדם פורע תוך
זמנו ,דבכל שורה ושורה זמנו הוא ,ולאו דוקא בכל
שורה ושורה אלא ה"ה קודם גמר השורה'] ,שמזה
מוכח דקודם גמר השורה נאמן אבל רק בשורה
שהתחיל ולא בשאר השורות וזה דלא כריטב"א ולא
כרב"י ויתכן כר"י מגאש[.
ת"ש בחזקת שלא נתן עד שיביא ראיה שנתן,
היכי דמי אילימא דאמר ליה פרעתיך בזמני אמאי
לא ,אלא לאו דאמר ליה פרעתיך בתוך זמני,
אלמא לא עביד איניש דפרע בגו זימניה ,שאני
הכא דאמר מי יימר דמחייבו לי רבנן ,כתב הרמ"ה
]לעיל ע"א אות ז'[ 'ולא תימא הני מילי בשאר אינשי
דלא ידעי ,אלא אפילו בצורבא מרבנן דידיע
דמחייבין ליה רבנן כשאר אינשי דמי וכו' ,ומאן
דידע ,כי היכא דידע דמיחייב הכא נמי ידע דבחזקת
שלא נתן מוקמינן ליה ,ולא איבעיא ליה למיתב ליה
אלא בסהדי ,ואי יהיב בלא סהדי איהו דאפסיד
אנפשיה'.
תנן בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא נתן ,היכי
דמי אילימא דאמר ליה פרעתיך בזמני ,פשיטא
בחזקת שנתן ,אלא לאו דאמר ליה פרעתיך בתוך
זמני ,אלמא עביד איניש דפרעיה בתוך זמניה,
שאני הכא דכל שפא ושפא זימניה הוא ,ת"ש
בחזקת שלא נתן עד שיביא ראיה שנתן ,היכי דמי
אילימא דאמר ליה פרעתיך בזמני אמאי לא ,אלא
לאו דאמר ליה פרעתיך בתוך זמני ,אלמא לא
עביד איניש דפרע בגו זימניה ,שאני הכא דאמר
מי יימר דמחייבו לי רבנן ,הקשה תוס' הרא"ש
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שהרי בתחילה כשרצה להוכיח מהרישא דעביד
דפרע בגו זימניה ע"כ הוה ניחא ליה הסיפא משום
'מי יימר דמחייבי לי רבנן כי היכי דלא תיקשי רישא
לסיפא ,ואם כן הואיל ואסיק אדעתיה האי שינויא
מאי הדר תו פריך מינה'.
ותירץ דהמקשה סבר דקמ"ל רישא דאדם פורע תו"ז
ואע"ג דבסיפא אין חידוש נקט סופא אגב רישא 'אבל
השתא דשני כל שפא ושפא זמניה הוא וליכא שום
חדוש ]ודלא כרשב"א דהיא גופא קמ"ל דכל שפא
שימניה הוא[ לא סלקא דעתך דנקט סיפא משום מי
יימר ,אלא להשמיענו דלא עבד אינש דפרע בגו
זמניה ,ואפילו הכי שני ליה שאני התם דאמר מי
יימר'.
ומשמרות כהונה כתב 'ע"כ דתרי מקשי' הם דחד
פריך מרישא וידע לה דבסיפא טעמא משום מי יימר
דמחייבי ליה ב"ד ,וחד פריך מסיפא וידע לה
לשינוייא דכל שפה ושפה ,דאל"ה תקשה ליה רישא
אסיפא בלא פלוגתייהו דהני אמוראי'.
ועפ"י מ"ש הריטב"א דכיון דכל שפא ושפא זימניה
הוא נאמן גם לומר שפרע הכל בתחילה ,יש לבאר
שבתחילה ידע לחלק שהדין של הרישא גלוי שיבוא
לידי חיוב והדין של הסיפא אינו גלוי שיבוא לידי
חיוב ,ולכך ברישא נאמן אפילו תוך זמנו שאל"כ מאי
קמ"ל ,ובסיפא אינו נאמן אפילו בזמנו ,אבל אחר
שתירץ שלעולם בעלמא אינו נאמן לומר שפרע תו"ז
ואעפ"כ נאמן ברישא משום דכיון דכל שפא זימניה
הוא לכן משלם כבר בהתחלה על הכל וכמ"ש
הריטב"א ,א"כ קשיא ליה סיפא דאי ידע דכל שפא
זימניה הוא ,ודאי ידע גם דמחייבי ליה רבנן ואמאי
אינו נאמן לומר שפרע בזמנו ,אלא ע"כ דמיירי תו"ז
וקמ"ל דתו"ז אינו נאמן ,ודחי דהא דכל שפא זימניה
הוא ידע ,ודמחייבי ליה רבנן למעלה מד"א לא ידע,
ועי' רש"ש.
תד"ה אילימא אילימא דא"ל פרעתיך בזמני
פשיטא ,וא"ת ואמאי פשיטא ,הא כיון דאין אדם
פורע תוך זמנו ,ואנן סהדי שזה עשה כותל ,משמע
שאין עדים ממש שרק אחד בנה אלא שאנ"ס ,ויש
להבין מהיכן באו אנן סהדי אלו ,ואולי אם יש עדים
שבקש שיבנה עמו וסרב ,אנ"ס שהלה בנה משלו ,או
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לר"ת שעשה חזית אנ"ס שבנה משלו.
תד"ה אילימא אילימא דא"ל פרעתיך בזמני
פשיטא ,וא"ת ואמאי פשיטא הא כיון דאין אדם
פורע תוך זמנו ,ואנן סהדי שזה עשה כותל,
איצטריך לאשמועינן דאין צריך לפורעו בעדים,
והיינו שסברו בקושיא שמה שהיה מקום לומר
שצריך לפורעו בעדים אין הטעם משום דלא הימניה
מעיקרא ,כמ"ש בתירוץ וכמו שמבואר בשבועות דף
מ"א ,אלא כל שהחיוב ברור בין עפ"י עדים בין עפ"י
אנ"ס אינו נאמן לומר שפרעו בלא שיביא עדים על
כך ,והסברא בזה יתכן שכיון שברור שלוה נחשב
בחזקת חיוב ועליו להביא ראיה שיצא מחזקה זו.
והנה תוס' הקדימו לשאלה שתי הקדמות ,האחת
שאין אדם פורע תו"ז ,ואע"פ שהמקשן בא להוכיח
שאדם פורע תו"ז ,כוונתם שמ"ש אילימא דא"ל
פרעתיך בזמני ונאמר שרק אז נאמן אבל תו"ז אינו
נאמן ,א"כ פשיטא שנאמן ,וע"ז הקשו שכיון שתו"ז
אינו נאמן אמאי לומר פרעתיך בזמני הוי פשיטא
והרי טובא קמ"ל שאי"צ לפורעו בעדים.
והקדמה שניה שאנ"ס שזה עשה כותל ,והנה הקדמה
שניה מוכרחת מנידון הגמרא אם פורע תו"ז ,משמע
שידוע שחבירו בנה והשאלה אם הוא שילם,
והוצרכו לזה משום שלכן נחשב כמלוה בעדים,
ויתירה מזה אם לא היה ידוע לכולם שהאחד בנה
לבדו והשאלה אם השני שילם לו ,א"כ לכ"ע היה
נאמן גם תו"ז לומר ששילם במיגו שהיה אומר שבנו
יחד ]לפי הצד בגמרא שמהני מיגו במקום חזקה[,
אלא ע"כ שידוע שהאחד בנה לבדו והשאלה אם
חבירו שילם לו ,וסבר המקשן שזמן התשלומים הוא
בסיום הבניה.
אמנם יש להבין למה הוצרכו להקדים שאין אדם
פורע תו"ז] ,ואמנם בתו"י הקשו כך בלא שתי
הקדמות אלו[ ,ועי' מהר"ם שתירץ 'דאי עביד אינש
דפרע בתוך זמנו אף על גב דאנן סהדי שזה עשה
הכותל אפילו הכי לא מקרי מלוה בעדים ,דדלמא
פרע ליה תכף שהתחיל לבנות ולא היה כאן שום
הלואה בעולם' ,וכעי"ז כתב המהרש"א.
ויש להבין אם נחשב כמו שלא היתה הלואה ,א"כ
איך מוכיח מזה שאדם פורע תו"ז ,הרי טוען ששילם
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בהתחלה ומעולם לא היתה כאן הלואה ,אמנם יש
לחלק בין מלוה בעדים שגם למ"ד צריך לפורעו
בעדים לא נאמר אלא כשהיתה הלואה והיה בחזקת
חיוב שאז צריך ראיה שיצא מחזקת החיוב ,משא"כ
כשטוען שמעולם לא היה בחזקת חיוב ,אבל לענין
השאלה אם אדם פורע תו"ז אינו שייך כלל לחזקת
חיוב ,ולמ"ד חזקה א"א פורע תו"ז כך הדין גם
כשמעולם לא היתה הלואה כגון פדיון הבן ושכירות
בית ]לולי טעמא דאין חיובו ודאי שיבוא[ ,אלא כל
חיוב שעדיין לא הגיע זמנו ס"ל לר"ל שאינו נאמן
לומר שנתן לפני שהגיע זמן החיוב.
עוד יש לבאר שרק אם אמרינן שאין אדם נאמן לומר
שפרע תו"ז ,ואע"פ שיש מיעוט אנשים הפורעים
תו"ז והרי אין מוציאים ממון עפ"י הרוב ,מ כאן
מוציאים וטעמא משום שהוא נחשב בחזקת חיוב,
]ואדרבא יתכן שהוא הנחשב כמוציא מהמלוה וגם
מיגו לא יועיל לו[ ,אז היה מקום לומר שאינו נאמן
לומר שפרעו שלא בעדים ,אע"פ שלא גילה דעתו
שלא יהיה נאמן לומר שפרע בלא עדים ,כיון שהרי
הוא בחזקת חיוב ,וניחא דקמ"ל שלעולם אינו בחזקת
חיוב ונאמן לומר פרעתי שלא בעדים ,אבל תו"ז אינו
נאמן כיון שהיא טענה גרועה ,או שאמנם תו"ז הוא
בחזקת חיוב אבל אחר זמנו שוב אינו בחזקת חיוב.
משא"כ אם נאמן לומר פרעתי תו"ז מוכח שאע"פ
שהוא בחזקת חיוב מ"מ חזקת ממון שלו עדיפה,
וא"כ ודאי שיהיה נאמן לומר שפרע שלא בעדים,
]ותירוץ תוס' שמעולם לא ס"ד שלא יהיה נאמן לומר
שפרע שלא בעדים משום חזקת חיוב ,אלא רק משום
שאם הלוהו בעדים נחשב כמו שהתנה אתו שלא
יהיה נאמן לומר שפרע בלא עדים[
והלכתא כר"ל ואפילו מיתמי ,משמע שיש יותר
חידוש ביתמי ,ויש להבין הרי לכאורה כשהלוה
לפנינו ועומד וצווח שפרע הוא יותר חידוש שאינו
נאמן ,מאשר שגובים מיתמי ולא אמרינן טענינן
שפרעו תו"ז ,שזה מצינו דלא טענינן להו מילתא דלא
שכיחא לדעת תוס' ,ואדרבא בזה יתכן שגם אביי
ורבא מודים ,ואם החידוש שגובין בלא שבועה הרי
כתבו תוס' לקמן 'מכאן משמע שאם הוציא שטר חוב
על חבירו וא"ל אישתבע לי דלא פרעתיך בגו זימניה
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אין צריך לעשות שבועה' ,וא"כ מה התחדש ביתמי.
ועי' רבינו גרשום שכתב שאם טעין אחד לחבירו
פרעתיך תוך זמנו ומת והניח יתומים חייבין היתומין
לשלם דלא יכלי למטען שמענו מאבינו שאמר שפרע
לו בתוך זמנו ואף על גב דאמרי' הבא ליפרע מנכסי
יתומין אף על פי שיש לו שטר לא יפרע אלא
בשבועה דאמרי' אלו היה אבוהן קיים הוה מפיק
שובר ומרע ליה לשטרא אפ"ה דמחמרינן כל כך
בנכסי יתמי אפ"ה אי אמר אבוהן לבעל חובו פרעתיך
בתוך זמנו ומת מגבי מיתמי'.
משמע שכבר טען אביהם שפרע תו"ז וזה ידוע גם
לבניו ,ומ"מ גובה מהם בלא שבועה ול"א דילמא יש
לו שובר ,וכן בחדושי רבינו ברוך כתב 'והילכתא
כר"ל ואפילו מיתמי .אם מת אביהן בתוך זמן חובו,
וטוענין היתומים שפרע אבינו ,לא חיישינן להו ,וגבי
בלא שבועה' ,וכיון שיש טענת ברי וגם גביה מיתמי
ניחא שנמצא שיש בהם יותר חידוש מאשר מיניה
דידיה.
והלכתא כר"ל ואפילו מיתמי ואף על גב דאמר מר
הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה
חזקה לא עביד איניש דפרע בגו זימניה ,משמע
שהוא עצמו חייב גם בלא טעמא דחזקה ,ורק כדי
ליפרע יתמי בלא שבועה בעינן חזקה ,ויש להבין
בלא טעמא דחזקה אמאי הוא עצמו אינו נאמן.
ויש לבאר שבמה שהוא עצמו אינו נאמן לומר שפרע
תו"ז לא הוצרכנו לטעמא דחזקה ודי במה שאין דרך
לפרוע תו"ז ,אפילו אם אינו ברור שכך הוא,
והביאור בזה שכל מה שנאמן לומר פרעתי ולהוציא
את עצמו מחזקת חיוב היא משום שהחוב עומד
ליפרע והוי כחזקה העשויה להשתנות ,וזה דוקא
בזמנו אבל תו"ז הרי אינו עומד ליפרע ,ולכן אינו
נאמן בלא ראיה להוציא את עצמו מחזקת חיוב שהיה
בה.
וכל זה די כדי שלא לקבל את טענת הלוה שפרע,
אבל כשבאנו לפוטרו מלישבע ליתומים לא די במה
שיש חזקת חיוב עליהם ,שהרי גם במלוה בשטר
שאין נאמן לטעון פרוע מ"מ צריך לישבע ליתומים,
ולכן כאן הוצרכנו לחזקה לא עביד איניש דפרע בגו
זימניה ,היינו שלא רק שהוא בחזקת חיוב אלא יש גם
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חזקה של בירור שעדיין לא שילם ,וזה מועיל גם
לפוטרו משבועה.
תד"ה ואפילו ואפילו מיתמי .ואע''ג דאמור רבנן
הבא ליפרע כו' .נראה דביתומים גדולים מיירי,
אבל בקטנים לא גבי אפי' תוך זמנו ,לרב פפא
דמפרש טעמא דאין נזקקין משום פריעת בעל
חוב מצוה ,ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו ,יש
להבין וכי גובה מהם משום קיום מצוה והרי אינו
גובה אלא מהקרקעות המשועבדות לו מאביהם ,כמו
שגובה גם מלקוחות ,והאריכו בזה המפרשים ,עי'
פנ"י בכתובות דף פ"ו 'ויתמי לאו בני מיעבד מצוה
ואף על גב דגובין מלקוחות אף על גב דמצוה לאו
עלייהו רמיא מ"מ הא שיעבד נכסיו לקיים המצוה
אם יתבענו המלוה ולא יפרע' ,ועי' קוב"ש ב"ב
תרמ"ט 'וקשה לפירוש זה ,מ"ט דר"פ דקטנים לאו
בני מיעבד מצוה נינהו ,מה בכך ,מ"מ יגבו מהנכסים,
כמו שגובין מלקוחות אף דליכא מצוה על הלקוחות
לשלם חובו של המוכר ,וכן גר שמת גובין מהמחזיק
בנכסיו ,וצ"ל דכיון דסבר ר"פ שיעבודא לאו
דאורייתא ,לא תקנו בקטנים ,דלאו בני מצוה נינהו,
ואוקמוהו אדאורייתא'.
ועי' מקצוע בתורה סי' ל"ט והשתא נראה דרב פפא
דס"ל פריעת בעל חוב מצוה כמו פדיון הבן וערכין
דמשום מצוה משתעבדין נכסיה והשתא שמכר
הנכסים לאחר והנכסים נשתעבדו למצות פירעון
הלוקח נכנס בחריקאה דמוכר כיון שקנה שעבודא
דבעל חוב והוטלה המצוה על הלוקח כמו ערב
דמשתעבד וכיון דנשתעבד לפרוע ונשתעבדו הנכסים
למצוה הוטלה המצוה על הלוקח לפרוע מנכסיו שהיו
משועבדים למצוה לכן שפיר בלוקח כל שיש בידו
נכסי המוכר נכנס בשעבוד המוכר לקיים המצוה
שהוטלה על נכסיו אבל יתומים קטנים לאו בני
מיעבד מצוה נינהו'.
ועי' אמרי בינה הלואה סי' ב' שהביא תוספתא שגובה
המלוה מנכסי הגר גם אם קדם אחר וזכה בהם
והקשה 'לר"פ דסובר דאין נזקקין לנכסי יתומים
קטנים הואיל דליכא מצוה אם כן למה יגבה מהזוכה
מנכסי הגר שמת דודאי ליכא מצוה ודוחק לומר דזה
מדרבנן דאיה מצינו תקנה זו' ,ועי' אבני נזר חו"מ סי'
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מ"ט] .ואולי אין המצוה דוקא על הבנים אלא על כל
מי שירש את נכסי הלוה והזוכה בנכסי הגר גם הוא
בכלל ,עי' מש"נ בזה בכתובות דף פ"ו[.
ואפילו לרב הונא בריה דרב יהושע דמפרש טעמא
משום צררי ,לא גבי מיתמי קטנים אפילו תוך
זמנו] ,גם אם נאמר שתו"ז ל"ח לצררי ,משום[ דאין
מקבלים עדים שלא בפני בעל דין ,דקטנים חשוב
שלא בפניו כדמוכח בריש פרק הגוזל בתרא.
ואין להביא ראיה מדלא קאמר הכא אע''ג דאמור
רבנן אין נזקקין לנכסי יתומים קטנים אא''כ רבית
אוכלת בהן כו' דלא מיירי בקטנים אלא דוקא
בגדולים ,דשמא משום רב פפא נקט מילתיה
בגדולים ]שלדבריו מקטנים לעולם אין גובין כיון
דלאו בני מיעבד מצוה נינהו ,ואע"פ שהלכה זו
נפסקה כאן דלא כר"פ ,מ"מ מצינו לומר שההלכה
נפסקה כר"ל ולא כר"פ לענין תו"ז ,אבל נידון גבייה
מיתמי הוא נידון בפנ"ע שאינו שייך לנידון זה[,
מיהו יש להביא ראיה דאפילו רב הונא דמפרש
טעמא משום צררי ]ולא משום דקטנים לאו בני
מיעבד מצוה נינהו[ לא גבי מיתומים קטנים אפילו
תוך הזמן ,דפריך עליה דרב אסי בפ' שום
היתומים ]דאמר אין נזקקין לנכסי יתומים אלא אם
כן היתה רבית אוכלת בהן מהא דתנן שום היתומים
שלשים יום ושום ההקדש ששים יום ומכריזין בבקר
ובערב ,במאי עסקינן אילימא בבע"ח גוי מי ציית,
אלא פשיטא בבע"ח ישראל ,אי דקאכיל ריביתא מי
שבקינן ליה ,ואלא דלא קאכיל ריביתא וקתני נזקקין
וכו' ,לעולם בבעל חוב גוי שקיבל עליו לדון בדיני
ישראל ,אי הכי רבית נמי לא לישקול[ ,ודחיק עלה
לשנויי בבעל חוב ]גוי[ שקיבל עליו לזו ולא לזו,
ולא משני הכא במאי עסקינן בשלא הגיע הזמן
בחיי האב.
ואין לומר דההיא סוגיא סברה כטעמא דרב פפא,
דהא במסקנא משני כשחייב מודה ]דליכא למיחש
לצררי[ ,והאי שינויא ליתא אליבא דטעמא דרב
פפא ]שהרי סו"ס קטנים אינם חייבים במצוה[.
ועוד אי לית להו ]לרב אסי ורבי יוחנן[ חזקה
דריש לקיש א''כ קי''ל כריש לקיש ]לגבי רי"ו[
בארבעה דברים ,ובריש החולץ לא פסיק רבא
כוותיה אלא בתלת ,אע''ג דרבא ודאי פליג אריש
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לקיש בשמעתין ,מ''מ גם לדידן מוכח דלא קי''ל
כריש לקיש אלא בתלת ,עי' רש"ש 'כעת ל"מ מקור
לזה' ,אמנם לקמן בדף קכ"ט כתב הרש"ש שמסוגית
הגמרא שם משמע שכך נוקטים בעלי הש"ס.
ובפרק ד' וה' דפריך לרבי יוחנן דאמר] ,שאם מינו
אפוטרופוס לשמור על שור של יתומים ונגח ,גובה
הניזק[ מעליית יתומים ,והאמר רבי יוחנן אין
נזקקין לנכסי יתומים אלא לכתובת אשה ,אע''ג
דקיימא לן דטעמא הוי משום צררי ]ולא משום
מצוה[ ,והתם בשור שנגח לא שייך צררי ]שהרי
החוב על נגיחת השור היה אחר מיתת אביהם[ ,מ''מ
פריך שפיר ,דרבי יוחנן אית ליה אין נזקקין בכל
ענין אפילו )במלוה( הבא מחמת עצמן דלא שייך
צררי ,מטעם דאין מקבלין עדות שלא בפני בעל
דין] ,שהרי אמר אין נזקקין אלא לכתובה ולשטר
שיש בו ריבית משמע שאין אופן אחר שיגבו מהם,
וע"כ שגם חוב הבא מצד עצמן אין גובין משום דאין
מקבלין עדות שלא בפני בע"ד:
נמצא מסקנת תוס' שאין גובין מיתומים קטנים אפילו
תו"ז וכ"כ רבינו יונה ,אמנם דעת הרמב"ן שגובים
גם מקטנים וכתב הרשב"א שכן עיקר וכ"כ הר"ן
וכ"כ הרא"ש 'דכי היכי דלא פרע אינש בגו זימניה
ה"נ לא מיתפיס צררי בגו זימניה'.
ובגליון כת"י של תוס' כתב 'ולריב"א נראה דאפי'
לקטנים נזקקין תוך הזמן ,דהא ע"י מיגו נפרעים אפי'
מקטנים ,כדמוכח בחזקת הבתים גבי רבה בר
שרשום דנפק עליה קלא דאכיל ארעא דיתמי,
ומשמע התם דאי הו"ל מיגו הוה מהימן אע"ג דקטנים
הוו ,מדקאמר לכי גדלי יתמי אישתעי דינא בהדייהו,
וכיון דבמיגו נפרעים ה"ה בחזק' דר"ל דהיינו תוך
הזמן ,דהא בשמעתין מיבעי לן אי אמרינן במקום
חזקה מה לי לשקר ולא איפשיט ,ורב אסי ורי"ו
ורבא כולהו לית להו דר"ל ,ואנן ס"ל כר"ל ]ואה"נ
לדידן הלכה כר"ל בארבעה[ וכן מצאתי בספר מימון
דתוך הזמן נזקקין אפי' לקטנים' ,וכעי"ז כתב בהג"מ
פי"ב ממלוה.
וכ"כ הסמ"ג בעשין סי' צ"ד 'ואף תוך הזמן סובר רבי
יוחנן דאין נזקקין וכו' אמנם מזה אין הלכה כרבי
יוחנן אלא כריש לקיש שסובר בב"ב דתוך הזמן
נזקקין ,ומה שאין רבא פוסק בפרק החולץ הלכה
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כריש לקיש בארבע ,זהו מפני שחולק רבא בב"ב על
ריש לקיש ,אבל אנו סוברים כריש לקיש בארבע,
כך פסק רבינו יצחק בר רבי אברהם'.
וכ"פ בשו"ע סי' ע"ח שאם מת האב בתו"ז 'והניח
יתומים אפילו קטנים נפרעים מהם בלא שבועה ,אם
היה מלוה בשטר ,או אפילו מלוה על פה והעמיד
אביהם בדין ונתקבל העדות בפניו' ]שאל"כ הרי אין
מקבלין עדות שלא בפני בע" וקטנים נחשב שלא
בפניו[.
תד"ה אע"ג מכאן משמע שאם הוציא שטר חוב
על חבירו וא"ל אישתבע לי דלא פרעתיך בגו
זימניה אין צריך לעשות שבועה ,וכ"כ הרמב"ן
'והאי מאן דמפיק שטרא אחבריה בתוך זמנו ואמר לו
אישתבע לי דלא פרעתיך ,אפשר נמי דגבי בלא
שבועה ,דאי מחייב ,ליתמי נמי נטעון ,וכן דעתי
מסכמת ,ואפשר דהתם אי אמר בברי פרעתיך
אשתבע לי לא גבי בלא שבועה ,אבל בשמא ובתוך
זמן לא משבעינן ליה אפילו בדיתמי'.ץ
ולפי הצד הראשון ברמב"ן הדק"ל אם הלוה חייב
לשלם אע"פ שטוען ברי וגם אינו יכול לחייב את
המלוה שבועה ,פשיטא שכך הדין גם ביתמי שהם
שמא ,וכבר הובאו דברי רבינו גרשום שמיירי ביתמי
הטוענים ברי.
ובפסקי הרא"ש כתב 'ושטר בתוך זמנו הבא לגבות
מן הלקוחות כתב הרמב"ן בשם רב האי גאון דבעי
שבועה .ואפשר הא דחיישינן לפרעון טפי מביתמי
]מבלקוחות[ משום דאי איתא דפרע הוה פקיד בעידן
דמית ,ואי טעין פרעתיך בתוך זמני אף על גב דאין
נאמן יראה שצריך לישבע שבועת היסת כיון שטוען
טענת ברי ,אבל ביתמי לא משבעינן ליה מספק'.
איבעיא להו תבעו לאחר זמן ואמר לו פרעתיך
בתוך זמני מהו מי אמרינן במקום חזקה אמרינן
מה לי לשקר ,או דילמא במקום חזקה לא אמרינן
מה לי לשקר ,והנה בעיקר המחלוקת אם אדם פורע
תו"ז או לא לכאורה זו מחלוקת במציאות ,אמנם
יתכן שכ"ע מודים שרוב בנ"א אינם פורעים תו"ז
ויש מיעוט שפורעים תו"ז ,והשאלה אם הולכים בזה
אחר הרוב ,ויסוד השאלה יש לבאר שהיא אם הלוה
הוא הנחשב מוחזק שהרי הכסף בידו ועל המלוה
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הבא להוציא ממנו להביא ראיה שחייב לו ,ואין
הולכים בממון אחר הרוב ,וכך ס"ל לאביי ורבא,
אבל דעת ר"ל שכיון שהלוה בחזקת חיוב לא נחשב
המלוה כמי שבא להוציא ממנו ,ודי לו במה שרוב
בנ"א לא פורעים תו"ז כדי לא לקבל את טענת הלוה
שפרע] ,כמדומה סברא כעי"ז בדברות משה סי' ד'[,
וגם בצד הזה יש שני צדדים האחד שאדרבא המלוה
הוא המוחזק ולא הלוה ,והשני שנחשב כמו ששניהם
מוחזקים או כמו ששניהם לא מוחזקים ,ובזה יתכן
שתלויה השאלה אם אמרינן מיגו במקום חזקה ,שאם
המלוה הוא המוחזק הוי מיגו להוציא ,אבל אם חזקת
שניהם שוה אי"ז להוציא ופטור הלוה.
תד"ה מי הקשה הר''י בר מרדכי והא הך חזקה
עדיפא משטר ,דבשטר אינו גובה אלא בשבועה
ובהך חזקה גובה בלא שבועה ,וא''כ מאי קא
מיבעיא ליה הא פשיטא דמיגו במקום עדים לא
אמרינן כ''ש במקום חזקה דעדיפא טפי ,משמע
שנוקט שמה שאינו נאמן לטעון פרוע נגד שטר משום
שנחשב שיש עדות שלא פרע ,והביאור בזה יתכן
שזה כח השטר שהחתומים עליו מעידים לא רק על
ההלואה אלא גם שלא נפרע כל עוד שהוא ביד
המלוה ,או שיש אנ"ס שאם השטר ביד המלוה ודאי
שלא נפרע.
ויש להבין איך יתכן שנחשב שיש עדות שלא נפרע
שא"כ איך יכול לחייבו לישבע שלא נפרע ,ויתכן
שכל העדות של השטר היא רק אחר שנשבע ,ועי'
דברות משה ,עוד יש להבין אם נחשב שיש עדות
שלא פרע א"כ גם בבאו עדים שפרע יחשב כתו"ת,
ואולי אה"נ ומ"מ פטור משום דאוקי ממונא
אחזקתיה.
עוד יש להבין אם נחשב שיש עדות שלא פרע איך
נאמן לומר פרעתי במיגו דמזויף ,ואם משום שנחשב
הפה שאסר ובזה נאמן גם נגד עדים ,א"כ אמאי
האומר לא לויתי ובאו עדים שלוה ופרע חייב ,והרי
אם באת לחייבו בגלל הודאתו שלא פרע הרי הוא
אומר שלא לוה ,ואולי כאן שהיה יכול לומר מזויף
נמצא שכל מה שיש כאן עדות היא מכחו שהודה
שאינו מזויף ,משא"כ גבי לוה ופרע שאין העדים
צריכים את הודאתו לקבלת עדותם.
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אך קשה דמ''מ תפשוט דלא אמרי' מיגו במקום
חזקה ,מדרמי בר חמא דאמר בפרק כל הנשבעין
המפקיד אצל חבירו בשטר צריך להחזיר לו
בשטר ,כ"ה בכתה"י וכ"ה בגמרא בשבועות שם
בכתה"י וכ"ה בראשונים ,ועי' רשב"ם לקמן דף ע"א
'צריך להחזיר לו בשטר ,פר"ח וא"נ בעדים' ,ויתכן
שהכוונה שטר של שובר או להשבת שטר החוב.
ולא מהימן לומר החזרתי לך במיגו דאי בעי אמר
דנאנסו ,משום דמצי א''ל שטרך בידי מאי בעי,
וכ''ש דלא אמר מיגו במקום חזקה ,דחזקה עדיפא
דאין צריך שבועה וטעמא דשטרך בידי מאי בעי
לא מהני לפוטרו משבועה ,ושמא סוגיא דהכא לא
סברה כרמי בר חמא.
ובשיט"מ בשם גליון תי' דגם לרמב"ח ניחא ,דטעמו
דל"מ מיגו משום ששטר העומד ליגבות כגבוי דמי
וחשיב המלוה למוחזק והלוה למוציא ,ומיגו להוציא
לא אמרינן] ,ולא משום שטרך בידי מאי בעי[ ,ויש
להבין סו"ס חזינן דחזקה עדיפא משטר ,שבשטר
חייב שבועה אע"פ שכגבוי דמי ובחזקה אינו חייב
שבועה ,וא"כ אם נגד שטר ל"מ מיגו איך יועיל נגד
חזקה.
ויש לבאר שהשטר מחשיב את המלוה למוחזק ולכן
ל"מ נגדו מיגו דהוי מיגו להוציא ,אבל מצד הבירור
של שטרך בידי מאי בעי יתכן שאינו די לפוטרו
משבועה ,משא"כ חזקה שאין אדם פורע תו"ז שזה
חזקה של בירור ולכן ל"ש לחייבו שבועה כדי לברר
שלא נפרע כי כבר יש לנו בירור ,אבל מיגו יכול
להועיל כי יתכן שהוא עדיף מהחזקה של אין אדם
פורע תוך זמנו ,ומיגו להוציא לא הוי ,כיון שאין
שטר ביד המלוה לא חשיב מוחזק] .עי' חדושי
הגרנ"ט סי' קע"ט ד"ה והנראה בזה[.
אמנם עדיין יש להבין בתי' הגליון ,איך יתכן שמיגו
יהיה עדיף מחזקה ,והרי מיגו להוציא ל"א ,וחזקה
דא"א פורע תו"ז מועילה להוציא ]גם כשאין שטר[,
ויתכן שגם בלאו טעמא דכגבוי דמי יש למלוה חזקת
חיוב כלפי הלוה ,ובצירוף החזקה שאין אדם פורע
תו"ז יכול להוציא ,והנידון כשיש ללוה מיגו האם
המיגו בצירוף חזקת ממון עדיף מחזקת חיוב שיש
למלוה בצירוף חזקה דא"א פורע תו"ז.
בתו"י כתב 'ורבינו יצחק בר אברהם מפרש תמיה
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אני למה הוצרך רבינו לומר כן ,כי אני קיבלתי ממנו
דהא דצריך להחזיר לו בעדים היינו אם לא ישבע,
ובשבועה ודאי מהימן במיגו ,דאי לא תימא הכי קשה
דרבה אדרבה דרבה אית ליה דרמי בר חמא התם,
ואיהו אית ליה בשילהי המוכר את הבית גבי שטר
כיס דנשבע וגובה מחצה' ,וכן תוס' בשבועות שם
כתבו תירוץ זה ]אמנם שם כתבוהו בשם ר"ת[.
ותוס' בשבועות תירצו בשם ריב"א 'דהכא ]בשטר
פקדון[ צריך להחזיר לו בעדים משום שטרך בידי
מאי בעי ,אבל התם דאיירי בעסקא דפלגא מלוה
איכא למימר דאפשיטי דספרא זיירי ליה ]שהרי
הלוה הוא שצריך לשלם על השטר[.
ולא דמי כלל לההוא דפרק האומר דאמר היכא
דמוחזק לן דאית ליה אחים ואמר יש לי בנים
דנאמן במיגו דאי בעי פטר לה בגיטא ,עי' מהר"ם
'ר"ל אין ענינם שוה דשם אין מה לי לשקר מרע
להחזקה כאשר מובן מעצמו' ,ועי' גדו"ש 'ואיתא שם
ברא"ש הטעם דמה דאמר יש לי בנים אינו סותר
לגמרי החזקה ואולי שניהם אמת ולכן נאמן במיגו
]וזה כעין המהר"ם[ ,ולכאורה אם הכוונה למה
שמוחזק ביש לו אחים הרי כלל אינו סותר ואם למה
שמוחזק לנו שהיא בחזקת חייבת יבום הרי את
החזקה הזו הוא סותר לגמרי ,ואולי כיון שחזקה זו
היא בתולדה ממה שיש לו אחים ואותה אינו סותר
גם כלפי התולדה נחשב שאינו סותר לגמרי.
והרמב"ן והרשב"א שם ביארו דמיגו דבידו לגרשה
עדיפא כיון דבידו לעשות מעשה לפוטרה מזיקת
יבום וכל שבידו מהני גם נגד חזקה ,ובר"ן איתא שם
עוד דאינו סותר החזקה לגמרי דאולי מתו האחין.
וכן ההיא דהאשה שלום דבעי החזיקה היא
מלחמה בעולם מי אמר מיגו דאי בעי אמרה שלום
בעולם או דלמא כיון דהחזיקה היא ואמרה בדדמי

דף ה'

סה

לא אתי מה לי לשקר ומרע לחזקה ,ומייתי התם
מעין ההיא בעיא ,לא דמי כלל להך דהכא החילוק
מבואר בתוס' שם 'דהתם מרע לה ]המיגו חזקה[ הכא
לא מרע לה כיון דאמרה בדדמי ,ואי לא מרע התם
לפי שאין הווה כלל שיהיה פורע בתוך זמנו ,אבל
הכא מרע דיכול להיות אמת דמת במלחמה'.
ומשמע מדבריהם שנידון הגמרא כאן אינו אם מיגו
מועיל נגד חזקה אלא האם זו חזקה גרידא או שזה
כעין אנ"ס שלא פרע בזמנו כיון 'שאין הווה כלל
שיהיה פורע בתוך זמנו'.
ומיהו קשה מדתנן ביבמות בפרק בית שמאי יבמה
שאמרה תוך שלשים יום לא נבעלתי כופין אותו,
אחר שלשים מבקשים הימנו ,ומפרש התם דעד
שלשים יום מוקי איניש אנפשיה טפי לא מוקי,
ולכך לאחר שלשים יום אין כופין דלא מהימנא,
אף על גב דאית לה מיגו דאי בעיא אמרה אינו
יכול לבא עלי דנאמנת כדמוכח בסוף נדרים ,והנה
במאי דאיבעיא ליה אי אמרינן מיגו במקום חזקה
תמה רע"א ]תנינא סי' ק"ל הובא בנד"מ כאן[ מאי
מבע"ל 'הא בחזקה דאין אדם פורע תוך זמנו מוציאין
ממון ובמגו אין מוציאין ,הרי דחזקה עדיפא ממגו',
וע"כ משום שחזקת ממון של הלוה מסייעת למיגו,
וממילא לק"מ מיבמות ששם אין מה שמסייע למיגו
ולכן פשיטא דחזקה עדיפא ,עי"ש שמצא כן בשיט"מ
בשם גליון 'וקצת נראה דלא קשה מידי דהא פשיטא
דחזקה עדיפא ממגו דמגו להוציא לא אמרינן ועל ידי
חזקה זו אנו מוציאים והכא מיבעיא לן אי מהני מגו
שלא להוציא על ידי חזקה ולפי זה לא יקשה אמאי
לא פשיט מההיא דיבמות'.
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דף ו' ע"א
ת"ש מנה לי בידך אמר לו הין למחר אמר לו תנהו
לי ,אם אמר נתתיו לך פטור אין לך בידי חייב ,מאי
לאו נתתיו לך דא"ל פרעתיך בזמני ,אין לך בידי
דא"ל פרעתיך בתוך זמני וקתני חייב ,אלמא
במקום חזקה לא אמרינן מה לי לשקר ,ממ"ש למחר
א"ל תנהו לי ולא אמר לו כך מיד משמע שבא אליו
יום לפני הזמן והודה לו שיש לו מנה בידו ,אבל לא
א"ל תנהו לי כיון שהזמן מחר ,ורק למחר שהגיע
הזמן א"ל תנהו לי ,ומ"ש 'מאי לאו נתתיו לך פרעתיך
בזמני' דהיינו היום ,אמנם א"כ לא מובן איך מוכיח
מזה דלא אמרינן מיגו במקום חזקה ,והרי כתבו תוס'
לעיל שאי"ז מיגו שהיה יכול לומר פרעתיך היום כיון
שזה מיגו דהעזה ,ואולי מ"ש 'למחר א"ל תנהו לי' אין
הכוונה מחר ממש אלא יש מחר שהוא לאחר זמן ,או
שכבר כשבא וא"ל מנה לי בידך כבר הגיע הזמן,
ולמחר א"ל פרעתיך בזמנו כלומר אתמול שזה אינו
נחשב העזה.
ת"ש מנה לי בידך אמר לו הין למחר אמר לו תנהו
לי ,אם אמר נתתיו לך פטור אין לך בידי חייב
וכו' ,מאי אין לך בידי לא היו דברים מעולם דאמר
מר כל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי,
שיט"מ בשם הראב"ד הקשה 'למה ליה כל האומר לא
לויתי כאומר לא פרעתי ,נימא מפני שהוחזק כפרן,
שהרי הודה בעדים שהיה לו מנה בידו ועכשיו אמר
ליה אין לו ,דהא אמר רבי יוחנן מנה לי בידך והלה
אומר אין לך בידי והעדים מעידים שיש לו חזר ואמר
פרעתי אינו נאמן שהוחזק כפרן לאותו ממון'.
ונפ"מ שמצד כאומר לא פרעתי אינו נאמן לחזור בו
ולומר פרעתי אתמול ,שהרי כבר הודה שלא פרע,
אבל עדיין יכול לומר למחר פרעתי ,משא"כ מצד
הוחזק כפרן שאינו נאמן אפילו אם אמר שפרע אח"כ.
ותירץ שכיון שלא הוחזק כפרן ע"י עדים שהכחישוהו
אלא מכח הודאתו ,אינו נעשה כפרן בזה שיכול הוא
לומר 'לא הייתי זכור בתחלה מפני שהיה לו עמי
עסקים רבים ועתה חשבתי ולא היה לו בידי מעסק זה
כלום' ,ואע"פ שאין טענה זו מועילה לו שלא יתחייב
עפ"י הודאתו ,מ"מ אינו נעשה כפרן בזה ,ועוד תירץ
'שאין אנו אומרים הוחזק כפרן לאותו ממון אלא במי
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שכופר בבית דין ועדים מכחישים אותו אבל מי שאינו
כופר בבית דין אף על פי שמכחישים אותו במה
שאמר חוץ לבית דין לא הוחזק כפרן דעביד איניש
דלא אמר כל טענתיה חוץ לבית דין'.
בספר התרומות שער מ"ב ח"ז מביא שתי דעות לענין
הכופר בפני עדים כגון שאמר להד"ם בפני עדים
'ואמר להם התובע אתם עדי ,ואחר כך באו עדים
שלוה' ,י"א שלא הוחזק כפרן ויכול לטעון פרעתי
אח"כ ,וגם אין כאן הודאת בע"ד שלא פרע ויכול
לטעון פרעתי קודם ,וי"א שהאומר לא לויתי אפי' רק
בפני עדים כאומר לא פרעתי דמי ואינו נאמן לומר
שפרע קודם ,אבל נאמן לומר שפרע אח"כ ולא הוחזק
כפרן כיון שלא הי' בפני בי"ד.
והוכיח כשיטה השני' ממה שאמרו 'כאומר לא פרעתי
דמי' ,דמשמע שאם אמר פרעתי לאחר שעמדתי עמו
בב"ד נאמן ,ואמאי נאמן נימא הוחזק כפרן ואינו נאמן
לעולם ,אלא ע"כ שבא לומר שאפי' בפני עדים שלא
הוחזק כפרן ויכול לומר שפרע אח"כ עדיין יש את
הטעם של כל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי
שאינו נאמן לומר שפרע קודם.
ובגדו"ת כתב ששיטות אלו מובאות בטור בסי' ע"ט,
ושיטה שלישית מובאת שם בשם רב"י שגם אם כפר
רק בפני עדים נחשב כאומר לא פרעתי וגם הוחזק
כפרן 'ושוב אינו נאמן לאותו ממון אפילו לומר פרעתי
לאחר מכן'.
כל האומר לא לויתי כאומר כו' .הקשה ה''ר יצחק
מה צריך כאן לטעם כל האומר כו' ,הא ודאי כיון
שכבר הודה תו לא מהימן לומר שלא לוה,
דבשלמא בשבועות צריך להאי טעמא ,שאומר לו
מנה לי בידך והלה אומר להד''מ ואתו עדים ואמרי
ראינו שלוה ופרע) ,השתא( הא דקאמרי סהדי
שלוה מהימני ,והא דקאמרי פרע לא מהימני דהא
איהו קמכחיש להו דאמר לא לויתי ,והאומר לא
לויתי כאומר לא פרעתי דמי ,יש להבין כיון שבלא
הודאתו שלא פרע היה פטור ,למה לא יהיה נאמן
לומר שלא לוה בהפה שאסר ,ואולי הפה שאסר נגד
עדים אינו מועיל.
והנה במה שבע"ד מחייב את עצמו גם נגד עדים יש
נידון באחרונים אם הוא מדין נאמנות או התחייבות
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]עי' קצוה"ח סי' ל"ד[ ולשון תוס' 'והא דקאמרי פרע
לא מהימני דהא איהו קמכחיש להו' ,וכעי"ז כתב
רש"י בשבועות דף מ"א 'נאמנין הם על הלואה ואינן
נאמנין על הפרעון' ,משמע שהוא נאמנות גמורה,
ואדרבא העדים הם שאינם נאמנים לומר שפרע.
ואומר ר"י דאיצטריך לאשמועינן דלא מצי
למימר האומר לא לויתי לא שלא לוה כלל אלא
כאילו לא לויתי לפי שפרעתי ,משמע שלא רק בלא
לויתי היתה כזו ס"ד אלא גם באומר להד"ם.
א"ר הונא סמך לפלגא סמך לכולה ,פרש"י 'חייב
ליתן לו חלקו בכותל הראשון כאילו סמך כותל שני
כנגד כל הראשון ,דכיון דהתחיל סופו לגמור ויתן
תקרה ,ותנן אף על פי שלא נתן עליו את התקרה נותן
מיד' ,יל"ע מה טוען הסומך ,אם שאין דעתו להוסיף
למה חייב על הכל ,ואם מודה שדעתו להוסיף פשיטא
שחייב אע"פ שעדיין לא הוסיף ,כמו שחייב אע"פ
שעדיין לא נתן את התקרה.
ויתכן שאמנם מודה שדעתו להוסיף במשך הזמן אם
יהיה לו כסף וצורך ,אבל כ"ז שלא הוסיף עדיין אין
לו שום תועלת משאר הכותל ,ולא דמי ללא הניח
עליו תקרה שכבר כעת יש לו הנאה שיש לו שני
כתלים ואינו מחוסר אלא הנחת תקרה ,ומסתבר שכיון
שסמך כותל שלא יתעכב זמן מרובה מהנחת התקרה,
וכן בהניח עליו אפרזתא כיון שהתחיל את הגבהת
הכותל מסתבר שימשיך בקרוב וכבר כעת יש לו
הנאה.
ובדברות משה הערה כ"ד כתב דמיירי שאומר הסומך
שאינו יודע אם הוא עתיד לגמור ,שאם טוען שודאי
לא יגמור לא גרע מעבד היכרא ,אמנם ברב"י מבואר
שלר"ה אינו יכול לטעון שאין בדעתו לגמור ,וגם אם
אח"כ יעשה ליפתא וקרנא ל"מ ורק אם עשה מתחלה.
ובחזו"א ס"ב סק"ז הקשה לר"ה איך אפשר לחייבו
מספק ,ותי' שסתמא דמילתא אין אדם רוצה לקנות
חצי קנין] ,וכעין מ"ש תוס' לקמן דף כ"ג 'ולהכי
אחזיק לכשורי דאין אדם עושה קנין למחצה'[ ,ואם
מוכרח לקנות חצי בדעתו לקנות כולו ,ואם טוען
שלא היה בדעתו לקנות את הכל אינו נאמן כיון שזה
מילתא דלא שכיחא ,ולפי"ז אין הטעם משום
שמסתמא יגמור ,אלא שגם אם אינו יודע אם יגמור
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סז

עכשיו ניח"ל לקנות קנין שלם] ,ומ"ש רש"י 'כיון
שהתחיל סופו לגמור' היינו לאחר זמן[.
רש"י ד"ה סמך לפלגא שלא היה כותל חדש ארוך
ככותל הראשון אלא בחציו ,או בגובהו לא הגיע
לגובהו של ראשון ,וכ"כ תוס' 'האי לפלגא איירי
בין לאורך בין לגובה' ,ויש להבין תינח בחצי האורך
אמרינן שכיון שהגביה חצי האורך כנגד כל הגובה
גלי דעתיה דניחא ליה בגובה זה ומסתמא יגמור גם
את האורך ,אבל אם בנה רק בחצי הגובה של חבירו
מה"ת שדעתו להוסיף עוד בגובה ,והרי מלכתחילה
אמר שדי לו בגובה של ד"א ,וגם כעת לא הוסיף
כנגד כל הגובה שהוסיף חבירו ומה"ת שירצה
להוסיף עוד ,ומה שחבירו הוסיף דילמא משום
שרצונו לעשות גם עלייה ,והוא די לו בקומה אחת
שסתמא דמילתא לא די לה בד"א ולכן הגביה עוד
שתי אמות ,או שמה שחבירו הגביה כ"כ לא היה
אלא כדי שלא יהיה ניזק בהיז"ר בשום ענין וכמ"ש
תוס' לעיל.
ומה שהכריח את רש"י לומר שכך הוא גם לגבי
הגובה לכאורה ממ"ש 'ומודה רב נחמן באפריזא
ובאקבועי כשורי' ,ופירש"י שזה לענין הגובה,
וכעי"ז כתבו תוס' ,וא"כ מוכח דפליגי גם לענין
הגובה ,אמנם יד רמ"ה פירש את דברי ר"ה רק לענין
האורך ,וגם בהמשך לענין ומודה ר"נ באפריזא
ובקבעתא דכשורי פירש לענין האורך.
ומודה ר"נ באפריזא ובקבעתא דכשורי ,פרש"י
'שאם עשה בכותל שסמך מקום הנחת ראשי קורות
עלייה על פני כולה סופו להגביהו עוד כשיעור גובה
עלייה וניחא ליה בגובה דכותל ראשון ונותן חלק בכל
גובהו' ,מבואר שאפריזא זה נעשה בכותל שסמך,
אמנם הרמב"ם כתב 'וכן אם חקק בראש הכותל
שביניהן מקום להניח בו הקורות או שבנה עליו קורה
גדולה שהקורות נשענין עליה מחייבין אותו ליתן
חלקו בשש האמות כולן שהוסיף חבירו על הארבע
אמות אף על פי שלא בנה כל הכותל שהרי גילה דעתו
שהוא רוצה בכל הגובה הזה' ,היינו שבראש הכותל
שבנה חבירו הניח את האפריזא הזה ,וכתב הסמ"ע
בסי' קנ"ז ס"ק כ"ה 'ולפ"ז אפשר לומר דאפילו אם
לא בנה בחצירו כותל כנגד כותל המפסקת צריך

סח

בבא בתרא

פרק השותפין

לשלם כל הגובה'.
אמר רב הונא בי כוי לא הוי חזקה ,כתב חזו"א
'נידון זה לא יתכן בחולקים בפרעון אחר שבנה האחד
את הכותל דהרי בי כוי נעשה בשעת הבנין ,ואם
הנתבע מודה שהתובע בנה הכותל מכיסו ואחר שגמר
הכותל פרע לו חלקו אין לו להנתבע עזר מבי כוי
להוכיח פרעונו שהרי ע"כ בי כוי נעשה קדם פרעון,
אלא איירי שהנתבע טוען שבנו מתחלה בשותפות
ומוכיח הדבר מעשיית בי כוי' ,והקשה ממ"נ אם אין
להתובע עדים שהוא בנאו מכיסו בלא בי כוי נאמן
שבנו שניהם ,ואם יש להתובע עדים שבנאו בעצמו
מה תועיל הוכחת בי כוי ,ותי' שמיירי בסירב בפני
עדים לבנות למעלה מד"א ,וטוען שאח"כ התרצה
ושילם והראיה ממה שחבירו הכין לו בי כוי.
אמר רב הונא בי כוי לא הוי חזקה ,ואף על גב
דעבד ליה הימלטי ,דא"ל אמינא לכי פייסת לי לא
ליתרע אשיתאי ,פרש"י 'ואף על גב דמתנח ביה
הימלטי הם נסרים עבים שנותנים בצדי החורים להגין
על ראשי הקורות ולא מצי למימר ראובן אי לאו
דסייעי בהדך לא טרחית כל האי טירחא ,דא"ל שמעון
דכי מפייסת לי לא תתרע אשיתאי אמרתי בלבי שמא
תמלך לסמוך לי כותל אחר ולתת תקרה ותפייסני
בממון במה שהגבהתי לא אצטרך לקלקל כותלי
לנקוב בו חורים להנחת ראשי קורותיך'.
ויש להבין תינח בי כוי עשה כדי לא לקלקל את
הכותל ,אבל הימלטי למה הניח והרי יכול לתיתן
אח"כ ,ולכאורה מהם כלל אין ראיה שהרי יכול לטעון
שחבירו הניחם שהרי הם פונים לחצירו ,ודוקא בי כוי
ניכר שנעשה בשעת הבניה ,ועוד יתכן שבשעת הבניה
שהפועלים נמצאים שם ניחא ליה לעשות את כל
ההכנות ,מאשר להביא שוב פועלים שיעשו הימלטי.
אמר ר"נ אחזיק להורדי לא אחזיק לכשורי
לכשורי אחזיק להורדי ,רב יוסף אמר אחזיק
להורדי אחזיק לכשורי ,כתב הרמב"ן בשם ר"ת
'דאמתניתין קאי ,לומר שאם בנה אחד משלו והחזיק
אח"כ זה וסמך שם ראשי הורדי אחזיק לכשורי,
דאמרינן פיוסי פייסיה לגמרי לסמוך שם כדרך שהיה
לו לסמוך אלו סייעו מתחלה וכדרך שסמך חבירו
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בצד אחר ,ואין אומרין לא פייסו אלא לניעוץ זה,
מאחר שהמקום של שניהם בחזקת שניהם הוא עומד
ויד שניהם שוה בכותל ובמקום ,ולאו בחזקת טענה
ומחילה עסקינן אלא בחזקת שנתן' ]ומסתבר
שכוונתו למ"ש תד"ה האי בשם ר"ת[.
ויש להבין שפתח בפיוסיה פייסיה וסיים בחזקת
שנתן ,ואם נתן למה צריך לפייסו ,ועי' ריטב"א
שהקשה על פי' זה 'ואת"ל שנתן הא ודאי לגמרי נתן
חלקו וישתמש בו כחפצו להכביד כל מה שיסבול
דכותל שיתוף הוא' ,ואולי ס"ל לר"ת שאע"פ
שהכותל של שניהם מ"מ צריך הסכמת חבירו לסמוך
קורות על הכותל] ,וכשיטת הרא"ש שגם להגבהה
למעלה מד"א צריך רשות[ ,והנידון אם הסכמה
להורדי מהניא לכשורי ,ויתכן גם שכיון שמתחילה
בנה את הכותל משלו כעת הברירה בידו עד כמה
לתת רשות לחבירו ,האם יקח ממנו ממון מועט ויתן
לו רשות רק להורדי ,אבל האבנים יהיו שלו וגם לא
יוכל לשנות לכשורי ,או שעושהו שותף גמור בכותל
כמו אם היו בונים יחד מתחילה והרשות בידו להניח
עליו איזה קורות שירצה כאדם העושה בתוך שלו.
והובאה שיטת ר"ת גם ברשב"א בריטב"א ובר"ן,
ומ"מ מוסכם על כולם שגבי נטפי ושפכי ל"ש לפרש
כך ,ולכאורה גם בזה א"ל שאין הנידון מצד שהמים
נוטפים או נשפכים בחצר חבירו ,אלא על מה
שנוטפים על הכותל ובזה יכולים להחלישו ,וגם לזה
יתכן שצריך את הסכמת חבירו אע"פ שהכותל של
שניהם.
רש"י ד"ה תוס' כל חזקות הללו דשמעתין אינן
חזקות שלש שנים ,דלא שייך שלש שנים אלא
גבי חזקת קרקע שמחזיק בשדה חבירו ואומר
לקחתיו ממך ,אבל הכא בחזקת תשמישין בעלמא
מיירי שמשתמש בשל חבירו ,ובשעה אחת
משתמש בפניו ושותק הויא חזקה ,כדמוכח לקמן
דאמרי' ואי חבריה בטינא לאלתר הויא חזקה,
וטעמא משום דאמרינן לא שביק איניש
לאישתמושי בתוך שלו תשמיש של קביעות בלא
רשותו ,וכיון דמשתמש זה לפניו ושותק י"ל
דנטל רשות ממנו או נתן לו ממון ומכר לו
תשמיש זה ,מסתבר שאין כוונתו שכאן אי"צ ג"ש
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כיון שזה יותר הוכחה שקנה ממנו כיון שמשתמש
בפניו ,שהרי בקרקע צריך ג"ש גם כשמשתמש
בפניו ,אלא אדרבא כוונתו שלא נאמר שדוקא לענין
קרקע הוי חזקה כיון שעושה בה כאדם העושה בתוך
שלו ,משא"כ כאן שרק משתמש בה ,וע"ז אומר שגם
בזה אין אדם שותק ,אבל מה שלא צריך בזה ג"ש
הוא טעם אחר ,וכמ"ש הטור בשם הרשב"ם' ,שא"צ
ג' שנים אלא בדבר שיש בו חסרון קרקע כגון פתיחת
חלונות ומרזב ומזחילה שהם תשמישים גדולים
ורגילין לכתוב עליו שטר] ,ולכן עד ג"ש יש ריעותא
דאחוי שטרך[ אבל תשמיש קטן כזה אין רגילין
לכתוב עליו שטר הלכך לאלתר הוי חזקה'.
אמר ר"נ אחזיק להורדי לא אחזיק לכשורי
לכשורי אחזיק להורדי ,רב יוסף אמר אחזיק
להורדי אחזיק לכשורי ,ומצינו בזה ארבעה שיטות
בראשונים ,דעת הרשב"ם בהג"ה ברש"י שכאן לא
בעינן חזקת ג"ש אבל טענה צריך ,ותוס' לקמן דף
כ"ג כתבו בשם ריב"ם ההיפך שטענה לא בעינן אבל
חזקת ג"ש בעינן] ,ועי' שעורי ר"ש שהקשה כיון
שטענה ל"ב ע"כ שאין שטר ולשם מה צריך ג"ש[,
ותוס' שם כתבו דבעינן טענה ומשמע שבזה מסכימים
דבעינן ג"ש ,וכ"כ רב"י דבעינן גם טענה וגם חזקת
ג"ש ,וכ"כ הטור בשם ר"ת וכן דעת הרא"ש ,ורב"י
הביא מרבותינו שפי' דלא בעינן לא טענה ולא ג"ש,
וכ"ה שיטת הגאונים שהובא בטור בסי' קנ"ג וכ"ד
הרמב"ם.
אחזיק להורדי אחזיק לכשורי ,הקשו הראשונים
מהא דהבית והעלי' שנפלו שאם היתה העליה בנויה
בשקמים אינו יכול לבנותה בארזים שמכבידים יותר,
ותי' הרמב"ן שבמקום חמשה כשורי מניח עשרה
הודרי וכן להיפך ,שלא נחשב שמוסיף בהיזק כיון
שבס"ה אינו מכביד על הכותל יותר ממה שהיה
קודם ,וכ"כ הר"ן ,והראב"ד תי' שהכל תלוי במנהג
ושם בנהגו להקפיד וכאן בלא נהגו.
והרשב"א תי' ששם יש לבעל העליה רק שעבוד על
הבית ולכן א"י להוסיף על הכובד ,אבל כאן יש לו
שותפות בגוף הכותל ולכן יכול להוסיף ,ובלבד שלא
יתקלקל הכותל בכך לדעת הבקיאין ,והוסיף
הרשב"א שזה שייך רק לתרץ אם מדובר כאן בחזקה
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בגופו של הכותל ,אבל אם זה רק חזקת תשמיש ע"כ
צ"ל כתי' הראב"ד.
ורבינו יונה כתב לתרץ שגם בבית ועלי' אם הם
בנאוה יכול העליון לטעון שכיון שהיה יכול בתחילה
לסכך בארזים לא הפסיד דינו ,ומיירי כשלקחוה
בנויה ,עוד תירץ שכאן טוען שלקח הכותל להשתמש
בו גם לכשורי ,משא"כ שם שלא טוען כך ,ותוס'
לקמן דף כ"ג כתבו שכיון שמיירי בטוען שקנה ממנו
'ולהכי אחזיק לכשורי דאין אדם עושה קנין למחצה'.
לנטפי אחזיק לשפכי אבל לצריפא דאורבני לא ,רב
יוסף אמר אפי' צריפא דאורבני ,פרש"י אבל
לצריפא דאורבני לא ,גג של צריף שמכסין אותו
בענפי ערבה והיינו אורבני ומתוך שהטיפין סמוכין
מאד אין בעל החצר יכול להשתמש תחתיהם'.
ויש להבין הרי לכאורה איפכא מסתברא שגג חלק של
אבנים או טיט כל המים יורדים ממנו לחצר ,משא"כ
גג של ענפים שחלק מהגשם יורד לתוך הצריף וחלק
נספג בענפים ובעלים ,עוד יש להבין מה"ת שמי שיש
לו גג ממש יעשה במקומו גג של ערבה ,אמנם זה א"ל
כמ"ש הרמב"ם' ,ואפילו לבנות על גגו כמין צריף עד
שירדו המים במהרה לחצר חבירו בונה ,שהרי הוחזקו
מימיו של זה לירד לחצר חבירו' ,היינו שבונה את
הצריף על הגג ולא שמחליף את התקרה ,ואולי בזה
גם ניחא שלכן יש יותר מים או שיורדים יותר
במהירות בגלל השיפוע.
אמנם בעיקר פירוש רש"י מצינו בחדושי רבינו ברוך
שכתב ההיפך ,שמ"ש 'אבל לצריפא דאורבני לא',
הכוונה שאם הוחזק לצריפא דאורבני אינו יכול
לשנותו לגג רגיל שיש בו נטפי או שפכי ,וז"ל 'כלומר
אם היה לו צריף של ערבה סמוך לחצר חבירו ,לא
יוכל להעמיד במקומו בנין לשפוך מימיו בחצר ,מאי
טעמא כי הצריף עשוי במדרון מוסמך לקרקע,
וכשיורדין מימיו אינן חופרין קרקע החצר ,והגג
הגבוה דלפו חופר הקרקע ,וי"א טעם אחר ,כי המטר
כשיורד על אותו צריף ,יורדין ממנו טיפין דקין
כשיעור משך העצים הדקים שבה .אבל גג הבנוי יותר
עבה ,יורד המטר ]כולו במקום אחד[ ,והו"ד באו"ז.
וכעי"ז כתב בפסקי הרי"ד 'אבל לצריפא דאורבני לא,
פי' אבל אם החזיק לצריפא דאורבני שכיסה גגו
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בקילחי ערבה שעשאן כמין צריף ומקלחין לתוך חצר
חברו אינו יכול לשנות לכסות ברעפים שהן נטפי או
לעשות שופכי ,מפני שטיפטוף האורבני הוא דבר
מועט ואם קיבל עליו זה המועט לא קיבל עליו נטפי
או שופכי'.
אמר ר"נ אחזיק להורדי לא אחזיק לכשורי
לכשורי אחזיק להורדי ,רב יוסף אמר אחזיק
להורדי אחזיק לכשורי וכו' ,פרש"י שמיירי בסומך
על כותל חבירו ,והקשו הראשונים שא"כ אי"ז שייך
לסוגיא כאן דמיירי בכותל השותפין.
והנה במה שבנפל הכותל יכול לבנותו למעלה מד"א
גם אם אין חבירו רוצה בכך ,כתב הריטב"א 'וש"מ
דחיובי הוא דאין מחייבין אותו אבל אם רצה למחות
שלא יגביהנו חברו אינו רשאי' ,וכ"כ נמו"י בהבית
והעליה ,וכ"כ בפיה"מ לרמב"ם 'ואם רצה אחד מהם
להוסיף על ארבע אמות ברום הכותל הרשות בידו,
אבל לא יוכל לכוף לחברו שיבנה עמו' ,וכן דעת
הרשב"א 'שכיון שהכותל של שניהם 'אין אחד מהם
יכול למחות ביד חברו אלא זה מגביה ונועץ וזה
מגביה ונועץ ]קורותיו[ שכל אחד על שלו הוא
מגביה' ,אמנם דעת הרא"ש שאינו יכול להגביה בלא
רשות חבירו כיון שהכותל של שניהם והובאו שני
דעות אלו בשו"ע סי' קנ"ז.
ובדעת הרא"ש יל"ע אם יכול גם למחות בו שלא יניח
עליו את קורותיו אע"פ שהוא של שניהם ,וא"כ היה
אפשר לפרש את כל הסוגיא לענין כותל השותפים,
שידוע שכבר נתן את חלקו והנידון אם כבר הניח שם
הורדי ולא מיחה אם יכול לשנותם לכשורי או שיכול
למחות בו ,וכן נטפי ושפכי אין הכוונה שנוטפים על
החצר אלא שנוטפים על הכותל המשותף ויש חשש
שיקלקלו אותו בזה ,והנידון אם יש יותר קלקול
בשפכי או שכיון שהחזיק שיהיו מימיו נוטפים אמרינן
שאין נפ"מ איך ינטפו.
אמנם כל זה היה אפשר לומר רק בשיטת הרא"ש,
אבל הרא"ש עצמו מפרש את הסוגיא כאן לענין
המשתמש בכותל חבירו ,ומה שלא ניחא לו בזה יתכן
משום שגם מה שכתב שיכול למחות בו לענין הגובה
אינו משום שמכביד על הכותל ,שזה ע"כ מיירי
כשידוע עפ"י בקיאים שאין מקלקל בזה את הכותל
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וכמ"ש הרשב"א ,אלא משום שממעט את אוירו
וכמ"ש הרא"ש וזה אינו שייך לענין הקורות.
דף ו' ע"ב
המשכיר בית לחבירו משתמש בזיזיה ובכתליה עד
ד' אמות ,ובעובי הכותל במקום שנהגו ,אבל
בתרבץ אפדני לא ,יש להבין וכי בזיזים וכתלים
משתמש גם במקום שלא נהגו ,גם יש להבין מ"ש
שבתרבץ אינו משתמש ,ולמה אינו תלוי במנהג כמו
עובי הכותל ,ולא מסתבר שגם אם נהגו לא ישתמש
בו.
וכתב רב"י שמ"ש בעובי הכותל במקום שנהגו 'קמ"ל
דסתמא כגון שאין שם מנהג ידוע אין משתמשין
בעובי הכותל] ,אבל בזיזים וכתלים משתמש גם
כשאין מנהג ידוע[ ,והא דלא קאמר אבל לא בעובי
הכותל ]כמ"ש אבל לא בתרבץ אפדני[ ,לפי שהיה
ידוע להם שיש מקומות שנהגו להשתמש בעובי
הכותל' ,משמע שבתרבץ לא היה ידוע שיש מנהג,
וא"כ תרבץ גרע מעובי הכותל ,וא"כ למסקנא
שמשתמש בתרבץ וברחבה לכאורה כ"ש שמשתמש
בעובי הכותל.
עוד פירש רב"י שמ"ש 'במקום שנהגו' הכוונה
'במקום שנהגו בעלי בתים עצמם להשתמש בעובי
הכותל' ,וניחא שזה מועיל רק לעובי הכותל ולא
לתרבץ אפדני ,שאע"פ שבעה"ב משתמש בו אין
רשות למי ששכר חדר אחד ,וכ"כ הר"ן.
והנה מסקנת הגמרא שמשתמש אפילו בתרבץ אפדני
ואפילו ברחבה שאחורי הבתים ,ומשמע בלא שנהגו,
וא"כ לכאורה כ"ש שבעובי הכותל משתמש בלא
שנהגו ,אמנם הרמב"ם בפ"ו משכירות ה"א כתב
'המשכיר בית לחבירו בבירה גדולה משתמש בזיזיה
ובכותליה עד ד"א ובתרבץ של חצר וברחבה שאחורי
הבתים ,ומקום שנהגו להשתמש בעובי הכותלים
משתמש בעובי הכותלים' ,וכ"כ בשו"ע סי' שי"ג,
ולפירוש השני ברב"י ניחא ,שבתרבץ וברחבה
הבעה"ב ודאי משתמש וס"ל להלכה שדי בזה שגם
השוכר ישתמש ,משא"כ עובי הכתלים שיש מקומות
שגם הבעה"ב עצמו אינו משתמש ,ואז ודאי שהשוכר
לא עדיף ממנו.
אמר רבינא האי כשורא דמטללתא עד תלתין יומין
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לא הוי חזקה בתר תלתין יומין הוי חזקה ,ואי
סוכה דמצוה היא עד שבעה יומין לא הוי חזקה,
בתר שבעה יומין הוי חזקה ,יש להבין למה גרע
סוכה דמצוה מסוכה דצל שאין לו שלשים יום,
ופרש"י 'דכל תלתין יומין לא קפיד איניש ולא מחי
סבור חברי זה צריך לצל ולימים מועטים יטלנו משם,
ואי סוכה דמצוה היא לבתר ז' הויא חזקה דכיון
דשבקוה עלה יותר מן הצורך הוה ליה למחויי'.
והיינו סוכה הנעשית לצל עראי אינה נעשית בפחות
מל' יום ולכן אינו צריך למחות בו עד אז ,אבל סוכה
דמצוה כיון שדי לה בשבעה ימים ,אם לא סתר אותה
משמע שרצונו להשאירה בקביעות ולאו דוקא לחג,
והיה לו למחות בו מיד אחר שבעה ,ומה שאינו יכול
לומר שאחר החג הניחה שתהא לו לצל ל' יום ,כתב
רב"י 'מעיקרא אדעתיה דמצוה סבל לו ,וכיון שנגמרה
המצוה ,אין דרך לסבול סבל שנית אדעתא דצל'.
והרשב"ם כתב שהיה דרכם לקבוע סוכה לצורך כל
השנים ולכן אם הניחה אחר החג משמע שדעתו
להניחה גם לסוכות של השנים הבאות ,ובפירוש ר"ח
כתב 'ויש אומרים בסוכה של מצוה עד שלשים
ושבעה של מצוה' ,כלומר שנוספים לו עוד שבעה
ימים על השלשים ,וכ"כ ביד רמ"ה שאם נשלמו ל'
יום בתחילת סוכות נוספו לו עוד שבעה ימים ,אבל
אה"נ אם בנה בתחילת ימי סוכות יש לו עד שלשים
יום.

לפי שהם כבידות ,ואע"ג דבההיא דאחזיק לנטפי
איירי בחזקת ג' שנים ולא שייכא הכא אגב אינך
מייתי לך'.
ולכאורה כוונתו שגם גבי כשורי והורדי אמרינן שנתן
חלקו בכותל ,ויש להבין א"כ אמאי אחזיק להורדי לא
אחזיק לכשורי אחר שהוא שותף בו ,ויתכן שאין לו
רשות להכביד על כותל השותפין ,עוד יש להבין א"כ
למה נוקט את הנפקותא לענין כשורי ולא לענין עיקר
הדין שכיון שסמך הורדי או כשורי הוי בחזקת שנתן.
ובחדושי הר"ן כתב בשם ר"ת 'דהיכא דאחזיק להודרי
אמרי' דפיוסי פייסיה לגמרי ונתן לו חלקו ונמצא יד
שניהם שוה בכותל ,דאם לא שפרעו לא היה נותן לו
רשות להחזיק בכותל כלל ,ולא חיישי' דילמ' לא
פייסו אלא לניעוץ זה בלבד ,דכיון שמקום הכותל
בחזקת שניהם וזה סמך שם הרי הוא בחזקת שנתן',
ויש להבין א"כ אמאי ס"ל לר"נ דלא אחזיק לכשורי,
ואולי בזה גופא פליגי אם הוא סימן לנתינת רשות
בעלמא או סימן לקנין ,אמנם יש להבין כיון שמדובר
בכותל השותפין מה לי ולסימנים הרי חייב לשלם את
כל חלקו וממילא יניח עליו מה שירצה ,ואולי כיון
שבנה משלו הרי יכול לקבל ממנו רק מעט דמים דמי
הנאתו או אפילו להרשותו בחינם אבל לא לתת לו
חלק באבנים ,ויכול גם לקבל ממנו את דמי חצי מה
שבנה ותהא יד שניהם שוה ,וזה הנידון באחזיק
להורדי אם אחזיק לכשורי.

