עי] מ שפ ט
נר מ צ1ר.

*0

ערכין

האומר משקלי עלי פרק חמישי

מסורת תש״ס

יט א מיי' פי׳ד מהל׳ א מ ר ר׳ חייא בר רב ל״ש אלא דאמר דמי שור זה טלי טולה אבל מהו ושימא ■ אט״ג דטמד בדין טלר קודם מותו הואיל ולא אמדו
סקרננוס
מעשה
אמר שור זה טלי טולה כיוןדאמר זה ומת איט חייב באחריותו ני ד ר ב חיי ט ד ר ל א אשתטבדונכסי דית מי :גלויי מלשאבטלמא הוא •
הלכה ו :
דמחני׳
רישא
א״כ
וא״ת
שיתקרב
ד
ט
לטרוח
כלומר
•
קאמר
להביאו
טלי
וביש וה
לגאת מהו חייב וסאיל וכילד קיים אמדיק ליה :
5׳ה דקתני שור זה טולה מת השור פטור מלשלם ]לאשמוטיק[ אפילו אמר קרבן לבדק הבית ונפל הביש קודם שהחזיק ט גזבר
כ ב מיי׳ ס׳ג מפל״ס .טלי ח[ )נ ר א ה ק ( הדין ] ק [ דסנוור
שנו• דכי אמר טלי חייב לשלם אלא
דאמר דמי טלי דאם אבד השור
מעילה הלכה נ  :מלשלם כדמסיק ר׳ חייא בר רב מהו דתימא כיון דלא אמדוד\ לא אישתעבוד
ואור׳׳י דסלה מתני׳ בין ד ש א בין
^
הדמים לא אבדו דהא לא אמר דמים
נכסי קמ״ל כיון דעטד בדין אישתעבודי
מעשה הקיננוס סיפא מיירי דאמר דמי וה״פ דמתני׳
הללו ולא ט ו בטין  :טלי להביאו •
אישתעבודנכסיואומדנאגלויי מילתאבעלמא
דמי שור זה טולה דמי בית זה קרבן
®•
לטרוח ט ד שיתקרב = ה״י ייזא מ ר
*שור זה עולה ובית זה קרבן
מת השור נפל הבית פטור מלשלם הוא ז
דמי • וכדאוקימנא
ומת השור ונפל הבית פטור מלשלם שור
טון דלא אמר טלי אבל אמר דמי שור
שור זה לדמיו והדמים טלי טולה
זה טלי טולה דמי בית זה טלי קרבן זה עלי עולה ובית זה עלי קרבן מת השור
הלכך השורקדוש דהאמר יקדש השור
ואם מת חייב באחריותו ז[ דהאמר טלי
א״ר חייאבר
^’ ׳ *'י! יי=ו ®’ י י ^ מת השור ונפל הבית חייב לשלם *והכי ונפל הבית חייב לשלם*•
ס[ איתא בפ״ק דר״ה)דף ו.ושס( איזהו
והכא ליכא למימר כדאמר לטיל דהתס
רב א["לא שנו אלא דאמר דמי שור זה עלי
נדר ואיזהו נדבה נדר דאמר טלי
כ ק דאמר זה למפטר נפשיה
עולה אבל אמר שור זה עלי עולה כיון דאמר
נדבה דאמר הרי זו מה בין נדר
מאחריות אתי ועלי אטורח הבאה
זה מו מ ת אינו חייב באחריותו עלי להביאו
לנדבה נדר מת או ע נ ב חייב
קאי אבל הכא דלא הוו דמים קמיה
קאמר מיתיבי *שור זה עולה השור הקדש
באחריותו נדבה מת או ע נ ב איט
ולא אמר הללו ודאי טלי אאחריות קאי
חייב באחריותו והא דתניא במתני׳ יזמועלק בו ’ מ ת או נגנב אינו חייב באחריותו
והאי דקאמר זה הכי קאמר שור זה
שור זה נראה י[ דרבוחא אשמוטינן שור זה עלי עולה השור הקדש ומועלין בו
יהא קדוש טד שאמכרנו ואביא דמיו :
דאט״ג דאמר זה כיון דאמר טלי חייב
השור חולין • דלא ק די ש אלא מטות
מת או נגנב חייב באדדיותו מי אלימא
דמי השור לכשימכר  :אינו שייב
באחריותו ואר״י דלכאורה משמט ד ט ממתניתין דאוקימנא דקאמר דמי ה״נ דקאמר
באשריושו ־ שהרי לא נמכר ונמצא
אמר דמי שור זה טלי טולה גון! השור דמי והא מדסיפא דקאמר דמי ג[ רישא דלא
הוא חולין ואין ט קדושה דדמי לאומר
שלא הקד ש כלום :אבלחייבבאחריוש
קאמר דמי דקתני סיפא דמי שור עולה השור
דמי שור של פלוני טלי דגון! השור
דמיו■ אם נמכר השור וקדשו הדמים
הוא חולין דאין אדם מקדיש שור חבירו חולין ואין מועלין בו מ ת או נגנב אינו חייב
ואבדו חייב באחריותו  :רישאדאמר
באחריותו י[ אבל חייב באחריות דמיו רישא
ולא דמי למקדיש זכר לדמיו דאמר
יקדש השור לדמיו • והלכך חייב
וסיפא דקאמר דמי ד ש א דאמר מ יקדיש
בתמורה)דף יש :ושם( דקדוש קדושת
באחריותו שהרי חל קדושת דמים
הגון! דמנו דנחתא ביה קדושת דמים השור לדמיו וסיפא דקאמר לכשיבאו דמיו
טל השור והוא קיבל טליו אחריות
דמיו והאי טלי אחריות הוי הואיל
נ ח תאביה קדושת הגון! דהתםמיירי יקדשו והא אין אדם מקדיש דבר שלאב א
כדאמר יקדש שור זה לדמיו וה״נ
ואדמים קאי ודמים לא הוו קמיה
לעולם א״ר יהודה א מררב הא מני ר״מ היא
איתא בסמוך בשמטתק דכי אמר
דלימא הללו  :סיפא דאמר לכשיבואו
דאמר*אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם
דמיו יקדשו ■ הלכך איט חייב
יקדשהשור לדמיו דגון! השור קדוש :
איכא דאמרי אמר ליה דב פפא לאביי
באחריותו דכיון דמת השור ולא בא
שור זה טולה ס׳ שור
זה טלי טולה השור ואמרי לה רמי בר חמא לרב חסדא כמאן
לכלל דמים נמצא שלא הקד ש כ לו ם:
כרבי מאיר דאמר אדם מקדיש דבר שלא
ר״מ היא • דתניא הרי את מקודשת
הי(דש ומוטליןט מת או ע נ ב ״)איט(
י'?
בא לעולם אמר ליה ואלא כמאן ואיכא
חייב באחריותו • אלמא לא אמרינן
לי לאחר שאתגייר לאחר שתתגיירי
דמתני לה אהא *המשכיר בית לחברו
כו׳ ר״מ אומר מקודשת  :ואיכא
טלי להביאו קאמר וקשיא לר׳ חייא
דמשני לה • להא דרב יהודה ואביי
ומשני מי אלימא ממתניתין דאוקימנא
ונתנגע אף על פי שחלטו כהן אומר לו
ורמי בר ח מ א :א מ״ פ ש מל טו כ הן•
דקאמר דמי הכא נמי דקאמר דמי הר־ שלך לפניך נתצו חייב להעמיד לו בית
וקשה לפי מה דפי׳ יא[ דגופו חולין
שאמר טמא הוא וטומד לנתץ כל
הקדישו
זמן שלא נתצו אומר לו משכיר לשוכר
— ובהא ברייתא קתני דשור קדוש ולט
—
מה דפירש״י הכא ניחא וזה לשונו הכא נמי דקאמר דמיוכדאוקימנא הרי שלך לפניך ולא אשכיר לך בית אחר שהרי בית שהשכרתי לך
ל » י ק א ״י קי ש השוי לדרוו  o r aנ1לי נ 11לה ה לנו מ י  c n pקיים  :נשלו ־ כהן חייב י[ משכיר להטמיד בית אחר לשוכר דמשום
ד פי  ( wה ע ל' ע ו ל ה ■ דהא אמר יקדשהשור ואס מת חייב באתריוחו דהא טלי א מ רו הכא מזליה דמשכיר הוא שנחשד טל הגזל או טל צרות הטין :
^
,
נליו! ■כיו! שקב^׳י^יי לא אמר טלי להביאם קאמר דכיון דלא הוו דמים קמיה ולא אמר
הקדשו
הק^ש דמים הללו טלי טולה ליכא למימר כדאמר לטיל דהתם כיון דאמר זהל מפט ר נפשיה מאחריות קאתי וטלי אטורח הבאה האי אבל הכא
יכי לי™ איני יי*״ דלא הוו הדמים קמיה ולא אמר הללו ודאי טלי אאחריות קאי והא דקאמר זה ה״ק שור זה יהיה הקדש טד שאמכרט ואביא דמיו • טכ״ל
רש׳׳י = ל ה א מדסיפא דקאמר דמי רישא דלא קאמר דמי דקתני סיפא כו׳ • וה״ה דהוה מצי למיפרך בהדיא מסיפא אמתני׳ לפי מה דפי׳ ר׳
קאטד אבל אס אמר חייא בר רב דקתני בסיפא דמי זה טלי טולה השור חולץ ואין מועלין בו מת או ע נ ב איט חייב באחריותו ובמתני׳ תנן דחייב לשלם אלא לפי מה
^ א' ט ח ״\ « ח ריו ^ שהתחיל לאקשויי מרישא סייס קושייתו טלה ולפי התירוץ ניחא הכל יב[]אבל[ קשיא טל הא דאיתא בפ׳ בתרא דחולין)דף קלט .ושם( המקדיש מנה
יא׳ת א׳כ אדטפלנת לבדק הבית ונגנב או שאבד רבי יוחנן אמר חייב באחריותו ע ד שיבא ציד הגזבר ורשב״ל אמר כל היכא דאיתיה בי גזא דרחמנא איתיה דכתיב
בטתניי  ,י “ י ״יי לה׳ הארץ ומלואה וקדשי בדק הבית אע״ג דאמר עלי לא מחייב יג[ והא תנן האומר שור זה עולה בית זה קרבן מת השור ונפל הבית פטור לשלם
זה עולה בין שור והעלי
עולה לפלזגהכל בדאטר שור זה טלי עולה בית זה עלי קרבן מת השור ונפל הבית חייב לשלם ומאי קפריך הא דרשב״ל מיירי כשהפריש המנה שהחדש ומש״ה קאמר דכל
עלי זגין אמר ]דטי[ היכא דאיתיה בי גזא דרחמנא איתיה ואיט חייב לשלס וההיא דמתני׳ בשלא הפריש כלום ומש״ה קתני דחייב לשלם דהא אוקימנא דהשור גופיה
 W f a iאטר דטי
דחוי רבותא טפי אף חולין *ונראה דלית ליה להאי סוגיא דהתם הא דר׳ חייא בר רב דמוקי למהני׳ בדמי יל[ לכך נראה לר׳׳י דהכא במתני׳ דגון! השור קד ש כמו
על נב דלא אסר עלי מקדיש זכר לדמיו דקח ש קדושת הגון! ולא דמי לאומר שור חבירו טליו דאין גופו קדוש דה 1ת ס אין אדם יכול להקדיש ממון חבירו ומיהו  bמה
חייב באחריותו וי׳ל
דודאי בהכי קטפליג ובי דמצי למחפיס ביה הוא מתפיס אבל הכא שהשור שלו ט אמר דמי שור זה טלי טולה גנך השור קדוש והשתא ניחא דפריך בפרק בתרא דחולץ
חיכי דסניה בסיפא דמי )ג״ז שם( מהאי מתני׳ ארשב״ל דטון דגוך השור קדוש הוי כמו הפרישו ודמי למקדיש מנה לבדק הבית וניחא נמי כשמטתין י ^ י’ ר
הכי נטי טניה ברישא
זה טלי טולה וכו׳ ומשני דקאמר טו[והשור הוי הקדש כדקתני וה״נ מתני׳ הוי גוך השור הקדש ומיהו תימה קצת אמאי צריך לאוקמי כדמסיק רישא
דאטר״ו&י^שורלה ע^ דאמר יקדש שור לדמיו בלא׳׳ה נמי כיק דאמר דמי שור זה טלי טולה הוי גוך ’ השור הקדש וצ״ל דה״פ רישא כי הוה אמר יקדש שור לדמיו והוי
שוד הקדש ועי״ל דהאדאר״ח בר רב לא שט אלא דאמר דמי שור זה עלי עולה פי׳ דאמר יקדש שור לדמיו ודמיו טולה והוי גיו* ה שיי
נטי עלי אינו ח י י ב קדוש ובהכיניתא כולה שמטתא וניחא נמי האי דפ״ב דחולין)ג״י שם( ופריך ממתני׳ דהכא אר׳ שממון  pלקיש ד כ ק  £]Wהשור קמ ש הוי
״״ייי״י־״י'־^"יי**״ ^י לו הפריש ודמי למקדיש מנה לבדק הבית  :א ע ״ ^ שחלטו כהן אומר לו הרי שלך לפניך • אור׳׳י דמהכא משמט דבית מט^ע ה5ןן,ןל^
אימהית!.״ “ נטו^ מותר בי^נאה ומש״ה אזמר לו הרי שלך לפניך דדמי לר sא דתנן פרק האומנין)ב״מ עח.ושם( שכר חמור והבריקה או שנטשית א ערי א
ג[דטי^םרלל ייי®״ אומר לו הרי שלך לפניך דאי אמרינן דבית הנחלט אסור בהנאה אם כן הוי כי מתה או מ ב ר ה דחנן התם חייב להטמיד לו חמול
'5ע 2־־י 7אבל’חייב אחר שז[ וקשה למורי מהא דאמר בתורת כיעים גבי בגדים צרעת ממארת תן לה מארה שלא יהנה ממיי משמע דאסור בהנאה וכן משמט בפרק
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]חינץ קנני•[
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]חוספתא ס׳ג[

