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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
.
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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 :

עין משפט
נר מצוה
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שום היתומים פרק ששי

ערכין

םסודת הש״ם

ט א מיי׳ סנו״ז מהלכות
אמר משום שובר • ואיכא בינייהו בין רבהונא בריה דרב אילימא בבטל חוב עובד כוכבים • דלא בעי למינטר עד דגדלי
אישות הלכה נוו מור
יהושע דאמר משום צררי ובין רבא דאמר משוס ו[שובר היכא מי צאית להמתין ימי הכרזה  :ה״ש • דתניא לעיל גבי הכרזה
ש׳׳ע אה״ע סימן 5ו
סעין< י :
שמסר שערותיו לאדס אחד בפני עדיס ואמר דאין לו שוס שערות ט על מנת ליתן לאשה כו׳  :מי צאיח • לימי הכרזה  :רבא אמר • הא
י ב מיי׳ סי׳ג מהלכות אס אותס שמסר לו דהשתאלשובר ליכא למיחששהרי מסר כל שערותיו ד^ן נזקקין לנכסי יתומק  :משום שובר • דשמא שובר היה לאביהם
מלוה ולוה סלכה א לזה ואם איתא דהוה ליה שובר הוה
על השער הזה שפרעו ויתומים אין
סוש׳ע ח' מ סימן קו
יודעין היק הוא :הנסרטש ה[ שלא
א ]וכיב אלפס מסר ליהאבל לצררימ׳׳מ איכאלמיחש :תנן שום היתומים שלשים יום ושום ההקדש
ליה רב הונא בריה דרב
בפניו• כגק ששלח לה בעל גט ממדנת
כהונות סרק  pדף קיג:
יהושע לרבא ומי חיישינן ששים יום ומכריזין בבקר ובערב במאי
»וד שם סרק יא דף
הים :לא שנו • דבית דין יורדין לנכסי
קכד: [.
לשובר והא תנן הנפרעת שלא בפניו עסקינן אילימא בבעל חוב עובד בובבים
אדם שלא בפניו אלא כתובת אשה
■יא ג מיי׳ סי׳ב מהלכות כו׳ • ואי חיישינן לשובר הכא נמי מי צא\ת אלא פשיטא בבעל תב ישראל
משוס חינא אבל בעל חוב ימתין עד
מלוה ולוה
הלכהקיה ליחוש וא״ת רב הונא בריה דרב בשלמא לרבהונא בהה דרב יהושע מוקי לה
שיחזור  :ואםאמראביהןשנו ■נזקקין:
\ מוש׳ע ס״מ סימן
סעיף ד ה וע׳ש  :יהושע תקשי ליה נמי לנפשיה ליחוש א[ בשחייב מודהאלאלרב פפאקימיא אמרלך
שדה זו ומנה זי • אס אחר תט שדה
זו לפלוני בחובו או מנה זו נזקקין ליסן
ז[ לצרד וי״ל דהוה פשוע לרב הונא רב פפא אי בעית אימא כתובה משום הינא
לו ואין צריך להעמיד אפוטרופוס
בריה דרב יהושע דמשום צררי אין ואי בעית אימא בבעל חוב עובד כוכבים
למעע לפרוע שלא בפניו משום
ליתומים על קר  :שדה ססם ומנה
מעותיושלאשל שקיבל עליו לדון בדיני ישראל אי קיבל עליו
יהא כל אחד ואחד נועל