תד"ה האי האי כשורא דמטללתא .אומר ר"ת
דאמתני' קאי דעד שלשים יום לא הוי חזקה והוי
בחזקת שלא נתן מכאן ואילך הוי בחזקת שנתן
ואתי שפיר דנקטיה הכא )ולא בחזקת הבתים(
דבע"א למה הביא דברי רבינא הכא היה לו
לקובעם בח"ה דבשלמא רבא ורב נחמן הביא כאן
שנחלקו לעיל ארב הונא וקאמר נמי מודה רב נחמן
וכו' .כ"ה בכתבי היד ,ויל"ע אם גם גבי כשורי
והורדי מפרש כך.
ובתו"י כתב בשם ר"ת לענין כשורי והורדי 'דלאו
בחזקת שנים איירי דא"כ לא הוה שייכא הכא ובפרק
חזקת הבתים הוה ליה למתניה ,אלא אסמך לו כותל
אחר דמתניתין קאי ,דאם )אותם( ]אותו[ שסמך הניח
על הכותל המפסיק הורדי אין יכול להניח שם כשורי

תד"ה עד לאו דוקא שבעה דבשמיני עצרת לא יוכל
לסתור ,ותו"י בשם רשב"ם כתב דשבעה ימים היינו
אחר שמונה של חג ,והראב"ד כתב שקמ"ל שאם
שלמו הל' יום בתוך החג לא עלתה לו חזקה עד כלות
החג ,וזה כעין הי"א שהביא הר"ח ,ויד רמ"ה כתב
שהכוונה לשבעה ימים ממש וביום השביעי סמוך
לביה"ש יכול לשמוט ממנה קורה אחת ]ובבני א"י
מיירי[.
אמר אביי שני בתים בשני צדי רשות הרבים ,זה
עושה מעקה לחצי גגו וזה עושה מעקה לחצי גגו,
זה שלא כנגד זה ומעדיף ,מאי איריא ברשות
הרבים אפילו רשות היחיד נמי ,רשות הרבים
איצטריכא ליה ,מהו דתימא נימא ליה סוף סוף הא
בעית לאצטנועי מבני רשות הרבים ,משמע שאחד
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טוען שאין רצונו כלל לעשות מחיצה ,כיון שבלא"ה
יש להם נזק מבני רה"ר ,וקמ"ל שחייב לעשות מחיצה
כדי שלא יזיק את חבירו ,אבל אינו חייב לעשות הכל
לבדו אלא החיוב מוטל על שניהם.
וכתב נמו"י שא"א לומר 'לחד ליעביד כולה ,מצי אמר
מיתרע אשיתא) ,אבל בכי האי גוונא כופין זה את זה(
ולא מצי חד למימר לחבריה אנא עביד לך בחלקך
כולה ואני אתן לך חצי הוצאה כמו שמגיע לחלקי
דמצי אידך למימר ליה לא בעינא ]לבנות כותל שאינו
שלי ומשום הכי כל כה"ג אין כופין זא"ז לסלק
ראייתו אלא כל אחד כופה את חבירו לעשות מעקה
לחצי גגו ומעדיף ותו לא כדי שלא יראה את חבירו
להדיא[ )להכביד כותלי( וכדאמרן.
כך מוגה בנמו"י עפ"י הספר דרך תמים ,ולא מובן
למה הוצרך לטעם של 'כותל שאינו שלי' כשכבר
מבואר בגמרא טעם של תיתרע אשיתאי ,ועי' נח"ד
שדברי הנמו"י מגומגמים ויש להגיה בדבריו.
ולכאורה היה זה טעם למה אם אחד מוכן לבנות הכל
אצלו ולקבל חצי הוצאה מחבירו ,שיכול הלה לסרב
ולומר שאינו מוכן לשלם חצי הוצאה על כותל שיהיה
שייך לחבירו ,ולפי"ז יש להגיה כך בנמו"י 'ולא מצי
חד למימר לחבריה אנא עביד לה בחלקי כולה ואתה
תתן לי חצי הוצאה כמו שמגיע לחלקך ,דמצי אידך
למימר ליה לא בעינא לבנות כותל שאינו שלי',
כלומר שאינו מוכן להשתתף בבנית כותל שיהיה של
השני שהרי רק הלה יכול להשתמש בו.
תד"ה בשני אומר ר"י דוקא בשני צדי רשות
הרבים שאין האחד מרגיש בחבירו כשעולה בגגו
שיזהר ממנו ,מדאמרינן בסמוך אבל בין גג לגג
לא ,והר"ן כתב 'הא דהכא בגגין מקורין שהן כעין
בית או בגגין שלפני הבתים ]כמדומה כוונתו למה
שקורין היום מרפסת[ שהם עשויי' לתשמיש עסיקי',
וכ"כ הר"י מגאש וכ"כ בשו"ע סי' קנ"ט 'שני בתים זה
בצד זה ,והיו גגותיהם עשויים לדירה ,אפילו היו
בשני צידי רשות הרבים ,זה עושה מעקה לחצי גגו
וזה עושה מעקה לחצי גגו שהוא דר בו ,זה שלא כנגד
זה ,ומעדיף כדי שלא יראו זה את זה'.
תד"ה מהו וא"ת והיכי הוי ס"ד דמצי למימר ליה
הכי ,דאטו משום דקדם זה ועשה הורע כחו ויכול
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לדוחקו זה לעשות כל הכותל ,יש להבין כיון דלא
אסיק אדעתיה סברא דתיתרע אשיתאי למה לא יוכל
לדוחקו ,כיון שאינו מפסיד אלא אדרבא שניהם
מרויחים את העודף ,הוי מידת סדום אם לא יסכים.
ויש לומר דס"ד כיון דאם לא קדם זה ועשה זה
הוה מצי למימר שקול אוזינקא וזיל ועשה כל
הכותל ,או הב לי אוזינקא ואעשה אני הכל ,ונרויח
בין שנינו שלא נצטרך להעדיף ,השתא נמי מצי
למימר ליה הכי ,אמנם ברש"י מובא בשם תוס'
שהטענה שלו היא 'אילו לא קדמת אותי הייתי עושה
כולו בגגי אבל לחצאין לא עבידנא דטריחא לי לחזר
אחר פועלין בשביל דבר מועט' ,ויתכן שסובר שמה
שירויחו בין שניהם את ההעדפה אינו טענה ,שיאמר
לו לרווחים שלך איני אחראי ולרווחים שלי אל
תדאג ,אבל מה שגרם לו במה שמיהר לבנות חצי
טוען עליו שגרם לו הפסד.
קמ"ל דלא מצי אמר ליה כיון שכבר עשה זה ולא
אמר לו קודם ,משמע שכן ס"ל לדינא שלפני שבנה
יכול לומר לו שיעשה אחד מהם לבד את הכל ,וכ"כ
בשו"ע סי' קנ"ט 'ואם בא אחד לפנינו ותבע ואומר
לחבירו או תעשה אתה המעקה ואני אתן לך חצי
ההוצאה או תן לי ואעשנו ,שומעין לו'.
ועי' חזו"א שלפי מ"ש תוס' שהטענה היא משום
שרצונו להרויח את ההעדפה ,אם יאמר לו שאינו
מסכים שאחד יבנה את הכל אלא כאו"א יבנה חצי
והוא מקבל עליו לעשות את שני ההעדפות ,שוב אין
לו טענה עליו גם אם יבוא אליו בתחילה ,ולכאורה
לפירוש התוס' שברש"י שטענתו היא 'דטריחא לי
לחזר אחר פועלין בשביל דבר מועט' ,אם יאמר שהוא
יביא פועלים לבנות את חצי הגג של חבירו שוב אין
לו טענה ,ועי' נח"ד.
אי לגדיים וטלאים בכדי שלא יזדקר בבת ראש
סגי ,יש להבין מהיכן באו גדיים וטלאים לגגות אלו,
ואולי נהגו לגדל גדיים בגגות ,כמו שמצינו הכלב
והגדי שקפצו מראש הגג.
עוד יש להבין תינח גבי לבוד שייך שיעור של בבת
ראש שאם יש רווח בין הקרקע למחיצה שיכול
לעבור שם הגדי 'להדיא בלא עיכוב' כלומר בלא
להשפיל את ראשו ,וזה שייך לגבי רווח אבל לענין
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מחיצה נמוכה לכאורה השיעור שאינו יכול לקפוץ
מעליה ,ואולי שיעור זה שוה לזה ,עי' פסקי הרי"ד
שגם כאן השיעור ג"ט ,ויתכן שהכוונה שעל המסיפס
שהוא יתידות קטנים יקבע קנה ארוך בגובה ג"ט
פחות משהו ודי בזה לחסום את דרכם של הגדיים.
לעולם לנתפס עליו כגנב במסיפס מצי משתמיט
ליה ]אמר ממצורי קממצירנא[ במחיצת עשרה לא
מצי משתמיט ליה ,פרש"י 'מצי משתמיט ליה ולומר
חפץ נפל מידי על גגך ונכנסתי אצלך ליטול',
]ומסתבר לפי"ז שאינו גורס 'ממצורי ממצרנא' וכן
ליתיה בחלק מכתה"י[
ויל"ע האם מה שבמחיצה עשרה אינו יכול לומר
שנפל מידו חפץ ,הוא מכיון שסתמא דמילתא ידו
נמצאת מתחת למחיצה ,או שגם אם יפול חפץ לגגו
של חבירו אין אדם עובר מחיצה של עשרה טפחים
בלא רשות.
אמנם הר"י מגאש ]הו"ד בשיט"מ[ גורס כך וכ"ה
בחלק מכתה"י וכן הוא ברי"ף ,ופירש בשם ר"ח
ש'ממצורי ממצרנא' הכוונה מלשון פישוט עצמות,
ואין הכוונה שיאמר שנפל לו שם חפץ ,אלא 'שיפיל
עצמו על גגו של שמעון ויאמר אמצורי ממצרנא'.
והרי"ף גורס ממצורי ממצרנא וכתב נמו"י 'דהיינו
פישוט עצמות והשתא לא מצי טעין הכי ולומר בעוד
שהייתי פושט עצמי נפל כלי זה מידי דכיון דגבוה כ"כ
עשרה טפחים אי אפשר אלא אם כן עבד הוא מרצון
ויהיה נתפס כגנב'] ,הרי שמצרף את שני הפירושים,
שע"י פישוט עצמותיו נפל הכלי מידו[.
אמר ר"נ אמר שמואל גג הסמוך לחצר חבירו
עושה לו מעקה גבוה ד' אמות אבל בין גג לגג לא,
ור"נ דידיה אמר אינו זקוק לד"א אבל זקוק
למחיצת עשרה וכו' ,מיתיבי אם היה חצרו למעלה
מגגו של חבירו אין נזקקין לו ,מאי לאו אין נזקקין
לו כלל ,לא אין נזקקין לד' אמות אבל נזקקין
למחיצת עשרה ,לשון אין נזקקין משמע שגם בעל
הגג אינו זקוק לעשות מחיצה של ד"א וכגון שהחצר
גבוהה מהגג ד"א ,אמנם בכתה"י הלשון 'אם היה
חצרו למעלה מגגו של חבירו אין זקוק לו ,מאי לאו
אין זקוק לו כלל ,לא אין זקוק לד' אמות אבל זקוק
למחיצת עשרה' ,וכן הוא בהמשך הסוגיא כשמביא את
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הברייתא הזו שוב ,והיינו שזה דינו של בעל החצר
וכמו שפתח 'היה חצירו למעלה' ,אבל דינו של בעל
הגג לא התפרש כאן.
וכתב שיט"מ בשם הר"י מגאש שמיירי בהיתה חצירו
גבוהה מהגג ד"א ,ולכן מצד היז"ר אין זקוקים כלל
זל"ז ,שהרי מהגג א"א לראות בחצר הגבוהה ,ומה
שרואים מהחצר לגג אינו היזק כיון דלא קביעא
תשמישתיה ,ורק צריך מחיצת עשרה לנתפס כגנב,
וגם זה אינו מוטל אלא על בעל החצר הגבוה' ,לפי
שאין לך מחיצה יתירה מאותה גובה שבין קרקעות
של ראובן לגגו של שמעון ,והדבר ידוע שהעליון יכול
להפיל עצמו בתחתון ואומר אמצורי קא ממצרנא
ונפלי ,אבל התחתון אין יכול לעלות אל העליון ואומר
אמצורי קא ממצרנא מחלקי ,לפי שעל העליה אי
אפשר להיות אלא בכונה'.
והו"ד הרי"מ ברב"י וכתב שאינו נכון כיון שאע"פ
שהחצר גבוהה ד"א מהגג מ"מ יש בה היז"ר ]כיון
שיכול בעל הגג לראותו כשעומד על שפת חצירו
וכסברת ר"י בתד"ה שתי[ ,והקשה רב"י כיון שבעל
הגג חייב במחיצת ד"א משום היז"ר מה צורך
במחיצת י"ט לנתפס כגנב ,ותי' שהכוונה שבעל החצר
'אין זקוק לו לסייעו בד"א שחייב בעל הגג לבנות,
אבל זקוק הוא לסייעו בדמי מחיצה י' ,ושאר ההוצאה
יוציא בעל הגג משלו' ,וכ"כ רב"י בהמשך דבריו
'אבל בעל החצר זקוק לסייע עמו בבנין ד' אמות כדי
חצי דמי מחיצה עשרה של הוצא ודפנא ,לפי שבחיוב
עשיית מחיצה י' שניהם שוים ,כדי שיהא העובר
לרשות חבירו נתפס כגנב'.
מבואר שבזה מודה רב"י לרי"מ שאע"פ שבעל החצר
גבוה ד"א מהגג מ"מ חייב לעשות מחיצת עשרה כדי
שיתפס כגנב אם ירד למטה ,ולכן זקוק הוא לסייע את
בעל הגג בדמי מחיצה עשרה ,אבל לא ישלם את כל
אותם הדמים שהרי בעל הגג חייב גם באותם י"ט מצד
היז"ר] ,ולא התבאר בדבריו אם יש חשש נתפס כגנב
גם מלמטה למעלה וא"כ יש לבעל הגג שני סיבות
לחייבו באותם י"ט[.
ומבואר ברב"י שאע"פ שהעליון גבוה ד"א מגגו של
התחתון עדיין חייב העליון במחיצה כדי שלא יהיה
נתפס כגנב ,ויש להבין איך יתכן שמחיצה י"ט
מועילה לזה וגובה של י"ט אינו מועיל ,ואם החשש
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שמא הוא יפול ניחא ,עוד יתכן שאינו תלוי בקושי,
אלא גובה שבין חצר לגג שנעשה ממילא אינו מחשיב
את מי שעובר אותו לגנב ,ודוקא מחיצת עשרה שבאה
לתחום את המקום שמשם ואילך אין רשות לעבור,
בזה מי שעובר אותה נחשב כגנב.
וכדעת רב"י שיש היז"ר גם מהנמוך לגבוה כ"כ
בפסקי הרא"ש' ,וכן אם חצרו למעלה מגגו של חבירו
אין בעל החצר זקוק למחיצת ד' אמות דאין היזק
ראיה מחצר לגג ,אבל זקוק למחיצת עשרה שלא יהא
נתפס כגנב ,אבל בעל הגג צריך לבנות על שלו
מחיצה גבוה ד' למעלה מקרקעית החצר שלא יראוהו
כשהוא עומד בשפת חצרו ומשתמש' ,מבואר שהבדל
הגובה של ד"א אינו מונע היז"ר מהתחתון ,וזה דלא
כר"י מגאש אלא כרב"י ,וכדעת ר"י בתד"ה שתי.
עוד כתב הרא"ש 'ואם הגג נמוך מן החצר עשרה
טפחים אין בעל החצר מסייע לבעל הגג בבנין כלום',
מבואר שכאשר יש הבדל גובה של י"ט ביניהם שוב
אין נתפס כגנב לא מצד התחתון ולא מצד העליון,
ודלא כר"י מגאש ורב"י שאינו מועיל לעליון.
ויש להבין איך יועיל הפרש גובה של י"ט לעליון וכי
לא יוכל לומר שנפל ממנו חפץ על גגו של תחתון,
ויש לבאר שגם אם יפול לו חפץ לעולם אין אדם
עובר עשרה טפחים המפרידים בינו לבין חבירו ,בין
אם של מחיצה בין של גובה ובין אם חלקם גובה
וחציים מחיצה ,כמו שלא יכנס לביתו של חבירו כדי
לקחת מה שנפל לו שם.
עוד כתב הרא"ש 'אבל אם אין הגג נמוך מן החצר
עשרה ,אחר שיבנה בעל הגג עד כנגד קרקעיתה של
החצר ,אז נותן בעל החצר לבעל הגג כמו שהיה צריך
לעשות מחיצה י' שלא יהא נתפס כגנב ,כגון אם היה
הגג נמוך מן החצר ו' טפחים נמצא שעל שניהם מוטל
להוסיף על אותו הבנין ד' טפחים שלא יהו נתפסין זה
על זה כגנב ,הלכך נותן בעל החצר הוצאת שני
טפחים לבעל הגג'.
מבואר ברא"ש שגובה י"ט בין חצר לגג מועיל לנתפס
כגנב בין לגבוה בין לנמוך ,ומה שצריך מחיצת עשרה
הכוונה להשלים עד גובה עשרה] ,ובתרתי פליג על
הרי"מ ,האחד שגובה מועיל לנתפס כגנב הן לגבוה הן
לנמוך ,ושיש היז"ר מהנמוך לגבוה גם כשיש ביניהם
הבדל גובה של ד"א[.
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ויש להבין למה צריך בעל החצר ליתן דמי שתי
טפחים ,והרי באותם ד"ט יש לבעל הגג שני סיבות
לבנותם ,האחד למנוע היזק ראיה והשני לנתפס כגנב,
ולבעל החצר יש רק סיבה אחת לנתפס כגנב ,וא"כ
מהראוי שגם באותם ד"ט ישלם בעל הגג כפול מבעל
החצר ,ואולי אין חילוק בין סיבה אחת לשתי סיבות.
ובמה שכתב הרא"ש שבעל החצר נותן 'הוצאת שני
טפחים לבעל הגג' יש להבין למה לא יסייע מלמטה
שהרי גם בזה נאמר אם אין יסוד אין בנין ,ועי' פל"ח
'כלומר מה שיצטרך להוצאת השני טפחים ואם
צריכים ליסוד קצת ודאי דצריך גם כן ליתן חלקו',
אמנם עי' ביאור הגר"א בסי' ק"ס סק"ג כמדומה
שאינו צריך לסייעו ביסוד.
ובמה שנחלקו הרי"מ והרא"ש אם כשאחד גבוה
מחבירו שייך נתפס כגנב מלמטה למעלה ,יש לבאר
שהרי"מ שמפרש 'ממצורי קממצירנא' ,שהוא לשון
חילוץ עצמות שיכול תוך כדי כך ליפול למטה אבל
לעולם לא יעלה למעלה ,והרא"ש יפרש כרש"י
שהכוונה שיטען שנפל לו חפץ וזה שייך גם מלמטה
למעלה ,שאם אין גובה העליונה עשרה טפחים הרי
יכול ליפול מידו חפץ לחצר העליונה כשהולך על
שפת הגג עד שישלים את הגובה לי"ט] ,אבל למעלה
מי' לא יפול ,או שגם אם יפול לעולם אין אדם עובר
עשרה טפחים המפרידים בינו לבין חבירו בין אם של
מחיצה בין של גובה ובין אם חלקם גובה וחציים
מחיצה[.
מיתיבי אם היה חצרו למעלה מגגו של חבירו אין
זקוק לו ,מאי לאו אין זקוק לו כלל ,לא אין זקוק
לד' אמות אבל זקוקא למחיצת עשרה ,וכל זה לענין
בעל החצר שאינו זקוק אלא לי"ט אבל בעל הגג הרי
צריך לעשות מחיצת ד"א שלא יהיה היזק ראיה מצידו
לבעל החצר] ,אא"כ החצר גבוהה ד"א שאז תלוי
במחלוקת הראשונים[ ,נמצא בעל החצר חייב
במחיצת י"ט לבעל הגג ,ובעל הגג חייב במחיצת ד"א
לבעל החצר והם שני חיובים נפרדים.
ודעת הרא"ש שבאותם י"ט של נתפס כגנב ישתתפו
שניהם ,אא"כ גבוה החצר מהגג י"ט שאז אין חשש
א כ"ה בכת"י וכ"ה בהמשך הסוגיא וכ"ה משמעות הברייתא
שעוסקת בדינו של בעל החצר
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נתפס כגנב לשניהם ,וכך לכאורה מוכח מהגמרא
שזקוק לו למחיצת עשרה ,משמע אע"פ שבעל הגג
זקוק למחיצת ד"א.
אמנם הרמב"ם בפ"ג ה"ז כתב 'ואם היתה חצרו
למעלה מגגו של חבירו אין העליון זקוק לתחתון
כלל' ,ולא התבאר בדבריו לכמה זקוק התחתון
ומשמע שאינו צריך אלא להשלים עד ד"א מגגו
וכר"ת ,וממילא תלוי בכמה גגו נמוך מהחצר ,ועי'
מ"מ שהקשה 'ואחר שהמחבר פסק למעלה כר"נ
]שזקוק הוא למחיצת עשרה ביו שתי גגות[ תימה הוא
איך כתב אין העליון זקוק לתחתון כלל וצ"ע'.
וב"י בסי' ק"ס כתב בדעת הרמב"ם דדוקא בין גג לגג
הוא דבעינן מחיצת עשרה אבל בין גג לחצר בין
שהוא שוה לו בין שהוא גבוה ממנו כיון דבעל הגג
צריך להגביה ארבע אמות כדי לסלק היזק ראייתו ואז
בעל הבית נתפס עליו כגנב נפטר בעל החצר לגמרי,
והוה מצי לשנויי הכי נמי קאמר אין זקוק לו כלל
עליון לתחתון וכדפרישית ,אלא דבעא לשנויי ליה
דאינו מוכרח לפרש דאין נזקקין לו כלל' ,והאריכו
בזה האחרונים ,עי' חת"ס ונח"ד ,ובשו"ע סי' ק"ס
הביא בזה שני דעות ,ועי' ביאור הגר"א בסק"ו
שכוונת הרמב"ם שאין העליון זקוק לסייע לתחתון
במה שבונה כנגד התחתון ,ודלא כשתי חצרות שאחת
גבוהה מחבירתה שהלכה כר"ח שתחתון מסייע
מלמטה ,אבל מה שכנגד העליון צריך לסייעו עד י"ט.
איתמר שתי חצרות זו למעלה מזו ,אמר רב הונא
תחתון בונה מכנגדו ועולה ועליון בונה מכנגדו
ועולה ,ורב חסדא אמר עליון מסייע מלמטה ובונה,
פרש"י 'התחתון בונה משלו מלמטה עד שמגיע לגובה
קרקעיתו של חבירו ,ואחר כך מתחיל זה לסייעו ונותן
חלקו מכנגדו ומעלה ולא יהא עליון נפסד בשפלות
קרקעיתו של תחתון'.
משמע שמכנגד העליון מוטל על שניהם לבנות בשוה,
ולא נחלקו אלא אם עד שם מוטל רק על התחתון או
על שניהם ,וכ"מ מתוס' ולכן הקשו שהתחתון אינו
מזיק אלא עד גובה ד"א מקרקעו ,ולכן משם והלאה
יבנה העליון לבדו ,וכן אם העליון גבוה ד"א מהתחתון
לא יצטרך התחתון כלל לסייע מכנגד העליון] ,ולא
ניחא להם לומר שאה"נ וכפירוש ריב"א כדלקמן[,

דף ו' ז'

עה

ודעת ר"ת ]בתוס' ד"ה שתי[ שמיירי שחצר התחתון
אינו נמוך אלא אצל חצרו של עליון אבל אם כולו
נמוך אינו צריך להשלים אלא עד ד"א מקרקע
התחתון.
וכ"כ הרמב"ן שאין התחתון מסייע אלא עד גובה ד"א
מקרקעו ,וכתב שכשבונים מלמטה נותן התחתון בגויל
ג"ט מקרקעו וג"ט מקצעים מקרקע העליון ,ולר"ה עד
גובה העליון בונה התחתון לבדו ,ולר"ח עליון מסייע
מלמטה ועולה ,שאי אפשר לו לבנות כותלו בלא
יסוד ,לפיכך צריך לסייע ביסודו מלמטה ואין התחתון
מפסיד בשפלותו כלום ,וכתב הרמב"ן 'לפיכך אם
היתה זו למעלה מזו ד' אמות לדברי הכל אין התחתון
זקוק לו ,ומיהו אם רצה העליון להכניס לתוך שלו
ולבנות כדי שלא יסייע מלמטה בונה בתוך שלו גויל
גזית כדין' ,משמע שאם רוצה לבנות מלמטה מסייע
עמו התחתון.
עוד כתב הרמב"ן שי"מ 'שהתחתון צריך לסייע בד'
אמות משפת עליונה ולמעלה ,לפי שהתחתון רואה
בעליון מפני גבהו ויכול למימר ליה כי קאימנא חזית
לי ]וכרא"ש ורב"י ור"י בתד"ה שתי[ ,ואם תחתונה
ארוכה כי יתיב נמי חזי ליה דאזיל תחתון להאי גיסא
ודוי ביה ,הילכך אפילו היתה עליונה גבוהה מן
התחתונה ד' אמות מסייע את העליון ,ומפרשי לה הכי
תחתון בונה כנגדו הוא לבדו ,ועליון בונה מכנגדו
ולמעלה בסיועו של תחתון מחצה על מחצה ועולה עד
שיסתלק התחתון מהיזק ראיה שלו ,משם ולמעלה
ודאי של עליון הוא שהוא לבדו המזיק' ,וכעי"ז כתב
הרשב"א.
ויש להבין כיון שמוטל על התחתון להשתתף עם
העליון עד ד"א משפת העליון כמ"ש בתח"ד] ,וע"כ
צריך כך כדי שלא יראהו כשהוא עומד[ ,מה הכוונה
'ומשם והלאה בונה העליון לבדו' ,מה נשאר לו לבנות
אחר שכבר בנו יחד גובה ד"א משפת העליון.
ואולי אין כוונתו שלעולם התחתון מסייע בכל הד"א
שעל שפת העליון ,אלא לפי הצורך וכמ"ש רב"י,
'אלא הכל לפי אורך החצר שאם חצרו של עליון גבוה
הרבה או שחצרו של תחתון אינו רחב לעמוד בו
ולהביט בה מרחוק אפשר שבמחיצה מועטת יסתלק
היזק ראיה שלו ,ומ"מ בונה למעלה עד שיראו בני
אדם שאינו מזיק עוד בראייתו' ,ומשם והלאה בונה
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העליון לבדו.
אמר רב הונא תחתון בונה מכנגדו ועולה ועליון
בונה מכנגדו ועולה ,ביאור סברת ר"ה כתב החזו"א
בסי' ג' סק"י שהרי אם התחתון היה בונה לבד היה
בונה מלמטה עד גובה ד"א מקרקע העליון ,ואם
העליון היה בונה לבד היה בונה רק ד"א מלמעלה,
ואם נאמר שיבנו יחד מלמטה נמצא דהעליון לא נהנה
מהשותפות מחצה והתחתון נהנה מחצה.
בעליות דרב"י הקשה מה סברת ר"ה שאין העליון
מסייע מלמטה והרי אין בנין בלא יסוד ,ותירץ כיון
שבמחיצה שלמטה אין יכול להשתמש אלא התחתון
דין הוא שיבנה אותה לבדו ,ועוד תי' 'משום דטעין
עליון נבנה בהוצא ודפנא בחלקי וחלקך ,ונביא ]יתכן
שצ"ל 'או נביא'[ עפר בחצירך עד שיגיע לשפת חצרי
]כלומר נשוה את הגובה שלך לשלי ,וכמ"ש רש"י
שלא אפסיד בשפלות חצירך[ ,דע"כ לא אמרו מקום
שנהגו לבנות גויל גזית וכו' ,אלא בששניהם יכולין
להשתמש בכותל ,וכאן א"א לעליון להשתמש בכותל
שלמטה מחצירו ,ותחתון דניחא לי' בבנין אבנים לפי
שיכול להשתמש בו ,אם יחפוץ יהנה ]צ"ל 'יבנה'[ עד
שיגיע לחצר העליון ,ואח"כ יבנה העליון עמו ע"כ ד'
אמות גויל או גזית'.
ובמ"ש רב"י שלר"ה יכול העליון לומר שיבנו בהו"ד
על המקום של שניהם אף במקום שנהגו בגויל ,יש
להבין כיון שרוצה לבנות על המקום של שניהם איך
יכול לומר שיבנו בהו"ד במקום שנהגו בגויל ,ויתכן
שלא חייבו לבנות כמנהג המדינה במקום שיצטרך
לבנות כותל שגבוה יותר מד"א ]שלא מצינו מנהג
אלא בכותל של ד"א[ ,ולכאורה לפי"ז אם העליון
דורש שיעשו גויל וגזית מודה ר"ה שצריך לסייע
מלמטה.
אמנם הרשב"א לעיל דף ב' כתב דפלוגתייהו אם
במקום שנהגו בגויל וגזית יכול אחד לומר שאינו
רוצה לבנות עם חבירו אלא יכנוס בתוך שלו ויבנה
בהוצא ודפנא] ,וזה כעין הרמב"ן אבל לא שיבנה
הו"ד על חלק שניהם אלא רק על חלקו[ ,או שיכול
חבירו לומר לו אף כשתכנוס בתוך שלך איני רוצה
להיות עמך בכל שעה בדינא ודיינא' ,דרב הונא אמר
תחתון בונה מכנגדו ועולה כלומר הוא לבדו בלא סיוע
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של עליון ,לפי שהעליון יכול לומר לו איני צריך
ליסוד שאני יכול לבנות עראי בתוך שלי ואפי'
בהוצא ,ורב חסדא סבר עליון מסייע מלמטה דקסבר
דאף זה בונה בעל כרחו כמנהג המדינה ,וצריך הוא
ליסוד שאם אין יסוד אין בנין ,וקיי"ל כרב חסדא',
והנה נידון הרשב"א שם אם במקום שנהגו בגויל יכול
לומר שיכנוס בתוך שלו ויבנה הו"ד ,והביא כמה
ראיות שאינו רשאי והוסיף להביא מכאן] ,שגם אם
נדחה את שאר ראיותיו עדיין מוכח מכאן[ שמר"ח
שהלכה כמותו מוכח שאינו רשאי לומר כך ,ולכן
צריך העליון לסייע מלמטה ואינו יכול לומר שיבנה
לבד בהו"ד ,ועי' אבי עזרי פ"א ה"ב משכנים ד"ה
אולם.
הטור בסי' ק"ס כתב בשם הרב הברצלוני 'שאם
התחתון נמוך מהעליון ד"א א"צ לעשות כלום אלא
העליון יעשה כל הד"א ,ואם אינו נמוך ממנו ד' מה
שחסר מן הד' יעשוהו בין שניהן ועליו ישלים העליון
לבדו להשלימו ד' מקרקעית חצרו ולמעלה'] ,וזה
כדעת ר"ת[ ומסתבר שכה"ג יתן את כל המקום משלו
ולכאורה יוכל גם לעשות בהו"ד.
הרמב"ם בפ"ג ה"ז כתב 'שתי חצרות זו למעלה מזו
לא יאמר העליון הריני בונה מכנגדי ועולה אלא בונים
שניהם מלמטה ועולה ובונה העליון לבדו מכנגדו
ומעלה' ,ולא התפרש בדבריו בכמה היתה גבוהה ,ואם
היתה גבוהה שתי אמות יש להבין אמאי העליון בונה
מכנגדו לבדו ולא ישתתף עמו התחתון בב"א ,ואם
היתה גבוהה ד"א יש להבין אמאי מסייע התחתון
מלמטה והרי אינו מזיק אלא ניזוק ולא יבנה אלא
העליון לבדו ד"א על מקומו.
שו"ר שתמה בזה החזו"א ב"ב סי' ג' ס"ק י"ב 'ואין
הדבר מובן אי חשיב תחתון מזיק כפר"י למה לא
יסייע לבנות מלמעלה ,ואם אינו מזיק כפי' ר"ת למה
הוא משתתף בבנין מלמטה'.
אמנם מבואר ביד רמ"ה שגם שגבוה ד"א והתחתון
ניזוק ואינו מזיק מ"מ צריך לסייע עד כנגד העליון
כיון שהוא נהנה מהכותל הזה גם שיכול להשתמש בו
וגם שאם לא ישתתף ויבנה העליון על שפתו הרי הוא
בחשש שיפול מהעליון עפר והאבנים לכן צריך
להשתתף בבנייתו ,ור"ה ס"ל שכיון שעד שפתו של
עליון אין הנאת הכותל אלא לתחתון אין העליון חייב
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לסייעו ומצי למימר 'הריני בונה מכנגדי על שפת
קרקע חצרי ועולה ואי נפיל הדרנא ובנינא לה כמה
זימני'.
ולפי"ז ניחא דעת הרמב"ם שלעולם מיירי בגבוה
העליון ד"א ואע"פ שאין התחתון מזיקו מ"מ חייב
להשתתף בבניית הכותל עד גובה העליון כיון שהוא
נהנה בכותל זה.
תד"ה שתי וא''ת ותחתון למה יסייע לעליון ,דמכי
מטי לארבע אמות ולא יוכל התחתון לראות בחצר
העליון יבנה העליון ,ואומר ר"ת כגון שחצר
התחתון אינו נמוך אלא אצל חצרו של עליון )אלא
מצד א'( ומצד א' הוא גבוה כחצר העליון שיוכל
לראות שם ,ולפי"ז אם כל חצר התחתון נמוך אין
התחתון חייב לסייע אלא עד גובה ד"א מקרקעו
וכדעת הר"י מגאש.
וכ"כ יד רמ"ה שאם חצר העליון גבוהה ד"א משל
התחתון נחשב רק העליון מזיק אבל אינו ניזק שהרי
יכול להתרחק מהשפה ולא להשתמש אלא מיושב,
ולכן כל הד"א שמעל קרקעו מוטלות עליו ,וכן אם
הוא גבוה שתי אמות מחבירו ,בונים יחד עד ד"א
מקרקע התחתון ,ועוד שתי אמות בונה הוא לבדו עד
שישלים ד"א משפת העליון.
וכ"כ תו"י בשם ריב"א שלעולם אין התחתון צריך
לסייע ליותר מד"א מהקרקע שלו ,ומ"ש ר"ה 'תחתון
בונה מכנגדו ועולה' היינו שבונה לבדו רק עד שיגיע
לקרקע של העליון ,ומשם ואילך בונים יחד עד
שיגיעו לד"א מקרקע התחתון ומשם ואילך בונה
העליון לבדו ,ולר"ח עד ד"א מקרקע התחתון בונים
יחד ומשם ומעלה העליון לבדו.
ור"י מפרש דהתחתון מזיק לעליון כי קאי עליון
כדאמרי' לעיל כי קאימנא חזו לי ולכך צריך לסייע
עד ד' אמות בחצר העליון ,וכדעת ר"י סובר גם
הרא"ש ,ובתו"י כתב 'וקשה דא"כ גבי היתה חצירו
למעלה מגגו של חבירו היה לנו לחייב בעל הגג
לעשות מעקה עד ד' אמות משום דכי קאי חזי ליה,
לכן נראה כפירוש רבינו תם' ,וכעי"ז כתב בגליון
תוס' בכת"י 'מדקאמר אם היתה חצי' למעלה מגגו של
חבירו אין זקוק לו ומשמע דבעל הגג אין זקוק לבעל
החצר'.
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וכבר הובאו דברי הרא"ש בסי' י"ז שאה"נ 'בעל הגג
צריך לבנות על שלו מחיצה גבוה ד' למעלה מקרקעית
החצר שלא יראוהו כשהוא עומד בשפת חצרו
ומשתמש' ,ולא אמר אלא שאין בעל החצר זקוק
לבעל הגג לסלק היז"ר.
הנהו בי תרי דהוו דיירי חד )הוה דייר( עילאי וחד
)הוה דייר(א תתאי ,איחבסב תתאי ,פרש"י 'איחבס
תתאי נטבעו הכתלים התחתונים בארץ עד ששפלה
תקרת העלייה ואין התחתון יכול ליכנס בתוכו אלא
אם כן שוחה' ,יל"ע אם רק הכתלים שקעו אבל
קרקעית הבית נשארה במקומה ,נמצא שגם חלל
הבית נעשה נמוך ,אלא שהכניסה והיציאה קשים עוד
יותר ,שהרי סתמא דמילתא משקוף הדלת יותר נמוך
מהתקרה ,ולכן צריך להתכופף יותר בכניסה וביציאה
לרש"י ,או שלכן צריך שיזחל בכניסה וביציאה
וכמ"ש תוס' שוף לשון שפשוף שמתחכך בארץ.
או שגם קרקעית הבית ירדה ונמצא שגובה הבית
בפנים נשאר כשהיה ורק הכניסה והיציאה קשים,
כיון שגם הפתח שקע באדמה ,וכשנכנס צריך
להתכופף כדי להכנס בפתח הנמוך ולרדת כעין
מדרגה כדי להגיע לקרקע הבית ששקע] ,שהרי סתמא
דמילתא חוץ לבית לא שקעה האדמה[ ,ולכן השיב לו
שוף אכריסך ועול ופוק ,היינו כמ"ש רש"י התכופף
והכנס ,וכיון שנכנס הרי דר בפנים כמו קודם ,ולפי"ז
א"א לפרש כתוס' שהכוונה שכדי להכנס יזחל על
כריסו שהרי אז יפול למטה ,ולכאורה ע"כ לא מיירי
שקרקעית הבית שקעה ,שאם גם היא שקעה ונשאר
חלל הבית כשהיה ,א"כ למה אם ירד למטה מעשרה
אינו משועבד לו הרי עדיין הבית ראוי לדירה ,אמנם
אינו מוכרח.
והרמב"ם כתב 'נתדלדלו קורות הבית וירדו לאויר
הבית אם הגיעו לתוך עשרה טפחים סותר ובונה ,ואם
לא הגיעו יכול בעל העלייה לעכב עליו' ,משמע לא
הקירות ירדו ולא כל הבית ירד ,אלא תקרת הבית
היא שירדה עד שלא נשאר שם אלא חלל עשרה
טפחים שקשה לדור בו ,ויש להבין א"כ אמאי א"ל
א כ"ה ברוב כתה"י
ב כ"ה ברוב כתה"י וכ"ה ברש"י כת"י.
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עול ופוק ,והרי הבעיה לא רק בכניסה והיציאה אלא
בכל הדירה ,שהרי אם הגיעו הקורות למשקוף עדיין
נכנס כמקודם ,ואם ירדו יותר עדיין גובה הכניסה
כגובה התקרה ,ואולי אחר שנכנס יכול לשבת בבית.
והנה ברוב כתה"י וכן בדפוס שונצינו הגירסא
בהמשך 'לא קא מתדר לי ,חוק בארעא שוף אכריסך
ועול ושוף אכריסך ופוק' ,וכנראה שכך גירסת רבינו
גרשום וכתב 'חפור בארץ וכפוף בטנך וצא והכנס',
וכן הוא ביד רמ"ה 'חוק לך בארעא שוף כריסך עול
שוף כריסך פוק' ,וכן הוא ברבינו ברוך ובר"י
קרקושא ובפסקי הרי"ד ,משמע שהקרקעית נשארה
במקומה ורק הקירות או התקרה ירדו ,ולכן א"ל
שיחפור בקרקע להגדיל את החלל ,ואע"פ שלפתח זה
לא יועיל ,מ"מ לזה יכול להתכופף בכניסה וביציאה.
וכ"ה ברי"ף אמנם שם הגירסא 'חוק בארעך או שוף
אכריסך ועול ושוף אכריסך ופוק' וכ"ה באו"ז ,משמע
שיש לו שני אפשרויות או לחקוק בקרקע או
להתכופף ,והיינו שאם אינו יכול לחפור עדיין בידו
להתכופף.
ורב"י כתב 'אף על פי שרוצה לשכור בית שידור בו
העליון עד שיבנה הבית והעליה ,אין העליון חייב
לטרוח ולטלטל כליו ,אלא יחפור התחתון בתוך ביתו
וידור שם' ,ויל"ע למה לא הזכיר את העצה של שוף
אכריסך ,ואין לומר שהחפירה היא תנאי הכרחי שאם
א"א לחפור חייב לסתור ולבנות ,שא"כ למה כששקע
עד שלא נשאר י"ט חייב לסתור ולבנות ,והרי יכול
לחפור ולדור.
דף ז' ע"א
א"ל )איסתריה אנא ו(אבנייה ]אנא[  ,אמר ליה
לית לי דוכתא למידר בה ,א"ל אנא אוגר לך
דוכתא ,א"ל לא מצינא דאיטרח ,כתב הרמ"ה 'היכא
דלית לעילאה מידי לפנוייה ולית ליה טירחא כלל,
וקאמר ליה תתאי מוגרנא לך דוכתא דדירת ביה
וסתרנא ליה אנא ובנינא ליה מדידי ,הדין עמו,
דקיימא לן כופין על מידת סדום ,והוא דלית ליה
להאיך פסידא מאנפא אחרינא ולא טירחא כלל' ,והנה
הגירסא שלפנינו לא טרחנא משמע איני רוצה לטרוח,
א

א כ"ה בכתה"י וכן הגיה הב"ח
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אמנם בכתה"י והראשונים 'לא מצינא למיטרח',
כלומר איני יכול לטרוח ,וזה יותר מסתבר כסיבה
שלכן לא יחשב כמידת סדום.
אמר ליה לא קא מתדר לי ,א"ל שוף אכריסך ועול
ושוף אכריסך ופוק ,לכאורה מה שא"ל לא קא
מיתדר לי אינו אלא בקשת רחמים ,ומה שהשיב לו
שוף אכריסך נראה כמצחק עליו ,שהרי ודאי גם הוא
יודע שאפשר להתכופף ולהכנס ,ולכאורה אינו מובן
למה הוצרך להביא את חילופי הדברים האלה,
ויתבאר בהמשך.
והני מילי דלא מטו כשורי למטה מעשרה ,אבל
מטו כשורי למטה מעשרה מצי א"ל למטה מי'
רשותא דידי הוא ולא משעבד לך ,משמע שמה
שאינו חייב לסתור ולבנות הוא משום שהבית
משועבד לעליה עד י"ט ,ויש להבין מה ענין שעבוד
לכאן ,וכי הוא טוען שהבית משועבד לו והרי הוא
טוען 'שפיר קא דאירנא' ,גם יש להבין למה רק י"ט
התחתונים נחשבים רשותו של התחתון ולא כל גובה
הבית כמו שהיה בתחילה ,וכי ברשויות שבת עסקינן
שלמעלה מי"ט אינו רשות הרבים.
וכתב רב"י 'דאע"ג דנחת לי' עילאי מתוך אוירא
דתתאי ,בית לעליה שעבודי משועבד ,כל זמן שנשאר
שם שיעור דירה דהיינו י' טפחים' ,והיינו שהבית
משועבד לעליה לענין שיכול בעל העליה לגור באויר
שהיה קודם של הבית ,אבל כ"ז רק כשנשאר על
הבית שם דירה אפילו ע"י הדחק ,והוא שיעור י"ט
]כמו שמצינו גבי סוכה[.
ולפי"ז ניחא מ"ש 'לא קמיתדר לי' שאינו בקשת
רחמים אלא טוען שאינו הבית ראוי לדירה וממילא
אינו משועבד לעליה ,וע"ז משיב לו שכיון שיכול
להתכופף ולהכנס עדיין נחשב שנשאר שם שיעור
דירה ,אבל משם ולמטה זו רשותו המוחלטת של בעל
הבית שאינו יכול לדחותו ממנה] ,עי' חזו"א 'אבל מטו
כשורי למטה מעשרה כו' ,חיובו הוא משום משתמש
ברשותא דחברי'[.
וה"מ דלא אתנו גבי הדדי אבל אתנו גבי הדדי
סתרי ובנו ,עי' רב"י ,שזה פשיטא שאם התנו עליהם
לקיים את התנאי ,ולא אמר אלא בשביל ההמשך עד
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כמה מועיל התנאי.
הכי אמר ר"נ כי דדיירי אינשי וכמה אמר רב הונא
בריה דרב יהושע כי היכי דעיילי איסוריתא
דמחוזא והדר ,פרש"י 'מחזיר עצמו לכל צדדין',
היינו שלא מסובב את הקנים אלא כמ"ש נמו"י חבילי
עצים על כתפו ויחזור סביב הבית ולא יעכבנו
הקורות ,ומ"ש סביב הבית היינו מבפנים כדי לבדוק
שאין מקום אחד ששקע בו יותר.
ומ"מ לא נאמר בזה שיעור מפורש ,ועי' רבינו ברוך
'כי היכי דעיילי איסורייתא דמחוזא ונפקן ,פירוש כדי
שיכנס אדם בחבילתו על ראשו ויצא ,ועי' ראבי"ה סי'
אלף וז' ,וכמה שיעורו קומת איש ,וכנראה שמניח על
כתפו ולא על ראשו ,ויש להבין א"כ למה לא אמר
כקומת איש.
א"ל סתרנא לה לכוליה ביתא ובנינא לך כווי
בבנינא ,א"ל לית לי דוכתא למידר בה ,א"ל
אגירנא לך דוכתא ,א"ל לא מצינא דאטרח ,אמר
רב חמא בדין קא מעכב ,היינו הך והא תו למה לי,
לכאורה היינו שהחידוש בשניהם שטענת לא מצינא
למיטרח היא טענה טובה ואי"ז מידת סדום.
ויש להבין הרי אין אלו מימרות של רב חמא אלא דיני
תורה נפרדים שבאו לפניו ,ועי' בחדושי הריטב"א
כאן שכתב שהשאלה 'למה ליה לרב אשי לאתויי האי
מעשה בתרא' ,וכעי"ז כתב הריטב"א בשבועות דף
ל"ו שציין בגה"ש.
הא קמ"ל דאע"ג דלא משתמש אלא תיבנא ובי
ציבי בעלמא ,רבינו גרשום פירש 'הא איצטריך
למיתני שאפי' אלו חלונות שיש לו בהן חזקה ,בי
תבני וציבי שאין צריך בהן לאורה כל כך ,אפ"ה לא
מצי לכופו לפנות' ,לכאורה היה צ"ל אפ"ה יכול לבוא
בטענה שמאפיל עליו ,שהרי מה שאין בהן צורך
לאורה אינו סיבה שיהא יותר קל לפנות.
הא קמ"ל דאע"ג דלא משתמש אלא תיבנא ובי
ציבי בעלמא ,כתב הרמ"ה 'ושמע מינה טעמא דדייר
ביה כל דהו דמצי אמר לא מצינא למטרח ולפנוייה,
אבל היכא דלית ליה מידי בגויה דקאמר ליה האיך
סתרנא ליה לכוליה ביתא ובנינא ליה ועבידנא לך כוי
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מלעיל הדין עמו דקימא לן כופין על מידת סדום'.
וכ"כ הרמב"ם בפ"ז ה"ח משכנים 'לפיכך אם לא היה
שם טורח כלל ואין צריך לפנות אינו יכול לעכב עליו,
וכופין אותו שיהיה חבירו סותם חלון זה שלמטה
ממנו ועושה לו חלון מלמעלה שזו מדת סדום' ,יש
להבין לשון הרמב"ם 'שיהיה חבירו סותם חלון זה',
והרי ע"ז יש לו טענה שמקלקל את הכותל ולא הול"ל
אלא שיהיה זה סותר את כל הבית ובונהו מחדש.
אמנם המאירי כתב שגם אם יש לו שם תבן וקש יכול
לומר לו שהוא ישכור פועלים לפנותם וכופהו בכך
ודוקא אם 'היתה דירתו לשם לצרך דברים מועטים
כגון תבנו וקשו או עציו הואיל ומ"מ הוא דר בה ויש
שם טרח הגוף אינו כופה אותו 'וזהו אצלי שגורסין
בספרים מדוייקים בכאן ואף על גב דדייר בה לתיבנא
וציבי ,ולא אמרו ואף על גב דמשתמש בה לתבנא
וציבי' ,וכ"ה גירסת הרי"ד 'ואף על גב דדייר בה
בתיבנא וציבי' וכ"ה בחלק מכתה"י.
ובמ"ש הרמב"ם והרמ"ה שאם יש לו תועלת ולחבירו
אין הפסד יכול לכתחילה להרוס את ביתו ולבנותו
מחדש או לשנות את מקום חלונותיו ,לכאורה זה דלא
כתוס' בב"ק דף כ' ד"ה הא 'אפילו למ"ד בפ"ק דב"ב
כופין אותו על מדת סדום ויהבינן ליה אחד מצרא
שאני הכא שהיה יכול למונעו מתחילה מלדור בביתו',
]אמנם עי' מש"נ שם שיתכן שהכוונה שיכול למונעו
מלדור בחינם[.
ועי' נמו"י בב"ק שם 'אף על גב דקי"ל בעלמא דזה
נהנה וזה אינו חסר כופין אותו על מדת סדום ,הני
מילי בקרקע של שניהם שאין משתמש בשלו כלל
אלא שיכול לכופו ממדת הדין שלא לעשותו ,וכגון
הבונה כנגד חלונו של חבירו והלה מעכב עליו שלא
לסתום אורה שלו והלה רוצה לעשות לו חלונות
במקום אחר שלא יפסיד מן האורה כלל כגון זה
אמרינן כופין אבל להשתמש בשלו כלל לא אמרו'.
היינו שכאן רוצה לבנות כותל בשלו אלא שבזה
מאפיל על של חבירו ,וכיון שיכול לעשות את
החלונות למעלה אינו יכול לעכב בעדו ,ויל"ע הרי
שאין הלה נותן שישנו את מקום החלונות האם נאמר
עד שתכפהו בגופו כפהו בממונו ויבנה הלה את
הכותל אע"פ שמאפיל.
ובעיקר דין הרמב"ם והרמ"ה כתב הריטב"א כאן

פ
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'ואין זה דעת מורי נר"ו אלא דרב חמא דן על טענותם
ובלאו הכי יכיל למימר איני רוצה לסתור ולבנות
ביתי' ,ולכאורה זה דלא כמ"ש הנמו"י בשם הריטב"א
עצמו.
נמצאו שלשה שיטות בענין ,דעת הריטב"א בשם מורו
שלעולם אינו יכול לכפותו לסתור ולבנות ,דעת
הרמ"ה שאם הבית ריקן לגמרי יכול לכפותו ,דעת
המאירי שגם אם יש שם תבן וקש יכול לומר לו
שישכור הוא פועלים ויפנה אא"כ היתה גם דירתו
שם.
הנהו )בי(א תרי אחי דפלגי בהדי הדדי חד מטייה
אספלידא וחד מטייה תרביצא ,אזל ההוא דמטייה
תרביצא וקא בני אשיתא אפומא דאספלידא ,א"ל
קא מאפלת עלי ,א"ל בדידי קא בנינא ,אמר רב
חמא בדין קאמר ליה ,ומצינו שני דרכים בראשונים
מה הכוונה 'מאפלת עלי' ,מרש"י משמע שמאפיל עליו
לגמרי ,וכ"כ הג"א בשם הריב"ם ,וכ"מ ממ"ש
הריטב"א בהמשך 'ולימא ליה מעיקרא אספלידא
והשתא אינדרונא ,פי' חדר אפל העשוי לשכיבה
בלבד' ,ועי' נח"ד שכן משמע מסתימת הרי"ף
והרמב"ם ,אמנם תוס' כתבו בשם ר"ת שרק מונע
ממנו לראות את שדותיו ,ובשם ר"י כתבו שאינו
מאפיל לגמרי ,אלא רק 'שלא היה בו אורה גדולה
כאשר צריך לאכסדרא אבל עדיין היה בו אור גדול'.
מאי שנא מהא דתניא שני אחין שחלקו ,אחד מהן
נטל שדה כרם ואחד מהן נטל שדה לבן ,יש לו
לבעל הכרם ד' אמות בשדה לבן שעל מנת כן
חלקו ,שדה לבן פרש"י במו"ק דף ג' דהיינו של
תבואה ,ולכאורה היינו שיש בה כעת תבואה ,ויל"ע
עד שנאמר לו שיעקור את התבואה כדי שיוכל חבירו
לחרוש ,אדרבא נאמר לאחיו עקור אתה שורה אחת
של גפנים ויהיה לך מקום לחרוש בו ,אמנם ע"כ לא
מיירי שיש שם תבואה כעת שא"כ הו"ל כלאים ,אלא
כמ"ש רבינו ברוך 'אחד נטל שדה לבן ,פירוש שדה
ראויה לזרוע' ,וגם אם יש בה תבואה כעת הרי סופה
להקצר ,משא"כ גפנים שאין עומדים לעקירה.

א ליתיה בחלק מכת"י וראשונים
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א"ל התם דעלו להדדי ,אבל הכא מאי דלא עלו
להדדי ,וכי בשופטני עסקינן דהאי שקיל אספלידא
והאי שקיל תרביצא ולא עלו להדדי ,א"ל נהי
דעלו להדדי דמי ליבני כשורי והודרי דמי אוירא
לא עלו להדדי ,ויש להבין שא"כ הדק"ל מ"ש כרם
שעלו לד' אמות ,והכא דלא עלו לדמי אוירא.
ולתוס' שלא מאפיל עליו לגמרי ניחא ,שלעולם כאן
ושם עילו בסתם ,אלא שהכרם צריך את הד"א יותר
מאשר האספלידא צריך את האורה היתירא ,וביותר
לר"ת שכלל לא חסר מאורו ורק אינו יכול לראות את
שדותיו שזה לגמרי דבר חיצוני ,ואמנם כ"ה משמעות
הרא"ש שמפרש כר"ת שלא מאפיל לגמרי אלא
שאינו יכול לראות את שדותיו' ,דעלו באשיתא
והורדי ולא עלו באוירא ,פי' העלוי והשומא שעשו
ביניהם זה בשביל הבנין ולא בשביל האויר ,אבל
בשדה וכרם השומא והעלוי היה גם בשביל הארבע
אמות כי אי אפשר לכרם בלא הם.
והרא"ש הוכיח מכאן דלא כרש"י שהיה מאפיל עד
כדי שלא היה כלל אור בטרקלין ,שא"כ 'מאי קאמר
באוירא לא עלו פשיטא דעלו באוירא דבית שאין בו
אורה מה הוא שוה' ,משמע שאת שניהם שמו בסתם,
אלא שבכרם הד"א בכלל הכרם כיון שא"א בלא הם,
משא"כ באספלידא שאין האויר צורך האספלידא,
אותו שמו בסתם.
וכ"מ מהמאירי שאת שניהם עלו בסתמא 'ומ"מ אם
שמו עלוי זה בסתם אין העלוי מתפשט אלא מצד בנין
הטרקלין ,ואין עלוי שמצד האורה נכלל בו ,ומ"מ
אחים שחלקו אחד נטל שדה לבן ואחד שדה כרם ,יש
לו לבעל הכרם ארבע אמות בשדה לבן לעבודת
הכרם ,שהיו חורשים אותה בשוורים ואין השוורים
יכולין להתהפך בתוך הכרם מתוך ערבוב שורות
הגפנים עד שיצאו לחוץ ,וכל שמעלין משדה לכרם
מסתמא עלוי זה נכלל בו ,הא בחלוקת טרקלין ותרבץ
אינו כן כמו שביארנו ,ואף על פי שהזכיר בחלוקתו
שם טרקלין והרי אם יאפיל עליו נפקע שם טרקלין
ממנו ,כבר אמרו שאע"פ שאין הענין נמשך אחר
השם ,הואיל והבריות קורין לו בשם זה אף על פי
שאינו כן הגיעו'.
אבל לרש"י שיכול להאפיל לגמרי יש להבין מה בין
אספלידא לכרם ,והרי כמו שכרם צריך ד"א כך
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טרקלין צריך אור ,והר"ן 'כתב דעלו באשיתא והודרי
ולא עלו באוירא פי' שאמרו כן בפי' ,ששמו כמה בנוי
שווה יותר מן הפנוי מפני דמיהן של אשיתא והודרי,
אבל עלו סתם הכל בכלל ,וכדאמרי' יש לו לבעל
הכרם ארבע אמות בשדה הלבן שעל מנת כן חלקו,
וההיא ודאי כשעלו סתם' ,משמע שאמנם אין חילוק
ביניהם אלא שמעשה שהיה כך היה ,שבכרם מיירי
בסתם ובאספלידא פירשו ששמים רק את דמי העצים,
]שהרי גבי כרם נאמר דין כללי ,וכאן מיירי בדין
תורה שבא לפני רב חמא[.
וכ"כ ר"י קרקושא 'שהדבר ידוע שכן היה שלא שוו
אלא באשייתא והודרי ,אבל באוירא לא עילו ,אבל
אם עילו בסתמא דמי האספלידא על התרביצא ולא
פירשו שהעילוי מחמת הבנין ,בכלל העילוי יש שבעל
התרביצא יניח אויר כנגד הפתח של אספלידא ארבע
אמות שלא יבנה כנגדו'.
ונח"ד כתב 'דהנפקא מינה הוא דבכרם הארבע אמות
שייכים לבעל הכרם לחלוטין ,ונמצא כאילו הכרם
גדול יותר עוד ארבע אמות סביב סביב דהנך ארבע
אמות כיון דהם צורך הכרם חשבינן להו כאילו הם
מגוף הכרם ,ולזה בודאי כי עלו להדדי גם הנך ארבע
אמות נכללו בכלל הכרם אף דלא פירשו כן בפירוש,
משא"כ אוירא דחלון הוא בשל חבירו ,דהא גם היכא
דאית ליה חזקת חלון על חבירו מכל מקום אין לו
בגוף הקרקע כלום ,ואוירא לבד אינו נתפס במכר כלל
כדלקמן בהמוכר בית עיין שם ,ועיקר החזקה הוא
דיש לו זכות בחצר חבירו שלא יוכל להאפיל עליו,
וכל כהאי גוונא דיהיה לו זכות בחלק חבירו לא
אמרינן בסתמא דעלו להדדי על זה רק דהוי ליה
לאתנויי בפירוש ,אבל בסתמא אמרינן דחלקו לגמרי
שלא יהיה לאחד בחלק חבירו כלום ,וכל שלא העלו
על דעתם לאתנויי שיהיה לו זכות בחלק חבירו אין לו
שום זכות בו ולא מהני לזה כלל הא דעלו להדדי'.
אמנם עי' רב"י שכתב גם לענין ד"א של הכרם 'לא
שיהו שלו אלא שמשועבדין לו בשעת חרישתו' ,וכ"כ
הרמב"ן לקמן בדף י"א וכ"כ הריטב"א ,ומהריטב"א
משמע שבאספלידא מיירי שמאפיל עליו לגמרי
ומעתה אינו ראוי אלא לשכיבה בלבד ,ומ"מ לא דמי
לכרם אע"פ שגם שם אין לו אלא שעבוד בעלמא,
ויתכן שיסבור כמ"ש הנח"ד ,וזכות חרישה היא דבר
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שנתפס במכר ,או כמ"ש הר"ן שמעשה שהיה כך היה
שבכרם חלקו בסתם וכאן לא פירשו אלא דמי עצים
וקורות.
נהי דעלו להדדי דמי ליבני כשורי והודרי ,דמי
אוירא לא עלו להדדי ,יש להבין איך די בדמי כשורי
והודרי ,והרי צריך גם לחשב את דמי הפועלים
הבונים את הבית ,ובחלק מכתה"י 'דעלו באשיתא
והורדי' וכ"ה בחלק מהראשונים ,ואשייתא היינו
קירות וזה יתכן שכולל גם את הוצאות הבניה ,וכ"ה
משמעות הר"ן 'דעלו באשיתא והודרי ולא עלו
באוירא ,פי' שאמרו כן בפי' ששמו כמה בנוי שווה
יותר מן הפנוי מפני דמיהן של אשיתא והודרי' ,וכ"ה
לשון הרא"ש 'דעלו באשיתא והורדי ולא עלו
באוירא ,פי' העלוי והשומא שעשו ביניהם זה בשביל
הבנין'.
וכ"מ מלשון תד"ה א"ל שכתבו 'ועוד דמאי קאמר
באוירא לא עלו אהדדי ,פשיטא דעלו נמי באוירא,
דבית בלא אורה אינו שוה כלום' ,משמע שלא היתה
השומא בדמי עצים ואבנים גרידא אלא בדמי בית,
שאם עילו רק דמי עצים ואבנים מה ענין אורה לכאן.
תד"ה א"ל ונראה לר''י דודאי היה מאפיל עליו
האורה ,שלא היה בו אורה גדולה כאשר צריך
לאכסדרה ,אבל עדיין היה בו אור גדול ,יל"ע אם
כוונתם שהרחיק ד"א מהאספלידא אבל אין די בזה
לאכסדרה שצריכה אורה מרובה ,או שהרחיק פחות
מד"א שלחלונות אי"ז די אבל לאכסדרה שכולה
פתוחה היה בזה די שיהא אור גדול אבל לא כפי
שראוי לאכסדרה ,ומהרא"ש משמע שכלל לא הרחיק
ואור גדול שהגיע אליו היה מהצדדים שגם הם היו
פתוחים במקצת.
והא דאמר ומכנגדן מרחיק ד' אמות שלא יאפיל,
היינו שלא יאפיל לגמרי עד שלא יהא ראוי
להשתמש בו יפה ,יתכן שהוקשה להם מ"ש בהמשך
שאחין שחלקו אין להם חלונות זע"ז ונוקטים
שהכוונה שיכול לבנות כנגדן בלא להרחיק ד"א ]ולא
כראשונים שצריך לסותמן[ ,והוקשה להם שהרי
סתמא דמילתא עלו להדדי דמי בית ובית בלא אורה
אינו שוה כלום ואיך יבנה כנגדם ,וע"ז תירצו שמ"ש
כנגדן ד"א שלא יאפיל אין הכוונה שבפחות מזה הוי

פב
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אפילה מוחלטת אלא שממעט את האורה שבו ,אבל
עדיין צריך שיהא בו אורה הראויה לבית ,ולכן צריך
להרחיק מעט כדי שיהא בו מעט אורה.
והרא"ש שמפרש בדעת ר"י שמגיע לאכסדרה אורה
ממקום אחר ,וכך מפרש גם את מ"ש האחין שחלקו
אין להם חלונות זע"ז' ,אם אין לבית אורה מצד אחר
יש לו חלון על של חבירו ,דמסתמא כי עלו אהדדי
ושמו הבתים והעליות זה כנגד זה ,היה דעתם גם על
עלוי האורה כי מה שוה בית אפל ,אבל אם יש שם
אורה יתירה כמו אכסדרא ,יכול למעט האורה ובלבד
שישאר בו אורה שיהא ראוי לדירה ,כי אדעתא דהכי
לא עלו אהדדי אלא שיהא בית ראוי לדירה' ,ויתכן
שלדעת הרא"ש אם אין לו אורה ממקום אחר צריך
להרחיק ד"א מהחלונות.
ועי' שו"ת מהר"י ב"ל ח"ג סי' ס"ב בענין האחין
שחלקו שאין להם חלונות 'ובהאי דכתבי' שיכול
לבנות כנגד החלונות היינו אם אינו מאפיל עליו
לגמרי ,אבל אם מאפיל עליו עד שאין אדם יכול
להשתמש באותם הבתים כדרך שאר הבתים לאורה
יכול למחות בידו' ,וכ"כ הרמ"א בסי' קנ"ד 'אבל
החלונות הצריכים לבית אינו יכול לבנות כנגדן ,וכל
שכן שלא לסתמו ,דבית בלא אור אינו שוה כלום'.
אמר רב שימי בר אשי שמא בעלמא פלג ליה וכו',
פרדס אני מוכר לך אף על פי שאין בו רמונים
הגיעו ,שלא מכר לו אלא שמא והוא דמיתקרי
פרדס ,כתב הרשב"א 'תמיה לי מי דמי ,הכא הוי
כמוכר פרדס רמונים וחוזר ועוקר את הרמונים שהרי
זה סותם אורו בפניו ,וניחא לי הכא אינו מסלק אור
האספלידא אלא שמונע ממנו אורו הבא לאספלידא
מתרביצא'.
ויש להבין את קושית הרשב"א ,הרי מה שחייב על
עקירת הרימונים אינו משום מק"ט אלא משום מזיק,
והרי כבר הקדים שאינו נחשב מזיק כיון דבדידיה קא
בני ,ולא דמי אלא למוכר פרדס רימונים ובאה רוח
ועקרה את הרימונים שאין לו עליו כלום.
ואם טענתו שכשמכר לו אספלידא מונח בזה
התחייבות שהוא לא יעשה מעשה שימנע מזה מלהיות
אספלידא ,ומסיק דדי במה שעדיין נקרא אספלידא,
מנ"ל שגם אחר שהחשיך עליו נקרא אספלידא ,ואם
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משום שלעולם כל שצורתו אספלידא כך נשאר שמו
גם כשהוחשך ,א"כ לא הוצרך להביא מבית כור
ופרדס ששם במקרה שמו כך אע"פ שלפי האמת אינו
כך.
ועי' ריטב"א שכוונת הגמרא 'וכ"ת דשמא לאו מילתא
היא ואין דעת האנשים עליו ,הרי ברייתא זו אמרה
דשמא מילתא היא ,כי הרבה בני אדם לוקחין מפני
שיהא להם שם שיש להם פרדס או כרם או אספלידא,
והיינו ראייה דמייתי ממתניתא ,ולאו משום דדמו
ממש ,דאילו התם אילו היו שם גפנים בשעת התנאי
לאו כל הימנו לעוקרם ,והכא עוקר האורה
מהאספלידא ,אלא דהכא כיון דבדנפשיה הוא דעבד
ואורה ממילא מסתלקת יכיל למימר בדנפשאי עבידנא
כיון שיש עדיין שם אספלידא' ,ועי' דברות משה סי'
ו' .
ולימא ליה מעיקרא אספלידא פלגת לי השתא
משוית לי אידרונא אמר רב שימי בר אשי שמא
בעלמא פלג ליה ,יש להבין שהרי זה טענתו שעכשיו
אין שמו אספלידא אלא אידרונא ומה משיב לו
שעדיין שמו אספלידא ,ויתכן שלעולם ידע שעדיין
שמו איספלידא אבל טען שמהותו כעת היא של
אידרונא ,ומסיק שדי במה שנשאר שמו עליו.
תד"ה והוא והוא דקרו ליה בית כור .וכגון שהלוקח
יודע שיש לו קרקע שקרוי בית כור ]אע"פ שאין בו
בית כור[ ,דאל''כ הרי הטעהו ,שאם א"ל בית כור
אני מוכר לך מסתמא הכוונה בית כור ממש ,אבל כיון
שהלוקח יודע שיש לו קרקע מסויימת שנקראת בית
כור אע"פ שאין בה בית כור ,יכול לומר לו שאותה
מכר לו.
ואפי' אם רואה בשעת מכירה שאין שם בית כור,
]אם לא ידע שנקראת בית כור[ יכול לומר סבור
הייתי שהיית משלים לי בית כור ,ויש להבין אם
רואה את הקרקע בשעת מכירה שאין בה בית כור
ע"כ היינו שא"ל בית כור זה ,ומהיכן היה סבור
שישלים לו ,ואם ממקום אחר הרי סתמא דמילתא אין
אדם רוצה לקנות שדה בשני מקומות ,וגם אם מתרצה
עדיין צריך לדעת מהיכן ישלים לו ,שמא מעיר
אחרת ,ואולי כסבור היה שהשדות הסמוכות לקרקע
זו גם הם של המוכר וישלים לו מאחת מהנה.

בבא בתרא

פרק השותפין

ואם תאמר ונימא דדמים מודיעים ,הרשב"ם לקמן
דף ס"ז כתב דבקרקע לא אמרינן דמים מודיעים דאין
אונאה לקרקעות ,אמנם תוס' לקמן דף ס"א כתבו
'ומה שפירש רבינו שמואל דלא שייך בקרקע הודעת
דמים משום דאין אונאה בקרקעות אין נראה לר"י,
דזה ]שאין אונאה לקרקעות[ אינו בשביל ששוה
יותר ,דהא הקדשות ועבדים נמי אין להם אונאה ,אלא
גזירת הכתוב הוא ,ושייך שפיר הודעת דמים ,ועוד
דהא ביטול מקח יש להן' ]עד פלגא והרי כאן נתן דמי
בית כור על בית לתך שהוא חציו[.
ונח"ד הקשה שהרי רבנן ס"ל דל"א הדמים מודיעים
גבי צמד ובקר' ,ויתכן שמה שלרבנן אין הדמים
מודיעים הוא משום שהולכים אחר מה שאמר ,וכיון
שאמר מפורש שמוכר לו צמד ס"ל לרבנן שאין
הדמים מודיעים שמכר לו גם את הבקר ,אבל כאן
אדרבא הרי אמר מפורש שמוכר לו בית כור ,אלא
שבאת לומר שכוונתו למה שנקרא בית כור ,וע"ז
מסתבר שמודים רבנן שהדמים מודיעים שכוונתו
לבית כור ממש.
ואם תאמר ונימא דדמים מודיעים ,ואם נתן לו דמי
בית כור אפילו קרו ליה בית כור ישלים לו לבית
כורא ,יש להבין הרי מיירי שמכר לו בית כור מסויים,
וכמ"ש הרמב"ם 'האומר לחבירו בית כור פלוני אני
מוכר לך' ,עי' קצוה"ח בסי' רי"ח שאם מכר לו בסתם
בית כור 'בעי למיתב ליה בית כור שלם' ,וא"כ מה"ת
שצריך להשלים לו ,ואם טוען הלוקח שהטעהו יבטל
את המקח ,ואולי אה"נ וכוונתם שאם רוצה המוכר
בקיום המקח צריך להשלים לו.
ויש לומר דמיירי כגון דאוזיל גביה ]לכאורה היינו
שא"ל בפירוש שמוזיל לו[ ואינו נותן לו אפילו דמי
לתך ,ואי קרו ליה בית כור אפילו אין בו אלא לתך
הגיעו ,מה שהוצרכו לומר שאין בו אפי' דמי לתך,
כיון שאם היה בו דמי לתך בדיוק ,א"כ אדרבא הדמים
מודיעים שכוונתו לבית כור ממש ,שהרי א"ל שמוזיל
לו ,ואם לא יתן לו אלא לתך נמצא שלא הוזיל לו
כלל.
ואי לא קרו ליה בית כור חייב לתת לו בית כור
שלם ,יש להבין הרי את הקנין עשו על הקרקע הזו,
א כ"ה בכת"י
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ואה"נ שיכול לטעון שהיה זה מק"ט אבל מה יחייב
את המוכר לתת לו קרקע אחרת שכלל לא עשו עליה
קנין ,ואולי עשו קנין חליפין בסתמא שמוכר לו בית
כור בשדותיו.
אי נמי דלא אוזיל גביה ]כלומר שלא א"ל שמוזיל
לו[ וכגון דנתן לו דמי לתך ]בדיוק[ ,והשתא אי לא
קרו ליה בית כור היה יכול לומר לוקח אם תרצה
לתת לי בית כור שלם ולעמוד במקחך עמוד ,ואם
לאו תחזור לי מעותי ,יש להבין למה כאן לא אמרו
שיכול לדרוש שיתקיים המקח וישלים לו לבית כור
כמ"ש לעיל ,וכתב מהרש"א שכאן אדרבא הדמים
מודיעים שלא מכר לו בית כור ,ועי' מהר"ם ודברות
משה הערה ל"ד.
אבל אי קרו ליה בית כור הגיעו ]בעל כרחו
והתקיים המקח[ ,אע''פ שאין בו אלא לתך.
בתו"י יש תירוץ נוסף על השאלה אמאי לא נימא
הדמים מודיעים' ,דלא שייך לומר כן כיון שהוא מכיר
אותו הקרקע' ,ועוד תירץ 'דמיירי כגון דליכא הודעת
דמים דאיכא טפי מלתך ופחות מבית כור' ,ועי'
מהרש"א שכתב 'ומיהו קצת קשה אמאי לא אוקמוה
לתרץ כגון שנתן לו דמים יותר מלתך ופחות מבית
כור דליכא הדמים מודיעים כלל ,ויש ליישב כיון
דלתך בכלל דמיו דמי לתך מקרי'.
דף ז' ע"ב
אמרו ליה מר ינוקא ומר קשישא בריה דרב חסדא
לרב אשי ,והדברים מתמיהים הרי רב חסדא נפטר
בחיי רבא ]בשנת ד"א ס"ח[ ,ורב אשי נפטר בד"א
קפ"ו] ,קי"ח שנה אחר פטירתו של ר"ח[ ,ואיך היו
בני ר"ח אומרים שמועות לרב אשי ,וביותר מר ינוקא
שנולד בינקותו של ר"ח לפי תוס' ,ולרש"י שהגדול
היה מר קשישא אפשר שנולדו שניהם בזקנותו,
והאריכו ימים כאביהם ]שהרי ר"ח חי צ"ב שנה[,
ועדיין פלא שבכל הזמן הזה כמדומה שלא מצינו
שהיה להם מו"מ אלא עם רב אשי] ,ובב"ק דף צ"ו
אמר רב אשי למר קשישא 'לאו אמינא לך לא תחליף
גברי' משמע שנחשב קצת כתלמיד לגביו[ ,וגם לא
הביאו מימרות או מעשים מר"ח והאמוראים שאחריו
אלא מאמימר שהיה כמה דורות אחרי ר"ח ,ואין לומר
שהיה זה רב אשי קדמון דמלבד שהוכיח בדורות
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הראשונים שלא היה ,הרי כאן הנידון לגבי רב חמא
שהיה בדורות האחרונים ]ואולי תרי רב חסדא הוו[.
תד"ה מר ינוקא הוא הגדול ועל שם שנולד בינקותו
של רב חסדא קרי ליה מר ינוקא ומר קשישא הוא
הצעיר ונולד בקשישותו של רב חסדא ,ולפי"ז יתכן
שכך קרא ר"ח את שמותם ,אמנם רש"י בכתובות דף
פ"ט פירש 'שני בנים היו לרב חסדא ושם שניהם שוין
]ולא התפרש שמם או ששמם היה 'מר'[ אלא שהגדול
קורין לו מר קשישא ולצעיר קורין לו מר ינוקא' ,ועי'
מהר"ם שלא ניחא לתוס' בפירוש רש"י כיון שא"כ
'היה לו להקדים את מר קשישא כיון שהוא היה
הגדול'.
האחין שחלקו אין להן לא דרך זה על זה ,פירש
רשב"ם לקמן דף ס"ה שכך הדין גם אם אין לו דרך
אחרת וצריך לפרוח באויר ,ויש להבין אטו בשופטני
עסקינן שיקח את הפנימי בלא שיהא לו דרך ליכנס
לשם אלא יפרח באויר ,כדאמרינן לעיל גבי אורה
דאספלידא ,ועי' דרישה בסי' קע"ג דהכא מיירי בלא
עלו להדדי ולכן אין לו עליו כלום ,ועי' חזו"א ]שגם
בעלו להדדי כיון שאין הדרך חלק מהבית אין לו עליו
כלום[.
רש"י ד"ה ולא חלונות לערער על סתימת אורו,
וכתב הרמב"ן 'ומיהו אין האחין יכולין למחות זה
בזה בחלונות לסותמן אף על פי שיש בהן היזק ראיה,
שלא חלקו על מנת לסלק משם כלום' ,אבל להוסיף
כאו"א בחלקו יכולים ,ויל"ע האם גם רשאי לפתוח
חלון חדש מול חלקו או ביתו של חבירו.
והנה לעיל גבי ההוא דבנה אשיתא אפומא דאספלידא
וכו' א"ל בדידי קא בנינא ,פרש"י 'בשלי אני בונה
ואתה אין לך עלי חזקת אורה של שלש שנים,
דהשתא הוא דפלגינוהו' ,משמע ששייך בזה חזקת
ג"ש ,והקשה הרמב"ן 'מאחר שאינו יכול למחות בו
ולסתום במה החזיק ,ואיפשר שהיה לו למחות ולומר
לאחר חלוקה איני מוחל לך על חלונותיך שתחזיק עלי
בהם'.
והנה כל זה אינו קשה אלא אם חזקת ג"ש צריכה
טענה ושטר ,ואחר ג"ש יכול לומר שאבד שטרו כיון
שראה שאין הלה מוחה בו ,ולכן קשה שכאן ל"ש
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מחאה ,אבל לשיטת הריב"ם שהו"ד בתוס' לקמן דף
כ"ג שצריך ג"ש אבל ל"צ טענה ניחא ,שאין ג"ש אלו
מועילים בגלל שכיון שלא מיחה בו יכול לטעון אבד
שטרי ,שהרי מעולם לא היה לו שטר ,אלא כיון
שהחזיק ג"ש שוב אינו יכול להאפיל עליו.
רש"י ד"ה ולא ולא סולמות ,אם נטל זה בית וחצר
וזה נטל עלייה ,אין לו לקבוע סולם בחצירו של זה
לעלות לעלייתו ,ולא אמת המים להביאה מן הנהר
דרך שדהו של זה לתוך שלו ,כתב הרמב"ן 'משמע
שאם היה שם סולם קבוע או אמת המים קבועה
וחלקו שאינו יכול לומר סתום אמת המים או סלק
סולמך} ,וכמו שלדעת הרמב"ן א"י לומר לו לסתום
חלונותיו{ ,אלא }הכא מיירי{ אם אביהן רגיל לעלות
לעליה דרך הבית בסולם המטלטל ורצה זה לאחר
חלוקה לקבוע או לעלות בסולם המטלטל ,בזה הוא
שאמרו אין שומעין לו' ,ויש להבין תינח שאינו יכול
לומר לו סלק סולמך ,אבל איך יכנס לחצר כדי לעלות
בסולם והרי אין להם דרך זע"ז ,ואולי כמ"ש תוס'
שהחצר היא שלו.
והרמ"ה כתב שגם אם היה שם סולם קבוע או אמת
המים קבועה מחוייב לסלקן ,וכ"כ בפסקי הרי"ד אם
היתה אמת המים עוברת משדה זו לשדה שבצידה
וחלקו ,איבד אותה החזקה ואומ' לו אל תעביר אמת
המים בשדה שלי' ,וכ"כ הרמב"ם 'עתה שנעשית זה
חלקי יש לי להסיר אמת המים מעלי ,וכן סותם החלון
המשקיף על חלקו ובונה בצד הסולם אף על פי שהוא
מבטל תשמישו' ]וכעי"ז כתב בשו"ע סי' קע"ג[.
והנה במ"ש הרמב"ם 'סותם החלון' כתב הרא"ש בשם
הראב"ד שמ"ש אין לו חלונות הכוונה שיכול לבנות
לפני החלונות' ,ואין דבריו נראין כלל ,דכיון דאין לו
חזקה באורה היכי מצי למיעבד ליה היזק בראייתו,
ועוד דאיכא למיחש דלבתר תלת שנין טעין בחזקה
]ולא יתן לו לבנות כנגדו[ ,ועוד דאין להן דרך זה על
זה משמע דאע"ג דאביהן היה עובר דרך שדה זו
לשדה אחרת מוחה הוא באחיו לעבור דרך שדהו ,וכן
בחלונות מוחה הוא בו מלראות דרך החלון ולהחזיקה,
וכן כתב הרמב"ם ז"ל שצריך לסתום החלון ולהסיר
אמת המים מעליו'.
הרי שהבין ברמב"ם שחייב לסתום ממש את החלון,
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וכתב הכס"מ שאינו מוכרח שהרי אפשר לפרש דבריו
כדברי המפרשים שאינו יכול לומר לו סתום
חלונותיך ,ומ"ש סותם החלון היינו לומר שבונה
כנגדו ואף על פי שהוא סותם חלונותיו של זה'.
תד"ה אין טעמא משום דפסיק שמואל בפרק המוכר
את הבית כר"ע דאמר מוכר בעין יפה מוכר,
ולפיכך אין להם דרך זה על זה שלא שייר לעצמו
כלום ,כל אחד )חלק( בחלק חבירו )והוה לו
כמוכרא( ,ואף על גב דאמרינן המוכר בית ושייר
חצר מכר לו עם הדרך למ"ד מוכר בעין יפה מוכר,
לא דמי דהכא כולם מוכרין וכל אחד מכר ולא
שייר לעצמו כלום בחלק חבירו ,וה"ל כמוכר חצר
ושייר בית דצריך ליקח לו דרך מבעל החצר ,יש
להבין מאי חזית דאמרינן שכאו"א מכר בעין יפה ולא
שייר לעצמו כלום ,נימא איפכא שכאו"א מכר בעין
יפה ונתן לשני דרך בחלקו ,כמדומה שזה מה שתמה
החת"ס 'מ"ט לא נימא לבעל השדה החיצון בעין יפה
מכרת)י( חלקך שבפנימי לבעל הפנימי והנחת לו דרך
בהחיצון'.
וכבר עמד בזה היד רמ"ה ואחר שביאר כתוס'
ששניהם מוכרין בעין יפה ולא שיירו לעצמם כלום,
הקשה 'וכי תימא כלך לדרך זה וכיון דזבין ליה חיצון
לפנימי ,דרך נמי זבין ליה ,דמוכר בעין יפה מוכר'.
ותירץ 'הני מילי היכא דההוא מידי דשייריה מוכר
לנפשיה לא קאתי מחמת דזבין ליה האי לוקח ,אבל
היכא דזבינו תרווייהו להדדי בבת אחת תרווייהו כי
הדדי נינהו ,והכא גבי אחין לא מיבעיא היכא דאקני
ליה חיצון לפנימי והדר אקני ליה פנימי לחיצון ,דסוף
סוף הא אסתלק ליה פנימי מחיצון לבסוף לגמרי ,אלא
אפילו זבין ליה פנימי לחיצון תחלה והדר זבין ליה
חיצון לפנימי ,לא אמרינן הדר חיצון ואקני ליה דרך
לפנימי ,דכיון דמעיקרא אדעתא דמקני כל חד מינייהו
לחבריה נחות ,הוו להו כמאן דמקנו להדדי בבת אחת
ואדעתא דמסתלק כל חד מינייהו מחבריה לגמרי קא
נחתי ,דהא תרווייהו מוכרין נינהו ותרווייהו לוקחין
נינהו ולא עדיף חד מינייהו טפי מחבריה'.
תד"ה ולא פי' בקונט' אם נטל זה בית וחצר וזה
א ליתיה בכתה"י
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נטל עלייה ,אין לקבוע סולם בחצירו של זה לעלות
לעלייתו ,וקשה לר"י דהיינו ולא דרך זה על זה,
יל"ע אם כוונתם שכמו שאין להם דרך אין להם
סולמות ,דמה לי דרך לאורך או דרך לגובה ,או שכיון
שהחצר אינה של בעל העליה א"כ בלא"ה אינו יכול
להכנס לחצר כדי לעלות בסולם ,שהרי אין להם דרך
זע"ז.
ההוא שטרא דיתמי דנפיק עליה תברא ,אמר רב
חמא אגבויי לא מגבינן ביה ומיקרע לא קרעינן
ליה ,אגבויי לא מגבינן ביהב דנפק תברא עליה,
מיקרע לא קרעינן ליה דכי גדלי יתמי דילמא
מייתו ראיה ומרעי ליה ,פרש"י 'ומרעי ליה לשובר
שהן עדי שקר' ,לכאורה היינו שאינו מזויף אלא
העדים חתמו בשקר ,וע"ז אמר 'דסהדי בשקרי לא
מחזקינן'.
בהא נמי הלכתא כרב חמא ,דאם איתא דתברא
מעליא הוא איבעי ליה לאפוקי בחיי אבוהון,
ומדלא אפקיה שמע מינה זיופי זייפיהג ,היינו שאין
חוששין שהעדים הם עדי שקר אלא שהשובר מזויף,
וכתב המאירי שאע"פ שנפסק בערכין דאחזוקי סהדי
בשקרי לא מחזקינן ,כאן החשש למסקנא שמא הוא
מזוייף.
ויש להבין א"כ למה הוצרך להקדים שאיבעיא ליה
לאפוקי בחיי אבוהון ,הרי כל מה שאמר שלא קורעים
את השטר הוא משום שלא מחזקינן עדים בשקרי ,ודי
להשיב שלא זה החשש אלא שמא הלווה זייף את
השטר ,גם יש להבין ממ"נ אם הוא מקויים למה
נחשוש שהוא מזויף ,ואם אינו מקויים בלא"ה אינו
שוה כלום.
ועי' ר"י קרקושא בשם הר"ח שודאי מיירי בשטר
מקויים ,ואעפ"כ כיון שיש ריעותא שלא הוציאו בחיי
האב חיישינן שמא הוא מזוייף ,ויתבאר עוד בהמשך.
והנה כל זה קשה לגירסא שלפנינו שהחשש שמא הוא
מזויף ,וכן היא גירסת רוב הראשונים ,ולא כמ"ש
קודם שהעדים עדי שקר ,אמנם בחלק מכתה"י הלשון
'דאם איתא דתברא מעליא הוא איבעי ליה לאפוקי
בחיי אבוהון' ותו לא ,וכ"ה באו"ז וברבינו ברוך
ב כ"ה בכת"י
ג המסומן אינו בחלק מכתה"י
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וברבינו גרשום ,ולפי"ז יתכן שעדיין נשאר בסברא
הראשונה שמא הם עדי שקר גם אם הוא מקוים,
ואע"פ שאחזוקי סהדי בשקרא לא מחזקינן ,כאן יש
ריעותא מה שלא הוציאו בחיי אביהם.
בהא נמי הלכתא כרב חמא ,דאם איתא דתברא
מעליא הוא איבעי ליה לאפוקי בחיי אבוהון ,כתב
ר"י מגאש שכך הדין גם אם לא תבעו אביהם ולא
הגיע עדיין הזמן עד שמת' ,כיון דהוה ידע דאיכא
עליה שטרא אכתי איכא למימר אי האי תברא מעליא
איבעי ליה לאפוקי בחיי אבוהון לאזמוניה לבי דינא
למכפייה ולמקרע האי שטרא'.
והביאור בזה יתכן שהרי סתמא דמילתא לא ניחא
ללוה לקבל שובר ולשומרו מהעכברים אלא שהיה
המלוה דוחהו שאין השטר תחת ידו באותה שעה ולכן
כשרואה שמאריך הזמן היה לו לתובעו בבי"ד על
סמך השובר שיביא שטרו ויקרענו ובזה היה מרויח
שאם יאבד שוברו לא יפסיד.
אמנם הרשב"א כתב שמיירי בשיש עדים שתבעו האב
בחייו בב"ד ולא הוציא שוברו ,דעכשיו יש לומר
בודאי דהוה ליה לאפוקי אבל אם לא כן אין חוששין
לו ,ומה יעשה זה שפרע ואמר לו אידך אבד שטרי
}ולכן אינו יכול לכפותו לקרוע את השטר שהרי טוען
שאבד{ ,ועל כרחו פרעו וקבל שובר וכדקיי"ל
כותבין שובר ,ומתי היה לו להוציאו ולא תבעו האב
לאחר כתיבת שוברו' ,ויש להבין אם תבעו בבי"ד ולא
הוציא את השובר ,א"כ הרי ודאי שהוא מזויף או
שהעדים הם עדי שקר ,ולמה לא יקרעו מיד את
השובר ,ועי' רבינו יהונתן 'ומשמע שאביהם בחייו
הוציא את השטר חוב על הלוה והיה תובעו בכל יום
שיפרענו לו ,והלוה לא הוציא זה השובר באותו עת',
משמע שהיה תובעו שלא בבי"ד.
ומדלא אפקיה שמע מינה זיופי זייפיה ,כ"ה גירסת
הרמב"ן ,וכתב דמיירי בשובר שאינו מקוים' ,רבינא
סבר מקיימינן ליה דמקיימים את השטר שלא בפני
בעל דין ובתר הכי ליכא למיחש דלא אחזקינן סהדי
בשקרי ,ומסקנא כיון דלא אפקיה חיישינן ולא
מזדקקינן ליה לקיומיה עד דגדלי יתמי דכשטרא ריעא
הוא לדידן ולא טרחינן ביה לקיומיה'.
והרשב"א כתב 'ואפי' אמרו עדים אנו חתמנו ונקב יש
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בצד אות פלונית אין מקבלין מהן ,דאין מקבלין עדים
שלא בפני בעל דין' ,ויש להבין שהרי קיום שטרות
נעשה גם שלא בפני הבע"ד ,ומשמע שרק קיום
החתימות מקבלין שלא בפני בע"ד ,אבל עדות שזה
השובר שחתמו עליו נחשבת כעדות על הפרעון וזה
צריך שיהיה בפני הבע"ד.
וכ"ה משמעות הריטב"א שכתב שסתם קיום בעלמא
ל"מ דעדיין חיישינן דילמא מזויף הוא' ,ומיהו אם באו
העדים עצמם והעידו שהם זכורים הפרעון ,או עדים
אחרים שראו שחתמו בו ויש להם בו סימן מובהק
דאמרי נקב יש בו בצד אות פלונית ,תו ליכא למיחש
לתברא ,וכן פסקו הרמ"ה וה"ר יונה ומורי הרשב"א
נר"ו דאין הכי נמי דהוו מהימני ,אבל כיון שהיתומים
קטנים אין מקבלין אותם ,שאין מקבלים עדים על
יתומים קטנים ,כשם שאין מקבלין עדים שלא בפני
בעל דין'.
ורבינו יצחק קרקושא כתב בשם הר"ח 'ומיירי כגון
שמקויים השובר ,שאם לא היה מקויים היה לנו לחוש
שמא היה מזוייף ,דטענינן להו ליתמי וללקוחות
מזוייף הוא ,וקיימא לן מקיימין את השטר שלא בפני
בעל דין'.
רבן שמעון בן גמליאל אומר לא כל החצרות
ראויות לבית שער וכו' ,רשב"ג אומר לא כל
העיירות ראויות לחומה ,בפשטות היה א"ל שדוקא
חצר גדולה הגדורה בגויל וגזית שיש בה כמה בתים,
ומחולקת לחצרות קטנים שגם הם גדורים בגויל
וגזית ,ראויה גם לבית שער עם שומר ,אבל חצר
קטנה של שני אחים שיש בה כדי חלוקה מצומצם או
שכלל לא חלקו ביניהם ,וגדורה בהוצא ודפנא ,ודאי
שאינה ראויה לבית שער עם שומר ,וכן כרך גדול
שדרים בו אלפי אנשים ראוי לחומה ,אבל עיירות
קטנות אין דרך לעשות להם חומה ,וכמ"ש 'כל אלה
ערים בצרת חומה גבהה דלתים ובריח ,לבד מערי
הפרזי הרבה מאד' ,אמנם בגמרא מבואר בדברי
רשב"ג עצמו שהכונה לחצר הסמוכה לרה"ר ועיר
הסמוכה לספר ,ואולי חצר ועיר שאינן ראויות מצ"ע
לא הוצרך לומר ,ויתכן שגם רבנן יודו בזה.
כופין אותו לבנות לעיר חומה ודלתים ובריח ,יש
להבין למה הוצרך לומר 'דלתים ובריח' וכי דרכם של
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בנ"א לבנות חומה בלא דלתות ובריח ,אמנם גם
בקרא מצינו 'חומה גבהה דלתים ובריח' ,ויתירה מזה
מצינו ביחזקאל 'כלם ישבים באין חומה ,ובריח
ודלתים אין להם' ,הרי שיש דלתים בלא חומה ,ואולי
יש תועלת בחומה עוד לפני העמדת הדלתות שעי"ז
לא צריך לשמור אלא את הפתח ,ולקמן מצינו 'הכל
לאגלי גפא' ,ולרש"י הכוונה להציב דלתות בחומה,
משמע שלא תמיד היו מציבים דלתות בשעת בנין
החומה ,והסיבה לזה יתכן משום שלבנין החומה כל
מי שיכול לבנות בית יכול לבנות חומה ,משא"כ
דלתות שזה מברזל או נחשת שלא נמצא בכל מקום
מי שיודע לעשותן] ,עי' יומא ל"ח 'כשהלך ניקנור
להביא דלתות מאלכסנדריא של מצרים'[.
וכן יתכן ששייך דלתות בלא חומה ,כגון דלתות
בראשי המבואות אע"פ שאין חומה לכל העיר ,עוד
יתכן שהוצרך ל'שור איגר' כלומר עיר שכלל לא בנו
לה חומה ,וכמ"ש רש"י במגילה 'אלא מוקפת בתים
סמוכות זו לזו ,וחומות חיצונות של בתים נעשות
חומה לעיר ,והיינו שור איגר שגגותיה חומותיה',
ואינה מחוסרת אלא דלתות ויתבאר עוד בהמשך.
רש"י ד"ה כופין כופין אותו את בן החצר שאינו
רוצה לסייע את בני החצר לבנות להן בית שער,
משמע דוקא הרבים כופין את היחיד ,וכ"כ רבינו
ברוך 'בני חצר שבאו לבנות בית שער לחצר ודלת,
ועיכב אחד מהן ,כופין אותו לתת'.
אמנם בשו"ע סי' קס"ג כופין בני העיר זה את זה,
)אפילו מעוט כופין את המרובים( )רבינו ירוחם נל"א
ח"ו( ,לעשות חומה דלתים ובריח לעיר ,ומבואר
ברבינו ירוחם שם שכך הדין גם לענין בית שער
'ואפילו מועטין כופין למרובים' ,וכ"כ המאירי לגבי
בית שער 'ואף אחד מהם כופה את חבריו בכך' ,ויש
להבין תינח בני חצר שמועטין או אפילו יחיד כופין
את השאר ,אבל בעיר לכאורה תלוי בטובי העיר
שידונו אם לעשות או לא ,ואולי אין שאלה אם צריך,
אלא שאם אין מי שמבקש פשיטא שלא יעשו ,אבל
כיון שיש מי שמבקש ע"כ יעשו ,גם אם טובי העיר
אינם רוצים.
רש"י ד"ה כופין לבנות להן בית שער ,להיות שומר
הפתח יושב שם בצל ומרחיק את בני רשות הרבים
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מלהציץ בחצר ,יש להבין איך יכול להרחיקם
מלהציץ ,גם יש להבין מי ירחיק אותו עצמו מלהציץ,
ובפסקי הרי"ד כתב 'בית שער הוא בית קטן שהשומר
יושב שם ומונע את בני הרבים מליכנס בחצר,
שאע"פ שיש דלת בחצר ,בלילה הוא נינעל אבל ביום
הוא פתוח שיצאו ויכנסו משם בני החצר' ,וניחא
לפי"ז שהשמירה היא מכניסה ויציאה ,ועדיין יש
להבין שא"כ הול"ל 'כופין לבנות בית שער ולהעמיד
שומר' שהרי זו עיקר המטרה ולכאורה גם עיקר
ההוצאה.
ורש"י לעיל דף ב' כתב 'בית השער שבונים כותל נגד
השער עגול סביב ,ועושין באותו היקף פתח קטן מן
הצד משום היזק ראיות בני רה"ר שלא יראו תוך
החצר' ,משמע שהבית שער עצמו מונע ראיית הרבים
גם בלא שומר.
לא קשיא הא מגואי הא מבראי ,ואי בעית אימא
הא והא מבראי ולא קשיא הא דאית ליה דלת הא
דלית ליה דלת ,מסתבר שמבראי אין הכוונה מחוץ
לחצר שהרי סתם חצר פתוחה למבוי ואיך יעשו בית
שער במבוי ]עי' לקמן גבי אחד מבני מבוי שבקש
לסתום כנגד פתחו[ ,אלא לעולם הבית שער הוא
בתוך החצר אלא שמגאוי הכוונה לפנים מדלת החצר
ומבראי מחוץ לדלת החצר ,שו"ר בנח"ד לקמן דף
י"א שתמה על מ"ש רש"י שלדעת רב הונא אינו
רשאי לסגור ד"א כנגד פתחו ,שא"כ איך עושה שם
בית שער ולפי מש"נ ניחא שלעולם כונס בתוך שלו
והשאלה אם הוא מחוץ לדלת החצר.
רש"י ד"ה פותחת פותחת דידיה מאבראי ,העני
פותחה ונכנס ,פותחת שירוד"ר בלע"ז והוא של
עץ ותמיד המפתח לתוכו ,כן הוא לפנינו ,ומשמע
שפותחת הוא מנעול שהמפתח בתוכו ,ויש להבין וכי
כך הדרך שיהא המנעול עם המפתח מבחוץ ,ואיזה
תועלת יש במפתח שנמצא בחוץ ,ובכת"י של רש"י
'ותמיד הפותח בתוכו' ,ולפי הענין מסתבר שהוא כעין
ידית של דלת ,ולפעמים יש ידית רק מבפנים
ולפעמים גם מבחוץ ,ולפעמים אין כלל ידית לדלת.
בעא מיניה רבי אלעזר מרבי יוחנן ,כשהן גובין
לפי נפשות גובין או דילמא לפי שבח ממון גובין,