מיתיבי

הושע׳ דג׳מ ס׳ס t's

ג>׳«ן

גי׳  5׳ pזזה נרא׳לי דוחק
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רריוו ורשות
.°
סח^ל^כ^ר
לשלוטי השביחו ב׳ר
ויורשי! חייבי! ואוטרנא
דבל ^ מ"י ”ל ל״טדו
אפילו אינו ב׳דוטה
ש ״ ל ת ^י ד ^ ד ^ ! ^

)באוטד דתלוי עליו(
מצות
באחריות דמיי ־ נליין ־
]באוטר דמי עלי[ וטת
תיטהא( טאי קאטראינו
ביון דהוא נופיה בעי אוטדנא ולא אמדוהו יורשי! פטורי!  :ובית וה קרבן • לדמיו  :פטור • מלשלם שהרי
חייב כאחריוו^י דהיינו אחריות הרטיט דחא אין גופו קדו® וחדר תני חייב באחריות הרטיט וי׳ל רה׳ק אינו
אטר וה ולא קבל עליו אחריותו  :אבל אטד עלי • קיבל עליו אחריותו וחייב לשלם  :לא שנו■ דחייב
חייב באחריותו כלומר באחריות השור שיהא השור רוקא לעולה אבל חייב באחריות דמיו ויביא בהם אלים
באחריותו  :אלא דאטר דמי שור זה עלי■ כלומר שאש )נננב( ]יוננב[ אתחייב בדמיו ; ]עלי להביאו
וכבשים אם ירצה י ד\ א' ש ז׳ל  :ה[ רישא דאטר יקדש השור לדמיו אות י׳ נמחק • נליק י אי! לפרש
קאטר אם יהיה[  :מת או נננב חייב באחריותו■ ]]כיון דאטר עלי[ אע'נ דלא אמר דמי ] :השור חולין■ שלא
כשאסר בפי׳ יקדש השור לדמיו אבל אם אמר דטי שור וה עלי השור חולי! דא״כ אטאי דחיק לאוקמי
הקדישו אלא דמיו[)אינו חייב באחריותו דרסי השור קאטר וכיו! דטת אין דמים למתים כדאטרינן במתני׳
דאתיא כר׳ם וכדאטר לכשיבאו דמיו לוקטא בדאטר דמי שור זה הקדש דיצאו דמיו להקדש וחשור
דמי עלי וטת לא יתנו היורשי!(  :רישא דאמר יקדש השור עלי לדמיו■ דכיון דאטר יקדש השור קרוש
ועלין אלא ודאי בכה׳ג נטי השוד קדוש ולא משבח השוד חולין אלא כדאטר לכשיבאו דמיו • הרא׳ש
השור וטועלי! ט וכיון דאטר לדמיו הייט דאטר טת או נגנב חייב באחריותו ] :וסיפא דאטר לכשיבואו
ז׳ל  :ו[ דהא אסר עלי והבא לא אטרינן עלי להביאו קאמר דכיו! דלא הוו דמים קט־ה ולא אטד דמים
דמיו יקדשו כשיטבר דכיו! דלא אטר יקדש השוד לפיבך לא קדש ואין חייב באחריותו[  :והא אין אדם
חללו עלי עולה ליכא  :ז[ חייב המשכיר להעמיד  :ח[ עלי נטי כן הןין דפטור תיבת נראה נטחק ותיבת ] ק[
טקדיש דבר שלא בא לעולם■ והיבי קרשי מ י דמים לכשימאו  :ר׳ מאיר היא■ ]דאטר אדם טקדיש דבר
ל׳ש  [p :וחכי נסי איכא בפ׳ק  :י[ נראה בהכי  :יא[ דפי׳ ר׳י תו פו חולין דבהא ברייתא אות ו' נמחק :
שלא בא לעולם[ במם' קדושין  :ונתננע■ ברשות השוכר אע׳ם שחלטו הבה! ואסור בתאוז  :א( ]אפי׳ משכיר
יב[ הכל וקשיא דהלא איתא אות ד׳ נמחק ם׳א ולפי מה דפי׳ דטף השוו■ חולין קשה ! יג[ מחייב ופריך והא :
לשוכר■ שאין יטל לומר הרי שלך לפניך מה שמכרת  :נתצו■ בה!  :חייב להעמיד לו בית■ טשכיר לשיכר
יד[ בדמי ווה דוחק לכך  :טו[ דקאטר דמי שור וה עלי עולה השור וצי  :טז[ אחר • נליון ■ ה׳נ אם אין
שאין
א( ניאה דצ׳ל אומי לו משניי לשוני סיי שלך לסנין מה ששנית ־
ד 'aת ראוי לדירה חייב להעמיד לו בית אחר אלא ודאי סותר לדור בו אע׳נ דדירה נ ח ע היא דכליו
הרא׳ש ו״ל:
טמאי; אוסרים לו הי׳י שלך לונניך דדירר■ על ידי הדחק שטיה דירה ולא דטי לשוכר את החמור והבהקה דהתם א>נה ראוית ׳לרביבח ״
בלל
טקדיש
א(  i ’ 5הא קאמר מתלולה איט וזייב ונו׳ •