סחם נזקקין ומטמידין אפוטרופוס •
ולא
לזו
עליו
שקיבל
להועדדגדלי
ג[לינטר
חבירו ויושב לו במדינת היס אבל
ליתומין לברור להן חלק יפה
משוס חששא דשובר לא הוה מסיק קיבל עליו לזו ת״ש על מנת ליתן לאשה
ולהגבות את זה  pהזיבודת  :אבל
אדעתא לומר כן ומשוס הכי הקשה כתובתה ולבעל חוב חובו במאי עסקינן
נמצאה • ביד היתומים שדה אחת
לו ליתוש לשובר ותירץ לו התס אילימא בב״ח עובד כוכבים מי ציית אלא
שלא היתה של אביק אלא גזולה
כדאמרי׳ שלא יהא כל אחד ואחד כו׳  :פשיטא בבעל חוב ישראל בשלמא לרב הונא
נזקקין להוציא גזילה מידם ואין צדך
,אפוטרופוס  :בכולהו • אפי׳ שדה זו
ו א ם אמר תט נזקקין • לכאורה בדיה דרביהושע מוקי לה בשחייבמודה אלא
פירוש תט החוב והיינו
ומנה זו נזקקין ומעמידין אפוטרופוס
כרב לרב פפא בשלמא כתובה משום חינא אלא
הונא בריה דרב יהושע דהיכא דחייב
בר מנמצאת שאינה שלו דאין צריך
מודה נזקקין וצ״ע אמאי שבק לישנא בעל חוב קשיא לעולם בבעל חוב עובד
אפוטרופוס אלא מיד מוציאין אותה
דחייב מודה ושמא לכך נקע האי כוכבים וכגון שקיבל עליו לדק בדיני ישראל
מידם דאחזוקי שהדי המעידים על
שקיבל
לישנא תנו דשייך בחוב ובמתנה דאס אי pבל עליו לינטר להו עד דגדלי
הגזילה בשקרי לא מחזקינן :
צוה אביהם ליתומים ליתן מתנה .עליו לזו ולא קיבל עליו לזו רבא אמר משום
מתני׳
דטתנין אס צוה בתורת המחלק נכסיו ^שובר א״ל רב הונא בדיה דרב יהושע לרבא
מתנה בכולה או במקצתה ועשה קנין §ומי היישינןלשובר והתנן^ייהנפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה*ואמר ]כהובוחסח.ע׳ש[
והט נמי משמע קצת דבמתנה קמיירי ר׳ אחא שר הבירה מעשה בא לפני ר׳ יצחק נפחא לאנטוכיא ואמר לא שנו
מדקאמר שדה זו ומנה זו נזקקין לו :
ותימה אלא כתובת אשה משום חינא אבל בעל תב לא ג[ *ורבה אמר רב נחמן \!2כ״^אל«ך
גי׳ צ׳ק הד׳א
וכצ״ל *ו א ם אמר תנו נזקקין •
הימה נו׳ ואור׳י דאע׳ג
׳
אמר תנו יאפילו בעל חוב נמי ואי חיישת לשובר התם נמי ניחוש א״ל התם כדאמרינן ’
פשיעא שאם
דלא אמר הנו נזקקין והא
דנקס נו׳ ומנה  Vלשייר נזקקין טון שנתנה במתנה ואומר טעמא *שלא יהא כל אחד נוטל מעותיו של חבירו והולך ויושב לו במדינת ]שםסח•[
גיה
איצטייכאתט ליהמשוםוסוד הכיכו׳ ר׳׳י ח[ נזקקין )איצעריכא ליה( והא היםאמררבא הלכתא אין נזקקין לנכסי יתומין ואם אמר תנו נזקקין שדה
דנקע לישנא דתנו משוס דמסיים ביה זו ומנה זו נזקקין ואין מעמידין אפוטרופוס שדה סתם ומנה סתם נזקקין