פח
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אמר ליה לפי ממון גובין ,ואלעזר בני קבע בה
מסמרות ,ופירשו תוס' 'כיון דאין סכנת נפשות לא
אזלינן אלא בתר ממון' ,ויש להבין א"כ מה"ת שילכו
לפי נפשות ומאי מבע"ל ,ואם משום שמא יעמדו
כנגדם ויסתכנו בזה ,הרי מסתבר שגם בזה ככל שיש
לאדם ממון מרובה יותר יש יותר חשש שיעמוד כנגד
הליסטים ,ואולי אינו מוכרח ולפעמים העני הוא יותר
מר נפש להלחם על מעט הממון שיש לו.
ובחדושי הריטב"א כתב שהשאלה היתה 'מי אמרינן
רוב גייסות על עסקי ממון הם באים הילכך אין גובין
אלא לפי שבח ממון ,או דילמא כיון דלפעמים הן באין
על עסקי נפשות גובין אף לפי נפשות'.
איכא דאמרי בעא מיניה רבי אלעזר מרבי יוחנן,
כשהן גובין לפי קירוב בתים הן גובין או דילמא
לפי ממון גובין ,אמר ליה לפי קירוב בתים הן
גובין ואלעזר בני קבע בה מסמרות ,פרש"י 'בית
הקרוב לחומה צריך לחומת העיר יותר מן הרחוק',
וכתבו תוס' בשם ר"ת שאין הכוונה שגובין רק לפי
קרוב בתים ,אלא גם לפי קרוב בתים' ,ונותנין עניים
קרובים יותר מעניים רחוקים וכן עשירים קרובים
נותנים יותר מעשירים רחוקים ,אבל עשירים רחוקים
נותנין יותר מעניים קרובים ,דלפי שבח ממון נמי הן
גובין' ,ומשמע שהעיקר לפי ממון אבל גם לפי בתים,
ולשון 'דלפי שבח ממון נמי הן גובין' ,אינו מדוייק
לפי"ז ,ואמנם בכתה"י של תוס' תיבת 'נמי' ליתא.
וכ"כ הר"י מגאש 'איכא דאמרי בעא מיניה ר' אלעזר
וכו' לפי ממון ,פירש ממון לבדו או דילמא אף לפי
קירוב בתים הן גובים ,בין ללישנא קמא בין ללישנא
בתרא לפי שבח ממון הן גובין ,מיהו לישנא בתרא
טפוי הוא דקא מטפייא דהאי שבח ממון לפי קירוב
בתים הוא ,תדע שהרי אם יש שם שני בתים ששניהן
קרובין ואין שוין בממון ודאי לפי שבח ממון הן גובין,
א"נ אם יש שם בית קרובה ואין בה ממון כלל ,כלום
עולה על דעת שגובין ממנה כלל ,כיון שאין בה ממון
למאי חיישא ,אלא בוודאי אף על פי שקרובה היא
כיון שאין בה ממון אין גובין ממנה כלום ,הא למדת
ששבח ממון הוא העיקר ,ומאי לפי קירוב בתים
דאמרינן אף לפי קירוב בתים ,שרואין בתחילה מי
שיש לו ממון הרבה ומי שיש לו ממון מועט ,ואחר כך
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רואין מי שביתו קרובה להיזק ומי שרחוקה להיזק
וגובין לפי כך'.
אמנם הראב"ד כתב 'ונראה לי אף לפי קירוב בתים
קאמר ,שאם יש לפנימיים שבח ממון יותר מן
החיצוניים שיתנו בשוה ויעלה הקירוב כנגד שבח
הממון' משמע ששקולים בשוה שבח ממון וקירוב
הבתים.
וברמב"ם מבואר שפסק רק כל"ב ,וכתב 'כשהן גובין
מאנשי העיר לבנות החומה גובין לפי קריבת הבתים
מן החומה ,כל הסמוך לחומה נותן יותר' ,משמע שאין
מתחשבים כלל בממון ,והביאור בזה היה אפשר לומר
משום שבנין החומה משביח את כל בתי העיר ,וכל מי
שצריך יותר את החומה הושבח ביתו יותר ,ולפי
הנאתו חיובו ,שוב התבוננתי שא"א לומר כך שא"כ
למה ת"ח פטורים הרי הושבח ביתם.
והנה במה שהקרובים לחומה יותר נותנים יותר,
מבואר ברש"י כיון שהם צריכים אותה יותר,
ולכאורה משום שהגייסות מתחילים מהבתים שבקצה
העיר ,ולפעמים לא מגיעים עד הפנימיים יותר ,ולכן
מובן מה שבעיקר מתחשבים בממון ,אמנם הרמ"ה
האריך לבאר שאי"ז הטעם ,שהרי לא יתכן שבגלל
שאחד קרוב אמה יותר מחבירו לכן הוא יותר בסכנה
ממנו ,ועוד שדרך הגייסות להכנס ולשלול את כל
העיר בין חיצונים בין פנימיים ,ועוד דל"ב מסיק
שהולכים רק אחר קורבה ,ואם משום שקרובים יותר
לקצה הם יותר בסכנה שישללום ,הרי יותר הפסד יש
לפנימיים העשירים.
לכן פירש שמה שלל"ב הולכים רק אחר קירוב בתים,
אינו מטעם שממונם יותר בסכנה] ,שא"כ היה צריך
להחשיב גם את הממון[ ,אלא משום שהם גורמים
לכך שהקף החומה הוא יותר גדול ,וככל שהבתים
רחוקים מהמרכז כך היקף החומה שהם גורמים הוא
יותר גדול] ,עי"ש שביאר מאי שנא ממקיף וניקף
שהולכים לשיטתו רק אחר מידות השטח ולא אומרים
שהחיצון יתחייב יותר מהפנימי[ ,ולכן מחייבים רק
לפי זה ולא לפי ממון ולא לפי נפשות ,עי"ש שגם לפי
גודל הבית גובים שהרי גם גודל שטח הבית גורם
להרחבת היקף החומה ,וכתב הרמ"ה שכל זה לענין
בנין החומה אבל לענין דלתים ובריח אין נפ"מ בין
קרוב לרחוק] ,ויתכן שזו הכוונה לקמן 'הכל לאגלי
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גפא' היינו הקרובים והרחוקים בשוה[ ,ועי' חזו"א
שהאריך לדון בדברי הרמ"ה.
ומה שהקשה הרמ"ה שלא מסתבר שבגלל קירוב של
אמה אחת יתן יותר ,לכאורה אינו תלוי בקרוב של
אמות ,אלא המעגל החיצון של הבתים הוא המסוכן
ביותר וזה שלפנים ממנו מסוכן פחות וכעזה"ד.
ומה שכתב שהחיצונים גורמים להיקף שיהיה יותר
גדול ,אע"פ שבהיקף החיצון יש גם יותר בתים ,עדיין
בתי ההיקף החיצון משלמים יותר ,על דרך משל אם
המעגל הפנימי רחוק מהמרכז אלף אמה והמעגל
החיצוני רחוק אלפים אמה ,וכל בית הוא של מאה
אמה ,הרי למעגל הפנימי היה די בחומה של ששת
אלפים אמה ,שהיו מתחלקים לששים בתים ,נמצא
כאו"א היה משלם על מאה אמה ,עכשיו שיש גם את
המעגל החיצון צריך שהחומה תהיה של י"ב אלפי
אמות ,הרי נוספו ששת אלפים אמות של חומה
ותוספת זו מתחלקת רק למאה ועשרים הבתים
החיצונים ,נמצא כאו"א מהחיצונים משלם על תוספת
של חמישים אמה ,אבל הוא צריך להשתתף גם
בעיקר ,דהיינו הששת אלפים אמות הראשונים שהם
יתחלקו לכל המאה ושמונים בתים ,נמצא כאו"א
מהשישים הפנימים ישלם על ל"ג אמה ושליש,
וכאו"א מהק"כ החיצונים ישלם על פ"ג אמה ושליש,
]שהם ס"ה י"ב אלף אמות של אורך החומה[.
אמר ריש לקיש רבנן לא צריכי נטירותא וכו' ,כי
אתא לקמיה דרבי יוחנן אמר ליה מאי טעמא לא
תימא ליה מהא ,יש להבין וכי לא מצינו שבאו
ליסטים על ת"ח ,וכי לא בא אליפז על יעקב אבינו,
ורי"ו עצמו קפחוהו ליסטים כמ"ש בירושלמי תרומות
פ"ח.
ויש לבאר שמי שנגזר עליו שיקפחוהו ליסטים לא
יועילו לו כל חומות שבעולם ,והחומות נעשות למי
שלא נגזר עליו ,ומ"מ כל אדם חייב לעשות את
השמירות הראויות ,ואם לא עשאן הרי זה מתחייב
בגופו וממונו ,ומזה רבנן פטורים שהתורה היא
המשמרתן ,ועי' חזו"א סי' ה' ס"ק י"ח.
ומה חול שמועט מגין על הים ,מעשיהם של
צדיקים שהם מרובים לא כל שכן שמגינים עליהם,
יש להבין לשון מגין על הים ,והרי לא על הים הוא
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מגין אלא על היבשה הוא מגין מפני הים ,ואמנם
באחד מכתה"י הלשון 'ומה חול שמועט מגין מן הים'.
שו"ר במהר"ל שכנראה הוקשה לו כך ,וכתב לבאר
שעיקר הקיום של הים אע"פ שאינו מהישוב 'הוא
החול שנא' השם חול גבול לים ,כי החול הוא קצת מן
הישוב ,ולפיכך החול אשר הוא על שפת הים שהוא
מן הישוב הוא מגין על הים ובזה יש לו קיום עד
שהוא עומד במקומו'
ומה חול שמועט מגין על הים ,מעשיהם של
צדיקים שהם מרובים לא כל שכן שמגינים עליהם,
יש להבין הרי לא מצינו שכל מי שמקיים מצוות
ומעשים טובים אינו צריך שמירה אלא רק ת"ח] ,עי'
ריטב"א לעיל ואפילו יש בהם יראת שמים ומעשים
טובים דוקא כשתורתם אומנותם[ ,ואיך מביא מכאן
שמדובר במעשים של צדיקים שאינם בהכרח ת"ח,
ואולי לכן לא היה ניחא לרי"ו בזה ,ומייתי קרא דשדי
כמגדלות היינו ת"ח שמשפיעים ומלמדים תורה.
ויתכן שסתם צדיקים אפילו יקיימו את כל המצוות אין
בידם כ"כ הרבה מצוות יותר מחול הים ,ורק ת"ח
שעוסקים בתורה וכל תיבה ותיבה היא מצוה בפנ"ע
ששקולה כנגד כל המצוות ,וכשמלמדים תלמידים הרי
נכפל שכרם כנגד כל התלמידים ותלמידי התלמידים,
וממילא יכולים להרבות מצוות יותר מחול הים.
אני חומה זו תורה ושדי כמגדלות אלו ת"ח,
לכאורה הכוונה שהם משפיעים ומלמדים את העם,
וכ"כ יד רמ"ה 'אלו תלמידי חכמים שבני דורן נהנין
מתלמודן כיונק שנהנה משדי אמו ותורתן מגינה
עליהן כמגדלות' ,אמנם א"כ מיירי בדוקא באלו
שהגיעו הוראה ,והרי בהמשך מיירי במכתתים
רגליהם ללמוד תורה ,ופירש הריטב"א 'ואפי' הם
תלמידים המכתתין רגליהם מעיר לעיר ללמוד תורה',
ורבינו גרשום כתב 'אלו ת"ח שלומדין זה מזה כתינוק
יונק משדי אמו' ,אמנם הרמ"ה פירש 'שמכתתין
רגליהם מעיר לעיר וממדינה למדינה לישא וליתן
בדיבורו של מקום' ,וזה יכול להתפרש על המלמדים.
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רב נחמןא בר רב חסדא רמא כרגא ארבנן ,א"ל רב
נחמן בר יצחק עברת אדאורייתא ואדנביאי
ואדכתובי ,כתב הרמב"ן שדוקא 'כשהמלך מטיל על
בני העיר ליתן כך וכך בפדיון גלגלתם וכך וכך
במעשר תבואתם והם יפסקו ביניהם ,לפי שיכולין
תלמידי חכמים לומר לא הטיל המלך עלינו כלום אלא
בשבילכם ,אבל אם אמר המלך ליתן כל אחד ואחד
כסף גלגלתו אין עמי הארץ פורעין בשביל תלמידי
חכמים'.
ויש להבין מה"ת שכשהטיל על בני העיר אין כוונת
המלך לחייב גם את הת"ח ,והרי לא מדובר בפורענות
הבאה לעולם ,אלא כך דינו של המלך לקחת מעשר
מכל תושבי המלכות ,אלא שאינו רוצה לטרוח
ולספור כמה תושבים יש בכל עיר ונותן להם מידה
מסוימת.
ואולי כוונתו שכל גזירת המלך באה בגללם ,כמ"ש
רבי שאין פורענות באה לעולם אלא בגלל ע"ה,
ועדיין אינו מספיק שהרי יש בהם גם בעלי מקרא
ומשנה שאינם ע"ה וממילא אינם מביאים פורענות
לעולם ,ולמה ישלמו עבור הת"ח והרי לא בגללם
באה הפורענות.
מנדה זו מנת המלך בלו זו כסף גולגלתא והלך זו
ארנונא ,פרש"י 'ארנונא עישורי תבואות ובהמות מדי
שנה בשנה ,לכאורה מעשר זה הוא חיוב על כאו"א
בפנ"ע ואעפ"כ הם פטורים ממנו ,אמנם שם המלך
דריוש פטר אותם בפירוש ,אבל במקום שלא פטרם
אה"נ יצטרכו לשלם אם אינו חיוב כללי ,והרי מצינו
בשבת דף נ"ד 'תריסר אלפי עגלי הוה מעשר רבי
אלעזר בן עזריה מעדריה כל שתא ושתא' ,וכתבו
תוס' שם שהכוונה לארנונא שהיה נותן למלך ,ולר"ח
שמיירי בארוחת המלך ניחא בפשטות ,שזה חיוב
כללי על בני העיר.
תד"ה לא לא שליט למרמא עליהם .לפי שהיו
עסוקים במלאכת שמים בבנין בית המקדש ,ה''נ
אין להטיל מס על לומדי תורה ,לכאורה כל זה רק
לענין מיסים וארנונות ,אבל לענין חומה מסתבר שרק
א כ"ה ברוב כתה"י

דף ח' ט'

ת"ח לא צריכים שמירה ולא מצאנו שכך דינם של כל
העוסקים במלאכת שמים.
ובשו"ע סי' קס"ג כתב הרמ"א 'יש מקומות שנוהגין
שחזן בית הכנסת פטור ממסים ,ומנהג הגון הוא וכן
ראוי לנהוג )ת"ה סימן שמ"ב( .מיהו מדינא אינו
פטור' ,ועי' ביאור הגר"א שהמקור הוא מכאן
שהעוסקים במלאכת ביהמ"ק נפטרו ממיסים וביהכ"נ
הוא מקדש מעט ,מיהו מדינא לא נפטרו שלא אמרו
רק ת"ח ,ובהמ"ק שאני כדכתיב בית אלהא דנא דוקא,
וכעי"ז כתב בלבוש.
רב פפא רמא כריא חדתא איתמי ,א"ל רב שישא
בריה דרב אידי לרב פפא ודילמא לא מידויל ,עי' יד
רמ"ה שאם היה באר ישן שנסתם לא היה שואל
דילמא לא מידויל ,שהרי ידוע שיש שם באר וימצאו
מים ,ורק בחפירה חדשה יש לחשוש לכך.
א"ל מישקל שקילנא מנייהו אי מידויל מידויל ואי
לא מהדרנא לה ניהלייהו ,יש להבין כיון שגם הם
צריכים מים כשאר בני העיר וכולם נכנסים בכלל
הספק דילמא לא מידויל למה דוקא ליתומים
מחזירים ,ופירש רש"י 'לא מידויל לא ימצאו בו מים
והפסדתם חנם ,ויתמי לאו בני מחילה נינהו דליחלו',
ויש להבין כיון שחייבים להיכנס על הספק כשאר בני
העיר למה צריך את מחילתם.
ועי' יד רמ"ה 'בשלמא גדולים דבני חיובא נינהו ,כיון
דאמדינן ליה דמדויל והוה ליה קרוב לשכר מלהפסד
תקנתא דמתא היא ,ומיחייבי בה כשאר מילי דמתא,
אלא קטנים דלאו בני חיובא נינהו ,ולא מיחייבי אלא
במידי דאית להו בגויה הנאה ודאית ,האי כריא חדתא
כיון דזימנין דלא מידויל חובה היא לדידהו ,ואין חבין
לאדם שלא בפניו ,וקטנים דלא בני חיובא נינהו ולאו
בני מחילה נינהו ,ואפילו בפניהם נמי כשלא בפניהם
דמי ,אמר ליה משקל שקלינן מינייהו אי מידויל
מידויל ואי לא מידויל מהדרינן ליה ניהלייהו ,דהשתא
ודאי כיון דקרובין לשכר ורחוקין להפסד ,כי שקלינן
מינייהו לזכותייהו הוא דשקלינן ,וזכין לאדם שלא
בפניו'.
א"ל רב שישא בריה דרב אידי לרב פפא ודילמא
לא מידויל ,א"ל מישקל שקילנא מנייהו ,אי
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מידויל מידויל ואי לא מהדרנא לה ניהלייהו ,יש
להבין הרי צריכים מים לעיר ואם לא מצאו כאן
יחפרו במקום אחר ,וא"כ סו"ס יצטרכו לשלם פעם
אחת ,ולמה יחזירו להם ,די להם במה שלא ישלמו
אלא על החפירה האחרונה ,משא"כ שאר בני העיר
שמשלמים על כל חפירה וחפירה עד שימצאו ,שו"ר
בדברות משה שעמד בזה ,וכתב שהכוונה שרק אם
לא ימצאו כלל יחזירו להם ,עי"ש שהקשה גם מאי
שנא מאפוטרופוס של יתומים שאם צריך לחפור באר
בשבילם ודאי חופר מממונם אע"פ שיתכן שלא ימצא
מים.
רבי פתח אוצרות בשני בצורת ,אמר יכנסו בעלי
מקרא בעלי משנה בעלי גמרא בעלי הלכה בעלי
הגדה ,אבל עמי הארץ אל יכנסו וכו' ,רבי לטעמיה
דאמר רבי אין פורענות בא לעולם אלא בשביל
עמי הארץ ,יש להבין היכן מצינו שאין מצוות צדקה
לעמי הארץ ,והרי אפילו עניי גוים מפרנסים מפני
דרכי שלום ,ואמרינן נמי שמי שמרחם על בני חורין
מרחם גם על עבדים ,ולכאורה לא משמע שחשש
שלא יהיה די גם לת"ח ,שמלשון אוי לי שנתתי פתי
לעם הארץ משמע שהקפיד על עיקר הנתינה.
ויתכן שסבר שכל הבצורת באה בגלל עמי הארץ ולכן
לא חשש שמא ימותו ברעב או שיברחו ,שהרי הם
הגורמים לבצורת שתהיה ולאנשים שימותו ברעב
בגללה ,ולכן אמר אוי לי ,שחשש שבנתינה זו גרם
להמשך הבצורת.
שו"ר בריטב"א שמיירי 'כשימצא במקומות אחרים
ואפי' בעיר אחרת ולא ימות ברעב ,הא לאו הכי מצוה
להחיותו וקרי ביה וחי אחיך עמך כל היכא שאינו מין
או משומד' ,והב"י ביו"ד סימן רנ"ב כתב בשם
הריטב"א 'אההוא עובדא דהוה מצטער רבי על שנתן
פתו לעם הארץ מסתברא בכהאי גוונא שהיו שני
בצורת ומה שהיה אוכל עם הארץ יחסר לתלמיד
חכם ,אבל ודאי בלאו הכי חייב להחיותן ,וכן נמי
מסתברא דאפילו בכהאי גוונא אם בא לפנינו מת
ברעב חייב להחיותו אף על פי שהוא ספק אם יחסר
לתלמיד חכם אח"כ ,מיהו אם הוא ודאי שיחסר
לתלמיד חכם אין נותנין לעולם לעם הארץ ,כדקיימא
לן דתלמיד חכם קודם לכל דבר'.
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דחק רבי יונתן בן עמרם ונכנס אמר לו רבי פרנסני,
אמר לו בני קרית אמר לו לאו ,שנית א"ל לאו ,יש
להבין היאך הותר לו לשנות בדיבורו ,ואולי סבר
שגם זה בכלל 'מסכת' שמותר לת"ח לשנות.
אם כן במה אפרנסך ,יש להבין הלשון 'במה
אפרנסך' ,ואולי כוונתו לשאול שמא הוא יודע הלכות
או אגדות ,או שמא החזיק ביד ת"ח או גידל את בניו
לת"ת.
אמר לו פרנסני ככלב וכעורב ,יש להבין מה תשובה
היא זו וכי רבי מפרנס כלבים ועורבים ,ואם כוונתו
לקב"ה הרי הוא מפרנס גם את עמי הארץ.
והיה אפשר לבאר שאין כוונתו לכלב ועורב דעלמא,
אלא לכלבים שהיו בביתו של רבי לשמירה ,וכן
לעורבים שהיו בביתו לכבוד נשיאותו ,כמ"ש רש"י
בב"מ 'וישראל בני מלכים ,ויש להם לגדל עורבים
לנוי ולשחוק' ,וכוונתו שלא יתן לו מהאוצרות שאולי
נדר שיהיו לצורך הת"ח ,אלא יתן לו משלו ,כמו
שמפרנס את שאר בע"ח שבביתו ,אמנם ברש"י ותוס'
מבואר שהכוונה שהקב"ה מפרנס אותם ,שו"ר
במרומי שדה כעי"ז.
שמא יונתן בן עמרם תלמידך הוא שאינו רוצה
ליהנות מכבוד תורה )מימיו(א ,לכאורה אין הכוונה
לאיסור ליהנות מכתרה של תורה שזה שייך בת"ח
מופלגים כההיא עובדא דר"ט ,אבל לומר שקרא או
אפילו שנה מסתבר שזה אינו אלא כבוד התורה ,ואינו
אלא מידת חסידות.
אמנם מהרמב"ם בפיה"מ פ"ד מאבות משמע שגם זה
היה נחשב שמשתמש בכתרה של תורה ,וכן במסכת
כלה רבתי 'ושוב מעשה בר' טרפון שהיה אוכל
קציעות מפרדס שלו ,מצאו אריסו והיה מכהו מכה
גדולה ,ולא היה אומר כלום ,כיון שראה שנפשו
יוצאה ,אמר אוי לך ר' טרפון ,אמר לו אתה הוא ר'
טרפון ,אמר לו הן ,עמד ותלש בשערו ,צעק ובכה ,כל
כך למה ,כדי שלא ישתמש בכבוד התורה ,מכאן אמרו
חכמים כל המשתמש בכתרה של תורה אין לו חלק
לעולם הבא ,ור' יונתן בן עמרם למדה ממנו'.
ויש להבין א"כ איך רבי התנה את הפרנסה במה
א תיבת 'מימיו' ליתיה בכתה"י.

צב
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שלמדו תורה ויכשיל אותם בהשתמשות בכתרה של
תורה ,ויש לבאר שלרבי לא היה ענין לתת דוקא
לת"ח אלא העיקר אצלו היה שלא לתת לע"ה שהם
הביאו את הפורענות ,ומסתבר שאם היתה באה לפניו
אשה היה נותן לה אע"פ שלא קרתה ולא שנתה.
אלא שדבר זה עצמו לא היה מוסכם על כולם ,כמ"ש
'רבי לטעמיה' ,וכן אח"כ אמר 'ראיתם שאין פורענות
בא לעולם אלא בשביל עמי הארץ' ,משמע שנחלקו
עליו החכמים בזה ,ולכן חשש רבי יונתן שהנתינה
היא עבור לימוד התורה ולא רצה ליהנות מזה ,אבל
רבי לטעמיה עיקר הענין היה שלא ליתן לע"ה
שהביאו את הפורענות ,ולכן סבר שלא נחשב
להשתמשות בכתרה של תורה.
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דרבי ואמרו ליה ליתבו רבנן בהדן ,אמר להו לא,
אמרו ליה ערוקינן ,א"ל ערוקו ,כתב הרמב"ן
'במקום שאין רבי יכול לכופם ברחו ,שאם היה יכול
לכופם דין הוא לכופם ,שמאחר דשדי מלכא דמי
כלילא נתחייבו כולם ליתן ,ואקרקפתא דידהו
ואנכסייהו מנח ,או שמא לא רצה רבי לכופם דניחא
ליה דליערקו וליבטיל כלילא ,כדי שלא תהא פורענות
באה על תלמידי חכמים בשבילם ,אבל מן הדין חייבין
ליתן אף על פי שיצאו להם למלכות אחרת'.
אמנם בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג סי' נ"ג כתב שכאן
היתה זו עלילה ולכן 'אותם שברחו היו פטורין לתן
עמהם ,שאם לא כן לימא להו רבי אפילו אם תברחו
תצטרכו לתן ,אלא ודאי הבורחים נפטרו מיד ולא היה
להם לתן מאומה עם הנשארים ,כיון דעלילה היתה
ולא היו שותפין בזה'.
והובאו הדברים במרדכי וכתב בשם י"מ שנגנב להם
נזר המלך כי הם היו שומרין ]*אותה[ בצווי המלך
שהמלך הפקידה בידם ונגנבה אז אמר הואיל ופשעתם
בה עליכם מוטל לתקן לי אחרת' ,ועי' הגהות רמ"א
שהם היו שומרי חינם ולא היו חייבים בגניבה ומה
שהטיל עליהם לשלם לא היה כדין.

אמר רבי יכנסו הכל ,כתב הרמ"ה 'אמר רבי יכנסו
הכל שמא יזדמנו אורחים כמוהו וימנע מלפרנס',
היינו שלא חזר בו ,וכתב הרמ"ה 'שמע מינה דאפילו
למאן דלא בעי לאהנויי לעם הארץ מממוניה ,חייב
לפרנס עניי ישראל מסתמן ואל יבדוק אחר העני אם
תלמיד חכם הוא ואם עם הארץ הוא ,שמא תלמיד
חכם הוא ואינו רוצה ליהנות בכבוד תורה או שאינו
רוצה להודיע את עצמו כדי שלא יתבזה.
ולענין הלכתא אפילו בידוע שהוא עם הארץ חייב
לפרנסו ,דבהדיא תנן בסוף הוריות ממזר תלמיד חכם
קודם לכהן גדול עם הארץ מקדם הוא דקדים הא
איכא שקיל ,ועוד דלא יהא עם הארץ גרוע מגוי ,הא
תנן מפרנסין עניי גוים עם עניי ישראל מפני דרכי
שלום ,וגרסינן נמי בעון אתכליא רחמין על עליא
דאלמלא עליא לא קימין אתכליא.
ודוקא בעם הארץ שאינו לא במקרא ולא במשנה אלא
שישנו בדרך ארץ ובמצות ,אבל היכא דידוע דליתיה
בדרך ארץ ולא במצות אסור לפרנסו כל עיקר,
דבהדיא תנן וכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא
בדרך ארץ אינו מן הישוב אלמא לאו בר דעת הוא,
וגרסינן בפרק חלק א"ר אלעזר כל מי שאין בו דעה
אסור לרחם עליו ,שנאמר כי לא עם בינות הוא על כן
לא ירחמנו עשהו ,וגרסינן נמי התם א"ר אלעזר כל
הנותן פת למי שאין בו דעה יסורין באין עליו שנאמר
לחמך ישימו מזור תחתיך אין תבונה בו'.

ערקו פלגיהון דליוה פלגא ,פרש"י מחל המלך דמי
החצי וסילקה מעליהן ,וזה דלא כמ"ש גבי הכובס
ששם כתוב 'שדיוה אכובס' היינו את כל החצי הטילו
עליו.
ומהרש"א הביא מהמרדכי שהקשה בשם ר"ת 'דהא
ערקו השאר שדיוה אכובס ולא מחל לו כלום ,וגרס
ר"ת דליוה אפלגא' ,היינו שהטילו את כל דמי הכלילא
על אלו שנשארו ,ויש להבין לשון דליוה דא"כ הול"ל
שדיוה כמו גבי כובס ,שו"ר שהקשה כן בתו"ח.
ואמנם גירסת הרמ"ה 'שדיוה אפלגא' ,היינו שלא מחל
המלך כלום ואת הכל הטילו על החצי שנשארו ,וכ"ה
בשו"ת הרא"ש כלל ט"ו סי' ח' 'ערוק פלגא שדיוה
אפלגא' ,וכ"ה בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג וכ"ה
בתשובות מיימוניות קנין סי' א' ,וכתב שלכן הבורחים
היו פטורים כיון שלא היה זה חיוב אמיתי אלא רק
עלילה ולכן אע"פ שכאשר 'ערקו פלגא שדיוה
אפלגא' ,לא היו הבורחים חייבים.

כההוא דמי כלילא דשדו אטבריא ,אתו לקמיה
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דרבי ואמרו ליה ליתבו רבנן בהדן ,אמר להו לא
וכו' ,ערקו כולהו ,פש ההוא כובס שדיוה אכובס,
ערק כובס פקע כלילא ,א"ר ראיתם שאין פורענות
בא לעולם אלא בשביל עמי הארץ ,משמע שכל אלו
שברחו היו ע"ה שפורענות באה בגללם ,ונשארו רק
ת"ח ,ויש להבין הרי ת"ח שפטורים ממסים הם דוקא
ת"ח ממש ,ומאידך גיסא ע"ה שפורענות באה בגללם
הם ע"ה ממש שאינם לא במקרא ולא במשנה ,וכי
בטבריא היו רק ת"ח גמורים וע"ה גמורים.
ויתכן שמה שפטר את הרבנן מדמי הכלילא והטיל את
הכל על שאר אנשי העיר ,לא היה בגלל שהם הביאו
את הפורענות ,שהרי לא כולם היו ע"ה גמורים שלא
קרו ולא שנו ,אלא בגלל שכך הדין שת"ח פטורים,
וכשברחו ברחו כולם ,אבל כיון שברחו גם כל ע"ה
ממילא בטלה הגזירה ,ויתכן שגם אם לא היו בורחים
כולם אלא רק עמי הארץ היתה הגזירה בטילה ,אבל
מעשה שהיה כך היה שברחו כולם.
וכמה יהא בעיר ויהא כאנשי העיר וכו' ,ולכל מילי
מי בעינן י"ב חדש ,והתניא שלשים יום לתמחוי
שלשה חדשים לקופה ששה לכסות תשעה לקבורה
שנים עשר לפסי העיר ,אמר ר' אסי אמר ר' יוחנן
כי תנן נמי מתניתין שנים עשר חדש לפסי העיר
תנן ,יש להבין היכן מצא המקשן במשנה שלכל מילי
בעינן י"ב חדש ,והרי זה לשון המשנה 'כופין אותו
לבנות לעיר חומה ודלתים ובריח ,רשב"ג אומר לא
כל העיירות ראויות לחומה ,כמה יהא בעיר ויהא
כאנשי העיר י"ב חדש' ,משמע שמדובר על בניית
החומה ,ואם הבין שכמה יהיה בעיר הוא דבר חדש
שבא לומר על כל מילי ,א"כ למה הוצרך לתרץ
שמיירי בפסי העיר שכלל לא הוזכרו במשנה ,הול"ל
'כי תנן נמי מתניתין שנים עשר חדש לחומה תנן'.
ויש לבאר שזה היה פשוט למקשן שמ"ש במשנה
וכמה יהיה בעיר אינו הולך על בניית החומה ,שהרי
לכאורה מיירי במי שאין לו בית בעיר אלא גר בדירה
שכורה ,שהרי אם 'קנה בה בית דירה הרי הוא כאנשי
העיר מיד' ,ומי שגר בשכירות מסתבר שאינו צריך
להשתתף בבניית החומה ודלתותיה ,שהרי אפילו
בבית שדר בו אינו חייב להעמיד דלתות ושאר דברים
שהם מעשה אומן ,כמבואר בב"מ דף ק"א ,ולכן היה
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פשיטא למקשן שהמשנה באה לומר דין חדש ,שכל
הדברים המוטלים על התושבים בלי קשר לבית,
מוטלים על השוכר רק אחר יב"ח ,ולכן מקשה שיש
דברים שחייב בהם קודם.
ותירוץ הגמרא שאמנם המשנה לא איירי בבניית
החומה עצמה שזה אינו חיובו של השוכר ,אבל איירי
בדברים שהם לשמירת העיר מעין החומה כגון פסי
העיר שבאים לחיזוק החומה וצריכים לעשותם מזמן
לזמן ,ובזה יש חיוב גם על השוכרים.
והנה לענין מחיצה בחצר שנעשית משום היזק ראיה
כתב הטור בסי' קע"א 'והרמב"ם כתב דבשכירות נמי
אית דינא דגוד או אגוד וכו' ,ותימה היאך יחלקו
במחיצה דבר שאינו שלהם אלא בשכירות' ,וכתב
הב"י 'נראה לי דאין כאן תימה דאי איכא היזק ראיה
אטו מפני שאינו שלו אלא בשכירות יהא חבירו ניזוק
בראיתו' ,וכתב הב"ח 'ונראה דטעמו דמפסידו כל מה
שיוציא בעשיית המחיצה כיון דאחר כלות הזמן יצא
מן הבית' ,וסברא זו שייכת גם לענין בנין החומה.
שו"ר בחדושי הריטב"א שכתב 'וקשיא לי מהיכא הוה
משמע דמתניתין בעי לכל מילי י"ב חודש ,דהא
ארישא דחומה דלתיים ובריח קאי ,וי"ל מדלא קתני
כמה יהא בעיר ויהא חייב ,והשתא מהדרינן דלעולם
ארישא ואדכוותה קאי ,ואשמעינן דחיובא דהני אמאן
דמיקרי אנשי העיר בלחוד רמי' ,ויתכן שאין כוונתו
דארישא קאי היינו לבניית החומה ,אלא דהו"ל
לאסוקי אדעתיה דמיירי דוקא לפסין שזה מעין חומה,
ותי' שסבר שאם הולך על הרישא הול"ל 'כמה יהא
בעיר ויהא חייב'.
אמנם סיום דבריו 'והשתא מהדרינן דלעולם ארישא
ואדכוותה קאי' ,משמע דקאי גם על בנין החומה ,וכן
ביד רמ"ה כתב 'י"ב חדש לפסי העיר כגון חומה
דלתים ובריח ושאר חיזוקי העיר ושמירתה' ,משמע
שגם מי שדר בשכירות חייב בבנין החומה ,ויש להבין
איך נחייבנו בבנין חומה שיתכן שעד שיגמרו לבנותה
כבר יוציאנו המשכיר מדירתו.
ויתכן שהרמ"ה והריטב"א כתבו את דינם במי שהבית
שלו אבל לא קנה אותו ,שבזה כתב הרמ"ה 'והאי קנה
בה בית דירה דקאמרינן דוקא בלוקח ,אבל נפל לו
בירושה כיון דממילא קא אתייא ולאו איהו טרח
בהדה לאו כאנשי העיר דמי ,דאכתי לא גלי אדעתיה
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דניחא ליה למידר בהדייהו ,מתנה כירושה דמייא ולא
מחייב' ,וכעי"ז כתב גם הריטב"א ,ולפי"ז ניחא
שאה"נ גם מי שלא קנה בית חייב בחומה ובלבד
שהבית שלו ,אבל הגר בשכירות אינו צריך לשלם
עבור החומה אלא החיוב על המשכיר ,אמנם חזו"א
בסי' ד' סק"כ כתב שגם שוכר חייב בבנין החומה,
]ויתכן שכשיצא מהבית יטול מהמשכיר מה שההנהו
במה ששילם על בניית החומה[.
וא"ר אסי אמר ר' יוחנן הכל לפסי העיר ואפי'
מיתמי ,אבל רבנן לא ,דרבנן לא צריכי נטירותא,
מבואר שפסי העיר הם ענין של שמירה ,וכתב רבינו
ברוך 'יש מפרשים מלשון עושין פסין ,והוא לענין
חיזוק חומת העיר' .ומהרש"ל כתב בשם הערוך פסי
העיר פירוש קרשי העץ לחזק שערי העיר כמו פסי
ביראות ערוך )ור"נ( ]ונמו"י[ פירש בקעות שסביב
החומה' ,כמדומה הכוונה אם נהיו בקעים בחומה
וצריך לסותמם.
והרמ"ה כתב 'י"ב חדש לפסי העיר כגון חומה דלתים
ובריח ושאר חיזוקי העיר ושמירתה ,ומסתברא דהוא
הדין למיני מסין וארנוניות שנותנין למלך ,דכולהו
נטירותא דמאתא נינהו .ועוד דאי לא יהבי משדר
מלכא ושקיל ,כוליה בכלל פסי העיר נינהו'.
רבה רמא צדקה איתמי דבי בר מריון ,א"ל אביי
והתני רב שמואל בר יהודה אין פוסקין צדקה על
היתומים אפילו לפדיון שבוים ,א"ל אנא
לאחשובינהו קא עבידנא ,יש להבין איזו תועלת
תהא להם ממה שיהיו חשובים בעיני כולם ,וגם למה
יהיו חשובים בזה ,והרי לא נתנו מדעתם ,אמנם עי' יד
רמ"ה 'והוא דניחא להו לדידהו בהכי' ,והיינו שניחא
להם בזה ,וממילא יש להם גם הנאה מהחשיבות שיש
להם בזה.
תד"ה יתיב וכיון שאמר' לו ליתן למצוה רבה לא
היה אפשר לחלקם לעניי אומות העולם ,דאסור
לגנוב דעת הבריות ואפי' דעתו של גוי ,אבל מעות
המתחלקים לעניים אין כאן גניבת דעת ,דאינהו
נמי ידעי שישראל רגילין לפרנסם ,עי' מהר"ם
'דהתוס' סבירא להו דכמו שלא היה אפשר לחלקם
לעניי עכו"ם משום גניבת דעת ,הכי נמי לא היה
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אפשר לפדות בהן שבויי עכו"ם דהוי נמי גניבת דעת,
משום דאין רגילות שישראל יפדו שבויי עכו"ם ,אבל
לקמן בעובדא דרבא ששדרה לפרנס בהן עניים,
כשחלקה לעניי עכו"ם אין בזה גניבת דעת ,דאינהו
נמי ידעי שרגילים ישראל לפרנסם משא"כ בפדיון
שבוים ,לכך היה מוכרח רב יוסף לפדות בהן שבויי
ישראל'.
אמנם עי' ריטב"א שיש שתירצו שפדה שבויי גוים,
ואין בזה גניבת דעת' ,כיון דחזו דאנן נמי מדידן
פרקינן שבויי גוים כדתניא )עי' גיטין ס"א א'( פודין
שבויי גוים עם שבויי ישראל מפני דרכי שלוםא',
והריטב"א עצמו תירץ 'דהכא כיון דאמרה למצוה
רבה קפדא טובא ,וכי לא מקבל מינה ויהבה אפי'
לשבויי ישראל איכא איבה ,ולהכי שרי כדמוכח
לקמן'.
דף ח' ע"ב
שבי ]קשה מכולם[ דכולהו איתנהו ביה ,ופרש"י
שהוא ביד הגוי לעשות בו כל חפצו אם למות ]אם
לחרב[ אם לרעב ,עי' מהרש"א ש'למות' הכוונה 'דיש
אדם שאינו הורגל בטבע מקומות ומדינות אחרות ומת
שם במיתה טבעית'.
ויש להבין למה קשה מכולם והרי ספק ימות ספק לא
ימות ,ואפילו אם ימות הרי לא ימות שלשה פעמים,
או שימות בדבר או בחרב או ברעב ,ואיך נחשב קשה
מכולם ,ואם הכוונה שיש מהשבויים שמתים כך ויש
כך ,עדיין אי"ז סיבה שיהיה קשה מכולם כלפי אותו
אדם שבאנו לפדותו ,ויתכן שפחד מות כמות ,והשבוי
פוחד יומם ולילה הן מחרב הן מרעב הן ממות.
תד"ה פדיון והא דאמר בפרק בני העיר אין מוכרין
ס"ת אלא ללמוד תורה ולישא אשה ולא קתני
פדיון שבוים ,שמא מילתא דפשיטא היא ולא
איצטריך למיתני ,לכאורה מה שאמר שם שאין
מוכרין ס"ת מיירי באדם פרטי שיש לו ס"ת שלו
ומותר למוכרו כדי ללמוד תורה או לישא אשה ,אבל
פדיון שבויים סתמא דמילתא נפדין ע"י הציבור ,והרי
אין ציבור עני ואם לא ימכרוהו יגבו מהציבור,
א מה שהביא מהגמרא בגיטין לענין פדיון שבויי גויים ,לפנינו לא
נמצא.
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כדאמרינן לעיל גבי ביהכ"נ שאחר שנבנה שוב אין
מוכרין אותו גם לפדיון שבויים אפילו אם עוד לא
התפללו בו ,גם מסתבר שאין הכוונה שמצוות פדיון
שבויים גדולה יותר מכל המצוות שבתורה ,אלא
שכוונתה היתה שינתן לצרכי צדקה שבלשון הגמרא
נקראים 'מצוות' בסתמא ,ומתוך כל הצדקות פדיון
שבויים הוא הגדול ביותר.
שו"ר בדרישה סי' רנ"ב שכתב 'וכיון שכתב רבינו
כאן דאין מוכרין בית הכנסת לצורך פדיון שבויים
כ"ש דאין מוכרין ספר תורה ,ומה שמוכרין ללמוד
תורה ולהשיא אשה ,היינו משום הנאה דידיה ,דעדיף
לאדם טפי שילמוד תורה או לישא אשה ממה שיהיה
לו ספר תורה ,אבל למכור אדם ספר תורה שלו כדי
שילמוד חבירו תורה במעותיה זה ודאי לא אמרו,
והתוספות הנ"ל שהקשו למה לא קתני פדיון שבויים
ר"ל נמי פדיון שבויים דנפשיה'.
והש"ך סי' רנ"ב סק"א כתב ואין דבריו נראין בעיני
דפשט דברי התוס' משמע דקאי אפדיון דאחרים וכו',
וכ"מ מדברי הר"ר מנוח שהביא בית יוסף לקמן סימן
ע"ר שכתב דרבים יכולים למכור ספר תורה ללמד
תורה ליתום המוטל עליהם או להשיאו אשה עכ"ל
משמע דגם ללמד אחרים הדין כן ,וכ"כ הריב"ש
והמחבר באורח חיים סי' קנ"ג ס"ו ,אלא נראה לי
דודאי היכא דא"א בענין אחר מותר למכור ספר תורה
או בית הכנסת אפילו לפדיון שבויים אחרים ,והיינו
שכתבו הט"ו ואין מצוה גדולה כפ"ש משמע שהיא
גדולה מהכל ,ומה שאין מוכרין ביהכ"נ הוא משום
שבזה מוציאין אותו מקדושתו ,משא"כ בס"ת שנשאר
בקדושתו אצל הלוקח' ,ועי' פני שלמה.
תמחוי נגבית בשלשה ומתחלקת בשלשה ,שגבויה
וחלוקה שוים ,פרש"י 'שגבויה וחלוקה שוה בכל
יום ,מדי יום ביום כדקתני לקמיה ,לפיכך אין גבויו
בשנים ,שלא יצטרכו לטרוח ולבקש את השלישי
לחלק' ,היינו שאינו מעיקר הדין אלא עצה טובה
למנוע מהם טירחא ,ואולי גם לטובת העניים שלא
יתעכבו מלחלק להם.
אמנם הרי"ף כתב 'ומפני מה קופה נגבית בשנים
ותמחוי נגבית בשלשה ,שהקופה דבר קצוב הוא על
כל אחד ואחד ואין הגבאין מוסיפין ולא גורעין ,אבל
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צה

תמחוי אינו דבר קצוב אלא לפי צורך שעה היא נגבת
לעניי עולם ,וצריכין לקצוב על כל אחד ואחד כראוי
לו ,ונמצא כדיני ממונות לפיכך צריך שלשה' ,וכ"ה
משמעות הרמב"ם בפ"ט ממת"ע 'והתמחוי נגבה
בשלשה שאינו דבר קצוב ,ומתחלק בשלשה'.
ורשאים בני העיר לעשות קופה תמחוי ותמחוי
קופה ,ולשנותה לכל מה שירצו ,כתבו תד"ה
ולשנותה נראה לר"ת דיכולים לשנותו אף לדבר
הרשות כיון שעל דעת בני העיר נותנים אותה' ,וכן
היה ר"ת נוהג לתת מעות הקופה לשומרי העיר לפי
שעל דעת בני העיר נותנים אותם' ,וכ"כ הרמב"ם
בפ"ט ממת"ע ה"ז 'רשאין בני העיר לעשות קופה
תמחוי ,ותמחוי קופה ,ולשנותן לכל מה שירצו מצרכי
צבור'.
ולכאורה משמע שאין צריכים להחזיר לקופה מה
שנטלו לצרכי העיר ,אמנם הרמב"ן כתב שרשאין
לשנותה לכל דבר' ,דאע"פ שאין היחיד רשאי
לשנותה ,בני העיר רשאין לשנותה ומשלימין לאחר
זמן לעניים' ,ודלא כר"י מגאש שרשאין 'דוקא לצרכי
עניים כגון מדור וכסות ופרנסת לינה אבל לשאר
צרכיהם ואפילו לדבר מצוה לא' ,וממ"ש הרמב"ן
'ומשלימין לאחר זמן לעניים' ,משמע שרק ללוות לפי
שעה רשאין לאפוקי יחיד שגם זה אינו רשאי' ,וטעמא
דמילתא דכיון דכל בני העיר ושבעה טובים נסכמים
לשנותה אין פשיעה מצויה בהן כיחיד' ,היינו שאין
חוששין שמא לא יחזירו לאחר זמן.
אמנם יתכן שגם כוונת הרמב"ן אינה להלוואה ממש,
אלא שכיון שכעת אין צורך לעניים בה יכולים
להוציאה בצרכי ציבור ,ואם יהיה צורך לעניים לאחר
זמן ישלימוה באותה שעה ,וכ"ה משמעות הריטב"א
שכתב 'ואחרים פירשו ברייתא כפשוטה בכל מה
שירצו ואפילו מצרכי צבור ,ומיהו לא לשנותן לגמרי
מצרכי עניים אלא ללוותן אם הותיר ,והם ימלאו
חסרונם לכשיצטרכו' ,היינו שאי"ז ממש הלואה אלא
שמשתמשים במעות על דעת שאם יהיה צורך לאחר
זמן ימלאו חסרונם ,וכתב הריטב"א וכן דעת רש"י
ז"ל כדמוכח לקמן בעובדא דציפי ,וכן פי' הר' יונה
והרמב"ן ז"ל',
והרמ"ה כתב כר"י מגאש שכספי צדקה מותר לשנות
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דוקא מצדקה לצדקה ,וכן צרכי ציבור מענין לענין,
ולכן רבה הוה יתיב אציפי דבי כנישתא בבי מדרשאא,
'כיון דציפי דבי כנישתא ודבי מדרשא תרוייהו צורך
צבור נינהו שרי לשנויינהו ממילתא לחברתה'] ,ולא
כרש"י שלא ישב עליהם כיון שניקנו ממעות הקופה,
שבזה סובר הרמ"ה שאסור לשנות[.
רש"י ד"ה להסיע להסיע על קיצתם ,לקנוס את
העובר על קיצת דבריהם ,להסיעם מדת דין תורה,
עי' ריטב"א 'פירוש לתת קנס על מי שיעבור דבריהם
כדאמרינן לקמן בעובדא דטבחי ,כלומר שיסיעוהו
מדין תורה' ,כלומר לקנוס שלא מהדין ,עוד פירש
להסיע כפשוטו להסיעו מממונו או להסיעו מהעיר.
ולקמן מבואר שגם לבני אומנות אחת יש את הכח
הזה ,ויל"ע מהיכן קבלו כח זה ,ואמנם מצינו הפקר
בי"ד אבל טובי העיר וכ"ש טבחי העיר הרי אינם
בי"ד ,וכתב המרדכי 'ופירש ר"ם הטעם דטובי העיר
הוי בעירם למה שהובררו כמו גדולי הדור בכל מקום,
כמו שגדולי הדור הפקרם היה הפקר בכל מקום
דמיגדר מילתא ותקנתא ,כך טובי העיר היה הפקרם
הפקר'.
ובשם ר"ת כתב שדוקא 'היכא דכבר התנו ביניהם
אבל אם לא התנו מתחלה אין כח בבני העיר להכריח
אחד מבני עירם למה שירצו ,ודקאמר הפקר ב"ד
הפקר כגון בי דינא דרב אמי ורב אסי דאלימי הוו
לאפקועי ממונא כדאיתא פרק השולח ,ויתבאר עוד
בהמשך.
אמר מר אין עושין שררות על הצבור פחות
משנים ,מנא הני מילי ,אמר רב נחמן אמר קרא
והם יקחו את הזהב וגו' ,מאי שררותא ,דאמר רב
נחמן אמר רבה בר אבוה לפי שממשכנין על
הצדקה ואפילו בע"ש ,עי' רש"ש שתמה איזה
שררה היתה בלקיחת הזהב למלאכת המשכן 'כיון
שלא לקחו רק את אשר כבר הורם ,ואולי דס"ל
להש"ס דעל בגדי כהונה דכתיב בהאי קרא הם
בעצמם גבו את התרומה מבנ"י'.
ועדיין יש להבין וכי הוצרכו לכפיה ,והרי מפורש
א כעי"ז באחד מכתה"י מריש לא הוה יתיב מר אציפי דבי כנישתא
חוץ לבי כנישתא.
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מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי,
ואולי הכוונה לדברים שהיו רק אצל מעטים כמו
התכלת והארגמן ,וכמ"ש הרמב"ן 'ואמר וכל איש
אשר נמצא אתו תכלת וארגמן כי לא נמצאו מאלה רק
למקצתם' ,היו צריכים לכפות אם לא היו מתנדבים
מרצונם ,שו"ר בהעמק דבר פרשת תרומה שהכוונה
למי שנדר שכופין אותו לתת מה שנדר ,ועי' קוב"ש
'דהכתוב והם יקחו את הזהב איירי בבגדי כהונה דזה
בא מתרומת הלשכה מהשקלים ובזה ממשכנין'.
מאי שררותא ,דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה
לפי שממשכנין על הצדקה ואפילו בע"ש ,איני
והא כתיב ופקדתי על כל לוחציו ,ואמר ר' יצחק
בר שמואל בר מרתא משמיה דרב ואפי' על גבאי
צדקה ,לא קשיא הא דאמיד הא דלא אמיד ,יש
להבין כיון שע"כ מיירי שכבר אמדוהו שלשה,
וכמ"ש תוס' שהיה ידוע סכום של כל אחד ואחד כמה
יתן ,ואין שני הגבאים נוטלין אלא מה שקבעו ,מאי
נפ"מ בין אמיד ללא אמיד ,ואולי גם מי שקבעו עליו
סכום מסויים יתכן שאותה שעה אין תחת ידו מעות,
ובזה יותר יש לחשוש במי שאינו אמיד.
ועי' רדב"ז פ"ט ממת"ע 'וא"ת על מה סמכו ברוב
המקומות שממנין גבאי אחד ,וי"ל כיון דטעמא הוי
משום דאין עושין שררותא פחות משנים ואמרי' מאי
שררותא לפי שממשכנין על הצדקה בערב שבת,
והאידנא לא נהגו למשכן על הצדקה וא"כ ליכא
שררותא ,וכיון שהוא קצוב כמה יתן כל אחד וכמה
יקח כל עני ,שליח בעלמא הוא'.
מאי שררותא ,דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה
לפי שממשכנין על הצדקה ואפילו בע"ש ,יל"ע
האם נטילת המשכון היא הנחשבת לשררה ,וכשגובים
בלא למשכן אי"ז שררה ,או שהוא רק סימן לשררה,
שכיון שיש כח בידם למשכן נחשבת הגביה עצמה
כשררה ,והיינו שאינם באים לבקש ממנו לתת ,אלא
דורשים ממנו לתת ואם לא יתן ימשכנוהו ,ולכן עצם
הדרישה נחשבת כשררה.
והנה גבי בע"ח מצינו ששליח בי"ד נוטל ממנו משכון
בע"כ ,ולא מצינו שצריך שיהיו שנים ,ואמנם צריך
לעמוד בחוץ עד שיוציא אליו ,אבל הרי בשוק יכול
ליטול מידו משכון בע"כ ,ויתכן ששליח בי"ד שאני
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שהרי גם שני גבאי צדקה אינם מדברים יחד
וממשכנים יחד ,אלא אחד ממשכן בשם שניהם ,אלא
כיון שתלוי בשיקול דעתם אם זה הזמן הראוי למשכנו
ואם הוא אמיד ,וגם צריכים לפתוח בדברים קודם,
לכן זה נחשב שררה וצריך שיהיו שניהם יחד,
משא"כ שליח בי"ד שאינו עושה אלא מעשה נטילה,
אינו אלא שליח בעלמא ודי באחד.
תד"ה אכפיה אכפיה לרב נתן .וא''ת והא בפרק כל
הבשר אמר כל מ''ע שמתן שכרה בצדה אין ב''ד
של מטה מוזהרים עליה ,וגבי צדקה כתיב כי פתוח
תפתח את ידך לו ,וכתיב כי בגלל הדבר הזה
יברכך ,יש להבין למה מה שמתן שכרה בצידה הוא
סיבה שלא יכפוהו ,ורש"י בחולין כתב 'לכך פירש
מתן שכרה לומר אם לא תקיימנה זהו עונשו שלא
תטול שכר זה' ,ויש להבין תינח שאינו נענש אבל
למה לא יכפוהו כדי שיקיים את המצוה.
ויש לבאר שמצוה שעושה באונס בלא"ה אין לו שכר
דאונס כמאן דלא עביד ,אלא דאמרינן שע"י הכפיה
ודאי שירצה בלבו ,אבל מי שאין השכר פועל עליו
אין תקוה שע"י הכפיה ירצה באמת ,אלא שעדיין היה
מקום לכפותו כדי שלא יענש על ביטול מצות עשה,
וע"ז אמר שכאן התפרש שהעונש על ביטול מצות
עשה הזה הוא שלא יקבל שכר.
ואר"ת דהאי כפיה בדברים ,כמו כפייה ]רב פפא
לרב יהודה[ ועל ,בפרק נערה שנתפתתה ,ומסתבר
שכוונתם שכך היה גבי עובדא דרבא ,אבל לא לענין
גבאי צדקה שהם ממשכנים ממש ,שהרי מסתבר
שכפיה בדברים אינה נחשבת כלל שררה ,ואע"פ
שהיה בדברים מ"מ נחשב לחיצה ,ואעפ"כ כיון שהיה
אמיד שרי ללוחצו בזה ,ולפי"ז מ"ש תד"ה כי 'אחר
היה עמו דאין עושין שררה על הצבור פחות מב' ולא
חשיב ליה מפני כבודו של רבא' ,אינו לשיטת ר"ת
שהיה זה רק כפיה בדברים ,שזה אינו שררה.
והגה' מיימוני בפי"ב מאישות הקשה על תי' זה של
ר"ת ממ"ש בכתובות דף מ"ט שאפילו במי שאינו
אמיד כפו ליה אסיתא בצבורא וליקום ולימא עורבא
בעי בניה וההוא גברא לא בעי בניה' ,ואין לך כפיית
דברים גדולה מזו' ,וכה"ק הר"ן בכתובות שם.
ומהרש"א הקשה 'דא"כ מאי מייתי ראיה מהכא
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צז

לההיא דממשכנין' ,ויתכן שלענין 'ופקדתי על כל
לוחציו' אין חילוק בין כפיה בדברים לנטילת משכון,
שו"ר כעי"ז בספר הוראת שעה.
ויש להבין תינח גבי רבא שכפהו בדברים ,אבל עדיין
יקשה מהא דממשכנים על הצדקה שזה אינו בדברים,
והרי אין כופין על מצות עשה שמתן שכרה בצידה,
ושיט"מ תירץ שלפי"ז צ"ל שגם זה אינו אלא
בדברים ,ועי' שעורי רבי שמואל שמוכח מזה
כבעה"מ' ,דהא דממשכנין על הצדקה איירי בקופה
ותמחוי וכיו"ב דהוא מחיובי בני העיר ,והו"ל חוב
ממון גמור'.
ועי' ריטב"א בקדושין דף ע"ו שמה שממשכנים על
הצדקה אע"פ שמתן שכרה בצידה 'משום דהכא
באמירתו נתחייב לגבוה או לעניים ,וכשם שכופין
אותו לפרוע חובו כופין אותו לפרוע מה שנתחייב
להקדש' ,משמע שזה דין כפיה ממש אלא עד שתכפהו
בגופו כפהו בממונו.
ועוד תירץ דהכא קבלו עליהם שיכפו אותן
הגבאים ,יש להבין תינח הכא ,אבל הרי בברייתא
נאמר דין כללי שקופה נגבית בשנים ,והרי כשלא
קבלו עליהם אין ממשכנים וממיא אין בזה שררה,
ואולי 'הכא אין הכוונה במקומו של רבא ,אלא 'הכא'
בענין של צדקה קבלו עליהם כלל ישראל שיכפו
אותם הגבאים ,אמנם באחד מכתה"י נוסף על הגליון
קבלו עליהם בני העיר ,וכ"ה בתוס' הרא"ש בכתובות
דף מ"ט 'אי נמי בעירו של רבא היו מטילין קצבה
ביניהם ליתן בחדש או בשנה כך וכך הלכך אכפייה
בדין כדאמרינן רשאין להסיע על קיצתן' ,ואולי כיון
שרשאין לתקן כך בכל מקום ,לכן קבעו מלכתחילה
שלעולם יהיו שנים.
ובהגה' מימוני פי"ב מאישות הקשה 'דא"כ מה ראייה
מביא מהא דרבא ]שאפשר לכפות[ ,שאני התם
דתקנת העיר היתה כך' ,וגם כאן יש לבאר שהראיה
רק שבמי שאמיד אין משום ופקדתי על לוחציו ,ולכן
רבא יכול לכפותו במלקות וגבאי צדקה בנטילת
משכון.
ולר"י נראה דבצדקה כופין משום דאית בה לאו,
דכתיב בה לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ וגו',
יל"ע אם כוונתם שכיון שיש בזה לאו הרי אין הכפיה
על קיום מצווה אלא לאפרושי מאיסורא ,או שלעולם