מסורת הש״ם

האומר משקלי עלי פרק חמישי

ערכק

עין מ שפ ט
נר טצוה

׳ P5הקדישו הדר בו ופו׳ • קס״ד שהדר בו)א( הקדישו  :מ[ ]]גפיקליהשפר מצות חליצה )ינ מו מ ק ג ( :א״ר *פפא משמיה לרבא יא[]סנדל[ המוסגר
לחולין[ ונ״ל דל׳יג שפר וה׳׳ג פיון דמעל גפיק ליה לחולין ־ כלומר לא תחלוץ ואם חלצה חליצתה כשרה סנדל המוחלט לא היזליז
משנהנה בתשמיש הבית ומעל יצא הבית לחולין כדחנן מעילה חלצה חליצתה פסולה ופרש׳׳י ש  0לסנדל המוסגר לא תחלוץ  Dלכתחלה
)דף ית (:אין מועל אחר מועל במוקדשין אלא בבהמה וכלי שרת בלבד משום נזירה דסנדל המוחלס מיהו אס חלצה חליצתה כשרה משום
כג ב מיי׳  yDמהל׳
ח ו ר ה או ר
וקרן וחומש אית ליה לשלומי ולא שכר
דמצות לאו ליהנות ניתט אלמאמשמע
ערכין הלכה יד :
סנדל המוחלת אסור בהנאה וצ״ל דאין
הקדישו הדר בו מעלה שכר להקדש הקח שו
להקדש דכל מידי דהקדש מ׳’ ״״ ל
כ ד נ ד מיי׳D׳  rמהל׳
ה ר נמי דהוא אסור בהנאה והא
מעה׳ק הלכה יז :
זיקיאהדרבו היכי מצימקדישא[ לה °איש כי יקדיש
מעי ^4ד^ ?)^מ?לי
דאמר הכא דאומר לו הרי שלך לפניך
,
]נ׳ק סח :ע׳ש סע; נ' מ ,
וימפלו ,בני ״ ביתו קדשאמר רחמנא *מה ביתו בר שות אף
ליי ׳־יל
איז׳״׳״
^ .
כ ה ר■ מיי׳ ס׳ג מהל׳
 .1ע׳! סג .חילי! קלט• חלא שינוי וכן הוא אומר
דהוא
וכיון
זה
בית
דא״ל
כגון
היינו
גירושין הלכה כ
כל ברשותו הבי קאמר הקדישו משכיר הדר
ישראל,מעל ביי׳ ויעבדו את הבטלים
’‘”יי®
בעץ איט חייב להעמיד לו בית אחר טוש׳ע אה׳ע סימן קלד
סעיף ה וסימן קנד
בו מעלה שכר להקדש הקדישו משכיר היבי
והיינו שיטי שמוציאו מהקדש לחול :
מחה
כמו
והוי
שכרו
הפסיד
הוא
מיהו
סעיף כא :
לפשיגא שפרו יקיש • השכר והבית
דייר ביה “ במעילה קאי ותו מעלה שכר
או נשברה דאמר התס חייב להעמיד
לו חמור אחר ופרש״י שם או יפסיד כו ו מיי׳ סי״ד מהלכות
מ ת נ י ׳ ממשפנים
לא הקייש =
לחולין
שכר
לי׳
נפיק
ביה
דמעל
כיון
להקדש
מעה׳ק הלכה : P
>'א דטולה אומן י[• עולות ושלמים אע״ג *דשלמים
שכיי= ה כ י קאמר הקדישו משכיר
דאמר לכשיבא שכרו יקדש והא אין אדם
הדר בו מעלה שכר להקדש • כו ז מיי׳ ס׳ח מהלכות
מכפרת אעשה הואיל ולאו חובה
מקדיש דבר שלא בא לעולם אמר רב יהודה
סירות הלכה נ !
]נתונות נח [:היא עליה לא חשיב לה כפרה ואתי
י [5תימה דהכא משמע דמשכיר יכול
אמר רב הא מני ר״מ היא דאמר*אדם מקדיש
לשהויי הלכך ממשכנין אותן :
להקדיש ביתו אחר שהשכירו אע״ג כח ח מיי׳ שם הל׳ ה
דבר שלא בא לעולם איבא דאמריא״ל רב
או
ג ט ׳ משלשתן • חמאת או עולה
אך
פ׳
ובכתובות
לשוכר
דמשתעבד
כ ט ט מיי׳ סי״ד מהל׳
פפא לאביי ואמרי לה ב[ רב מרי בר חמא לרב
שלמים דג׳ קרבנות כתובין בו
מעה׳ק הלכה י :
ע״פ ) ד ף נש :ושם( אמר הא לא דמיא
חסדא כמאן כר״מ דאמר אדם מקדיש דבר
ואמרי׳ בספרי דבי רב ואחר ישתה
אלא לאומר שדה זו שמשכנתי לך
הנזיר יין אחר מעשה יחידי  :בעולת
שלא בא לעולם אמר ליה ואלא במאן :
לכשאפדנה תקדוש דקדשה משמע
כ׳ק מ .קב] :לקמן « [:יולדת • דלא משהריא בקדשים עד
*לחייבי ערכין ממשכנין אותןג[*'חייבי
דווקא משוס דקאמר לכשאפדנה אבל ]עי׳ תוס׳ ר׳ה ו .ד׳ה
דמתיא לה  :מאי ניהי דאקומה
לאלתר לא מצי מקדיש לה הכא יקריב ותום' כריתות יב.
חטאות ואשמות אין ממשכנין אותן יח־יבי
ד׳ה או דלמא ותוספות
קרא * כלומר מאי מעמא אמרת
........
מאיר
......פ :.1ד׳ה ר׳
נמי לא מצי מקדיש ליה ובפ׳ איזהו יבמות
עולות ושלמים ממשכנין  nאותן אע״פ שאין
דעולתה מעכבתה משוס דאקדמיה
נשך ) ב ״ מ פ ג :ושם( אמרינן רב מרי ותוספות  Wמס" .ד׳ה
קרא עולה מקמי חטאת דכתיב ך מתכפר לו עד שיתרצה שנאמר ״לרצונו כופין
בר רחל משכן ליה ההוא עובד ’ י 1י”=[
אותו עד שיאמר רוצה אני *וכן"אתה אומר
]קדושין נ• כ׳ב מח [.תביא כבש בן שנתו לעולה וגו׳ :
כוכבים ביתא אזל זבניה לרבא נמר
והאמר רבא למקראה הקדימה בגיטי נשים כופין אותו עד שיאמר רוצה אני :
שתא ושקל אגר ביתא אמטי ליה
הפתוב ־ שתהא נקראת במקרא
ג ט׳ אמר רב פפא פעמים שחייבי חטאות
—־
לרבא א״ל האי דלא אממאי אגר —
תחילה ולא שתקרב תחילה בפרק
ביתא עד האידנא משום דהוה
ממשבניןאותן חייבי עולות אין ממשכנין אותן
כל התדיר במסכת זבחים )דף  : (•5חייבי חטאות ממשכנין אותן מ יבחטאת נזיר
 ' f״ ״ נ י ״־ ט ם
® ״’ ״'’ ,לא
חיר כח].מה .מנחות ה .דאפריש ליה חבירו • שהיה זה חייב
מסלק ליה השתא נישקיל ]מר[ אגר וכו׳הקדישו הס׳דואח׳כ
דכיון*דאמר מר אם'גילח על אחד משלשתן
זנחים נה• נדרים ד [:עולה ובא חבירו והפרישה משלו
ביתא משמע דיכול הלוה למ 5ןך מ׳ה כיון דמעל בים
יצא ואם"נזרק עליו אחד מן הדמים הותר
נפיק ליה .כי׳ ונראה לי
וא״כ אמאי איט י^^,
לכפרתו של זה וקאמר שמואל
דל׳ג
הנזיר לשתות יין וליטמא למתים פשע ב ה
דבעינן שיודיע את המתכפר :
ואור״י דכן הדין המותר יותר מכנגד
ולא מייתי חייבי עולות אין ממשכנין אותן
מדידיה ־ כגון היכא דב״ד ממשכנין
מעותיו הוא יכול להקדיש ולמכור
בעולתיולדת מאי ניהו דאקדמיה קרא והאמר
אותו צדך שיאמר רוצה אני :
מיד והא דאמר התם לכשאפדנה
]1כחים  .5ע׳ש כתום'
*רבא למקראה הקדימה הכתוב אלא בעולת
דמשמע אבל השתא איט יכול להקדיש
נ ד עיז
ד׳ה למילא[
הוספתי( דג1יר סיד
היינו כשהוא רוצה להקדיש ה ^
גויר מצורע דתניא* רבי ישמעאל בנו של רבי ה יהודה בן ברוקה אומר כשם
]פסמים נע .ע״ש
וההיא דאיזהו נשך )שם( זבין לו
יט•[ שחטאתו ואשמו ז[ עיכבתו כך עולתו עיכבתו  :ואף על פי שאין מתכפר
המותר והכא יכול להקדיש המושר
ויקרא י( לו עד שיתרצה ״[  :ת״ר ״יקריב אותו *מלמד שכופין אותו יכול בעל
ב׳ב מס .קדושין נ .יבמות
והא דאמר הדר בו מעלה שכר קו .ר׳ה ו.
כרחו ת״ל לרצונו הא כיצד כופין אותו עד שיאמר רוצה אני אמר שמואל
להקדש היינו משום דיש לו להקדש
עולה צריכה דעת שנאמר לרצונו מאי קמ״ל תנינא אף על פי שאין
שותפות עמו ואין כל אחד יכול לברר
מתכפר לו עד שיתרצה שנאמר לרצונו לא צריכא °דפריש ליה חבריה
חלקו ויש מחלקין בין משכיר ללוה
מהו דתימא כי בעינן דעת מדידיה אבל מדחבריה לא קמ״לזימנין דלא ניחא
דדוקא לוה שלא תחזור אליו עוד
בצא פרעון מעות ההוא ודאי לא
יזרי
ליה דליכפר במידי דלא די ד ה מיתיבי חטאתו ואשמו של ,פלוני
.פלוני עלי
להקדיש אבל משכיר שלאחר
מצי
.
לדעת
השלמת זמן השכירות תחזור לו בחנם יכול הוא להיןדיש מיהו ההיא דאיזהו נשך לא מישרצא בהכי מיהו תימה דאשכחן בעלמא הקדיש לוה
וזבין לוה משמע דמצי מקדישו ומזבין מיהו ב״ח מוציאו מיד ההקדש ומיד הלוקח כשירצה לגבות חובו אס אין לו לגבות ממקום אחר
מידי דהוה אעשה עבדו אפותיקי מכרו או הקדישו דב״ח מוציא הימט מיהו כל זמן שלא גבאו הוא קדוש ומכור *הכא משמע דמשכיר צ׳ל והכא כו׳ להקדיש
וה׳ה דיכול לאשור צ׳ק
ומיהו קשה דהכא יכול להקדיש הכי נמי יכול לאסור על השוכר וכן הלכה ״הכא משמע דאין השוכר יכול להקדיש מדפריך הדר בו היכי מצי מקדיש ליה
בישותו ובתוספ-א
כו׳ צ״ק איש כי יקדיש את ביתו אמר רחמנא מה ביתו ברשותו אך כל ברשותו וקשה דבתוספתא תניא אס הקדישו שוכר מקודשת ויש לומר
הכא נמי השוכר מצי מקדיש ליה כל זמן שהוא,ברשותו וה״ה דמצי אסר ליה לכולי עלמא כל ימי שכירותו והא דפריך הכא היכי מצי
כצ׳ל צ״ק מקדיש ליה יל[)והאי( ]אהאי[ דקאמר מעלה שכר להקדש טו[)הכא( פריך והכי ]פריך[ היכי מצי מקדיש לענין דמעלה שכר הא אינו שז[ ברשותו
מיהו תימה דהכא משמע דמשכיר מצי מקדיש ליה ובתוספתא תניא דאינה מקודשת וזה לשון תוספתא* השוכר שדהמחבירו ועמד השוכר ]ספ׳עדב־מ[
והשכירה לאחר רשאי בעל הבית שיאמר לו אין לי חשבון עם כל אדס אלא עמך עמד בעל הבית ומכרה מחשבין ע ס בעל הבית
עמד בעל הבית והקדישה אינה מקודשת עד שתחזור לרשותו יי[ וכל מה שנהנה ממנו הרי זה מקודשת עמד השוכר והקדישה הרי זה
רביגו גרשום
שאין יכול לומר לו מקודשת עד שתצא מרשותו ומעלה שכר להקדש עד כאן לשון התוספתא וי״ל דהא דתניא בתוספתא דאין המשטר יכול להקדיש הייט
הדי שלך לפניך שהרי כשהקדיס לו שכרו והכא מיירי בשלא הקדים שכרו וה״נ איתא בירושלמי יח[ דמקוס שנהגו המשטר בית לחבירו ועמד והקדיש הרי זו
נות׳ן[  :הרןדישו י
גי׳ צ׳ק די בו סנה
מקודשת יש[ אימתי בזמן שלא הקדים לו שכרו אבל הקדים לו שכרו הרי זה כ[ ״דבריו חנס :
העזוכר  :הדר בו י
שלא )נתנגע( ברשותו ה ט י גרסינן כיון דמעל נפיק ליה שכר לחולין וכן הוא ברוב ספרים וה״פ כיון דמעל כו׳ כלומר שכר הבית נפיק לחולין שהרי חבירו
)שלו(  :כיון דמעל י
כא[ הקדיש)השכיר( את הביש והוא לא ידע ומעל כשדר בו ונפיק ליה כב[ *השוכר בתורת מעילה אבל אין לפרש טון שמעל נפיק הבית נ׳א השכירוס למולין
מר .שנהנה מטנו  :נפק
ליה שכר לחוליןדטשום לחולין מ[וכפרש״י״(וקאמר לו ר״מ אמר על ההיא דתניא בתוספתא דמעילה)פ״נ(בקע בקרדום של הקדש ובא חבירו ובקע בו ובא חבירו ובקע _
ppp
הכי חייב קרבן]:טעילה• בו כולם מעלו ובשילהי פרק הנהנה )מעיצה יש;( תנן אין מועל אחר מועל 0 ^ p 1 p 3
הנהנה מקדשי שמים י
משום דטפיק קדושה ע״י מעילה כמו קדושת דמים וקרדום לאו הייט כלי שרת **(אלא קדושת דמיס הוא ולא כד[ יחשב כלי שרת מטעם שמביא אחריס לידי קדושת שי ט ה מ ק ו ב צ ת
ר
לחולי; י כנון ד א ט
א[ סי,דיש!.יה איש :
הגוך הוא עצמו לא כל שכן שיבא לידי קדושת הגוך דמהאי טעמא חשבינן שאר כלי שרת קחשת הגןף :
הטרןדישהכי[ לכשיבואו
דטיו יר,דשו לא טעל כ מ כ י דייר ביה במעילה קאי ־ ואע״פשלא פגם מעל כדתנן]ר״ס הנ הנ ה[) ד ף יח•( הגהנה מן ההקדש ש״פ אע״פ שלא פגם מעל ואע״ג דאי[ ר^ב םר^נםחק!''-ג["ח״מ
מועליןבמחובר לקרקע כדאיתא במס׳ מעילה פרק הנהנה מן ההקדש)םם(:צ״ל הך סוגיא דהכא אתיא כרב דאמר תלשוולבסוך חברו ס י עי׳]ת 1ס׳ ר׳הדף ו ע׳ א
שוב דלא הקדיש בית
אלא שכירות הקדיש
)ד קדףמ?? ה[ m S
מטל=
טטשכנין:כדאמר המשתחוה לביש אסרו ובפרק הנהנה )דף כ• ושם(נמי מייתי לה לההיא דרב דאמר התם וכיון דבני להו חיהא
תלוש
חייבי ערכין
]5״ל רב פפי[