—
שדה זו ומנה זו דשייך ביה תנו ועוד ומעמידין אפוטרופוסל[ אמדי נהרדעי 'בכולהו נזקקין ומעמידין אפוטרופוס —
איכא הודאה דלא סגי דלא אמר בהו לבד מנמצאת שדה שאינה שלו דאחזוקי סהדי בשקרי לא מחזקינן אמר רב רבינו גרשום
תנו או אתם עדי כגון ט[
שהודה אשי הלכך אזדקוקי לאמזדקקינן דהא אמר רבא הלכתא אין נ^קין ואי בשלמאלרבהונאסוקים
]5׳ל כיאיייק[ מעצמו)*והא דאמרי׳(בפרק גע פשוע
מזדקקינןמוקמינןאפוטרופוס דאמרינהרדעיבכולהו נזקקין ומעמידן אפוטרופוס לה בשדדיב ם ו ד ה 
טשום הכי טודקקינן
)נ״נ קעד(:שטב מרע שאמר תנו מנה
לבד מנמצאת שדה שאינה שלו דאחזוקי סהדי בשרןי לא מחזקינן  Jדלא אתפשי צררי :
לפלוני אמר תנו נותנין לא אמר תט
אלא לרב פפא ־ דאמר
מתני׳
יתטי לאו בני מעבד
אין טתנין אדס עשוי שלא להשביע
פצוה אטאי מזדקקינן :
את בניו אבל תבעוהו והודה אפילו בלא אתס עדי ולא אמר תנו טתנין דאין אדס משטה בשעת מיתה כדמוכח בשילהי פרק גט פשוט )שם ואיבעית אימא בב׳יה
קעה=^ א מ ר רב אשי הלכך אזדקוקי כו׳ דאמר רבא הלכתא אין נזקקין • פירוש בעלמא היכא דאיכא למיחש לצררי כמו מילתא דרב אסי פרסי • ומשום רבית
וקביל עליו לדון בדיני
אין נזקקין לנכסי יתומים ואי אזדקיקנא פירוש היכא דנזקקין כגון שדה זו ומנה זו דאמר רבא נזקקין ואין מעמידין אפוטרופוס בהא לא סבירא
ישראל להכרזה[  :רבא
לן כרבא אלא מוקמינן אפוטרופוס דאמרי נהרדעי בכולהו נזקקין ומעמידין אפוטרופוס לבר מנמצאת שדה שאינה שלו ■דאחזוקי שיקרא לא אפר טשום שוכר • לא
' 5ל מחוקינן *"מיזדקיקנא ואין צריך להעמיד אפוטרופוס וא״ת דבפרק הגוזל בתרא)ב״ק קיב• ושם( בר חמוה דרבי ירמיה טרק גלי באפיה דר׳ ירמיה אתא הור .טיזדקיק רב נחמן
מעיקרא דאיכא לטיטר
לקמיה דרבי אבא א״ל שלו תובע א״ל והא מייתינא סהדי דאחזקי בחיי אבוה י[ ]א״ל[ וכי מקבלין עדות שלא בפני בעל דין ומ״ש משמעתין שמא שובר היה ביד
דהיכא דנחצאת שאינה שלו מזקיקין ומקבלין עדות אע״פ שהיתומים קטנים וי״ל דהתס מתחלה היתה של אביו דיתוס כי נמי איכא סהדי לוה שפרוע שטרו של
מלוה ואבדו לפיכך אין
דאחזיק אין לט לקבל עדות זה ואין יא[ אחזוקי סהדי בשיקרא דשמא שום תנאי היה לאביו עמו להחזיק ]אע״פ[ שהוא שלו אבל בשמעתין נזקקין  :ל א ש נ ו •
דנמצאת שדה שאינה שלו שהעדים מעידים שגזלה הלכך לא מחזקינן סהדי בשקרי שמא לא גזלה אלא ודאי גזלה וליכא לחיחר שמא חזר דנאמנת ב שמעה ולא
חיישינן לשובר אלא