צח
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אין חילוק בזה ,כיון שהוא לאו שאין בו מעשה ,נמצא
הכפיה לא להפרישו ממעשה של איסור ,אלא לכפותו
לעשות מעשה שיפטרנו מעבירת הלאו ,אלא כוונתם
שעל הלאוין האלו אין מתן שכר בצידם ולכן כופין
עליהם.
והנה הרמב"ם בפ"ז ממת"ע ה"ב כתב 'וכל הרואה עני
מבקש והעלים עיניו ממנו ולא נתן לו צדקה עבר בלא
תעשה ,שנאמר לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את
ידך מאחיך האביון' ,ויש להבין לפי"ז מ"ש תוס' שמה
שרבא כפה את ר"נ היה משום הלאוין ,והרי לא
נאמרו הלאוין אלא במקום שיש עני שמבקש ,ולא
מסתבר שה"ה לגבאי צדקה שמבקש ,ואע"פ שיד
עניים הוא מ"מ מסתבר של"ש בזה אימוץ הלב ,שו"ר
בשו"ת קול אליהו שלאוין אלו שייכין גם בגבאי
צדקה המבקש עבור העניים.
ולריצב''א נראה דהא דאין ב''ד מוזהרין על
מצות עשה שמתן שכרן בצדה היינו דאין נענשין,
וכן משמע בירושלמי דהמוכר את הספינה ,וההיא
דכל הבשר דלא הוה מוקיר אבוה וכפתוהו ואמר
להו שבקוהו ,ה''פ אינכם מוזהרין להכריחו עד
שיעשה כשאר מצות עשה ,דאם א''ל עשה סוכה
ולולב ואינו עושה מכין אותו עד שתצא נפשו
כדאמר בהכותב ,ותירוץ זה לא כתבו בחולין ולא
בכתובות וגם כאן אינו בכתה"י של תוס' ,אכן נמצא
הוא בתו"י ,וכן מובא באו"ז הלכות צדקה סי' ד'
'דאפי' מ"ע שמתן שכרה ]בצדה[ כופין ,אלא שאין
נענשים בדבר אם לא יכופו ויחזרו ויכופו עד שתצא
נפשו וכו' 'והא דאמ' בפרק כל הבשר גבי ההוא גברא
דלא מוקיר אבוה ואמי' כפתוהו ובתר הכי קאמר
שבקוהו משום דכל מ"ע שמתן שכרה בצדה אין ב"ד
של מטה מוזהרין עלי' ,ההיא לא פליגא אירוש' דהכי
קאמר שבקוהו דכיון שכפתתם אותו אין אתם צריכים
לטרוח יותר ואם ישמע ישמע ואם לא ישמע אינכם
נענשים כמו בשאר מ"ע' ,והובא כל זה במרדכי כאן.
משמע שרשאין לכופו עד שתצא נפשו ,אבל אין
נענשין אם לא עשו כך ,וכנראה מהירושלמי שאין
נענשים אם לא כפו כיון שמתן שכרה בצידה ,אבל
צריכים לכופו כדילפינן מדכתיב 'יהיה לך ,מנה לך
אנגרמוס על כך' ,ועי' מהר"ם שכפיה קטנה חייבים
אבל כפיה עד שתצא נפשו אינם חייבים.
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תד"ה ומצדיקי אומר ר"י דצריך לומר דרקיע
מזהיר טפי מכוכבים ,יש להבין והרי פשיטא שהוא
כך ,שהרי ביום אין הכוכבים נראים מפני זוהר
הרקיע ,וכנראה מתו"י שסוברים שהיה מקום לומר
שאי"ז זוהר הרקיע אלא האור של השמש.
ואריב''א כי מצא בפרקי דרבי אליעזר דרקיע
דהאי קרא דהמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע היינו
רקיע שעל ראשי החיות שמזהירין מכוכבים
שאורו כאור החמה ,והאי דקאמר ורבנן מאי אמר
רבינא ואוהביו כצאת השמש ]כלומר הוקשה להם
שהרי כבר המשכילים מזהירים כרקיע שעל ראשי
החיות שאורו כאור החמה ,ומה נוסף לרבנן[ ,היינו
שמש של עתיד לבא דהוא שבעתים כאור שבעת
הימים ]של ימי בראשית[ ,ואור שבעת ימי
בראשית היה שבעתים מאור החמה ]דהיינו שמ"ג
ידות לשמשא[ של עכשיו כדמפרש תרגום של רני
ושמחי )זכריה ב( ]אינו לפנינו שם ,אבל בישעיה
מצינו 'ויהי ניהור סיהרא כניהור שמשא וניהור
שמשא יהי עתיד לאנהרא על חד תלת מאה ארבעין
ותלתא כניהור שבעת יומיא'.
דרב אשכחיה לרב שמואל בר שילת דהוה קאי
בגינתא ,א"ל שבקתיה להימנותך ,משמע לשון
נאמנות ,וכן פרש"י 'שהיית רגיל ללמדם באמונה
וללמד ולישב על גבם תמיד' ,ובחלק מכתה"י הגירסא
'שבקת אומנותך' ,והיינו מלשון אומנות ,וכן הוא ביד
רמ"ה וכ"ה ברבינו גרשום ,ופירש 'שבקת לאומנותך
שהיה מלמד תינוקות ,כלומר אם היית מלמד עדיין לא
היית מבטל לעמוד בגינה'.
אמר ליה הא תליסר שנין דלא חזיא לי ,יש להבין
מה תשובה היא זו ,הרי לכאורה מה שא"ל שבקתיה
להימנותך היה על אותו פעם ,ומה יועיל שעד עכשיו
לא עשה כן ,ואדרבא הרי בעצמו א"ל שבקת
להימנותך ,משמע שיודע שהיה נאמן עד עכשיו ,ולא
היה לו לומר אלא 'דעתאי עילויהו' ,ויתכן שעל פעם
אחת לא היה מקפיד ,אבל סבר שאם עכשיו ראהו
במקרה ודאי היה הרבה פעמים בזמן האחרון שעשה
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כך ולא הזדמן לו לראותו ,וע"ז השיב שכבר י"ג שנה
לא היה בגינתו ,וגם בפעם היחידה הזו שיצא לגינה
היתה דעתו עליהם.
ורבנן מאי ,אמר רבינא ואוהביו כצאת השמש
בגבורתו ,יש להבין וכי דיין הדן דין תורה לאמיתו
אינו בכלל רבנן ,א"כ איך מינוהו לדיין ,ועי' רש"י
'ורבנן מאי ,תלמידי חכמים העוסקים בתורה תמיד
מאי כתיב בהו' ,ויתכן שאה"נ גם דיין הוא ת"ח וכן
מלמד תינוקות יתכן שהוא ת"ח כרב שמואל ב"ש,
אבל סו"ס אינו עוסק בתורה תמיד ,ועי' תוס' בשבת
דף י' 'משמע דעדיף דין מתלמוד תורה והא דאמרי'
בפ' בתרא דמ"ק גבי ההוא דטרקיה זיבורא ושכיב
עיילוהו למערתא דחסידי ולא קבלוהו למערתא דדייני
וקבלוהו ,התם בדיינין שאינן מומחין שפעמים נוטין
אחר השוחד' ,ויתכן שאלו שאינם מומחין אינם בכלל
רבנן ,אלא שאם לא נוטלין שוחד ודנים את הדין
לאמיתו הם בכלל המשכילים.
ת"ר גבאי צדקה אינן רשאין לפרוש זה מזה ,אבל
פורש זה לשער וזה לחנות ,פרש"י 'מפני החשד
שלא יאמרו זה הגובה יחידי דעתו לגנוב' ,יש להבין
מה בין לפרוש זה מזה לבין לפרוש לשער ולחנות ,גם
יש להבין מ"ש רש"י 'הגובה יחידי דעתו לגנוב' ,מי
הוא היחידי הרי כיון שפרש נעשו שניהם יחידים.
ויש לבאר שאם אחד פורש מחבירו היינו שהלכו
יחדיו ופרש אחד למקום אחר הרי הוא בלבד נחשד,
משא"כ כשפרשו שניהם ממקומם זה לשער וזה
לחנות לא יבואו לחשוד בשניהם ,כיון שרק באחד
חושדים ולא בשנים ,ומ"ש רש"י ובלבד שיראו שניהן
כאחד ,היינו שיראו את שניהם שאם רואים רק אחד
כסבורים שפירש מחבירו.
ת"ר גבאי צדקה אינן רשאין לפרוש זה מזה ,אבל
פורש זה לשער וזה לחנות ,פרש"י 'מפני החשד
שלא יאמרו זה הגובה יחידי דעתו לגנוב' ,ויש להבין
הרי אמר לעיל שמצד נאמנות די באחד ורק משום
שררה צריך שנים ,ועי' פסקי הרי"ד 'אף על פי שהן
נאמנין כדתני לקמן אין מחשבין בצדקה עם גבאי
צדקה הני מילי לב"ד ,אבל צריכין להזהר מלעז
העולם' ,ויש להבין א"כ איך מינה רבי שני אחים הרי
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עדיין יש חשש לעז העולם.
ועי' ט"ז בסי' רנ"ז סק"א שכתב בדעת רש"י 'נראה
כונתו אף על גב דבאמת אין א' גובה יחידי כדאיתא
סימן רנ"ו סעיף ג' משום שררה ,מכל מקום הרואה
סבור שכיון שפירש מחבירו והוא עושה שלא כדין
שהרי צריך לגבות בשנים ,אלא ודאי דעתו לגנוב,
ובזה מתורץ הא דקשה דהא כ' בסעיף ב' דאין
מחשבין עם גבאי צדקה ,ולפי מה שכתבתי ניחא דכאן
יש ריעותא שהוא עושה שלא כדין במה שפירש
מחבירו ,וזה המביאו לידי חשד'.
ויש להבין למה הוצרכנו לטעמא דחשד ,כיון שבלא"ה
עושה שלא כדין במה שפורש ,והול"ל בפשטות שאין
רשאין לפרוש מדין שררה ,ואם פורש מחבירו שלא
על דעת למשכן א"כ למה נחשב שעושה שלא כדין,
והרי כל מה שתיקנו שיהיו שנים הוא משום שררה,
ואולי קמ"ל שאינו רשאי לפרוש מחבירו גם שלא על
דעת לגבות ]שזה בלא"ה אינו רשאי מדין שררה[,
אלא גם אינו רשאי לפרוש לעסקיו מפני החשד
שהולך לגבות לעצמו ,ואע"פ שזה שנשאר גם הוא
אינו רשאי לגבות יחידי ,מ"מ כיון שהוא נשאר
במקומו לא יבואו לחשוד בו.
ובעיקר פירוש רש"י שאין רשאין לפרוש מפני
החשד ,יש להבין למה לא פירש משום שמא יבוא
לגבות יחידי ,שהרי בשביל זה תיקנו שיהיו שנים,
ואולי כיון שכל הברייתא עוסקת בדברים שיש בהם
שום חשד ,כמ"ש בתוספתא פאה 'גבאי צדקה אין
רשאין לפרוש זה מזה אפי' נתן לו חבירו מעות שהוא
חייב לו אפי' מצא מעות בדרך אינו רשאי ליטלן שנ'
והייתם נקיים מה' ומישראל אבל פורשין זה מזה
לתוך חצר או לתוך חנות וגובין' ,וקמ"ל שאסור גם
אם פורש שלא לצורך גביה משום חשד ,אבל אה"נ
שלגבות בלא"ה אינו רשאי יחידי.
מצא מעות בשוק לא יתנם בתוך כיסו אלא נותנן
לתוך ארנקי של צדקה ולכשיבא לביתו יטלם ,כתב
יד רמ"ה 'ושמעינן מינה דמאן דמחלפי ליה מעות של
צדקה באחריני דשוה כוותייהו לית לן בה ,דאי לא
תימא הכי הכא היכי שרינן ליה לערובינהו לזוזי
דידיה בהדי זוזי דצדקה' ,משמע שמותר לכתחילה
להחליפם ]ומסתבר שה"ה מעות של פדיון כפרות
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וכיוצ"ב אינו חייב ליתן את אותם המעות עצמם ,אלא
רשאי להחליפם באחרים[.
אמר אביי מריש לא הוה יתיב מר אציפי דבי
כנישתא ,כיון דשמעה להא דתניא ולשנותה לכל
מה שירצו ,הוה יתיב ,פרש"י 'משום דמזבני להו
ממעות הקופה' ,ולמסקנא מבואר שמותר לשנות
מעות הקופה לצרכי ציבור ,אמנם גירסת הרי"ף 'אמר
אביי מריש לא הוה יתיב מר אציפי דבי כנישתא בבי
מדרשא' ,היינו שהנידון היה לענין שינוי מביהכ"נ
לביהמ"ד ,וכ"כ הרמב"ן שגורס הר"י מגאש ופירש
'וממעות המזומנות לצרכי אנשי העיר ובית הכנסת
לקחום ואף על פי כן לא היה רוצה לשנותן כלל ,כיון
ששמע שרשאים לשנותה בענין שלה הוה יתיב',
והיינו לשיטתו שרק באותו ענין מותר לשנות ]כגון
מצדקה לצדקה ומצרכי ציבור לצרכי ציבור[.
וכ"כ המאירי 'שלא ממעות עניים ניקחו אלא שהיו
מוקדשות לישב שם הבאים לתפלה ,וכשהיה רבה בא
לשם שלא בשעת תפלה לקבוע שם את פרקו לא היה
רוצה לישב בהן ,עד ששמע שכל מה שנגבה לצרך
עניים מותר לשנותם לצורך עניים ,והוציא משם שאף
כל מה שנקח או הוקדש לצורך צבור ,מותר לשנותו
ולהשתמש בו לכל מה שירצו בצרכי צבור'.
אמר אביי מריש הוה עביד מר תרי כיסי חד לעניי
דעלמא וחד לעניי דמתא ,לעיל אמרינן 'תמחוי לעניי
עולם קופה לעניי העיר ,ורשאים בני העיר לעשות
קופה תמחוי ותמחוי קופה ולשנותה לכל מה שירצו',
ותמחוי לכאורה היינו תבשיל שגובין לצורך אכילה,
ומשמע שהיו גובים גם מעות שהרי אין פוחתין לעני
העובר ממקום למקום מככר שיש בו שתי סעודות
וצריך מעות כדי לקנות ככרות אלו ,ועי' רמב"ם פ"ט
ממת"ע ה"ב 'וכן מעמידין גבאין שלוקחין בכל יום
ויום מכל חצר וחצר פת ומיני מאכל או פירות או
מעות וכו' ,וזהו הנקרא תמחוי'.
וכתב רב"י שמה שכאן לא היה לו רשות לשנות אלא
ע"י תנאי אע"פ שכבר מבואר לעיל שרשאין בני
העיר לעשות קופה תמחוי ותמחוי קופה ,יש לפרש
בשלשה דרכים ,האחד שדוקא כשמסכימים בני העיר
על כך או הפרנסים ,אבל גבאי אין לו רשות לשנות,
א"נ ,נדבת יחידים היתה ,ואין רשות לבני העיר
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לשנותה כלל ,שהרי לא נגבית על דעתם .א"נ לחלקה
כולה נגבית ,ולא לתת דבר קצוב לעניים בכל שבוע,
הילכך אין רשאין לשנותה ולגזול את העניים',
]ולפירוש ראשון מסתבר שהתנאי היה עם הציבור
וכמ"ש רש"י מתנה עם הצבור לחלקם לכל הבא,
ולפירוש השני מסתבר שהתנה עם היחידים
התורמים[.
דף ט' ע"א
רב אשי אמר אנא אתנויי נמי לא צריכנא דכל דקא
אתי אדעתא דידי אתי ולמאן דבעינא יהיבנא ליה,
לשון יהיבנא משמע לעניים ,ובא לומר שגם בלא
תנאי יכול ליתן בין לעניי העיר ובין לעניי עולם,
אמנם בכל כתה"י הלשון 'ומה דבעינא עבידנא ביה',
וכ"ה ברי"ף וברא"ש וברשב"א ,וזה יכול להתפרש
גם לצרכי ציבור ,וכמ"ש הריטב"א שמ"ש 'ומה
דבעינא עבידנא ביה 'לפירוש הרא"ם מצרכי עניים
ולפירוש דידן אפי' לשאר צרכים' ,ועי' ברשב"א
שנוקט שאפשר לשנות מצדקה גם לשאר צרכי העיר
כאילו התנו על כך מתחילה' ,וכענין שאמר רב אשי
אנא אתנויי נמי לא צריכנא כיון דכל דאתי אדעתא
דידי אתי מאי דבעינא עבידנא ביה ,ורש"י ז"ל פי' כך
דאותן ציפי ממעות הקופה לקחום ,וש"מ דלכל דבר
יכולין לשנות ואף על פי שאין בו צורך עניים'.
הנהו בי תרי טבחי דעבדי עניינא בהדי הדדי דכל
מאן דעביד ביומא דחבריה נקרעוה למשכיה ,ברוב
כתה"י 'הנהו טבחי' וכ"ה ברי"ף וברא"ש ועוד
ראשונים וכ"מ מלשון הגמרא 'קרעו למשכיה אתו
לקמיה דרבא חייבינהו רבא לשלומי' בלשון רבים,
משמע שהיו לפחות עוד שנים חוץ מאותו אחד.
והרמב"ן כתב 'הא דאמרינן בהנהו בי תרי טבחי
דהיכא דאיכא אדם חשוב לאו כל כמינייהו דמתנו,
נראה משום דילמא איכא פסידא ללקוחות דמייקרי
זביני ,הלכך לאו תנאה הוא עד דשקלי רשות מיניה,
ואף על גב דחזינן השתא דליכא פסידא לא הוי
תנאייהו תנאה ,ומשמע דהיכא דליכא אדם חשוב ,א"נ
ליכא למיחש לפסידא ,דוקא דמתנו כל טבחי מתא,
א"נ כל אומני דההוא אומנות ,משום דהוו להו בני
העיר לגרמייהו ,אבל תרי תלתא דמתנו במאי קנו'.
ומסתבר שמה שהקדים 'בי תרי' הוא ט"ס שהרי
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מבואר בדבריו שדוקא כל הטבחים שבעיר ,אמנם
יתכן שלא היו עוד טבחים חוץ משניהם ,שו"ר
בחזו"א סי' ד' סק"ח שכתב 'לפי' רמב"ן איירי שלא
היו בעיר רק הני תרי ,שו"ר במהרי"ק קפ"ב דלפי'
רמב"ן גרסינן הני טבחי ולא גרסינן תרי'.
ובחדושי הריטב"א 'הנהו טבחי וכו' ,ואפילו בדאיכא
אדם חשוב וליכא פסידא ,דוקא בשהתנו כל בני
אומניות של אותה העיר הא מקצתם לא חשיבי כבני
העיר ואין תנאם כלום ,דבמה קנו ,דהא אפילו קנין
הוי קנין דברים' ,וכ"ה ברא"ש הנהו טבחי דאתנו
בהדי הדדי וכו' מכאן דכל בעלי אומנות יכולין
להתנות ביניהם והם הנקראין בני העיר בענין
מלאכה'.
ויש להבין ואם הם כל בני האומנות במאי קנו ,ועי'
ביאור הגר"א בסי' קע"ו ס"ק ט"ז שקנו בההיא הנאה,
וכן הוא במרדכי בהגוזל ומאכיל גבי חמרים וכן הדין
בכל מה שהשותפים מתנין כדאמרינן פרק בית כור
בההיא הנאה דצייתי אהדדי גמרו ומקנו אהדדי'.
ולכאורה התינח שיש כאן קנין אבל עדיין אמאי לא
הוי קנין דברים ,ולכאורה דעת הריטב"א שכמו שיש
כח לבני העיר כך יש כח לבני האומנות ,ועדיין יש
להבין מה המקור לכח זה.
ועי' חזו"א סי' ד' סק"ח 'ברמב"ן מבואר דיש כאן תרי
ענינים א' דבעלי אומנות יש להן כח של בני העיר,
וכמו שבני העיר יש להם כח ב"ד כן כל בעלי
אומניות יש להם כח בי"ד על בני אומניות שלהם,
ותקנתם הוי כתקנת ב"ד שעל פי תקנתם יכול אדם
לזכות בשיעבוד נכסי חברו לפרוע מהם כפי תקנתם,
ואין צריך קנין אחר אלא תקנת ב"ד עושה קנין ,והכי
נמי כל בעלי אומניות יחד עושין כח בני העיר,
ואפשר שזו תקנת חכמים ליתן לבני העיר כח ב"ד,
וליתן לכל אנשים בעלי אומנות אחת כח ב"ד'.
איתיביה רב יימר בר שלמיא לרבא ולהסיע על
קיצתם ,לא אהדר ליה )רבא( ,אמר רב פפא שפיר
עבד דלא אהדר ליה )מידיא( ,ה"מ היכא דליכא
אדם חשוב אבל היכא דאיכא אדם חשוב לאו כל
כמינייהו דמתנו ,מה שרבא לא השיב לו יתכן משום
א ליתיה בכת"י.
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שהיה זה דבר פשוט ,אמנם עי' כנה"ג 'דמרוב
ענותנותו לא השיב לרב יימר דהיכא דאיכא אדם
חשוב כוותיה לאו כל כמיניה'.
ושו"ת רדב"ז ח"א סי' ס"ה כתב 'ואיכא למשמע מינה
דאפי' היכא דאיכא רבנן אחריני צריך רשות מהחכם
הממונה על הצבור דהא רבא לא שאל אם נטלו רשות
מהחכם אחר או לא ומשום הכי לא רצה להשיב לו
שהיה נראה כנוטל שררה לעצמו'.
ת"ר אין מחשבין בצדקה עם גבאי צדקה ,ולא
בהקדש עם הגזברין ,ואף על פי שאין ראיה לדבר
זכר לדבר ,שנאמר ולא יחשבו את האנשים אשר
יתנו את הכסף על ידם לתת לעושי המלאכה כי
באמונה הם עושים ,ופרש"י שמה שאין ראיה לדבר
הוא משום 'דלא בגבאי צדקה כתיב אלא בגיזברי
הקדש הנותנים לבם לעושי המלאכה ,שהפועלים
מרובין למלאכות הרבה לגודרין ולחוצבי האבן
לכתפים ולחמרים ולקנות עצים ואבני מחצב ,וא"א
לעמוד על החשבון' ,ויש להבין תינח לגבאי צדקה אין
ראיה אבל למה לגזברי הקדש עצמם אין ראיה ,ואולי
לכן לא ניחא לתוס' בזה ,ועי' רבינו גרשום 'אף על פי
שאין ראיה לדבר זכר לדבר ,גבי גבאי צדקה זכר
לדבר ממקדש שנא' אך לא יחשב וגו' ,אבל גבי
גזברין של הקדש הוי ראיה גמורה'.
א"ר אלעזר אף על פי שיש לו לאדם גזבר נאמן
בתוך ביתו יצור וימנה שנאמר ויצורו וימנו,
פרש"י 'יצור וימנה הכסף שהוא מוסר בידו ואף על פי
שאינו בא עמו לחשבון לאחר מכאן' ,יש להבין כיון
שאינו בא עמו לחשבון מה תועלת מהמנין ,גם יש
להבין למה אמר זאת על גזבר נאמן בביתו ולא על
גבאי צדקה שבהם עסק עד עכשיו.
ויתכן כיון שאין הגזבר הזה יודע שאינו עתיד לבא
עמו לחשבון הריהו חושש יותר מלמעול ,וניחא בזה
שלא אמר כך על גבאי צדקה ,שכיון שזה דין ידוע
שאין מחשבים עמם לעולם ,אינם חוששין שיצטרכו
למסור דו"ח ואין תועלת במנין הראשון ,ודוקא גזבר
נאמן בתוך ביתו שלעולם חושש שמא הפעם לא
יסמוך עליו ,ומה שנאמר בנביא 'ויצורו וימנו' אע"פ
שהיו גזברי הקדש ,יתכן כיון שהיתה זו הפעם
הראשונה שמינו אותם עדיין לא ידעו בבירור שלא
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יבואו אתם לחשבון אח"כ ,והיתה תועלת במה שצרו
ומנו.
עוד יתכן שיש תועלת במנין גם אם יודע שלא יעשו
אתו חשבון אח"כ ,כיון שאז גם אם ימעול במקצת לא
יהיה בהרבה ,משא"כ כשאינו יודע כלל כמה מסר
בידו שיכול למעול בהרבה ,וגם זה יתכן ששייך רק
בגזבר שבביתו או בביהמ"ק שאפשר לשער בערך מה
ההוצאות הנדרשות והנעשות ,משא"כ בגבאי צדקה
שאין את מי לשאול כמה עניים באו וכמה קבל
כאו"א] ,ור"א לא נקט גזברי הקדש כיון שזה אינו
שייך בזה"ז וכל מה שבא לומר לא היה אלא עצה
טובה[.
וכן משמע ממ"ש הרמב"ם בפ"ט ממת"ע 'ואין
מחשבים בצדקה עם גבאי צדקה ,ולא בהקדש עם
הגזברין ,שנאמר אך לא יחשב אתם הכסף הנתן על
ידם כי באמונה הם עושים' ,ולא הזכיר שיש למנות
מה שניתן בידם וכמש"נ שזה לא נאמר אלא על גזבר
שבביתו ,ומה שלא אמר הא דגזבר נאמן בתוך ביתו,
כיון שאי"ז הלכה אלא עצה טובה.
אמנם יד רמ"ה כתב 'ושמע מינה דהא דתני אין
מחשבין בצדקה עם גבאי צדקה ולא בהקדש עם
הגזברים ,חשובי הוא דלא מחשבינן כמה שקלי מהאי
וכמה שקלי מהאי וכמה יהבי להאי וכמה יהבי להאי,
הא מימנא מנינן למחזי מאי דאיכא בידיהו' ,משמע
שגם בגבאי צדקה כך יש לעשות.
אמר רב הונא בודקין למזונות ואין בודקין לכסות,
אי בעית אימא קרא ואי בעית אימא סברא ,אב"א
סברא האי קא מבזי והאי לא קא מבזי וכו' ,ורב
יהודה אמר בודקין לכסות ואין בודקין למזונות ,אי
בעית אימא סברא ואי בעית אימא קרא ,אי בעית
אימא סברא האי קמצערא ליה והאי לא קמצערא
ליה ,יש להבין אה"נ אם קבלה בידינו שיש אחד
שבודקין ואחד שאין בודקין נחלקו במה יותר מסתבר
שלא יבדקו ,אבל מנ"ל כלל שיש לבדוק או שאין
לבדוק.
גם יל"ע מה הסברא החיצונה ,האם שיש לבדוק לכל
דבר ,ובעינן קרא באחד מהם שאין בודקין ,וממילא
בעינן קרא לאידך שלא נלמד ממנו ,או מעיקר אין
צורך בבדיקה ובעינן קרא לאחד מהם שיש לבודקו,
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וממילא בעינן קרא לאידך שאי"צ לבודקו.
עוד יל"ע על מי מוטלת הבדיקה לכסות או למזונות,
האם על הגבאים של קופת הצדקה ,שאין רשאים
ליתן בלא בדיקה כיון שאין זה ממון שלהם ,או גם על
כל אדם שבא לפניו עני המחזר על הפתחים ומבקש
כסות או מזונות שאינו מחוייב ליתן לו אלא אם בודקו
קודם ,גם יל"ע מה הדין אם לא שייך לבודקו האם
מספק יתנו לשני הדברים או לא.
והרמב"ם כתב 'מי שבא ואמר האכילוני ,אין בודקין
אחריו אם הוא רמאי ,אלא מאכילין אותו מיד ,היה
ערום ובא ואמר כסוני ,בודקין אחריו אם הוא רמאי,
ואם מכירין אותו מכסין אותו מיד' ,ולא התפרש
בדבריו אם הדין לגבאי צדקה או לכל יחיד שבא
לפניו עני.
ועי' יד רמ"ה שגם לר"ה שבודקין למזונות מ"מ
נותנים לו מזונות לאותה שעה' ,כיון דחיישינן דילמא
אדהכי והכי מסתכן לא בדקינן בתריה אבל למתנה
מרובה בדקינן' ,וכ"כ לענין כסות שלדעת רב יהודה
בודקין היינו דוקא שיש לו כסות המגינה עליו מצינה
אלא שאינו מכוסה כראוי לו ,בזה אין נותנים לו
מספק עד שיבדקו ,וממילא מסתבר דלמחזר על
הפתחים שאינו רוצה אלא מזוני דשעתא אין בודקין
אחריו למתנה מועטת זו.
אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום מככר
בפונדיון מארבע סאין בסלע ,עי' רש"י שזה פת
הנעשית מרובע קב חיטין ,ומסתבר שזהו השיעור
הקבוע גם אם הוקרו החיטין או הוזלו ,ויש להבין
א"כ למה תלה את הככר במחיר הסאין ולא אמר
שיעור מוחלט אין פוחתין לעני מככר הנעשית מרובע
הקב חיטין ,ואולי רצה להשמיענו את המחיר הראוי
לחיטין.
אמנם לפי החשבון יוצא שהמחיר הוא שלשים דינרים
לכור ,ובריש איזהו נשך אמרינן לקח הימנו חטים
מדינר זהב לכור וכן השער ,והוא כ"ה דינרים לכור,
ואמרינן בירושלמי 'והוא השער היפה לעולם ,פחות
מכאן ווי לזבונא ,יתר מכאן ווי למזבנא' ,ויתכן שכן
השער בתחילת הקציר אבל במשך השנה דרכו
להתייקר כמ"ש שם עמדו חטין בשלשים דינרין.
אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום מככר
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בפונדיון מארבע סאין בסלע ,לשון אין פוחתין
משמע אבל מוסיפין ,ויל"ע מתי מוסיפין הרי לעולם
אין נותנים לעני יותר משני סעודות ,ואולי הכוונה
לשבת שאז נותנים לו שלש סעודות ,עוד יתכן שהרי
גבאי תמחוי גובין גם תבשיל ,וכמ"ש הרמ"ה 'תמחוי
שכל אחד ואחד נותן בו מתבשילו בכל יום והוא
מתחלק לעניי עולם' ,ויתכן שלפעמים אין די תבשיל
כדי חלוקה ,אבל לעולם לא יפחתו מככר בפונדיון.
תד"ה אין אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום
מככר בפונדיון ]מארבע סאין בסלע[ כו' .הככר
עולה ששה ביצים דצא מהן מחצה לחנווני] ,בסלע
יש ארבעה דינרים ובדינר יש ששה מעות ובמעה יש
שני פונדיון ,נמצא מ"ח פונדיונין בסלע ,ובסאה יש
ששה קבין ובארבע סאין יש כ"ד קבין שהם מ"ח
חצאי קבין נמצא חצי קב בפונדיון ,וכיון שחנוני
משתכר מחצה נמצא רובע הקב בפונדיון ,ובקב יש
ארבעה לוגין ובלוג יש ששה ביצים ,נמצא כ"ד ביצים
בקב וששה ביצים ברובע הקב[ ,והוא מזון שתי
סעודות כדתניא בפרק כיצד משתתפין] ,כל סעודה
שלש ביצים שהם מאה ושמונים גרם לשיעור רח"נ
ושלש מאות גרם לשיעור חזו"א ,ולכאורה רובע הקב
הוא של החיטים ,אבל משקל ונפח הפת הנעשה
מרובע קב קמח בתוספת מים כמדומה שהוא יותר
מששה ביצים[.
וקשה לר''י דבפרק כל כתבי משמע שהוא רגילות
דאיכא סעודה בהדיה ,דקאמר התם דכי אזיל
מלווינא ליה סעודה בהדיה ,דכי אזיל לאו בריקן
אזיל ,וא''כ למה נותנין לו שתי סעודות ,די לו
בסעודה אחת ,ההיא סעודה דאיכא בהדיה יאכל
מיד ,וסעודה שנותנין לו עכשיו יוליכנו עמו,
וכשיגיע בערב לעיר אחרת יתנו לו סעודה אחת
שיוליכנה עמו למחר ואת זו שהביא יאכל שם ,ואם
ישאר ללון כאן יתנו לו בערב עוד סעודה אחת ,נמצא
עיקר השאלה למה נותנים לו בבוקר שתי סעודות ולא
אחת בבוקר ואחת בלילה ,ואע"פ שאם נשאר ללון
כאן לא הרווחנו כלום ,אבל אם ילך לעיר אחרת
הרווחנו סעודה אחת.
ויש להבין כיון שסברו כעת שמחלקין גם בלילה ,א"כ
למה הוצרכו להקדים שמלוין אותו בסעודה אחת,
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בלא"ה תיקשי יתנו לו סעודה אחת כאן שיאכלנה
מיד ,וכשיגיע בערב לעיר אחרת יתנו לו שם עוד
סעודה וכעזה"ד ]ואמנם בתו"י הקשו כך כקושיא
בפנ"ע[.
ותוס' בשבת דף קי"ח הקשו כמ"ש כאן 'וא"ת א"כ
אמאי נותנים לו ב' סעודות כיון שמביא אחת עמו יתנו
לו אחת ויאכל אחת והאחת יוליך עמו' ,וכתב
המהרש"א 'אבל אי לא הוה ליה סעודה ביום א'
בהדיה הוה ניחא להו מיהת ביום ראשון דבעי ב'
סעודות ,א' שיאכל ]כאן מיד[ ואחת יוליך עמו ובימים
אחרים ה"א קושטא הוא דאין נותנין לו רק סעודה
אחת ביום וסעודה אחת בלילה' ,וניחא בזה גם תוס'
דידן.
ובתוס' הרא"ש ]בשבת שם[ גם הקדים לשאלה את
מה שנותנים לו סעודה לדרך ,אבל כתב קושיא זו
באופן אחר ,שכיון שיש אתו סעודה לא יתנו לו כעת
כלום ,אלא במקום שילון בו יתנו לו מזון שתי סעודות
יחד עם פרנסת לינה ,סעודה אחת יאכל בלילה ואחת
יקח אתו ,והיינו לא שיתנו לו אחת במקום שנים
כקושית תוס' כאן ,אלא שלעולם יתנו לו את שני
הסעודות בערב במקום בבוקר ,וזה אמנם קשה רק
אחר שהקדים שיש סעודה אחת אתו שאל"כ מה יאכל
כעת.
ונראה לר''י דאין מחלקין תמחוי בלילה ,לפי
שאינן יכולין להבחין למי נתנו ולמי לא נתנו ,וכן
משמע מדקאמר לן נותנים לו פרנסת לינה ,ומפרש
דהיינו פוריא ובי סדיא ,אבל ככר אין נותנין לו ,יש
להבין הרי בפשטות משמע שמיירי באותו אחד שקבל
בבוקר שתי סעודות ולמה יתנו לו בלילה כיון שכבר
יש בידו ללילה ולמחר ,וגם אם כוונתם למי שבא רק
עכשיו ללון ,הרי יש בידו שתי סעודות שהביא עמו
ולמה יתנו לו עוד אחת ,גם יש להבין שהרי זו גופא
הקושיא למה נותנים לו שתים בבוקר ולא אחת
בבוקר ואחת בערב ,ומה מוכיחים ממה שאין נותנים
לו בערב ,הרי זו גופא השאלה למה נותנים לו שנים
בבוקר ולא אחת בבוקר ואחת בערב ]ואכן בתוס'
בשבת לא מובאת ראיה זו[.
ולכך נותנין לו ב' סעודות שיאכל אחת בלילה,
]במקום שיגיע אליו[ ,ואחת למחר ,דכי אזיל
]מהעיר השניה[ לאו בריקן אזיל ,ואת זאת של מחר
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יאכל כשיגיע לעיר השלישית ,וכגון שלן בעיר
השניה ,כך מסתבר אם עדיין הם נשארים בהנחה
הראשונה שכל יום נמצא בשתי עיירות ,אבל יתכן
שכעת שאמרו שאין מחלקין בלילה ,לעולם אינו הולך
לעיר אחרת עד למחר ,ומ"ש שיאכל אחת בלילה
היינו בעיר הזו ואחת למחר שיקח בדרכו לעיר
השניה.
וטעמא דבעינן שלא ילך ריקם ,כלומר למה לא יתנו
לו ללכת ריקם ,ובעיירה שיגיע אליה בצהרים יתנו לו
שתי סעודות אחת ליום ואחת ללילה וכעזה"ד.
דאינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו ,ולא
יהא רעב כל כך ,יש להבין אדרבא יאכלנה לפני
שיצא ולא יהיה רעב כלל ,ויתכן שדרכם להשכים
ולצאת לדרך לפני זמן האכילה.
אבל אין לפרש דהטעם ]שנותנים לו שנים כדי
שיקח אתו אחת לדרך ,אינו כדי שיהא לו פת בסלו,
אלא[ שמא לא יגיע בין היהודים ]בצהרים[ ויהא
לו מה לאכול ]וכן תירץ תו"י בשם ר"י[.
דאי חיישינן להכי היה ליתן לו שלש סעודות,
]אחת שהביא אתו יאכל כאן כשהגיע ואחת מהשלש
שנתנו לו כאן יאכל כאן בלילה ,ואחת יאכל מחר
בבוקר אם יגיע למקום של גוים ,והשלישית יאכל
במקום השלישי בערב אפילו יגיע למקום של
יהודים[ ,כי גם בלילה לא יתנו אף כשיגיע בין
היהודים שאין מחלקין תמחוי בלילה] ,ועדיין לא
באו תוס' לומר שמחלקין תמחוי גם בלילה[.
ואין לומר ]על הקושיא הראשונה 'למה נותנין לו
שתי סעודות די לו בסעודה אחת ,ההיא סעודה דאיכא
בהדיה יאכל מיד ,וסעודה שנותנין לו עכשיו יוליכנו
עמו ויאכלנה בעיירה השניה בערב ,וע"ז תירצו
בתחילה שאין מחלקין בלילה ,וכעת באו לומר שאין
לומר[ דלעולם מחלקין ]גם בלילה[ ולכך נותנין
שתים ]לא כדי שיהא לו פת בסלו ,ולא משום שאין
מחלקין בלילה ,אלא משום[ דחיישינן שמא לא יגיע
בין היהודים שתי פעמים ]לא בצהרים ולא בערב[,
אי נמי לא חיישינן אלא לפעם אחת ,והשניה
נותנין לו כדי שיהא לו פת בסלו ] ,ולפי"ז שתי
סעודות שנותנים לו שתיהן לדרך[.
דאם כן היכי קאמר התם דמלוינן ליה סעודה אחת
בהדיה ,ואם יש לחוש שמא לא יגיע בין היהודים
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]שתי פעמים[ היה לו ליתן שתים ,לכך נראה
כדפרישית ,שאין מחלקין בלילה ,ולא משום
דחיישינן שיגיע למקום של גוים ,ויש להבין הרי
עדיין לפעמים מתלוים לו שתי סעודות כגון שבא
לכאן עם סעודה אחת ואכלה כאן וקבל שנים ומיד
יצא לדרך עם שתיהן.
ויתכן שאחר שאמר שאין מחלקין תמחוי בערב ,שוב
מסתבר שאין דרך העניים לצאת ע"מ להגיע עיר
אחרת בערב ,עוד יתכן שאה"נ לפעמים יוצא עם
שנים ,ועיקר באו לומר שלא יתכן שחוששים שמא
יגיע לעיר של גוים ,שא"כ לעולם נותנים לו שנים
לדרך ,והול"ל מלוינן ליה שני סעודות בהדיה ולא
מלוים לו סעודה בהדיה ,שמשמע שלפעמים יש בידו
רק אחת.
תנן התם אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום
מככר בפונדיון מארבע סאין בסלע לן נותנין לו
פרנסת לינה ,ומבואר בתוס' ששתי סעודות אלו
מחלקים ביום ולא בלילה ,לפי שאינן יכולין להבחין
למי נתנו ולמי לא נתנו ,אמנם הרמב"ם בפ"ט ה"ב
כתב 'וכן מעמידין גבאין שלוקחין בכל יום ויום מכל
חצר וחצר פת ומיני מאכל או פירות או מעות ממי
שמתנדב לפי שעה ,ומחלקין את הגבוי לערב בין
העניים ונותנין לכל עני ממנו פרנסת יומו ,וזהו
הנקרא תמחוי' ,מבואר שאדרבא החלוקה היא בערב
ודלא כתוס'.
אמנם מסתבר שהרמב"ם מיירי בתמחוי המתחלק
לעניי העיר ,ששם לא שייכת סברת תוס' שאין יכולים
להבחין למי נתנו שהרי מדובר בבני העיר ,וגם
מסתבר שמביאין את התמחוי לביתם] ,ומ"ש תמחוי
לעניי עולם היינו אף לעניי עולם וכמ"ש הדרישה
בסי' רנ"ג שמדוייק מדברי הרמב"ם[ ,ומה שמביאים
להם בערב לכאורה הוא משום שאז גומרים לגבות,
ונידון הגמרא כאן בעני העובר ממקום למקום וזה
הלכה אחרת ברמב"ם בפ"ז ה"ח 'אין פוחתין לעני
העובר ממקום למקום מככר אחד הנמכר בפונדיון',
וכאן לא הזכיר בערב וסתמא דמילתא משמע מיד
שבא נותנים לו את הככר הזה.
תד"ה שבת שבת נותנין לו מזון שלש סעודות.
פירוש בשבת בצהרים ]אז נותנים לו אותם[ ,דאותן
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שתי סעודות שנתנו לו אתמול בערב שבת
בצהרים ,אכל ליל שבת ושבת שחרית] ,וזו שהביא
אתו אכל ביום ששי בבוקר מיד שבא[.
תד"ה שבת וקשה לרשב''א הא דתנן במסכת פאה
ומייתי לה בפרק כל כתבי ,מי שיש לו מזון שתי
סעודות בביתו לא יטול מן התמחוי ,ואמאי הא
אחד יאכל מיד ואחד בלילה וא''כ כי אזיל ריקם
אזיל ,יש להבין מה ענין קושיא זו שעוסקת בעני
ההולך לדרכו לתוס' הזה שדן במי ששבת ,ולעיל
]בתוס' ד"ה אין[ אחר שכתבו 'ולכך נותנין לו ב'
סעודות שיאכל אחת בלילה ואחת למחר דכי אזיל לאו
בריקן אזיל' ,היה להם להקשות א"כ למה מי שיש
בידו מזון שתי סעודות לא יטול ,ואמנם בתו"י הוא
דיבור בפנ"ע וכן בדפוס שונצינו הוא ד"ה חדש ,וד"ה
הקודם הסתיים במילים 'ואין להאריך' ,:וכן בכתה"י
של תוס' נראה שהוא ד"ה חדש.
תד"ה שבת וקשה לרשב''א הא דתנן במסכת פאה
ומייתי לה בפרק כל כתבי מי שיש לו מזון שתי
סעודות בביתו לא יטול מן התמחוי ,ואמאי הא
אחד יאכל מיד ואחד בלילה וא''כ כי אזיל ריקם
אזיל ,יש להבין להיכן 'אזיל ריקם' ,והרי מדובר במי
שגר כאן כמ"ש 'שיש לו מזון שתי סעודות בביתו',
ולהיכן ילך ,ויתירה מזה הרי תמחוי אינו לעניי העיר
אלא לעניי עולם שאינם דרים כאן] ,וכבר הובאו
דברי הרמב"ם שמשמע שגם לעניי העיר[.
אמנם במשנה בפאה תיבת 'בביתו' ליתא וכן ליתא
בגמרא בחולין ובשבת ,ומסתבר שהוא ט"ס בתוס',
ואמנם בכל כתה"י של תוס' הלשון 'שיש לו מזון
שתי סעודות' ותו לא ,וכן ליתיה בתו"י.
וצריך לפרש דמזון שתי סעודות דקאמר היינו בלא
אותה שיש לו לאכול מיד ,בכת"י נוסף עוד תירוץ
'שמא יש לפרש הא דקתני נותנים לוא מזון שתי
סעודות איירי בעני הנשאר בעיר ולא יוצא לדרך
ולכשיצא מלוים לו סעודה בהדיה'.
וא"ת שבת אמאי נותנין לו שלש סעודות והא הך
מתני' ר"ע היא וכו' ,ונראה לרשב''א דבשביל
סעודת שבת אין לו להתחיל וליטול ,אבל בשכבר
א מסתבר שצ"ל 'שיש לו'
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קה

צריך ליטול נוטל גם כדי לסעודת שבת ,מ"ש
'סעודת שבת' ולא סעודה שלישית מסתבר משום
שרק היא הסעודה המיוחדת לשבת ,שהרי שחרית
וערבית אוכל גם בכל יום.
תנא אם היה מחזיר על הפתחים אין נזקקין לו,
ההוא עניא דהוה מחזיר על הפתחים דאתא לקמיה
דרב פפא ,לא אזדקיק ליה ,א"ל רב סמא בריה דרב
ייבא לרב פפא אי מר לא מזדקיק ליה אינש
אחרינא לא מזדקיק ליה לימות )ליה( ,והא תניא
אם היה עני המחזיר על הפתחים אין נזקקין לו
א"ל אין נזקקין לו למתנה מרובה אבל נזקקין לו
למתנה מועטת ,פרש"י 'אין נזקקין לו לתת מעות מן
הקופה אחרי שלמד לחזר על הפתחים דיו בכך' ,וכ"כ
תוס' 'רב פפא גבאי היה ולא נתן לו מן הקופה וכו',
וא"ל רב סמא אי מר לא אזדקיק ליה לתת לו מן
הקופה כ"ש שגם אחרים לא יתנו לו'.
ויש להבין וכי משום שאינו מקבל מהקופה לא יתנו
לו גם אנשי העיר ,והרי הרבה גדרים נאמרו בקופה,
כגון שמי שיש לו מזון י"ד סעודות לא יטול ושאינה
מתחלקת אלא בער"ש ,ול"ח שאם לא יקבל מהקופה
גם אחרים לא יתנו לו ,וגם מנין יהיה ידוע לאנשי
העיר שלא נתן לו מהקופה ,וגם למה לא נתן לו
משלו ,ואם נתן לו משלו למה לא יתנו לו אחרים.
והטור בסי' ר"נ כתב 'בעני המחזר על הפתחים כתב
הרמב"ם אין נותנין לו מתנה מרובה אלא מתנה
מועטת ,ואסור להחזיר העני השואל ריקם אפי' אין
נותן לו אלא גרוגרת אחת ,שנאמר אל ישוב דך נכלם,
ולשון א"א הרא"ש ז"ל אין נותנין לו מן הקופה מתנה
מרובה אלא מתנה מועטת משמע דאגבאי צדקה קאי,
ומסתברא כדברי הרמב"ם שעל כל אדם קאי ,דכיון
שהוא מחזר אין האחד צריך ליתן די מחסורו'.
משמע שהבין בדעת הרמב"ם שאין הנידון לענין
קופה של צדקה כתוס' ,אלא לגבי כל אדם שבא לפניו
עני לבקש צדקה ,וכן אותו עני בא לפני ר"פ שיתן לו
כאדם פרטי ,ויש להבין א"כ מה היתה סברת ר"פ
שאין נותנים לו כלל ,וגם למה א"ל רב סמא שאם
הוא לא יתן לו גם אחרים לא יתנו לו וימות ברעב,
תיפו"ל שיש מצות עשה ליתן לענייים ,וגם יש בזה
איסור ל"ת אם לא יתן.

קו
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ויש לבאר שמי שמחזר על הפתחים יתכן שאין לו דין
עני ,שהרי יש לו כדי פרנסתו והותר וכמו מי שיש לו
מזון שתי סעודות שלא יטול מהתמחוי ,וכמו מי
שסמוך על שלחן אחרים כך עני זה סמוך על שלחנם
של כל אנשי העיר ,ויתכן שגם לקט שו"פ לא יטול גם
אם אין לו מאתים זוז ,כיון שיש לו ממה להתפרנס,
דלא גרע ממי שיש לו חמשים זוז שנו"נ בהם,
וכמדומה באחרונים שמי שיש לו משכורת קבועה
אינו נחשב עני גם אם אין בידו מאתים זוז והרי עני
המחזר על הפתחים זו אומנותו.
ולכן סבר ר"פ שכוונת הברייתא שאין נזקקין לו כלל
שהרי יש לו כדי חייו והותר ,וא"ל רב סמא שאה"נ
כעת שכולם נותנים לו אינו צריך ,אבל ודאי שאין
כוונת הברייתא שעל סמך זה אף אחד לא יתן לו
שא"כ הרי ימות ברעב ,וע"כ אין כוונת הברייתא
שלא יתן לו כלל ,אלא שדי לו במתנה מועטת
מכאו"א ,ואע"פ שממילא יתכן שיהיה לו יותר ממה
שהוא צריך ,אבל זה עדיף משלא יהיה לו כלל.
ועדיין יש להבין היאך סבר ר"פ שכוונת הברייתא
שאף אחד לא יתן לו ,והרי גבי שומר אבידה אמר רב
יוסף דהוי ש"ש 'בההיא הנאה דלא בעיא למיתבי ליה
ריפתא לעניא הוי כש"ש' ,הרי שיש מצוה ליתן לו,
ואולי סבר שלכן חלק רבה על רב יוסף ,או
שמהברייתא הזו מוכח דלא כרב יוסף.
רש"י ד"ה ולא ולא אזדקיק ליה אפי' לפרנסה ,יש
להבין מה הכונה 'לפרנסה' ,ויתכן שהכוונה לפרנסת
לינה שזה צריך לתת גם למי שמחזר עה"פ ,וזה נחשב
מתנה מועטת שהרי לא נותנים לו את זה במתנה,
שו"ר בחדושי הריטב"א שכתב 'אין נזקקין לו .פי'
למזונות אבל לפוריא ובי סדיא נזקקין ,ואסיקנא
דאפי' למזונות נזקקין לו הגבאים למתנה מועטת' ,ועי'
מהרש"ל שצ"ל ברש"י 'אפילו לפרוסה'.
אמר רב אסי לעולם אל ימנע אדם עצמו משלישית
השקל בשנה שנא' והעמדנו עלינו מצות לתת
עלינו שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלהינו,
ושיעור זה של שלישית השקל כתב הרמב"ן בפרשת
כי תשא שהוא מחצית השקל המפורש בתורה 'עשרים
גרה השקל'' ,כי בימי עזרא הוסיפו עליהם ,והיה
שלישית השקל עשר גרה' ,היינו שלשים גרה השקל,
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]אמנם עי' רש"י בפרשת בחוקותי 'עשרים גרה
עשרים מעות כך היו מתחילה ולאחר מכאן הוסיפו
שתות .ואמרו רבותינו שש מעה כסף דינר ,עשרים
וארבע מעות לסלע' ,משמע שהיו שתי הוספות ,או
שהוספת עזרא היתה רק לשקל הקדש ,ועי' תוי"ט
פ"ב משקלים[.
וברמב"ם פ"ז ממת"ע 'ולעולם לא ימנע עצמו
משלישית השקל בשנה ,וכל הנותן פחות מזה לא
קיים מצוה' ,ויש להבין איזה מצוה לא קיים ,אם
מצות צדקה ,למה לא קיים בכל פרוטה שנתן לעני,
ואם הכוונה לתקנת אנשי כה"ג הרי היא היתה על
נתינה לעבודת ביהמ"ק.
ויתכן שכיון שבזמן שבהמ"ק קיים 'אדם שוקל שקלו
ומתכפר לו ,עכשיו שאין בהמ"ק קיים אם עושין
צדקה מוטב' ,משמע שהצדקה מכפרת כמו הקרבנות,
וכמ"ש מהרש"א דאכילת עניים היא תחת אכילת
מזבח ,וא"כ התקנה שהיתה בזמן ביהמ"ק לקרבנות
קיימת כיום על הצדקה ,ואם לא נתן לא קיים את
המצוה הזו ,אבל מצות צדקה מסתבר שיש לו בכל
נתינה ,אמנם בשו"ע סי' רמ"ט כתב 'לעולם לא ימנע
אדם עצמו פחות משלישית השקל לשנה ,ואם נתן
פחות מזה ,לא קיים מצות צדקה' ,משמע שכלל לא
קיים מצות צדקה.
שו"ר בשו"ת שבט הלוי ח"ב סי' קכ"ה על מ"ש
הרמב"ם שבפחות מזה לא קיים מצוה 'ובאמת לא
ידעתי מנ"ל לרבותינו כן ,דממקור הדין בב"ב ט' ע"א
לא משמע כך דעי"ז לא קיים כלל ,רק דכן תקנו
לכתחלה.
ולפי מש"נ ודאי קיים מצות צדקה בכל נתינה אבל
מצוה שהעמידו אנשי כנה"ג לא קיים בין אם נתן
בפעם אחת וחיסר פרוטה בין אם נתן בהרבה נתינות
וחיסר פרוטה לא קיים מצוה זו ,אמנם עדיין יקשה על
לשון השו"ע 'לעולם לא ימנע אדם עצמו פחות
משלישית השקל לשנה ,ואם נתן פחות מזה ,לא קיים
מצות צדקה'.
ויש לבאר שמצות צדקה היא ליתן לו די מחסורו
וממילא בפרוטה לא עשה כלום ,ולפעמים גם בדינר
שלם לא עשה כלום ,אלא שקבלו עליהם שבין כולם
יתנו לפחות שליש שקל לכאו"א ,ובזה יהיה אפשר
בין כולם לתת די מחסורם של כל העניים הבאים
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לפנינו ,נמצא שהתקיימה המצוה בשותפות ,אלא
שהיה תנאי בשותפות זו שלא יפחת אף אחד מהם
משלישית השקל ,והפוחת משיעור זה ,אם עלתה בידו
שברביעית שקל שנתן היה די מחסורו של העני הרי
קיים מצוה ,אבל בדרך כלל אין בזה די מחסורו,
ושותפות עם הכלל אין לו ,נמצא שלא קיים מצות
צדקה] ,ומ"ש לקמן שכל פרוטה ופרוטה מצטרפת
יתכן כשנותן את שליש השקל הזה בפרוטה פרוטה
אעפ"כ מצטרף[.
תד"ה שנאמר שנאמר והעמדנו עלינו מצות ,ואף
על גב דהאי קרא גבי בית אלהינו כתיב דהיינו בדק
הבית כ"ש צדקה ,לפי"ז בזמן שביהמ"ק קיים היו
חייבים גם בשלישית שקל לבדה"ב וגם לצדקה ,וכן
משמע מרבינו גרשום שכתב 'מצות הרבה משמע',
היינו שלכתחילה תיקנו את שתי הנתינות.
אמנם יתכן שמ"ש תוס' כ"ש צדקה הוא דוקא בזה"ז,
מכיון שחוץ ממצוות צדקה שמקיים יש בזה גם כפרה
כמ"ש 'בזמן שבהמ"ק קיים אדם שוקל שקלו ומתכפר
לו עכשיו שאין בהמ"ק קיים אם עושין צדקה מוטב',
משמע שבזה יש להם כפרה ,וזה שייך רק בזה"ז,
אבל בזמן שביהמ"ק היה קיים לא היה כפרה בצדקה,
ולכן לא היתה בכלל תקנת אנשי כנה"ג.
א"ר אלעזר גדול המעשה יותר מן העושה,
שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה
השקט ובטח עד עולם ,זכה הלא פרוש לרעב
לחמך ,לא זכה ועניים מרודים תביא בית ,אמר להו
רבא לבני מחוזא במטותא מנייכו עושׂו בהדי הדדי
כי היכי דליהוי לכו שלמא במלכותא ,כך הוא
לפנינו ומה שאמר זכה וכו' הוא מימרא של ר"י ברבי
שלום ,ולכאורה אינו שייך למ"ש ר"א וא"כ היה לו
להסמיך מיד את דברי רבא 'עושו בהדי הדדי' ,שבא
לומר להם שיעשו זא"ז ,ויתכן שזה שייך למ"ש רבא
'כי היכי דליהוי לכו שלמא במלכותא' ,היינו שלא
תצטרכו ליתן לאותם 'עניים מרודים' שהם מלכותא.
אמנם בכתה"י הלשון מרווח יותר והוא על הסדר,
'אמר ר' אלעזר גדול המעשה יותר מן העושה ,שנא'
והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט
ובטח עד עולם ,אמר להו רבא לבני מחוזא עשו
אהדדי ועבידו צדקה כי היכי דלהוי לכו שלמא באפי
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מלכותא ,ואמר ר' אלעזר בזמן שבית המקדש קיים
אדם נותן שקלו ומתכפר לו ,עתה שנחרב בעונותי',
זכה פרוש לרעב לחמך לא זכה באין אומות העולם
ונוטלין אותו בזרוע ,שנאמר ועניים מרודים תביא
בית.
א"ר אלעזר גדול המעשה יותר מן העושה שנאמר
והיה מעשה הצדקה שלום ,ועבודת הצדקה השקט
ובטח עד עולם ,פרש"י 'מעשה הצדקה טורח
המעשים את חבריהם מדלא כתיב והיתה הצדקה
שלום' ,ולפי"ז עבודת הצדקה היא נתינת הצדקה,
ולכאורה הבטחתו יותר גדולה שהיא השקט ובטח עד
עולם ,ועי' מהרש"א.
ָשה ,והראשון על המעשה את
ויתכן ששניהם על ה ֵמע ֶ
חבירו פעם אחת ,והשני על גבאי צדקה שעוסק בזה
כל הזמן כמי שעוסק בעבודתו ,אמנם עי' ריטב"א
'והשקט ובטח הוא הרוחה קצת אבל השלום הוא דבר
של טובה גמורה ,ועד לעולם דקרא אתרוייהו קאי'.
ורבינו גרשום פירש ועבודת ]הצדקה[ מעשה הוא,
ַשה דהיינו הנתינה כמשמעות
יל"ע אם כוונתו ָמע ֵ
רש"י ,או ֵמ ָע ֶשה כהבנת הגה' חשק שלמה ,ורישא
דקרא בנתינת הצדקה ,ובזה ניחא שאמנם השקט
ובטח עד עולם עדיף משלום גרידא ,וכ"כ הסמ"ג
'עבודת הצדקה הוא העישוי שיש טורח שם'.
וא"ר אלעזר בזמן שבהמ"ק קיים אדם שוקל
שקלו ומתכפר לו ,עכשיו שאין בהמ"ק קיים אם
עושין צדקה מוטב ,ואם לאו באין אומות העולם
ונוטלין בזרוע ,אמר מר עוקבאא ואעפ"כ נחשב
להן לצדקה ,שנא' ונוגשיך צדקה ,יש להבין במה
נחשב לצדקה ,ועי' אמת ליעקב לבעל נתיה"מ
'לכאורה תימה דהא לקמן )ט ב( אמרינן שביקש
ירמיה אפילו כשמבקשים לעשות צדקה הכשילם בבני
אדם שאינם מהוגנים ]כדי שלא יקבלו עליהן שכר[.
ונראה הכוונה דעיקר הצדקה היינו כיון שהמס שמטיל
המלך על כולם מקילין על העניים ונוטלין העול של
העניים על העשירים ,אף שמדינא גם כן הוא כך ,מכל
מקום נחשב הוא לצדקה'.
ועי' מאירי שפירש בתחילה שהכוונה לא למה
א כ"ה בכל כתה"י

קח
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שאוה"ע לוקחין אלא על מה שנותנים ע"י עישוי,
'ואף על פי שהם מוכרחים עליה ולא מנדבת הלב הם
עושים נחשב להם בצדקה שנאמר ושמתי פקודתך
שלום ונוגשיך צדקה' ,ועוד פירש שאמנם הכוונה
למה שאוה"ע נוטלין ואעפ"כ נחשב כצדקה' ,והוא
שמנכה חלק העניים או שמתוך כך נושאים פניו
והעניים מתרחמין ,ויש מפרשים בו שהוא נחשב להם
לצדקה כשמקבלין אותו בשמחה וסובלים עול גלותם
לכבוד השם' ]ולפי"ז צדקה היינו זכות כמו 'ויחשבה
לו לצדקה'[.
דף ט' ע"ב
מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון
גדול ,אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת
לחשבון גדול וכו' ,מה בגד זה כל נימא ונימא
מצטרפת לבגד גדול ,אף צדקה כל פרוטה ופרוטה
מצטרפת לחשבון גדול ,יתכן שבא לומר שאע"פ
שפרוטה אחת אינה ראויה לכלום וכמו שלא נתן
צדקה ,קמ"ל שמצטרפת עם עוד פרוטות להחשב
כצדקה שלימה ,כמו שריון שקליפה לחוד אינה ראויה
לכלום ,אפילו להגין על מקום קטן שהרי אינה ראויה
ללבישה ,וכן נימא אחת של בגד אינה כלום ,אבל
מצטרפת לאחרות ול"א קמא קמא בטיל.
עוד יתכן כעי"ז שבא לומר שאם נתן אלף פעמים
פרוטה אי"ז רק שנכפלה מצוותו אלף פעמים ,אלא
פנים חדשות באו לכאן כמו שהשריון אינו ערימה של
קליפות אלא מכל הקליפות נעשה יחד שריון שלם,
וכן בגד אינו חבילה של נימים אלא מכל הנימים
נעשה דבר חדש לגמרי והוא הבגד.
מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון
גדול אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת
לחשבון גדול ,עי' תו"ח 'לפי שאינו דומה הנותן מנה
לצדקה פרוטה פרוטה לנותן מנה לצדקה בבת אחת
דלא קפיד איניש כולי האי כשנותן אחת אחת,
ואשמעינן הכתוב דמצטרפות כאלו נתנן בבת אחת'.
ועי' מהר"ל 'ויש שהיו רוצים לומר כי יותר טוב שיתן
מעט מעט בהרבה פעמים משיתן הרבה בבת אחת,
מפני שאומרים כי בכל אחד ואחד מצוה בפני עצמה,
ודברי חכמים אינם מוכיחים כך אדרבא שבא ללמד
דאפילו אם נותן מעט מעט מצטרף ביחד ומכ"ש אם
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יתן הרבה בפעם אחד'.
ולכאורה כוונתו לאפוקי ממ"ש הרמב"ם בפיה"מ פ"ג
מאבות על מ"ש והכל לפי רוב המעשה' ,שהמעלות
אמנם יושגו בכפול מעשי הטוב פעמים רבות ,ובזה
יושג הקנין ,לא בשיעשה האדם מעשה אחד גדול
ממעשי הטוב ,שבזה לבדו לא יושג קנין .משל זה,
שהאדם אם יתן למי שראוי אלף דינר ,בפעם אחת
ולאיש אחד ,לא תושג לו מעלת הנדיבות בזה המעשה
האחד הגדול ,כמו שתושג למי שיתנדב אלף פעמים
באלף דינר ,ויתן כל דינר מהם על צד הנדיבות ,לפי
שזה ייכפל על ידו מעשה הנדיבות אלף פעמים ,ויושג
קנין חזק'.
ובסברת המהר"ל יש לבאר שמצד מצוות צדקה אין
חילוק בין נתן מאה פעמים פרוטה או נתן מאה
פרוטות בב"א ,שגם בזה יש לו מאה מצוות ,וכמ"ש
הגרי"ז גבי גזל' ,הנה זה פשוט בגזל בב"א כמה
פרוטות ,שעבר בזה על כמה לאווין'] ,הו"ד בחדושי
הגר"ח בב"ק דף ק"י[.
ויתכן שגם כוונת הרמב"ם אינה מצד מנין המצוות,
שיתכן שבזה אין חילוק בין נתינה גדולה להרבה
נתינות קטנות וכמש"נ ,וכוונת הרמב"ם מצד קנין
מעלת הנדיבות שזה נעשה רק ע"י הרבה נתינות.
ויתכן שגם בזה יש עדיפות לנתינה מרובה בב"א
מאשר בנתינת פרוטה שאין לו בזה כ"כ שבירת היצר
כמו בנתינה מרובה וכמ"ש התו"ח ,ויתכן שלכן נקט
הרמב"ם נתינת דינר ולא נתינת פרוטה כי גם בדינר
יש שבירת היצר מסויימת משא"כ בפרוטה שהיא
דבר שכמעט אינו נרגש.
מנין למצורע בימי ספורו שמטמא אדם ,אמר לו
הואיל ומטמא בגדים מטמא אדם ,א"ל דילמא
טומאה בחבורים שאני ,דהא מסיט נבילה דמטמא
בגדים ואינו מטמא אדם ,לרש"י השאלה מנין שהוא
אב הטומאה שמטמא אדם וכלים ,ולא ראשון לטומאה
שאינו מטמא אדם וכלים ,והשיב לו הואיל ומטמא
בגדים מטמא אדם' ,דהא ביום השביעי כתיב וכבס
בגדיו' ,וראשון לטומאה אינו מטמא כלים וע"כ שהוא
אב הטומאה ,וממילא ודאי שמטמא גם אדם.
והשיב לו רב אחדבוי דילמא טומאה בחבורים שאני,
ופרש"י 'כגון בגדי לבושו הרי הן כמוהו ,אבל שאר
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בגדים הנוגע בהן וכן אם יגע באדם לא מטמא' ,דהא
מסיט נבילה דמטמא בגדים ואינו מטמא אדם' ,שהרי
המסיט נבילה כתיב ביה והנושא את נבלתה יכבס
בגדיו ולא אשכחן דלהוי אב הטומאה לטמא אדם
ושאר בגדים'.
יש להבין אם בגדי לבושו הם כמוהו למה דוקא בגדי
הנושא ולא גם בגדי הנוגע בנבילה ,ויתכן שהנושא
את הנבילה הרי כל האדם נושא את הנבילה ]ומה"ט
מצטרפים גם שני חצאי כזית לנשיאה אחת[ ,וממילא
גם בגדיו הרי הן כמוהו וכאילו גם הם נושאין את
הנבילה ,אבל נוגע בנבילה אע"פ שכולו טמא אי"ז
משום שנחשב כאילו כולו נוגע ,אלא די בנגיעה
במקום אחד כדי לטמא את כולו וממילא אין סיבה
שיהיו גם בגדיו טמאין.
אמר ליה ואלא שרץ דמטמא אדם מנלן לאו משום
דמטמא בגדים ,והמקור ששרץ מטמא בגדים הוא
מדכתיב 'וכל אשר יפל עליו מהם במותם יטמא ,מכל
כלי עץ או בגד או עור או שק ,כל כלי אשר יעשה
מלאכה בהם במים יובא וטמא עד הערב וטהר ,וכל
כלי חרש אשר יפל מהם אל תוכו כל אשר בתוכו
יטמא ואתו תשברו' ,ויש להבין הרי לשיטת רש"י
שאלת רב אחדבוי היתה מנין שהוא אב הטומאה
לטמא אדם וכלים ,וכיון דבהאי קרא כתיב שמטמא
כלים שאינו לובשם וכן שמטמא גם כלי חרס ,פשיטא
ששרץ נחשב אב הטומאה לטמא אדם ,ואולי גם בזה
עדיפא מיניה א"ל ,שמפורש שאדם נטמא משרץ.

נבלתם יכבס בגדיו ,ואותן הבגדים ראשון לטומאה,
ואינו מטמא לא אדם ולא כלי חרס ואפילו בשעת
נשיאתו'.
אלא ודאי מטמא בגדים בשעה שמסיט אפילו אין
לבוש בהן ,וכן משמע מדקאמר אלא מעתה שרץ
דמטמא אדם מנלן לאו משום דמטמא בגדים
מטמא אדם )נמי( כו' ,ואי קרי חבורים בגדים
שהוא לבוש ,מאי פריך משרץ דלא שייך ביה
לבישה ,התם ודאי ילפינן אדם מבגדים.
ונראה לריב''ם דלא גרס ]ודילמא טומאה[
בחבורים ]שאני[ ,דכיון שמטמא גם כלים שאינו
לובשם אלא רק נוגע בהם ,לו יהא שהטעם משום
שהוא מחובר לטומאה אבל מה"ט יטמא גם אדם
באותם חבורים.
אלא הכי גרס ודילמא טומאת בגדים שאני ]וה"ה
לכלים אבל לא אדם ולא כלי חרס[ ,תדע דהא מסיט
נבלה דמטמא בגדים ואינו מטמא אדם ,ולא גרסינן
)מ''ט( לאו משום דטומאה בחבורים שאני ,דלא
מהדר אלא שיש חילוק בין טומאת בגדים לטומאת
אדם ]אע"פ ששניהם מחוברין[ ,וכן משמע דאיהו
גופיה לא קא מיבעיא ליה אם מטמא בגדים וכלים
במגע ,אלא אאדם בעי ,וכתב הרמב"ן על פירוש
הריב"ם 'ואין שומעים לו להגיה הספרים ,ובפר"ח
ז"ל נמי אשכחן טומאה בחבורין'.
והרמב"ן כתב בשם י"מ שטומאה בחיבורים הכוונה
ב
'שכל בגדים שהוא נוגע בהן בשעה שהוא נוגע
בנבלה הוא מטמא ,שאם היה תפוס בידו אחת כלים
ובידו אחת נושא את הנבלה טמאין ובכך אתה מפרש
ברייתא זו שבתורת כהנים' ,והיינו כעין הריב"ם אבל
בלא להגיה ,והיינו שכיון שמצינו חילוק בין אדם
לכלים בטומאה בחיבורין ,כגון בשעה שנושא את
הנבילה שנגע בכלים טמאין ונגע באדם טהור ,נאמר
כך גם לענין מצורע בימי ספורו ,והחילוק שאמנם כל
המטמא בגדים מטמא גם אדם וכלי חרס ,אבל כלל זה
אינו בטומאה בחיבורים הנ"ל ,שבה אע"פ שמצינו
שמטמא בגדים וה"ה לשאר כלים ,אבל עדיין יתכן
שלא יטמא אדם וכלי חרס] ,והיינו שאב הטומאה
מטמא אדם וכלים ,וראשון לטומאה מטמא רק אוכלין

א כ"ה בכת"י וכ"ה בחלק מכתה"י בגמרא ,והיינו בשעה שמסיט.

ב כמדומה שהוא ט"ס וצ"ל 'בשעה שהוא נושא' כמו בהמשך

תד"ה דהא דהא מסיטא נבלה מטמא בגדים ואינו
מטמא אדם .לאו משום דטומאה בחבורין שאני,
פ''ה דאינו מטמא אלא בגדים שהוא לבוש ,וקשה
לריב''ם דבתורת כהנים פ' ויהי ביום השמיני
מרבה שמטמא אפילו כלים )בחבורים( אע''ג דלא
שייך בהו לבישה ,ואינו ממעט מבגדיו אלא אדם
וכלי חרס שנוגע בהן ,וכן פסק הרמב"ם בפ"א
משאר אבות הטומאה שאדם הנוגע בנבילה נטמאו
בגדיו שלובש 'ואם נגע בכלים אפילו בשעת מגעו
בנבילה הרי הן טהורין'' ,אבל הנושא את הנבילה
מטמא כלים בשעת נשיאתו שנאמר והנושא את

קי
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ומשקין ,ובעת חבורו לאב הטומאה הוא כעין דין
אמצעי שמטמא כלים אבל לא אדם וכלי חרס[.
וכמו שמצינו בת"כ לענין נבלת עוף טהור 'נמצא אתה
אומר היה אוכל בנבלת עוף טהור וידו אחת על גבי
תנור ]שהוא כלי חרס[ וידו אחת על גבי חבירו
שניהם טהורים ,אלמא בשאר כלים טמא ,והיינו
טומאה בחבורין' ,שבשעה הוא מחובר לה אינו מטמא
אדם ולא כלי חרס ,משמע ששאר כלים הוא מטמא.
וז"ל הרמב"ן 'ומצורע בימי ספורו וכן השרץ טומאה
בחבורין הן ,שהרי טומאה גופה הם והנוגע בהם
בטומאה עצמה נתחבר ,וה"ק ודילמא אף על פי שאדם
ובגדים טומאתן שוה שאין מקבלין טומאה אלא מאב
הטומאה ,אפ"ה בכל מקום שגוף הטומאה או המחובר
לה צריך ליגע בו אין למדין אדם מבגדים ,דלהכי
אפיק רחמנא לנוגע בלשון בגדים לומר שצריך דבר
מתחבר לטומאה בנגיעתו כעין בגדים ,לאפוקי אדם
כדאשכחן גבי מסיט נבלה ,והיינו דאקשי אלא מעתה
שרץ שמטמא אדם מנא לן שהרי הוא טומאה בחבורין
כדפרישית'.
ומה שאדם וכ"ח נחשבין כאינם מחוברים לטומאה
ושאר כלים אע"פ שלא שייך בהם לבישה נחשבים
כמחוברים ,יתכן שכלי שאדם נוגע בו הריהו מחובר
לאדם כל עוד שרצונו ליגע בו ,משא"כ נוגע באדם
שתלוי ברצונו של האדם אם רצונו שימשיך ליגע בו,
וכלי חרס יתכן שכיון שמטמא מאוירו לא נחשב כלל
מחובר לטומאה.
תד"ה מה בכמה דברים חמור ימי חלוטו מימי
ספורו] ,כגון שמטמא באהל כמת[ ,ולא גמר
מהיקשא ,והיינו טעמא משום דלגמרי לא מצי
למגמר דהא כתב וטהר דמשמע דנטהר מכמו
שהיה מתחלה ,אלא דוקא להך מילתא גמרי] ,שמה
שמצורע בימי ספורו מטמא בגדים הוא משום שהוא
אב הטומאה וממילא יטמא גם אדם[ ,לפי שהן שוין
]אדם וכלים[ ,דאין אדם וכלים מקבלין טומאה
אלא מאב הטומאה ,וכיון שמטמא כלים בימי ספורו
ילפינן מימי חלוטו דהוי אב הטומאה וממילא יטמא גם
אדם ,ואע"פ שמצינו חילוק בין אדם לכלים לענין
מסיט נבילה ,מ"מ כיון שבכל שאר הטומאות דינם
שוה ,ילפינן מהיקשא שגם כאן דינם שוה ונחשב בימי
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ספורו לאב הטומאה.
הוה קא מהדר ליה בבדיחותאא ,חלש דעתיה דרב
ששת ,אישתיק רב אחדבוי בר אמי ואתיקר
תלמודיה ,כתב יד רמ"ה 'ש"מ האי מאן דמותיב ליה
לרביה תיובתא לאו לותביה בבדיחותא כמאן דמחאיך
עליה אלא באימה' ,משמע שהיה רב ששת רבו של
רב אחדבוי ,וכן מצינו בנדה דף ל"ז שאמר שמועה
בשמו' ,אמר רב אחדבוי בר אמי אמר רב ששת',
ומפרש בדיחותא שצוחק עליו ,ועי' רבינו גרשום
שהוא מלשון שמחה ]כמו צהבו פניך שהשבת את
הזקן במנחות דף ס"ח[.
ואילו בעושה צדקה כתיב מתן בסתר יכפה אף,
]ושחד בחיק חמה עזה[ ,פרש"י 'שוחד בחיק שהוא
עושה צדקה בסתר' ,ויש להבין א"כ היינו מתן בסתר
ולמה שינה את שמותם ,ולמה המתן בסתר לא כפה
גם את החמה ,ואולי נתינה אחת לא מועילה לשניהם.
תד"ה גדול גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה
רבינו .פירוש יותר משכך חמה ממשה רבינו
בתפלתו] ,ולא שהוא עצמו גדול ממשה רבינו[
ואע''ג דמשה נמי עשה צדקה בסתר שמא אותה
שעה כבר פסק אותו זכות ,יש להבין דילמא ודאי
שאם היה משה רבינו צריך לשכך חמה על עצמו היה
מועיל לו צדקה בסתר שעשה ,אבל היכן מצינו
שצדקה בסתר מועילה לאחרים ,ודוקא תפילתו של
משה היתה בפירוש על אחרים ואעפ"כ לא הועילה
לשכך חימה ,אבל צדקה בסתר שעשה דילמא לא
תועיל לאחרים.
ואע''ג דמשה נמי עשה צדקה בסתר ,שמא אותה
שעה כבר פסק אותו זכות ,יש להבין מנא להו
שעשה צדקה בסתר ,ואם עשה למה פסקה אותה
זכות ,ויתכן שהמן שהיה יורד במדבר היה בזכותו של
משה ,ונחשב צדקה אע"פ שהיה להם ממון מרובה,
כיון שלולי המן היו מתים ברעב ,וכיון שבנ"י לא ידעו
שהוא בזכות משה עד שפסק במיתתו נחשב כצדקה
בסתר ,ומה שפסק הזכות באותה שעה שהתפלל
עליהם משה כשעשו את העגל ,יתכן שבשעה

א כ"ה בכתה"י וכ"ה ברש"י
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שהקריבו מהמן לעגל שוב לא היו ראויים לקבל
צדקה ,ולא היה זכות למשה במה שנתן להם באותה
שעה כעין אין קטיגור נעשה סניגור ,ובלא"ה כיון
שעשו את העגל שוב הוי כנתינת צדקה לאנשים
שאינם מהוגנין שמבואר לקמן שאין עיה קבלת
שכר[.
אמנם עי' בפירוש רבינו חיים פלטיאל בפרשת עקב
'והא דאמ' פ"ק דבבא בתרא גדול הנותן צדקה בסתר
יותר ממשה רבינו ,ומשה רבינו למה לא נתן .ולא ק'
כלל למי היה לו ליתן צדקה והלא היה להם מן ובאר
ושליו ושמלותם לא בלו' ,ובסיפרי על קרא דצדקת ה'
עשה 'וכי מה צדקה עשה משה בישראל והלא כל
ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר באר עולה להן ומן
יורד להם ושליו מצוי להם וענני כבוד מקיפות אותם
אלא שאמר כי יהיה בך אביון'.
אמנם מצינו מדרשים חלוקים אם המן ירד בזכות
משה או בזכות אברהם אבינו ,וכן בב"מ דף פ"ו
מבואר שהיה בזכות אברהם ,וכבר עמד בזה
הריטב"א שם ,עי' מהרש"א שם ,ויתכן שהסיפרי
נוקט שהיה המן בזכות אברהם.
הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות ,דכתיב
הלא פרוש וגו' ועניים מרודים תביא בית כי תראה
ערום ,יש להבין הרי בקרא כתיב 'הלוא פרס לרעב
לחמך ועניים מרודים תביא בית ,כי תראה ערם
וכסיתו ומבשרך לא תתעלם' ,הרי ארבעה דברים
ואח"כ נאמרו ששה ברכות ,ומנ"ל שזוכה לכולם
בפרוטה אחת ,דילמא עד שיעשה את כל הארבעה ,גם
בפסוק האחרון שנאמרו בו שתי ברכות אחרונות
נאמר 'אז תקרא וה' יענה תשוע ויאמר הנני ,אם
תסיר מתוכך מוטה שלח אצבע ודבר און' ,הרי
שנאמר תנאי בברכות ,ולא שכל הנותן פרוטה לעני
מתברך בשש ברכות אלו.
ואפילו נאמר שדי באחד מהם כדי לזכות בששה
ברכות ,אבל הרי בפרוטה אחת אין גם אחד מהם,
שהרי פרוטה אחד מל"ב בפונדיון וככר הלקוח
בפונדיון שיש בו ל"ב פרוטות יש בו ששה ביצים
נמצא לפרוטה פחות מכזית פת ,והיכן יש כאן 'פרוס
לרעב לחמך' ,ואולי מצטרף עם שאר פרוטות שניתנו
לו.

דף ח' ט'

קיא

ואם היה כתוב כל הנותן פרוסה לעני כלשון הכתוב
'הלא פרוס' ,היה יותר ניחא אבל לא מצאתי גירסא
כזו בכתה"י ,אכן בכלי פז למהר"ש לניאדו משמע
שכך היה בגירסתו ,עי"ש שכתב 'אמנם טעם כוון
הברכות שש של הנותן פרוס' לעני הוא כי כמו
שהנותן פרוסה לעני בטבע מקיים נפשו ,כך שכרו
מכוון קרוב אל הטבע ,הוא מ"ש אז יבקע כשחר אורך
כמו שהשחר בטבע יאיר אורו בהגיע עתו ,כך
הצלחתך והוא הנמשל באורך יבקע כשחר ולפי שמי
שאחזו בולמוס מאכילין אותו אפילו דברים טמאים
עד שיאורו עיניו ,כן הרעב הזה אור עיניו גם הם אין
אתו מצד הרעב ,לכך ראוי שהמאכילו פרוסה מאיר
עיניו ראוי שאורו יבקע כשחר ,וכן ארוכתך יהיה ג"כ
טבעית כצמח הזה הצומח בטבע ע"י המים והלחות ,כן
רפואתך מהרה תצמח'.
וכן במדרש הגדול פרשת דברים וכן בספר השרשים
לרד"ק מובא 'הנותן פרוסה לעני' ,וכן במהריט"צ על
אדר"נ 'כל מי שהוא נותן פרוסה לעני ,המקום מביא
עליו ברכות הרבה שנאמר אז יבקע כשחר אורך וכו'
וכתיב בתריה ותפק לרעב נפשך וכתיב לעיל הלא
פרוס לרעב לחמך שדייק שצריך לתת לו הלחם
ולדבר על לבו דברים ניחומים' ]עי"ש בפירוש
שצריך לגרוס 'פרוסה' ולא 'פרוטה'[.
תד"ה והמפייסו יש מגיהין והנותן פרוטה לעני
והמפייסו וכו' ,וע"כ לא גרסי' ליה ,דלההיא גיר'
הוה ליה למימר מתברך בי"ז הנך שש דלעיל והני
אחת עשרה ,בדעת הגורסים כך יתכן שיש לבאר
שבכלל הי"א ברכות של המפייסו בדברים יש את
אותם ששה של הנותן ועדיפי מינייהו ,דצהרים עדיף
משחר ,ועצמותיך יחליץ עדיף מארוכתך מהרה תצמח
]שהיה חולה אלא שנתרפא[ ,ונחך ה' תמיד עדיף
מכבוד ה' יאספך שהוא רק בשעת פטירתו מהעולם,
ובכלל הברכות גם שלא יצטרך לקרוא ולשווע ,אלא
כלל לא יבואו עליו צרות אלא יהיה כל הזמן 'כמוצא
מים אשר לא יכזבו מימיו'.
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דף י' ע"א
תניא היה רבי מאיר אומר יש לו לבעל הדין
להשיבך ולומר לך ,אם אלהיכם אוהב עניים הוא
מפני מה אינו מפרנסן ,יש להבין מהיכן שמע
שהקב"ה אוהב עניים ,לא מצינו אלא ה' אוהב צדיקים
ואוהב גר ,אבל עניים כמדומה לא מצאנו ,גם יש
להבין מה בא לומר ,אם להוכיח שאינו אוהבן מה
צורך להשיב ,נאמר שבאמת אינו אוהבן ולכן אינו
מפרנסן ,ואם בא לשאול כיון שברור שאוהבן למה
אינו מפרנסן ,וכי בא לשאול מפני מה צדיק ורע לו,
ואולי אין הכוונה שאוהב אותם יותר משאר עם
ישראל אלא אוהב אותם כמו כל ישראל ולא נאמר
שכיון שאינו מפרנסן ראיה ששונאם ,ויתבאר עוד
בהמשך.
אמור לו כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהנם,
משמע שמסכים שהקב"ה אוהב את העניים ,ומה
שאינו מפרנסן הוא לתועלת העשירים ,ויש להבין א"כ
מה התשובה 'כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהנם'
הרי אדרבא משמע שיותר אוהב את העשירים שלא זו
בלבד שמפרנסם ברווח עוד אינו מפרנס את העניים
כדי להציל את העשירים שאינם צדיקים מדינה של
גיהנם ,שהרי מסתבר שהעשירים הצדיקים בלא"ה לא
ילכו לגיהנם.
ויתכן שמה שהניח שהקב"ה אוהב צדיקים הוא ממה
שציוה לפרנסן ,ולכן שאל א"כ למה אינו מפרנסן
בעצמו ,והתשובה שלעולם כלל אינו אוהבן יותר
משאר אנשים ואולי אפילו פחות ,וציוה לפרנסם לא
לתועלתם אלא לתועלתנו שניצול מדינה של גיהנם.
עוד יתכן ששאלה זו היתה הקדמה לשאלה השניה
והיינו שעיקר מה שבא לומר היה שאין לתת צדקה
לעניים שאם ה' היה אוהב אותם היה מפרנסם ,וכיון
שאינו מפרנסם ע"כ ששונא אותם ,ואם נעמוד ונפרנס
את מי שה' שונא אותו הרי יכעס עלינו.
ועי' בית הלוי שכתב 'הרי דהשיב לו ר"ע דהוא אוהב
עניים ואם לא היינו מפרנסים אותם היה מפרנסם
בעצמו רק רוצה לזכות אותנו בזו המצו' כדי שניצל
אנו על ידה' ,ויש להבין היכן אהבת העניים אם
מזקיקם למתנת ב"ו ,ואדרבא אהבת העשירים יש כאן
שלא זו בלבד שנתן להם ממון ,גם מסייע בידם להנצל
מדינה של גיהנם על גבם של העניים.
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א"ל ]אדרבה[ זו שמחייבתן לגיהנם ,אמשול לך
משל למה הדבר דומה ,למלך בשר ודם שכעס על
עבדו וחבשו בבית האסורין וצוה עליו שלא
להאכילו ושלא להשקותו ,והלך אדם אחד והאכילו
והשקהו ,כששמע המלך לא כועס עליו ,ואתם
קרוין עבדים שנאמר כי לי בני ישראל עבדים ,יש
להבין איך דומה המשל לכאן ,הרי במשל ציוה שלא
להאכילו וגבי עניים ציוה בפירוש להאכילם ,ומסתבר
שכוונתו שהציווי היה רק בזמן שעושים רצונו של
מקום והם קרויים בנים ,ולא בזמן שאין עושין רצונו
והם קרויים עבדים ,וכמ"ש בענין הגלות 'שלח מעל
פני ויצאו ,והיה כי יאמרו אליך אנה נצא ואמרת
אליהם כה אמר ה' אשר למות למות ואשר לחרב
לחרב ואשר לרעב לרעב' ,שו"ר כעי"ז במהרש"א.
בזמן שאתם עושין רצונו של מקום אתם קרוין
בנים ,ובזמן שאין אתם עושין רצונו של מקום
אתם קרוין עבדים ,ועכשיו אין אתם עושים רצונו
של מקום ,לכאורה משום שאתם בגלות ,וזו ראיה
שאין אתם עושים רצונו של מקום ,אמנם רבינו
גרשום פירש 'ועכשיו אי אתם עושין רצונו של מקום,
לפי שאתם בגלות ואי אתם יכולים לקיים כל התורה'.
אמר לו הרי הוא אומר הלא פרוס לרעב לחמך
ועניים מרודים תביא בית ,אימתי עניים מרודים
תביא בית האידנא ,וקאמר הלא פרוס לרעב לחמך,
יש להבין מהיכן מוכח מקרא דמיירי האידנא ,ועי'
מהרש"א שהכוונה לדרשא דלעיל שעניים מרודין
הכוונה למלכות הרשעה ,ויש להבין היאך נתפייס
אותו רשע בדרשא זו שאינה לפשוטו של מקרא,
ורבינו גרשום פירש 'עניים מרודים .שנרדים מבני
אדם ששללום' ,ומשמע שמדובר על היוצאים בגלות,
והיינו האידנא ,וכן הרד"ק בנביא פירש 'מרודים
כתרגומו מטלטלין' ,והיינו בגלות ,דסתמא דמילתא
כשיושבין על אדמתם ,גם לעניים יש בית לדור בו.
תניא א"ר אלעזר בר' יוסי כל צדקה וחסד
שישראל עושין בעולם הזה ,שלום גדול
ופרקליטין גדולין בין ישראל לאביהן שבשמים,
שנאמר כה אמר ה' אל תבא בית מרזח ואל תלך
לספוד ואל תנוד להם כי אספתי את שלומי מאת
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העם הזה ]וגו' את[ החסד ואת הרחמים ,חסד זו
גמילות חסדים רחמים זו צדקה ,יש להבין שלום
מצאנו ,אבל היכן נרמזו פרקליטין גדולים או אפילו
קטנים בפסוקים אלה ,ואולי החסד והרחמים עצמם
הם הפרקליטין העושים שלום בין ישראל לאביהן
שבשמים.
ומשמעות הגמרא שהחסד והרחמים הם מה שישראל
היו עושים ,אמנם במדרש דורש שחוץ מהשלום גם
את החסד והרחמים אסף מהם הקב"ה' ,אברהם נתן
לבניו שני אריסין שנא' כי ידעתיו למען אשר יצוה את
בניו ואת ביתו אחריו אף הקדוש ברוך הוא זקף להן
כנגדם שני אריסין חסד ורחמים שנאמר ושמר ה'
אלהיך לך את הברית ואת החסד ואו' ונתן לך רחמים
ורחמך והרבך וגו' אבדו ישראל את שלהם שנא'
הפכתם לראש משפט ופרי צדקה ללענה אף הקדוש
ברוך הוא נטל את שלו שנא' כי אספתי את שלומי וגו'
את החסד ואת הרחמים' ,ועי' מהרש"א.
א"ר חייא בר אבא) ,אמר( רבי יוחנן ]רמי[א כתיב
לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות,
וכתיב לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות,
שתי צדקות הללו למה ,לכאורה אינו אלא שאלה
שפסוק אחד מיותר ,ולשון רמי משמע שיש סתירה
בין הפסוקים ,ועי' מהרש"א 'דתרתי קאמר חדא דרמי
קראי אהדדי דכתיב לא יועיל הון וגו' דמשמע דאין
אדם יכול להציל עצמו בממונו ולא מועיל לו ההון
אפילו לעשות אז צדקה] ,ורק צדקה שעשה בחייו
תועיל לו[ ,ובקרא אחרינא קאמר לא יועילו אוצרות
רשע דהיינו ממון הגזול משמע אבל בממונו יכול
להציל' ,וזה קאי על הצלה ממיתה משונה שאז בידו
לעשות צדקה בממון שאינו גזול] ,ולכאורה לפי"ז לא
הוצרך ל'יום עברה' להוכיח דמיירי בדינה של גיהנם[,
ועי' אמת ליעקב לבעל נתיה"מ.
ואי זו היא שמצילתו מדינה של גיהנם ,ההוא
דכתיב ביה עברה דכתיב יום עברה היום ההוא ,יש
להבין אם לפי חשבון המצוות והעבירות שעשה ראוי
לידון בגיהנם איך תצילנו הצדקה משם ,והרי כבר
נמנתה עם המצוות ולא הכריעה את הכף ,ויש לבאר
א כן הוא בחלק מכתה"י וכ"ה ביד רמ"ה
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דהנה מצינו דדקדוקי עניות אינם רואין פני גיהנם,
נמצא שצער העניות שקול כגיהנם ,וזה שמציל את
העני ממנו ניצול מגיהנם מידה כנגד מידה.
דף י' ע"ב
ואי זו היא שמצילתו ממיתה משונה נותנה ואינו
יודע למי נותנה נוטלה ואינו יודע ממי נוטלה ,יש
להבין היכן יש גילוי בקרא שאין הכוונה לסתם צדקה,
ויש לבאר שא"כ לא היה צריך תרי קראי אלא אותה
צדקה תצילו ממיתה משונה ומדינה של גיהנם ,וע"כ
שסתם צדקה אינה מצילה אלא מגיהנם ולא ממיתה
משונה ,ויש צדקה אחרת שמצילה אפילו ממיתה
משונה ,ולכן שואל איזוהי ,ומסיק זו שאינו יודע ואין
העני יודע.
ואי זו היא שמצילתו ממיתה משונה נותנה ואינו
יודע למי נותנה נוטלה ואינו יודע ממי נוטלה,
לכאורה החסרון כאשר שניהם יודעים הוא משום שאז
העני מתבייש ממנו ,וכאשר אין העני יודע ממי קיבל
עדיין מתבייש מכל מי שמשער שממנו הוא מקבל,
וכאשר העני יודע ממי נטל אע"פ שיודע שאין הנותן
יודע ,מ"מ מרגיש כלפיו הכרת טובה וזה יכול לגרע
משכר המצוה.
ואלא היכי ליעביד ליתיב לארנקי של צדקה,
מיתיבי מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים ,ר"א
אומר יפזר מעותיו לעניים ,ר' יהושע אומר ישמח
אשתו לדבר מצוה ,ר' אליעזר בן יעקב אומר לא
יתן אדם פרוטה לארנקי של צדקה אלא א"כ
ממונה עליה כר' חנניא בן תרדיון ,יש להבין מה
ענין דברי ראב"י לתחילת הברייתא ,ובשלמא אם היה
אחד מהם אומר יתן מעות בארנקי של צדקה בא
ראב"י לומר שלא יתן אא"כ ממונה עליה כרחב"ת,
אבל כעת שלא הוזכר בהם ארנקי של צדקה לכאו'
אינו שייך לברייתא ,ואמנם באחד מכתה"י הלשון
'והתניא מה יעשה ויהיו לו בנים זכרים ר' אליעזר בן
יעקב אומ' מפזר מעותיו לעניים ר' יהושע או' ישמח
את אשתו בדבר מצוה ,ותניא ר' אליעזר בן יעקב אומ'
לעולם אל יתן אדם פרוטה וכו' הרי שזו ברייתא
בפנ"ע ,ואמנם במסכת כלה הי"א 'מה יעשה אדם ויהי
לו בנים ,ר' אליעזר אומר יפזר מעותיו לעניים',
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ובהי"ב 'ר' אליעזר אומר אין אדם רשאי ליתן מעותיו
לתוך ארנקי של צדקה ,אלא אם כן תלמיד חכם
ממונה עליהם כר' חנינא בן תרדיון'.
אלא שא"כ קשה למה הקדים את הברייתא הראשונה,
ואולי לשון 'יפזר מעותיו לעניים' משמע ע"י קופה של
צדקה ,שאל"כ הול"ל יתן צדקה לעניים ,וע"ז אמר
ראב"י שדוקא כשיש ממונה כרחב"ת.

שדרינהו קמיה דרבא קבלינהו משום שלום מלכות,
שמע רבי אמי איקפד אמר לית ליה ביבש קצירה
תשברנה נשים באות מאירות אותה ורבא משום
שלום מלכות ,יש להבין הרי כבר אמר שרבא
קבלינהו משום שלום מלכות ,אמנם בכל כתה"י
הלשון 'שדרינהו קמיה דרבא קבלינהו ,שמע רבי אמי
איקפד'] ,וכ"ה גם בדפו"ר ולכן לא הוגה ע"י הב"ח[.

תד"ה עליונים פי' ר"ח ]בפסחים דף נ'[ דאמרו
הגאונים שקבלה בידם רב מפי רב דעולם הפוך
היינו שראה שמואל דהוה יתיב קמיה דרב יהודה
תלמידיה משום דמיחה בשמואל ,ודלא כרש"י
שהכוונה לכלל העשירים והעניים ומ"ש אנן הכוונה
לכלל הת"ח ,אלא הכוונה לבנ"א מסויימים וכן מה
ששאלו 'ואנן היכי התם' ,פירש שהכוונה 'ואנו אנה
מקומנו אמר ליה אנו חשיבותינו התם כי הכא' והיינו
ששאלו על שניהם היכן מקומם שם.
והנה במ"ש הר"ח שהכוונה לשמואל ורב יהודה קצת
תימה ,שבזמן ריב"ל שהיה בדורם של רב ושמואל
כבר נפטר רב יהודה מהעולם ,ויתכן שכבר בחייהם
היו מקומותיהם מוכנים להם בעוה"ב ,כמו שביקש
ריב"ל עצמו ממלאך המות שיראהו מקומו ,וכן משמע
ממ"ש ואנן היכי התם שמשמע שכוונתו עליהם עצמם,
הרי שכבר בחייו של אדם מוכנים לו מקומות בעוה"ב
]ומסתבר שיכול להשתנות ,ויתכן שהיה מה שראה
באותה שעה שהיה מעשה זה ולא שנשאר כך
בקביעות[.

דף י"א ע"א
לימים חלה ונטה למות ,אמרו מלאכי השרת לפני
הקדוש ברוך הוא ,רבש"ע אתה אמרת כל המקיים
נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא ,ובנימין
הצדיק שהחיה אשה ושבעה בניה ימות בשנים
מועטות הללו ,מיד קרעו לו גזר דינו ,תנא הוסיפו
לו עשרים ושתים שנהא על שנותיו ,ממ"ש קרעו
גזר דינו משמע שלא הגיע זמנו למות אלא שנגזרה
עליו מיתה ,וממ"ש הוסיפו לו משמע שהגיע זמנו
למות אלא שהוסיפו לו שנים שלא נגזרו עליו קודם,
ואמנם ברוב כתה"י הלשון 'ימות בשנים מועטות ,תנא
הוסיפו לו אחת ועשרים שנה' ,ו'קרעו גז"ד' ליתא ,וכן
הוא ביד רמ"ה וא"כ משמע שהגיע זמנו למות.
אמנם יתכן שתלוי במחלוקת התנאים 'זכה משלימין לו
לא זכה פוחתין לו דברי ר' עקיבא ,וחכמים אומרים
זכה מוסיפים לו לא זכה פוחתין לו ,אמרו לו לרבי
עקיבא הרי הוא אומר והוספתי על ימיך חמש עשרה
שנה ,אמר להם משלו הוסיפו לו' ,ויתכן שהברייתא
היא כדעת ר"ע שאין מוסיפין ולכן רק קרעו את גז"ד,
ותנא הוסיפו לו הוא ברייתא אחרת דס"ל כחכמים
שגם מוסיפים ,והיינו שזה היה ידוע שחי עוד כ"ב
שנה ,והשאלה אם אלו היו שניו שהיו ראויים לו אלא
שנגזר עליו למות ונקרע גזר דינו ,או שזה היה תוספת
על שניו העיקריים.
שו"ר בפתח עינים לחיד"א 'הא דמלאכי השרת לא
טענו מדכתיב וצדקה תציל ממות וכו' ,ואפשר דבנימין
הצדיק אלו השנים היו קצובים לו' ]כלומר שהגיע
זמנו למות[ 'ולכן אתו עלה מצד שקיים כמה נפשות.
ולכן הוסיפו לו מן השמים תוספת ממש כ"ב שנה'
]וכדעת חכמים[.