כב  kמיי׳ פ׳ו מהלי
ערכין הלכה ל 1

מתני׳

נויד • נ׳ציון ה״ה דהוי
*(גי׳ צ׳ר ,ור,שז מההיא דסניא בסוספתא **( עי׳ צ׳י ,ונחים' מנייייי
אותן י ]הגזבר[ אם
טצי לטימד כגון שאטח לו עדים אכלת חלב והוא אומד לא אכלתי דבודאי לא יביא אם לא ימשכנהו כיון
ישדעס דכיון דלאו לכפרה אתו ולא מהדר ליתנן] :הייני הטאות ואשמות אין טטשכנין דכיון דלכפרת
שחוא אומד שלא אכל־ חרא׳ש ז׳ל  :ו[ ד׳ יוחנן בן בדור!ה :ז[ ואשמו טעכבתו כך עולתו טעכבתו :ס[ שיתדצה
עצמו הן זהיר להביאן  :חייבי עולה ושלטים טטשכנין אותן דלא אתו לכפרה ויתרשל להביאן[  :אעייפ
וכו׳ ת׳ר  :ע[ נפיר ,ליה שכר לחולין ונראה לרבי דל״ג שכר וה׳ג כיון דטעל ביה נפיק ליה  :י[ אותו הגזבר
שאין מתכפר לו י האי מתכפר ]לו[ לא כפרה ממש אלא אעיפ שאין מתר,בלין לרצון עד שיתרצה להביאן
נכנם לביתי וניטל בע״כ הס״ד וטה״ד חייבי .חטאות ואשטות כיון דלכפרה אתו לא שהי ליה ואין טטשכנין
מעצמו  :שנאמר לרצונו • לפני ה׳ אפילו הכי טטשכנין אותן ]וכופין אותו[ עד שיאמר רוצה אני  :וכן
אותן עולות ושלטים אע׳יג דעולה]טכפרת[:יא[ דרבא סנדל הטוםנר:יכ[ תיטה' עיין בהר׳ן בטסכת כתובות בפ׳ה;
אתר .אומר בניטי נשים י אע’ נ דנט המעושר ,פסול כופין אותו עד שיאנזר רוצה אני וכשר  :על אחד
יג[ חוה טצי עובד כוכבים טפלק לי השתא  :יד[ ליה והאי דקאטר  :טו[ להקדש פריך היכי ! עו[ ברשותו •
משלשתן י ]או אעולה או אשלטים או אחטאת יצא[ הלכך אם גילח על העולה צריך למשכנו לד,ביא חטאת :
נליון אבל כל זטן שכירתו יכול להכןדיש וה׳ה דמצי אוסר ליה כל ימי שכירתו׳ הר״י ו׳ל  :יו[ לרשותו אבל טת
בעולת יולדת י שאינה יכולה להביא חטאתה עד שתביא עולתה קודם ] :ועאיל ואקדטה קרא י דכתיב אחד
תיבת וכל נמחק  :ירו[ בירושלמי בפרכן מקום שנהגו אות ד' נמחק ; יט[ מקודשת ודר בתוכו ומעלה שכר
לעולה ואחד לחטאת ולא פשעה בה  :למקראה הקדימה הכתוב• כלומר לר,רות העולה קודם לחטאת הקדימה
להרןדש אימת  :כ[ זה דר בתוכו חנם  :כא[ השכיר את חיכת הקדיש ל׳ש ונמהק :כב[ ליה השכר כתורת אות
הכתוב אבל להכןרבה לא אר,דטה ! אלא לעולת מצורע י אין צריך לטשכן דתניא בו'[  :עולה צריכה דעת י
ו׳ נטהר : ,כג[ לחולין שהרי חברו הקדיש את הבית והוא לא ידע ומעל כשדר כו ונפיק ליה כולי בית
כלומר המביא עולר .צריך להביאד .לרצונו  :דאפריש ליה חבריר ,י אם חברו הפריש בגינו עולה ׳גזלא צריך
בתורת טעילה דהא איכא שהוא סבור שהיא שלו ואינו מתכוין להוציאו מרשות לרשות לא יוצא לחולין
להפרישר ,לרצונו של נודר ; מדידיה י היכא דמפריש משלו אבל כשמפרישה חבירו בשבילו נימא דניחא
אלא לפי טובת הנאה שיש לו במלאכה דלא אטרינן אין מועל אחר מועל אלא כשהוא סבור שהכלי של
ליה שחברו נותנה בשבילו ולא בעינן לטישייליה דודאי ניחא ליה  :קט׳ל • דבעינן לטישייליה דזמנין דלא
חבירו והוא טכוין להוציא מרשות וכדקאטר רבי על ההיא ותיבות וכפרש׳י ר׳ם אטד ל׳ש ותיבות וקאטר
ניחא
לו נמחק  :נו [ יחשב ככלי שרת  :כה[ טה’ ד היכי דייר מ תיבת כי נמהר : ,כו[ טעל ליטא מסייע ליה לרב ואף על נב דרחי ליה דחויא בעלמא הוא :
עולא
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עץ ט שפ ט
נ ר מצור.
ל  kמיי׳ סי׳ד מהלטת
מעה׳ק הלכה י ;
ל א ב מיי׳ פ’ נ מהל׳
גירושין הלכה כ
טוש׳ע אה׳ט הימן יולד
סעיף א ] 1גרנ אלפס
ס׳ד דף קס.
גיעין
ע״ש[ :
א נ מיי׳ פי׳ג מהל׳
מלוה ולוה הלכה מ
שזש׳ע מ*מ סימן קע
סעיף א ]וניג אלפס
כתובות פי׳ אד ף קכג:[.