ולקחה כיון דבגזילה בא לידו לא אמרינן שמא חזר ולקחה כי הדבר ברור שהאב גזלה ואינו של אביו ושפיר נקבל העדות דגזלה האב שלא כתובת אשז־ .מ ש ו ט
]לפייט שם איתא רג בפני בעל דין כיון שהדבר ברור לנו שאין השדה של אביו וכן בהך דהגוזל בתרא)שם (:דקאמר ר pי *יהושע תנוק שתקף בעבדי אביו וירד חינא  :ואי ח י י ש ת
לשובר התם נטי ניחוש
אושעיא[ לחוך שדה חברו ואמר שלי הוא אין אומרים לו המתן עד שיגדיל אלא מוציאין אותו מפחת ידו ומסיק הש״ס דהתס דמפקינן מיניה דלא
בב׳ח אמאי נפרע שלא
קיימא אחזקה דאבוה משמע דאיכא מילי דמקבלין עדות שלא בפני בעל דין ולכך נראה דהיכא דחייב מודה ממלוה על פה דנזקקין ויעידו בפניו בשבועה ניחוש
עדים ששמעו הודאת האב בפני ב״ד ויגבו משל היתומים החוב על פי העדות ולא אמר אין מקבלין עדות אלא בפני בעל דין כיון שהדבר ברור שמא שובר יש לו ללוה:
איל התם׳ בב׳ח הנפרע
בלא שוס גמגום שהודה האב דמי לנמצאת שאינה שלו ומיהו מדררא דממונא הבאה מחמת יתומים כי נמי ידעינן בברור שלא התפיסו צררי שלא בפניו אטרינן לא
שיטה מקובצת כל החוב הבא מחמת היתומים אין נזקקין כדאיתא פרק שור שנגח ארבעה וחמשה)ב״ק •p3ושם( דשור שהזיק פטור מטעס ךא,ן ןןקקין ןפין־-ן חיישינןלשובר כדאטרי׳
א[ כשחייב טורה אות ר״י דלא שייך צררי ומכל מקום אין נזקקין דאין מקבלין עדות שלא בפני בעל דין :ו א י ן מעמידין אפוטרופוס • כיון דאמר שדה זו ומנה זי אין ח״שען^ילשו^^^ W
ב' נטהק  :כ[ לינטר • צריך להעמיד אפוטרופוס לידע אס פרע אס לאו ינ[א(ויש לו שובר(3ומעמידיןהאפוטרופוס׳ לידע אס פרע אסלאו ויש לו שובר ויעמידו האפוטרופוס אטד א ג י היתומים
נליון הכא טיירי בטלוה
דעובד כוכבים ב ל א לבקש השובר בין חפצי המת או למצוא שום עדות יג[ התפסת צררי וא״ת כיון דאמר תט אפי׳ אינו חייב כלום יתנו לו כיוןדמצוה מחמת מיתה הוא ״ ° PPב״^ TpmT
רבית וקבל עליו להמתין ויהא מתנה בעלמא ויש לומר שהוא סבור להתחייב בשביל חובו ולא לשוס מתנה הלכך אין לתת אותה יד[ אלא למי שמתחייב לו וכן משמע פרק ואם אטד תנו שדהW
ימי ההכרזה ־ הרא״ש
ז׳ל  :ג[ לא ורבא  :גט פשוט )ב״ב קעד (:על ההיא שהבאתי לעיל אמר פנו קיימיה לשטריה אלמא דמשוס שיודע ג(לו כשאמר תנו כאילו נתקיים השטר אכל א® ^ ״1עמי^י 1אפו£ם
ד[ אפוטרופוס •א ב ל לא היה חייב לא היה טתן בתורת מתנה • א מ ר י נהרדעי בכולהו נזקקין ומעמידין אפוטרופוס • פירוש בסלהו שדה Wומנה  : Vל'ו4םים על זה הדבד