תניא אמר להן רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו ,בני
מהו שאמר הכתוב צדקה תרומם גוי וחסד לאומים
חטאת וכו' ,נענה רבן גמליאל ואמר וכו' ,לפי
הענין משמע שהכוונה לר"ג דיבנה ,ומשמע שגם הוא
היה מתלמידי ריב"ז ,ומה שלא נמנה בפרקי אבות בין
חמשת תלמידיו של ריב"ז יתכן משום שהיה גם או
בעיקר תלמידו של אביו רבן שמעון ,כמ"ש הרמב"ם
בהקדמה 'רבן גמליאל הזקן קיבל מרבן שמעון אביו
בנו של הלל הזקן ורבן שמעון בנו קבל ממנו ורבן
גמליאל בנו קבל ממנו'.
איפרא הורמיז אימיה דשבור מלכא שדרה ארבע
מאה דינרי לקמיה דרבי אמי ולא קבלינהו

א בחלק מכתה"י 'אחד ועשרים שנה'.
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ת"ר מעשה במונבז המלך שבזבז אוצרותיו
ואוצרות אבותיו בשני בצורת ,וחברו עליו אחיו
ובית אביו ואמרו לו אבותיך גנזו והוסיפו על של
אבותם ואתה מבזבזם ,יש להבין מה טענו עליו
שאבותיו גנזו והוסיפו ,הרי גם הוא גנז והוסיף על
אוצרות אבותיו ,כמ"ש 'שבזבז אוצרותיו ואוצרות
אבותיו' ,משמע שגם הוא אצר אלא שכל מה שאצר
לא היה אלא כדי שיוכל לפרנס את העניים בשנות
בצורת ,ומנא להו שגם אבותיו לא היו עושים כך,
ובחלק מכתה"י 'שבזבז אוצרותיו בשני בצורת' ויתכן
שאוצרות אלו כולם היו משל אבותיו.
אבותי גנזו במקום שהיד שולטת בו ,ואני גנזתי
במקום שאין היד שולטת בו ,שנאמר צדק ומשפט
מכון כסאך ,פרש"י גניזתן תחת מכון הכסא ,ויש
להבין וכי הוצרכנו לראיות שאין היד שולטת בממון
שכבר ניתן לעניים ,ועי' בהקדמה לנחל יצחק
שהכוונה שאע"פ שבשאר מצוות כשרשע עושה שלא
לשמה טורפין אותה בפניו ]כשלא עשה תשובה[,
צדקה שאני' ,וכן אמרו שם ואני גנזתי במקום שאין
היד שולטת בו שנאמר ]תהילים פט ,טו[ צדק ומשפט
מכון כסאך ,דאין טורפין מצות צדקה ממנו כלל'.
וכעי"ז כתב החיד"א בפתח עינים שהכונה לשליטת
הסט"א 'דהצדקה אינה בחלקו של טורף שנאמר צדק
ומשפט מכון כסאך מקום הקדש ואין פחד שתשלוט
הסט"א כלל'.
אבותי גנזו למטה ואני גנזתי למעלה שנאמר אמת
מארץ תצמח וצדק משמים נשקף אבותי גנזו
במקום שהיד שולטת בו ואני גנזתי במקום שאין
היד שולטת בו שנאמר צדק ומשפט מכון כסאך,
עי' תו"י שכתב 'אני גנזתי במקום שאין היד שולטת
ור"ל אפילו יד של מלאכים ,דאם לא כן דלא קאי אלא
איד בני אדם היינו מכי אמר ואני גנזתי למעלה ,והיינו
מקום שאין היד שולטת ,לכן נראה דר"ל אפילו יד של
מלאכים אינה שולטת בה כדכתיב צדק ומשפט מכון
כסאך ואין ידם מגעת עד מכון הכסא'.
אבותי גנזו לאחרים ואני גנזתי לעצמי ,שנאמר ולך
תהיה צדקה ,ללמדנו שרק כסף שנתן לצדקה הוא
שלו ולא הכסף שנמצא באוצרות ,ואבותיו של מונבז
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יוכיחו שכל מה שגנזו היה לאחרים.
אם קנה בה בית דירה הרי הוא כאנשי העיר וכו',
אם קנה בה קרקע כל שהוא הרי הוא כאנשי העיר
וכו' ,אם קנה שם קרקע הראויה לבית דירה הרי
הוא כאנשי העיר ,יל"ע בכל אלה אם מיירי במי שדר
בעיר או גם מי שאינו דר ,ואם מיירי במי שאינו דר
בה למה חייב כשקנה קרקע כל שהיא ,הרי אינו דר
כעת וגם אינו עתיד לדור ,שהרי אין הקרקע שקנה
ראויה לבית דירה.
ועי' חזו"א 'ואם קנה בה בית דירה כו' היינו אפי' אינו
דר בבית שקנה אלא בבית אכסניא ,אבל אם אינו דר
כלל בעיר אף שיש לו בית בעיר אין מחייבין אותו
בבנין החומה ,וכמש"כ הרא"ש בשם התוספתא ,וראי'
לזה מהא דאמר רשב"ג לק' י"א א' דאפי' קנה קרקע
כ"ש או קרקע הראוי' לבית דירה ,ולא פליגי רבנן
עלי' דרשב"ג אלא דלא סגי בהכי ובעינן קנה בית
דירה ,אבל קנה בית דירה אע"ג דלא דר בתוכו ,דהרי
לא שמעינן דפליגי רבנן עלי' דרשב"ג בזה שלא
מצריך רשב"ג שיהא דר בבית שלו ,והא דכתב הנ"י
והוא שדר בה ,ר"ל שדר בעיר ואין נפקותא אם דר
באותו בית או בבית אחר ,וכמו שסיים הנ"י שאם אינו
דר שם אין משעבדין אותו כדתניא בתוספתא והלשון
בה מוכיח כן דבית לשון זכר'.
אימתי בזמן שאין שניהם רוצים ,אבל בזמן
ששניהם רוצים אפי' פחות מכאן יחלוקו ,פרש"י
'משום דבעי למיתני ובכתבי הקדש אף על פי ששניהם
רוצים לא יחלוקו תני רישא' ,ולכאורה משום
שפשיטא שאם שניהם רוצים מי יעכב בעדם ,אמנם
לעיל דף ג' מבואר שהשאלה רק משום שאת הדין הזה
כבר ידענו מהמשנה הראשונה ,ויש להבין הרי בלא"ה
קשה מאי קמ"ל פשיטא שאם שניהם רוצים מי יעכב
בעדם ,ועי' יד רמ"ה שכתב 'אבל בזמן ששניהם רוצים
לחלוק אפילו בפחות מכן יחלוקו וליכא משום בל
תשחית' ,נמצא שבאמת יש בזה חידוש שאין כאן
משום בל תשחית ,והשאלה רק מצד שחידוש זה כבר
ידענו מהמשנה הראשונה ,ולכן הוצרך לומר שמשום
דבעי למתני סיפא ,ועי' שעורי רבי שמואל.
א"ר אסי א"ר יוחנן ארבע אמות שאמרו חוץ משל
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פתחים ,תניא נמי הכי אין חולקים את החצר עד
שיהא בה שמונה אמות לזה ושמונה אמות לזה,
והא אנן תנן ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה,
אלא ש"מ כדרבי אסי ,הקשה הרשב"א א"כ מ"ט
שיירינהו במתני' ולא תנינן עד שיהא בה שמונה אמות
לזה ושמונה אמות לזה כיון דמעכבין בחלוקה.
ותי' דארבע אמות לזה וד"א לזה מעכבין בחלוקה
לעולם ,אבל יתר מכאן פעמים מעכבין פעמים אין
מעכבין ,כיצד היו בה תשע אמות אינה ראויה ליחלק,
לפי שכשתטול לזה ד"א ולזה ד"א לפירוק משאן שהן
עיקר ,שאם אין פירוק משא אין בית ,תשאר אמה
למילוסא של חצר ואינה ראויה בעצמה ליחלק וכו',
אבל חצר מצומצמת שאין בה אלא ח' אמות חולקין
אותה ,דאי משום פירוק משא הא יש בה כדי לזה וכדי
לזה ,ואי משום מילוסא של חצר הא לית בה כלל ומי
מעכב.
ויש להבין כיון שאין בה שיעור מילוסא של חצר לשם
מה יחלקו אותה הרי בלא"ה אינה ראויה לתשמיש,
וביותר שהרי מבואר שחולקין אותה במחיצה ,והר"ן
הביא את דברי הרשב"א וכתב 'זו היא סברתו ז"ל,
ואינה מתחוורת' ,ולא ביאר מה קשיא ליה ,ועי' חת"ס
שלדבריו היה צריך רי"ו לומר ד"א שאמרו בשל
פתחים ולא חוץ משל פתחים ,עי"ש מה שהוסיף
להקשות מסברא.
ובחדושי הריטב"א הביא את דברי הרשב"א וכתב
'ודנתי לפניו כי הדין מסברא אמת ויציב ,אבל
משנתינו לא איירי בהא ,דהא אמרינן עלה ארבע
אמות שאמרו חוץ משל פתחים אלמא מתניתין
במילואה של חצר איירי] ,וכקושית החת"ס[ ,ומאי
דלא קתני שמונה אמות לזה ,משום דתנא לא איירי
אלא בחילוק מלואה של חצר שיש לו קצבה ,אבל
בדיני פתחים שחלוקו מדין הבתים ואין לו קצבה
שהכל לפי הפתחים לא איירי בה'.
אמר רב הונא חצר מתחלקת לפי פתחיה ,ורב חסדא
אמר נותנין ארבע אמות לכל פתח ופתח והשאר
חולקין בשוה ,פרש"י 'היתה לו חצר ובה שני בתים
ואחד מהן פתוחין לו שני פתחים לחצר ולבית השני
אין פתוח לחצר אלא פתח אחד ,יל"ע האם גם כששני
הפתחים פתוחים לחדר אחד יש לו ד"א כנגד כל פתח,
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או שכיון ששניהם פתוחים לחדר אחד די לו בד"א
כנגד אחד מהם ,שהרי כיון שהכל נכנס למקום אחד
מה לי אם מכניס מכאן או מכאן] ,ול"ד לפירא דסופלי
ששם כל פתח הוא מצד אחר[ ומ"ש לכל פתח הכוונה
לכל חדר שיש לו פתח.
ועי' רש"י בסוכה דף ג' 'חצר מתחלקת לפי פתחיה,
חצר שהיו בתים פתוחין לה וחלקוה שני אחין ביניהם,
זה נטל שלשה בתים קטנים וזה נטל כנגדן בית גדול,
אם באו לחלק אוירא של חצר ,זה שנטל שלשה בתים
הקטנים נוטל שלשה חלקים כמנין שלשה פתחים ,וזה
נוטל רביע ,לפי שהחצר עשוי ליציאה וביאה ,שדרך
החצר נכנסין ויוצאין מן הבתים לרשות הרבים,
ומכניסין משאותיהן ופורקין לפני פתחיהם ,לפיכך
חצר מתחלקת לפי הפתחים' משמע שכל פתח שייך
לבית קטן אחד] ,דהיינו חדר כמו שגבי מזוזה נוקט
בכל מקום לשון בית גם כשהכוונה לחדר[.
וכ"ה משמעות הרמב"ם בפ"ב משכנים ה"א 'חצרות
הכפרים שכל אחד ואחד בונה לו בית ונמצאת החצר
שבין שני הבתים משותפת לכל בני הבתים ,הרי יש
לכל פתח ופתח ארבע אמות וכו' ,כיצד היו שני
שותפין לזה שני בתים ולזה בית אחד זה שיש לו שני
בתים מודדין לו מן החצר ארבע אמות לכל בית ובית
על כל רוחב הפתח אפילו היה עשר אמות ,וזה שיש
לו בית אחד נותנין לו ארבע אמות ברוחב פתחו לפני
פתחו'.
ולכאורה ממ"ש לקמן דף ס' 'אחד לא יעשנו שנים
סבר רמי בר חמא למימר בר ארבעי לא לישוייה תרי
בני תרתי תרתי דקא שקיל תמני בחצר' ,משמע
שאפילו אם שני הפתחים בחדר אחד יש לו ד"א
לכאו"א ,אמנם אינו מוכרח ויתכן שהכוונה שמחלק
את החדר כולו לשנים שיהא לכל אחד מהחדרים פתח
של שתי אמות ,אמנם עי' יד רמ"ה לקמן שם שמה
שיש לו ד"א כנגד כל פתח היינו דוקא כשהם
מרוחקים זמ"ז ד"א ,משמע שמיירי בפתוחים שניהם
לחדר אחד ואעפ"כ כיון שרחוקים זמ"ז ד"א יש ד"א
לכל פתח ,ועי' חזו"א סי' ו' סק"ז.
אמר רב הונא חצר מתחלקת לפי פתחיה ,ורב חסדא
אמר נותנין ארבע אמות לכל פתח ופתח והשאר
חולקין בשוה ,פרש"י 'היתה לו חצר ובה שני בתים
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ואחד מהן פתוחין לו שני פתחים לחצר ,ולבית השני
אין פתוח לחצר אלא פתח אחד ,וחולק נכסיו על פיו
ונותן האחד לראובן בנו והשני לשמעון וחצר לא
חילק ,אם באו לחלוק את החצר זה שיש לו שני
פתחים נוטל שני חלקים בחצר ואחיו נוטל חלק אחד'.
וכתב הרשב"א דהיינו משום 'דאומרין דלזה נתן בית
וחלק בחצר כנגד פתחיו ולזה כנגד פתחיו לדעת רב
הונא ,או פירוק משא לדעת רב חסדא' ]משמע שלר"ח
אין לו קנין ממש באותם ד"א שכנגד פתחיו וכרמב"ן,
אמנם בהמשך נוקט שגם לר"ח הם קנויות לו לגמרי[,
והיינו שזו אומדנא שכך היתה כוונת האב בנתינת
הבתים ,וכ"כ הר"ן 'דאומדן דעתא הוא ,לאשתמושי
בה כי היכי דאשתמש בה איהו יהיב ליה'.
היה לזה פתח רחב שמונה אמות נוטל שמונה אמות
כנגד הפתח וארבע אמות בחצר ,וכתב בפסקי
הרא"ש 'ואם לא היה הפתח רחב כי אם שתי אמות,
מ"מ נוטל ארבע אמות על ארבע אמות ,דלא הוה
לפרק משאו בבציר מהכי ,מדאמרינן לקמן לא לישוי
תרי בר תרתי דקא שקיל תמני בחצר' ,וכ"כ הר"ח,
ועי' ב"י בסי' קע"ב שכצ"ל גם בדעת הרמב"ם ודלא
כמו שהבין המ"מ בדעתו שאם הפתח פחות מד"א אין
לו אלא כנגד רוחב הפתח ,ועי' ב"ח.
אמר אמימר האי פירא דסופלי יש לו ארבע אמות
לכל רוח ורוח ,ולא אמרן אלא דלא מייחד ליה
פתחא אבל מייחד ליה פיתחא אין לו אלא ארבע
אמות לפני פתחו ,פרש"י 'מי שיש לו חפירה בחצר
שנותנין בה גרעיני תמרים למאכל בהמה ,יש לו ארבע
אמות בחצר לכל סביבותיה ,דלא מייחד ליה פיתחא,
שלא היה לו פתח אצל חפירה אלא דרך פתח ביתו
שהוא יוצא ונכנס בו היה לו דרך לצאת לחצר ולילך
אחר החפירה שלפני סוף ביתו ומשתמש ,אבל מייחד
ליה פיתחא שהיה לו פתח לסוף ביתו אצל החפירה
ודרך אותו פתח היה רגיל להשליך הגרעינין וליטלן
אין לו בחצר בשביל החפירה אלא ד' אמות שלפני
אותו פתח'.
הדברים מבוארים יותר במאירי 'יש לו ארבע אמות
לכל רוח פעמים שמכניסין מרוח זה ופעמים מרוח
אחרת ודוקא שלא היה לו פתח בבית אצל אותה
חפירה אלא שביתו פתוח לחצר במקום אחר והולך
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בחצר הרבה קודם שיגיע לחפירה ומאחר שנכנס
לחצר בורר לו מאיזה רוח יזדמן לו יותר להכניסן דרך
שם אבל אם היה לו פתח בבית אצל אותה חפירה
ודאי אינו מכניסן אלא דרך פתחו ואין לו אלא ארבע
אמות כנגד פתחו כך פירשוה גדולי הצרפתים'.
ויש להבין למה יש לו רק ד"א לכל רוח ,הרי סתמא
דמילתא אין פתחים בחפירה זו וא"כ למה לא יהיה לו
את כל רוחב הפתח ,כמו פתח רחב שמונה אמות שיש
לו כנגד כל הפתח ,ואולי סתמא דמילתא אין בחפירה
זו יותר מד"א על ד"א ,עוד יתכן שאה"נ יש לו את כל
רוחב החפירה מכל רוח ומ"ש ד"א הכוונה באורך
החצר.
ויד רמ"ה פירש שפירא דסופלי הוא מקום עמוק כעין
חפירה שמעבדין בו עורות בפסולת של גרעיני תמרה
שהיא נקראת סופלי' ,וחפירה זו יש לה פתח לכל רוח
ליכנס ממנו ולפרוק משא עורותיו פעמים שבא מכאן
ופורק ופעמים שבא מכאן ופורק ולפיכך יש בה ארבע
אמות לכל רוח דאי משום זריקת הסופלי אמאי אית
לה ד' אמות לכל רוח מכדי מגואי קאי הא קא יכיל
למיזרק כל זימנא מחד גיסא ולית ליה טירחא כלל',
משמע שיש פתחים ממש לחפירה זו מכל רוח ,וניחא
למה נקט שיש לו רק ד"א לכל רוח.
ובחדושי הרשב"א כתב שלדעת ר"ח יש לו ד"א לכל
רוח ורוח 'ונמצא נוטל שש עשרה אמה בחצר ,וכן
פירשו רוב המפרשים] ,משמע שיש לו ד"א בלבד גם
ברוחב החפירה[ ,אבל הראב"ד ז"ל פי' דלאו לכל רוח
ורוח קאמר אלא לאיזה רוח שירצה קאמר ולעולם
אינו נוטל אלא ד"א ואם ייחד לו פתח אינו נוטלן אלא
כנגד אותו פתח ,ובודאי פירושו מוכרע מן הדעת דאיך
תטול חפירה אחת בחצר ד' ידות ובית אינו נוטל אלא
א' ,ונמצא הפירוק יותר מעיקר החפירה' ,וכתב
שמלשון הגמרא 'אבל ייחד ליה פתחא אין לו אלא
ד"א לפני פתחו' ,משמע כר"ח ,דלראב"ד הול"ל 'אבל
ייחד ליה פתחא אין לו ד"א אלא לפני פתחו'.
הרמב"ם בפ"ב משכנים כתב 'בית שיש לו פתחים
רבים מכל רוחותיו יש לו ארבע אמות לכל רוח ,ואם
ייחד לו פתח אין לו אלא ארבע אמות כנגד פתחו' ,יש
להבין למה צריך ליחד הרי כל הפתחים קיימים
ועומדים ,והול"ל ואם סתם כל פתחיו והניח אחד אין
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לו אלא ארבע אמות כנגד פתחו ,ומסתבר שזו כוונת
הראב"ד להשיג במ"ש 'א"א לא אמרו בגמ' יחוד
מפקיע שאר הרוחות אלא בחפירה דסופלי והיחוד הוא
תיקון כניסה ויציאה אבל בית שיש לו פתחים הרבה
מארבע רוחות מה תיקון הם צריכין' ,וכתב המ"מ
שהכוונה שייחד אחד מהם שממנו מכניס ומוציא ,ולא
התבאר במה נעשה היחוד הזה.
ויש להבין לשון הרמב"ם 'יש לו ארבע אמות לכל
רוח' ,ואמנם הוא לשון הגמרא ,אבל הגמרא מיירי
בחפירה שבדר"כ אין לה פתחים וכל הרוח נחשב
כפתח ,אבל הרמב"ם מיירי בבית שיש לו פתחים
רבים מכל רוחותיו והול"ל יש לו ד"א לכל פתח,
]שהרי בשני פתחים באותו רוח לכאורה יש לו ד"א
לכל פתח ,אמנם אינו מוכרח וכמש"נ לעיל[.
וכס"מ הקשה למה בייחד לו פתח הפסיד זכותו בשאר
הפתחים והרי מבואר לקמן שאפילו אם סתם את
הפתח לא הפסיד זכותו כ"ז שלא פרץ פצימיו ,ותי'
'דהתם בבית שאין לו אלא פתח אחד אף על פי שהוא
סתום סופו ליפתח' ,ולפי"ז בבית שיש לו ארבעה
פתחים וסתם שלשה מהם בלא לפרוץ פצימים אין לו
אלא כנגד אחד ,אבל אם סתם את כולם יש לו כנגד
כולם.
אמנם יד רמ"ה ]לקמן ע"ב ד"ה והשתא[ כתב שמה
שלפתח סתום יש ד"א הוא גם כשיש פתחים אחרים
הפתוחים ,דמידי הוא טעמא אלא משום דכל כמה דלא
פרץ את פצימיו כפתוח דמי ,מה לי אית ליה פתח אחר
פתוח מה לי לית ליה'.
דף י"א ע"ב
רש"י ד"ה אבל אבל מייחד ליה פיתחא שהיה לו
פתח לסוף ביתו אצל החפירה ,ודרך אותו פתח היה
רגיל להשליך הגרעינין וליטלן ,אין לו בחצר
בשביל החפירה אלא ד' אמות שלפני אותו פתח,
מה שלא פירש שיחד פתח לחפירה עצמה ,מסתבר
משום שאין דפנות לחפירה לא שייך לייחד לה פתח,
ולכן פירש שהיתה החפירה סמוכה לפתח ביתו ולכן
ברור שרק באותו צד משתמש ,ולכן רק שם יקבל
ד"א בחצר] ,חוץ מד"א שיש לו לפני אותו פתח הבית
שזה בלא"ה יש לו[ ,ועי' תו"ח 'פירש"י ז"ל שהיה לו
פתח בסוף ביתו כו' ,ומדברי הרמב"ם ז"ל בפ"ב
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משכנים משמע שייחד רוח אחד מן החפירה להכניס
ולהוציא שם אז נסתלק זכות שאר הרוחות'.
ומסתבר שאין כאן מחלוקת בפירוש הגמרא ,שהרי
רש"י מיירי בחפירה של"ש לייחד לה פתח ,והרמב"ם
כתב 'בית שיש לו פתחים רבים מכל רוחותיו יש לו
ארבע אמות לכל רוח ,ואם ייחד לו פתח אין לו אלא
ארבע אמות כנגד פתחו' ,ובבית ודאי שייך לייחד לו
פתח.
רש"י ד"ה אכסדרה אכסדרה שיש לה פתח לחצר,
ובהמשך כתב רש"י שאין לה דפנות ,ויש להבין שא"כ
אין לה רק פתח אחד לחצר ,אלא כולה מוקפת פתחים
דומיא דפירא דסופלי ,גם יש להבין מה יש לו לפרוק
לאכסדרה זו שפרוצה מכל צידיה ואינה משתמרת
כלל ,ויתכן שאכסדרא זו סמוכה לבית וכעין מרפסת
פתוחה ,ואמנם יש לה כותל אחד מאחוריה ,אבל אי"ז
כותל שלה אלא של הבית ,ולכן נחשב שאין לה
כתלים ,ומ"מ דרכה מכניסים לבית] ,ומסתבר שלכן
גם לבית לא יהיה ד"א בחצר[.
רש"י ד"ה משום משום פירוק משאו שיפרק שם
משאו מעל חמורו ,לפי שסתם בית אינו פנוי
מכלים ,ואי אפשר להכניס חמור עם משאו בבית
לפרק לשם ,הכא באכסדרה כיון דאין לה דפנות
אפשר דמעייל לגאו ומפרק ,יש להבין הרי מה
שאינו מכניס את החמור לבית אינו משום הדפנות
שהרי יכול להכניסו בפתח ,ואם משום שאין די בסתם
פתח להכניס בתוכו חמור ,הרי מבואר שגם פתח של
שמונה אמות יש לו ד"א בחצר.
וכתב הראב"ד שבסתם פתח יש דלתות שמעכבות את
הכניסה ,ולא ניחא לרשב"א בזה דא"כ בית חציו
מקורה וחציו אינו מקורה דאמרינן בסמוך דאפי' קירוי
כלפי חוץ אין לו ד"א משום דאפשר דעייל לגואי
ומפרק אמאי לא יהיה לו ד"א והא איכא דלתות.
ולכן כתב 'דאכסדרא כיון שדופן רביעי פרוץ אין
מניחין בה כלים אלא לפי שעה והילכך אפשר דעייל
לגואי ומפרק שהרי אין שם כלים שיעכבו אבל בית
שמשתמשין בו תדיר בכלים א"א לו לפרק משאו על
כליו'.
ורבינו ברוך כתב 'טעמא מאי תקון רבנן ד"א כדי
לפרק משאו על הפתח שלא יטנף הבית] ,הכא[ אפשר
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דמעייל לה באכסדרה ומפרק ,כי אי אפשר ]להזהר[
בנקיותה הואיל והגשמים שולטין עליה והרגל שולטת
בה' ,וכעי"ז כתב רבינו גרשום 'הואיל שאין לה דפנות
סביב אפשר לו דעייל באכסדרה זו ומפרק ,דבלאו הכי
נמי מטונפות מן הזבלים ומן הגשמים'.
רש"י ד"ה בית בית שער ,בית קטן שלפני פתח
טרקלין ,יש להבין למה לא פירש שהכוונה לבית
שער של החצר והרי לדעת רש"י לקמן יש לפתח
החצר ד"א במבוי כנגד הפתח ואע"פ שגם בלא בית
שער יש לפתח החצר ד"א במבוי ,מ"מ קמ"ל שלא
נאמר לו שיכנס עם החמור לתוך הבית שער ]כמו
בבית שער של טרקלין שגם שם פשיטא שלולי הב"ש
היה לו ד"א בחצר כנגד פתח הטרקלין[ ,ויתכן שכל
דינים אלו עוסקים באחד מבני החצר ולא בבני המבוי.
רש"י ד"ה אין אין להן אלא ארבע אמות בין כולן
אצל רגלי הסולם ,מסתבר שאם רוחב הסולם שמונה
אמות או שיש כמה סולמות יהיה להם רוחב הפתח
כנגד כל הסולם או הסולמות.
רש"י ד"ה מטפס מטפס ועולה ,התרנגול מטפס
וטורח ועולה דרך ראש הכותל לתוך הלול ,בכתה"י
התרנגול מטפס ופורח ועולה ,וכן מסתבר לפי הענין.
בעא מיניה רב הונא מרבי אמי אחד מבני מבוי
שבקש להחזיר פתחו למבוי אחר בני מבוי מעכבין
עליו או אין מעכבין עליו ,א"ל בני מבוי מעכבין
עליו ,פרש"י 'בני מבוי האחר שאינו רגיל אצלם,
אמנם הרא"ש כתב בשם מהר"ם דהא מלתא דפשיטא
היא כיון שאין לו דריסת הרגל במבוי שאין מפולש
היאך יחזיר פתחו לשם' ,אלא אבני מבוי דידיה קאי
אם יכולין לעכב עליו בטענת שמרגיל דריסת הרגל
של בני מבוי אחר ליכנס למבוי זה דרך ביתו' ,וכ"כ
הריטב"א והר"ן שהכוונה למבוי שלו ,שאם למבוי
שרוצה לפתוח בו א"כ הול"ל 'בני אותו מבוי מעכבין
עליו' ,וכדאמרי' בסמוך בני אותה העיר מעכבין
עליהן'.
תד"ה בעא והא דאמר בפרק הניזקין גבי רב הונא
קרי בכהני ,שאני רב הונא דאפי' ר' אמי ור' אסי
כהני חשיבי דארעא דישראל מיכף כייפי לרב
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קיט

הונא ,והכא היכי בעא מיניה ,יל"ע הרי מצינו בב"מ
דף י"ח ואמר ליה רב חסדא לרבה פוק עיין בה
דלאורתא בעי מינך רב הונא ,אע"פ שרבה נחשב
כתלמיד לגבי ר"ה ]עי' הקדמת הרמב"ם ומכלל
החכמים שקבלו מרב הונא ומרב יהודה רבה ורב
יוסף[ ,אמנם שם לא אמר לו לעיין בסברא ,אלא אם
ימצא ראיה מתוספתא או ברייתא כמ"ש נפק דק
ואשכח משא"כ כאן שהשיבו מסברא.
וי''ל דרבי אמי לחוד ורב אמי לחוד ,כמדומה שלא
מצינו אמורא מפורסם בבבל בשם רב אמי שיהיה
יותר חשוב מרב הונא שהיה מגדולי תלמידיו של רב,
ולכאורה יכלו גם להגיה בעא מיניה ר' הונא מר' אמי,
אלא שמ"ש אינו הגהה אלא שכך היה לפניהם ,וברוב
כתה"י ר' אמי ויש גם רב אמי וגם יש בעא מיניה 'ר'
חגא מר' אמי' ,שו"ר בתו"י שאם הגירסא היא רבי
אמי צ"ל דתרי רב הונא הוו.
עוד יתכן שהכוונה לרב הונא תלמידו של רבי ירמיה,
כמבואר בזבחים דף ע"ה 'רב הונא ורבי חזקיה
תלמידי דרבי ירמיה'.
תד"ה אכסניא פירש רבינו חננאל דמיבעיא ליה
שיירא שחנתה במקום אחד הזבל איך חולקין ,עי'
רמב"ן 'ולשון אחר פירשו בו ר"ח ורבינו יצחק ז"ל
זבל של אכסניא ,וגילפא ושדריא ]הם הקנקנים
הריקים והשמרים שבהם[ שמניחין אכסניים ,ונראה
שבחצר הם לנים בלילה וזבל בהמותם וגולפותם
מניחין אותם שם וכו' ,חולקין אותם לפי רוב בני אדם
הדרים בבתים ,שלא הפקירום האכסניים ,אלא לדעת
בני הבתים הניחום שם ,ור"ח ז"ל כתב לכל בני אדם,
ופי' שכל הקודם בהם זכה'] ,היינו שכך הוא גורס,
וכלשון התוספתא זבל שבחצר מתחלק לפי פתחים
ואכסניא לכל אדם[.
ומסתבר שהמחלוקת בין הרי"ף לר"ח אם בני
האכסניא הניחום במתנה לבני החצר או שהפקירום
לכל הזוכה ,היא שאם הנידון רק לענין הזבל כלשון
ר"ח שהביאו תוס' ,מסתבר שהפקירוהו ,שהרי הם
הולכים ממקום למקום ומה יעשו בזבל הבהמות ,אבל
קנקנים ריקים יתכן שיש להם שווי ממוני ויותר
מסתבר שכוונתם ליתנם במתנה ,וכמ"ש ביומא דף
י"ב אורח ארעא למישבק איניש גולפא ומשכא

קכ
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לאושפיזיה'.
ומ"ש לפי רוב בנ"א הדרים בבתים ,יש להבין מה
הסברא שאם בבית אחד יש יותר בנ"א לכן יטלו יותר
מהזבל של האכסניא ,ולא נאמר שיחלקו לפי בעלי
הבתים שהחצר שייכת להם בין רב למעט ,ואולי הוא
כעין פיצוי על מה שהפריעו לבני החצר במה
שהתאכסנו בחצר ,וכוונתם ליתן לכל אלו שהפריעו
להם והרי לבני אדם הפריעו ולא לבתים.
אמנם עי' יד רמ"ה 'מאי אכסניא זבל של אכסניא
שדרך האכסנאין להעמיד בהמותיהן בחצר ,וכיון
דמעלמא קא אתו ואין רוב הבתים מועיל בו כלום
לפיכך מתחלק לפי בני אדם שיש להן חלק בחצר או
שהיא שכורה להן וכו' ,אבל שאר בני ביתו של כל
אחד ואחד אין להן חלק בו ,דהא לית להו זכותא
בחצר' ,מבואר שאין הכוונה לפי מנין בני אדם אנשים
נשים וטף ,אלא לפי בנ"א שיש להם חלק בחצר.
תניא נמי הכי זבל שבחצר מתחלקת לפי פתחים,
פרש"י 'מתחלקת לפי פתחים ,לזבל שדות ,לפי שדרך
הפתחים השליכו שם עד שנעשית אשפה' ,יש להבין
וכי משום שיש יותר פתחים יש יותר זבל ,ואולי
סתמא דמילתא בית שיש לו הרבה פתחים הוא משום
שיש בו יותר דיורין ,ועדיין לכאורה היה יותר מסתבר
לחלק לפי דיורין שלפי ריבויים מתרבית האשפה,
ואולי כיון שהפתחים משמשים לפריקת משוי מהחמור
ממילא כשיש יותר פתחים פורקים יותר משוי וממילא
יש גם יותר אשפה ,ויתכן גם שבדר"כ בית שיש לו
שני פתחים מחולק לשני דיורין וכאו"א משליך אשפה
מפתחו ,ולפי מ"ש רש"י בסוכה דף ג' שפתחים הכוונה
של בתים קטנים ]היינו חדרים[ יותר ניחא.
שו"ר בשעורי רבי שמואל שעמד בזה וכתב 'וצ"ל
דזהו מתקנת חכמים ,כיון שאין יודעים כמה יש לכל
אחד בהזבל ,תקנו שלעולם יחלקו לפי הפתחים] ,אף
שקצת צ"ב בטעמא דמילתא ,דלמה זה תלי במספר
הפתחים ,וכי מפני שיש יותר פתחים משליכים יותר
זבל ,עי' בזה ,אולם עכ"פ כך תקנו['.
ועי' חזו"א סי' ו' סק"י שכתב 'נראה דלפי הבתים
קאמר ,ואם יש לבית אחד ב' פתחים לא מסתבר
שיטול לפי פתחים שאין הפתחים גורמים הזבל ,אבל
כל בית גורם אבק ועפר ולחות ,ואף שאין הדבר
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מוכרע כמה גרם כל בית קבעו חכמים כן אחרי שאי
אפשר לצמצם הדבר ,ולפי בני אדם שאמרו היינו לכל
אחד ואחד שיש לו קנין בחצר ,ולא שייך כאן לפי
נפשות'] ,לא התברר לי כ"כ אם לפי פתחים הכוונה
בתים ולפי בנ"א הכוונה בעלי הבתים מה בין זה לזה,
ואולי נפ"מ כשיש אדם אחד שיש לו שני בתים[.
אמר רב הונא אחד מבני מבוי שבקש לסתום כנגד
פתחו ,בני מבוי מעכבין עליו שמרבה עליהן את
הדרך וכו' ,תנאי היא דתניא וכו' ,וכן חמש חצרות
הפתוחות למבוי כולן משתמשות עם החיצונה
והחיצונה משתמשת לעצמה וכו' דברי רבי ר'
שמעון בן אלעזר אומר חמש חצרות הפתוחות
למבוי כולן משתמשות במבוי ,וכתבו הראשונים
שהלכה כרבי ורשאי בעל החצר הפנימית לסתום כנגד
פתחו כיון המקום שייך לו לגמרי.
והנה סתמא דמילתא פתח החצר אינו בקצה החצר
אלא באמצע ,ויל"ע עד היכן מגעת זכותו של הפנימי
במבוי ,האם עד מקום הפתח שלו ומשם ועד תחילת
המבוי רשאי זה שלפניו להשתמש ]וכן משמעות
הלשון 'כנגד פתחו'[ ,או שזכותו מגעת עד קצה חצירו
ויכול לסתום כנגד קצה חצירו ואין רשות לזה שלפניו
להשתמש כנגד חצירו ,וכן יכול לפתוח עוד פתח סמוך
לקצה חצירו ,או שזכותו מגעת עד מקום הפתח של זה
שלפניו אע"פ שהוא כנגד חלק מהחצר של זה שלפניו,
ומצינו בזה שלשה שיטות בראשונים.
הרמב"ם בפ"ה הט"ז כתב 'חמש חצרות הפתוחות
למבוי שאינו מפולש כולן משתמשות עם החיצונה
והחיצונה משתמשת לעצמה וכו' ,נמצאת הפנימית
משתמשת עם כולן ומשתמשת לעצמה ,לפיכך אם
בעל השנייה בנה איצטבא כנגד פתחו וסתמו אין
החיצונה יכולה לעכב עליו ,אבל כל הפנימיות מעכבין
עליו מפני שמרבה עליהן את הדרך באורך שהרי
מקיפין האיצטבא ,וכן בעל השנייה שפתח לחצרו פתח
שני בינו ובין החיצונה אין החיצונה מעכבת עליו שאין
לו להשתמש אלא מפתחו ולחוץ ,אבל אם פתח הפתח
השני בינו ובין השלישי הפנימית מעכבת עליו שאין
לו להשתמש במבוי אלא מפתח חצרו הראשון ולחוץ,
וכן הדין בכולן'.
והיינו שאינו מפרש כרש"י שבא להקיף את הד"א

בבא בתרא

פרק השותפין

שכנגד פתחו במחיצות וגם לא כר"ח שבא להכניס את
כל המבוי לתוך חצרו אלא בא לבנות איצטבא כנגד
פתחו ,ומבואר בדבריו שחוץ ממה שרק על הפנימי
אין מי שיעכב מלעשות איצטבא אבל כל מי שיש
פנימיים ממנו אינו יכול לעשות איצטבא כנגד פתחו
בלא רשותם ,כך גם אין לשני רשות לעשות פתח
חדש לחצירו לפנים מהפתח הראשון שהיה לו ,כיון
שאין רשותו אלא מפתח חצירו ולחוץ ועד שם מגעת
רשותו של הפנימי ,אבל פתח חיצון יותר הרשות ביד
השני לעשות] ,אבל לרש"י שכנגד הפתח יש לו ד"א
במבוי מסתבר שאינו יכול לעשות פתח חדש גם לצד
חוץ[.
נמצא לדעת הרמב"ם כל המבוי מהצד הסתום עד
פתחו של השני שייך לפנימי אף כנגד חצירו של
השני ,וכצד השלישי ,אמנם בשו"ת הרא"ש כלל ק'
סי' ב' כתב שאדרבא מהתוספתא משמע שאין זכות
לפנימי אלא מפתחו ולפנים ,אבל משם ולחוץ אף
שהוא כנגד חצירו אינו יכול לסותמו ורשות לזה
שלפניו להשתמש שם ,ודייק כן מלשון הגמרא 'אחד
מבני המבוי שבקש לסתום כנגד פתחו בני מבוי
מעכבין עליו ,ואיפסיקא הלכתא דלא כרב הונא דכנגד
פתחו יכול לסתום ולא יותר' ,וזה כצד הראשון,
]ולרמב"ם אי"ז דיוק ,שהרי פשיטא שאין עושים
איצטבא אלא כנגד הפתח ובעשיית פתח חדש אין
התוספתא עוסקת[.
נמצא דעת הרא"ש ההיפך מהרמב"ם ,לרמב"ם כל
המבוי של הפנימי עד פתחו של זה שלפניו ,ולרא"ש
אין זכותו של הפנימי אלא עד פתחו ומשם והלאה
יכול גם זה שלפניו להשתמש אף שהוא כנגד חצירו
של הפנימי ,וכתב הרמ"ה שאם לפנים מחצירו של
הפנימי ממשיך המבוי אעפ"כ יכול הפנימי לסתום
מפתחו ולחוץ כיון שאין החיצונים יכולים להשתמש
שם ומסתבר שזה מוסכם על כולם.
והטור בשם הרמ"ה כתב 'אם חצרו של פנימית
באמצע המבוי אלא שמחצרו ולפנים אין חצר עוד
פתוח לו כולו ברשותו ויכול לסתמו כיון שאין אדם
יכול לעבור שם אם לא דרך עליו ע"כ ,וצריך לפרש
שגם מן הצדדין הוא שלו עד מקום שהוא סתום ,וה"ר
יהודה ברצלוני כתב שיכול לסתום אף על פי שאין
הצדדין שלו ]כיון שחוץ ממנו אין מי שיכול להשתמש
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בו וכמדומה שכן משמע בפשטות מהרמ"ה[ והוסיף
לומר אם ראובן יש לו פתח לאורך המבוי בצפון וחצר
שמעון כנגדו בדרום ופתחו של ראובן הוא לצד פנים
כלפי סתימת המבוי יותר משל שמעון יכול לעשות
כותל מפתחו עד כותל שכנגדו וסותם כל אותו המקום
אף על פי שהוא כנגד חצרו של שמעון ]וזה
כרמב"ם[.
וכתב הטור 'ולא נהירא כלל שיקח מה שכנגד חצרו
של שמעון שהיום או למחר אם ירצה שמעון יפתח
פתח למעלה מפתחו כלפי סתימת המבוי לצד פנים',
משמע שסובר הטור שכל המבוי שכנגד חצירו יש לו
זכות בו ואינו תלוי בפתח ,ולכאורה זה דלא כרא"ש
ולא כרמב"ם ,אלא כצד השני שהתבאר לעיל ,שכל
מה שכנגד חצר הפנימי הוא שלו ולא יותר.
ושו"ע בסי' קס"ב כתב כרמב"ם והרמ"א שם כתב
בשם הטור 'וי"א דכל כנגד חצירו יש לו רשות
לפתוח ,בין כלפי חוץ בין כלפי פנים ולכן יוכל למחות
גם כן על מי שבא לסתום נגד חצירו ,אף על פי שהוא
לפנים מפתח חצירו ,וזה כמשמעות הטור שכל שכנגד
חצר הפנימי הוא שלו אבל לא יותר ,ועי' חזו"א
שהאריך בזה.
תד"ה אחד פירש הקונטרס להקיף מחיצות סביבות
הארבע אמות שיש לו במבוי כנגד פתחו ,וכ"כ
רבינו גרשום 'שכשם שיש לו לפתח ד' אמות בחצר
כך יש לו לכל פתח חצר ד' אמות במבוי' ,ובחדושי
הרמב"ן הקשה על פירוש רש"י שא"כ מה הקושיא
על רב הונא מהברייתא שפנימית משתמשת לעצמה,
הרי ר"ה לא אמר שיכולים לעכב אלא על אלה
שהדרך מתרבה בגללם דהיינו החיצונים ,ואה"נ על
הפנימי שאין הדרך מתרבה בגללו אינם יכולים לעכב.
וקשה לרבינו יצחק דלא מצינו שיהא לו ארבע
אמות במבוי אלא בחצר ,ומה שאין ד"א במבוי
מבואר ברמב"ן 'שלא מצינו ארבע אמות במבוי אלא
בחצר אמרו ,ואין דנין מבוי מחצר ,שהרי אינן שוין
שפירוק משא בחצר הוא ולא במבוי'.
אמנם הר"י מגאש שפירש כר"ח שהכוונה לפנימי
שרצונו לסגור את כל החלק שאין בו אלא את פתחו,
ויעמיד פתחו בצד הפתח הקרוב לו מפתחי המבוי,
]כמדומה כוונתו שיעשה פתח חדש לחצירו כדי
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להגדיל את המקום שסגר ודלא כרמב"ם[ ,קאמר רב
הונא דבני המבוי מעכבין עליו מפני שמרבה עליהם
את הדרך ,כלומר קודם שיכניס מקום זה לחצרו היה
מוליך משאו לשם ומפרק אותו אצל פתחו ולא היו
נדחקים במבוי ,עכשיו שמכניסו בחצרו ומוציא פתחו
לחוץ בצד הפתח הקרוב לו נמצא שמפרק משאו בחוץ
בצד זה הפתח וירבה הדוחק במבוי'.
מבואר שאע"פ שמפרש כר"ח שבא להכניס חלק
מהמבוי לחצירו ,מ"מ נוקט שיש פירוק משאוי גם
במבוי ,ומסתבר שאם המשאוי על חמור מכניסו
לחצר ,ואם הוא על גמל או ע"ג קרון ע"כ צריך
לפורקו במבוי ,וכ"כ יד רמ"ה ]שמפרש כר"ח[ 'שהרי
מתחילה היה בעל החצר הפנימית נכנס במשאו עד
פתחו שהיה בסוף המבוי ומפרק שם והיתה דריסת
הרגל מתמעטת מחציו החיצון ועכשיו הרי כולן
מפרקין משאן בחצי המבוי ומרבה עליהן את הדרך
ונמצאו דוחקין זה את זה'.
ולפי"ז ניחא גם פירוש רש"י כיון שיש פירוק משאוי
במבוי מסתבר שיש לו גם ד"א כנגד פתח החצר,
והגהות אשרי כתב ליישב את דעת רש"י 'וכגון שביתו
פתוח למבוי ]בלא חצר[ דאית ליה ד"א במבוי לפני
ביתו כמו בחצר'.
ונראה לרבינו יצחק כפי' רבינו חננאל כגון שיושב
בסוף המבוי אצל צד הסתום ,ורוצה לסתום כנגד
פתחו כל רוחב המבוי ,ולפי"ז קשה לשון ר"ה 'אחד
מבני מבוי' ,משמע כאו"א מבני מבוי ולפירוש ר"ח
הכוונה רק לפנימי אבל האחרים פשיטא דלכ"ע לא
יכולים לסתום ,וכתב הרמב"ן 'ואל תתמה אם על
הפנימי בלבד היכי קאמר אחד ,שהרי בכלל זה יש כל
הפנימיים שרצו לסתום והחיצונים מעכבין ,וכל אחד
ואחד הבא ברשות הפנימי סותם אף על פי שהחיצון
מעכב עליו ולרב הונא אינו סותם' ,לכאורה כוונתו
שגם במי שאינו פנימי ממש שייך דינו של ר"ה שגם
אם הפנימי ממנו אינו מעכב ,יכול החיצון לעכב,
ולכאורה אינו מובן איך מי שאינו פנימי יוכל לסגור
בהסכמת הפנימי ,הרי שוב לא יהיה לפנימי דרך
לצאת מחצירו ,ואם הכוונה שהתרצו שני הפנימיים
להכניס את המבוי לחצרם ולעשות חצר אחת א"כ
אי"ז אחד מבני מבוי אלא שנים.
והרשב"א כתב 'ומיהו האי אחד דקאמר לאו על כל
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אחד ואחד מבני מבוי קאמר אלא אפנימי קאמר ,ומאי
אחד מיוחד שבהן' ,וכעי"ז כתב הרמב"ן בתירוץ
השני.
והשתא קאמר רב הונא שמעכבין עליו בני המבוי
אע''פ שהם חיצונים לפי שמרבה עליהם את הדרך,
יש להבין למה צריכים לומר סיבה על מה שמעכבין,
הרי המבוי שייך לכולם ]לדעת ר"ה שס"ל כרשב"א
שכולם משתמשין בכולו[ ,ואיך יקח אותו אחד לעצמו
ויגדיל את חצרו ע"י הקרקע ששייכת לכולם ,ואם
משום מדת סדום ,הרי מבואר בתוס' בב"ק שלכתחילה
יכול למנוע מחבירו מלדור בחצירו בחינם] ,והרי
ברייתא זו סוברת שהמבוי שייך לכולם וכולם
משתמשים בו[ ,ויתירה מזה ששם מדובר על
השתמשות בבית ,וכאן לוקח לעצמו קרקע ששייכת
לכולם.
ויש לבאר שזה גופא המחלוקת בין רבי לראב"ש אם
יש זכות לחיצונים להשתמש כנגד הפנימיים או לא,
וס"ל לר"ה כראב"ש שיש לכולם זכות בכל המבוי,
והטעם הוא כדי שיהא המקום מרווח יותר גם כנגדם,
ושוב פשיטא שאינו יכול לסגור את מה שכנגדו שהרי
הוא של כל בני המבוי ,ורבי ס"ל שמלכתחילה נעשה
המבוי רק לצורך מי שצריך לעבור דרכו וכיון שאין
לחיצונים צורך בזה אין להם גם חלק בו וכולו של
הפנימי ,אמנם לשון ר"ה 'בני מבוי מעכבין עליו
שמרבה עליהן את הדרך' ,משמע שזה הסיבה
שמעכבין בפועל ,ולא שזו הסיבה שיש להם חלק
במבוי וממילא יש להם זכות לעכב.
והשתא קאמר רב הונא שמעכבין עליו בני המבוי
אע''פ שהם חיצונים לפי שמרבה עליהם את הדרך,
פי' רגל בני אדם שיכולין לומר בני המבוי )]אף[(
]עכשיו[א כשיש רבים במבוי יכולים ליכנס עד סוף
המבוי וע''י הסתימה תרבה עלינו את הדרך ע''י
בני אדם הדורכים עלינו במבוי ,ואף לחצרות
יצטרכו ליכנס מרוב דוחק ,כלומר שאין הכוונה
שמרבה את אורך הדרך שלהם ,אלא שמרבה את
הדריכות של אנשים אחרים ,ויש להבין מהיכן באים
אנשים אלו ומה עסקם במבוי סתום ,גם יש להבין איך
א כ"ה בכתה"י ותיבת 'אף' שהוספה בדפוס וילנא מסתבר שהיא
טעות.
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יכנסו לחצירות שיש להם דלת ובית שער ,ולמה
הוצרכו כלל להוסיף שיכנסו לחצירות ולא די במה
שידחקו אותם במבוי.
עוד יש להבין למה הוצרכו לטענה שמרבה עליהם
דרך של אנשים אחרים ,והרי את דרך עצמו מרבה
עליהם שאם מביא משוי לפורקו על פתח החצר ,עד
עכשיו היה עומד בפתח חצירו שבסוף המבוי וכעת
הוא תופס יותר מקום במבוי ,אלא שתוס' הרי נוקטים
שאין פורקים משוי במבוי.
אמנם יד רמ"ה פירש כך וז"ל' ,כגון מבוי ארוך שיש
בו פתחים הרבה לארכו מפתחו ועד חציו וחציו
הפנימי אין בו אלא בית אחד ,אם רצה בעל הבית
הפנימי לסתום כנגד פתחו ולהוציא פתחו בחצי המבוי
ולהכניס את חצי המבוי בחצרו ,בני מבוי מעכבין עליו
מפני שמרבה עליהן את הדרך ,שכיון שנתמעט ארכו
של מבוי ולא נתמעטו החצרות שהיו משתמשות בו
נמצא הדרך רבה על החיצונים ,שהרי מתחילה היה
בעל החצר הפנימית נכנס במשאו עד פתחו שהיה
בסוף המבוי ומפרק שם והיתה דריסת הרגל מתמעטת
מחציו החיצון ,ועכשיו הרי כולן מפרקין משאן בחצי
המבוי ומרבה עליהן את הדרך ונמצאו דוחקין זה את
זה'.
הרי שפירש שעדיין רצונו להשתמש במבוי ,אלא
שעכשיו משתמש בחצי החיצון ומרבה את דריסת
הרגל שלו ,ועדיין יש להבין למה הוצרכנו להאי טעמא
כיון שהמבוי שייך לכולם איך יטול חלק ממנו לעצמו.
ובפסקי הרי"ד פירש בדרך אחרת לגמרי שהפתח היה
בסוף המבוי ממש והיו מקצרים ע"י הפתח את הדרך
לרה"ר שבאותו צד 'ורצה אותו הפנימי הדר שם
לסתום אותו הפתח כדי שלא יעברו משם ולא יכנסו
עליו ,בני המבוי מעכבין עליו מפני שמרבה עליהן את
הדרך ,שפעמים שהיו מקצרים ויוצאין משם למבוי
אחר ועכשיו הן צריכין לצאת מפתח המבוי ולהקיף'.
נמצא ארבעה דרכים בראשונים מה הכוונה 'אחד מבני
מבוי שבקש לסתום כנגד פתחו' ,לרש"י הכוונה
להקיף את הד"א שנגד פתחו במחיצות ,ודעת הרמב"ם
שעושה איצטבא כנגד פתחו] ,היינו חצי סתימה לפתח
כדי שא"א יהיה ליכנס בקלות[ ,דעת תוס' כר"ח
שהפנימי רוצה להכניס את סוף המבוי לחצירו ]ולשון
כנגד פתחו מדוייק יותר כרא"ש שאין רשותו מגעת
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אלא עד פתחו ,ולא כטור שעד קצה חצירו ,וודאי לא
כרמב"ם שעד פתחו של החיצון יש לו רשות ,אלא
שאי"ז קושיא על הרמב"ם שהרי איצטבא ודאי שאינה
אלא כנגד הפתח[ ,ודעת הרי"ד שיש פתח בסוף המבוי
לצאת בו מהמבוי ולקצר את הדרך למבוי אחר ,ואותו
בא לסתום.
אחד מבני מבוי שבקש להחזיר פתחו למבוי אחר
בני מבוי מעכבין עליו היה סתום ובקש לפותחו אין
בני מבוי מעכבין עליו וכו' ,אמר רבא לא שנו אלא
שלא פרץ את פצימיו אבל פרץ את פצימיו בני
מבוי מעכבין עליו ,פרש"י 'כשנסתם פתחו לא סלק
מזוזתו ומשקוף ומפתן דגלי דעתיה דלא סילק נפשיה
וסופו לפותחו לאחר זמן' ,משמע שפרץ את פצימיו
הכוונה שלפני שסתם את הפתח סילק את המזוזות
והמשקוף ואח"כ סתם את הפתח ,שבזה גילה את
דעתו שסילק דעתו מהפתח ,ויל"ע אם פרץ את פצימיו
ועדיין לא סתם את הפתח אם נחשב כבר כגילוי דעת
שסילק את עצמו ממנו ,ועי' יד רמ"ה שלשון 'פרץ את
פצימיו' משום שבסילוק המזוזות נעשה הפתח כפרצה
שאבן יוצאת ואבן נכנסת ושוב כשסותם אותו נעשה
כשאר כל הכותל.
אמר רבא לא שנו אלא שלא פרץ את פצימיו ,אבל
פרץ את פצימיו בני מבוי מעכבין עליו ,היינו
שאיבד את זכותו במבוי ,והקשה הרשב"א למה אם
הפנימי פרץ את פצימיו איבד את זכותו' ,דכיון שהוא
יכול לסתום כנגד הפתח כל שלמטה מן החצונים קנוי
הוא לו קנין גמור וכחצרו הוא ,והסותם פתחו שבחצר
כלום הפקיר את רשותו' ,לכאורה אותה שאלה גם על
זה שלפני הפנימי שאם הסכימו הוא והפנימי לסגור
הרשות בידם שהרי הוא של שניהם.
וכתב הרשב"א 'דכיון שעיקרו לדריסת הרגל הוא
עומד וזה סותמו ופורץ פצימיו הרי זה כמפקירו וכל
שהחזיקו בו בני מבוי בפירוק משאם או בהלוכם קנו
כקונה מן ההפקר ,ומיהו מסתברא בשקדמו הם וזכו,
הא לאו הכי אף על פי שפרץ את פצימיו פותח ואינו
נמנע שהרי קדם הוא וזכה'.
תד"ה והפנימית והפנימית משתמשת עם כולן

קכד
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ומשתמשת לעצמהא .פי' לעצמה שאין אחרות
משתמשות עמה ,וחיצונה משתמשת לעצמה
דלעיל אין פירושו כמו זה אלא לעצמה שאינה
משתמשת עם אחרות ,והיינו שלעצמה של פנימית
פירושו רק לעצמה ,ולעצמה של חיצונה פירושו רק
בשל עצמה ,ויש להבין למה לא ניחא להם שהפירוש
בשניהם שוה ולעצמה הכוונה בשל עצמה ,אלא
שלחיצונה לא אמר אלא בשל עצמה ובפנימית אמר
שחוץ משל עצמה משתמשת גם עם כולם.
אמנם ע"כ אין דינם שוה שהרי משתמשת לעצמה של
הפנימית פירושו רק היא ולכן יכולה לסתום כנגד
הפתח משא"כ החיצונה שפירושו משתמשת גם היא
ולכן אינה יכונה לסתום כנגד פתחה.
ויתכן שבאו לאפוקי מהפירוש הראשון ברגמ"ה 'כולן
הד' משתמשות עם חיצונית כלומר דיש לכולן רשות
לעבור לפני פתח החיצונה והחיצונה משתמשת
לעצמה שרשאה לסתום כנגד פתחה הד' אמות
ולהשתמש בתוכן' ,וע"ז אמרו שאינו כך אלא
משתמשת של החיצונה הכוונה רק בשל עצמה אבל
לא שיש לה זכות מיוחדת שם וכפירוש השני ברגמ"ה.
דף י"ב ע"א
בית סתום יש לו ד' אמות ,פרץ את פצימיו אין לו
ד' אמות ,כתב נמו"י דוקא אם האב פרץ ,אבל אם
הבן פרץ 'לא איבד זכותו שזכה כבר בד' אמות בכל
פתח וכו' ,ולענין מבוי דוקא הוא דאמרינן דאם פרץ
את פצימיו בעל הפתח איבד את זכותו ,ולא בד' אמות
בלבד אלא אף בכל שתופי המבוי ,והטעם דלאו רשות
גמורה הוא לפי שהוא מדרס אף לבני רשות הרבים',
והרא"ש כתב שגם בחצר איבד הבן את זכותו כשפרץ
'משום דהנך ארבע אמות אין קנויים לו להיות לגמרי
שלו ,כשאר ממונו שאין יוצא מתחת ידו עד שימכרנו
או יתננו לאחר ,אלא לתשמיש בעלמא הם קנויות לו
כשהוא צריך להן ,וכיון שגילה בדעתו שאין צריך
להם פקע זכותיה מינייהו'.
ודעת הרשב"א שגם במבוי קנוי לו המקום ]כשאינו
מפולש לרה"ר[ ואעפ"כ בין במבוי בין בחצר 'אע"פ
שאלו בקש מתחלה לסתום כנגד פתחו רשאי דכל
א כ"ה גם בכל בכתה"י ולא כמו שלפנינו 'פנימית משתמשת לעצמה
ומשתמשת עם כל אחת ואחת'.
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שכנגד פתחו רשותו גמורה היא ,אפ"ה בשפרץ את
פצימיו אבד את זכותו דמגלה הוא דעתו שמפקיר הוא
אצל שכני מבוי ואם קדמו וזכו זכו ,והוא הדין והוא
הטעם לד"א שבחצר ]שדעת הרשב"א שקנויות לו הן
לגמרי[.
נמצא שלשה שיטות בענין ,לדעת הרשב"א בין במבוי
בין בד"א של חצר שכנגד הפתח יש לו קנין גמור,
ואעפ"כ אם פרץ הפקיר זכותו בהם ,לדעת הרא"ש
בשניהם אינם קנויים לו לגמרי ולכן אם פרץ הפסיד
זכותו ,ולנמו"י במבוי אינם קנוים לו ממש ואם פרץ
הפסיד זכותו ,ובחצר הם שלו ממש ולכן אע"פ שפרץ
לא הפסיד קניינו.
בית סתום יש לו ד' אמות פרץ את פצימיו אין לו
ד' אמות ,יש להסתפק האם מה שלא פרץ את פצימיו
הוא גילוי דעת שלא סילק עצמו מהפתח ,או מה שפרץ
את פצימיו הוא גילוי דעת שסילק את דעתו מהפתח,
ונפ"מ בסתם פתח שאין בו פצימין.
ולשון רש"י 'שלא פרץ פצימיו ,כשנסתם פתחו לא
סלק מזוזתו ומשקוף ומפתן ,דגלי דעתיה דלא סילק
נפשיה וסופו לפותחו לאחר זמן' ,וכעי"ז כתב רבינו
גרשום 'ענין אחר שלא פרץ את פצימיו כלומר היה
סותם הפתח ולא היה סותר צורת הפתח המשקופין
והמזוזות אלא בנה בנין סתימה עלייהו ,דמתוך שלא
עקרן ודאי היה דעתו לפתוח' ,משמע כצד הראשון.
ולשון הרשב"א 'אם פרץ את פצימיו מחשבתו נכרת
מתוך מעשיו שהוא מסלק עצמו משם ומפקירו אצל
שכיניו בין במבוי בין בארבע אמות שבחצר ,שאלמלא
כן היה סותם בלא שיפרוץ את פצימיו' ,וכ"כ רבינו
ברוך 'אם פרץ את פצימיו .ששיבר מהמזוזות כדי
שיתחבר בנין הסתום עם המזוזות ,גלה דעתו שאין
בלבו שוב לחזור לפתחו' ,משמע כצד השני.
ולשון יד רמ"ה 'לפיכך לא פרץ את פצימיו אלא מלא
חללו של פתח בנין ,עדיין תורת פתח עליו וגלי
אדעתיה דלא סלקא לזכותיה מהאי מבוי וכו' ,אבל אם
פרץ את פצימיו וכו' ,בטליה מתורת פתח וגלי אדעתיה
דסלוקיה סלקא לזכותיה דההוא פתחא מההוא מבוי
לגמרי' ,הרי שנקט טעמא דגילוי דעת בשני הצדדים,
ולא התבאר מה הדין לדבריו כשאין גלוי דעת לא
לכאן ולא לכאן.
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עי' חזו"א שדן בזה לענין בית של עץ שהפצים מחזיק
את כל הכותל ואי אפשר לפרוץ את הפצימין ,דעת
מורו שאפי' לא פרץ את פצימיו אין לו ד"א] ,שהרי
אין כאן גילוי דעת שדעתו לפתוח וזה כצד הראשון
וכמשמעות רש"י[ ,וכתב החזו"א 'אבל נראה דבעינן
מעשה מוכיחה שאין דעתו לפתוח לעולם וכל שלא
פרץ אין כאן מעשה מוכיחה ,אף שאין כאן הוכחה
שאין מסיח דעתו מהאי פתחא ,מ"מ מסתמא עדיין שם
פתח עליו' ,וזה כצד השני וכמשמעות הרשב"א.
ורע"א כתב גבי בית שלא היו לו פצימין וסתם את
הפתח 'כתב מהרח"ש ]כוונתו לשו"ת תורת חיים[ סי'
י"ד דמלשנא דרש"י שכתב דלא פרץ פצימיו שלא
סילק מזוזתו וכו' דגלי דעתי' שלא סילק ,משמע דבעי'
גילוי דעת שסופו לפותחו הא בסתם אמרינן איבד
זכותו ,אבל מלישנא דהה"מ שכתב שכל שפרץ
פצימיו מחשבתו ניכרת שהוא מסלק עצמו וכו' משמע
דבעי' גילוי דעת שמסלק זכותו עיין שם ]ולשון הה"מ
כלשון הרשב"א רבו שהו"ד לעיל[ ,ובשו"ת מהרי"ק
סי' קצ"א כתב ג"כ להוכיח דהעיקר דבעינן גילוי דעת
שסופו לפתחו עיין שם ]ודיוקו של המהרי"ק הוא
מלשון רש"י ,נמצא שאין כאן שיטות חדשות אלא
מהרח"ש ומהרי"ק מדייקים מרש"י והה"מ הביא את
לשון הרשב"א רבו[.
ועי' שו"ת לחם רב סי' קמ"ד שכתב 'נולד לי ספק
היכא דסתם פתח כזה דאין לו פצימין הנעשין עם
הפתח ,אם נאמר דהויא סתימה דמ"ש בגמ' בפ"ק
דבתרא דבעינן שלא יפרוץ פצימיו כדי שלא יאבד
חזקתו היינו היכא דאיכא פצימין ,וטעמא כדכתב ה"ה
פ"ב מהלכות שכנים דמחשבתו נכרת מתוך מעשיו
שהוא מסלק עצמו ומפקיר זכותו בחצר לשכניו
שאלמלא כן היה סותר בלא פריצת פצימין ע"כ ,אבל
הכא דלא היו לו פצימין מעולם מה היה לו לעשות
וסתימתו לחוד אינו ראיה על סלוק זכותו ,או דילמא
לא אמרינן דאין סתימתו מורה על סלוק זכותו אלא
היכא דאיכא פצימין ולא פרץ אותן אבל היכא דליכא
פצימין אז נאמר דהסתימה מורה על סלוק זכותו,
ואפשר היה לתת פנים לב' הצדדים.
ועי' ביאור הגר"א בסי' קנ"ו ס"ק נ"ו לענין מי שעזב
את הישוב שדר בו שאיבד את זכותו לשוב ,אם היינו
דוקא כשגילה דעתו שאינו עתיד לשוב] ,שמפרשים
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דפרץ פצימיו הוי גלוי דעת שאין סופו לחזור אבל
סתם הוי כלא פרץ פצימיו[ ,או אפילו בסתם כל שלא
גילה דעתו שעתיד לשוב] ,וכמ"ש רש"י דלא פרץ לא
איבד זכותו כיון דגלי דעתיה דלא סילק נפשיה וסופו
לפותחו לאחר זמן ויכול לחזור ולקבוע דירתו באותו
מבוי ,משא"כ בפרץ דלא גילה דעתו[.
והנה עד כאן הנידון גבי ד"א בחצר או זכות במבוי,
ויל"ע מה הדין לגבי טומאה בבית סתום במקום שלא
שייכת בו פריצת פצימים ,ומלשון תוס' 'אבל אם פרץ
פצימיו וחזר ובנאן כשאר כותל ואין כאן פתח כלל
מטמא כל סביביו דכל זיז וזיז איכא לספוקי דשמא
דרך תחת אותו זיז יצא מן הבית' ,ובזה מסתבר
שלכ"ע אי"צ גילוי דעת שאינו עתיד לפותחו ,שהרי
כיון שנעשה בנוי כשאר כתלים ,וע"כ צריך לעשות
פתח חדש ,מה"ת שיעשהו דוקא במקום שהיה בו.
בית סתום אינו מטמא כל סביביו ,פרש"י 'אינו
מטמא סביביו אלא כנגד הפתח אם מת בתוכו' ,יש
לעי' מדין מה מטמא כנגד הפתח ומה נחשב כנגד
הפתח ,עי' נמו"י 'בית סתום ומת בתוכו ,כל שלא פרץ
את פצימיו הוי כפתוח ,והוא טמא ליגע שם מבחוץ או
המאהיל תחת תקרת הפתח דוקא ולא בשאר כותלי
הבית' ,משמע שמה שטמא תחת הפתח אינו משום
שעתידים להוציא את המת משם ,אלא משום
שעתידים לפתוח את הסתימה ,וממילא תתפשט
הטומאה בתוך חלל הפתח ולכן כבר מעתה העומד שם
טמא ,ולכאורה גם אם אין בפתח רוחב של טפח,
שהרי הוא נעשה חלק מאהל הבית.
ומה שהנוגע בסתימה טמא אע"פ שאין מעליו משקוף
טפח ]שאם היה עליו משקוף טפח היה טמא גם בלא
שיגע[ יתכן משום שכשיפתחו את הסתימה תתפשט
הטומאה עד קצה סתימת הפתח ]שהרי יש תקרה מעל
הפתח דהיינו המשקוף וטמא תחתיו גם אם אינו בולט
החוצה כלל[ ,ממילא עוד לפני שנפתח כבר כבר
נחשב כמו שהגיעה הטומאה על כל חלל הפתח
הסתום ,והנוגע בסתימה נחשב כנוגע בטומאה ,דביתא
כמלי טומאה דמי ,ועי' בהגהו"צ על הרי"ף מ"ש בשם
חדושי אנשי שם ומהר"ן שפירא.
פרץ את פצימיו מטמא כל סביביו ,פרש"י 'פרץ את
פצימיו הרי הוא כקבר ,וחכמים טימאו את סביבות
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הקבר ד' אמות כדי שלא יקרבו עושי טהרות עד הקבר
ויאהילו ולאו אדעתייהו' ,מסתבר שהסתימה נעשתה
אחר שמת המת ,ואם לא פרץ את פצימיו אע"פ
שסתמו אמרינן שעתידים להוציאו משם ואין דינו של
הבית כקבר] ,ומה שסותם את הפתח יתכן משום
שאינו יכול כעת לקוברו ,וסותם את הפתח כדי שלא
יכנסו לשם בע"ח[.
אבל אם פרץ את פצימיו אמרינן שודאי אינו עתיד
להוציאו משם ונחשב כל הבית כקבר והמאהיל עליו
טמא ,ואע"פ שסתמא דמילתא יש בבית פותח טפח
מעל המת ואינו טומאה רצוצה שבוקעת ועולה ,מ"מ
המאהיל על הבית אפילו שלא כנגד המת טמא משום
שנחשב כמאהיל על הקבר שגם הוא מטמא באהל
]כדין גולל ודופק[ ,ויש להבין למה הוצרך רש"י
לומר שמא יאהיל עליו ולא שמא יגע בו וכמ"ש תוס',
והרי לכאורה יותר מסתבר שיגע בבית בלא להרגיש
מאשר יטפס על הבית ויאהיל עליו ,ועוד שבלא"ה
לפני שיגיע לגג ויאהיל עליו כבר נגע בבית שבע
פעמים.
אמנם לשון רש"י 'וחכמים טימאו את סביבות הקבר ד'
אמות כדי שלא יקרבו עושי טהרות עד הקבר ויאהילו
ולאו אדעתייהו' ,הרי שזו גזירה כללית על כל קבר,
ומסתבר שבסתם קבר יש יותר לחשוש שיאהילו עליו
בלא להרגיש מאשר יגעו בו בלא להרגיש.
תד"ה פרץ פרץ פצימיו מטמא כל סביביו .פי'
הקונטר' כל סביביו ד' אמות כקבר ,ואין נראה לר'
שמשון הזקןא ,כיון דמסיימי מחיצות וליכא
למיחש שמא יעלה על הבית ויאהיל עליו לית לן
למימר שיטמא ד' אמות סביביו ,כדמוכח בפ'
משוח מלחמה גבי חצר הקבר העומד בתוכה טהור,
ה''מ חצר הקבר דמסיימי מחיצו' אבל ]מת[
בעלמא תפיס ,וכתב הריטב"א ליישב דעת רש"י
'דהתם הוי מחיצות ניכרות לשם קבר ופרשי מיניה
אבל הכא דלא ידיע שיש שם קבר כמאן דלא מסיימי
מחיצתא דמי ,וע"י טומאה ארבע אמות יצא הקול
ויהיה ניכר לכל העולם ופרשי מיניה' ,ותוס' הרא"ש
א כ"ה בכת"י ,ובתוס' בשבת הלשון 'ואין נראה לזקיני הרב ר'
שמשון זצ"ל' ,ומסתבר שהוא לשון רבינו שמשון משאנץ בן בנו
של רבינו שמשון הזקן הי"ד.
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כתב ליישב 'דאיכא למימר דמת בעלמא תפיס אפילו
מסיימי מחיצתא דלא חלקו חכמים במת' ,וכעי"ז
תירצו תוס' בשבת דף קמ"ו.
לכך נראה לו לפרש כגון שיש זיזין הרבה בולטין
מן הבית מכל צד ויש בהן פותח טפח בכל אחד,
וכשלא פרץ פצימיו אף על פי שסתמו אינו מטמא
תחת כל שאר זיזין ,שסתמו של מת עומד לצאת
דרך הפתח ,משמע שמה שתחת הזיזין טמא אינו
משום שכיון שמיד שיפתח את הסתימה תתפשט
הטומאה מתחת לזיזין ולכן נחשב כבר כעת כפתוח
וכמשמעות הנמו"י ,אלא משום שמא יוציאו את המת
משם ובשעת ההוצאה יאהיל הזיז על המת וממילא
יטמא גם מי שיהיה תחת הזיז או יאהיל עליו ,ולכן
צריך שיהיה בזיז פותח טפח ,שאל"כ אינו נעשה אהל
להביא טומאה תחתיו.
אבל אם פרץ פצימיו וחזר ובנאן כשאר כותל ואין
כאן פתח כלל מטמא כל סביביו ,דכל זיז וזיז איכא
לספוקי דשמא )דרך( תחת אותו זיז יצא מן הבית,
יש להבין הרי ודאי סתמו את הבית רק אחרי שמת,
וגם פרצו את פצימיו ,וסתמא על דעת שישאר המת
שם לעולם ,ומה"ת שירצו להוציאו משם ,ואולי מיירי
בזמן חרום שצריכים להניחו שם עד שיוכלו לחזור
ולקוברו בבית הקברות ,ועד שיבואו רוצים שלא יהיה
קל לליסטים לפרוץ את הבית.
ויש לישב פי' הקונטרס דבית נמי לא מסיימי
מחיצתא ,אע"פ שיש מחיצות מסויימות בין הקרקע
לבין גג הבית והם הכתלים ,אבל אין מחיצה בין
העומד ליד הבית לבין הבית עצמו ,דאע''ג דליכא
למיחש שמא יעלה על הבית] ,שלזה מסיימי
מחיצתא[ ,מ''מ איכא למיחש שמא יגע בכתלי' ,עי'
משמרות כהונה שזה ישוב לשיטת רש"י אבל רש"י
עצמו הרי כתב בפירוש שהחשש שמא יאהיל.
דקבר מטמא במגע אפי' מן הצד כדמוכח בספרי
בפרשת פרה אדומה ,בקבר זה קבר סתום ,או אינו
אלא פתוח ,אמרת ק''ו ומה אהל שהוא מקבל
טומאה ,אינו מטמא מכל הצדדין כשהוא פתוח,
הקבר שאינו מקבל טומאה אינו דין שלא יטמא
מכל הצדדין כשהוא פתוח ,משמע דכשהוא סתום
מטמא אף בנוגע בו מן הצד ,משמע שאם היה חשש
שיעלה עליו ויאהיל היה ניחא להם בלא ראיות ,ולא
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הוצרכו להוכיח אלא שמטמא גם במגע מהצד ,ויש
להבין למה הוצרכו לראיות ,וכי תעלה על הדעת
שמטמא באהל ואינו מטמא במגע ,והרי אפילו קברי
גוים שאינם מטמאים באהל מטמאין במגע ,וכן עצם
כשעורה מטמא במגע ולא באהל ,ואם משום
שכשעולה על הגג טמא משום שמאהיל על המת
עצמו ,דטומאה רצוצה בוקעת ועולה ,הרי פשיטא
שיש בבית פותח טפח ואינו טומאה רצוצה ,ואם יש
טומאת אהל אינו אלא משום שמאהיל על הקבר ,ואיך
לא יטמא במגע.
ויש לבאר שזה פשיטא להם שהמאהיל על חלל הבית
טמא כיון שנחשב הבית מלא טומאה ,וכ"ש הנוגע בגג
שמעל החלל שיטמא ,אבל עדיין היה א"ל שהנוגע
בכתלים או אפילו המאהיל או הנוגע בגג של הכתלים
שאינו על החלל לא יטמא ,וע"ז הביאו מהספרי שגם
הוא טמא ]עי' תוס' בסוכה דף כ"ג 'דאיצטריך למאהיל
על הגולל כנגד מחיצות הקבר שהגולל מונח עליהם,
דאע"פ שאין מאהיל כנגד חלל הקבר טמא משום
דמאהיל על הגולל ,דאם אין שם גולל טהור'[.
בית סתום יש לו ד' אמות פרץ את פצימיו אין לו
ד' אמות ,בית סתום אינו מטמא כל סביביו פרץ את
פצימיו מטמא כל סביביו ,פרש"י 'בית סתום שהיה
לו פתח לחצר וסתמו ,יש לו ד' אמות בחלוקת החצר
אם באו לחלוק כאילו הוא פתוח ,יל"ע אם גם כשזה
הפתח היחיד של הבית אם סתם את הפתח ופרץ את
פצימיו אבד את זכותו לד"א בחצר ,וכמו גבי טומאת
קבר שלדעת רש"י אמרינן שלעולם אינו עתיד לפתוח
פתח לבית זה ,או שגבי בית שבחצר ודאי לא התכוון
שלעולם לא יפתח את הבית ,ומסתבר שיפתח כאן או
במקום אחר ,והרי מה שבלא פרץ פצימיו לא איבד
זכותו פרש"י משום 'דגלי דעתיה דלא סילק נפשיה
וסופו לפותחו לאחר זמן' ,ומסתבר שבית סתום לגמרי
אע"פ שפרץ פצימיו אין לך גילוי דעת גדול מזה,
ואנ"ס שודאי יפתח פתח לחצר ,ולמה איבד את זכותו
לד"א.
וביותר לדעת תוס' שגם גבי טומאה אמרינן שודאי
יפתח אלא שאין ידוע היכן יפתח ,וא"כ גבי בית בחצר
כ"ש שעתיד פתוח ולמה איבד את זכותו.
עי' סמ"ע בסי' קע"ב סק"ח שאם היה כמה פתחים
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קכז