כ

ד  nמיי׳ פ׳ד מהל׳
ערכין הלכה J ■*0

ג ו מיי׳ פי׳ב מהלכות
מלוה ולוה הלכה ת
נווש׳ע ס' מ סימן קנו
סעיף א :

5׳ק

האומר משקלי עלי פרק חמישי

ערכין

מסורת ה ש״ ס

א מ ר לך שמואל כי תניא ההיא כ שעת כפרה)-וכרייתא מיירי כשעש
לדעה ־ שהודיע א ת ה מ ת כפ ר  :פי הגיא ההיא • דלא ב עינן ד ע ת
הפרשה( ו[ וא״ת אמאי פליג אדעולא לוקמא למילתיה
בעלים ב שעת ה קר בה תניא דהא הודיעו ב שעת הפרשה ואירצי
דשמואל בשעת כפ ר ה ובריית׳ מייריג שעתהפר שה ולאפליג אדעולא וי״ל
שנתרצה בדבר  :ופי ק א מינ א • דצריך ד ע ת ב שעת הפרשה  :והא
ז[ דסבירא ליה דשמואל מיירי מ ע ת הפר שה דקאי א מתני׳ דמ שמע דשמואל דבעי ד ע ת בהפר שה ולא בכפ ר ה  :פליגא דטולא • דאיהו
דמיירי בשעת הפרשה מ ד ק א מ ר חייבי
א מר איפכא  :שלא לדע ה לא יצא •
עולות ח[ אין ממשכנין אותן שזהו
אלמא ב טלהו בעינן ד ע ת וקשיא
לדעת יצא שלא לד ע ת לא יצא עולתו
ב שעת
בשעת הפרשה : [P
לתרוייהו  :מהגייהא אהדדי לא קשיין •
ושלמיו של פלוני עלי בין לד ע ת בין שלא
הפרשה דקא מר שמואל א ף ב שעת
ה א דקתני לעיל עולתו ושלמיו של
לד ע ת יצא אמר ל ך שמואל י׳כי תניא ההיא
הפרשה• וא״ת מ״מ ה א פליג דלשמואל
פלוני עלי בין לדע ת בין שלא לד ע ת
ב ש ע ת כפרה דאירצי ב שעת הפר שה בי
צריכה ד ע ת אף ב שעת הפרשה וכ״ש
יצא והך בתרייתא דקתני בכולהו
קאמינא אנא ב ש ע ת הפר שה ופליג אדעול א
בשעת כפ ר ה ולעולא צריכה י[ בשעת
שלא לדעת לא יצא לא השיין אהדדי
דאמר א[עולא ל א חילקו בק ח ט את לעולה
כפ ר ה דווקא ולא ב שעת הפרשה וי״ל
חדא בשעת כפ ר ה וחדת בהפר שה
דמ״מ דבכה״ג דפליגי השתא לא הוו
לעולא כדאית ליה ולשמואל כדאית
אלא שחטאת צריכה דעת ב ש ע ת הפר שה
פליגי ונראה לר״י מ ע מ א דשמואל
ליה  :א ף ב שעה הפרשה • דבין
ועולה אין צריכה דעת ב ש ע ת הפר שה אבל
ועולא ד ה א דאמר שמואל עולה ושלמים
בהפרשה בין בכפ ר ה ב עי ד ע ת
ב שעת כפרה אידי ואידי לד ע ת יצא שלא
צריכין ד ע ת בשעת הפרשה משום
ואע״ג דהויא הך קמייתא תיובתיה
לדעת ל א יצא מיתיבי חטאתו ואשמו עולתו
דלא ניחא ליה לאיניש להתכפר
דקתני דעולה לא ב עי א ד ע ת דהאי
ושלמיו של פלוני עלי לדעת יצא של א לד ע ת
במילתא דלא דידיה אבל ב שעת
שינויא דשני הש״ס לעיל א מר לך
לא יצא שמואל מוקי ל ה ב ש ע ת הפר שה
כפ ר ה אינו צריך דמשום סמיכה אין
שמואל כי תניא ההיא ב שעת כפ ר ה
עולא מוקי ל ה ב ש ע ת כפרה אמר רב פפא
צריך לדעתו כיון דאינם באים לכפר
כו׳ לאו מילתא היא קמ״ל ר ב פ פ א
על יא[ ח עאו אבל ח מ א ת ואשם שהם
מתנייתא אהדדי לאקשיין הא ב ש ע ת כפרה
דקאמר לאמוראי נ מי ל א קשיין שמואל
באים על ח ע א וצריכין לר sהוודות
מוקי קמייתא ב שעת כפ ר ה מכלל
הא ב ש ע ת הפר שה )א( נ[ ואמוראי נמי ל א
י ] [3ב שעת[ ס מי כ ה בעינן ] ד ע ת [
דשמואל ב כפ רה לא ב עי ד ע ת
קשיא שמואל מוקי קמייתא ב ש ע ת כפרה
בשעת כ פ ר ה ועולא סבירא ליה
ושיטיא דשנין לעיל שינויא הוא :
בתרייתא ב ש ע ת הפר שה עול א מו קי איפכ א
דאפילו בעולה ושלמים רוצה לקיים
דע שאוה • אחרי כן  :ואירצי • לתת
אמוראי ודאי פליגי פשיטא מהו דתימא מאי
מצות ס מיכה הלכך בעינן ד ע תו
הג ט וה מודעא לא בימל  :מהו
ב ש ע ת הפר שה דקאמר שמואל אף ב ש ע ת
ב שעת כפ ר ה אבל ב שעת הפרשי; לא
דהימא מ ס ת מ א ב על ה למודטא ■
הפר שה ואע״ג ד הך קמייתא תיובתיה קמ״ל:
בעינן ד ע ת אלא ב ח מ א ת משוס דלא
קמ״ל ר ב ששת דלא וממתניהין
) ב'נ מח(
ובן בגיטי נשים כופין וכו׳ * :אמר ר ב ש שת
ניחא ליה לאינש לכפ רה במילתא
יציף מ ע מ א דא״כ ליתני ס פין אותו
דלאו דידיה אבל עולה ושלמים דלא
ע ד שיתן :
יהאי מאן דמסר מודעא אגיטא מודעיה
לכפרה קאתי סלי האי אינו צריך
מודעא פשיטא ל א ג[ צריכא דעשאוה ואירצי
הדרן עלך האומר משקלי
ד ע ת בשעת הפרשה יג[:
מהו דתימא בטולי בטליה קמ״ל דא״ב ליתני
חאן ד מ ס ר מו ד ע א אגי מ א
היתומי ם • ב״ד היורדים
עד שיתן מאי עד שיאמר עד ד מב טל
מודעיה מו ד ע א יד[ • ) פ ס ק (
לנכסי יתומים למוכרן
ליה ל מוד עי הן
לפיכך נהגו העולם לבמל כל מודעי
להגבות לבעל חוב שמין א ת ה ק ר ק ע
ומודעי דאתו מגו מודעי ב שעת
ומכריזין ל׳ יום כל הרוצה ליקח יבא
כתיבת ה ג מ וב שעתהנתינהדחיי שינן
ויקח  :ושום ההקדש • גזבר ה מוכ ר

מאי

האי

שום

הדרן עלך האומר משקלי

שמא במל אותו :
]עיין תוספות לקמן כד,
דיה אין להקדש וכו׳[

הדדן ע ל ך האומד משקלי־

שום

—

ח ״ שו ם' הי תו מי ם שלשים יום ושופיההקדש
*ששים יום ומכריזין ב ב רן ובערב :
נ ם ׳ מאי שנא ב בקר ובערב אמר ר ב יהודה
אמר ר ב ^בשעת הוצאת פועלים וב שעת
הכנסתפועלים ב שעת הוצאת פועלים דאיכא
דניחא למיזבן אמר להו לפועלים איזילו
סיירו ל ה ניהלי ב ש ע ת הכנ ס ת פועלים
דנידכר דאמר להו ניזיל נישיילינהו תניא נמי
הכי *שום היתומים שלשים יום ושום ההקד ש
ששים יום ומכריזין יבבקר ובערב ב שעת
שנומל זוזים שבורים וחסרים שאין
הוצאת פועלים וב שעת ה כנ ס ת פועלים אומר
דרך סוחרים מקפידין בכך
שדה פלוני כסימניה ובמצריה כ ך היא יפה
להא
וכך היא שומא כל הרוצה ליקח יבא ויקח על מנ ת ליתן לא שה
ב כ תו ב ת ה ולבעל חוב בחובו ל מ ה לי למימר על מנ ת ליתן
חובו דאיכא דניחא ליה ב ב על
לא שה כ תוב ת ה ולבעל חוב
חוב דמיקל בזוזי ואיכא דניחא ליה בא שה ד שקלה על יד על יד
תנו

ק ר ק ע של ה קי ש ־• ג ס ׳ סיייו ה ]כתונוס ל^[
ניהלי ■ ר א ו א סי פ ה הי א :דני ד פ ר ־
בעל הבית ה[ באורתא מאי דאמר
לפועלים ב צ פ ר א:וני שיילינ הו־ א ס
יפה היא  :פך היא י פ ה • כך וכך היא
עושה תבואה  :פך היא שומא ־ בכך
וכך שמאוה ב״ד  :ויקח ע״ מ שיפרע
לאשה או לבעל חוב :למה לי■ לאכרוזי
על מנ ת ליתן כו׳  :על יד על יד •
פורתא פו ר תא ואיכא לוקח דניחא ]תוספתא ריש פ״ד[
ליה לפרוע לבעל חוב דמיקל בזוזי

היתומים ל׳יו ם ־ו א ״ ת אמאי
נ ק מ יתומים אפי׳ כ״ ע נמי
א ם באו בי ת דין לירד בנכסיהן כדי
לפרוע לאשה כתובתה או חובו לב״ח
צ ד ך שומה ב ־ו צ׳ ’ ו ם נ ד  ' 6ש א ב פ׳
ה מפקיד) 5״מ לה (:מאימת אכיל פירי
מכי שלמי יומי אכרזתא אלמא לכל
אדם שבא לירד לנכסיהן צריכי
שומת ב״ד א״כ אמאי נקכי יתומים
וי ׳׳ל דתנא יתומים לרבותא דמהו
דתי מא דליהוי יתומים כהקדש ולבעי
שומת בית דין ס׳ יום קמ״ל דשוין
לכל אד ם :
הוצאת פועלים ובשעת
ה כנ ס ת פועלים ■ פירוש
בשעת הוצאת פועלים ממלאכתן
ובשעת הכנ סתן למלאכה ואין זו סד ר המשנה דנ ק מ בבקר ו ב ע ר ב ורב יהודה מפרש מ ר ב תחילה ואחר כך בקר וי״ל משוס דכן
ה סד ר לפי שאיט רוצה לבמל ממלאכתו לפיכך אין דרך למיחר להו סיירוה טו[ ניהלי ד א ס לא כן לחה להמתין ע ד ה ע ר ב *ונשאליה
להו מ ה ראו הא כל היום יש לו רשות לשיוליה לפיכך הוצרכו לרב יהודה לפרש כן שבשעת יציאה ממלאכתן אמר להו סיירוה ניהלי
שאז אין מבמלין ממלאכתם ולמחרת כשנזכר מ ה דאמר להו לאורתא אזיל לשאול ומש״ה אין לפרש איפכא ב שעת הוצאת הפועלים
מבי ת ם ונכנסין במלאכתן וב שעת הכנ סתן בביתם ויוצאין ממלאכתן לפי דאין דרך לעשות כן כדפירשנו ועוד דאין ליישב לשון ה ס פ ר
על זה ובתוספות מז[ הארכתי הרבה בזה והביאו ההיא דריש השוכר א ת הפועלים )ב״מ פג• ושם(* (:רב אסי א מר פועל בכניסתו משלו
וביציאתו משל בעל הבית  :ב ך היא יפה • להוצאת תבואה ופירות כך וכך היא שומא בכך וכך ד מי ם ו א ס המלוה רוצה לעכב
י בכך ששמו ב״ד אץ צריך להכריז אלא אוקימנא ליה ביד המלוה מיד :
הנן
*( ]נ׳ל ריש לקיש אמי[