אמר

נמצאת שאינו
לדון עם המלוה דכיון
,^ w
שלו א( נ׳א או אס יש לו שוכר נ( הס׳ד ומעמידי; הוא תה״ד דאמרי נהרדעי כו' ג( אולי צ״ל שמיי3
נזקקי; ואין מעמידי;
דאטד בפידוש שדה וו
אפוטרופוס אמרי  :ה[ הנפרעת כתובה שלא  :ו[ שובר • גליון והרא׳ש תירץ דרבא דאטר טעטא משום ומנה וו נותדן אותה לו ] :אבל אם אמר שדה סתם וטנה סתם  pppt:וטעטידין אפוטרופוס ליתוטיט שיטעון
שובר לא  pשה ליה בל הגי ברייתות דםוpי לה כ מ׳ד אין כותבין שובר  :ז[ לצדדי י גליון והריב״ם תירץ שמא לא אמר על שדה וו אלא על זו וידחהו לויבורית  :אבל נטגאת שהיתהלו שדה שאינו שלו • ואטד תנו
דרבא אמר לטילתיה ם  pםיה רב הונא ורב הונא א pשיר .ליה ושני ליה ו pבלה מיניה ובתר כן אמר טילתיה  :לו שלא היתד .של מת אלא של וה שצוה ליתנה לו ודאי נותנין לו אותה שלא היתה שלו אע’ נ דאטר שדה
ח[ ר׳׳י דתנו ד pאטר הייני דהודה שחייב לו והא■ תיבת נוppין נמח pותיבות איצטריכא ליה ליש ונטח : pסתם ואין מעמידי; אפוטרופוס דכיון דאיכא עדים דאטרי שלא היתח שלו אלא של וה אין צריך אפוטרופוס
 [ Pבגון שלא תבעוהו וועדה טעצטו כדאמרינן בפר pגט פשוט  :י[ אכיה א״ל וכי  :יא[ ואין לומר אחזוpי  :ראחזו pי םד.די בש pרי דאטרי דשל וה היא לא םחוpינן  :בכולהו פעטידין אפוטרופוס אפילו באומר שדה
ע
ינ[ אם לאו דשטא פרע ושכח ויש לו שובר ויעמידו בו' והשאר נםח  :pיג[עדות פרעו; או התפסת צררי • נליון
דביק דאטר שדד .וו וטנד .וו ודאי ד pד pועמד על דעתו יפה שהיה חייב לו אבל אם אמר שדה סתם ומנה סתם חיישינן שמא לא ד  pד pיפה ושכח הפרעון לבך צריך לו־.עםיד האפוטרופוס וטטצ א ת שאעו שלו
שיש עדים שד.יתה של אדם אחר ולא אבלר .שני חוקר .נזקקים לר,חויר שדה לבעלים ואין מעם־דין אפוטרופוס לחזור ולרגחיש העדים ט ׳ י תוספות הרא’ ש ויל  :יד[ אותה לטי שטתהייב תיבת אלא ל׳ ש ונ Dח: p

ממרת הש״ס

שום תתומים פרק
מ ת נ י ׳ ידור הנאה • ידור שלא יחזירנה לעולם דשמא משוס
ערמה מגרש לה שתגבה כ פ ב ת ה מן ההקדש ויחזירנה־ .קינוגיא •
ער מה • ג ם ׳ לימא ג הנ אי אמרה לשמעהיה ־ ולאו דברי הכל היא :
אלא בבריא • דהתם קאמר ר״א דאדס עושה קינוניא על ההקדש משוס
דמאי דשקיל מהקדש ליהוי ד די ה :אבל
בשביב מר ט • דלמיתה קאי  :אין אדם
חוטא ולא לו־ להרויח בשביל אחר
לא יימוא  :ר׳׳א סב ר כיק דמדרינן
ליה ברבים שלא יחזירנה שוב אץ לו
הפרה הלכך מהני הנדר ומדרינן :
ישלו הפ ר ה• ומש״ה איטצריך דהא
לא מהני מי ד  :על דטח רבים •
שאומרים לו נ דו ר :בשאלהדהקדש
פליגי • ר׳׳א סב ר אין נשאלץ על
ההקדש לחכם ואפילו אומר לו לחכם
לא לדעת כן נדרתי והקדש ט עו ת
הוא אפ״ה אין חכם מתיר נדרו הלכך
זה המגרש את אשתו ס[ בהקדישו
מתחרט ואינו מוצא חכם שיתירט
ולכך עושה קיטניא זו ורבי יהושע
סבר נשאלין על הקדש י[ והכא איט
צריך לידור הנאה דאי משום קינוניא
הוה עביד הוה מתשיל על נדריה
ולא יא[בעי לגרשה :והחניא■ בניחותא
דבשאלה פליגי  :הן הן דברי ב״ש
הן הן פו׳ ־ מחלוקת ר״א ורבי יהושע
הייט נמי מחלוקת ב״ש וב״ה  :הקדש
טטוס הקדש • ואין שאלה להקדש •
הקדש ט עו ת כגון שור לבן היוצא
מביתי י ק הקדש ונמצא שחור  :אטו בל
דמגרש בבי דינא מגרש • שיאמרו לו
דור הנאה ילך בצנעה ויגרשנה :
י כ הן הוה • רב הונא ואי הוה מגרשה
לא מצי לאהדורה :ברשב״ג • ב מ ס׳
כתובות )דף 5ה (:האומר בשעת
מיתה נכסיי לך ואחריך לפלוני וירד
הראשון ומכר יג[ ]ואכל ס׳[ ר ש ב״ג
אומר אין לשני אלא מה ששייר
הראשון וה״נ הוי רשע ע רו ס :
קבלן