ושייר אחד מהם אע"פ שלא פרץ את פצימיהם איבד
זכותו מהשאר' ,ואינו דומה למ"ש המחבר בסמוך
בסעיף ז' בבית סתום דיש לו ד' אמות וכו' ,דשם כיון
דאין לו פתח כלל אמרינן דודאי סופו להפתח אם לא
שפרץ פצימיו' ,ויש להבין אמאי פרץ פצימיו איבד
זכותו הרי ודאי סופו ליפתח כאן או במקום אחר.
ויתכן שהכלל הוא שאין ד"א אלא לפתח קיים ,ולא
לפתח שעתיד להיות גם אם ברור שיהיה ,ופתח סתום
שלא פרץ פצימיו נחשב כפתוח כמ"ש הראשונים,
אבל פרץ פצימיו שוב אינו פתח ואין לו ד"א.
אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן מבואות
המפולשות לעיר אחרת ובקשו בני העיר לסותמן,
בני אותה העיר מעכבין עליהן ,פרש"י 'ובקשו בני
העיר שהמבואות בה לסותמן מאחריהם] ,כלומר
מאחרי העיר האחרת[ ,בני אותה העיר האחרת
מעכבין עליהן ,שכבר הוחזקו לקצר דרכן דרך אותן
המבואות' ,יש להבין איזה זכות יש לבני העיר לסתום
מבואות והרי לכאורה זכות זו שייכת רק לבני המבוי.
וברוב כתה"י הלשון 'מבואות המפולשות לעיר אחרת
ובקשו בני מבוי לסתמן ,בני אותה העיר מעכבין
עליהם' ,וכ"ה ברבינו ברוך וביד רמ"ה ובמאירי וכ"ה
ברי"ף וברא"ש ,ולפי"ז היה אפשר לומר שמ"ש 'בני
אותה העיר' הכוונה לעיר שהמבואות בתוכה ,אבל בני
העיר השניה יתכן שאין להם כלל זכות למנוע מאותה
העיר לעשות מה שירצו כמו שלא יוכלו למנוע בעדם
לעשות חומה לעיר ,אמנם מבואר בראשונים לעיל גבי
אחד מבני מבוי שבקש להחזיר פתחו למבוי אחר בני
מבוי מעכבין עליו ,שהכוונה לבני מבוי שהיה בו,
שאל"כ הול"ל בני אותו מבוי כמ"ש כאן בני אותה
העיר כשרוצה לומר העיר השניה.
וכן מבואר בחדושי הריטב"א לקמן דף ס' 'לדידי בני
מבוי מחלין גבאי וכו' אבל דידך דנפיק לרה"ר מאן
מחיל ,דהא כל העולם יש להם בו זכות ,ואפילו בני
עיר אחרת כדאמרינן במבואות המפולשות לעיר
אחרת'.
והמאירי כאן כתב 'מבוי המפולש שיוצאין דרך ראשו
האחד לדרך עיר אחרת וכן אנשי עיר אחרת דרך בו
נכנסין לעיר זו ,אם הסכימו בני מבוי לעשותו סתום
אין ספק שבני עירם מוחין בידם ,שהמבוי המפולש
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דינו כרשות הרבים שיש לכל בני העיר רשות בו ,ולא
סוף דבר בבני העיר הזאת אלא אף אם הסכימו בני
אותו מבוי לסתמו ברשות כל בני העיר ,מ"מ בני עיר
אחרת שנכנסין דרך בו לזו מעכבין ומוחין בידם,
ואפילו היה להם דרך אחרת ליכנס בה לעיר זו שמ"מ
יש שרוצין בדרך זה ויש שרוצים בדרך זה וכל מצר
שהחזיקו בו רבים ברשות אסור לקלקלו'.
הרי שגורס שבני המבוי הם שהסכימו לסותמו ,אלא
שזה אינם יכולים לעשות בלא הסכמת בני העיר ,כיון
שהמבוי מפולש הרי הוא שייך לכולם ,וקמ"ל שאע"פ
שהסכימו בני עירם עדיין יכולים בני העיר השניה
לעכב.
ועי' בכורי יעקב סי' תרל"ו לענין מ"ש המג"א שאסור
לעשות סוכה ברה"ר' ,אכן העולם אין נזהרין בזה
דבהרבה מקומות עושין סוכות ברה"ר ומברכים
עליהם ,ולענ"ד הדין עמהם דדברי המג"א תמוהין
לענ"ד במה שהביא ראי' מח"מ סי' קס"ב דברה"ר יש
לכל העולם חלק ולא מועיל מחילה מבני העיר ,שהרי
אדרבא שם מבואר דמבואות המפולשות לדרך עיר
אחרת ובקשו בני אותן המבואות לסותמן בני אותה
העיר מעכבין עליהם ,ואפילו יש להם דרך אחרת
לעבור משם ע"ש ,הרי דדוקא בני אותה העיר יכולים
למחות אבל בני עיר אחרת לא' ,ובתוספת בכורים
הביא מה שהשיגו עליו שמבואר כאן אדרבא שבני
העיר האחרת מעכבין ,ופירש דבריו שכוונתו שרק
אותה עיר אחרת שרגילין לילך משם יכולים לעכב
ולא כל העולם] ,וכבר הובאו דברי הריטב"א 'דהא כל
העולם יש להם בו זכות' ,משמע שלא כדבריו[.
אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן מבואות
המפולשות לעיר אחרת ובקשו בני העיר לסותמן
בני אותה העיר מעכבין עליהן ,לא מיבעי כי ליכא
דרכא אחרינא דמעכבי ,אלא אפילו כי איכא דרכא
אחרינא נמי מעכבי ,משום דרב יהודה אמר רב
דאמר מצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו ,יל"ע
אם הוצרכנו לדברי רב יהודה גם בליכא דרכא
אחרינא או דוקא באיכא דרכא אחרינא,
אמר רב ענן אמר שמואל מבואות המפולשין
לרה"ר ובקשו בני מבואות להעמיד להן דלתות,
בני רה"ר מעכבין עליהן ,סבור מינה הני מילי בד'
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אמות כדר' זירא אמר רב נחמן ,דאמר רבי זירא
אמר רב נחמן ד' אמות הסמוכות לרה"ר כרה"ר
דמיין ,ולא היא התם לענין טומאה ,אבל הכא
זימנין דדחקי בני רה"ר ועיילי טובא ,יש להבין הרי
לעיל אמרנו שלדעת רבי אפילו לבני החצירות
שבמבוי אין רשות אלא מפתחם ולחוץ ואיך נאמר כאן
שלכל בני רה"ר יש רשות להשתמש במבוי ,וכתב
הרמב"ן בשם רבני ספרד שכאן מדובר במבואות
המפולשין משני צידיהם שבהם אין זכות לבני המבוי
יותר משאר בני העיר ,אבל במבוי סתום רשאים
להעמיד בו דלתות גם בפתחו לרה"ר אם הסכימו
כולם.
אמנם דעת הרשב"א שודאי הכא נמי מיירי במבוי
הסתום ,שאל"כ לא הול"ל 'זימנין דדחקי בני רה"ר'
אלא משום שבני רה"ר עוברין ושבים דרך שם ,וכן
נקט הרמב"ן בתח"ד ,וכן דעת רב"י והריטב"א
והרא"ש.
ובחילוק בין מבוי סתום דלעיל שיכול הפנימי לסותמו
לבין כאן ,מצינו שני דרכים בראשונים ,הרב"י כתב
'והא דקיי"ל כרבי דפנימית יכולה לסתום כנגד פתחה,
וה"ה כולם אם נתרצו ,התם המבוי הפתוח לכרמלית,
והכא במפולשין לרה"ר' ]כלומר מצידם הפתוח שהרי
מיירי במבוי סתום[ ,וכ"כ הרשב"א והריטב"א,
והרמ"ה כתב שלעיל מיירי במבואות סתומים
הפתוחים למבואות המפולשין לרה"ר ,וכאן במבואות
סתומים הפתוחים לרה"ר ,וכעי"ז כתב הרא"ש.
והנה לעיל גבי מבואות המפולשות לעיר אחרת ובקשו
בני העיר לסותמן בני אותה העיר מעכבין עליהן,
ופרש"י משום 'שכבר הוחזקו לקצר דרכן דרך אותן
המבואות' מסתבר שודאי מיירי במבואות המפולשין
משני צידיהן שאל"כ אין להם בהם קיצור דרך,
ומאידך גיסא כאן לא שייך טעמא דכי דחקי בני רה"ר
עיילי להתם ,שהרי אינו סמוך לעיר אלא לדרך.
תד"ה מצר מצד שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו.
היינו כשהחזיקו ברשות ,אבל אם באין להחזיק
שלא ברשות ,יש למחות בידם ולנקוט פיזרא
וליתיב כדמוכח בהמניח ,יל"ע אם שתק ולא מיחה
בידם האם איבד זכותו ,וכן לכאורה משמע ממ"ש 'יש
למחות' משמע שצריך למחות ,אמנם מתחילת דבריהם
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'כשהחזיקו ברשות' משמע דוקא ברשות ,אמנם אינו
מוכרח ויתכן שאם לא מיחה נחשב כברשות ,וכ"ז לפי
לשון תוס' לפנינו 'יש למחות' אמנם לשון תוס'
בכתה"י 'יכול למחות' ,משמע לעולם יכול למחות.
ועי' שו"ת מהר"י הלוי 'ואל תטעה לומר דדוקא דבאין
להחזיק שלא ברשות יכולים למחות בידם ,אבל אם
כבר החזיקו שנים רבות ואפילו שלא ברשות אסור
לקלקלו וכו' ,דהא ליתא דאם כן יהיו דברי תוס'
סותרים אלו לאלו ,דהא מעיקרא כתב דוקא שהחזיקו
ברשות משמע אף שכבר החזיקו לא הוה חזקה אלא
אם כן היתה ברשות'.
והנה דברי תוס' נאמרו על מצר שהחזיקו בו רבים,
ויל"ע האם גם לענין מבואות המפולשין לרה"ר דאין
רשאין להעמיד בו דלתות משום דזימנין דדחקי בהו
רבים ,דהיינו דוקא בקבלו רשות מפורשת ,או שרה"ר
שייכת לכל העולם כמ"ש הריטב"א ואף מבואות
המפולשים לרה"ר כך דינם ,וגם אם נאמר ששייכים
רק לבני אותה העיר מ"מ יתכן שכיון שהם מפולשים
לעיר השניה ,נחשבים גם הם כבני העיר הזאת ע"י
המבוי המחברם.
וגם אם נאמר שכדי שיהיה לבני רה"ר זכות ליכנס
למבוי צריך לקבל רשות מפורשת ,יתכן שעצם מה
שהניחו את המבוי פתוח לצד רה"ר אין לך רשות
גדולה מזו ,וכן מבוי הפתוח לדרך עיר אחרת אם אין
נותנים רשות לבני אותה העיר היה להם לסוגרו
מתחילה.
תד"ה ולא פליגי פי' ר"י ב"ר מרדכי דבאתריה
דרבי יהודה היה קרקע חשוב וטוב ,והיה חשוב
לטרוח בתשעה חצאי קבין ,אבל באתריה דתנא
קמא לא היה קרקע טוב כל כך שיהיה חשוב לטרוח
בפחות מתשעה קבין ,ואף על פי שלא היה בו כדי
חרישת יום ראוי היה לטרוח ,והשתא בעי בבבל
מאי ,שאין הקרקע טוב כל כך ואינו ראוי כשיעור
השנוי במשנתינו ,ובתו"י הביא פירוש ר"ת 'דהכל
תלוי בשיעור חרישת יום ,דבאתריה דר' יהודה היה
הקרקע קשה ומקום טרשין ,ובט' חצאי קבין היה כדי
חרישת יום ,ובאתריה דת"ק לא היה הקרקע קשה כ"כ
לכך היה צריך כשיעור חרישת יום ט' קבין' ,והקשה
שא"כ היה לו לשאול גם על המשנה שיומא דכרבא
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ויומא דזרעא אינם שוין.
ומשמע שלר"ת אדרבא הקרקע של בבל נוחה יותר
לחרוש ,ולכן צריך יותר מקום כדי חרישת יום ,ויומא
דכרבא ויומא דזרעא אינם שוים בדר"כ ,ומה שהקשה
על ר"ת יתכן כמ"ש רש"י שבמקום שקשה לחרישה
אין חילוק בין זרעא לכרבא.
תד"ה ה"ג ר"ח ואי בעית אימא בכרבא ,ויומא
דזרעא הוי בהדורי .פירוש בית חרישת יום ,ושפיר
הוי יומא לזרעא ,דכשיבא לזורעה חורש ,ובחזירתו
עוד מושך המחרישה על הקרקע )וזורע( וזהו
בהדורי ,כ"ה בכתה"י ומשמע כדי שיהיה חרוש היטב,
אמנם בתו"י נוסף שאחר שחרש מהדר המחרישה על
הקרקע כדי לכסות את הזרעים ]וכמ"ש רש"י[.
תד"ה ואי ואי בעית אימא יומא דזרעא ,ודקאמרת
לא הוי תרי יומי כרבא ,כריב יומא ופלגא והדר תני
וכריב עד דשלים יומא ,עי' תו"י שעושה כן כדי
שיהיה חרוש היטב ,ומסתבר שאי"ז דבר הכרחי
שא"כ לעולם היו עושים כך ,אבל אם נשאר מעט
מהיום כדאי לו שיחרוש שוב כמה שיספיק עד סוף
היום ,כדי שיהיה חרוש היטב.
דוולא ,אמר רב נחמן בי דאלו יומא ,פרש"י 'אם יש
להן בור שממנו משקין שדה ,בי דלו יומא עד שיהא
בו כדי להשקות שדה כדי פעולת יום לזה וכדי פעולת
יום לזה משום שכר פועל' ,משמע שמדובר לענין
חלוקת הבור ,ולא כמו כל שאר החלוקת שהם
בקרקע ,ומסתבר שבור זה הוא באר ולא בור של מים
מכונסין ,שא"כ אחר שנגמרו המים ביום הראשון
מהיכן יבואו ביום השני ,וצ"ל שלוקח לבאר יום כדי
להתמלאות ]כמו שמצינו בבאר שהיתה בחרן לפני
שבא יעקב אבינו לשם[ ,וצ"ל שהחלוקה תהיה ע"י
שיעשו מחיצה בבור ,וכ"ז דחוק קצת.
ותוס' כתבו בשם ר"ח שהכוונה לחלוקת שדה שצריך
להשקותה ,שאין חולקין אותה עד שיהיה בה כדי
להשקות יום אחד לכל חלק ,והקשו תוס' שא"כ אמאי
לא בעי בבבל מאי ,ועי' יד רמ"ה שדוולא היא גינה
שמשקין אותה בדלי ,שדינה בא"י כבר נשנה במשנה
'ולא את הגנה עד שיהא בה חצי קב לזה וחצי קב
לזה' ,והשאלה דוולא מאי הכוונה בבבל מאי ,והובא

קל
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פירוש זה במאירי בשם י"מ ,ועי' תו"ח.
פרדסא אמר אבוה דשמואל בת שלשת קבין ,תניא
נמי הכי האומר לחבירו מנת בכרם אני מוכר לך
סומכוס אומר לא יפחות מג' קבין ,א"ר יוסי אין
אלו אלא דברי נביאות ,משמע שכך הוא בברייתא
שאמר ר' יוסי כך על דברי סומכוס ,וקצת תימה שהרי
סומכוס היה תלמידו של ר"מ שהיה חבירו של ר'
יוסי ,ובחלק מכתה"י 'א"ר אסי' או א"ר אמי' או 'אמר
רב יוסף' ,וזה יכול להתפרש גם כשבח על דברי
סומכוס ואבוה דשמואל שכיונו מדעתם לדבר אחד,
וכמ"ש 'תדע דאמר גברא רבה מילתא ומתאמרה
משמיה דגברא רבה אחרינא כוותיה'] ,או על דברי
שניהם שאמרו דבר בלא טעם וכתוס'[.
פרדסא ,אמר אבוה דשמואל בת שלשת קבין וכו',
בבבל מאי אמר רבא בר קסנא תלת אציאתה בני
תריסר גופני ,כי היכי דרפיק גברא ביומא ,ופרש"י
'ג' קבין לכל אחד לפי חשבון סאתים כחצר המשכן',
והנה בית סאתים הוא חמישים אמה על מאה ,וג' קבין
שהוא חצי סאה הוא כ"ה על נ' ,ועי' ר"ש בכלאים
פ"ה מ"ה שבכ"ד אמה על כ"ד אמה אפשר לנטוע מ"ט
גפנים שבין כאו"א יש ד"א ,וא"כ בבית ג' קבין אפשר
לנטוע קרוב למאה גפנים ,ובבבל שהמחרישה היתה
של שתי אמות סגי בהרחקת שתי אמות בין גפן לגפן,
וכמ"ש הרמב"ם בפ"י משכנים 'בחוצה לארץ מרחיק
בין גפנים לגפנים שתי אמות' ,וא"כ בג' קבין יכול
ליטע יותר משלש מאות גפנים ,ולתלת אוצייאתא של
י"ב גפנים סגי במעט יותר מעשירית מהשטח הזה,
וכמדומה שעד כאן היה צריך בבבל שטח יותר גדול.
אלא שזה לפי פירוש תוס' שהאדמה בבבל היתה
גרועה יותר משל א"י ,אמנם עי' רבינו יהונתן בב"מ
]על הגמרא שם בדף ק"ז[ 'לא קשיא הא לן והא להו,
הא לן לבני בבל שיש לנו ארעא שמינה עדיף לן
דליכחוש ארעא הילכך תבואה יזרענה קטנית דכל מה
דמכחשא ארעא טפי עדיפא אבל לבני ארץ ישראל
שאין להם ארץ שמינה כל כך דכתיב למטר השמים
תשתה מים תבואה לא יזרענה קטנית' ,וא"כ יתכן
שגם בדינים הראשונים היה די בבבל בפחות קרקע
כדי חלוקה.
שו"ר שכבר עמד בזה החזו"א בסי' ח' ס"ק י"ד וז"ל
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'יש לעי' א"כ בבבל שיעורי' בציר מא"י דבת ג' קבין
הוא נ' על כ"ה אמה ואם הוא נטוע על פיזור ד"א יש
בו יותר משש אציאתה ,ובגמ' לק' פ"ג א' אמרינן
מד"א עד ט"ז ,ועוד צריך טעם למה בא"י יהיב
שיעורא במשך הקרקע ולא יהיב שיעורא במספר
הגפנים ,ובבבל יהיב שיעורא בגופני ,ואפשר דהיכי
דאיכא ל"ו גפנים בא"י א"צ בת תלתא קבין ,אלא בת
תלתא קבין אף בנטועים על ח' חולקין ,ובבבל בעינן
ל"ו גופני דוקא'.
ויתכן שבא"י היו מדלים את הגפנים גם ע"ג סוכות
כמ"ש 'תחת גפנו' ]ובלשון המשנה עריס'[ ולכן שיער
בשטח ,ובבבל היו בעיקר נוטעים בשורות ולכן שיער
בשורות.
הכי קאמר אף על פי שניטלה מן הנביאים מן
החכמים לא ניטלה ,אמר אמימר וחכם עדיף
מנביא ,פרש"י 'הכי קאמר אף על פי שניטלה מן
הנביאים שאינם חכמים ,מן חכמים לא ניטלה',
ובחדושי הרמב"ן הקשה דהא אמרי' במסכת נדרים
אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור ועשיר,
ותי' 'אלא הכי קאמר אף על פי שנטלה נבואת
הנביאים שהוא המראה והחזון ,נבואת החכמים שהיא
בדרך החכמה לא נטלה ,אלא יודעים האמת ברוח
הקדש שבקרבם'.
יל"ע אם חכם הכוונה לחכם היודע את כל התורה ,או
כמו שמצינו גם חכמי אוה"ע ,והרי היו נביאים
לאוה"ע אע"פ שמסתבר שלא היו חכמים בחכמת
התורה ,וכמו כן יש להסתפק אם מ"ש לא ניטלה
מחכמים הכוונה לחכמי התורה שיודעים לכוון את
ההלכות מדעתם כדלקמן ,או לחכמים שרואים את
הנולד מכח חכמתם ,וכמ"ש גבי אחיתופל שעצתו
היתה כאשר ישאל איש בדבר האלוקים ,ומשמעות
הרמב"ן כצד הראשון.
אמר אמימר וחכם עדיף מנביא שנאמר ונביא לבב
חכמה מי נתלה במי הוי אומר קטן נתלה בגדול,
אמר אביי תדע דאמר גברא רבה מילת' ומתאמר'
משמיה דגברא רבה אחרינא כוותי' ,אמר רבא
ומאי קושיא ודילמא תרוייהו בני חד מזלא נינהו,
לכאורה הכוונה שלא מסתבר ששניהם כיוונו לאותה
סברא אם לא שכעין נבואה באה לשניהם ,וכאן לא
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שואל דילמא כסומא בארובה ,שזה שייך רק על אחד
שכיון להלמ"מ ,אבל כאן ששניהם כיוונו לדבר אחד
ל"ש לומר ששניהם אמרו כסומא בארובה ,ויותר
מסתבר שזה רוח ממרום ,ואדרבא כשלא אמרו טעם
יותר מסתבר שזה רוח ממרום ,אלא שדחי דילמא
תרווייהו בני חד מזלא ,היינו שיש לשניהם אותו כיוון
מחשבה ,ואפי' אם כיון למה שאמר ר"ע עדיין יתכן
שבענין הזה היה לשניהם אותו כיוון מחשבה.
דף י"ב ע"ב
אלא אמר רב אשי תדע דאמר גברא רבה מילתא
ומתאמרא הלכה למשה מסיני כוותיה ,יש להבין
הרי הלמ"מ הם דברים שלא נחלק עליהם אדם,
וסתמא דמילתא ידועים לכולם ,והיכי משכחת לה
גברא רבה שלא ידוע לו הלמ"מ ,אמנם מצינו במסכת
ידים פ"ד 'וכשבא ר' יוסי בן דורמסקית אצל רבי
אליעזר בלוד אמר לו מה חדוש היה לכם בבית
המדרש היום ,אמר לו נמנו וגמרו עמון ומואב
מעשרים מעשר עני בשביעית ,בכה רבי אליעזר ואמר
סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם צא ואמור להם אל
תחושו למנינכם מקובל אני מרבן יוחנן בן זכאי
ששמע מרבו ורבו מרבו עד הלכה למשה מסיני שעמון
ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית' ,הרי כל חכמי
בית המדרש לא ידעו הלמ"מ זו.
אמנם עי' ר"ש שם 'הלכה למשה מסיני לאו דווקא
דאין זה מן התורה ,אלא כהלכה למשה מסיני',
ובהמשך הביא הר"ש את התוספתא 'אמר סוד ה'
ליראיו ואמר גלה סודו אל עבדיו' ,היינו כעין מ"ש
כאן שהיה זה גילוי משמים.
ודלמא כסומא בארובה ,יש להבין מה"ת נאמר כך,
והרי לכאורה יותר מסתבר שלגברא רבא בא לו
בנבואה מאשר כסומא בארובה ,אבל כל זה אחר
שהוכחנו ששייכת נבואה לחכמים ,אבל השאלה שאין
מכאן הוכחה ,דדילמא לעולם אין נבואה לחכמים ,ומה
שכיון להלמ"מ ע"כ שהיה כסומא בארובה ,ומסתבר
שאחר שמצינו גברא רבה אחד שאמר טעם וכיון
להלמ"מ ,שוב גם בלא אמירת טעם תלינן שגברא
רבה אמר בנבואה ולא כסומא בארובה.
ולאו טעם יהיב ,יש להבין ,וכי להלמ"מ יש טעם,
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ואולי יש מהם ששייך בהם טעם כמו מעשר שביעית
בעמון ומואב ,שמסתבר שהיה בזה מחלוקת עד
שעמדו למנין ונימנו וגמרו וודאי שנאמרו טעמים
לכאן ולכאן.
א"ר יוחנן מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה
מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות ,יל"ע אם
גם כאן הכוונה שלא ניטלה מהם כדאמר לעיל גבי
חכמים ,או כאן רק משעה שניטלה מהנביאים ניתנה
להם ,עי' חת"ס 'ועד"ז ניתנה נבואה לשוטים כי
לפעמים נשמת אדם רואה דברים ולבו אומר לו אלא
שנראה לו כדברים רחוקים ואין שכלו מניח לו
להוציא דברי שטות כאלו מפיו ,ובאמת הם דברים
נגדרים למעלה ובעיני' כדברי' רחוקי' ,והשוטה אשר
יראה יגיד ,כגון עובדא דרב טביומא וכיוצא בזה',
ולפי"ז מעולם היתה להם וגם אחר שניטלה מהנביאים
לא ניטלה מהם.
עי' תו"ח 'לפי שהקדוש ברוך הוא וותרן הוא ומצדו
לא יבצר ואפילו לאחר החורבן הוא משפיע רוחו על
ישראל ,אלא לפי שאין עושין רצונו אין הרוח שורה
אלא על אותן שאינם מהוגנים כשוטים ותינוקות ,משל
למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו סרחו עליו כעס
המלך וצוה להשליך את הסעודה לכלבים' ,משמע
שרק מאז שפסקה הנבואה ניתנה להם.
אמנם בהמשך דבריו כתב התו"ח 'ונתנה לשוטים
ולתינוקות ,נראה דלפי זה ניחא הא דאשכחן בכמה
דוכתי דאמרי ליה חכמים לינוקא פסוק לי פסוקיך
כשרצו לידע עתידות וסמכו עצמן על אותו פסוק דלא
ניחוש הוא אלא ראוי לעשות כן ,כיון דמיום שחרב
בית המקדש ניתנה הנבואה לתינוקות ,כשהתינוק
אומר לו פסוקו כדמות נבואה הוא וראוי לסמוך עליו',
והרי מצינו שאמר מרדכי לתינוקות פסוק לי פסוקך,
אע"פ שבזמנו עדיין היו נביאים ,והרי אסתר היתה
אחת משבע נביאות וגם מרדכי היה נביא כמבואר
בסדר עולם הו"ד ברש"י במגילה דף י"ד ,וא"כ מוכח
שמעולם היתה נבואה לתינוקות ,ואע"פ שלשון
הגמרא מיום שחרב ביהמ"ק ,עי' מהרש"א ולא בא
למעט הכא אלא מקדש שני ,אבל בע' שנים שחרב
הבית עדיין היו נביאים.
כי הא דמר בר רב אשי דהוה קאי ברסתקא
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דמחוזא ,שמעיה לההוא שוטה דקאמר ריש
מתיבתא דמליך במתא מחסיא טביומי חתים ,אמר
מאן חתים טביומי ברבנן אנא שמע מינה לדידי
קיימא לי שעתא וכו' ,כיון דמלו בי עשרה פתח
הוא ותנא ודרש ,לפי שאין פותחין בכלה פחות
מעשרה ,יש להבין כיון שנימנו להמליך את רב אחא
למה היה צריך ליטול בידים את המלוכה ,ואם משום
הנבואה יבוא נותן הנבואה ויקיים אותה.
ויתכן שאע"פ שהיתה נבואה היה עליו להשתדל
לקיימה ,כמ"ש 'ויען בניהו בן יהוידע את המלך ויאמר
אמן כן יאמר ,והלא כבר נאמר הנה בן נולד לך הוא
יהיה איש מנוחה ,אלא אמר הרבה קטיגורין יעמדו
מכאן ועד גיחון'.
עוד יש לבאר שכיון שהיה ברור לו שיתקיימו דברי
השוטה ,א"כ אם לא יטול בידים ע"כ שיצטרך רב
אחא ליפטר מהעולם ,נמצא שלמלוך ודאי שרב אחא
לא ימלוך ,וכעת הרויח אריכות ימים ,ומה שאמר רב
אחא שהרעו לו ,או שלא ידע שזה היה הסיבה ,או
שזה גופא שמשמים מנעו ממנו למלוך היה ההרעה.
ומצינו כעי"ז ביומא דף פ"ז שרבי חנינא לא קיבל את
פיוסו של רב כיון שחלם שרב יהיה ראש' ,וכשראה
חלום זה על רב דאג למות לפי שאין מלכות נוגעת
בחברתה ,אמר אדחייה מהכא ויברח לבבל מפני ,ושם
יהיה ראש ולא נדחין למות בשבילו' ,שו"ר בבן
יהוידע כעי"ז וכן הביא ראיה ממעשה דרב ור"ח.
כיון דמלו בי עשרה פתח הוא ותנא ודרש לפי
שאין פותחין בכלה פחות מעשרה ,כתב יד רמ"ה
'ש"מ דהיכא דצריכי רבנן לרישא וקדים חד מינייהו
ומתני בבי עשרה וכולהו רבנן ,איהו הוי רישא ופסקא
היכא דחזי למיהוי רישא'.
תנוקת מאי היא ,כי הא דבת רב חסדא הוה יתבה
בכנפיה דאבוה ,הוו יתבי קמיה רבא ורמי בר חמא,
אמר לה מאן מינייהו בעית ,אמרה ליה תרוייהו,
אמר רבא ואנא בתרא ]וכן הוה[ ,לכאורה משמע
שהכוונה שניתנה הנבואה לאותה תינוקת כמו
שהקדים 'תנוקת מאי היא' ,שנתנבאה שתהיה
לשניהם ,ויש להבין הרי לא שאל אותה למי תנשא
אלא את מי היא רוצה וענתה לו שרוצה את שניהם,
והיכן יש כאן נבואה.
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והנה בכתה"י הגירסא 'תנוקות מאי היא' ,וכן מסתבר
שהרי בא לפרש מ"ש שניתנה הנבואה לשוטים
ולתינוקות ,וכמ"ש שוטים מאי היא ,וא"כ יש לפרש
שאין הכוונה לבת ר"ח אלא לרבא שגם הוא היה קטן
באותה שעה ,ומ"ש 'ואנא בתרא' לא היה בקשה אלא
כעין נבואה וכן הוה שהתקיימה נבואתו.
אמנם בחלק מכתה"י הלשון מאן מיניהו מרבנן בעית
אמרה ליה תרויהו ,אמ' רבא יהא רעוא דאנא בתרא,
ולפי"ז היה רבא כבר מרבנן ולא תינוק ,וכן לא אמר
דרך נבואה אלא דרך בקשה ,וע"כ שדברי בת ר"ח
היו הנבואה.
ויתכן שמ"ש לה הי מינייהו בעית אין פירושו איזה
מהם את רוצה ,אלא יכול להתפרש גם בלשון עתיד
איזה מהם תרצי] ,כמדומה שדוקא קא בעית הוא רק
לשון הווה בארמית[ ,ואמרה שתרצה את שניהם וכך
היה ,ואמר רבא שכיון שודאי דבריה יתקיימו ,יה"ר
שתרצה אותו אחרון.
ומה שדנים האחרונים אם היה בזה קללה לרמב"ח
]עי' מהרש"א[ ,יל"ע שהרי אם היתה נבואה שאחד
מהם ימות קודם וכי אינו רשאי להתפלל על עצמו
שהוא יאריך ימים יותר מחבירו] ,ויתירה מזה גם בלא
נבואה סתמא דמילתא אין שניהם עומדים למות בשעה
אחת[.
תד"ה חלק חלק בכור וחלק פשוט יהבינן ליה אחד
מצרא ,כדנפקא לן ביש נוחלין ]אליבא דרבנן דרבי[
מדכתיב פי שנים מקיש חלק בכורה לחלק פשוט,
לכאורה הכוונה שמקיש את חלק הבכורה שלו לחלק
הפשיטות שלו ,וכמ"ש רש"י בבכורות דף נ"ב אליבא
דרבי' ,מקיש חלקיו זה לזה דמה חלק פשיטותו הוי
ירושה כדכתיב ביום הנחילו את בניו ,אף חלק בכורתו
ירושה'.
אמנם את זה כתב רש"י בדעת רבי שלומד מההיקש
הזה שגם חלק בכורתו הוא ירושה שזוכה בה מיד,
]ולא מתנה שזוכה בה רק כשתבא לידו כרבנן[.
ויש להבין א"כ למה זה סיבה שיקבל את שניהם יחד,
לכאורה לא נאמר כאן אלא שכמו שאת חלק הפשיטות
הוא מקבל במקום אחד כך את חלק הבכורה יקבל
במקום אחד ותו לא מידי.
עוד יש להבין שלא מצינו היקש לדעת רבנן לענין
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שיקבל את שניהם יחד ,אלא 'ורבנן נמי הכתיב פי
שנים ההוא למיתבא ליה אחד מצרא' ,ולכאורה
הכוונה שפי שנים פירושו חלק כפול] ,שאל"כ הול"ל
לתת לו חלק אחד על אחיו וכמ"ש יעקב ליוסף 'שכם
אחד על אחיך'[ משמע ששניהם יחד הם חלק אחד
]וממילא יקבל את שניהם במקום אחד[.
וכל זה קשה לפי לשון תוס' לפנינו 'מקיש חלק בכורה
לחלק פשוט' ,משמע שמקיש את חלק הבכורה
שמקבל בתור בכור לחלק שמקבל בתור פשוט לענין
שיקבלם במקום אחד ,אמנם בכתה"י של תוס' הלשון
מקיש 'חלק בכור לחלק פשוט' ,וכ"ה בתו"י ,וזה יכול
להתפרש אליבא דרבנן דרבי ,שמקיש את החלק
הכפול של הבכור לחלק של אחיו הפשוט ,שכמו
שהפשוט מקבל את חלקו במקום אחד ,כך הבכור
יקבל את חלקו הכפול במק"א.
ועדיין יש להבין היכן הוזכר כאן הפשוט שנאמר
שהוקש לו הבכור ,ויש לבאר דהנה בפסוק כתוב לא
יוכל לבכר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור
כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שנים בכל
אשר ימצא לו' ,הרי הוקש בן השנואה הבכור לבן
האהובה הפשוט.
והנה בגמרא שם 'דתניא אין בכור נוטל פי שנים
בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן ,רבי אומר,
אומר אני בכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים
לאחר מיתת אביהן וכו' ,מאי טעמייהו דרבנן אמר
קרא לתת לו פי שנים מתנה קרייה רחמנא ,מה מתנה
עד דמטיא לידיה אף חלק בכורה עד דמטיא לידיה,
ורבי אומר אמר קרא פי שנים מקיש חלק בכורה
לחלק פשוט ,מה חלק פשוט אף על גב דלא מטא
לידיה אף חלק בכורה אף על גב דלא מטא לידיה,
ורבנן נמי הכתיב פי שנים ההוא למיתבא ליה אחד
מצרא'.
ולכאורה לרבי ליכא קרא לכך דיהבינן ליה אחד
מיצרא ,אמנם יתכן שלרבי כלל לא בעינן קרא שהרי
מלכתחילה זכה בשני חלקים בב"א ,ורק לרבנן
שבחלק פשיטות זוכה מיד ובחלק בכורה זוכה כשבא
לידו ,הוצרכנו קרא דיהבינן ליה אחד מיצרא.
שו"ר ברשב"ם לקמן שכתב 'ורבי איכא למימר דהך
סברא נמי דחד מצרא נפקא ליה מהיקשא' ,ולכאורה
משום שאין היקש למחצה ,ויש להבין הרי ההיקש
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שדינם שוה נאמר לענין שבח ומה"ת שילמד ממנו גם
שייחשבו לחלק אחד ,ועי' פנ"ש שם.
יבם מאי ,אמר אביי היא היא ,מ"ט בכור קרייה
רחמנא ,פרש"י 'הבכור אשר תלד ,ביבם קמשתעי
דמצוה בגדול לייבם ,אשר תלד פרט לאיילונית ,והכי
מדרש קרא יבמה יבא עליה וגו' והיה הבכור איזה מן
היבמין יבא עליה הבכור' ,ויש להבין היכן נקרא שמו
של היבם בכור ,הרי לא נאמר אלא שהבכור הוא
המייבם ,ואולי כיון שאין הכוונה דוקא לבכור אלא
לגדול שבאחים כמ"ש ביבמות דף כ"ד ואעפ"כ קראו
בכור ,ללמד שדינו כבכור ]עי' רש"י שם אלא למאי
הלכתא קרייה בכור ליכתוב גדול[.
רבא אמר ,אמר קרא והיה הבכור ,הוייתו כבכור
ואין חלוקתו כבכור ,כתב רב"י 'על החלק שמתחדש
לו נקרא בכור ,אבל החלק שהיה לו כבר לא שביח
מחמת הבכורה ליתנו לו' ,משמע שזה מיעוט מהפסוק,
אמנם הריטב"א כתב 'רבא מסברא אתיא ליה,
דבשלמא בכור שבאו לו שני חלקים כאחת ,חלק גדול
הוא ודינן שיטול בחד מצרא ,אבל יבם שבאו לו
בפיזור ומשני מקומות ,אינו מן הדין שיטלם ביחד
בלא גורל'.
ההוא דזבן ארעא אמצרא דבי נשיה ,כי קא פלגו
א"ל פליגו לי אמצראי ,אמר רבה כגון זה כופין על
מדת סדום ,יל"ע מה המקור לדין כפיה הזה ,וביותר
לפי מה שמשמע מהריצב"א ]בתוס' ד"ה כגון[
שכאשר אין שום נפ"מ כופין אותו מדין תורה ,והיכן
נאמר דין זה בתורה ,ויתכן שכיון שיש מצוה לעשות
חסד ממילא הוי כשאר מצוות עשה שכופין אותו
לקיימם ,אלא שאם יש לו הפסד כל שהו אינו מחוייב,
דשלו קודם לשל אחרים כדילפינן מקרא ,אבל כשאין
לו הפסד דינו כשאר מצוות עשה שכופין אותו לקיים.
אלא שיש לעי' אם יש מצוות עשה לעשות חסד ,ויתכן
שזה בכלל מצוות ואהבת לרעך כמוך ,ויתכן גם במה
שנחרבה סדום שמסתבר שלא היו נענשים אם לא היה
בזה חיוב ,שו"ר באהבת חסד לח"ח שכתב שמי
שנמנע מלעשות חסד עובר עי"ז על מה שכתוב
בתורה והלכת בדרכיו שהיא מ"ע הכוללת שנצטוינו
בזה לילך במידותיו של הקדוש ברוך הוא וכו' ,וזה
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שמונע עצמו מלהטיב לרעהו בלי שום סיבה המעכבתו
מזה עובר במ"ע זו ,ועובר עוד על מה שכתוב בתורה
מאמר מיוחד לענין חסד והוא מה שכתוב והודעת להם
את הדרך ילכו בה ואמרו חז"ל את הדרך זו גמ"ח
וכו' ,ובמאמר זה כלול כל עניני החסד שיש בין איש
לרעהו',
אמנם עי' שו"ת הרא"ש כלל צ"ז סי' ב' 'וכופין אותו
להתרחק מן המדות הרעות ולעשות חסד עם חברו
בדבר שאינו מפסיד כלום' ,משמע שאין כאן כפיה על
קיום מ"ע אלא להתרחק ממידות רעות.
ולכאורה יתכן שזה בכלל מצות השבת אבידה שהרי
ראה מים שוטפין את שדה חבירו יש עליו מצוה
לסתום בעדם ,ומסתבר שה"ה אם ראה שדהו של
חבירו שעומדת להתחלק לשנים ויכול להצילו מזה
שחייב לעשות כך כ"ש שלא יגרום בידים לשדהו
שתתחלק.
אמנם אינו דומה שהרי מסתבר שמדין השבת אבידה
אינו מצווה אלא להציל את חבירו מהפסד ולא לגרום
לו להרויח ,ואם נכנס צבי לחצר פתוחה שאינה
משתמרת אינו מצווה לסגור את הדלת בפניו כדי שלא
יברח ויזכה בו בעל החצר ]כגון שהוא אינו חפץ בו[.
ויל"ע אם מכח כפיה זו נקבע כך הדין ,או שכופין
אותו לעשות חסד שאינו מפסיד בו ,וכאן יתכן
שבמקום לכפותו בגופו יכפוהו בממונו ,אבל נפ"מ
לאחים קטנים שאינם חייבים במצוות שא"א יהיה
לכפותם לתת לו אחד מצרא ,ואולי אם יש טובה
ליתומים במה שיעשו חלוקה כעת רשאים
האפוטרופסין לעשותה באופן שירויח הבכור ,אם
להם אין הפסד ,שהרי אם לא כן נצטרך להמתין עד
שיגדלו.
תד"ה כגון כגון זה כופין על מדת סדום .תימה לר''י
לרבה ]שמסברא אמרינן בכל מקום כופין על מ"ס[,
אמאי איצטריך קרא בבכור דיהבינן ליה אחד
מצרא ,וכמ"ש תוס' ]בד"ה חלק[ 'כדנפקא לן ביש
נוחלין מדכתיב פי שנים מקיש חלק בכור לחלק
פשוט' ,בלאו קרא ידעינן מסברא.
ובעליות דרב"י תירץ שנפ"מ כגון שיש שדה אחת
גדולה שיש בה שני חלקים ועוד שדה קטנה במקום
אחר שיש בה חלק אחד ,ולפשוט יש שדה ליד
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הגדולה ,שבכה"ג אין זה מידת סדום אם יעשו גורל,
שהרי גם לו יש עדיפות לזכות בחצי מהשדה הגדולה,
וכתב עוד שאפילו בשדה אחת גדולה שיש בה שלשה
חלקים יש נפ"מ ,כגון שיש לפשוט שדה כנגד השדה
האמצעית.
ואומר ר''י לפי שלא נתן לו כח הכתוב אלא כב'
אחיו ,ואילו היו שני אחיו רוצים להשתתף לא
כפינן לשלישי לתת להם חלק ביחד ,ולכן הוצרך 'פי
שנים' לתת לו אותם במקום אחד ,וכעי"ז כתב
הרשב"א 'דלא אמר רבה אלא במי שקדמה מצרנותו
לחלוקתו ,כגון זה שקנה אמצרא דבי נשא קודם
שחלקו אבל במי שמצרנותו וחלוקתו באין לו כאחד
כבכור או מי שקנה חלק אחד מן השותפין לא אמר',
וכ"כ הריטב"א.
ויש להבין למה כה"ג לא כפינן ,הרי להם יש הנאה
משותפות זו ולו אין הפסד ,ואפילו אם נאמר שיש לו
קצת קפידא בזה שעשו שניהם יד אחת והשאירו אותו
בחוץ ,ומעתה בכל דבר יעשו רוב דעות כנגדו ,הרי כל
זה לא שייך גבי בכור ויבם.
עוד יש להבין סו"ס שני הקרקעות הם שלו משעה
ראשונה ולמה לא ניתן לו את שניהם יחד ,ול"ד לשני
אחים שרוצים להשתתף אחר שזכו בחלקם ,אמנם
הרי מבואר לקמן דרבנן דדרשי קרא לענין למיתבא
ליה אחד מצרא סבירא להו ד'מתנה קרייה רחמנא מה
מתנה עד דמטיא לידיה ,אף חלק בכורה עד דמטיא
לידיה' נמצא שגם לבכור לא באו שני החלקים בב"א.
אמנם רב"י אחר שהביא סברא זו כתב 'ואין טעם לזה,
דכיון דטעמא דרבה לאו מעיקרא דדינא ,אלא משום
דכופין על מידת סדום ,איזה עשיית ישר וטוב יש בזו
יותר מבזו' ]משמע שאינו חיוב מהתורה כמשמעות
הריצב"א וגם משמע שדין זה דכופין על מ"ס הוא
מדין הישר והטוב שמכחו איכא דינא דבר מצרא[.
ועוד דבכור מתנה קרייה רחמנא ,כדאמר ביש
נוחלין דכתיב לתת לו פי שנים ואין לכוף את
הנותן ,גם כאן יש להבין הרי זו מתנה שחייב ליתנה,
וכיון שיש לבכור הנאה ולו אין הפסד למה לו נכופו
ליתן את המתנה אחד מצרא ,ויתכן שעצם הכפיה היא
סתירה למתנה ,ובכלל מה שנחשב מתנה הוא שיתננה
כרצונו.
ועוד דבכור מתנה קרייה רחמנא כדאמר ביש
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נוחלין דכתיב לתת לו פי שנים ואין לכוף את
הנותן ,לכאורה משמע מתוס' שזה מתנה מהאחים
ודלא כמשמעות הרשב"ם לקמן דף קכ"ד שהיא מתנה
מהאב ,אמנם עי' חדושי רמ"ש שהקשה על תוס' 'צע"ג
הא לגבי אביהם הוה מתנה דאיהו הנותן לא היורשין
והוה מדת סדום לגבי יורשין ,וצריך לומר דירתי זכות
וכח האב בנכסין'.
ולאביי נמי אי לאו דקרייה רחמנא בכור ה''א יקום
על שם אחיו כאילו הוא ואחיו קיימין ,והרי לתירוץ
הראשון כששני אחים משתתפין אין להם זכות לדרוש
שיהיה במקום אחד ,ויש להבין מה הוקשה להם לאביי
הרי מבואר בהמשך הגמרא שאביי ס"ל כרב יוסף
שאין כאן מידת סדום כלל וממילא לק"מ ,ואולי
כוונתם לשאול מה יעשה רבה עם קרא דאביי.
ולאביי נמי אי לאו דקרייה רחמנא בכור ה''א יקום
על שם אחיו כאילו הוא ואחיו קיימין ,יש להבין עד
שמבארים לאביי למה לי קרא ליבם ,יבארו למה
לרבא דלית ליה קרא לא כופין לתת במקום אחד
משום מ"ס ,ואכן כך הקשה רב"י 'והא דאמר רבא
דיבם אין חלוקתו כבכור אלא יהבינן חולקיה בשני
מקומות ולא אמרינן כופין על מדת סדום דיתן לו
חלקו כאחת אחד מצרא לית ליה דרבה אלא דרב יוסף
דסבירא ליה דמעלים כנכסי דבר מריון וכדפסיק
תלמודא הלכתא כוותיה'.
ובדעת תוס' יתכן שלרבא ניחא שממעטינן מקרא
הוייתו כבכור ואין חלוקתו כבכור ,אבל לאביי שאינו
מיעוט הוקשה להם למה לי כלל קרא ,וע"ז אמרו
שיקום על שם אחיו משמע כאילו שניהם קיימים ,עוד
יתכן שלרבא לק"מ שיתכן שסובר כרב יוסף וה"ה
שגם אביי סובר כך ,והשאלה רק מה יעשה רבה עם
קרא דאביי.
וריצב''א מפרש דהא דאמר רבה כופין ]על מידת
סדום[ לא מדין תורה קאמר ,דבדין היה יכול
למחות שכנגדו ,דאיכא קפידא ברוחות כדאמר
בכמה דוכתין ,עי' כתובות דף ק' 'אי דלא טעו במאי
יכולין למחות ברוחות' ,ופרש"י שם 'טוב לי ליטול
חלקי במזרח שיש לי אצלה שדה שנפלה לי מבית אבי
אמי' ,וכנראה שהריצב"א אינו מפרש כך ,שאם גם
כאן יש כזו קפידא ודאי שאין בזה מ"ס גם מדרבנן,
אלא 'ברוחות' הכוונה כמ"ש רבינו יהונתן 'שנותן
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עיניו בחלק חברו ואומר שדה פלוני שברוח פלוני הוא
ניחא לי טפי'.
ועי' בחדושי הריטב"א בקדושין דף מ"ב 'ולמחות
ברוחות לומר שיתן לו חלקו אצל קרקע שירש מאבי
אמו פליגי ,איכא מאן דאמר שאין יכולין למחות אף
בזה דלאו חוב הוא כל כך דהוי דומיא דמחאה שבין
הר לבקעה ,ואיכא מאן דאמר דבהא חובה היא ויכולין
למחות בטענה ,אבל בין הר ובקעה וכל שכן לומר
שלא בטענה כלל אין אנו רוצים דומיא דזכייה בעלמא
לא אפשר להו'.
והפירוש הראשון הוא כמ"ש רש"י שבאים בטענה,
והריצב"א כנראה מפרש כפירוש השני שאין כאן
רווח ממשי אלא שצד זה מוצא חן בעיניו יותר בלא
סיבה ,ומה שגבי חלוקת יתומים יכולים למחות
ברוחות למ"ד דל"א מה כח בי"ד יפה ,ולא כופין על
מ"ס שלא ימחו ,כיון ששם אין הם מונעים בזה רווח
משאר היורשים.
וריצב''א מפרש דהא דאמר רבה כופין על מידת
סדום לא מדין תורה קאמר ,דבדין היה יכול למחות
שכנגדו ,דאיכא קפידא ברוחות כדאמר בכמה
דוכתין ,משמע שאם לא היה שום קפידא היו כופין
אותו על מ"ס מדין תורה] ,וכבר התבאר לעיל היכן
נאמר דין זה בתורה[ ,ויש להבין כיון שיש קפידא
ברוחות למה כופין מדרבנן ,ויתכן שאי"ז קפידא
אמיתית אלא ניחותא בעלמא.
ועוד הא דכופין על מדת סדום בזה נהנה וזה לא
חסר היינו בשכבר דר בחצר חבירו שאינו מעלה לו
שכר ,מבואר שמה שדר בחצר חבירו שאינה עומדת
להשכרה שפטור מלשלם הוא משום הדין שכופין על
מ"ס ,ולכאורה בגמרא אינו מוכרח ,ויתכן שמה
שפטור הוא משום שכל מה שחייב בנהנה משל חבירו
אינו אלא אם חבירו חסר בכך ,ועי' פנ"י וחדושי
הגרש"ש בב"ק שם.
אבל הא פשיטא שיכול למחות בו שלא יכנס לדור
בביתו ,אפי' בחצר דלא קיימא לאגרא וגברא דלא
עביד למיגר ,דהוה זה נהנה וזה לא חסר ,יש להבין
כיון שיכול למחות בו מתחילה שלא ידור שם ,והנידון
כשכבר דר ובא לתבוע ממנו תשלום על הנאתו ,והלה
טוען שכיון שבעל החצר לא חסר אינו חייב לשלם על
הנאתו ,א"כ זה שאלה בדיני חיוב נהנה ,האם יש את
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החיוב זה גם כשהלה אינו חסר ,ומה ענין מידת סדום
לכאן ,והרי ממ"נ אם אינו חייב מדיני ממונות א"כ
אי"ז מ"ס גרידא אלא גזל גמור ,ואם הוא חייב הרי
ממוני גבך ,והיכן מצינו חיוב למחול על חיוב ממוני
משום מידת סדום.
ובשלמא אם מטעם מידת סדום אינו יכול למונעו גם
מלכתחילה לדור שם ,ניחא שלכן ממילא כשכבר דר
לא ישלם ,אבל כיון שיכול למונעו והנידון על חיוב
התשלומין אחר שדר ,א"כ ממ"נ אם חייב לשלם אי"ז
מ"ס ואם אינו חייב למה הוצרכנו למ"ס.
וה"ה בעיקר מה דפשיטא לריצב"א שיכול למחות בו
מלכתחילה יל"ע אמאי ליכא בזה משום מ"ס ומה לי
בא לדור או כבר דר ,ויש לבאר שמה שיכול למונעו
מתחילה הוא משום שחושש שיבא מזה לידי הפסד,
כגון שיקלקל את המקום ,או שיטען חזקה ,או שלא
ירצה לצאת וכדומה לזה ,וכל זה ל"ש אחר שדר
שכבר התברר שלא ניזוק מזה כלל ,ולפי"ז אם היה
בא נביא ואומר שאינו עתיד להפסיד מזה כלום היו
כופין אותו גם לכתחילה ליתן לו לדור שם ,וממילא
ניחא שאם זה מ"ס וכה"ג היה חייב ליתן לו לדור
בחינם מדין מ"ס ,עכשיו שכבר דר לא יוכל לדרוש
תשלום ,אבל אם גם כה"ג יכול למונעו נמצא שאין לו
זכות לדור שם ואם כבר דר חייב לשלם על הנאתו
ואם לא שילם הוי גזלן.
אמנם כ"ז אינו דעת הריצב"א שהרי כאן אי"ז שייך
שהרי אינו נותן לו להשתמש בשלו אלא מוותר לו על
זכות הגורל שיש לו ,ואעפ"כ אומר ריצב"א שיכול
שלא להסכים ,וע"כ דס"ל שלכתחילה יכול לימנע
מליתן לו גם כשאין לו שום חשש הפסד ,שאם משום
שחושש שמא יבא לידי הפסד ,זה כבר אמרו בתח"ד
שיש קפידא ברוחות והדק"ל.
וכמדומה באחרונים שמבארים שמה שיכול לכתחילה
לעכב בעדו מלדור ,הוא משום שעצם מה שדר בע"כ
נחשב שנוטל ממנו את הבעלות על הבית שלו ,וזה
אינו שייך אלא כשעומד וצווח שאינו מסכים.
וכאן אע"פ שעדיין לא חלקו ביניהם נחשב כמו שנוטל
מהפשוט את בעלותו שיתכן שיש לו בשדה האמצעית,
בין אם יש ברירה וע"י הגורל יתכן שיתברר שמיד
במיתת האב ירש את השדה האמצעית ,וגם אם אין
ברירה אם הביאור הוא שספק אם מה שירש את מה
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שעלה הגורל ,עדיין יתכן שמה שירש היה האמצעית,
]עי' מנ"ח ש"מ 'ואחין שחלקו בע"ח הרי הם כלקוחות
ולפמ"ש האחרונים דהוא מטעם ספק דמדאוריית' אין
ברירה מחמת ס' ,ועי' נתיה"מ ל"ז סק"ג והתוספות
בגיטין מ"ז ]ע"ב[ ד"ה טבל וחולין ,כתבו דאין ברירה
הוא ספק ,דיש לומר גם כן שכל אחד הגיע לו את
שלו[.
וגם אם הביאור שכלל אין לאף אחד בעלות על שדה
אחת שלימה אלא הם שותפים בכל משהו ,עדיין חצי
השדה האמצעית הוא שלו ,וא"כ אם באנו לתת לבכור
את האמצעית בלא גורל נמצא לקחנו מיד הפשוט שדה
שיתכן שהיא שלו ]או שודאי חציה שלו[ ,ובזה א"א
לעשות בע"כ כמו שא"א לחייבו ליתן לאחר לדור
בביתו בע"כ.
וגם אם כל עוד שלא חלקו אין לו זכות ממשית לא
בשדה ולא בחצי שדה והכל ממון של תפוסת הבית
וכאילו עדיין שייך לאביהם ,עדיין כיון שיש לו זכות
לחלוק ע"י גורל א"א ליטול ממנו את הזכות הזו
בע"כ.
אמנם לכאורה גם זה לא מסתבר כ"כ בדעת הריצב"א,
שהרי לא דמי לדר בחצר חבירו שאם היה בא ליטול
ממנו את כל החצר לחלוטין ודאי שאינו רשאי ,ולכן
אמרינן שגם לדור בע"כ נחשב נטילה במקצת ,וכ"ז
אינו שייך כאן שהרי באמת בא ליטול ממנו את כל
חלקו בשדה זו ,אבל לא בחינם ולא בכסף אלא תמורת
חלקו בשדה השניה ,וע"ז גופא אנחנו דנים שהסירוב
לזה הוא בגדר מידת סדום כיון שאינו מפסיד כלום
בחליפין אלו.
ויתכן שיש לבאר בדעת הריצב"א שמה שיכול למונעו
מתחילה אינו משום שחושש שיפסיד ,וגם לא משום
שנוטל ממנו את בעלותו על המקום ,ולעולם אם מסרב
לתת לו לדור בלא סיבה הוי מידת סדום גמורה שבי"ד
כופין עליה ,ולא הרוצה לדור נוטל ממנו את הבעלות
אלא הבי"ד הם הכופין אותו ,אלא הכוונה שיכול
למחות בו שלא יכנס בחינם ,ואע"פ שהמקום אינו
עומד להשכרה ,אבל עכשיו שזה רוצה לדור יכול
לומר שלא יתן לו בחינם אלא אם ישלם שכירות ,וזה
אינו מ"ס שהרי אין רצונו למנוע ממנו הנאה אלא
רצונו להרויח ממון.
וכן כאן אם יאמר שאינו רוצה לתת לו שדה ליד שדהו
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בכל מחיר רק כדי שהלה לא יהנה ,בזה יתכן שגם
לכתחילה נכוף אותו מעיקר הדין ,אבל כאן מיירי
שמוכן לתת לו את השדה שהוא חפץ בה אלא שרוצה
על זה תשלום ,וכמ"ש ר"ת לא ניתן לך זכות שיש לנו
בשדה זו אם לא בדמים יקרים ,וכ"כ רש"י 'ואומר לו
טול חלקך בשתיהם דלאו מדת סדום היא או תן לנו
עילוי בדמי' ,וזה אינו מ"ס מעיקר הדין אלא תקנ"ח.
ומסתבר שדוקא כאן תיקנו להחשיב כמ"ס כיון שלולי
שיש לחבירו רווח בדבר לא היה מעלה על דעתו
ליטול ממנו עילוי דמים על חליפין אלו ,אבל גבי מי
שבא לדור בחצר חבירו בחינם וא"ל שאינו מרשה לו
לדור בחינם ,כיון שבעצם שוה דירה זו ממון ,מסתבר
שגם תקנ"ח לכופו ליתן בחינם לא תהיה כאן.
אלא מתקנת חכמים קאמר הכא דכופין ,והשתא
אין להקשות כלל אמאי איצטריך קרא בבכור ,יש
להבין היכן נאמרה תקנה זו ,ואם נאמרה איך חולק
עליה רב יוסף ,אמנם גם רב יוסף מודה לתקנה זו
כדאמר גבי חד נגרא דכופין על מ"ס.
ויתכן שלדעת רבה תקנה זו היא בכלל דינא דבר
מצרא ,שהרי גם שם יכול אדם אחר להקדים ולקנות
את השדה כדי למוכרה לבר מצרא בדמים יקרים ,וכן
משמע ממ"ש רב"י 'דכיון דטעמא דרבה לאו מעיקרא
דדינא ,אלא משום דכופין על מידת סדום ,איזה עשיית
ישר וטוב יש בזו יותר מבזו' ,הרי שכתב על מ"ש
רבה שיש בזה מ"ס ,את הטעם של הישר והטוב
שנאמר בגמרא לענין בר מצרא.
אמנם עי' שיט"מ בשם תוס' הרא"ש שכתב 'אמר רבא
כגון זה כופין אותו על מדת סדום ,ולא פירש טעמא
משום ועשית הישר והטוב כדאמרינן גבי דינא דבר
מצרא ,דהתם לית ליה ללוקח מידי בהאי ארעא
ומשום ועשית הישר והטוב אמרינן ליה שיקנה ממקום
אחר ויניח לזה לקנות אצל מצר שלו ,אבל בכך שיש
לו חלק בגוף הקרקע ואנו אומרים לו לוותר את דינו
לא שייך כאן הישר והטוב ,אלא משום דזה נהנה וזה
אינו חסר' ,וכעי"ז כתב רב"י.
ויש להבין תינח שכאן ל"ש הישר והטוב והוצרכנו
לטעמא דמ"ס ,אבל א"כ איפכא קשיא למה הוצרכנו
ל'ישר והטוב' גבי בר מצרא ,תיפו"ל דמצד מ"ס נכוף
אותו שלא לקנות את הקרקע שליד הב"מ.
ויש לבאר שגבי דינא דבר מצרא ל"ש כלל טעמא
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דמ"ס שגדרה הוא שאינו רוצה שחבירו יהנה] ,וכמו
בסדום שלא רצו שגם אחרים יתנו צדקה ,והיינו שלא
נמנעו מצדקה כדי שלא יחסר ממונם ,אלא שלא רצו
שהעני יהנה אע"פ שלא נגרם להם בזה הפסד[ ,וגבי
בר מצרא הרי כל רצונו אינו אלא לקנותה לעצמו ולא
שרוצה שהב"מ לא יקנה אותה ,וזה אינו מ"ס ,אבל
הישר והטוב יש כאן שיניחנה לב"מ לקנותה והוא
יקנה במקום אחר.
ההוא דזבן ארעא אמצרא דבי נשיה ,כי קא פלגו
א"ל פליגו לי אמצראי ,אמר רבה כגון זה כופין על
מדת סדום ,מתקיף לה רב יוסף אמרי ליה אחי
מעלינן ליה עלויא כי נכסי דבי בר מריון ,והלכתא
כרב יוסף ,תרי ארעתא אתרי נגרי אמר רבה כגון
זה כופין על מדת סדום ,מתקיף לה רב יוסף זמנין
דהאי מדויל והאי לא מדויל והלכתא כרב יוסף,
תרתי אחד נגרא א"ר יוסף כגון זה כופין על מדת
סדום ,מתקיף לה אביי מצי אמר בעינא דאפיש
אריסי ,והלכתא כרב יוסף אפושי לאו מילתא היא,
לדעת רש"י בכל שלשת המקרים מדובר שיש לאחד
האחים שדה סמוכה לאחת השדות ורוצה ליטלה בלא
גורל ,ולדעת רבה כופין את האח השני ליתנה לו מצד
מידת סדום ורב יוסף מודה שאם אין לאח השני נפ"מ
כמו במקרה השלישי אכן כופין אותו ליתנה לו מצד
מ"ס ,אלא שבמקרה הראשון שהם שדות בעל ,טוען
שיתכן שאחת תתברך יותר בגשמים ,ובמקרה השני
טוען שאולי נגרא אחד יתייבש ,ובמקרה השלישי אכן
כופין אותו ליתן לאחיו את השדה הסמוכה לשדהו.
ולא התבאר בדברי רש"י במקרה הראשון והשלישי
מה רצון האח השני שיעשו ,האם שיפילו גורל או
שיחלקו כל שדה לשנים ,אבל במקרה השני מבואר
ברש"י שדורש לחלוק כל שדה לשנים ,ומסתבר
שטענתו שכיון שלפעמים אחד מהנגרי מתייבש לכן
רצונו לחלוק כל שדה לשנים כדי שאם ייבש אחד
יהיה חלקו בשדה השני לפליטה ,ומסתבר שכך גם
טוען במקרה הראשון ,שאם שדה אחד לא תימטר
תשאר השניה לפליטה ,אבל במקרה השלישי שטוען
לדעת אביי שרצונו לזכות בשדה האמצעית כדי
שתהיה משומרת ע"י האריסים של אחיו ,מסתבר
שרצונו לחלוק בגורל שדה כנגד שדה ולא לחלוק כל

קלח

בבא בתרא

פרק השותפין

שדה לשנים ,שאז הרי רוב האפשרויות שלא יזכה
דוקא בשני החלקים האמצעיים ואדרבא יתכן שהוא
זה שיזדקק לשני אריסים.
ובשני המקרים הראשונים מסתבר שאין נפ"מ אם
שתי השדות של הירושה סמוכות זו לזו או לא ,אבל
במקרה השלישי משמע ששניהם סמוכות זל"ז,
שאל"כ לא היה מקום לטענת אביי.
ויל"ע מה לדעת רש"י עיקר הדין האם לחלוק כל שדה
לשנים או לחלוק שדה כנגד שדה ,וממה שיכול
לדרוש לחלוק כל שדה לשנים משמע שאמנם כך
הדין ,אלא שאם אין בזה נפ"מ חייב להסכים לחלוק
שדה כנגד שדה משום שזה עדיף לכולם ,וכמ"ש
הרשב"א 'דחלוקת שדה כנגד שדה אינה מעיקר דין
חלוקה ,ואדרבא מעיקר החלוקה הוא שיחלקו בכל
שדה ושדה ,אלא שכל זמן שלא יהא תועלת לשניהם
בכך כופין על מדת סדום ,והיינו דהוה ס"ד דאביי
למימר דאפי' בתרוייהו אחד ניגרא מצי מעכב בטענה
מועטת דאמר בעינא לאפושי אריסי ,ואילו היה עיקר
חלוקה בשדה כנגד שדה האיך עלה על דעת אביי
לומר שנבטל עיקר דין חלוקה על טענה חלושה
כזאת'.
תד"ה מעלינן מעלינן ליה כנכסי דבר מריון .פירש
הקונטרס בשדה הבעל איירי שיכולים לומר
שפעמים )מתברכת( ]שזה מתברך יותר[ משאר
שדות )ובתרתי ארעתא אתרי נגרי( ]ובשאר שדות[ לא
שייך למימר מעלינן כיון שצריך )להשקות ואין
מתברכת( ]להשקותו אין מתברך[ זו יותר מזו ]ולכן
הוצרך לטעמא דמידויל ולא מדויל[.
ואין נראה ,דגם אותו שצריך להשקות מתברך
]פעם[ אחת )מהם פעמים( יותר ,שאחת ]מהן
לפעמים[ שלוקהא בשידפון ואחת אינה לוקה.
בשו"ת הרא"ש כלל צ"ז סי' ב' ]הו"ד בב"י סי' קע"ד[
כתב 'לאו קושיא היא דבבית הבעל שכיח דעל חלק
האחד יורד מטר הרבה ומתברכת וחלקה האחר לא
תמטר ,אבל שדפון של בית השלחין לא שכיח בשדה
אחת יותר מבאחרת'.
ולכאורה כמעט שלא מצינו שני שדות סמוכות זל"ז
א כל התיקונים עפ"י כת"י
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בלשון קללה שלא בדרך הטבע 'חלקה אחת תמטר
וחלקה אשר לא תמטיר עליה תיבש' ,אמנם יתכן שאין
שתי שדות אלו סמוכות זל"ז ורק אחת מהן סמוכה
לקרקע של אותו האח.
ופר''ת מעלינן כנכסי דבר מריון לא ניתן לך זכות
שיש לנו בשדה זו אם לא בדמים יקרים ,כמו בני
מריון שהיו עשירים ולא היו מוכרים קרקעותיהם
אלא בדמים יקרים ,יש להבין מה התשובה בזה
למ"ש רבה דהוי מ"ס ולמה בכל מ"ס לא יוכל לומר
לו לא אתן לך ליהנות ממני אם לא תתן לי דמים
יקרים ,ועי' רב"י שטוענים שבאמת היא שוה להם
יותר ,שהרי אם תעלה בגורלם ודאי ירצה לקנותה
מהם ויוסיף על דמיה ,ולכן מסכימים לוותר על הגורל
רק אם יתן להם מה שהיה נותן אם היו הם זוכים בה.
ויש להבין א"כ אמאי לרב יוסף איכא דינא דבר מצרא
מצד הישר והטוב ,הרי יכול לטעון שרצונו בדוקא
לקנות שדה זו כדי שיוכל למוכרה אח"כ לבר מצרא
בדמים יקרים ,ויתירה מזה מצינו שאם היה המוכר
דחוק ומכר שדה השוה מאתים במאה אין זכות לאדם
אחר לקנותה ואם קנאה צריך ליתנה לבר מצרא ואין
לו אלא מנה ,ואמאי יש הישר והטוב למנוע ממנו
רווח.
וכתב רב"י ]אחר שפירש כר"ת[ 'מיהא נראה לי,
שאם פקח הוא ,כשבא לעלות לו את השדה יותר
מדאי ,יפחות להם מכדי עלויים ,ויאמר להם ,או אתן
בו יותר על שומתה ,או תתנו בה ,וכיון שהם לא ירצו
ליתן בה כך ,יטול אותה בלא גורל באותו עילוי ,לפי
שהעילוי בכל מקום ישבית הגורל' ,וכ"כ הרשב"א.
והו"ד בריטב"א וכתב 'אבל מורי הרא"ה אומר בשם
רבו הרמב"ן שאין עילוי משבית שום גורל לא בזה
ולא בעלמא ,שהגורל דין והעילוי אינו אלא כעין
הסכמה ,ולא אמרוהו אלא בגוד או איגוד שאין בו
חלוקה ,ולזה דעתינו נוטה'.
ובשו"ת הרא"ש שם כתב 'ולענין פסק הלכה נראה לי
כפירש"י שנתן טעם לדברי רב יוסף ,אבל לפיר"ת
מסתברא טפי טעמא דרבה דכיון שאינו חסר כלום
אלא משום שיכוף את חברו להוסיף דמים בשביל
שהוא חפץ באותה שדה ,מדת סדום היא זו ,דאי לא
תימא הכי כל זה נהנה וזה אינו חסר דכופין על מדת
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סדום אמאי כופין והלא חסר הוא ממון שיתן לו חברו
בשביל הנאתו אם לא נכוף לעשות בלא דמים ,אלא
ודאי כיון שאין לו חסרון אלא במה שיוכל לכוף את
חברו שיתן לו ממון בשביל הנאתו מדת סדום היא,
]וכבר התבאר שלדעת ר"ת אה"נ שאם דורש דמים
אי"ז מ"ס ,וזו סברת ריצב"א שלכתחילה יכול לדרוש
ממון על הנאת חבירו ואי"ז מ"ס[.
אמנם בפסקי הרא"ש סי' מ"ו כתב כר"ת שלעולם
יכולים לומר מעלינן כבר מריון גם כששוות לגמרי,
אם לחבירו יש רווח בזה ,וכ"פ הטור בסי' קע"ד בשם
הרא"ש ,וכתב הדרישה 'ואף על פי שבתשובה כלל
צ"ז דין ב' כתב שדעתו נוטה לדון כפירוש רש"י הנ"ל
אין זה דבר חדש ,הלא נמצא בהרבה מקומות שכתב
בתשובה דלא כמ"ש בפסקיו ודבריו בפסקיו עיקר'.
וממ"ש רב"י 'אם חפץ אתה ליטול שלא בגורל תן בה
כך וכך' ,מבואר שגם אחר שהעלו את מחירה יכול
לומר שאינו חפץ לחולקה ע"י עילוי זה אלא רצונו
בגורל ,וכ"כ הריטב"א 'שאין עילוי משבית שום גורל
לא בזה ולא בעלמא ,שהגורל דין והעילוי אינו אלא
כעין הסכמה' ,ודלא כרשב"א שכתב שיכול לומר להם
אני מוכן להוסיף כו"כ ואם תרצו תנו אתם כו"כ ושוב
לא יוכלו לומר שיעשו גורל כיון 'שהעילוי משבית
הגורל' ]ומשמעות דברי הרשב"א שכך גם סובר רב"י
ולכאורה מרב"י משמע שגם אחר העילוי יכול לומר
שרצונו בגורל כריטב"א[.
ותרתי ארעתא אתרי נגרי ]בכתה"י הוא דבור
המתחיל חדש ולפנינו הוא דיבור אחד עפ"י המרש"ל
והמהר"ם[ לא קאי אעובדא דההוא גברא ]שהיתה
לו שדה סמוכה לשדה הירושה וכדעת רש"י[ אלא
מילתא באנפי נפשיה ,כלומר שתי שדות שיש לכל
אחד נגר ורוצה האחד שיחלקו כל אחת לשתים
שיקח חצי שדה זו וחצי שדה זו ,אמר רבה כופין
על מדת סדום ויטול כל ]אחד[ שדה שלם כדי
שיהא לכל אחד חלק אחד מצרא ,משמע שאמנם
עיקר הדין לחלוק כל שדה לשנים וכמ"ש הרשב"א,
אלא שמשום מ"ס חולקים שדה כנגד שדה.
וכן יש לפרש תרתי ארעתא אחד נגרא ,שהנגר
מפסיק בין שתי השדות ,ואם יחלקו כל שדה
לשתים לא יהיה חלקו אחד מצרא ,שהרי לדעת תוס'
לא מיירי שיש לאחד מהם שדה סמוכה ואם שניהם זו
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ליד זו על שפת הנגרא הרי הם כשדה אחד וודאי שלא
יחלקוהו לארבעה חלקים אלא ודאי שהנגרא מפסיק
ביניהם ונחשבים כשני שדות והשאלה אם לחלוק זה
כנגד זה או לחלוק כאו"א לשנים.
והשתא בהני לא שייך למימר מעלינן כנכסי דבי
בר מריון ,כיון שאין סיבה שיהיה יותר יקר לאחיו
מאשר לו שהרי אין לאחיו שדה סמוכה ,ואם בא לומר
שאעפ"כ רצונו לחלוק כל שדה לשנים אע"פ שזה
גרוע לשניהם ,כדי שאחיו שאולי יהיה יותר לחוץ
ממנו יסכים להוסיף לו דמים כדי שיתרצה לחלוק
כראוי ,בזה מודה רב יוסף דהוי מידת סדום גמורה
ואינו דומה למקום שיש לאחיו שדה סמוכה שאז
באמת השדה שלידה שוה לו יותר.
דאטו אם האחד רצה לחלוק לעשרים נאמר
שיחלקו משום מעלינן ,משמע שהיה מקום לומר
שיכול לומר שרצונו לחלוק לשנים אע"פ שאי"ז
חלוקה ראויה ,אלא שא"כ יבוא לדרוש לחלק גם
לעשרים חלקים וזה ודאי לא מסתבר ,ויש להבין מה
ענין זה לזה ,הרי לחלוק שני שדות לשני חלקים זה
עיקר דינו וכמ"ש הרב"י ,אבל לחלוק שדה אחת
לעשרים חלקים אין זה דינו ואדרבא אמרינן דבכור
דינו לקבל את שני חלקיו במקום אחד דומיא דפשוט
ואיך נאמר שדינו של פשוט לקבל בעשרים מקומות,
]אא"כ כוונתם כגון שנפלו להם עשרה שדות ורוצה
לחלוק כאו"א לשנים ,אמנם א"כ מה מוכיחים מזה,
אה"נ שאם יכול לדרוש לחלוק שדה אחת לשנים כך
יוכל לדרוש לחלוק עשר שדות לעשרים חלקים[.
ויתכן שמעיקר הדין שיש לחלוק בחלוקה הראויה
ביותר ,וסתמא דמילתא הוא לחלוק שדה כנגד שדה,
אא"כ טוען שאין שתי השדות שוין ויש בכל אחת
מעלה אחרת ורוצה לחלוק כל אחת לשתים ,וכגון
שאחת מהם שוה יותר למי שגר סמוך לה ,או שלכל
אחת מהם יש נגרא אחר שלכן רצונו שיחלקו כאו"א
לשנים ,ונידון תוס' כששתיהן שוות לשני האחים,
אלא שאחד מהם לחוץ יותר מחבירו ומכח זה טוען
אחיו שרצונו לחלוק לשנים כדי שאחיו יתן לו דמים
כדי שיתרצה לחלוק שדה כנגד שדה ,ומבחינה זאת
נחשב שאין השדות שוין.
וע"ז הוכיחו שלא מסתבר כך שא"כ יאמר שרצונו
לחלוק לעשרים חלקים שאז אחיו יהיה מוכרח להוסיף
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לו דמים כדי שיסכים לחלוק שדה כנגד שדה ונמצא
שוים לו חלקים קטנים אלו שיוכל למוכרם לאחיו
ביוקר ,וזה ודאי לא מסתבר ,ולכן גם לחלוק לשנים
לא מועילה טענה זו אלא אם יש לו טענה אמיתית
שבאמת השדה הזו שוה יותר או שצורת החלוקה הזו
טובה לו יותר.
ולשון מעלינן נמי אינו מתיישב לפ"ה ,זה חוזר
לתחילת דבריהם ]ומסתבר שלכן כתב המהרש"ל
שהוא דיבור אחד[ והיינו שלר"ת ניחא שאמנם היא
באמת מעולה יותר מחברתה שהרי יכולים למוכרה
בדמים יקרים לאח שצריך אותה ,אבל לרש"י הרי
אינו טוען שהיא באמת מעולה יותר ,אלא שאולי היא
תתברך יותר ולכן אינו רוצה לוותר על זכותו לחולקם
בגורל] ,או שרוצה לחלוק כל שדה לשנים[.
תרתי ]ארעתא[ אחד נגרא ,א"ר יוסף כגון זה
כופין על מדת סדום ,מתקיף לה אביי מצי אמר
בעינא דאפיש אריסי ,פרש"י 'טוב לי שיהא לך שתי
שדות אחת מכאן ואחת מכאן ואחת לי באמצע כדי
שתרבה לך אריסין ותהא שדה שלי משתמרת יפה',
כאן ודאי לפירוש רש"י מיירי שהשדות סמוכות זו
לזו ,אבל עדיין יתכן שאין שתיהן על שפת הנגרא
אלא שהנגרא מפריד ביניהם ,וכך מסתבר שאל"כ
אי"ז שתי שדות אלא שדה אחת ,ומ"מ אע"פ שהנגרא
מפריד ביניהם עדיין השדה האמצעית משתמרת ע"י
האריס שמעבר לנגרא.
ויש להבין לפירוש רש"י לשון הגמרא 'בעינא דאפיש
אריסי' ]וכ"ה בחלק מכתה"י[ ולפירוש רש"י הול"ל
'בעינא דתפיש אריסי' ,אמנם גירסת רש"י 'ניחא לי
לאפושי אריסי'] ,וכ"ה בחלק מכתה"י[ וזה יכול
להתפרש על ריבוי האריסים שיהיו לאחיו בשתי
השדות.
והנה כל זה לדעת רש"י שיש לאחד האחים שדה
סמוכה נמצא יש כאן שלשה שדות ורצונו לזכות
באמצעית כדי שתשתמר ע"י האריסים של אחיו משני
צידיה ,אמנם לדעת תוס' כלל לא מיירי בבר מצרא
ואין כאן שדה אמצעית אלא שתי שדות בלבד ,וא"כ
אין לפרש אפושי אריסי כרש"י.
ומסתבר שתוס' יפרשו כיד רמ"ה שכתב שאמנם שני
השדות אחד נגרא אבל אינם סמוכות זל"ז] ,וכמ"ש
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תוס' שהנגרא מפריד ביניהם[ והאח שרוצה לחלוק כל
שדה לשנים טוען שניחא לו בזה כדי שיוכל הוא
להרבות אריסים ,היינו שיקח לכאו"א מהשדות אריס
אחר ,ויש לו מזה תועלת לשאר דברים שהאריס
משועבד לבעל השדה ,ועוד 'איידי דמקני כל חד
מינייהו בחבריה פלחי טפי'] ,והובא כעי"ז ברגמ"ה
בל"א אחר שפירש בתחילה כרש"י[ ,ולפי"ז מדוייק
לשון הגמרא כפי שהוא לפנינו 'בעינא דאפיש אריסי'
היינו שאני ארבה באריסין ,ואע"פ שבדר"כ יש
עדיפות לבר מצרא ליטול שדה הסמוכה לשדהו אע"פ
שאם אינה סמוכה יוכל להרבות באריסין ,מ"מ סבר
אביי שיש גם עדיפות בשתי שדות נפרדות.
והנה רבינו יונה פירש כתוס' שכאן לא מדובר שיש
לאחד מהם שדה על המיצר ,אלא 'כגון שא' מן האחין
רוצה לחלוק בכל אחד משני שדות אלו ,והאחד מבקש
ליטול א' מן השדות' ,ומ"ש אביי בעינא לאיפושי
אריסי ,הכוונה שאין כאן מידת סדום כיון שיתכן
שירויח במה שיחלקו כל שדה לשנים 'שמא יפול
חבליו באמצע וישתמר שדהו יפה ,מתוך שיזקק חבירו
לב' אריסין מזה אחד ומזה אחד'.
ויש להבין כיון שאין לאחד מהם שדה על המיצר איך
כשיחלקו כל שדה לשנים יהיה חלקו באמצע ,ויתכן
כגון ששני שדות על שפת הניגרא ואם יחלקו כל אחת
לאורכה לשנים ויעשו גורל על כל שדה ושדה אם
יפלו בגורלו שני החלקים האמצעיים נמצא שישתמרו
ע"י אריסיו של חבירו ,שו"ר שכ"כ בחדושי הב"ח
הנד"מ.
ועדיין אינו מרווח שהרי יש יותר אפשרויות שלא
יפלו לו שני החלקים האמצעיים ,ואז גם אין שדותיו
משתמרות ע"י אריסי אחיו וגם אינן סמוכות זל"ז,
ועי' מגלה עמוקות על הרי"ף שתמה כעי"ז על הנמו"י
שפירש כתוס' שמיירי בשתי שדות ,וכרש"י שרצונו
להשתמר ע"י האריסין שבשני צידי שדהו ,וגם הוא
כתב כעין הב"ח ,ועי' מהרש"א ומשמרות כהונה.
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דף י"ג ע"א
תד"ה חד פירש רבינו חננאל שדה אשר מזרחה
וצפונה נהרא ומערבה ודרומה מושך ניגרא ,הלשון
משמע שהנהר תופס שני רוחות וכן הנגרא תופס שתי
רוחות ,ולא כמו שמצויר שהנהר בקר"ז זו והנגרא
בקר"ז זו ,וכ"כ יד רמ"ה 'כגון דמשיך נגרא מקרן
מזרחית צפונית עד קרן מזרחית דרומית ומקרן
מזרחית דרומית עד קרן דרומית מערבית ומשיך
נהרא מקרן דרומית מערבית עד קרן מערבית צפונית
ומקרן מערבית צפונית עד קרן צפונית מזרחית,
דאשתכח דמשיך נגרא תרתי רוחי דסמיכן להדדי מחד
גיסא כמין גם ומשיך נהרא תרתי רוחי אחרניאתא
דסמיכן להדדי מאידך גיסא נמי כמין גם' ,אמנם
הריטב"א כתב בשם ר"ח 'כי הניגרא למזרחית
דרומית והנהרא למערבית צפונית' ,ובכתה"י של תוס'
הלשון 'פי' ר"ח שדה אשר מזרחית צפונית נהר
ומערבית ודרומית נגרא'.
חולקין אותה בקרנא זול פירוש חולקין אותה
באלכסון מקרן מזרחית צפונית לקרן מערבית
דרומית ,ויהיה לכל אחד צד אחד ניגרא וחד צד
נהרא ,יש להבין א"כ מאי קמ"ל פשיטא שכך ייחלקו
ומה לי חלוקה באמצע או מקרן לקרן ,ויתכן שהיה
מקום לומר שאי"ז חלוקה ראויה ,שהרי שדה מרובעת
או מלבנית נוחה יותר לחרישה ונטיעה מאשר שדה
משולשת שהזויות אינן ראויות כ"כ לעבודה.
אמנם רש"י פירש 'שדה של שני אחים שיש נהר על
פני מזרח ונגר על פני צפונה' ולכן חולקין אותה
לשמונה חלקים ,ולכאורה גם כך הוא סתמא דמילתא,
שהרי הנגרא נמשך מהנהר ,ואיך יהיה הנגרא בקרן
הנגדית לקרן שהנהר נמצא בה ,אמנם אם הנהר הוא
משני רוחות השדה כמשמעות תוס' מסתבר שגם
הנגרא יהיה משני הרוחות הנותרים] ,שמכל זוית של
הנהר נמשך נגרא אחד[.
ומה שלא ניחא לתוס' בזה לא התבאר אם משום שלא
ניחא להו שיעשו חלוקה לשמונה חלקים ,וכמ"ש
הריטב"א 'ואינו מחוור דמשום קפידא דנגרא ונהרא
נפזר החלקים כל כך] ,דטוב להם[ שנעשה שני
חלקים שוים בעלוי קרקע כפי מה שהוא ויחלוקו' ,או
משום שלשון קרנא זול משמע שהולכים לקרנות,
ולפירוש רש"י הולכים גם לשתי וערב ישרים,
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וכמ"ש ר"י קרקושא שהקשה על פירוש רש"י 'אמאי
נקט בקרנא זול ,דהא פלגי לה בי מיצעי'.
ולא התבאר בדברי תוס' מה יהיה הדין בגוונא דרש"י,
ומסתבר שתלוי אם מה שלא ניחא להם בפירוש רש"י
הוא מדינא ומשום מ"ש הריטב"א ,או משום שלשון
קרנא זול לא משמע להם דבהכי מיירי ,אבל אה"נ
דלדינא מודים לרש"י.
אבל רש"י ודאי מודה שבגוונא דתוס' הדין כמותם,
והמאירי והנמו"י מביאים את שני הפירושים לדינא,
ומסתבר שאין מכאן ראיה שגם הר"ח מודה דבגוונא
דרש"י יחלקו לשמונה חלקים ,שהרי מי שסובר
כרש"י ודאי מודה לדין התוס'.
וכל היכא דמשיך נהרא או ניגרא קרוי חד גיסא,
הוקשה להם שא"כ אמאי קרי ליה חד גיסא והרי זה
תרי גיסי ,ולא התבאר מה כוונתם לתרץ ,ואולי
שאמנם מבחינת השדה הם תרי גיסי אבל מבחינת
הנהר הוא חד גיסא ,ולשון תו"י 'והא דקאמר חד גיסא
וחד גיסא ,הכי קאמר אכל גיסא וגיסא איכא חד גיסא
נהרא וחד גיסא ניגרא ,ואל תתמה אי קרי חד גיסא
שתי רוחות ,דכי האי גווגא איכא בעירובין' ,ויד רמ"ה
כתב 'דאשתכח דמשיך נגרא תרתי רוחי דסמיכן
להדדי מחד גיסא כמין גם ומשיך נהרא תרתי רוחי
אחרניאתא דסמיכן להדדי מאידך גיסא נמי כמין גם,
דכיון דסמיכן רוחאתא להדדי חד גיסא קרי ליה'.
ולא את הטרקלין כו' אין בהן כדי לזה וכדי לזה
מהו ,רב יהודה אמר אית דינא דגוד או אגוד ,רב
נחמן אמר לית דינא דגוד או אגוד ,יל"ע אם דינא
דגוד או אגוד לרב יהודה הוא מעיקר הדין שא"א
לכוף אחד מהם להשאר בשותפות ,או שמעיקר הדין
א"א לכוף את חבירו לא למכור את חלקו ולא לקנות
את חלקו של חבירו אלא תקנ"ח היא.
וביד רמ"ה כתב 'רב יהודה סבר גוד או אגוד עדיף
דדמי לחלוקה טפי דמסתלקי מהדדי ומטי ליה לכל חד
מינייהו מידי דמתהני ליה מיניה ,ולא עוד אלא שיד
נתבע על העליונה לברור לו רצה קרקע נוטל רצה
מעות נוטל ,ור"נ סבר מיקם בשותפותא ומפלג
באגרא או בתשמישתא עדיף דדמי לחלוקה ולא
מסתלק חד מינייהו ממטו מנתיה בזוזי לגמרי'
ועי' חזו"א סי' ח' סק"א 'נראה דדיני ממונות נמסרו
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לחכמים לקבוע כפי משפטי חכמת התורה שזכו בה
חכמי התורה ,והן הן שנמסרו למשה ,שהרי הן בכלל
משפטים ,והיינו ששכל בני אדם מסכים עליהם'.
רש"י ד"ה אית אית דינא דגוד או אגוד זה שרוצה
לחלוק אומר לזה שאינו רוצה לחלוק ,או קוץ לי
דמים וקנה לך חלקי או אני אקוץ דמים ואתן לך
בחלקך שאי אפשי בשותפותך ,משמע שמיירי כגון
שהאחד רוצה לחלוק והשני אינו רוצה ,ומ"ש שרוצה
לחלוק אין הכוונה שרוצה לחלוק את הטרקלין ,שהרי
אינו בר חלוקה ,אלא רוצה לחלוק את השותפות,
כלומר להפרד מעליו ע"י שיקנה האחד את חלקו של
השני ,וחבירו רוצה שישארו שותפין בטרקלין,
]ויחלקוהו לימים או ישכירוהו או ידורו בו יחד[.
ועי' ר"י מגאש שכתב 'הילכך לרב נחמן האי חצר אי
לאגרא קיימא מגרי ליה לעלמא ופלגי ליה לאגרא,
ואי לדירה קיימא ,כיון דקיימא לן היזק ראיה שמיה
היזק לא מצו למידר בהדדי ,אלא דייר ביה האי חד
שתא והאי חד שתא ,וכעי"ז כתב ר"י קרקושא בשם
הראב"ד.
ויש להבין א"כ למה הוצרך רבא להפליג עד עבד
ובהמה טמאה ,והרי יכל לשאול מטרקלין גופא דמיירי
ביה מתני' ,מה יעשו בו בכור ופשוט ,ובשלמא לתוס'
שהשאלה מצד שבבהמה טמאה אפשר ללכת למקום
רחוק דרך של שני ימים נמצא הבכור משתכר יותר
מכפול ,ניחא שזה ל"ש בטרקלין ,אבל לרמ"ה דטעמא
משום שאין הבכור נוטל פי שנים בראוי ,זה יכל
להקשות על טרקלין עצמו.
רש"י ד"ה אית אית דינא דגוד או אגוד ,זה שרוצה
לחלוק אומר לזה שאינו רוצה לחלוק ,או קוץ לי
דמים וקנה לך חלקי ,או אני אקוץ דמים ואתן לך
בחלקך ,משמע שמפרש גוד מלשון קציצה כמו 'גודו
אילנא וקצצו ענפוהי' שפרש"י קוצו האילן ,ויש
להבין איך יאמר קוץ לי דמים וקנה לך חלקי או אני
אקוץ ואתן לך בחלקך ,אטו בשופטני עסקינן שהקונה
הוא הקוצץ את הדמים ,והרי ודאי שיקוץ דמים
מעטים ,ויתכן שהכוונה קוץ לי דמים וקנה לך חלקי
אם אתרצה בדמים אלו ואם לא אתרצה אני אקוץ
דמים מרובים יותר כדי לקנות את חלקך ,וכך יהיו
מעלים זה על זה עד שהמוסיף יותר יזכה בחלקו של
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חבירו] ,כמו מכירה באכרזתא[.
והרמב"ם בפיה"מ מפרש גוד מלשון משיכה 'ענינו
משוך חלקי לך או אמשוך אני חלקך' ,וכ"כ נמו"י
'כלומר משוך אתה כולו או אני אמשוך כולו' ,והובאו
שני הפירושים בריטב"א ,וכתב שנפ"מ ביניהם שאם
הכוונה למשיכה יתכן שתלוי בשומת בי"ד ,ואין ביד
האחד להעלות את דמיו אבל אם הכוונה לקציצת
דמים 'מכלל דבקציצתן תלוי כמו שירצו' ,ובשו"ע סי'
קע"ד כתב 'אפי' אמר ליתן בו הרבה יותר מדמיו,
צריך השני לקנות או למכור'.
עוד כתב הרמ"א בשו"ע שם 'ואין אדם יכול לומר
לחבירו גוד או אגוד בפחות משויו ,דאם לא כן ידחוק
העשיר את העני למכור את שלו פחות משויו )ב"י
בשם הרמ"ה(' ,והנה הב"י כתב זאת בשם שו"ת
הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סי' מ"ג וז"ל 'מיהו כתב
הרמ"ה דדוקא אם בא לעלות על דמיו שומעין לו אבל
לפחות מדמיו אין שומעין לו שאם אתה אומר כן
עשיר ועני שהניח להם אביהם מידי דלאו בר חלוקה
הרי עשיר אומר לעני תנה לי בפחות מדמיה או אני
אתנם והוא יודע דלרש אין כל וימצא העשיר לוקח
על כרחו דעני בפחות מדמיו ולקתה מדת הדין'.
אמנם ברמ"ה לפנינו כתב ההיפך מזה וז"ל 'רב יהודה
אמר אית דינא דגוד או אגוד דמצי חד מינייהו למימר
ליה לחבריה גוד את כוליה במנה והב לי דמי חולקאי,
ואי את לא ניחא לך למיגד אגוד אנא כוליה במנה
ואיתיב לך דמי חולקך .בין דמעלי ליה בדמים בין
בדמים פחותים כיון דמיבחר ליה לנתבע למיגד או
לאוגודי בהנהו דמים גופייהו הדין עמו' ,הרי שיכול
גם לפחות מדמיו ודלא כמ"ש ב"י בשמו.
וראיתי בהשלמות לחדושי הר"ן ]בבטאון שרידים[
שדברים אלו מובאים שם בשם הרא"ה ,ויתכן שכך
צ"ל גם בשו"ת הנ"ל ,אלא שבהערות שם תמה איך
הובאו דברים בשם הרא"ה בשו"ת הרשב"א ,אלא
אם אין תשובה זו לרשב"א] ,וכך מסתבר שהרי
בחדושי הרשב"א על ב"ב לא מוזכר הרמ"ה כלל,
משמע שלא היה לפניו[.
תד"ה אית נראה לר''י דאפילו בדמים יקרים הרבה
יותר משוייו יכול לומר לו או גוד או אגוד ,ואין
נראה לריצב''א דא''כ יוכל לסלק אחד את חבירו
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ע''י עילוי דמים ]יקרים[ בחצר שאין בה דין
חלוקה ,התיבות המסומנות אינם בכל כתה"י ,ועי'
מהר"ם שתמה בזה ,שהרי בחצר שאין בה דין חלוקה
גם בלא להעלות בדמים אינו יכול לומר גוד או אגוד,
]שהרי בית בלא חצר אינו שוה כלום וכמ"ש
הרשב"א[ ,ולכן הגיה שצ"ל 'בדבר שאין בו דין
חלוקה' ,וכ"כ הב"ח ,ולפי הנוסח של כתה"י ניחא
דבלא"ה לא קאי אחצר ,עוד יתכן ]גם לפי לשון תוס'
שלפנינו[ שס"ל לריצב"א כרמב"ן וכרא"ש שרק
בד"א שלפני הפתח ליתיה לדינא דגוד או אגוד אבל
בשאר החצר איתיה ]וכמו שיובא להלן[ ,ועי'
מהרש"א.
א"ל רבא לרב נחמן לדידך דאמרת לית דינא דגוד
או אגוד ,בכור ופשוט שהניח להן אביהן עבד
ובהמה טמאה כיצד עושין ,כתב הרמ"ה 'בשלמא
גבי פשוט ופשוט איכא תקנתא ,דאי עשאן לשכר
אגרי להו ופלגי ליה לאגרייהו ,ואי עשאן לעצמו נמי
כיון דשוו חולקי להדדי אפשר דמשתמשי בהו לצרכי
ביתא בשותפותא בהדי הדדי] ,היינו בלא חלוקה כלל
וישאר בתפוסת הבית[ ,אלא בכור ופשוט כיצד יעשו
בין היכא דעשאן לעצמו בין דעשאן לשכר ליכא
תקנתא ,דאי משתמשי בהו בהדי הדדי כיון דלא שוו
חולקי להדדי אית ליה לבכור פסידא ,וכל שכן היכא
דמוגרי להו דלא שקיל בכור חלק בכורה באגריהו
דהוה ליה ראוי'] ,שהרי הלכה כרבנן שבמה
שהשביחו הנכסים אחר מיתת האב לפני החלוקה אין
לבכור פי שנים ,וסבר רבא שחלוקת ימים אינה
חלוקה[.
א"ל שאני אומר עובד לזה יום אחד ולזה שני
ימים ,מבואר ברמ"ה שזו חלוקה גמורה ,ומעתה כל
מה שמשביח בימים של הבכור הוא שלו מעיקר הדין,
'דכי אמרינן דאגרא כי האי גוונא גבי בכור ראוי הוי,
הני מילי באגרא דנפל בשותפותא אבל באגרא דנפל
לבתר חלוקה לא ,והאי כאגרא דנפל לאחר חלוקה
דמי ,דכיון דפלגי להו ליומי ואסתלק ליה כל חד
מינייהו מיומא דחבריה בקנין או במשיכה ואיסתיים
ליה יומיה דכל חד מינייהו ,קנייה לההוא מידי ליומיה,
דהאחין שחלקו לקוחות הוו וליומיה נמי הויא מכירה,
ואגרא דנפיל בההוא יומא ברשותא דמריה נפיל',
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קמג