בי! ח ס « ת לעולה
שהחטאת צריכה דעת
.........
ועולה אינה צ ר י כ ה
ד ע ת אלא ב ש ע ת
הפרשה אבל כשעת
בפרה כו׳  :נ[ הפרשה
ולאטוראי נטי :ג[צריכא
הגהות הב״ח
דעשויה אות א׳ נטחק:
)א( גם׳ ואמוראי נמי
ד[ שום היתוטים •
לא קשיא נ’ 5ר׳ל
גליון תימה לטה נקט
אלי כ י ה
הנרייתא
•תוטים וכו׳ ועוד קשה
דאמוראים :
דכנטראטק שינןטמחני׳
לרב אפי דקאטר אין
בוקקין לנכסי יתומים
קטנים וטנ״ל דבקטנים
איירי דלטא מתני׳ איירי
ביתומים נדולים וי׳ ל
דאי לא איירי א ל א
עיין צ׳ק
בגדולים הוהליה לטימר
שום ה ד י ו ט ותנא
בטתני׳ שום היתומים
רבינו גרשום
קטנים דסדיא ל ה ו ו
בהקדש דבכמה דכרים
ניחא ליה לאיניש כו׳
אנו ט ד ט י ן יתומים
הלכך בעינן לדעתו :
]לדעתיצא־אם הקריבה
להקדש קט״ל דלא ■
לדעתו של מחוייב יצא
הרא׳ש ו׳ל  :ה[ הבית
הטחוייב[  :אמר לך
בצפרא מאי ד א ם ר
שמואל כי תניא ההיא •
לפועלים בא־רתא הס׳ד:
רעולה בין לדעת ובין
ו[ וא׳ת טנ׳ל להאי
שלא לדעת יצא :בשעת כפרה־ אינה צריבה דעת הואיל ואירצי כשעת הפרשה שהיה לדעתו ודאי עדיין ניחא
מחרץ דפליג שמואל אדעולא :ז[ וי׳ל דלישנא דשטואל טשמע דטיירי בשעת הפרשה דמייתי קרא דטתני׳
ליה באו תו)דע ת( ]עולה[] :וכי אמינא אנא עולה צריך דעת בשעת הפרשה  :אידי ואידי אחד הטאת ואחר
דמשמע  :ח[ עולות טמשכנין אותן הם כופין אותו ותיבת אין נמחק  :ע[ הפרשה דאי בשעת כפרה מה
עולה:שמואל טוקי לה בשעת הפרשה י דלא חלקו ועולא ]מוקי לה[בשעת כפרה  :טתנייתא אהדדי לא קשיא י
שייך לכפותו כיון דאפריש הקרב; פשיטא דיקריב בעל כרהו הס״ד  :י[ צריכה דעת כשעת  :יא[ חטאו •
קמייתא דתני דבין]לדעת ובין[שלא לדעת יצא בשעת הפרשה ■אמוראי ודאי פליני עולא ושיטואל[  :אף בשעת
גליו! הלכך אם הפריש ראובן עולה או שלטים שיתכפר בהם שמעון בלא דעת שמעון אינן קדושים ואין
הפרשה כלומר דבשעת כפרה נמי והיינו דעולא :ו א ע׳ג דהויא הך קטייתא תיובתיה הא דאמרה דבין לדעת
מועלין בעולה ואם נתרצה שטעון בשעת הפרשה מקריבה ראובן בלא דעת שמעון ]אכל אם בשעת הפרשה
ובין שלא לדעת יצא דאוקימנא בשעת כפרה  :קט׳ל ־ דבשעת הפרשיה נרידא קאמרי]וודאי[ פליני  :האי מאן
לא נתרצה[ ובשעת כפרה נתרצה שמעון יצא בה ידי חובה אבל אין בה מעילה עד שיתרצה שמעון משום
דמסר טודעא אניטא ־ שהיו אונסין אותו לתת גט ואמר לעדים הוו עדים שאנים אני  :מורעיה מודעה יולא הוי
זימנין דלא ניחא ליה לאיניש דליכפר במידי דלאו דיליה אבל חטאת ואשם וכו' י הרא״ש ז״ל ; יג[ להתוודות
ניטא  :לא צריבא דעשויה אהרי המודעה ואירצי ושתק ונתן בשתיקה  :מהו דתימא • טדנתן במולי בטליה
ומעונין סמיכה בעינן דעת  :יג[ הפרשת וקדושים הם ־ .יד[ תיבת פסק נמחק  :נןו[ ניהלי אלא בערב דאל״ב
למודעיה  :קט״ל י דלא  :דאיב • דבהבי סניא כנתינת סתם ליתני כופין אותו עד שיתן מאי עד שיאמר קט״ל
למה ליה להמתין עד הערב ולישולייה להו מה ראו הלא כל היום  :נן [ 1בתוספות האריכו הרבה .
עלך האומר משקלי :
דבמיל לטודעיה ויאמר ת צ ה אני :
הדרן . ,
,
יתיב
ש ו ם היתומים שלשים יום ־ כשנצרכין ב׳ ד למכור מנכסי יתומים או לפרנסה או )לכסות( ]לכתובה[ או לשום דבר צריך לשומן ולהכריז )כל( שלשים יום ]בבקר ובערב[ כדמפרש בגמרא אומר שדה פלונית בסימנית
ובמצריה כך היא יפה וכך היא שומא כדי שישמעו ב ל א ויבואו ליקה ויוסיף כל אחד על חברו ליתן  :ושום ההקדש ]ששים יום[ ־ כשדוצין לפרות שדה הקדש  :בשעת הוצאת פועלין ־ לערב כשיוצאין
הפועלין ממלאכתן טכריזין כדי שישמע בעה״ב ואומר להו ]לפועלין[ זילו סיירוה ניהלי  :ובשעת הכנסת הפועלים י בבקר נטי מכריזין כי היכי דמדכר בעה׳ב מה שאמר לפועלים אמש )ליזיל( דלישיילינהו אם ראוה
במה היא יפה ] :שדה פלונית בך היא יפה וכך כורין היא עושה וכך היא שומא י כלומר בכך וכך ממון שיטוה ב׳ד[ ; דאיכא דניהא ליה י לקנות כדי למיהב ]דמיה[ לבעל חוב דטיקל בזוזי שטי שפורע ]לב׳ח[
אין מניחין לו כל בך לבדוק אזוזי דאטרי ליה טמארי רשותיך פארי איפרע  :ואיכא דניחא ליה ללוקח למיהב דמיה לאשה משום דשקלה על יד על יד כשהיא צריכה לתצי א ולא כבת אחת :
קולפי

בשעת

רבינו גרשום

שום היתומים פרק ששי

ערכין

ד ר

ת נ ו שום היתומים כו׳ במאי עסקינן אלימא בבעל חוב עובד מכטם
' מי ציית• ואס תאמר למה ליה לאותוט לרב אסי ממשניתץ
ממילתיה דרב אסי גופיה הוה מצי למיפרך דאמר דאין נזקקין לנכסי
יתומים אלא אס כן רבית אוכלת בהם במאי עסקינן האי דאין נזק5ןן
אילימא בבעל חוב עובד טכבים מי

עין סשפט
נר מצוה
ד  nמיי׳ םי׳נ מהלכוח
סוש׳?''מ'מ'
סנניף א ]וכרנ אלפס
כהונות ס׳ ״א ד׳^ננ^:
ה נ מיי׳ סי'נ מהלכות