w

ערכק

ל כ]י יגרשנה ידור הנאה • מימה לרבי למה ידור הנאה וכי מה הוא יב
עושה והלא איט רוצה שגובה  pההקדש ואדרבה לאשה היה
לו לקונסה שגובה מן ההקדש וי״ל כיון דחיישינן שמא עשה קינוניא על
ההקדש או על ה ע ר ב שהכניס בערבות לדידה לא קנסוה רבנן ולו ראוי
לדור כדי לידע ] אס[ כוונתו ל ה ע ד ם
ולא חוטיל לו כוונתו *שהדירוה
א ל א הא דא״ר הונא שכיב מ ר ע
שהקדיש כל נכסיו ו א מר מנה
לפלוני בידי נאמן כו׳ • וא״ת והרי בפ׳
בתרא דב״ב )דף קעה .ושם( מוקי
למלתיה דרב הונאבדנקיט שטרא וא״כ
היכי שייך הכא חששא דקיטניא הרי
השטר מקוייסביד פלוני ובודאי קושטא
קאמר וי״לדע״כ איכא חששא ד ^ טני א
דאי לא אמר מנה לפלוני בידי אפילו
היהלו שטר בידו לאיטול אלא בשבועה
והשתא דאמר מנה לפלוני בי ד טטל
בלא שבועה וה״נ איתא בפרק שבועת
הדייניי)שבועוח מע ושם( גבי הא דתנן
נשבעין ל ק ק ולהקדש ומפרש מ מ ׳
עלה להקדש ליפרע מנכסי הקדש
]ופריך[ תנינא מנכסים משועבדים
לא תפר ע אלא בשבועה מה לי
משועבד להדיוט מ ה לי משועבד
לגבוה סד״א ל ה דו ט הוא דאדם
עושה קינוניא להדיוט אבל להקדש
אין אדם עושה קיטניא להקדש קא
משמע לן והא אמר רב הונח שכיב
מרע שהקדש כל נכסיו ואמר מנה
לפלוני בידי נאמן חזקה אין אדם
עושה קיטניא על ההקדש מ י מילי
שכיב מ ר ע דאין אדם חוטא ולא לו
א ב ל ב ד א אדם עושה קיטניא להקדש
אלמא אשכחן התם קינוניא גבי שבועה