כלומר שאחר שחלקוהו לימים שוב גם אם ישכירוהו
יטול כאו"א מהשכר כנגד הימים שיש לו.
נמצא התחדש בדברי ר"נ שחלוקת ימים נחשבת
חלוקה לכל דבר ,ומדוייק בזה לשון ר"נ 'שאני אומר
עובד לזה יום אחד ולזה שני ימים' ,היינו שלא בא
לומר היכי תמצי בעלמא ,אלא בא לומר דין מחודש
שחלוקת ימים שמה חלוקה ולאפוקי מסברת רבא,
והובא פירוש זה גם ברמב"ן וברשב"א ובריטב"א.
ויל"ע לפי מ"ש הרמ"ה שחלוקת ימים חלוקה גמורה
היא ,האם הימים צריכים להיות קבועים ,למשל
שיהיו לפשוט ימי ראשון ורביעי או שלישי ושישי
והשאר של הבכור ,ואם נפל חג ביומו של אחד מהם
הפסיד ,או שהחלוקה לעולם היא שני ימים לזה
ואחריו יום לזה ולאו דוקא בימים קבועים.
ואם החלוקה לימים קבועים מסתבר שלא יחלקו כל
שבוע אלא כל שבועים ,היינו שיטול הפשוט ימי
ראשון ורביעי בשבוע זה ושלישי וששי בשבוע
שאחריו וכעזה"ד לעולם ,שהרי יום שישי אינו יום
שלם ומה"ת שיפול לעולם בחלקו של אחד מהם.
שו"ר בנתיה"מ סי' קע"א 'ראובן ושמעון שותפין
שנתפשרו בחילוק זמנים ,ודר בו ראובן שנה אחת,
ובשנה השניה שנפל בגורל שמעון לדור בבית נשרף
הבית תיכף ,אין שמעון יכול לתבוע מראובן שכר חצי
שנה ראשונה מן שנה ראשונה שדר בו ראובן ,וזה
נראה פשוט בחלוקות זמנים ,דדמי לחלוקות מטלטלין
ושטרי חובות שמבואר לקמן בסימן קע"ו שאם נפסד
אצל אחד מהם שאין יכול לתבוע מחבירו החצי ,וכן
מבואר בגיטין דף מ"ב גבי נגח שור יום של רבו
לרבו ,אף שהעבד נפסד לגמרי' ,ומסתבר שלפי"ז ה"ה
בחלוקת ימים הימים הם קבועים.
א"ל שאני אומר עובד לזה יום אחד ולזה שני
ימים ,כתב הרמ"ה שאע"פ שאין הלכה כר"נ ואית
דינא דגוד או אגוד ,מ"מ מר"נ נשמע לדידן היכא
דליכא דינא דגוד או אגוד 'עבדינן כרב נחמן דעובד
לזה יום אחד ולזה שני ימים'.
עוד כתב הרמ"ה שאת שני הימים של הבכור נותנים
לו רצופין כמו שבחלוקת קרקע נותנים לו אחד
מצרא ,ולפי"ז בבכור ושני פשוטים לא נאמר שיטול
הבכור יום אחד ואחריו שני הפשוטים שני ימים

קמד
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וכעזה"ד אלא לעולם יטול שני ימים רצופין.
א"ל רבא לרב נחמן לדידך דאמרת לית דינא דגוד
או אגוד ,בכור ופשוט שהניח להן אביהן עבד
ובהמה טמאה כיצד עושין ,א"ל שאני אומר עובד
לזה יום אחד ולזה שני ימים ,כתב הרמב"ן 'והוי
יודע דדוקא בעבד ובהמה טמאה הוא שחולקין בימים,
אבל מרחץ ובית הבד כיון שיכולין להשתמש בהן
כאחד אין חולקים בימים אלא א"כ רצו ,שהרי העשיר
אומר לעני הרי אני רוצה להשתמש בהם בכל שעה',
ויל"ע אם גם בבכור ופשוט כך יהא הדין אע"פ
שהבכור מפסיד ,שכל עוד לא יחלקו בימים אינו נוטל
כפלים בהשתמשות ולא בשכירות.
בכור ופשוט שהניח להן אביהן עבד ובהמה טמאה
כיצד עושין ,משמע שבהמה טהורה ניחא ליה
ששוחטין אותה וחולקין את הבשר ,אמנם עי' יד
רמ"ה 'והוא הדין דאפילו בבהמה טהורה נמי הוה יכיל
לאקשויי ליה כגון שור העומד לחרישה ועז לחלבה
ורחל לגיזתה ,דאי למיפלג בבשרייהו לאו נחלק ושמו
עליו הוא'.
תד"ה בכור ואומר ר''ת דפשוט ופשוט ניחא ליה
שיעבוד לזה יום אחד ולזה יום אחד ,אבל בכור
ופשוט קשיא ליה אם יעבוד לבכור ב' ימים הרי
נטל הבכור יותר מפי שנים ,שאם יש עיר רחוקה
מהלך יום אחד שמשתכרים בה הרבה שיש שם
סחורה בזול ופשוט שאין לו שהות אלא יום אחד
לא יוכל לילך שם ,והבכור שיש לו ב' ימים יכול
לילך שם ומשתכר יותר הרבה מפשוט ,ומסתבר
שגם בעבד יש את אותה נפ"מ ,שהרי כשהולך לעיר
אחרת לוקח עמו גם את העבד.
ויש להבין א"כ מה יהיה הדין בשני פשוטים ,אם
יחלקו יום כנגד יום הרי שניהם יפסידו וע"כ יחלקו
שני ימים כנגד שני ימים ,ולמה לא יחלקו גם בבכור
ופשוט ארבעה ימים כנגד שנים ,או שבועיים כנגד
שבוע ,ואולי לעולם זמן כפול שוה יותר מכפליים
מזמן אחד שהרי יש גם ערים רחוקים מהלך ארבעה
ימים או שבועיים.
ויש להבין וכי בחלוקת שדה אינו כך ,והרי ודאי
ששני שליש של שדה שוים יותר מכפול מהשליש של
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הפשוט] ,והרי לעיל מעלינן ליה כנכסי דבר מריון
כיון שרצונו שיהיה שדותיו סמוכים זל"ז[ ויתכן
שאמנם שדה כפולה שוה יותר מכפלים משדה אחת,
אבל אין זה הפרש גדול כ"כ ולא נחשב שלקתה מידת
הדין ,משא"כ חלוקת ימים 'שאם יש עיר רחוקה
מהלך יום אחד שמשתכרים בה הרבה שיש שם
סחורה בזול וכו' ,והבכור שיש לו ב' ימים יכול לילך
שם ומשתכר יותר הרבה מפשוט ,הרי שההפרש
ביניהם הוא הרבה יותר גדול מסתם חלוקה של שליש
ושני שליש.
עוד יש לבאר שאה"נ אין בין חלוקת שדה לחלוקת
בהמה טמאה ,אלא שבחלוקת שטח השדה פשיטא
שאין אחר חלוקה כלום ,וכל השאלה בחלוקת ימים
שסבר רבא שעדיין הם שותפין אלא שמשתמשים
שניהם בצורה כזאת ,וע"ז הוקשה לו שבצורה כזו
מרויח הבכור יותר ,והשיב לו ר"נ שחלוקת ימים היא
חלוקה ,ושוב אין מתחשבים במה שמרויח יותר.
וכ"מ ממ"ש הריטב"א 'וא"ל שאני אומר עובד לזה
יום אחד ולזה שני ימים .פי' ואפילו ישוו יותר השני
ימים מכפל של יום אחד אין בכך כלום כיון שבכורתו
גורם ליטול שני חלקיו ביחד ,שאף בחלוקת שדה
מתעלה חלקו בכך'.
ומשני דמ''מ כך חולקיןא ,יש לבאר המו"מ ביניהם,
שרבא ס"ל שחלוקת ימים אינה חלוקה ממש ועדיין
הם שותפין ,ואינה אלא היכי תמצי שלא ישתמש אחד
יותר מחבירו ,ולכן הוקשה לו שבבכור ופשוט הבכור
מרויח יותר מכפליים ,וא"ל ר"נ שזה דין חלוקה ממש
כמו שיש חלוקת הגוף בשטח כך יש חלוקה בזמן
וכמ"ש הרמ"ה ,ואם שוה יותר אין בכך כלום שהרי
גם כשיחלקו את גוף הדבר אפשר לעשות בשטח של
שני שדות יותר מכפלים מאשר בשדה אחת.
וניחא לשון ר"נ 'שאני אומר עובד לזה יום אחד ולזה
שני ימים' ,היינו שבא לחדש דין שאע"פ שאתה סבור
שאי"ז חלוקה אני אומר שזו חלוקה ,אלא שקשה
להעמיס את כל זה בדברי תוס' שסתמו שמ"מ כך
חולקין.
ויתכן שגם לר"נ אי"ז דין חלוקה ומ"מ חולקין כך
אע"פ שנמצא הבכור מרויח יותר ,ומה שהקדים
א תיבות אלו אינם ברוב כתה"י
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'שאני אומר' ,כיון שלא בא לחדש דבר לרבא ,שגם
הוא ידע שאפשר לחלוק לימים אלא שסבר שאי"ז
חלוקה הגונה ,וא"ל ר"נ שאני אומר שלמרות הטענה
שלך כך חולקים ,שו"ר כעי"ז בתו"ח 'דקדק בדבריו
ואמר לו שאני אומר משום דרבא נמי ידע דאיכא
למימר הכי דלהכי לא קמיבעיא ליה בפשוט ופשוט,
דהוה פשיטא ליה דעובד לזה יום אחד ולזה יום אחד,
אלא דבכור ופשוט לא ניחא ליה למימר שיעבוד לזה
יום אחד ולזה שני ימים מהטעם שכתב רבינו תם,
לכך השיב לו שאני אומר כו' דאע"ג דלדידך לא
מסתבר למימר הכי אני אומר כן'] .וכבר צויין שברוב
כתה"י של תוס' אין את הסיום הזה[.
ור"י מפרש דלהכי נקט בכור ופשוט משום דאמר
במי שהיה נשוי דשור לחרישה ועומד לחרישה
דכ"ע השכר לאמצע אף על פי שאין לזה כי אם
מנה ולזה מאתים ,ולהכי פריך כיצד יעשו דעכשיו
אין הבכור נוטל פי שנים ,ומשני דעובד לזה יום
אחד ולזה ב' ימים ,לכאורה די בזה שגם אם היו
חולקין בשוה בשכירות ,אבל כאן עושין חלוקה
בימים וכאו"א נוטל ימים לפי חלקו ,אמנם מהמשך
דבריהם משמע שאין זה הטעם אלא משום שדוקא
שם אדעתא דהכי השתתפו משא"כ כאן ,ולפי"ז גם
אם ישכירו את הבהמה לא יחלקו בשוה ,ויש להבין
א"כ למה הוצרך ר"נ לומר שעובד לזה יום אחד ,אם
כל הקושיא היתה מצד שהשכר לאמצע הול"ל דוקא
התם דאדעתא דהכי השתתפו ,שו"ר שכבר עמד בזה
בשעורי רבי שמואל עי"ש מה שהביא מחדושי
הגרש"ש סי' ה' .
ולא דמי לשור לחרישה ועומד לחרישה דהתם הוי
השכר לאמצע משום דמעיקרא אדעתא דהכי
נשתתפו אבל גבי בכור ופשוט דלא שייך האי
טעמא כל אחד נוטל כפי חלקו.
מי שחציו עבד וחציו בן חורין ,עובד את רבו יום
אחד ואת עצמו יום אחד דברי ב"ה ,לכאורה הוא
כעין פשרה והיכי תמצי שלא יפסיד האדון ע"י
שיחלקו ביניהם את העבודה ,אבל אי"ז חלוקה ממש
שהיום הוא עבד ולמחרת ב"ח ,אמנם מבואר בגיטין
דף מ"ב שאם 'נגחו שור יום של רבו לרבו יום של
עצמו לעצמו' ,משמע שהיא חלוקה גמורה לענין דיני
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הממונות] ,חוץ מאיסורא דל"א 'יום של רבו ישא
שפחה יום של עצמו ישא בת חורין'[.
ב"ש אומרים תקנתם את רבו את עצמו לא תקנתם,
חת"ס הקשה איזה תקנה עשו כאן לרבו ,הרי גם
מעיקרא היה עובד את רבו האחד יום אחד ואת רבו
השני יום אחד ,ותי' שלולי התקנה לא היה יכול
לעבוד בו כלל עבודת עבד שהרי חציו ב"ח ,ולכן עשו
תקנה שיום אחד יעבוד כעבד ויום שני יהיה כב"ח
לעצמו.
א

אלא כופין את רבו ועושה אותו בן חורין ,וכותב
שטר על חצי דמיו ,לכאורה את השטר הזה היה
צריך לכתוב לפני השחרור ,אמנם עי' מנ"ח מצוה
תקס"ט שהקשה למה כלל צריך שטר שחרור והרי
יכול לצאת בכסף ע"י השט"ח שכותב על דמיו] ,ואז
הרווחנו שאין איסור של המשחרר עבדו[ ,וכתב
שכ"ז שלא השתחרר 'לא מהני כלל מה שיכתוב לו
שטר אדמיו ,דהאי שטרא חספא בעלמא הוא ,כיון
דליכא שעבוד גופו עדיין ,דאכתי עבדא הוא וגופו הוא
של אדון לא מהני שטריה ג"כ' ובזה ניחא שרק אחר
השחרור כותב את השט"ח.

תד"ה לישא לישא שפחה אינו יכול .ואע''ג דאמר
בהבא על יבמתו דהכל מודים בעבד שאין לו חייס
ולא קיים פריה ורביה ,בגמרא שם נחלקו רי"ו ור"ל
בהיו לו בנים בגיותו והתגייר אם קיים פריה ורביה,
ואמר רבא 'הכל מודין בעבד שאין לו חייס ,דכתיב
שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמור'.
ואף על גב דאמר בהבא על יבמתו דהכל מודים
בעבד שאין לו חייס ולא קיים פריה ורביה והכא
נמי אם ישא שפחה לא קיים כיון שהולד מתייחס
אחריה ,יש להבין הרי כמו שאין לעבד חייס כך אין
לשפחה חייס ,ואיך כתבו שהולד מתייחס אחריה,
ואדרבא היה להם לשאול על מ"ש לישא ב"ח אינו
יכול ,והרי גם אם היה יכול לישא ב"ח לא היה מועיל
לו כיון שאינם מתייחסים אחריו אלא אחריה ,ובאחד
מכתה"י כל התיבות המסומנות אינם ,וכן תוס' בגיטין
וביבמות הקשו כעין כאן בלא הוספה זו ,ולפי"ז ניחא.

א כ"ה בכתה"י וכ"ה בפסחים ובחגיגה ובגיטין ובערכין ובעדויות.

קמו
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שוב התבוננתי שלק"מ ואמנם כוונתם שלשפחה אין
חייס ,ומ"ש שהולד מתייחס אחריה היינו לאפוקי
שאינו נחשב בנו אלא בנה וכמ"ש 'האשה וילדיה',
ושוב אין נפ"מ מה דינו של אותו בן כיון שאינו נחשב
כלל בנו ]ולפי האמת גם אינו נחשב בנה[ ,לאפוקי אם
היה נושא בת חורין שיש לה חייס היה מקיים מקצת
פ"ו שהרי הבן הנולד היה מתייחס אליו במקצת מצד
החצי ב"ח שיש בו] ,עי' במנ"ח מצוה א' שדן בחציו
עבד שהוליד מבת ישראל אם קיים הצד ב"ח שבו
פ"ו[ אבל כעת שנשא שפחה כל הולד נחשב בנה ,וגם
אם היה ב"ח גמור לא היה מקיים בזה כלל מצות פ"ו.
ואפי' שבת לא קיים ,כדמשמע התם דשבת תלוי
בפריה ורביה ,לכאורה כוונתם למ"ש 'איתמר היו לו
בנים ומתו וכו' ורבי יוחנן אמר לא קיים פריה ורביה
לשבת יצרה בעינן והא ליכא' ,ויש להבין אה"נ כשאין
שבת אין קיום פ"ו ,אבל מנ"ל שכשאין פ"ו אין גם
שבת.
אמנם עי' פרי יצחק ח"א סי' מ"א 'וכוונתם להא דאמר
רבא מ"ט דר"נ אליבא דב"ה ]שיוצא יד"ח פ"ו בזכר
או נקבה[ שנאמר לשבת יצרה והא עבד לה שבת
ע"ש' ,וגם הוא הקשה 'דהרי בגמ' מבואר להיפך
דפו"ר תלוי בשבת ,דמשום דשבת מקיים בחדא דהא
עבד לה שבת ,לכך ס"ל לר"נ אליבא דב"ה דגם פו"ר
מקיים בחדא ,אולם מנ"ל דשבת תלוי בפו"ר'.
מ''מ אור''י לא כופין לרבו לעשותו בן חורין
משום פריה ורביה אם היה יכול לקיים אפי' שבת
כל דהו ,כיון שהוא אנוס ,יש להבין היכן מצינו שני
דיני שבת ,שבת גמור שתלוי בפ"ו ,ושבת כל דהו
שמתקיים גם ע"י עבד שנושא שפחה.
ויש לבאר שיש שבת מדברי קבלה ,שאינו מצוה
גמורה שהרי לא נאמר בו ציווי ,אלא גילוי שרצון
הקב"ה בישוב העולם ,ומ"מ אע"פ שאין ציווי מפורש
ודאי שיש ענין לעשות רצון השם ,וזה מתקיים גם
ע"י עבדים ,וזה נקרא שבת כ"ד ,וחוץ מזה במה
שנאמר שלשבת יצרה יש הוכחה שמצוות פ"ו היא
מצוה חשובה ,וכמ"ש בהמשך דבריהם ,ויתבאר עוד
בהמשך.
תוס' ד"ה שנאמר
שנאמר לא תהו בראה וגו' ,הא דלא מייתי קרא
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דפרו ורבו ,אור''י בר מרדכי משום דלשבת יצרה
שייך אפי' בצד עבדות ,בגיטין דף מ"א סיימו 'אבל
פרו ורבו לא שייך אלא בצד חירות' משמע שפ"ו אינו
שייך בצד עבדות ,ולא משום שאנוס שהרי גם בשבת
הוא אנוס ,אלא משמע שאין כלל מצות פ"ו בעבד.
ועי' תוי"ט בגיטין פ"ד שמה שאין עבד מצווה בפ"ו,
הוא משום 'דאתתא לא מפקדה אפריה ורביה וכל
מצוה שאין האשה חייבת בה אין העבד חייב בה'.
אמנם משל"מ פ"י ממלכים ה"ד כתב 'דלא נאמר כלל
זה אלא במצות עשה שהזמן גרמא שהנשים פטורות,
להך מלתא אתקיש עבד לאשה מג"ש דלה לה ,אבל
במ"ע שלא הזמן גרמא כגון פ"ו דמדינא היו הנשים
חייבות ,אלא שגזרת הכתוב הוא שמעטם משום
דכתיב וכבשוה ,דרך האיש לכבוש ואין דרך האשה
לכבוש ,גבי עבדים דלא שייך האי טעמא לא ילפינן
משום ג"ש דלה לה'.
היינו שמעיקר הדין היה על עבד להתחייב בכל
המצוות אלא שמהיקישא דלה לה ממעטינן ליה ממ"ע
שהז"ג ,ואין בכלל המיעוט דברים שאשה לא שייכת
בהם ועבד שייך בהם כגון פ"ו ,ולכאורה גם לפי
דבריו יש מקום לומר שעבד שהוא עצמו כבוש ועומד
אינו בכלל 'וכבשוה' ,ואע"פ שיכול להלחם אבל אינו
יכול לכבוש ,שהרי מה שקנה עבד קנה רבו.
והטו"א בחגיגה דף ב' דחה את סברת המשל"מ וס"ל
שאדרבא מעיקר הדין היה עבד פטור מכל המצוות
אלא מגז"ש דלה לה מאשה ילפינן לחייבו במה
שאשה חייבת ,וממילא במה שלא למדנו אינו חייב,
הו"ד במנ"ח מצוה א' ,וכעי"ז כתב קר"א במו"ק דף
ח' .
וכבר מצינו סברות אלו בתו"י כאן וז"ל 'וא"ת הא
אמרינן בפ"ק דחגיגה דכל מצוות שאין האשה חייבת
בה אין העבד חייב בה ,והא איכא פריה ורביה דאין
האשה חייבת ועבד חייב ,וי"ל דאין למידין מן
הכללות ]אע"פ שלא אמר חוץ מפ"ו[ ,ועוד י"ל
דאפילו היו למידין התם לא דוקא ,דלא הוי אלא
ריהטא דתלמודא לאוקושיי דלמיפריך מייתי לה התם,
ועוד י"ל דדוקא נמי הוי ,ודוקא בדבר דשייך באשה
שניהם שוין אבל פריה ורביה לא שייך בה דאין דרכה
לכבוש ובמילתא דלא שייך בה לא הוי כללא ,דהא
איכא מילה ,א"נ י"ל דלא פסיקא ליה למיתני חוץ
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מפריה ורביה ]כי אולי יש עוד מצוות[ ו'כל' לאו
דוקא'.
וכעי"ז כתב תוס' רי"ד 'דעבד נמי שייך בפרו ורבו,
ואף על גב דאיתקש לאשה ,דאשה היינו טעמא
דממעטי' לה מפני שאין דרכה לכבוש ,אבל עבד דרכו
לכבוש ,אלא משום דכי נקט האי קרא ולא נקט פרו
ורבו משום דפרו ורבו לא מיירי אלא בהתירא ולא
באיסורא ,וכיון דהאי מיתסר בכל אשה לא מיפקד
בפרו ורבו'.
וחציה שפחה וחציה בת חורין דלא כפו את רבה
לשחררה אלא משום שנהגו בה מנהג הפקר ,הא
דלא כפו אותו משום שבת ,דשמא אפילו
כשתעשה בת חורין לא תקיים משום דלא מפקדא
אפריה ורביה ,כדאמרינן בהבא על יבמתו דאיתתא
לא מפקדא אפריה ורביה ,משמע שעל קיום שבת
אין כופין ,עי' קר"א ביבמות דף ס"ו 'והא דאין כופין
לרבה משום דכיון דלא מיפקדא שמא לא תקיים
אח"כ ,ולפי שיטתם ד'לשבת' מן התורה היא ,הא גופא
קשיא אמאי לא נכוף אותה לקיים מצות שבת ,ועוד
צ"ע מהא דשמעתין דבעינן דווקא באה מחמת טענה,
על כן נראה דבאשה לא שייך כלל אפילו עשה
דלשבת ,כיון דבעיקר מצוה לא מיפקדא ,וכן משמע
מהא דתני' בתוספתא )פ"ח ה"ב( דאשה רשאה
לשתות כוס עקרים שלא תלד ,וכן מוכח מעובדא
דדביתהו דר"ח.
ור''י מפרש דלכך לא נקט קרא דפרו ורבו משום
דפטור הוא מאותה מצוה כיון שהוא אנוס ,וכדי
שיתחייב בה לא כפינן לרבו לעשותו בן חורין,
מבואר שאין אדם חייב להפסיד ממון כדי לסייע
לחבירו לקיים מצוה שאין בידו לקיימה לולי עזרתו,
ואולי גם אם חבירו חייב לעבור עבירה באונס אינו
חייב להוציא ממון כדי להצילו מאונס זה.
עי' מנחת שלמה ח"א סי' ז' 'מותר לבשל עבור חולה
שבסכנה שדרוש לו אוכל חם או שתיה חמה ,אף אם
אצל שכנו ישנו אוכל חם ושתיה חמה וכו' ,אין השכן
או כל אדם אחר חייבים מעיקר הדין למסור בשבת
את האוכל שהכינו לעצמם ,כדי למנוע בישול עבור
החולה שבסכנה ,אם ע"י מסירתם לחולה יישארו הם
ללא אוכל חם בשבת'.
וכדי שיתחייב בה לא כפינן לרבו לעשותו בן
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חורין ,דא''כ בכל העבדים נכוף רבם לשחררם כדי
שיתחייבו בכל המצות ,יש להבין איך מדמה עבד
שאינו מחוייב כלל בשאר מצוות ,לחציו בן חורין
שמחוייב בפ"ו אלא שאינו יכול לקיימם כיון שהוא
אנוס ,שו"ר בקוה"ע סי' מ"ח שהקשה כן וז"ל 'וצ"ע,
דלא דמי כלל ,דאנוס בר חיובא הוא ,אלא דפומא הוא
דכאיב ליה ,אבל בכל העבדים ,אינן בני חיוב כלל',
עי"ש בס"ק י"ד שכתב 'ומשמע מזה דאנוס לאו בר
חיובא הוא' וכ"כ קה"י בסי' י' 'ומוכח מכאן דהתוס'
סברי דאנוס הוא פטור גמור ודמי ממש לאינו מחויב
בדבר' ,עי"ש שהאריך בזה.
ולכך נקט קרא לא תהו בראה משום ]שמשמע[
שהיא מצוה רבה ומשום הכי כפינן ,ובפ''ב
דמגילה נמי מייתי להאי קרא משום הכי ,גבי אין
מוכרין ספר תורה אלא ללמוד תורה ולישא אשה,
ללמוד תורה דאמר מר גדול ת''ת שמביא לידי
מעשה ,לישא אשה נמי לא תהו בראה אלא לשבת
יצרה ,יש להבין איך יתכן ששבת שנלמדת מקרא
דדברי קבלה וגם לא נאמר בה ציווי מפורש ,תהיה
חשובה יותר ממצות פ"ו שהיא מצות עשה גמורה
המפורשת בתורה.
ויש לבאר שמצות פ"ו היא מצוה המוטלת על העבד
וכיון שהוא אנוס הרי פטור ממנה ואין האדון חייב
להפסיד כדי להצילו מהאונס ,משא"כ מצות שבת
אינה דוקא על העבד אלא רצון השם במילוי העולם,
ואת רצון השם הזה חייב האדון לקיים כמו שהעבד
חייב ,ולכן כיון שתלוי בו כופין אותו לשחררו.
עוד יש לבאר שאין כוונתם ששבת חשובה יותר
ממצות פ"ו ,אלא לעולם כל הכפיה היא רק מצד
מצות פ"ו ,אלא שמצד זה לחוד לא היו כופין את רבו
כמו שלא כופין משום שאר מצוות כיון שהוא אנוס,
ומ"ש ולכך נקט קרא לא תהו בראה משום שהיא
מצוה רבה ,היינו שלכן מצות פ"ו היא מצוה רבה
יותר משאר מצוות עשה ,בזה שרצון השם שהעולם
יתמלא בבני אדם ,ולכן כופין על מצות פ"ו אע"פ
שהוא אנוס] ,ודוקא בחציו עבד ,אבל עבד גמור
שיכול לקיים שבת שוב מצד פ"ו גרידא לא כייפינן
לרביה[ ,וכן משמעות תוס' בגיטין דף מ"א 'אי נמי
נקט האי קרא משום דמוכחא דמצוה רבה היא' ,היינו
שזו הוכחה שפ"ו היא מצוה רבה ]וכמ"ש לעיל
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ששבת תלויה בפ"ו[.
אמנם חוץ ממה שמקרא דלשבת יצרה מוכח שפ"ו
היא מצוה רבה ,מוכח גם שיש ענין בישובו של עולם,
ומצד זה יש מצוה מדברי קבלה גם על אשה ועבד,
]וזה מ"ש לעיל שחוץ משבת שתלויה בפ"ו יש גם
שבת כל דהו[.
אמנם תוס' בחגיגה דף ב' כתבו 'לא תהו בראה האי
עשה אלים טפי מפרו ורבו כדאמר במגילה בפרק
בתרא מוכר אדם ס"ת לישא אשה וללמוד תורה
ומייתי לא תהו בראה' ,ומסתבר שזה דלא כמ"ש כאן
בשם ר"י אלא כריב"ם.
***
תוס' ד"ה כופין
כופין את רבו ,וא''ת אמאי כופין ,ליתי עשה דפרו
ורבו וידחה לא תעשה דלא יהיה קדש ,לכאורה אין
כוונתם שישא שפחה שהרי בזה אינו מקיים פ"ו ,אלא
שישא בת חורין ,ויש להבין שא"כ הול"ל וידחה ל"ת
דלא תהיה קדשה ,ועי' משמרות כהונה 'ומ"ש ל"י
קדש לאו דוקא אלא לא תהיה קדשה' ,ועי' מהר"ם
בגיטין דף מ"א ורש"ש כאן.
ומשמע מדבריהם שאם ישא בת חורין יקיים בזה
החציו ב"ח מצות פ"ו ,ועי' מנ"ח שדן בחציו עבד
שהוליד בנים מבת חורין אם לחלק הב"ח שבו יש
קיום מצוה] ,אמנם הנידון שלו מצד שאין בנים אלו
יכולים לינשא[.
וא''ת אמאי כופין ,ליתי עשה דפרו ורבו וידחה לא
תעשה דלא יהיה קדש ,עי' תפארת יעקב בגיטין דף
מ"א שהקשה 'שהרי אם מתה אשתו או שהה עמה
עשר שנים ולא ילדה או שילדה נקבות לא קיים מצות
פר"ו כלל וצריך לישא אחרת ,א"כ כל ביאות של זה
יעבור בלאו ,ועשה לא יקיים כלל'.
ואומר רבינו יצחק חדא דבעידנא דמיעקר לאו לא
מקיים עשה ,דמשעת העראה קא עקר ללאו ועשה
דפרו ורבו לא מקיים עד גמר ביאה ,אבל בגמר
ביאה מקיים ,ואע"פ שעדיין לא נולד בן ,מ"מ מעשה
המצוה הוא בגמר הביאה ,ובעיקר תי' תוס' עי' טו"א
בחגיגה דף ב' שמוכיח מכמה מקומות שאם 'א"א
לקיים עשה בענין אחר לא בעינן בעידנא דקא מיעקר
לאו מקיים לעשה'.
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ועוד דהיא אסורה לינשא לו דלגבי דידה ליכא
עשה ,עי' רע"א שמוכח מכאן דלא כמ"ש הכפו"ת
ביומא דף פ"ו 'דכל מ"ע דרמיא על איש א' ומוטלת
עליו לעשותה בחברת אחר ,דוחה ל"ת שבתורה אף
על גב דלגבי אחד מהם ליכא עשה'] ,כגון יבום
בחייבי לאוין ואונס שאנוסתו אסורה עליו בל"ת[.
ועוד דהיא אסורה לינשא לו דלגבי דידה ליכא
עשה ,יש להבין למה הוצרכו להגיע למה שהיא אינה
מצווה ,תיפו"ל מצדו ,שהרי את האיסור של לא יהיה
קדש עובר החציו עבד ,ואת המצוה של פ"ו מקיים רק
החציו ב"ח.
שו"ר בטו"א בחגיגה דף ב' שדן בזה וז"ל 'דליכא
למימר אתי עשה דפ"ו ודחי ל"ת דלא יהי' קדש ,דלא
אמרינן עשה דוחה ל"ת אלא אם העשה הוא באותו
דבר של הל"ת ,כגון כלאים בציצית דבאותו חוט של
תכלת שעובר משום כלאים דסדין של פשתן ,בו
בעצמו מקיים מ"ע של תכלת בציצית ,אבל הכא
העשה דפ"ו הוא בצד חירות שבו ,דאי מצד עבדות
אינו מצווה על פ"ו ,ואי נסיב בת חורין עובר על צד
עבדות משום ל"ת דקדש ,והא בהאי צד ליתא לעשה
אלא באידך צד החירו' ,וכיון דאין העשה חלה באותו
צד עצמו שעובר על ל"ת ,לא אתיא עשה דהאי צד
ודוחה ל"ת דאידך צד ,כיון דלא הוי דומיא דכלאים
בציצית דנפק' לן מיני' דעשה דוחה ל"ת' ,אמנם
מסקנת הטו"א שאע"פ 'שאין העשה ול"ת בדבר א'
אפ"ה עשה דוחה ל"ת.
ועוד )אפי' מפקדאא( דאפשר לה באחר ,יש להבין
הרי למעשה אינה מחוייבת במצוה ומה להם לתרץ
שגם אם היתה מחויבת לא היה נדחה כיון שאפשר לה
באחר ,מה לי במה שהיה אם היתה חייבת כשלפי
האמת אינה חייבת ,ואולי כוונתם מצד מצוות שבת,
שגם אם היתה דוחה ל"ת ]וגם אם אשה מחויבת
בשבת[ ,אבל לא תדחה ל"ת כיון שאפשר לה באחר.
ועוד כיון דאפשר לקיים שניהם ע''י כפיה לא
דחי ,משמע שעשה דוחה ל"ת אינו הותרה אלא
דחויה ,ועדיין יש להבין מה"ת נכפה את האדון
כשיכול העבד לקיים את העשה ע"י דחיה ,הגע
בעצמך מי שאין לו אלא מצה של איסור שמסקנת
א תיבות אלו אינן בכת"י
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השאג"א בסו"ס צ"ו 'אם אין לו מצה דהיתרא אלא
של איסור בלבד כגון של חדש וכיוצא בו מלאוי
גרידי שאינן בעונש מיתה וגם אין עמהם עשה ,אוכל
ממנו כזית מצה של מצוה בליל פסח' ,ואם יש לשכנו
הקרוב אל ביתו מצות של היתר האם נכפה אותו
ליתנם לו כדי שלא יעבור זה על איסור.
וא"ת היכי כפינן לשחררו ,והא אמרי' בפ' השולח
דכל המשחרר עבדו עובר בעשה ,וכי תימא מצוה
שאני ,וכי אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה
חבירך ,כדאמרי' בריש שבת ,בחדושי הרשב"א
בשבת דף ד' תירץ 'דשאני התם כיון דחציו בן חורין
לית בהו משום בהם תעבודו משום צד חירות שבו',
ועי' קצוה"ח בסי' קע"א סוף סק"א.
והאחרונים הקשו מהא דאמרינן גבי חציה שפחה
וחציה בת חורין שכפו את רבה לשחררה כיון שהיו
עוברים איסור על ידה ,אבל בלא"ה לא כייפינן ליה
כיון שאסור לשחרר את עבדו ,עי' חת"ס שכל דברי
הרשב"א הם רק בלא התקנה של ב"ה שעובד את
עצמו יום אחד ואת רבו יום אחד ,שאז אסור האדון
לעבוד בו עבודת עבד ,אבל אחר התקנה נמצא שיכול
לעבוד בו ביום שלו וחזר עליו האיסור לשחרר עבדו,
ואע"פ שחזרו ב"ה להורות כב"ש ,היינו בעבד
שמצוה על פ"ו ולא בשפחה שבה מודים ב"ש
שחולקים לימים ,וממילא יש עליו את האיסור
לשחררה ,ולא התירו אלא משום דעבדי בה איסורא.
והא דשחרר ר"א עבדו בהשולח שנכנס לבית
הכנסת ולא מצא שם י' ,התם משום דר"א גופיה
עשה מצוה בכך שהשלים המנין ,לכאורה המצוה
היתה מה שהתפלל בציבור ולא מה שהשלים את
המנין שזה רק הכשר המצוה.
ועי' בחדושי הרמב"ן בגיטין שם שתמה 'וכי מפני
מצוה להתפלל בציבור דחו עשה שבתורה וכו' ,וי"ל
נמי אין הכי נמי דאתיא האי מצוה ודוחה עשה
שבתורה שכיון שבא הקדוש ברוך הוא לבית הכנסת
ולא מצא שם עשרה מיד כועס' ,ולפי"ז ניחא דעיקר
ההיתר לעבור בעשה הוא משום השלמת המנין ולא
משום התפלה בציבור.
ואומר ר"י דמשום מצוה רבה שרי אף על גב
דעובר בעשה ,כדאמרי' ריש תמיד נשחט אין לך
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דבר שמתעכב אחר תמיד של בין הערבים אלא
קטרת ונרות ופסח ומחוסר כפורים דערבי פסחים,
ומפרש התם משום דאתי עשה דפסח שיש בו כרת
ודחי עשה דהשלמה ,אלמא קעבר כהן אעשה
דהשלמה כדי שיקיים מחוסר כפורים מצות פסח,
בחדושי הרמב"ן בשבת דף ד' כתב שאין משם ראיה
'ואיכא למימר שאני כהנים דשלוחי ישראל שוינהו
רחמנא והוא אינו יכול לזכות מעצמו'.
וא''ת אמאי כופין וימכור עצמו בעבד עברי ,למ''ד
בפ''ק דקדושין מוכר את עצמו רבו מוסר לו שפחה
כנענית) ,ולמ''ד נמי דאפי' אין לו בנים רבו מוסר
לו שפחה כנעניתא( ואע''ג דאין עבד עברי נוהג
אלא בזמן שהיובל נוהג כדאמרי' בפ' האומר
בקדושין ,הא בבית שני נהג יובל כדפי' ר''ת
בהשולח גבי הלל תקן פרוזבול ,משמע שנוקטים
שמחלוקות ב"ה וב"ש לא היו אלא בזמן בית שני ,ויש
להבין הרי גם אחר החורבן היו עדיין ב"ש וב"ה,
והרי הבת קול שיצאה שהלכה כב"ה יצאה ביבנה,
כמבואר בירושלמי סוף פ"א דיבמות 'באיכן יצאת בת
קול ,רב ביבי בשם רבי יוחנן אמר ביבנה יצאת בת
קול'.
ואור''י דאין זה תקנה ,דאסור למכור עצמו בעבד
עברי ,כדאמרינן בפ''ק דקדושין אוזן ששמעה על
הר סיני כי לי בני ישראל עבדים וגו' ,עי' מהרש"א
'וליכא לאקשויי דאכתי אמאי כופין את רבו לשחררו
ואומרים לו חטא כדי שיזכה עבדו ,טפי הל"ל שיחטא
העבד עצמו וימכור עצמו כדי שיזכה ,די"ל דודאי
משום מצות פרו ורבו דהוה מצוה רבה כופין את רבו
לשחררו ולעבור בעשה ,אבל למכור עצמו כיון דלא
קיים אלא שבת כל דהו לא דחינן העשה דכי לי בני
ישראל'.
ועי' טו"א שהקשה על דבריהם ,שהרי משמע שרק
שלא לצורך אסור למכור עצמו] ,ולכן א"ל ר"ט
לאותו ממזר שאם היה בא קודם היה אומר לו למכור
א"ע בע"ע כדי לטהר את בניו[' ,דודאי תקשה לפי"ז
ימכר עצמו דאין לך צורך גדול מזה דה"ל לדבר מצוה
כדי שלא יעבור הרב בעשה דתעבודו ,אלא אפי' למאי
דפירשתי דבכפי' זו אין עובר הרב בעשה מ"מ למה
א ליתיה בכתה"י
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נכוף לרב לשחררו ולהפקיע זכותו בחנם ,ואי משום
לשבת ,ימכר עצמו לעבד עברי דה"ל לצורך ,דלית לן
בה משום כי לי בני ישראל עבדים' ,ועי' מנ"ח מצוה
מ"ב.
וא''ת וישא חציה שפחה וחציה בת חורין ,ונהי
דאינו יכול לקדשה דאתי צד עבדות ומשתמש בצד
אשת איש ,משמע שחלים הקדושין ,ולכאורה הוו
קדושין שאין מסורים לביאה ,ואולי קושייתם לאביי
שהלכה כמותו דהוו קדושין ,ועי' אבנ"מ אם לדעת
רבא תפסי קדושי כה"ג ,ועי' רע"א בגיטין דף מ"ג.
וא''ת וישא חציה שפחה וחציה בת חורין ,ונהי
דאינו יכול לקדשה דאתי צד עבדות ומשתמש בצד
אשת איש ,ישאנה בלא קדושין ,כדאמר לישא
שפחה כו' ,משמע דאי הוה מותר בשפחה לא
כפינן לרבו ,אע''ג דאין קידושין תופסין בשפחה,
מ''מ היה נושאה בלא קידושין ,יש להבין הרי
מבואר בגמרא שאינו יכול לישא שפחה ,ומה הקשו
שישא חצי שפחה ,הרי אותו איסור שיש בשפחה יש
בחצי שפחה ,אלא ע"כ שסברו כעת שצד העבד
משתמש בצד שפחה וצד בן חורין בצד בת חורין,
וא"כ למה לא יכול לקדשה ועדיין רק הצד ב"ח
משתמש בצד א"א וצד העבד בצד השפחה.
ויש לבאר שבקושיא סברו שחציו עבד וחציו ב"ח אין
הכונה שגופו מתחלק לשנים אלא נחשב כמו שהוא
עבד במקצת וב"ח במקצת ,ומצד זה אינו אסור במי
שהיא ג"כ חציה ב"ח שהרי יש בשניהם צד קדישות,
]עי' תו"י 'וממזר גמי נושא שפחה משום דאתי שניהם
מטיפה דלא תפסי בה קידושין ,ממזר בא מחייב
מיתות וכריתות שאין קידושין תופסין בהן ויש
בשניהם צד קדישות'[.
וכל זה לענין איסור לא יהיה קדש ,שאינו חל על מי
שהוא בעצמו קדש או מקצת קדש ,וכמ"ש תוס' שלכן
ממזר מותר בשפחה כיון שבא מאיסור קדישות ,וה"ה
א"ל שאיסור מקצת קדישות אינו חל על מי שיש בו
מקצת קדישות ,משא"כ לענין איסור א"א ,סו"ס מצד
ב"ח שבה היא א"א נמצאת היא מקודשת במקצת,
והרי עבד אסור בא"א וגם במי שהיא א"א במקצת,
ומה שהוא ב"ח במקצת ומצד זה היא אשתו ואינה
אסורה עליו לא יועיל לו ,כיון שהוא גם מקצת עבד
ומצד המקצת עבד שבו אינה אשתו כלל ,והרי הוא
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אסור בה כמו שאסור בא"א דעלמא ,שהרי אינה
אשתו של הצד עבד שבו ,שו"ר בדברות משה סי' י"ב
הערה ס"ו שדן בזה.
וי"ל דהשתא נמי אתי צד עבדות ומשתמש בצד
חירות ,ולא דמי לפרדה דאמר בפרק אותו ואת בנו
דמרביעין עליה מינה ולא אמר דאתי צד חמור
ומשתמש בצד סוס ,דהתם כלאים כתיב דמשמע
שני מינים דומיא דשור וחמור דחרישה ,ופרדה
מין אחד בפני עצמו ומטעם זה מותר לרכוב עליה,
יש לבאר שלא כמו שסברו בקושיא שנחשב מקצת
עבד ומקצת ב"ח ,אלא נחשב כמו שחציו עבד וחציו
ב"ח ,והחציו עבד הוא קדש גמור והחציה ב"ח אינו
כלל קדש וממילא אסורים זב"ז.
וא"ת וישא ממזרת ,דצד עבדות מותר בממזרת
כדתנן בהאומר בקדושין יכולין ממזרין ליטהר
כיצד ממזר נושא שפחה ,ובצד חירות נמי מותר
כדתנן בפרק עשרה יוחסין ממזרים וחרורים
מותרין לבא זה בזה ,ואור"י דאין זה תקנה
להרבות ממזרים בישראל ,עי' מהרש"א 'בהך קושיא
דישא ממזרת נמי צ"ל דישאנה בלא קדושין משום צד
א"א וכ"ה בתוס' בפרק השולח'.
וא''ת וישא נתינה ,דחרורי ונתיני מותרין לבא זה
בזה כדתנן בפ' עשרה יוחסין ,וצד עבדות נמי
מותר בנתינה ,דאמר בריש יש מותרות ממזרת
ונתינה לישראל איכא בינייהו] ,מבואר שם
שאלמנה לכה"ג יש לה כתובה ושניות דרבנן אין להן
כתובה ,וטעם החילוק אמר רשב"א שאלמנה לכה"ג
הוא מרגילה ]שהרי היא נפסלת בביאתו[ ולכן קנסוהו
שיתן לה כתובה ,וזו היא מרגילתו ]שניה שאינה
נפסדת בנישואיה לו[ לכן קנסו אותה שלא יהא לה
כתובה ,ורבי אמר דטעמא משום שאלמנה לכה"ג
אסורה מהתורה וד"ת אין צריכין חיזוק ,ושניות
אסורות מדברי סופרים וצריכין חיזוק ,ונפ"מ בין שני
הטעמים בממזרת ונתינה לישראל[ ,למ''ד ]מפני
שהללו ד"ת ,ממזרת ונתינה נמי ד"ת ,ולמ"ד[ מפני
שמרגילה ,הא ]היא[ מרגלה ליה ]כיון שאינה
מפסדת בנישואיה לו ,ואם משום שבנה ממזר כמותה
ויקפיד ע"ז הבעל ,אינה חוששת לזה[ ,פי' שיכול
להכשיר זרעו ע''י בנו שישא שפחה] ,ולכן לא
יקניטנה בעלה שבגללה נפסלו בניו ,מוכח שגם בנה
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של הנתינה יכול להכשיר זרעו ע"י שישא שפחה
וא"כ מוכח שנתין מותר בשפחה[.
וי''ל דלעולם אסור נתין בשפחה מ''מ מרגלה ליה
כיון שיכול להכשיר אפי' ע''י איסור ,דהאי גברא
לא איכפת ליה באיסור ]שיעשה בנו[ ,דהא ]הוא
בעצמו[ נסיב ממזרת או נתינה.
וא"ת ומ"ש דנתין אסור בשפחה וממזר מותר ,הא
נתין ]שהוא משבעה עממין[ נמי הוי מפסולי קהל
כמו ממזר דכתיב לא תתחתן בם.
ואור"ת משום דממזר קדש ועומד לפי שנולד
מאיסור חמור דלא תפסי קדושין ,ולכך לא מיתסר
בלאו דלא יהיה קדש ,יש להבין אם ממזר נחשב
קדש איך גיורת שאסורה לינשא לעבד משום לא
תהיה קדשה ,מותרת לינשא לממזר שהוא קדש
ועומד.
ויש לבאר שהאיסור לא יהיה קדש שלא ישא שפחה,
אינו משום שהשפחה היא הקדשה ולכן אסור לשאת
אותה ,אלא שבזה שנושא שפחה עושה עצמו לקדש,
וכן אשה הנישאת לעבד נהיית בזה קדשה ,ואיסור זה
אינו על ממזר כיון שהוא כבר קדש ועומד ולא נחשב
שעושה עצמו לקדש ,וממילא פשוט שאין איסור על
גיורת לינשא לממזר ,שהרי לא נאמר בה איסור
לינשא לקדש כיון שאינה בכלל קהל ה' ,אלא יש
עליה איסור לינשא לעבד שאין בו תפיסת קדושין
כיון שבזה היא עושה את עצמה לקדשה ]היינו בביאה
זו[ ,אבל בנישואיה לממזר אע"פ שהוא קדש ועומד
לא נעשית בזה לקדשה שהרי קדושין תופסין בה,
וכיון שהיא אינה קהל ה' ממילא מותרת לינשא לו.
ומש"נ שהאיסור הוא שלא להיות קדש ,פשוט שאין
הכוונה שבביאה ראשונה נהיה קדש ושוב יותר בכל
השפחות שבעולם כמו ממזר ,דממזר הוא חפצא של
קדש ,וכמ"ש תוס' 'קדש ועומד' משא"כ הנושא שפחה
הביאה היא ביאה של קדישות ,ולא שנעשה הוא עצמו
מעכשיו לקדש ועומד.
תוס' רי"ד בקדושין דף ס"ט כתב 'ממזר נושא שפחה
כי אף על פי שאין קדושין תופסין בשפחה מותר
לישא אותה ,ודוקא בשפחה הותר אבל לא בגויה,
דלא יהיה קדש ליתה בממזר משום דכתיב מבני
ישראל ,אבל לאו דלא תתחתן שם סתם כתב והוזהרו
ממזרים כישראל בשאר כל המצות' ,ויש להבין למה
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ממזר אינו נחשב מבני ישראל.
ועי' פסקי ריא"ז 'הממזר אסור בגויה שהרי הוא בכלל
לא תתחתן כמו שביאר מז"ה ,ומותר בשפחה ,שנ' לא
יהיה קדש מבני ישראל ,הכשרים ולא הפסולים',
]כמדומה כוונתו שמבני ישראל משמע מיעוט ולא כל
בני ישראל למעוטי ממזר ,ויל"ע אם בנשואין לגויה
יש משום לא יהיה קדש חוץ מלא תתחתן שהרי גם
בה לא תפסי קדושין ,או כיון ששייך בה אישות כלפי
גוי אינה בכלל קדש ששייך בשפחה של"ש בה כלל
אישות[.
ובעיקר קושית תוס' עי' רמב"ם בפט"ו מאיסו"ב ה"ד
'התירו לממזר לישא שפחה כדי לטהר את בניו שהרי
הוא משחרר אותם ונמצאו בני חורין ,ולא גזרו על
השפחה לממזר מפני תקנת הבנים' ,והוא לשיטתו
שלאו דלא יהיה קדש הוא על ביאה דרך זנות ולא על
עבד ושפחה שאין בהם לאו מהתורה.
ומיהו בזכור ובהמה אין להתירו אפי' למאן דמפיק
להו בפרק ד' מיתות מולא יהיה קדש ]למדנו
אזהרה לשוכב אזהרה לנשכב מניין תלמוד לומר לא
יהיה קדש מבני ישראל ואומר וגם קדש היה בארץ
עשו ככל התועבת הגוים אשר הוריש וגו' דברי רבי
ישמעאל רבי עקיבא אומר אינו צריך הרי הוא אומר
ואת זכר לא תשכב משכבי אשה קרי ביה לא תשכב[
דאין להתירו בקדישות אלא באותן שהוא בא ממנו
ומקדישות דזכור ובהמה לא בא,
וא"ת ומ"ש דגירי וחרורי מותרים בנתינה
ואסורים בשפחה ,ואף על גב דתרוייהו חייבי
לאוין ,דוקא מנתינה קשה להם אבל מה שמותרים
בעמוני ומואבי וממזרת ניחא להם ,ששם כתוב קהל
והם אינם קהל ,אבל באיסור נתינה לא נאמר קהל
והוקשה להם למה גרים מותרים בו ,מאי שנא
מאיסור קדש שאסורים בשפחה.
ואור"י דנתיני דתפסי בהו קדושין גמרינן משאר
פסולי קהל ,כגון עמוני ומואבי מצרי ואדומי
דמותרין בקהל גרים דלא איקרי קהל ,אבל שפחה
דלא תפסי בה קדושין לא ילפא מינייהו.
ועי' תו"י שהקשה כעין קושית תוס' כיון שממזר
מותר בחרורי ומותר בשפחה למה עבד משוחרר
אסור בשפחה ,ותירץ 'דיש לחלק דדוקא חרורי
וממזרי יש להשוותם שמותרים לבא זה בזה משום
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דבשניהם איכא תפיסת קדושין וממזר נמי נושא
שפחה משום דאתי שניהם מטיפה דלא תפסי בה
קידושין ,ממזר בא מחייב מיתות וכריתות שאין
קידושין תופסין בהן ויש בשניהם צד קדישות ,אבל
משוחרר בשפחה אינם שוין לפי דבמשוחרר תפסי בה
קדושין ובשפחה לא תפסי בה קדושין ,ומש"ה אינו
יכול לישא שפחה ,ואי משום שבאה מצד קדישות הא
קי"ל גר שנתגייר כקטן שנולד דמי' ,וכתב שבזה ניחא
מה שהקשו תוס' 'מאי שנא דגירי וחרורי מותרים
בנתינה אע"ג דאיכא לאו דלא תתחתן ,ובלאו דלא
יהיה קדש אסורין'.
***
ת"ש שני אחין אחד עני ואחד עשיר והניח להן
אביהן מרחץ ובית הבד ,עשאן לשכר השכר
לאמצע ,עשאן לעצמו הרי עשיר אומר לעני קח
לך עבדים וירחצו במרחץ ,קח לך זיתים ובא ועשה
בבית הבד ,הר"י מגאש הסתפק אם כשעשאן לשכר
יש דין גוד או אגוד ]כששניהם עשירים או כשהעשיר
תובע גוד או אגוד[.
וצדדי הספק יש לבאר שהצד שיכול לומר גוד או
אגוד הוא משום שחלוקת השכר אינה חלוקה ממש
ונחשבים עדיין שותפין ,וכיון שא"א לחלוק את הגוף
יכול לומר שאינו רוצה להשאר בשותפות עמו ,ואין
חבירו יכול לדרוש חלוקת ימים להלכה דאמרינן גוד
או אגוד ,והצד השני יתכן שכיון שעשויה לשכר
ואפשר לחלוק את השכר הרי יש כאן חלוקה ראויה,
ואינו דומה לחלוקת ימים שלהלכה יכול לומר שרוצה
גוד או אגוד ואינו רוצה להפסיד חלק מהימים ,אלא
הוי כחצר שיש בה כדי חלוקה שאין בה דין גוד או
אגוד ,וה"ה כאן כיון שעשויה לשכר הרי השכר עשוי
לחלוקה ולמה יוותר האחד על זכותו שיהיה לו חלק
במקום.
ורב"י כתב 'ודקאמ' עשאן לשכר השכר לאמצע ,לאו
למימרא שלא יוכל העשיר לומר גוד או איגוד ,דודאי
אף על פי שיש שם תקנה בשכירות ,אית דינא דגוד
או איגוד ,אלא דכל כמה דלא אמר הכי השכר
לאמצע' ,וכ"כ בעה"מ.
והרמב"ם בפ"א מהל' שכנים ה"ב כתב 'אם עשאו
האב לשכר השכר לאמצע כל זמן שירצו לעמוד
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בשותפות' ,ויל"ע אם די באחד שרוצה לפרק את
השותפות ולומר גוד או אגוד או דוקא אם שניהם
רוצים ,ומבואר במ"מ 'כל זמן שירצו לעמוד
בשותפות אבל אם רצה אחד מהן לומר גוד או איגוד
שומעין לו'.
עשאן לעצמו הרי עשיר אומר לעני קח לך עבדים
וירחצו במרחץ ,קח לך זיתים ובא ועשה בבית
הבד ,כ"ה הגירסא שלפנינו ,ויש להבין מה ענינו של
העשיר ליתן עצות לעני איך להשתמש בבית המרחץ,
וביותר שאי"ז עצה כלל ועיקר שהרי הוא עני ומנין
לו כסף לקנות עבדים ,ומשמע שהיה דו"ד ביניהם,
ויש לבאר מה היתה טענת העני שעליה השיב העשיר
קח לך עבדים ,אם שרצונו שיקנה העשיר את חלקו,
היה לעשיר להשיבו שכיון שאין כאן אגוד אין גם
גוד.
וכנראה מהרשב"ם לקמן דף קע"ב שרצה העני
להביא אנשים מהשוק שירחצו שם בשכר ,והשיב לו
העשיר שאין לו רשות לכך ' ,דבההיא חזקה שהניחו
אביו יהיה לעולם ,ולא יניחו לו להרבות ולהביא בני
אדם במרחץ אלא מבני ביתו' ,וזה כגירסא שלפנינו
'קח לך עבדים וירחצו במרחץ' ,היינו שאע"פ שאין
בידו להרבות בני בית ,אבל יכול להרבות עבדים וע"ז
אינו מקפיד ,ובלבד שלא יביא אנשים מהשוק ,ואם
אין לו כסף לקנות עבדים מזלו גרם ,וכעי"ז כתב
הרמב"ן במלחמות לקמן 'שאינו יכול להביא בני אדם
מן השוק ולהרחיצם ביומו ,אלא אם יש לו עבדים
מרחיץ את עצמו ואת עבדיו עם של חבירו בכל יום',
וכ"כ הנמו"י שם ,וזה דלא כתוס' שגם בעשאן לעצמו
אם מוצאים מי להשכיר משכירין והשכר לאמצע
וכ"כ מהר"ם מרוטנבורג ]בתשובה תתקכ"ד[ 'וכגון
שאין העני מוצא למי שישכיר חלקו'.
אמנם רש"י פירש 'קח לך עבדים שיחממו אותו
ורחוץ בו' ,משמע שלא גרס כלפנינו ,אלא 'קח לך
עבדים ורחוץ בו' ,וכעי"ז באחד מכתה"י 'קח לך
עבדים וירחצוך בבית המרחץ' ,ולשון הטור 'אומר
העשיר לעני קח לך עבדים ורחוץ במרחץ' וכעי"ז
כתב בפסקי הרי"ד 'פי' אינו מניחו העשיר להשכירם
אלא אומ' אם יש לך זיתים טחון בבית הבד ,ואם יש
לך עבדים שיחממו לך המרחץ תרחוץ ,ואם אין לך
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איני מניחם להשכירם דזילא לי מילתא להשכירם,
כיון שאבי לא השכירם ,ונמצא העני מפסיד חלקו'.
והיינו שהעני אינו יכול כלל להשתמש במרחץ כיון
שאין לו מי שיחממנו עבורו ,וע"ז א"ל העשיר שיקנה
לו עבדים שיחממוהו עבורו.
וכ"מ ממ"ש רגמ"ה 'אינו יכול לומר עני לעשיר גוד
והב לי דמי חלקי מן מרחץ ובית הבד דאין לי במה
לישתמש בו כלום ,או תן לי דמים ממה שאתה
משתמש בו יותר ממני ,דיכול העשיר לחזור ולומר
לעני כו' .ומן שמיא קנסוהו לאותו עני ואין לו על
העשיר כלום' ,משמע כרש"י שכיון שאין לו עבדים
שיחממוהו אין לו 'במה לישתמש בו כלום' ,וטענת
העני לא שרוצה להביא אנשים מהשוק אלא רצונו
שישלם לו העשיר על מה שמשתמש בחלקו.
ויל"ע אם תשובת העשיר קח לך עבדים היא בדוקא,
כיון ששייך שיהיה לעני שימוש במרחץ אע"פ
שבפועל אין לו כסף לקנות עבדים ,אבל אם אין
המקום ראוי לו מצד עצמו ולא יתכן שיהיה לו בו
שימוש ,כגון מי שהניח תפילין לבנו האחד ולבת בנו
השני ,שלבת אין מה לעשות בתפילין אלו וכסף
לקנותם אין לה ,האם אז נכוף את השני לקנותו או
שימכרוהו ויחלקו בדמים ,וסתבר שגם אם אינה
יכולה לתבוע כך מ"מ אין לו רשות להניחם כל יום
כל היום שבזה ודאי משתמש בחלקה.
עשאן לעצמו הרי עשיר אומר לעני קח לך עבדים
וירחצו במרחץ קח לך זיתים ובא ועשה בבית הבד,
כתב בעה"מ שגם בעשאן לעצמו יכול העני לומר
לעשיר שרצונו לחלוק לימים ,והרמב"ן במלחמות
הקשה א"כ למה שנינו הרי העשיר אומר לעני קח לך
עבדים שמשמע שהעשיר מפסיד על העני חלקו ,הרי
אינו צריך ליקח עבדים אלא יחלוק בימים וישכור,
ויפה כחו בזה יותר ממה שעשאן לשכר שהרי יכול
להשכיר חלקו לעולם ,והשוכר ירחץ עם העשיר בכל
שעה ,ואם רצה חולק בימים ,ואלו ברישא אינו חולק
בימים ,אלא ודאי לא אמר חולקים בימים במרחץ
ובית הבד כיון שאפשר לעשיר להשתמש כל שעה
במחצה שלו אין ממעטין ממנו הנאה שלו ,וזהו שאמר
רבינו הגדול ז"ל דאי לית ליה לעני עבדים ולא זיתים
אכיל הלה וחדי ,וכ"כ הרשב"א לקמן דף קע"ב ומכאן
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שאין רשאי העני לומר לעשיר לחלוק עמו בימים
והוא שישכיר ביומו לאחרים כמו שכתב הר"ז הלוי
ז"ל.
ומסתבר שאע"פ שטענת העשיר טענה שרצונו לרחוץ
כל יום ואינו רוצה שישכירוהו אחרים ,מ"מ אם רצונו
לרחוץ בו כל יום כל היום הוא ועבדיו ,אינו רשאי
שהרי ודאי נמצא משתמש בחלקו של חבירו וחייב
להעלות לו שכר על זה ואע"פ שאם לא היה העני כאן
ועבר והשתמש יתכן דהוי זה נהנה וזה אינו חסר אבל
לכתחילה יכול למונעו מלהשתמש יותר מחצי הזמן
בחינם.
ובדעת בעה"מ יתכן שכאן מיירי שאין אפשרות
להשכיר את המרחץ ואין אנשים שירצו לבוא ולרחוץ
בו ,וכמ"ש תוס' 'לאו דוקא עשאן לשכר דהוא הדין
אפילו עשאן לעצמו אלא שמוצא להשכיר' ,משמע
שמיירי שאין אפשרות להשכיר ,וממילא לא תועיל לו
חלוקת ימים ,אע"פ שיכול לדרוש אותה אם היתה
מועילה לו.
עי' חזו"א סי' ז' סק"ג לענין רחיים של קיטור שהיו
שני שליש של ראובן ושליש של מוכרי הקמח,
ורוצים מוכרי הקמח לחלוק לימים ,ודי להם בשני
ימים לכל צרכי העיר] ,ושוב אין לראובן מה לעשות
בארבעת הימים שנפלו בחלקו[ והם בבחינת עשיר
ואומרים לראובן קח לך חטים ועשה בד' הימים,
ונראה דהדין עם החנונים וכו' ועובדא זו באה לפני
אאמ"ו הגאון ז"ל וזיכה את החנונים.
ושאלה זו נשלחה לרמ"ש ]שו"ת או"ש ח"ב סי' מ"ט[
וכתב 'בראשית עיוני הוי פשיטא לי כמוש"כ כת"ר
דאם אינם מוציאים להשכיר אז מצי טחין מי שיש לו
חטים בחלק הרחיים שלו ולא מצי שני לעכב עליו,
דמצי אמר בדידי קא טחינא ובשלי אני משתמש,
דאעפ"י שהוא עשוי להשכיר וקנאוהו בשותפות לשם
כך להשכיר ,בכ"ז בשעה הפנויה שאינם מוצאים
להשכיר מצי העשיר לטחון והעני אינו יכול לעכב
עליו כדמשמע פשטא דשמועא' ,אמנם בהמשך הוא דן
שכיון שמה שהם טוחנים הוא כדי למכור ממילא
נחשב 'כמשכיר הרחיים שיטחנו אחריה ,דמאי נפק"מ
ליה אם קמחא טחינא קא זבין ומחשב שכר הטחינה
על החיטים או משכיר לאחרים לטחון את החטים
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שלהם ,בזה יתכן לומר דהוי שכר טחינה לאמצע'.
תד"ה אם לאו דוקא עשאן לשכר .דהוא הדין
אפילו עשאן לעצמו אלא שמוצא להשכיר ,משמע
שגם במרחץ שעשאו אביו לעצמו ]דהיינו מרחץ קטן[
יכול העני לטעון שרצונו להשכיר ,והדין עמו אם יש
למי להשכיר ,אמנם הרשב"ם לקמן דף קע"ב כתב
שאינו יכול להכניס לשם אנשים זרים ,כיון שאביהם
השתמש לעצמו יכול לומר 'דבההיא חזקה שהניחו
אביו יהיה לעולם ולא יניחו לו להרבות ולהביא בני
אדם במרחץ אלא מבני ביתו'.
דף י"ג ע"ב
טול אתה שיעור ואני פחות שומעין לו ,וגוד או
אגוד נמי שומעין לו ,פרש"י 'טול אתה שיעור ואני
פחות ,כגון חצר שאין בה שמנה אמות ואמר זה חלוק
וטול לך ד' אמות ואני המותר ,וגוד או אגוד נמי שלא
רצה למחול כלום אלא קנה חלקי או אקנה חלקך',
משמע שגם בחצר אמרינן גוד או אגוד.
וכ"ה משמעות הרשב"א שכתב 'וקיי"ל דאית דינא
דגוד או אגוד וכדפסיק אמימר ,ומיהו בארבע אמות
של חצרות לית דינא דגוד או אגוד שאם אין חצר
לפרק משאו אין בית ואמר ליה אי בדמי לית לי ואי
לזבוני לא בעינא דבלא חצר לית בית ראוי לדירה'.
משמע שרק בד"א שלפני הפתח ל"א גוד או אגוד
אבל בשאר החצר אמרינן ,וכן מפורש בשו"ת
הרשב"א סי' תתקי"ב 'ודע כי בד' אמות של פירוק
משא אין בהו דינא דגוד או אגוד ,דאי אמר ליה
חבריה גוד מיני אמר ליה לית לי זוזי למיגד ,ואי אמר
ליה אגוד מינך ,אמר ליה ביתי לא פסידנא דבית בלא
פירוק משא לית' כלום ,וכ"ש אי לית ליה דוכתא
למיעל ,דאי אפשר לו לפרוח באויר ,אבל בד' של
מילואה של חצר שדברה בהם משנתנו אי לית בה
בחצר כדי לזה וכדי לזה ,ודאי אית דינא דגוד או אגוד
ככולהו הנך דמתניתי'.
אמנם הרמב"ן לעיל כתב 'והוי יודע שאין דין גוד או
איגוד אמור בגמ' אלא על סיפא דמתני' ,אבל ארישא
דאין חולקין את החצר עד שיהא בה ד' אמות לזה וכן
לזה ,לא שייך האי דינא ,דהא חזי ליה חצר בשתוף
וצריך ליה ,ואין בית בלא חצר כלום ,וכל שכן אם
נכנס ויוצא דרך שם שאין אומרין לו לאדם מכור
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חלקך ופרח באויר ,ולעולם אין לך חצר שיהא בה דין
זה אלא אם כן הוא מוקצה שאחורי הבתים שאינו
ראוי להם ,או חורבה לעצמה שאין שמה חצר' ,משמע
שגם בגוף החצר ליכא דינא דגוד או אגוד.
וכעי"ז כתב הרא"ש 'ודינא דגוד או איגוד קאי אכולה
מתני' זולתי אחצר ,לפי שאינו דבר העומד לעצמו
אלא משתמש הוא לבית ואין בית בלא חצר ,וכיון
שהבתים מספיקין לשניהם צריכין הן להשתמש
בשותפות בחצר' ,גם ממנו משמע שלא רק בד"א
שלפני הפתח כך הדין אלא גם בגוף החצר.
ובשו"ע סי' קע"א כתב 'ומהאי טעמא אין בחצר דין
גוד או אגוד ודווקא בד' אמות הצריכין לכל פתח ,או
בדרך הצריך לכניסה ויציאה ,אבל בשאר חצר
אמרינן גוד או אגוד' ,ומצויין שם המקור לזה טור
בשם הרא"ש וב"י בשם הרמב"ן ובשם הרשב"א.
ולכאורה זה אמנם כרשב"א ,אבל משמעות הרמב"ן
והרא"ש שלעולם אין בחצר שאין בה כדי חלוקה
דינא דגוד או אגוד ,ועי' ביאור הגר"א שהרשב"א הוא
המקור של הרמ"א ,וכתב שבזה ניחא שאין צ"ל 'שזה
הכלל דברייתא לא קאי אחצר כמ"ש הרא"ש] ,אלא[
דאף אחצר קאי' ]כלומר אמילואה של חצר שבזה
עוסקת המשנה[.
אלא לאו חסורי מחסרא והכי קאמר ,טול אתה
שיעור ואני פחות שומעין לו ,וגוד או אגוד נמי
שומעין לו ,ואתא רשב"ג למימר אין שומעין לו,
כ"ה לפנינו וכ"ה בחלק מכתה"י ,והיינו שבא לומר
שיש שני דרכים למי שרוצה להפרד משותפות בחצר
שאין בה כדי חלוקה ,האחד שיוותר לחבירו שיטול
כשיעור בחינם וזה סבר כעת דפשיטא דמהני,
ואפשרות שניה שיאמר לו גוד או אגוד בכל החצר
וע"ז חולק רשב"ג ,ואמנם יש אפשרות שלישית
שיאמר לו טול אתה כשיעור בדמים ואני פחות או אני
אטול כשיעור בדמים ואתה פחות ,נמצא זה כעין גוד
או אגוד אבל לא בכל שבע אמות של החצר אלא רק
בחצי אמה המשלימה לשיעור חצר ,ובזה לכאורה
המשנה לא עוסקת.
אמנם בחדושי הריטב"א כתב של"ג חסורי מחסרא
שמשמע שהדין הראשון עוסק בטול כשיעור בחינם
והדין השני בגוד או אגוד בכל החצר ,שא"כ אין קשר
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בין שני הדינים ול"ש להוסיף דין שאינו קשור לדין
הראשון] ,אלא ה"ג[ 'אלא לאו הכי קאמר טול אתה
שיעור ואני פחות שומעין לו ,וגוד או אגוד נמי
שומעין לו'א ,וכל הברייתא עוסקת בטול כשיעור ואני
פחות ,וה"ק טול אתה כשיעור בחינם ואני פחות
שומעין לו לכ"ע ,ואם א"ל טול אתה כשיעור בדמים
ואני פחות ,או אטול אני כשיעור בדמים ואתה פחות
דהיינו גוד או אגוד ]על חצי האמה העודפת[ שומעין
לו ,ומיהוב ]כלומר דוקא[ כשאומר לו אטול אני הכל
ואתן לך כך וכך או תן לי אותו הסך וטול הכל או סך
פלוני וטול כשיעור ואני פחות'.
כלומר שאינו יכול לומר לו גוד או אגוד על חצי
האמה הנוספת בלבד ,כי ע"ז יאמר לו חבירו אין לי
מעות לקנות ממך חצי אמה ,ואיני מוכן למכור לך
חצי אמה שלי ,כי אז לא ישאר לי חצר הראויה
לכלום ,ולכן צריך שיתן לו אפשרות שניה שיסכים
שהתובע יקנה ממנו את כל חלקו או שהוא יקנה את
כל חלקו.
ועל הדין השני חולק רשב"ג כיון שסובר שלעולם אין
דין גוד או אגוד לא בחצי אמה ולא בכל החצר ,וכתב
הריטב"א 'וקיי"ל כרבנן בהא ,דהא קיי"ל דגוד או
איגוד דינא ,ומיהו אילו אמר לו טול אתה שיעור ואני
פחות או אטול אני שיעור ואתה פחות ]כלומר רק את
האפשרות הזו[ ,אפילו רבנן מודו שאין זה גוד או
איגוד ,שהרי לא אמרו כן אלא כשנוטל קרקע לגמרי
או מעות לגמרי ,אבל בזה יכול לומר אין לי מעות
לקנות ואם אטול פחות מכשיעור יפסיד לי ואין שמו
עליו כלל'.
והיינו כמש"נ שלא אמרו רבנן שיכול לומר לו גוד או
אגוד בחצי האמה המשלימה לשיעור אלא א"כ נותן
לו גם אפשרות שיסכים למכור או לקנות את כל
החצר ,ולכאורה לפי"ז אם אין חבירו רוצה לקנות לא
את חצי האמה ולא את הכל חזרה הברירה לתובע
והרשות בידו לקנות חצי אמה או את הכל.
אמנם א"א לומר כך שא"כ הדק"ל שהרי הנתבע עומד
וצווח שאין לו כסף לקנות ואינו רוצה שהלה יטול
א וכ"ה ברוב כתה"י
ב כן הוא הנכון ומה שהגיהו שצ"ל 'וה"ה' כמדומה שלא ירדו
לכוונת הריטב"א.
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ממנו חצי אמה שדמיה מועטין וישאר עם חצר שאינה
שוה לכלום ,אלא ע"כ כוונת הריטב"א שאם אינו
רוצה לאגוד לא חזרה הברירה לתובע אלא בהסכמת
הנתבע ,שע"כ חייב להסכים או שהלה יטול הכל או
שיטול רק את חצי האמה.
וכל זה כפי משמעות הריטב"א אמנם רב"י והרשב"א
והרא"ש אע"פ שגם הם כתבו שכוונת הגמרא שיאמר
לו גוד או אגוד על חצי האמה הנוספת ,וגם הם אמרו
שזה דוקא בתנאי שיאמר לו גם שמוכן לקנות הכל,
אבל אינו צריך ליתן לנתבע אפשרות לקנות את הכל.
והביאור בזה שהרי כל טענת הנתבע שאין לו כסף
לקנות חצי אמה ולא משתלם לו למכור חצי אמה
ולהשאר תמורת דמים מועטים בלא חצר ,וא"כ אין לו
מקום לדרוש שיהיה לו גם אפשרות לקנות את כל
החצר ,שאם יש לו במה לקנות ,יקנה את חצי האמה
שהלה מציע לו.
נמצא יש ביד התובע שני אפשרויות וביד הנתבע רק
אפשרות אחת ולכאורה אינו מן היושר ,אמנם לק"מ
שהרי אין ביד התובע שני אפשרויות שיכול לבחור
איזה מהם שירצה ,אלא תלוי הוא בדעת הנתבע שהוא
יחליט מה ניחא לו שיטול התובע ולא לקתה מידת
הדין.
וכ"כ בשו"ע סי' קע"א 'אם אמר לו טול אתה הגדול
בשוויו ואני הקטן או אקח אני הגדול בשוויו ואתה
טול הקטן ,ואם תאמר שאינך חפץ בקטן אני אקח
הכל ,שומעין לו ,אף על פי שאינו מניח את חבירו
ליטול הכל' ]שהרי מניח לו ליטול כשיעור בתוספת
דמים[.
תד"ה ואי ולא גרס הכא מה שכתוב במיעוט ספרים,
ואי ס''ד לית ליה דינא דגוד או אגוד ,כי היכי
דתרוייהו צריכי להאי תרוייהו צריכי להאי] ,אלא
מוכח דאית דינא דגוד או אגוד ,שהרי גם עליו קשה
כיון דצריכי להאי ולהאי איך נימא גוד או אגוד[,
דהא כל שכן דאי לא צריכי תרוייהו להאי ולהאי
פריך טפי שפיר אי לית ליה דינא דגוד או אגוד
אמאי חולקין ,ביאור דבריהם שהרי לא בא רק
להקשות על מ"ד לית דינא דגוד או אגוד ,אלא
להוכיח דאמרינן גוד או אגוד ,ולפי גירסת מיעוט
הספרים הרי כיון דתרווייהו צריכי להאי ולהאי א"כ