ק*לפי סאבי • סכות להא שמעפא • דרב חסדא  :קולפי מאבי • הכאות גדולות על הדא
טובות קבלתי מאבימי
שהיה ,מלמדיני שום היתומים לרבי מאיר ששים יום והייתי
שהבנתי שמעתא
,
רבי קידם
שטועה זו] :והכיאטר מקשה ^ הא אמר ר״מ שלשים והוא אמר לי בא להכריז רצופין
בכלמט^סאינ^י“? שלשים יום בץ יתומין בין הקדש :ואםבאלהכריזשגיויזמישי■ שהם
להכרי! אלא שלשים ימי ה ק הוי השוס ששים יום רמי מסורת הש״ם
“ייי
אב^
ובהטישי הכרזה שמונה עשר יום צא וחשוב חנו רבנן שום היתמים שלשים יום ושום צ״יזלי»ן עוזנדלו וי? ’/״י
אלא בשני
חוב ישראל מי שבקיק ליה דקאטל ]וכרב אלפס שם[ :
לך
הרי
שטעות
שמונה
בשבת
משני
ובה'
בב'
להכריז
*ריך
של ס' יום  :ואע׳נ רבי נ״ו ימים ויהא בהם י׳׳ו שני חמישי ההקדשששים יום דברי רבי מאיר רבי יהודה
רבית וי״ל דממילתא דרב אסי לא מצי ו נ מיי׳  6י' פ מהלכוה
חשיב ל ר ^ לא הוו
ושלישי אומר שום היתומים ששים יום ושום ההקדש
ו1ישוס הלי• אטיש׳ננ
למיפרך דאפשר לאוקמה בדלא תבע
אלא י״ח יום הכי ביגר הוסיף עוד ארבעה ימים שני
אה׳ע סי׳ צג סעיף ג  :׳
זה
ואחד
זה
אחד
אומרים
וחכמים
יום
תשעים
טיום
כשתתחיל למנות
להו ולעולם בב״ח עובד כוכבים איירי
ורביעי וחמישי בשבת הרי ם׳ יום
שני ם' יום הם ח'
ז ד מיי׳ סי׳פ מהלטס
הלכה
אבימי
אמר
חסדא
רב
אמר
יום
ששים
לנלרועהחוב
לנכסים
נזקקין
אין
ומש׳׳ה
שמונה
בהן
רש
ההכרזה
משהתחיל
שבועות וד' ימים וח'
מלוה הלכה א סוש׳ע
שום היתומים ששים יום יתיבא[ רבי חייא בר י׳יןאלאאסכן רבית אוכלת בהן יח[]ואז[ מ'מ סימן קח סנניף ייג
שבועות ט׳ז ימי הכ ת ה עשר ימי הכרזה  :אין גזק?ץ לנבפי
ואותן ר' ימים טתח״לין
נזקקין אפי׳ לא תבע להו עובד כוכבים וסימן חיס סנניף נ :
וטסייטי] יתומים• למוכרן  :רביה אוהלה בהן • אבין וקאמר להא שמעתא אמר ליה רב נחמן
ב י ו ם שני
חוט לפי שלא ירבה עליהן הרבית ח ה ו מיי׳ סי׳א מהל׳
תטניסר:
בחמישי היינו
מעות
סכבים
לעובד
שהיומחוייבין
בר יצחק לרבי תיא בר אבין ששים קאמרת
מלוה הלכה ו סוש״ע
•
טלתא
רמשכא
כיו;
אבל ממתניתין פריך שפיר דודאי ח׳מ סיי קח סנניף א :
רהני תטניסר ער ם' ברבית:משום מזוני • דכל זמן שאינה או שלשים קאמרת אט־ ליהששים דיתומים
מדנחתי בית דק לשום בדתבע להו
יום שמעי אינשי[  :גובה כתובתה נזונית משלהם והוי
אקניקקץ לנכסי יתוטין פסידא דידהו  :אילימא בבעל חוב או דהקדש אמר ליה דיתומים כרבי מאיר או
מיירי לפיכך פדך אי בבעל חוב עובד
כשהן קטנים
רבי
נרליודאינזקקיןאבללמוכרןכי טובדהוהבים• דשקיל רבית ולהכי כרבי יהודה אמר ליה כרבי מאיר והא
כוכבים מי ציית עד אחר השלמת -
לטרוע  :אא׳כ רבית נזקקין:מיצאיח• להמתץ ימי הכרזתינו ^מאיר שלשים קאמר אמר ליה הכי אמר רב
^ ״
הכרזה שלא להרטת הרבית ואי לא
אוכלת בהן ■ שזקן(
אביהן מלוה ברבית בלא רבית:בהובעת כהובסה בב״ד • 1חםדאנ[ מאבימי*קולפיטאבי בלעי עלהדהא צ״האם כן ש״א ״זם״ נ״אי״ )א™"*!■?:״■
וטטסיריםהיתופים בכל
הזמן יותר ממה שיחיחו חדאי אי לא יוחנן מ ש ו ס חינ א:
ןושה דכיון דשוב אין לה מזוטת לא מפסדי “שמעתא "בא להכריז רצופים שלשים בשני
יום ] :או
ידעינן אי מרווחינן אי לא מרווחינן לא )נ( י״י׳י
לכתובתלפרוע יתומים מידי בהמתנמ לאנזדקייןלה• ובחמישי ששים ואע״ג דכי חשיב לדצ מר
טשום מזוני•
כתובת אשת אביהן שכל
י■
צריכי הכרזה כדקאמר הש׳׳ס בסמוך
אין
ומעכשיו
הואיל
כתובתה
לפרוע
^ליומי הכרזה לא הוו אלא תמניסר יומי כיון
ז ק שלאנבתוז
רב
על מילתא דר׳ יוחנן :
כתובה מזוטתיה על היתומים:
ק היתוטים
ניזינת
יהודה
כיוןדאזדקיוינן *״דמשכאמילתאשמעיאינשינ[*אמר רב
נחמן מריש לא הוה מזקיקינן ליתמי
וטפשירי טזונות[  :דהא להמעיקרא •בתחילת תביעת כתובתה
אלא
יתומים
לנכסי
נזקקין
"אין
*
אפי
רב
אמר
תקנו להן ■
כו׳ מכאן ואילך מזקיקינן כו׳ • והלכה ]עיין הוספות כהונות
ליתטי להפסידה מזוטתיה  :מזיקהינןלה
מעשי ידי אשת אביהן
פז .ד׳ה מנכסי[
וניזונת לבסון* • להגטתה כתובימ  :הא לא אם כן היתה רבית אוכלת בהן ורבי יוחנן
כרב נחמן בדני דנזקקין לנכסי
להן ה ו א י ל
משלהן ואק להן
חפסד קשיא ר״מ היא • דאמר כתובת אומר או לשט־ שיש בו רבית או לכתובת
יתומים והכי נמי איתא בהטתב
במזונות  :ור' יוחנן
)כחובוח דף פד•( גבי הא דתנן מי
אטד• משום הכי נזקקין סי[ ]אשה[ בביטנית מיניה דידיה כגון^ אשה משום מזוני ורב אסי מ״ט לא אמר
לכתובה סשום דזיטנץ אם גירשה וקמ״ל דמיתמי בזיסרית "■:לכתובת אשה דהא תקינו ליה רבנן מעשה שמת והניח אשה ובעל חוב ויורשים שייטה מ קו בצ ת
דלא ספקה מלאכת׳ כננד
א[ יתיב רב וזייא אות
והיה לו מלוה או פקדון ביד אחרים
מ ז ו נ ו ת י ה ונפסדין פדשנין • בבעל חוב עובד טכבים  :ידה ואידך זימנין דלא ספקה חנן שום
י׳ נטחק  :נ[ חסדא
היתוטין ] :איליטא •
ינתן לכושל שבהם ואמר ר׳ יוחנן עלה קולפי טאבי בלעיטינית
פרסי כשחייב מודה• בשעת מיתה הודה היתומים שלשים יום ושום ההקדש שיצזים
כ ת לפרוע לב׳ח
)שם( לכתובת אשה משום חינא דאביטי עלה :ג[ אנזר•
•
מודה
כשחייב
נמי
כולהו
:
אביהס
מי גאי ת פרסי להמתין
עי׳ ספר התרוטות עזער
עסקינן
כמאי
וכערכ
ככרך
ומכריזין
יום
•
שלשים
עד שנכתז
:
נזקקין
אלמא
ובעל חוב ישראל :גרושה)ב( • אין
י׳ ד ה׳ א :ד[ ריבית
לה אילימא בבעל חוב עובד כוכבים מי ציית
ואי דקא אכיל ריביתא׳טן
ו ק ת נ י  :ה[ אסי •
רבא
דאמר
•
יוחגן
דרבי
ההיא
:
מזוטת
היתוטק כלומר
עי' תוס׳ נימין )דף
דטשום כחובת אשה מגבינן מיתמי  :משום אלא פשיטא בבעל תב ישראל אי דקאביל
הכי נזקקין טי שבקינן
ככ ע׳ נ (  :ו[ בביר
ל
א
ר
ש
ליה לב׳ח י
רביתא מי שב pנן ליה ואלא דלא קאכיל י[ דביתא וקתני נזקקין בשלמא וכררביהורה:ז[איזרקורן
_
_
_______
_____
חינא מחניק לה • כדי שימצאו האנשים
למשקל רבית ;
נטי לאטזדקקינן לה כיון
דאיזרקקינן לה מעיקרא״
טוקים■ חן בעיני משים רנשאו שז[לק והלכך _לרבי יותן מוקי לה בכתובת אשת אלא לרב אסי מ קשיא אמר לך רב אסי .....
לוז ככתובת א ש ר.
ולהכי נזקקין ד  Pא
אלא אפילו גרושה נמי  :בהר שיבקייהו ־ ^ולרבי יוחנן מי ניחא מי שבקינן מזוני דודאי קאמפסדא ונקטינן הכרזה דלא טודקקץ לה' לבסוף :
םפם  Tי מזוני :
זה
ממון
להם
שהניח
כאביהם
ימותו
לרב אסי • אטאי נזקקין יייי״י י^ייייי״יי״'י”״״'’'יי י ^ידעינןאימחוחינן אי לא מרווחינן הא לא קשיא בתובעת כתובתה בב׳׳ד כוכבים• תיטה ו ה א
למכור הא אץ רבית
דקטנים
•
נינהו
מצום
מימבד
בכי
לאו
אטרינן בפרק הנזקין
^ו[ כדרב יהודה אמר שמואל דאמר *רב יתדד! אמר שמואל"התובעת■ ־־
בהן[  :ולרבי
איכא
יתוטים שאסרו נדולים
יוחנן מי ניחא • אטאי הן אלא ימתק עד שיגדילו :צררי
| כתובתה בב״ד אין לה מזונות אי הכי איזדקוקי ׳[ לא מיזדקקינן לה אלא כיון ואצ׳ל ק ט נ י ם בין
םכריוין יחני כתובתה אהפסיה-אביהם נתן לבעל חוט מעות
לעזבועה בין לזיבורית
*  t pו 1םנ נ »! טן נשעחגויזה ^'דאיזדקקינן לה מעיקרא מיזדק^ן לה לבסוף מ״מלרבאםיקשיאח[לעולם והאיךנשביע את העובד
כוכבים ולר׳ת שפירש
מזוני דוי־אי קא טפסיי ולא הספיק ליטול את השטר מידו יז[  :״בבעל חוב עובד כוכבים שקיבל עליו לדון בדני ישראל אי הכי רבית נמי לא
שאם היה לו עסק עם
״י ״; “ ״ ״ ™ " דשמסיה׳ ב  /לאביהן על שאינו פורע ^ליש^ל שקיבל עליו לזו ולא קיבל עליו לזו ת״שמ[ *יאין נפרעין מנכסי יתומים העובד כוכבים מותר
״ , ,
״
מקסינז הכרזה דלא .
להשביעו ניחא אבל
ירעען אי טרווהנא לזה חוט ומת בשמתיה דהשתא ליכא £אלא מן הזיבורית במאי עסקינן אילימא בבעל חוב עובד כוכבים מי צאית לרשב׳ם שפירעז דאט־
ליתטי ]אי לא[
טאי איכא לטימר וי״ל
ספק למיחש לצררי דלאהיה פורעו אלא ^אלא פשיטא בבעל חוב ישראל אי אכיל דביתאמישבענן ליה אלא דלא
הוא אם יוסיפו על
דטיירי בנר תושב שאינו
השוטא ]כלום[ אי לא  :בבית דן כדי שיתירו נידח  :שלחו
אכיל ריביתא וקתני נזקקין בשלמא לרבי יוחנן מוקי לה בכתובת אשה אלא נשבע בשסעבודת כוכבי׳
יוחנן הא משם נישמסיה ומיש בשממיה •
],אסר .לך ר׳ .
דלעיל לרב אסי קשיא אמר לך רב אסי ולרבי יוחנן מי ניחא אי כתובה מאי אידא דבכי"ת׳ד^ייכ:5״ש«
שבקולר “™ ,״ מיתוקמי כל מ ך מתנייתא
דקא טפסרא רבתובעת דאמרונזקקין :והלכשא הרב שונא • מיתמי אפילו מיניה דדה נמי בזיבודת הא לא קשיא *ר״מהיא דאמר כתוברן לא^^נייתוטים
כתובתה בביד עסקינן
יאשר .בבינונית ומיתמי בזיבורית מ״מ לרב אסי קשיא לעולם בבעל חוב עובד לעני! שבועה אלא'לענין
דאין לה מזונות  :אי דהיכא דלא שמתוה חייש לצררי :
זיבורית דוקא ותלטודא
•
•
•
. . .