מתני׳ המקדיש נכסיו והיתד .עליו כתובת
אשד .ר״א אומר“כשיגרשנד .ידור הנאד .דכי
יהושעאומר אינוצריך כיוצאא[ בדבר ארשב״ג
אף *ד.ערב'=לאשד .בכתובתד .והיה בעלד.
נ׳׳נ
מנרשה ידירנד .הנאה שמא יעשד ,קינוניא על
נכסים של זד .ויחזיר את אשתו :ג ס במאי
קמיפלגי רבי אליעזר סבר אדם עושד .קינוניא
על ד.ד.קדש ורבי יהושע סבר אין אדם עושד.
קנוניא על ד.ד.קדש ואלא הא *דאמר רב
שם קעד] :שטעח מג[:
הונא^שכיב מרע שהקדיש כל נכםיו ואמר
מנד .לפלוני בידי נאמן חזקד[5.איןעושד.
קינוניא על ג[ הקדש לימא כתנאי אמדר.
לשמעתיה לא עד כאן לא פליגי אלא בבריא
אבל בשביב מרע דברי הכל אין אדם עושד.
]קדושי! » :ג׳מ ה[:
קינוניא על ד.ד.קדש חמ״ט*איןאדם תטא ולא
לו איכא דאמרי בבריא דכ׳׳ע לא פליגי
גי׳ רש׳ק דאדם
מ *)דאין(אדם עושה ענוניא על הקדש וד.כא
בנדר שהודר ברבים קמיפלגי®מר סבר יש לו
הפרה ומ״ם אין לו הפרד .ואיבעית אימא דכ׳׳ע
נדרשד.ודר ברבים ייש לו הפרה והבא בנדר
שד.ודר על דעת רבים קמיפלגי ואלא הא
ןגיסי! לו .מנות . tp
דאמר אמימר *נדר שד.ודר ברבים יש לו
נכורות מו■[
הפרה על דעת רבים אין לו הפרד .לימא
כתנאי אמרד .לשמעתיה ותו רבי יהושע אומר
אינו צריך אינו מועיל מיבעי ליד .אלא הבא
בשאלד .דהקדש קמיפלגי וד.תניא המקדש
נכםיו וד.יתד .עליו כתובתאשד .ר״א אומר
כשתא מנרשד .ידור הנאד .רבי יד.ושע אומר
אינו צריך וא״ר אלעזר ברבי שמעון הן הן
מיר ל :נ׳ נ ק נ :
דברי בית שמאי הן הן דבד ב״ה *שב״ש
אומרים הקדש טעות הקדש וב״ד .אומרים
’׳י יי״= הקדש טעות אינו הקדש  :וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר וכו׳ * :מיסד.
בר עצרי ערבא דכלתיה הוה ורב הונא בריר .צורבא מרבנן הוד .ודחיקא
ליה מילתא אמר אביי ליכא דנסבי עצר .לרב הונא דליגרש לדביתד.ו
ותיתבע כתובתד .מאבוד .ולהדרה מיהדרי א״ל רבא וד.אנן ידור הנאה תנן
ס ואביי אטו כל דמגרש בבי דינא מגרש לסוף איגלאי מלתא דכהן הוד .אמר
נב׳ק 5בn .״ [,אביי *בתר עניא אזלא עניותא ומי אמר אביי הכי *(והאמר אביי איזת רשע
ערום "זד .המשיא עצה למטר בנכסים כרבן י[ ]שמעון בן[ גמליאל בריר.
שאני וצורבא מדבנן שאני ותיפוק ליה דעדבח[ידכתובה לא משתעבד
״(]כתובות צה :ב׳בקלז .קעד :סוסה נ^[
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עץ משפט
נר מצוד!

ל®’

 kמיי׳ פייו מהל׳
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נשהיייומP'S
יג ב מיי׳ סי״ .מה)׳
אישות הלכה ס זע׳׳
בהשגות ונמ׳ס מוש׳ע
אה׳ע סימן קג סעיף I
]וגרג אלפס כתונוע
פי׳א דף קנג: [.
י ד נ מ ״׳ פ׳ז מהלכות
ערכין הלכה ׳ Pד
ט ו ד מ ״׳ פ׳ו מהלכות
שנועות הלכה ת
סמג לאוין ימא עוש׳ע
׳״ד סימן רנת סעיף כג:
ט ן  nמיי׳)פייז מהל׳
אישות הלכה פ(
פי׳ג מהלכות .כ״ה
ומתנה הלנה ע ]מוש׳ע
תו׳מ סימן רמת סעיף
ג[)פו ש'עאה׳ע סי׳ קג
סעיף ז( :
יז ו מיי׳ פנ׳ ה מהלכות
מלוה ולוה הלכה ו
ועיין בהשגות ונ מ׳ מ
ובל׳מ ופי׳ .מהלכות
אישות הלכה  pועיין
בהנ״ל סוש׳ע א ה׳ ע סי׳
קב סעיף ו :