קנו

בבא בתרא

פרק השותפין

קשה גם על מ"ד דאמרינן גוד או אגוד ,שהרי כה"ג
ל"א גוד או אגוד וכמו שהקשו ,נמצא שלא הוכיח
כלום ,אלא ע"כ דל"ג הכי ,ולכן סבר להוכיח דאמרינן
גוד או אגוד אע"פ שאינם שוין בדמים ועדיין לא ירד
להא דתרווייהו צריכי להאי ולהאי ,אלא שיכל לדחות
את דבריו ולומר ולטעמיך ,גם אי אית גוד או אגוד
כאן אי"ז שייך כיון שתרווייהו צריכי לתרווייהו.
שו"ר בהגהות וציונים בשם אהל משה כעי"ז וז"ל
'ר"ל משום דלמאן דס"ל גוד או אגוד ניחא כה"ג
בפשיטות'] ,משא"כ אם תרווייהו צריכי קשה גם
עליו[ ,ועי' מהרש"א.
והא רבין בר חיננא ורב דימי בר חיננא שבק להו
אבוה תרתי אמהתא ,חדא ידעא אפיא ובשולי
וחדא ידעא פילכא ונוולא ,ואתו לקמיה דרבא
ואמר להו לית דינא דגוד או אגוד ,שאני התם
דלמר מיבעי ליה תרוייהו ולמר מיבעי ליה
תרוייהו ,כי קאמר ליה שקול את חדא ואנא חדא
לאו גוד או אגוד הוא ,כ"ה לפנינו עפ"י המהרש"ל
וכ"מ מרש"י וכ"ה באחד מכתה"י] ,בכל שאר כתה"י
התיבות המסומנות אינם כלל[ ,אמנם בדפו"ר הלשון
כי קאמר ליה שקול את חדא ואנא חדא ואי לא גוד
או אגוד ,לא מצי למימר הכי.
רש"י ד"ה לית לית דינא דגוד או אגוד ,לכופו לתת
דמי העודפים ביפה ,ולא למכור חלקו ,משמע שאין
דמי שתי השפחות שוות ,ורוצה האחד שיטול כאו"א
שפחה אחת וישלם את ההפרש שביניהם לחבירו ,ויש
להבין למה הוצרך לזה ולא פירש כשדמיהן שוין
ורוצה האחד שכאו"א יטול אחת מהן.
ויש לבאר שלמאי דס"ד ששתי שפחות הוו כשתי
שדות ,פשיטא שיחלקו זו כנגד זו ומה ענין גוד או
אגוד לכאן ,לכן פירש שהיו דמי האחת מרובים משל
חברתה וצריך להוסיף דמים ,וזה שייך לדינא דגוד או
אגוד ,ודחי שכיון שאין תשמישן שוה לכן גם אם
דמיהן שוין אין חולקין זו כנגד זו ,אבל לעולם יכול
לומר לו על כל אחת מהן גוד או אגוד.
שאני התם דלמר מיבעי ליה תרוייהו ולמר מיבעי
ליה תרוייהו ,כי קאמר ליה שקול את חדא ואנא
חדא לאו גוד או אגוד הוא ,כתב הרשב"א 'אלא אם
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ירצה לומר בשתיהן גוד או אגוד ואי נמי בכל א' וא',
משמע שיכול לומר גוד או אגוד על שתיהן יחד ,וכ"כ
הריטב"א וכ"כ בעה"מ.
אמנם יד רמ"ה כתב שאינו יכול לחייבו לגוד או אגוד
בשתיהן יחד ,אלא יש לו לומר גוד או אגוד על כאו"א
בפנ"ע ,וכ"ה משמעות הרא"ש שכתב אבל בכל אחת
מן השפחות יאמר האחד לחבירו גוד או איגוד ,וכ"כ
הטור בסי' קע"א בשם הרמ"ה ,וכ"כ בשו"ע סי' קע"א
סי"ג 'דבר שאין תשמישו שוה ,כגון שתי שפחות
שהאחת יודעת לאפות ולבשל והאחת יודעת לטוות,
או שני כלים שאין מלאכתן שוה וכל אחד צריך
לשניהם ,אפילו אם דמיהם שוים ,אין אחד יכול לומר
לחבירו טול אתה זה ואני השני או איפכא ,לפי שכל
אחד צריך לשניהם וכו' ,ואפילו אם יאמר לו גוד או
אגוד בשניהם כאחד אין שומעין לו ,אלא אם ירצה
יאמר לו באחד מהם גוד או אגוד והשני ישאר
בשותפות ,או יאמר בכל אחד זה אחר זה גוד או
אגוד'.
ועי' ב"ח שמדברי רש"י משמע שיכול לומר לו גוד או
אגוד על שתיהן יחד ,ותמה והיאך הניח דעת רש"י
ותפס דעת הרמ"ה ]וכבר הובא שכ"ה גם משמעות
הרשב"א והריטב"א[.
ומה שלדעת הרמ"ה אינו יכול לומר לו גוד או אגוד
בשתיהן יחד לכאורה משום שדנים על כל חלק
מהירושה בפנ"ע ואינו יכול לכרוך את כולם יחד
ולחייבו למכור את כל הירושה או לקנות את כולה.
ועכשיו שיכול לומר גוד או אגוד על כל אחת ואחת
בזא"ז ,יל"ע מה דעתו של הנתבע שלא רצה שיחלקו
אחת כנגד אחת ,אם בראשונה חבירו יטלנה שוב
נשאר בלא אותה שפחה ,ואם שהוא יטלנה הרי אח"כ
יאמר לו גוד או אגוד בשניה ,ואם גם אותה יטול
נמצא נטל את שתיהן ומאי נפ"מ אם א"ל טול את
שתיהן בב"א או בזא"ז ,ואם דעתו שחבירו יטול את
הראשונה ובפעם השניה הוא יטול את חבירתה ,נמצא
זה נטל אחת וזה אחת והרי זה מה שרצה חבירו
מתחילה ,ואולי עלתה בידו שכעת הבחירה תהא בידו
איזה מהן לאגוד ,משא"כ לפי התביעה היו חולקין
בגורל ,ועי' דרישה.
ורב"י כתב שבשני דברים שתשמישן חלוק לית דינא
דגוד או אגוד' ,אלא היכא דקאמרי' גוד את שניהם או
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איגוד את שניהם ]וזה כרש"י[ 'ונראה לי ,דהיכא
דקאמרי' נמי גוד את שניהם או איגוד ,עדיין צריך
להוסיף ולומר או גוד את המעולה שבהם או איגוד,
וכל כמה דלא אמר הכי יכול זה לומר ]אני[ רוצה
לקנות יותר מלמכור ,אלא שאין דעתי לקנות רק יתר
הא' ,והרי השני מחזא חזי לך ,ומה לך להזקיקני
לקנות את ב' .ותו ,דמצי טעין לית לי דמים למיתן,
ונוח לי למכור מלקנות מיהו תרוייהו לא שביקנא לך
אלא גוד את המעולה' ,וזה כרמ"ה ,ואולי כ"ה גם דעת
רש"י.
ת"ר מדביק אדם תורה נביאים וכתובים כאחד
דברי ר"מ וכו' ,אמר רבי מעשה והביאו לפנינו
תורה נביאים וכתובים מדובקים כאחד והכשרנום,
וכ"פ הרמב"ם בפ"ז הט"ו 'מותר לדבק תורה נביאים
וכתובים בכרך אחד' ,ובהט"ז כתב 'כרך זה שיש בו
תורה נביאים וכתובים אין קדושתו כקדושת ספר
תורה אלא כחומש מן החומשים ,דין היתר כדין
החסר' ,ולכאורה גם אינם ראויים לקריאה כדין
חומש ,ויש להבין א"כ מה הכוונה 'והכשרנום' אם
אינם ראויין לקריאה למה הכשירם ,גם יש להבין איך
מותר לדבקם הרי בזה מוריד את קדושתן ,גם יל"ע
מה המקור לדברי הרמב"ם ,ועי' או"ש שם
]שהכשירום לכשיחתכו[.
והנה בפ"י כתב הרמב"ם 'נמצאת למד שעשרים
דברים הן שבכל אחד מהן פוסל ספר תורה ואם נעשה
בו אחד מהן הרי הוא כחומש מן החומשין שמלמדין
בהן התינוקות ואין בו קדושת ספר תורה ואין קורין
בו ברבים' ,ולא מנה בהם ס"ת שמדובק עם נו"כ,
ופשוט שלא מנה אלא דברים הפוסלים בספר תורה
וזה אינו ס"ת אלא ספר תנ"ך ]וכמו שלא מנה ספר
שאין בו אלא חומש אחד[.
אמנם יתכן שאע"פ שדין ספר זה כחומש ואין בו
קדושת ס"ת מ"מ קורין בו בציבור לדעת הרמב"ם,
שהרי בפי"ב מתפילה הכ"ג כתב 'אין קוראין בחומשין
בבתי כנסיות משום כבוד ציבור'] ,היינו שלא יראו
כעניים[ ולפי"ז יתכן שבספר תנ"ך אע"פ שדינו
כחומשין מותר לקרות בו כיון שאין בזה חסרון של
כבוד הציבור ,וניחא מ"ש רבי 'והכשרנום'.
וממ"ש תוס' דטעמא דר"י שאין מדבקין 'היינו טעמא
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קנז

שלא יראה הכל כמו תורה או הכל נביאים' ,משמע
שאינם סוברים כרמב"ם ,שא"כ הו"מ למימר כדי
שלא להוריד מקדושתו] ,ולהוכיח שאי"ז הטעם כיון
שאינו שייך לנביאים וכתובים[.
תד"ה מדביק מדביק אדם תורה נביאים וכתובים
כאחד .אע''פ שא''א שלא יתן נביאים וכתובים על
גבי תורה ,ובמגילה בפ''ב משמע דאסור להניח,
ה''מ בשתי כריכות אבל כשהן מדובקין יחד אינו
גנאי ,בגמרא שם 'איבעיא להו מהו למכור ספר תורה
ישן ליקח בו חדש וכו' ,תא שמע מניחין ספר תורה
על גבי תורה ותורה על גבי חומשין וחומשין על גבי
נביאים וכתובים אבל לא נביאים וכתובים על גבי
חומשין ולא חומשין על גבי תורה ,הנחה קאמרת
שאני הנחה דלא אפשר דאי לא תימא הכי מיכרך היכי
כרכינן והא קא יתיב דפא אחבריה אלא כיון דלא
אפשר שרי הכא נמי כיון דלא אפשר שרי ,והקשה
הרש"ש 'ומאי ראיה היא זו דהתם שאני שהן מדובקין
יחד' ,וכה"ק חת"ס.
תד"ה רבי רבי יהודה אומר תורה בפני עצמה .לא
מפני שאסור להניח זה על גב זה מצריך שיהא כל
אחד בפני עצמו ,דלא אשכחן שיהא אסור להניח
אלא נביאים וכתובים על גבי תורה ,אבל נביאים
על גבי כתובים או איפכא לא ,לכאורה משום
שקדושת נביאים וכתובים שוה ,אמנם עי' אבודרהם
לענין פסוקי מלכויות זכרונות ושופרות' ,והטעם
שמקדימין פסוקי הכתובים לנביאים מפני שדוד קדם
לנביאים ,ואם תאמר הא אמרינן בכל מקום תורה
נביאים וכתובים ,ויש לומר שזהו לענין קדושתן
שחמורה קדושת הנביאים מהכתובים לפי שהנביאים
נאמרו ברוח נבואה והכתובים ברוח הקדש ,אבל
לענין הקדמתן הכתובים היו קודם.
ועי' מג"א בסי' קנ"ג 'ונביאים וכתובים כהדדי נינהו
כמ"ש בי"ד שם בהג"ה בשם התו' והר"ן ]הר"ן
במגילה על הרי"ף דף ח' דנביאים וכתובים לענין
הנחה כי הדדי נינהו[ ,וצ"ע דהר"ן גופא כתב דקדושת
נביאים חמורה מקדושת כתובים הביאו הב"י סי'
תקצ"א ע"ש] ,ז"ל הר"ן בר"ה על הרי"ף 'וקודמין
כתובים לנביאים כדי שיהא אחר כך מעלין בקדש'[,
ואפשר דמ"מ אינו חמור כ"כ שיהיה אסור להניח א'
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ע"ג חבירו או ליקח א' בדמי חבירו ,וצ"ע דהא אפי'
בדבר שקדושתו שוה בעי למימר בגמ' דאסור להניח
א' ע"ג חבירו אלא דשרי משום דלא אפשר ,א"כ
בדבר שיש בו צד חומר למה יהיה מותר עמ"ש סק"ח,
ומשמע דר"ן במגילה הדר ביה ממ"ש במס' ר"ה,
וס"ל דכי הדדי נינהו רק דמקדמי כתובים משום שדוד
הי' קודם לנביאים' ]היינו שבר"ה סבר שמקדימין
הכתובים לנביאים כדי שיהא מעלין בקודש מכתובים
לנביאים ,ובמגילה חזר בו וסבר שקדושתן שוה
וטעמא דמקדימין משום שהכתובים קדמו בזמן
לנביאים[.
עי' אבודרהם וא"ת למה אינו אומר בפסוקי הכתובים
ועל ידי עבדיך הקדושים כמו שאומר בפסוקי
הנביאים ועל ידי עבדיך הנביאים ,ויש לאמר מפני
שפסוקי הנביאים נאמרו בשליחות הנביאים לאמרם
לישראל ,לפיכך אמר בהם ועל ידי עבדיך הנביאים,
אבל של כתובים לא נאמרו בשליחות אלא שנאמרו
ברוח הקדש ,לפיכך אמר בהם ובדברי קדשך כתוב
לאמר'.
אלא היינו טעמא שלא יראה הכל כמו תורה או
הכל נביאים ,כי היכי דאמרי חכמים בתר הכי דבעו
שיהא כל נביא ונביא בפני עצמו ,וע''כ טעמא
שלא יהא נראה הכל כמו נביא אחד ,כן נראה
לרשב''א] ,במרדכי כתב סברא זו בשם ר"י[ ויש
להבין כיון דרבי יהודה מתיר להדביק את כל ספרי
הנביאים ולא חייש שיראה הכל נביא אחד ,למה חייש
שיראו הכתובים כנביאים ,כיון שקדושתן שוה ,ואולי
כדי שלא יבואו לומר הפטרות מספרי הכתובים.
ובמרדכי כתב 'ותימה על מה סמכו להדביק הכל יחד,
דהא קי"ל ר"מ ור' יהודה הלכה כר' יהודה ,ותו הא
קי"ל הלכה כרבים ,א"כ כחכמים היה לנו לפסוק',
כמדומה ששואל כך על מנהג זמנם שהיה להם ספרי
תנ"ך ,ולכאורה לא היו נוהגים כך בספרים העשויים
בגלילה לצורך קריאה בציבור ,אלא כמו ספרי תנ"ך
שאצלנו שהיו כתובים בכת"י על ניר או קלף עם
נקודות וטעמים ולפעמים גם עם מסורה ,ומסתבר
שבראש כל ספר היתה מסגרת עם שם הספר ,שבזה
אין לחוש שיסברו שהכל נביא אחד או שהכתובים הם
נביאים.
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בין חומש לחומש של תורה ארבעה שיטין ,וכן
בין כל נביא לנביא ,ובנביא של שנים עשר ג'
שיטין ,כ"ה גירסת רש"י ,ויש להבין מה הפשרה
במה שבתרי עשר די בשלשה שיטין ,והרי אם נחשב
כל ספר כספר בפנ"ע יצטרכו ד' שיטין ואם הכל ספר
אחד לא יצטרכו כלל הפסק.
ויתכן עפ"י מ"ש בחדושי אנשי שם ריש גיטין שעיקר
ההפסק בין ספר לספר הוא ג' שיטין ,ושיטה רביעית
היא מדין פרשה פתוחה ,ובתרי עשר שכל נביא ונביא
אינו ממש ספר חדש ,ההפסק של ג' שיטין משמש גם
כהפסק של פרשה פתוחה.
אמנם במסכת סופרים הלשון 'ובנביאים שלש שיטין',
היינו בכל הנביאים ,וכ"כ הרמב"ם בפ"ז 'מותר לדבק
תורה נביאים וכתובים בכרך אחד ,ומניח בכל חומש
וחומש ארבע שיטין ,ובין כל נביא ונביא שלש שיטין,
ובין כל נביא ונביא משנים עשר שלש שיטין שאם בא
לחתוך חותך'.
ומ"ש הרמב"ם 'שאם בא לחתוך חותך' יש להבין כיון
שלא כתב שמסיים למטה ומתחיל למעלה ,מה הלשון
'שאם בא לחתוך חותך' ,ויתכן שדברי הרמב"ם
הולכים על תחילת דבריו 'מותר לדבק תורה נביאים
וכתובים בכרך אחד' ,וההיתר לזה אע"פ שבדיבוק זה
יש הורדה לקדושת ס"ת מ"מ שרי כיון שאם בא
לחתוך חותך נמצא יכול להחזיר את קדושת הס"ת
לקדמותה.
תד"ה ומסיים ומסיים מלמטה ומתחיל מלמעל' .פי'
בקונטרס ואינו צריך להניח ד' שיטין ,ונראה לר''י
דבין חומש לחומש של תורה צריך להניח ]ד'
שיטין גם אם סיים למטה[ ,ואנביאים דוקא קאמר
דאין צריך ,כדמפרש טעמא לקמן שאם בא לחתוך
חותך ,אבל בין חומש לחומש של תורה לא ,מידי
דהוי אפרשה פתוחה שאם היה מסיים מלמטה היה
צריך להניח שיטה אחת ,הכא נמי דין הוא להניח
בסוף כל חומש פרשה של ד' שיטין ,יש להבין
הלשון פרשה של ד' שיטין ,והרי אי"ז פרשה אלא
רווח ,ומשמע ששם פרשה אינו על הכתוב אלא על
הרווח ,ופרשה מלשון הפרש ,וכמו שיש הפרש סתום
והפרש פתוח ,יש גם הפרש של ארבעה שיטין בין
ספר לספר.
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ואע"פ שבכל מקום מצינו שם פרשה על הכתוב] ,כמו
'וכי מה היו הפסקות משמשות ליתן ריוח למשה
להתבונן בין פרשה לפרשה ובין ענין לענין'[ ,עי'
תשובה להסמ"ע שכתב בתו"ד 'שאל תתמה על
שסתמו וכתבו סתם פרשיותיה ,מפני שסמכו על פי'
מילת פרש' שהוא מובן על הפרשה והפסק ענין
מענין ,ומה ששם פרשה פתוחה וסתומה נאמר בדברי
הגמרא והפוסקים על גוף הפרשה כתובה ,נראה
דלשון מושאל הוא ע"ש ההפסק שלפניו ,כי מאחר
שנפרש ונפסק הענין מענין ,וע"ש זה נקרא המצוה או
הדיבור הכתובה אח"כ ,דהיינו אם נפרש בהפסק
מרווח נקרא פ' פתוחה ואם נפסק בהפסק שאינו
מרווח נקרא פ' סתומה'.
הכא נמי דין הוא להניח בסוף כל חומש פרשה של
ד' שיטין ,בחדושי אנשי שם על המרדכי בריש גיטין
כתב שההפסק בין חומש לחומש הוא רק שלשה
שיטין ,והשיטה הראשונה היא כדין כל פרשה פתוחה
שצריך שיהא אחריה הפסק שיטה.
יל"ע לפי"ז אם כשגמר את החומש בתחילת השיטה
שכבר נחשב כפרשה פתוחה ,אם יהיה די להניח עוד
שלש שיטין בלבד ,שו"ר בהר צבי ריש גיטין שהעיר
בזה.
וריצב''א מפרש ומסיים מלמטה ומתחיל מלמעלה
ולעולם מניח ד' שיטין ,ודוקא בין נביא לנביא,
לכאורה כוונתו שלעולם צריך רווח של ארבעה
שורות ,או בסופו של הנביא הראשון או בתחילתו של
השני ,ויש להבין כיון שסיים למטה למה צריך להניח
ד' שיטין בנביא שאחריו למעלה ,ואולי כדי שכל עוד
שלא חתך לא ייראה כנביא אחד ,ויל"ע אם אותם ד'
שיטין צריכים להיות יחד או מהני גם שתים למטה
ושתים למעלה ,או אחת למטה ושלש למעלה] ,ויתכן
שאחד למטה ודאי צריך כדין פרשה פתוחה[.
ובמסכת סופרים עפ"י גירסת הגר"א 'לא יניח בין
נביא לנביא ]ריוח באמצע[ כשם שמניח בין ספר
לספר בתורה ,אבל נותן לו ריוח מלמטה ומתחיל
מלמעלה' ,משמע שצריך להניח דוקא ריוח מלמטה.
אבל בין חומש לחומש לא יסיים מלמטה ומתחיל
מלמעלה אפי' בהנחת ד' שיטין ,כדאמר בירושלמי
בפ''ק דמגילה וצריך שיהא גומר באמצע הדף
ומתחיל באמצעיתו ,ובנביא מסיים בסופו ומתחיל
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קנט

בראשו כו' ,ונראה לי הטעם דאין לו לסיים בסוף
הדף אפי' יניח ארבעה שיטין ,משום שמא יבוא
לחתוך ,אבל בין נביא לנביא שאם בא לחתוך
חותך ,מסיים מלמטה ,יל"ע אם כוונתם שצריך
לסיים בדוקא למטה או שיכול לסיים למטה:
תד"ה ועושה ובהדיא גרסי' בירושלמי בפ''ק
דמגילה עושה אדם עמוד לספר תורה בסופו,
בכתה"י נוסף כאן עוד קטע' ,ועוד גרסינן במסכת
ידים הגליון שלמעלה ושלמטה ובסוף מטמא את
הידים ,ר"י אומר שבסוף אינו מטמא עד שיעשה
לו עמוד ,משמע דבסוף עמוד קאי בספר תורה,
ותוספתא דקאמר הגיליון שבספר תורה בתחילתו
וכדי היקף מטמא את הידים ,כולן קאי אתחילתו,
וגיליון היינו ב' אצבעות שמניחין בתחילתו כמו
שמניחין בין דף לדף'.
ע''כ נראה לר''י דגר' ועושה בראשו כדי היקף
ובסופו כדי לגול עמוד ,ולקמן דמשני לצדדין קתני
לא גרס תחלת הספר כדי לגול עמוד וסופו כדי
לגול היקף ,דהתם לא איירי במדביק תורה נביאים
וכתובים ואית לן למימר איפכא ,וברוב ספרים לא
גרס אלא לצדדין קתני ותו לא ,ועוד אומר רשב''א
דאפי' לספרים דגרסי לה לא קשיא כולי האי,
דניחא ליה לשנויי דומיא דהך ברייתא דקאי עלה,
]כלומר שגם שם מיירי במדביק תורה נביאים
וכתובים[:
דף י"ד ע"א
רב הונא כתב שבעין ספרי דאורייתא ולא איתרמי
ליה אלא חד ,לכאורה גם זה הוא מילתא דתמיהא
שאדם אחד כתב שבעים ס"ת ,ובחלק מכתה"י 'רב
הונא כתב שבעא סיפרי דאורייתא'.
והלוחות ארכן ששה ורחבן ששה ועביין שלשה,
מונחות באורכו של ארון ,פרש"י 'מוטלות על רוחבן
ולא על חודן'] ,יל"ע שפירש זאת בדעת ר"י ולא
הקדים לפרש זאת בדעת ר"מ[ ,משמע שהיו הלוחות
מונחות בארון הברית ולא עומדות ,וכן ס"ת שהיה
בצידן מבואר שהיה מונח ולא עומד ,ודעת ר"ת
במנחות דף ל"ג שכן צריך לקבוע מזוזה וכן צריך
להניח ס"ת בארון הקדש ,אמנם דעת רש"י שם

קס
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שמזוזה קובעים מעומד ,וכתבו תוס' שם שכשקובעין
את המזוזה באלכסון יוצאין יד"ח שניהם ,ולכן מנהג
עדות אשכנז לקבוע מזוזה בשיפוע ,וכן להניח את
הס"ת בארון הקודש בשיפוע ,וכן לעשות את הבימה
שס"ת מונח עליה בשעת קריאת התורה בשיפוע,
]ובמנינים זמניים שלוקחים שלחן ומניחים עליו את
הס"ת יש להם להקפיד שצד העליון יהיה יותר גבוה[.
ובשו"ת רדב"ז ח"ג סי' תק"ל כתב 'ואני רואה בכל
גלילות ישראל ממזרח שמש עד מבואו נהגו להעמידו
עומד ומנהג אבותינו תורה היא' ,עי"ש שהאריך למה
לא לומדים מהלוחות ומס"ת שהיו מונחים ולא
עומדים ,עי' גם מ"ש בזה בחדושי הרשב"א לקמן.
תד"ה שאם ויש לומר דלא הוי בזיון הספר אלא
כשחותך מחמת חלוקה ,וכעי"ז כתב רש"י לעיל ד"ה
בכרך 'כל ספריהן עשויין בגליון ואם יביאהו לב"ד
לחלקו בזיון הוא'] ,וכן בכת"י של רש"י כאן הלשון
'ואם בא לחתוך חותך מאי קאמר מאי למימרא הכל
מודים דאם כל אחד ואחד בפני עצמו טפי עדיף
ומשום בזיון ליכא ,להא חתיכה שאינו משום
חלוקה'[.
ויש להבין אם אין בזיון בעצם החתיכה למה יש בזיון
כשחותכין כדי לחלוק ,ואם משום שצריך להביאו
לבי"ד כדי לחלקו ,למה צריכים להביאו ,וכי
כשחולקים שדות או חפצים עושים זאת בבי"ד דוקא,
גם יש להבין עכשיו שאין חותכין ואין חולקין איך
ישתמשו בו שניהם ,וסתמא דמילתא יחלקוהו לשנים
כדי שיוכלו שניהם להשתמש בו חליפות ,וממילא כיון
שחילקוהו לשם כך שוב לא תהא מניעה לחלוק בו
ממש ,שכאו"א יטול אחד מהחלקים.
תד"ה דילמא ואומר ר"ת דאותו פסוק קרוי תורה,
כדאמר בפ' ג' דסוכה קטן היודע לדבר אביו
מלמדו תורה ,מאי תורה ,תורה צוה לנו משה,
משמע שכתב רק פסוק זה שנקרא תורה ,ויש להבין
תינח אם אמר שכתב ד' מאות תורה ,אבל הרי אמר
שכתב ד' מאה ספרי תורה ,והיכן מצינו שנקרא פסוק
זה ספר תורה ,ואדרבא היה יותר מסתבר שכתב
פרשת ויהי בנסוע הארון שנחשבת ספר שלם ,ואולי
ספר שאמר כאן הוא מלשון ספירת דברים.
וביד רמ"ה כתב 'ושמעינן מינה דמאן דכתב בספר
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תורה האי פסוקא דתורה צוה לנו משה בדוכתיה לשם
ספר תורה ,מעלין עליו כאלו כתבו כולו'.
ויש להבין וכי הוצרך להוכיח מכאן ,והרי גמרא
מפורשת במנחות דף ל' 'הלוקח ס"ת מן השוק כחוטף
מצוה מן השוק ,כתבו מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלו
מהר סיני ,אמר רב ששת אם הגיה אפי' אות אחת
מעלה עליו כאילו כתבו' ,הרי שדי באות אחת כדי
שייחשב כאילו כתבו.
ויש לחלק שהגיה בו אות אחת היינו שע"י הגהה זו
הוכשר הספר והושלם ,משא"כ כאן שכתב פסוק זה
במקומו ועדיין לא נשלם הספר ,ובזה קמ"ל
שבכתיבת פסוק זה מעלה עליו הכתוב כאילו כתב את
כולו.
ארון שעשה משה אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי
רחבו ואמה וחצי קומתו ,באמה בת ששה טפחים,
והלוחות ארכן ששה ורחבן ששה ועביין שלשה
וכו' ,פירנסת ארון לארכו צא ופרנס ארון לרחבו,
יש להבין למה לא רצה לפרנס את הארון גם לקומתו,
שהיתה תשעה טפחים לר"מ ושבעה וחצי לר"י,
והלוחות עביין שלשה ועם עובי השברי לוחות אין
כאן אלא ששה טפחים ,נשתיירו שלשה לר"מ וטפח
ומחצה לר"י.
ואמנם תחתית הארון יש לה עובי שממעט את החלל,
אבל לא מסתבר שיהיה עובי התחתית שלשה טפחים,
ולפי מ"ש הראב"ע ]וכן האברבנאל והמלבי"ם[ שהיה
רגלים לארון ]והם פעמותיו[ ניחא ,שיתכן שלא
נשתייר לחלל אלא ששה טפחים ,אמנם רש"י בפרשת
תרומה כתב 'כמין ארונות שעושים בלא רגלים וכו',
יושב על שוליו' ,וגם לדברי הראב"ע יש להסתפק אם
היו רגלי הארון בחשבון מידת הקומה של הארון,
ואולי היתה התחתית צריכה להיות עבה מאד לשאת
את כובד הלוחות.
שו"ר בשו"ת רדב"ז סי' תק"ל בסופו שכתב 'ואם
תשאל דהתם אמרו שעובי הלוחות היו ג' טפחים ולמה
היה צריך אמה וחצי קומתו שהם ט' טפחים ,ואפילו
למ"ד לוחות ושברי לוחות מונחים בארון אכתי
בששה טפחים בגובה סגי או שבעה משום עובי
השולים .וי"ל כדי שלא תרד שכינה למטה מעשרה
והכי אמרינן מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה
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שכן ארון תשעה וכפורת טפח הרי עשרה'] ,ולפי"ז
יתכן שגובה הרגלים מחשבון קומתו[.
וכל זה אינו תירוץ אלא לדעת ר"מ שהיה גובהו
תשעה טפחים ,אבל לר"י שהיה גובהו שבעה וחצי
טפחים הרי בלא"ה אין כאן עשרה טפחים ,ואולי
לר"י ניחא שהיה עובי התחתית טפח שלם ,נשתייר
חצי טפח שיהא קצת רווח בין הלוחות לכפורת.
תד"ה שלא וא''ת והלא לא היו מוציאין אותו מן
הארון דהא אסור ליכנס בבית קדש הקדשים,
וביום הכפורים ]שקרא בעשור לחדש[ לא אשכחן
)בסדר יומא( שהיה מוציאוא ,יש להבין דילמא סדר
יומא על מה שהיה בבית שני שאז כבר נגנז הארון,
שו"ר ברש"ש שכבר העיר בזה ,אמנם מצינו במשנה
במסכת יומא 'הגיע לארון נותן את המחתה בין שני
הבדים וכו' ,משניטל הארון אבן היתה שם מימות
נביאים ראשונים ושתיה היתה נקראת גבוהה מן
הארץ שלש אצבעות ועליה היה נותן' ,הרי שנאמרו
הלכות שהיו בבית ראשון לפני שנגנז הארון ,שו"ר
שכ"כ חזו"א בחו"מ ליקוטים סי' כ"א לדף י"ד.
וי''ל דלצורך כדי לתקן שרי ליכנס בבית קדש
הקדשים כדאמרינן בעירובין ,וה''נ יכולין ליכנס
שם כדי לתקן ספר תורה כדי שלא יתעפש
ויתקלקל ,יש להבין הלשון לתקן כדי שלא יתעפש,
משמע שעדיין לא התקלקל ואת מה יתקנו ,ואמנם
המפקיד אצל חבירו צריך לגוללו כל שלשים יום אבל
אי"ז תיקון ,גם יש להבין מה"ת שס"ת המונח בקה"ק
יתקלקל ,והרי המן שבצנצנת לא התקלקל ולחם
הפנים לא התקרר ,ואפילו מגדים של זהב שנטע
שלמה בביהמ"ק היו 'מוציאין פירותיהן בזמנן' ,וכי
כעת שהוא גנוז יותר מאלפים ות"ק שנים התעפש או
התקלקל.
תד"ה אצבע אצבע ומחצה לכותל זה .נראה לר''ת
דלא גרס ומחצה אלא אצבע לכותל זה ,דאי גרס
ומחצה תיקשי שנים עשר ]בשנים עשר[ היכי
יתבי ,כדפריך לקמן ,אלא אצבע גרס וזוטרתי
דהויין ששה בטפח ,נמצא שני הכתלים יחד אינם
אלא שליש טפח ,ומ"ש צא מהן חצי טפח אצבע
א כ"ה בכת"י
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לכותל זה ואצבע לכותל זה ,חצי טפח לאו דוקא אלא
עם רווח מועט של חצי אצבע זוטרתי לכל צד:
תד"ה שבהן נראה לר''ת דסימן להעמדת ישראל
היה ,מסתבר לפי"ז שלא היו העמודים שוכבין כמ"ש
רש"י אלא עומדים ,וכ"ה משמעות לשון הגמרא 'שבו
עמודין עומדין' ,וגם סתמא דמילתא עמודי אפריון
עומדים ולא שוכבים ,וכן היא גם משמעות תוס'
לקמן.
וכן כתב הריטב"א 'כי היו עומדין לסמוך בהם
הכפורת או מבחוץ או מבפנים כדי לסומכו וגם
להגביהו קצת באמצע אחד מכאן ואחד מכאן ,והיה
נעשה כעין אפריון ועמודיו משני צדיו'.
והני עמודים נמי היו כמו מכפר שהם עשוים סימן
להעמדת ישראל ,יש להבין מה ענין העמדת ישראל
אצל כפרה.
והוא שיסד הפייט ]ביוצר של יום א' דפסח המתחיל
באור ישע לרבינו שלמה הבבלי[ תבנית אות יוסף
עמודיו עשה כסף] ,שהכוונה[ בשביל תבנית אות
יוסף סימן של יוסף דהיינו עגל ,דיוסף נקרא שור
שנאמר בכור שורו הדר לו ,לכך עמודיו עשה כסף
ולא זהב ,שלא להזכיר במעשה העגל:
ר' יהודה אומר באמה בת חמשה טפחים וכו',
נשתייר שם חצי טפח אצבע לכותל זה ואצבע
לכותל זה ,מסתבר שמ"ש ביומא דף ע"ב 'אמר רב
יהודה שלש ארונות עשה בצלאל אמצעי של עץ
תשעה פנימי של זהב שמונה חיצון עשרה ומשהו',
הוא כר"מ ,אבל לר"י שהיה כל הכותל עובי אצבע
זוטרתי מסתבר שהיה זה ציפוי בעלמא כמו ציפוי
השולחן והקרשים.
וכן מבואר בירושלמי שקלים פ"ו ה"א שר"ל שסובר
כרבי יהודה סובר שלא היו שלשה ארונות אלא 'תיבה
אחת עשאו וציפהו דכתיב וצפית אותו זהב טהור
מבית ומחוץ'.
וארגז ששיגרו בו פלשתים דורון לאלהי ישראל
מונח מצדו ,מבואר שהיה ארגז זה בקה"ק ,וכן הוא
ביומא דף נ"ב 'משנגנז ארון נגנזה עמו צנצנת המן
וצלוחית שמן המשחה ומקלו של אהרן ושקדיה
ופרחיה וארגז ששגרו פלשתים דורון לאלהי ישראל'.
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והרמב"ם בפ"ד מהלכות בית הבחירה כתב שמשנגנז
הארון נגנזו עמו 'מטה אהרן והצנצנת ושמן המשחה',
ולא הזכיר את הארגז ששלחו הפלשתים ,ועי' מעשה
רוקח עה"ת שהגמרא ביומא אתיא לר"י שהיה ס"ת
מונח בארגז זה וממילא היתה בו קדושה] ,ולכן גם
נגנז עם הס"ת שהיה בו[ אבל הרמב"ם פסק כר"מ
שסה"ת היה מונח בארון הברית ,וממילא לא היתה
קדושה בארגז זה] ,ולכאורה גם כלל לא היה מונח
בקה"ק וממילא גם לא נגנז[.
וארגז ששיגרו בו פלשתים דורון לאלהי ישראל
מונח מצדו ,שנאמר ואת כלי הזהב אשר השבותם
לו אשם תשימו בארגז מצדו ושלחתם אותו והלך,
ועליו ס"ת מונח ,יש להבין וכי לא יכלו לעשות
בעצמם ארגז עד שבא ארגז מהפלישתים ,ובמה זכו
הפלישתים הערלים שיהיה הארגז שעשו מונח בקה"ק
ועליו הס"ת שכתב משה ,ואולי הוא לזכר לקדוש
השם שנעשה בזמן שהיה הארון ביד הפלישתים.
וארגז ששיגרו בו פלשתים דורון לאלהי ישראל
מונח מצדו ,שנאמר ואת כלי הזהב אשר השבותם
לו אשם תשימו בארגז מצדו ושלחתם אותו והלך,
ועליו ס"ת מונח ,יש להבין למה עליו ולא בתוכו,
ואולי כדי שלא יתעפש ,עוד יתכן שהרי הארגז היה
מלא בעכברי זהב שהביאו מנחה כמנין כל הערים
והכפרים שבארץ פלישתים ,ולכן הניחו את הס"ת על
הארגז ולא בתוכו.
שו"ר בבניהו ביומא שם שכתב שודאי שהסירו
מהארגז הזה את עכברי הזהב שהיו בו ונשאר ארגז
הזהב ריקן ועתה הניחו ספר תורה שכתב משה רבינו
ע"ה בתוך הארגז הזהב ההוא' ,והא דלא הסירו גם
הארגז משם ,נראה דעשו כן על פי רוח הקודש שרצה
השם יתברך שישאר הארגז שעשו פלשתים שם ,כדי
שיהיה זכר לדורות עולם הדבר אשר קרה לארון
הקודש בהוציאם אותו למלחמה ,שאז מעתה ומעכשיו
יהיו נזהרים בכך שלא יוציאו עוד הארון ממקומו
כלל'.
דף י"ד ע"ב
תד"ה תרי תרי בתרי היכי יתיב .משמע שעם
עמודין היה הקיפו ששה ,שאם היה הקיפו בלא
עמודין ,אם כן נפיש ליה משני טפחים בהדי

דף י"ג – ט"ז

עמודים ,וכ"כ הרשב"א ,וכתב 'וא"ת א"כ מאי
רבותיה דרב אחא בר יעקב דאיתרמי ליה ,ורב הונא
נמי דכתב שבעין ולא איתרמי ליה אלא חד ,יעשה
עמודים וימצע בהם את השיעור בעמודים גסים או
דקים כפי הצורך ,לא היא דכל הדברים בבינונים,
וכעי"ז בכת"י של תוס' כתב בגליון בשם ריצב"א,
'וא"ת א"כ מה שיעור נתן לעיל בהיקפו והלא יכול
לעשות עמודיו עבין או דקין ,וי"ל דשיעור הוי
בעמודים בינוניים' ]ויתכן שאין לשנות בזה כיון שגם
זה מנוי ס"ת שיהיו עמודיו בינוניים[.
אמנם הרא"ש כתב שאינו מוכרח ששיעור שני טפחים
הוא עם העמודים ,ויתכן שלעולם היה שני טפחים
בלא העמודים ,וכשהיו רוצים לקרוא בו היו גוללים
אותו סביב לעמודי הכסף שהיו בארון ,ובשו"ע סי'
רע"ב כתב הרמ"א 'והעמוד שבתוך הספר ,י"א
דמצרף להיקף )טור בשם הרא"ש('
והמאירי בקרית ספר כתב שראוי לעשות ארכו של
ס"ת ו' טפחים כארך הלוחות ושיהא חוט המקיפו ג"כ
ששה טפחים בלא העמודים ,שעובי העמודים אינו
בכלל זה ,שהרי אף העמודים יוצאים חוץ לס' בארכו
ומתפרנס ברחב העמודים בארכן ]כלומר שכמו
שהעמודים מוסיפין על רוחב הספר כך הם מוסיפין
על ארכו ועדיין נשאר ארכו כהקיפו[:
ור' יהודה מקמי דליתי ארגז ספר תורה היכי הוה
יתיב ,דפא הוה נפיק מיניה ויתיב עילוה ספר
תורה ,משמע שהיה הדף מחובר לארון ,ויש להבין
איך לא התפרש בעשיית הארון שיהא דף יוצא ממנו
וממה היה עשוי והאם היה מצופה זהב ,ואם היה זה
הלמ"מ ,איך שינו את מקומו של הס"ת לארגז של
הפלישתים ,ויתכן ש'נפיק מיניה' לאו דוקא אלא
שהיה סמוך לארון ,ובירו' בשקלים 'איכן ס"ת היה
נתון כמין גלוסקוס עשו לו מבחוץ והיה ס"ת נתון
בתוכו' ,משמע שעשו לו כמין תיבה ,וכ"ה בתרגום
יונתן 'סבו ית ספרא דאורייתא הדא ותשוון יתיה
בקופסא מן צטר ימינא דארון קיימא' ,ועיקר הציווי
שיהא מצד הארון אבל אין דין על מה יהיה מונח.
ור"מ עמודי' היכא הוו קיימי מבראי ,ולא התפרש
היכן מבראי ,וכתב הריטב"א לעיל 'ויש שהיו
מפרשים כי עמודים אלו הם ארבעה עצים ,שהיו
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נותנים בקרנות התיבה שבו נכנסים הדפים ,והם עבים
יותר מהדפים ,ויש שהיו אומרים שבליטתן מגואי
והיינו דקאמר בגואי הוו יתבי ,ומאן דאמר מבראי
היינו שבליטתן יוצא לחוץ ,וכמה גמגומים יש על
פירוש זה'.
ותוס' רי"ד כתב 'מבחוץ היו עומדים לארכו של ארון,
אחד מיכן וא' מיכן כמו הבדים ,והבדים היו עומדים
אורכן לרוחב הארון ואורך הארון הי' מפסיק ביניה',
ואלו היו עומדים לאורך הארון ורוחב הארון הי'
מפסיק ביניהם'
תד"ה ורבי מאיר ורבי מאיר עמודין היכא הוו
קיימי .אע''פ שיש ריוח הרבה לר''מ בכל האורך
לבד מנגד ספר תורה ,ששם צריך להניח את הרווח
פנוי כדי להוציא את הס"ת ,ויש להבין הרי בפשטות
היו העמודים מונחים מקצה לקצה ומה יועיל שיש
רווח עד מקום הס"ת ,גם יש להבין אם העמודים היו
מחוברים לדפנות הארון א"כ פשוט שצריכים להיות
מקצה לקצה ,ואם לא היו מחוברים הרי היה אפשר
להסירם כשרצו להוציא את הס"ת ,כמו שהיו מרימים
את הכפורת כדי להוציא את הס"ת ,ואולי נוקטים
שלא היו העמודים שוכבים אלא עומדים ,והשאלה
באיזה צד של הארון היו עומדים ,ותו"י תירץ
'שהעמודין ארוכין ואם היה משימם באורך הארון
הספר תורה אינו נכנס ויוצא אלא בדוחק' משמע
שנוקט שהיו העמודים שוכבין לאורך.
פשוט היו לו שהיו מונחים בצד ראש הארון שספר
תורה מונח ,ולא התבאר למה היה פשוט לו כך ,ולמה
לא היה די לומר שהיו עומדים בשני צידי הארון.
ובכת"י נוסף עוד תירוץ על קושית תוס'' ,והר"ר
מאיר תירץ מדקאמר תלמודא שיהא ס"ת יוצא ונכנס
בריוח אלמא דפשיטא ליה שלא הניחו אותו ריוח כ"א
בשביל ס"ת.
וכעי"ז כתב תוס' רי"ד שודאי לר"מ היה מקום בארון
לעמודים אבל השאלה כיון שלא הזכירם 'מה הי'
סובר שאילו היה סובר שבתוך הארון היו למה לא
הזכירם כלל ,ומהדר דקבלה הית' בידו שהעמודים לא
היו עומדים מבפנים לארון שמה צורך להכניסם
מבפנים אלא מבחוץ היו עומדים לארכו של ארון,
אחד מיכן וא' מיכן כמו הבדים ,והבדים היו עומדים
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אורכן לרוחב הארון ואורך הארון הי' מפסיק ביניה'
ואלו היו עומדים לאורך הארון ורוחב הארון הי'
מפסיק ביניהם'.
ת"ר סדרן של נביאים ,יהושע ושופטים שמואל
ומלכים ירמיה ויחזקאל ישעיה ושנים עשר וכו',
סידרן של כתובים ,רות וספר תהלים ואיוב ומשלי
קהלת שיר השירים וקינות דניאל ומגילת אסתר
עזרא ודברי הימים ,לכאורה כל זה רק לר"מ שמותר
לדבק תורה נביאים וכתובים יחד ,או לר"י שתורה
בפני עצמה נביאים בפני עצמן וכתובים בפני עצמן,
אבל לחכמים שאומרים כל אחד ואחד בפני עצמו,
ל"ש שיהיה שום סדר בענין ,דמאי נפ"מ מסדר זה
כשכולם נפרדים.
רש"י ד"ה רות רות תהלים איוב כו' ,רות קדמה
בימי שפוט השופטים ,תהלים דוד אמרן והוא קדם
לאיוב כמ"ד בימי מלכת שבא היה ,ואחר כך
שלשה ספרי שלמה ,ואע"פ שבהמשך אמרינן
שמשה כתבו ,לכאורה דעת רש"י שזו ברייתא אחרת
ולא המשך של ברייתא זו.
רש"י ד"ה שיר שיר השירים ,נראה בעיני שאמרו
לעת זקנתו ,ולכן סדרו אחרי משלי וקהלת ,אמנם
בשיר השרים רבה נחלקו איזה ספר נכתב אחרון,
ומסיק 'הכל מודים שקהלת בסוף אמרה' ,ועי' רש"ש.
תד"ה בפורענותא וא''ת ונכתביה מיד אחר רות
וכו' ,ור''ת מפרש דלכן כתבו בהדי תהלים משום
דאמר לקמן דוד כתב ספרו ע''י עשרה זקנים ]חוץ
ממנו[ ,ואיוב נמי נכתב ע''י ד' זקנים צופר ובלדד
ואליפז ואליהוא ,והשתא אתי שפיר שלא כתבו
אחר משלי ,לעיל אמרינן דמשה רבינו כתב את ספר
איוב ,ויל"ע למ"ד שהיה מעולי גולה מי כתבו,
ומשמעות ר"ת שאיוב בעצמו כתב אותו ,שאם אדם
אחר כתבו היה לו לומר חמשה זקנים ולהוסיף גם את
איוב.
דף ט"ו ע"א
ושנים עשר מתוך שהיו
רש"י ד"ה כתבו
נבואותיהם קטנות לא כתבום הנביאים עצמם איש
איש ספרו ,משמע שהושע ושאר הנביאים של תרי
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עשר לא כתבו את נבואותיהם אלא נכתבו ע"י אנשי
כנה"ג ,ויל"ע מהיכן ידעו מה שנתנבאו אותם נביאים
שקדמו להם כמה מאות שנים ,אם היו נמסרים מדור
לדור בע"פ ,או שנודעו להם ברוה"ק ואעפ"כ יש להם
דין נביאים ולא דין כתובים כיון שהם נבואות ,ועדיין
יש להבין תינח נבואות שנכתבו בתרי עשר ,אבל מה
שנכתב בספר יונה הרי רובו אינו נבואה אלא סיפור
דברים] ,ואולי יונה כתב ספרו ,עי' במדרש פרשת
קרח 'ששים המה מלכות כ"ד ספרים הוסיף עליהם
י"א מן תרי עשר חוץ מן יונה שהוא בפני עצמו'[.
ובאו חגי זכריה ומלאכי וראו שרוח הקדש
מסתלקת שהיו הם נביאים אחרונים ועמדו וכתבו
נבואותיהם ,וצרפו נבואות קטנות עמם ועשאום
ספר גדול שלא יאבדו מחמת קטנם ,יש להבין למה
דוקא משום שראו שרוה"ק מסתלקת הוצרכו לכתוב
נבואותיהם ,ואולי בא ליישב למה לא כתבום סמוך
למיתתם כמו שאר הנביאים ,וע"ז אמר משום שראו
שרוה"ק מסתלקת וחששו שלא יוכלו לכתבם אח"כ.
תד"ה ועל ועל ידי שלמה ועל ידי בני קרח .לפי
הספרים דגרסי שלמה צ''ל דאסף ]שמנה אותו
קודם[ הוה משלשה בני קרח] ,שנמנו בתורה אסיר
ואלקנה ואביאסף[ והוא אביאסף ,ולספרים דל''ג
שלמה לא הוי אסף אביאסף ,אלא אסף היה מן
הלוים המשוררים ,כמ"ש בדה"י פרק ט"ז 'ביום
ההוא אז נתן דויד בראש להדות לה' ביד אסף ואחיו'.
וא''ת לספרים דגרסי שלמה הכתיב כלו תפלות
דוד ,וי''ל לפי שסיימו דוד ,מסתבר שהכוונה
לפסוקים האחרונים 'ברוך ה' אלהים אלהי ישראל
עשה נפלאות לבדו :וברוך שם כבודו לעולם וימלא
כבודו את כל הארץ אמן ואמן :כלו תפלות דוד בן
ישי' ,שאינם מענין המזמור ,אלא הם סיום ספר שני
שנכתב ברובו ע"י דוד ,כמו שאר ספרי תהלים
שמסתיימים באמן ואמן.
דתני' וימת שם משה עבד ה' ,אפשר משה מת
וכתב וימת שם משה ,כ"ה לפנינו וכ"כ רש"י
בפירוש החומש ,והיינו איך יכל לכתוב אחר שמת,
ובמנחות דף ל' הלשון 'אפשר משה חי וכתב וימת שם
משה' וכ"ה בכתה"י כאן ובמנחות ,והיינו איך כתב
בחייו שמת ,וכ"ה ביד רמ"ה ובפסקי הרי"ד כאן.
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תד"ה עד פירש ר"ח עד פסוק ולו אחים בני
יהושפט ומסייע לרב שייחס עצמו ועלה ,שייחוס
עצמו כתב לפני זה הפסוק ,פסוק זה שהביאו תוס'
הוא בדה"י ב' פרק כ"א ,ויחוס עצמו הוא בדה"א א'
פרק ה' ,ושם אינו נזכר אבל יש את היחוס מאהרן
הכהן עד שריה אביו של עזרא ,נמצא שכתב הרבה
אחר יחוס עצמו ,גם יש להבין מה השייכות בין יחוס
עצמו לפסוק זה.
ובחדושי הריטב"א כתב' יש גורסין וייחס דברי הימים
עד לו כלומר עד ייחוס עצמו ,ויש גורסין עד ולו,
והוא ראש פסוק ולו )שני( אחים ,והכל ענין אחד כי
באותו פסוק הוא ייחוסו' ,ויש להבין היכן נמצא יחוס
עצמו בפסוק זה.
והנה הכה"ג האחרון שהיה בבית ראשון היה שריה
אביו של עזרא ,ומה שהיה יהושע בן יהוצדק כה"ג
בתחילת בית שני ולא עזרא דודו שמן הסתם היה
גדול ממנו ,כיון שיהוצדק אביו של יהושע היה הבן
הבכור של שריה ,וכמ"ש רש"י בדה"י פרק כ"ד
'ויהוצדק ועזרא בני שריה היו ,דכתיב ושריה הוליד
את יהוצדק ובעזרא כתיב עזרא בן שריה ,ויהוצדק
הלך בגולה לבבל וכשעלו מבבל עלה יהושע ושימש,
ולא שימש עזרא לפי שהי' יהוצדק הבכור וקדמו בן
אחיו הבכור' ,ובמד"ר שה"ש רבה 'אמר ריש לקיש
מקודש הבית שלא עלה עזרא באותה שעה ,שאלו
עלה עזרא באותה שעה היה לשטן לקטרג ולומר
מוטב שישמש עזרא בכהונה גדולה וכו' ,א"ר סימון
קשה היא שלשלת יוחסין לפני הקדוש ברוך הוא
להעקר ממקומה' ,ובזה יש לבאר השייכות לקרא דולו
אחים שהרי הפסוק שאחרי 'ולו אחים' הוא ויתן להם
אביהם וכו' ואת הממלכה נתן ליהורם כי הוא הבכור
]ולא נתנה לאחיו אע"פ שהיו טובים ממנו כמפורש
בקרא שאח"כ[.
תד"ה ירמיה ירמיה כתב ספרו וספר מלכים .והא
דלא כתב ישעיה דהיה קודם ירמיה ספר מלכים,
לפי שנהרג )ולא היה בסוף מלכים ממנשה ואילך
)לפי שנהרג(א ואפילו ספרו לא כתב ,לכאורה מה
שלא היה בסוף המלכים אינו סיבה שלא יתחיל
א כ"ז ליתיה בכתה"י
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לכותבו ,שהרי מצינו ששמואל כתב ספרו והושלם
ע"י אחרים וכן מצינו ביהושע ,ועי' מהרש"א 'אך ק"ק
חזקיה וסיעתו אמאי לא כתבו נמי ספר מלכים ,דליכא
למימר משום שלא היו בזמן סוף ספר מלכים ,דא"כ
לא תקשי להו נמי מידי מישעיה ,אלא ע"כ דר"ל
דה"ל לכותבו עד זמנו וירמיה הוה ליה לאסוקי כמו
בעזרא'.
ובכל כתה"י וכן בדפוס שונצינו 'והא דלא כתב ישעיה
דהיה קודם ירמיה ספר מלכים לפי שנהרג ואפילו
ספרו לא כתב' והתיבות המסומנות אינם ונוספו
מדפוס ונציא] ,וכמדומה מהמהרש"א שלא היה לפניו
דפוס זה[.
תד"ה שמונה ה''ר משולם היה מצריך מכאן לקרות
לאחד אותן ח' פסוקים שלא יקרא עמו שליח
צבור ,לכאורה משום שכל התורה כולה הקב"ה אומר
ומשה אומר וכותב ,נמצא שהיו שנים אומרים,
ושמונה אלו רק הקב"ה אמר.
ואומר ר''ת דיחיד קורא בלא הפסקה ,שלא יקראו
שנים זה ד' פסוקים וזה ד' ,יש להבין למה מה
שנכתבו ע"י יהושע או שנכתבו בדמע הוא סיבה שלא
יחלקום לשני עולים ,והרי בכל התורה די בשלשה
פסוקים לכל עולה ,ויתכן שכיון שמבואר בירושלמי
ברכות פ"ה ה"ג 'שנים קורין בתורה ואין שנים
מפטירין בנביא' ,וכיון שהושלם ע"י יהושע נחשב
במידה מסוימת כנביא שאין מחלקים אותו לשנים.
ומה שנוהגים עתה לקרוא שנים ]בכל התורה[,
אומר ר''ת כדי שלא יתבייש מי שאינו יודע
לקרות בעצמו ,כמדומה שבא בזה להוציא מפירושו
של רבינו משולם שמשמע ממנו שמעיקר הדין
בכה"ת כולה קורין שנים ,דומיא דכתיבת התורה
שהקב"ה אומר ומשה אומר וכותב ,וע"ז אומר שאינו
מעיקר הדין אלא נהגו כך עתה כדי שלא לבייש
וממילא מסתבר שאי"ז כוונת הגמרא.
כענין שמצינו במסכת ביכורים דתנן כל מי שיודע
לקרות קורא בעצמו ושאינו יודע לקרות מקרין
לפניו ,נמנעו מלהביא ביכורים התקינו שיהיו
מקרין את מי שיודע לקרות ואת מי שאינו יודע
לקרות ,לכאורה מקרין של ביכורים הוא כעין מקרין
של ברכת כהנים ,שהוא חוזר בקול על מה שאמר
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קסה

הכהן ,משא"כ כאן ששניהם קורין יחד.
והא דאמר בירושלמי במגילה רבי שמואל בר רב
יצחק על לבי כנישתא וחזא חזנא דקאים וקורא
ולא קאי בר איניש תחתיו ,א''ל אסור כשם שנתנה
תורה על ידי סרסור כך אנו צריכין לנהוג בה על
ידי סרסור ,אע''ג דמשמע שחזן עומד אצל
הקורא ,לא שיקרא עמו ]שא"כ היה מוכח שאמנם
הוא מעיקר הדין[ ,אלא יעמוד ויקרא אותם שיש
להם לקרות כדי שתנתן תורה על ידי סרסור.
ועוד אומר ר''י דיכול להיות שקצת מסייע לו
בנחת] ,לכאורה משמע שהחזן הוא הקורא בלחש
והעולה קורא בקול רם ולא כמו שנוהגים אצלנו[,
והא דמשמע במגילה שלא יקראו שנים היינו
שניהם שוין בקול רם:
אמר רב איתן האזרחי זה הוא אברהם ,כתיב הכא
איתן האזרחי וכתיב התם מי העיר ממזרח צדק,
מזמור אחד מצאנו לאיתן האזרחי' ,משכיל לאיתן
האזרחי :חסדי ה' עולם אשירה לדר ודר אודיע
אמונתך בפי :כי אמרתי עולם חסד יבנה שמים תכן
אמונתך בהם :כרתי ברית לבחירי נשבעתי לדוד עבדי
וגו' ,ואתה זנחת ותמאס התעברת עם משיחך'.
ויתכן שאברהם אבינו רק התחיל את המזמור ,או
יתכן שנודע לו כל זה בנבואה ,עי' מדרש שוח"ט
'אמר דוד עד שאני במעי אמי נתנבא עלי איתן
האזרחי ,שנאמר מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי
משחתיו'.
איוב בימי משה היה כתיב הכא מי יתן אפוא
ויכתבון מלי וכתיב התם ובמה יודע אפוא וגו'
ואימא בימי יוסף דכתיב איפה הם רועים ,יש
להבין שהרי אפוא ואיפה שונים בכתב ובמשמעות זה
מזה.
רבא אמר איוב בימי מרגלים היה כתיב הכא איש
היה בארץ עוץ איוב שמו וכתיב התם היש בה עץ
מי דמי הכא עוץ התם עץ הכי קאמר להו משה
לישראל ישנו לאותו אדם ששנותיו ארוכות כעץ
ומגין על דורו כעץ ,ואמנם מבואר בסוטה ל"ה
שכשבאו המרגלים לא"י 'איוב נח נפשיה ואטרידו
כולי עלמא בהספידא' ,נמצא נולד כשבאו למצרים
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ומת כשיצאו ,ויש להבין א"כ מה הסתפק משה אם
עדיין הוא חי ,והרי ידע שנשלמו לו מאה וארבעים
שנה הנוספים ועוד שבעים שכבר חי ,ואולי הסתפק
אם הי"ב חדש של היסורין היו בחשבון שנותיו ויתכן
גם שלא כתב את ספר איוב אלא אחר שמת איוב.
משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב ,מסייעא ליה
לר' לוי בר לחמא ,דא"ר לוי בר לחמא איוב בימי
משה היה וכו' ,רבא אמר איוב בימי מרגלים היה,
ובהמשך מובאים עוד ששה דעות ,ובירושלמי מצינו
עוד דעות ,ר"ל בשם בר קפרא בימי אברהם אבינו
היה ,רבי לוי אמר בימי השבטים היה.
וכן נחלקו התנאים מי היה אליהוא בן ברכאל ,דרש
רבי עקיבא 'אליהוא זה בלעם ,בן ברכאל שבא לקלל
את ישראל ובירכן ,א"ל ראב"ע 'אין הוא הוא ,כבר
כסה עליו המקום ,ואין לית הוא עתיד להתוכח עמך,
אלא אליהוא זה יצחק ,בן ברכאל בן שבירכו האל
שנאמר ויברכהו ה' .הבוזי שביזה כל בתי ע"ז בשעה
שנעקד על גבי המזבח ,ממשפחת רם בן אברם',
ומסתבר שלר"ע יתכן שהיה בזמן יעקב ,אבל
לראב"ע שאליהוא זה יצחק ע"כ שהיה בזמן אברהם
אבינו ,שאז היה שייך שיאמר 'צעיר אני לימים ואתם
ישישים' ,ומאידך גיסא ע"כ שאליפז חבירו של איוב
לא היה בנו של עשו אלא אליפז קדמון] ,כמ"ש
הרמב"ן שהיה בימי אברהם אדם נכבד ושמו עמלק[.
איוב לא היה ולא נברא אלא משל היה ,א"ל עליך
אמר קרא איש היה בארץ עוץ איוב שמו וכו',
א"כ שמו ושם עירו למה ,יש להבין היכן התפרש
שם עירו ,לא מצינו אלא שם ארצו.
רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו איוב מעולי
גולה היה ובית מדרשו בטבריא היה וכו' ,יש להבין
שהרי לעיל הובאו שתי דעות ,ולקמן בברייתא הובאו
עוד חמש דעות ,וכולם הביאו אסמכתא לדבריהם,
אבל רי"ו ור"א לא הביאו ראיה לדבריהם ,ומנ"ל
שכך היה ,ואולי כיון שהיה סמוך לזמנם היתה להם
ידיעה בזה.
עוד יש להבין אם היה מעולי גולה והיה לו בית מדרש
בטבריא למה לא נימנה בספר עזרא עם כל העולים
ועם אנשי כנה"ג ואולי היה לו עוד שם ,עוד יש להבין
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שהרי כתוב שהיה בארץ עוץ והיה גדול מכל בני
קדם ,משמע שלא היה יחד עם ישראל ,ועוד שהקריב
עולות כמנין בניו והרי אחר שנבנה ביהמ"ק ,היה
אסור להעלות עולות במקום אחר ,ואולי כבר נבנה
ביהמ"ק השני והיה עולה לשם להקריב ,אמנם א"כ
היה המעשה אחר שעלה וכבר לא היו כשדים ולא
שבא ,שהרי סנחריב בלבל את כל העולם.
ויתכן שהיו רוב ימיו בימי הבית הראשון ושם הקריב
את העולות ,ובסוף ימיו חרב הבית ושוב עלה עם
עולי הגולה וקבע בית מדרשו בטבריא ,עוד יתכן
שס"ל כר"ל וכמ"ש תוס' לעיל 'איוב לא היה שבאו
עליו יסורין ולא אמר הכתוב שבאו עליו להודיעך כחו
של איוב שאילו באו עליו היה יכול לעמוד בהן',
ויתכן שגם חלק משאר הפרטים הכתובים בספר לא
היו.
ועי' בן יהוידע שכתב 'נ"ל מ"ד בימי אחשורוש היה
ומ"ד בימי שפוט השופטים היה ,לא פסיקא להו בהני,
אלא כונתם לומר דאפשר לומר כך מפני הרמז
שמצאו בזה ובזה ,ורק מ"ד מעולי גולה היה ומדרשו
בטבריה א"א לומר דאמר כן בדרך אפשר ולא פסיקא
ליה] ,שהרי לא אמר רמז לדבריו[ ,מיהו יש לומר גם
הוא יודה לדברי הזוהר אך תרי איוב הוו ,ואותו שהיה
מעולי גולה אפשר שהיה גלגול איוב הראשון'.
דף ט"ו ע"ב
אימא כמשעה שנכנסו ישראל למצרים ועד ]שעה[
שיצאו ,יש להבין מה הענין לתלות שנותיו בזמן
שהיו בנ"י במצרים.
מיתיבי חסיד היה באומות העולם ואיוב שמו ,תנאי
היא דתניא רבי אלעזר אומר איוב בימי שפוט
השופטים היה שנאמר וכו' ,רבי יהושע בן קרחה
אומר איוב בימי אחשורוש היה שנאמר וכו' רבי
נתן אומר איוב בימי מלכות שבא היה שנאמר
ותפל שבא ותקחם וחכ"א איוב בימי כשדים היה
שנאמר כשדים שמו שלשה ראשים ,ויש אומרים
איוב בימי יעקב היה ודינה בת יעקב נשא כתיב
הכא כדבר אחת הנבלות תדברי וכתיב התם כי
נבלה עשה בישראל ,יש להבין אחר שהקשה על
רי"ו מברייתא שהיה איוב מאוה"ע ,מה מיישב במ"ש
תנאי היא ,והרי כל התנאים שבברייתא זו חולקים
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עליו ,ואולי עדיין מצינו חלק מהם שסוברים שלא
היה מאוה"ע.
תד"ה אליהוא משמע דפשיטא דאליהוא בן ברכאל
מישראל הוה ,לכך נראה דבפ"ק דע"ז דאמר יבא
בלדד השוחי וצופר הנעמתי ויעידו בהן בישראל
שקיימו כל התורה כולה ל"ג התם ואליהוא בן
ברכאל ,ונראה דשמעתתא דהתם סברה כמ"ד איוב
בימי יעקב הוה דהא אמר לקמן דממשה ואילך לא
שרתה שכינה על אוה"ע ,יש להבין איך היה
מישראל והיה בימי יעקב אבינו ,והרי נמנו כל יוצאי
חלציו של יעקב בבואו למצרים ולא נמנה אליהוא
ביניהם ,ואולי אחד מהם היה לו עוד שם ,והרי לר"ע
היה זה יצחק אבינו ואעפ"כ נקרא שם בשם אחר ,גם
יש להבין מה היה איוב עצמו ,אם היה ישראל למה
היו רעיו גוים ואם היה גוי מה לאליהוא ביניהם.
תד"ה דור תימה לר"י דאמר בפ"ב דתמורה כל
האשכולות שעמדו לישראל מימות משה עד שמת
יוסף בן יועזר לא היה בהם שום דופי ,לכאורה
אשכולות הכוונה לגדולי הדור וראשי הסנהדרין כמו
שמונה אותם הרמב"ם ,והרי לא כל השופטים היו
מהם.
תד"ה בפירוש בפירוש רבינו חננאל גרס כולהו
תנאי ואמוראי מודו דאיוב ישראל היה ,ולר"י
נראה דל"ג ואמוראי ,דרבא ע"כ סבר לעיל דלאו
מישראל הוה ,דקאמר לעיל הכי אמר להן משה
למרגלים ישנו לאותו אדם ששנותיו כעץ כו',
משמע שמבינים שהכוונה לכל תנאי ואמוראי שנאמרו
עד כאן ,אמנם רש"י פירש 'והני תנאי דהך מתניתא
כולהו סבירא להו דישראל הוה בר מיש אומרים
דאמרי בימי יעקב הוה' ,היינו שמיירי רק באלו של
הברייתא הזו ,אלא שגם לפי"ז אין לגרוס 'אמוראי'
שהרי לא הוזכרו בברייתא זו אלא תנאים.
בתר דשכיב משה מי שריא שכינה על אוה"ע והא
אמר מר בקש משה שלא תשרה שכינה על אוה"ע
ונתן לו שנאמר ונפלינו אני ועמך ,יש להבין הרי
בקשה זו היתה מיד אחר מתן תורה ,ולמה לא
התקיימה עד בתר דשכיב משה ,ולכאורה ע"כ צ"ל
כך שהרי נבואותיו של בלעם היו אחר ארבעים שנה
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מזמן הבקשה ,אא"כ נאמר שהתחיל להתנבאות לפני
הבקשה ולא ביקש אלא שלא יהיו להם נביאים מכאן
והלאה] ,והרי מחלוקת הסוגיות אם בלעם היה באותה
עצה של פרעה וממילא התחיל להתנבאות לפני מ"ת
או שכל חייו לא היו כי אם ל"ג שנים נמצא שנולד
אחר הבקשה של משה רבינו[.
וכל זה לפי הגירסא שלפנינו 'בתר דשכיב משה' אמנם
ברוב כתה"י הגירסא 'ממשה ואילך מי שרא שכינה
על אמות העולם' ,וכן מבואר בפירוש רש"י עה"ת
שכתב 'גם את הדבר הזה שלא יושרה שכינתי עוד על
אומות העולם ,אעשה ,ואין דבריו של בלעם על ידי
שריית שכינה ,אלא נופל וגלוי עינים ,כגון ואלי דבר
יגונב ,שומעין על ידי שליח' ,מבואר שמיד נעשתה
בקשתו.
דף ט"ז ע"א
רש"י ד"ה הכי ועולה למעלה ומרגיז את חמת
המלך בהשטנותו נוטל ממנו רשות להרוג את
החוטא מכיון שנתנו רשות דכתיב ותסיתני בו,
הלשון מגומגם ,ובכת"י המילים המסומנות אינם.
דרש רבא מאי דכתיב ברכת אובד עלי תבא ולב
אלמנה ארנין ,ברכת אובד עלי תבא מלמד שהיה
גוזל שדה מיתומים ומשביחה ומחזירה להן ,עי' יד
רמ"ה 'והני מילי באומות העולם ,אבל לישראל כי
האי גוונא לאו מעליותא היא דגרסינן בפרק איזהו
נשך לא תגנוב על מנת לשלם תשלומי ד' וה' ,ועי'
מאירי שתמה בזה ,ולכאורה דוקא במטלטלין יש
איסור כיון שהם נגזלים ,משא"כ קרקע שאינה נגזלת
וגם לא התכוון להפקיעה מהם אין איסור זה.
ולב אלמנה ארנין דכל היכא דהוה )איכא( אלמנה
דלא הוו נסבי לה הוה אזיל שדי שמיה עילווה והוו
אתו נסבי לה ,לכאורה היה בזה שקר וגניבת דעת,
עי' יד רמ"ה 'ש"מ דכל כי הואי גוונא מעליותא היא'.
ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה ,אמר
רבא עפרא לפומיה דאיוב ,איהו באחרניתא אברהם
אפילו בדידיה לא איסתכל ,לכאורה אינו מובן וכי
משום שלא היה חסיד כאברהם עפרא בפומיה ,וכתב
הב"ח שיש למחוק תיבות אלו ,ועי' מהרש"א] .בחלק
מכתה"י המילים המסומנות אינם[.

קסח
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אברהם אפילו בדידיה לא איסתכל ,דכתיב הנה נא
ידעתי כי אשה יפת מראה את ,מכלל דמעיקרא לא
הוה ידע לה ,הקשה מהרש"א שהרי אסור לאדם
לקדש אשה עד שיראנה ,ולכאורה זה נאמר על מי
שמקדש אשה ע"י שליח דחיישינן שמא כשיבא
לנושאה שאז ודאי יראנה לא תמצא חן בעיניו,
משא"כ אברהם אבינו שבשעה שנשאה לא הסתכל
בה ,אין את החשש הזה] ,כמו שלא נאמר שאדם סגי
נהור אסור לו לשאת אשה כיון שאינו יכול לראותה[.
אברהם אפילו בדידיה לא איסתכל ,דכתיב הנה נא
ידעתי כי אשה יפת מראה את מכלל דמעיקרא לא
הוה ידע לה ,יש להבין כיון שלא הסתכל מעולם על
נשים מהיכן ידע שהיא יפה יותר משאר נשות העולם
דילמא כולם כמותה ,ויתכן שביופי של האנשים היה
מכיר וממילא יכל לדעת שאין יופי כזה מצוי בעולם,
]והרי יש יחס בין יופי של נשים לשל אנשים ,כמ"ש
לקמן דף נ"ח 'הכל בפני שרה כקוף בפני אדם שרה
בפני חוה כקוף בפני אדם חוה בפני אדם כקוף בפני
אדם'[.
דף ט"ז ע"ב
]איוב[ לא בדעת ידבר ודבריו לא בהשכל )וכתיב
כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב( אמר רבא
מכאן שאין אדם נתפס בשעת צערו ,משמע שבא
להקשות אחר שאמר שלא בדעת ידבר איך אמר
שדיבר נכונה ,אמנם מהרש"ל מחק את התיבות
המוקפות ,דא"כ מאי מקשה תלמודא הלא קרא דלא
בדעת ידבר איוב הוא דברי אליהוא בן ברכאל הבוזי,
וקרא דולא דברתם וגו' הוא דברי הש"י שדבר נגד
שלשת ריעיו ,ועי' מהרש"א שאי"ז קושיא שיש
סתירה בין הפסוקים ,אלא שני ראיות לכך שאין אדם
נתפס על צערו.
וברוב כתה"י הוא כמהרש"ל ,חוץ מאחד ששם הלשון
'איוב לא בדעת ידבר ודבריו לא בהשכל אמר רבא
מכאן שאין אדם נתפס על צערו ,כי לא דברתם אלי
נכונה כעבדי איוב אמר רבא מכאן שאין אדם נתפס
על צערו ,וזה כמ"ש המהרש"א.
ולכאורה אינו מובן תינח שאינו נתפס על מה שדיבר
בצערו אבל איך משבחו שדיבר נכונה ,ועי' רבינו
גרשום שכתב 'מכאן שאין אדם נתפס על צערו על מה
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שמדבר מכובד צערו ,דכתיב לא בדעת ידבר כלומר
שאין דעתו מיושבת עליו מחמת צער ,כי לא דברתם
אלי נכונה כעבדי איוב ,דברים הגונים חישב ושאינן
הגונין לא חישב] ,לא[ תפסו מכל מה שדבר כנגדו',
היינו שדיבר גם דברים נכונים ועליהם שבחו ,ומה
שדיבר גם דברים שאינם ראויים לא תפסו ,כיון שהיו
מחמת צערו.
ומבואר שגרס כמו שהוא לפנינו וכמ"ש המהרש"א,
וביד רמ"ה מובא רק מה שנמחק ע"י המהרש"ל וז"ל
'כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב ,אמר רבא
מכאן שאין אדם נתפש על צערו'.
תד"ה ככוחלא ויונתן תרגם נרד וכרכום )רשק
וכרכום כפרים( עם נרדים עם רישקא )שיר ד(,
לכאורה זו קושיא על רש"י שפירש 'כורכמא דרישקא
כרכום של גן הגדל בגינה' ,שמהתרגום משמע
שרישקא אינו תרגום של גן אלא של נרד ,אמנם בכל
מקום בגמרא מזכיר 'כורכמא דרישקא' משמע שהוא
דבר אחד ואולי רישקא אין פירושו של גינה אלא
משובח במינו.
ומהרש"א כתב 'ואין זה מחובר למה שהקשה רשב"א
על פירש"י ,דהא כמו דאתפרש לשון רישקא גבי
כוחלא הכי איכא לפרושי לגבי כורכמא ,ובהדיא
איתא האי לישנא גבי כורכמא בפרק ח' שרצים,
ומתקל זוזא כורכמא רישקא ,וכן בפרק המקבל בב"מ
ולקמן בפרקין ,אבל הוא מלתא באנפי נפשיה לפרש
מלת רישקא לת"י שפי' מקום מיוחד גן שמגדלים בו
נרד'.
אשרי למי שבניו זכרים אוי לו למי שבניו נקבות,
עי' מאירי בקדושין דף פ"ב 'יש להוסיף בפירושו
שבניו נקבות שהזכרים פחותים וחסירים ואשרי מי
שבניו זכרים שנמצא בהם השלמות המכוון בהם'.
אמר רבי יוחנן חמש עבירות עבר אותו רשע
באותו היום ,בא על נערה מאורסה והרג את הנפש
וכפר בעיקר וכפר בתחיית המתים ושט את
הבכורה ,ובבראשית רבה 'את מוצא אברהם חיה
קע"ה שנה ויצחק ק"פ ,אלא אותן ה' שנים שמנע
הקדוש ברוך הוא מחייו מפני שעבר עשו שתי
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עבירות ,שבא עשו על נערה המאורסה שנא' כי בשדה
מצאה ,והוא עיף שהרג את הנפש היך מה ד"א כי
עיפה נפשי להורגים ,רבי אמר אף גנב היך מה דאת
אמר אם גנבים באו לך אם שודדי לילה'.
ומה שלא מנה במדרש את שלשת העבירות האחרות
שנימנו כאן ,מסתבר כיון שכולן נשתלשלו ממיתתו
של א"א ,וממילא לא היו סיבה להקדמת מיתתו,
וכמ"ש במדרש 'אמר לו מה טיבו של נזיד זה אמר לו
שמת אותו זקן אמר באותו הזקן פגעה מדת הדין אמר
לו הין ,אמר אם כן לא מתן שכר ולא תחיית המתים'.
ומחלוקת רבי וחכמים אם גם גנב ,יתכן שהכוונה
לבגדי נמרוד שגנב אותם ,כמ"ש במדרש 'את בגדי
עשו בנה הגדול החמודות ,יש אומרים אלו בגדים של
אדם הראשון ובאו ביד נמרוד וחמדן והרגו ולקח
הבגד ממנו' ,ויתכן שהנידון אם גם עבר על גניבה הוא
אם היו שייכים לנמרוד באמת ,שהרי כתוב בפרקי
דר"א 'הכתונת שעשה הקב"ה לאדם ולאשתו היו עם
נח ובניו אל התיבה ,וכשיצאו מן התיבה חם בן נח
הוציאה עמו והנחילה לנמרוד' ,וסתמא דמילתא
הוציאם בגניבה ]וכ"כ בספר הישר[ ונתיאש מהם נח,
וכשבאו לנמרוד כבר היה יאוש ושינוי רשות ,ויתכן
שהנידון אם רשות יורש כרשות לוקח ,ולכן רבי
לשיטתו דס"ל רשות יורש כרשות לוקח ]ב"ק דף
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קי"א[ נמצא כבר קנאם כוש או נמרוד בשינוי רשות,
ולכן ס"ל שעשיו נחשב כגנב על בגדי נמרוד שנטל
ממנו ,וחכמים שלא מנו את הגניבה ס"ל כהלכה
דרשות יורש לאו כרשות לוקח ,ומה שלא מנה רי"ו
כאן את הגניבה בעבירותיו של עשו באותו יום ,יתכן
דס"ל כהלכה דרשות יורש לאו כרשות לוקח] ,עי'
ריש פרק הגוזל בתרא[.
תד"ה בא ואומר ר''י דאף על פי שלא נצטוו מכל
מקום מכוער הדבר ,כמו ושט את הבכורה אף על
פי שאינו מצווה על כך ,יש להבין תינח שמכוער
הדבר אע"פ שלא נצטוו ,אבל במה היתה נחשבת
למאורסת ,ואולי בכניסה לחופה.
ת"ר שלשה הטעימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה
מעין העולם הבא אלו הן אברהם יצחק ויעקב ,עי'
בן יהוידע 'אין הכונה לומר שלא חסרו טובה ,דהא
כמה צרות עברו עליהם ,אלא הכונה ע"ד מ"ש הרב
הצל"ח ז"ל במאמר עולמך תראה בחייך ,דר"ל תשיג
שמחה גדולה ועצומה בעבודת הבורא כמו שמחה של
עוה"ב ,ששם מקורה של השמחה ,וכן האבות נתן
להם הקב"ה בעוה"ז שמחה גדולה בתורה ובמצות
שהיא שמחה שבעוה"ב'.