אמר

אילימא
הכי• דבתובעת כתובתה
כוכבים שדבל עליו לדון בדני ישראל א׳׳ד .רבית נמי לא נישקול שקיבל לזו הוא דפסק אף לענין
;"יי^קי^ז; ולא קיבל עליו לזו ת״ש ע״מ ליתן לאשת כתובתה ולבעל תב תבו בשלמא בעל חוב בין פד ובין מר כדשנין שטעה ורבאסידהנא
*!טי ולא ליגריו אלא כתובתד .בשלמא לר׳ יוחנן ניחא אלא לרב אסי קשיא הבא במאי עסקינן כשחייב מודד .השתא דאתית שטער?^'’-רל'י
^ל^נויתיהיירכק' לדבי’[ כולד.ו נמי כשחייב מודד .מרימו* יא[ אגבי כתובתד .לנרושד .מנכסי ריתמי א״ל רבינא לאמימר וד.אמר »כ“ ״ ^“כ^•
אוט־ או לשטר נליון תיטה לישני
״*'׳  wל״ט״יז״י■ רביד.ודהאמררבאםיאיןנזקקיןלנכסייתומין אלא א״ב היתד .רבית אוכלת בדק רבי
נמרקקין לה לבסוף שיש בו רבית או לכתובת אשד .משום מזוני ואפי׳ רבי יותן לא קאמר אלא באלמנה דקמפסדא מז^י אבל בפ׳ תנזיוין י״^ם
גדשדי .לא אמר ליד) .א(י [3הא אנן דרבי יוחנן משום חינא מתנינן לד .אמר רב נחמן מו־ישא לא  HTiמיזדpקגא ®דם בץ6בור״לץ
!ל״^כחה:
ויילרבעיא היא
*י״״• לנכסי יתמי כיון דשמענא לז־.אע[ דרב דצנא חברין משמיד .דרב^(יתמי דאכלי דלא דדהו ליזלו בתר שיבקייוצ ^לשבועה
■
ליאיוב יי=י
י
I
.
.
I
»
*•רית
אין י!מר,יז
לרבית
אלא
נזקקץ
ולא איפשטא לד .סכת
ואין כאן רבית  :לעולם מכאן ואילך מיזדקקנא מעיכיךא מאי טעמא לא״(אמ־ רב פפא פריעת בעל חוב מצוד .ויתמי לא בני מיעבדמצוד .משניות וביייתות ו אי
בב׳ח פרסי •
טוקטיק הנא בנדולים
דשקיל נינד.ו רב דצנא בדה דרב יד.וישע אמר אימר צררי אתפסיה מאי בינייהו איכא בינייהו ייבשחייב מודד .אי נמי
רביתודקעזיאלךפרסיטי
נפשם הבעיא מהבא •
טטתין על הכרזה שקבל שמתוד .יומת בשמתיהיל^^שלח־ מתסדשמתוד .ומית בשמתיה והלכתאכרב הונא בריה דרב יהושע ד,ר׳ vז׳ל  :י[ טלר.ו נטי
עליו לדון להטתץ על
כשחייב טורה טעזום
-

-

-
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חנן
א(]ב׳מ פ [.ב(]כתובות פו .נ' נ קנני [.ג( ]נ׳ ב קעד .עיש נפי׳ הרשנ׳ם דנריס הלכתא ונו׳[
ההכרזה אבל נוטל
דס׳ל לרב אסי דטעטא
רבית :פרסי טי גאית לטישקל בזיבורית • ואי כרב אסי דאמר משום רבית דקא אכיל ישראל ריבית מי
דאין נזקקין משוט צררי וד,לכך כשחייב טורה נזקקי! ו א׳ ת רב פפא אטאי אטד טעטא דאין נזקקץ משום
טיניה
אפילו
טזונות:
טפסרא
דקא
וטשום
היא
בזיטרית
אשה
דכתובת
•
ניחא
יוחנן
לר׳
שכקינן ט׳  :בשלטא
פריעת חוב טצוה ופלינ ארב אסי ליטא טעמא דחיישינן לצררי ולא לפלונ אדרב אפי וי׳ל דרב פפא סבר
דידיה דבעל לא שקלה אלא זימרית וטאי קט׳ל דיתטי  :הא לא קשיא • ר׳ יוחנן כר׳ טאיר סבירא ליה
]דטה דאמר[ מרישא לא הוי טזדקקינן מיירי בץ כטקום דאיכא לטיחש לצרדי בין כנז^ם דליכא לטיחש
דטיניה דבעל.בב־טנית:שקבל עליו כדיני ישראל למיעזקל מיחסי בזיבורית אבל נוטל רבית לפיכך נזקקין[ על
לצררי הלכך דעצרך לטיטד דטעמא משיט פריעת כע׳ח מצור • .הרא׳ש דל בתוסטתיו  :יא[ אנבי כתובה
טנוז ליתן לאשזיז כתובתה ולבעל חוב הו ט בין טנכסי יתוטים כין מנכסי הקדש וכנון שהקדיש נכסיו ומת
דנרושה אות ת׳ נמחק  :ינ[ אמר ליד) ,ר.יבת הא נמחק( »נן ההיא דר׳ יוחנן משום הינא פרש׳י שים«*ו
והיתר! עליו כתובת אשח זו ובעיה וה ]ווגתוטין גריכין לפדות הנבסים טן ההקדש ע״ם ליתן לאשה כתובתה
האנשים חן בעיני הנשים ואעיג דאטרי׳ יותר משהאיש רוצר .לישא האשת רוצד .לר.נשא לנרע כה האשת טבח
ט׳  :בין לטר ובין לטר כדשנין • לעאזר שיש ט רבית דתרוייהו טורו דנזקקין לב׳ח טעזום רטת[ כשחייב
טלור ,איכא טילי דחיישי רבנן משום חינא ואיכא טילי דלא חיישי וריח פי׳ שימצאו חן הנשים כעיני האנשים
טורה ]קורט .מיתתו שעדיץ יש עליו כתובת אשד .זו או הוב זה[ וצור! לתת  :טלרע נטי • אותה ששנינו
וימצאו קופצים מתוך' שיפה כחם ט כיי ת הכתובה ובערוך פי׳ שישאו הבעלים חן בעיני נשותיהן ויעזמשום
למעלה בב׳ח פרסי לע^ם ■בב׳וז ישראל ואטאי נזקקץ  :כשחייב טורה • וצוה לתת  :לנרושה • שנירשוז בעלה
בלב שלם כיון שיגבו כתובתן משלם ולא יפסדו כלום טכתובחן• הרא׳ש ד ל בתוספותיו  :יג[ להא דאטר רב
חונא הברין ט' דאכלי דלאו רידוד  :יד[ שלחו טתס ] ט׳[ והלכתא כרב וצנא בדיה דרב יועשע לאו בהאי
ומת ] :מנכסי יתטי • אע׳נ דנרושה לית לה מזוני  :ההיא דר׳ יוחנן או לכתובת אשה אנן[ טעזום הינא
טתנינן לה כדי שידע• הנשים שיש להן כתובה מן היתומים אפילו כשיתנרשו נזקקין להן להנבותן כתובתן
לישנא שלחו מתם אלא שלחו מתם היכי דדוייב מודה או שטתור ,ומת בשטתיד ,וליכא לטיתש לצררי דהא
אטרינן בםנד,דרי! )דף יו ע׳׳ג( שלחו טתם ר׳ אלעזר ואיוד קדים טובא לרב ודנא בדיה דרב יהושע •
אע׳נ דאין לוזן מזונות רחרצו לבעליהן ולא יצערו אותן ומתוך כך ימצאו חן בעיני בעליהן הלכך טנבינן
לנרושה משום וצנא דבל הנשים  :ליזלו בתר שבקייהו • כלומר שר%ה טקללן שלא יאריכו יטיס אלא ילט אחר
הרא׳ש ז׳ל בתוסטתיו  :טו[ אשה בביטנית  [ip :וינשאו לר,ם אות ן׳ נמחק  :יו[ טידו עד שטת אביהן
הס׳ל ’ :וו[ ואז נזקקי! :
אביהן שהניחן למיתה הואיל ואוכלין שאינו שלהן ] :טיזדקיקנא ־ כדי למונען טאיסורא  :מעיקרא ט׳ם לא •
הוה סזדקיק ם־-יום דרב פפא אמר פריעת בו׳  :אימור צררי איתפסיה הלוה לסלוד ,קודם מיתתו שירזפדע הו ט
כ שחייב
מהן[  :איכא כיגייהו כשחייב טורה • כשעת מיתתו שעדיין חייכ לו מאן דאמר משום טצוה לא פרעי דיתטי לאו כני מעבד טצוה נינוד ומאן דאטר משום צררי כיון דטודה ליכא לטיטר צררי אתפשיה ] :אי נטי • שתפסו
לדין[ ושטחוה כ׳ד ללוה ]שיפרעם למלוח[ וטית כשמתיה דרגא ודאי ליכא לטיטר צררי אתפשיד ,וחייכים היתומים לפרוע ולמאן דאטר משום טצוה לא פרעי : ,שלחו טתם דשטתיה וטית נשטתיה • טזדקקינן דהתם ודאי ליכא
לטיחש דצררי איתפשיה אבל בעלמא אפילו כשחייב סודר ,לא טזדקקינן דאיכא לטיטר טורד .דחייב ליה אכל איכא לטיחש דצררי ]משטן[ אתפשיה ] :וד,לכתא כרכ הונא כריה דרב יהושע ראטר .חיישינן לצדדי :