גליון הש׳ס

גמרא מר סבר יש לי
מ״ן הוי׳ס
הפלה •
פ׳ה מ׳ ה דבנויות ד׳ה
גר הכנסת :
—■■ i e c cg

שיטד .ממיבצת

״ א’
ה״נ א מ דנן הכא ^ ה ו הימה
עריו ביו« בר
דמסיק התם חו ק א בשכיב מ ר ע א מר [ft .עריך
ר ב הונ א דאין אד ם עושה קיטניא אי שב׳נ הערב־ס׳א וכן
היה רשב׳ג אומר הערב
להקדש אבל בריא אד ם עושה קיטניא בו׳  :ב[ הוקה אין אדם
להקדש והכא אמר דבבריא פליגי רבי עושה קנוניא על ההקדש
ונובה שלא בשבועה
אליעזר ורבי יהושע ואמר רבי יהושע אף על נב דאין נפרעק
דאין אדם עושה קיטניא להקדש וא״כ מ נ כ ס י ם טשועבריס
נימא דרב הונח דלא כרבי יהושע להדיוט ב ל א שבועה
וכ׳ש מאלו נכסים שהן
וי״ל דקיטניא זוטרתי כגץ להפטר םשועכדים להקדש הכא
עצמו משבועה בריא עושה קי טני א איןגריך לישבע להוגי*
אתעגטו טהשש קנוניא
להקדש יד[ ומ״מ מייתי שפיר ממילתא ובמתני' נסי אטד רבי
דרב הונא על מתני׳ מכ״ש דאפילו יועשע דאין גרק■ לידור
להוציא עצמו טחשש
קיטניא ב שס עה א״ר הונא דאץ אדם קנוניא■ תום׳ הרא׳ש
עושהלהקדש ]כ״ש קינוניא דחתני תין ז׳ל  :ג[ על ההקדש
ליטא :ד[ ט׳ ט אין אדם
לגרש אשתי[
 H p t mאין אדם חוטא ולא לו ולהבי אטד
חוטא ולא לו •לכך נ א מן׳ להגבותו דב וענא בטילתיה שביב
מדע דכולהו מידו אבל
בלא שבועה ואע״ג דאין נזקקין
בבדיא פליני א'נ דב

מנכסים משועבדים ומהקדש דהוי כמשעבדי כדאיתא בפרק שבועת הדיינץ)שטעות מב :ושם(אלא בשבועה וכיון דצאחיישינן שעשהי קיטניא' הונא אטד דוקא שכיב
מדע לאחיישינןל^וניא
להודות כמה חייב כמו כן אין לחוש כאן שמגרש אשתו ולחזור ולישאנה שאין סברא שיעשה קיטניא על ההקדש גבי גירושין יותר מש״מ :
דאין אדם חוטא ^ א לו
זו וטנר .זו[  :הטקדיש מך* סבר יש לו הפרה • וא״ת נהי נמי דש לו הפרהמ״מ קי״ל דצריך לפרט הנדר וא״כ אי אתי קמי חכם לאמיפר ליהוי״ל דאין צדך אכל בבריא היישינן
לפרט הנדר ט אם הלשון שנדר בו אבל א״צ לפרש למה נדר ולא דמי לההיא דגיטין פ׳ השולח)דף לה (:גבי כהן ש pא אשה בעבירה לקנוניא ואף ר׳ יהושע
נכסיו ו ה י ת ח עליו
מודה דהא דלא חייש
כתובת אשה ־ הרי היו
ה נ כ ס י ם טשועבדים דאמר עלה טדר ועובד יורד ומגרש דאמרת עלה דצדך לפרש ומש״ה לא מתיר ליה חכס שהרי התם הוא טדר שלא יהנה מאשתו פסולה ר׳ י ה ו ש ע במתני׳
לקנוניא טשוםכדאטרי׳
לכתובה ואין ההקדש
כשיבא לפני חכם ומפרש לו נדרו לא יתיר לו אבל הכא לא ימנע מלהתיר אפי׳ אם ישמע הלשון שנדר :
.
דודאי לא היה טנרש
הקדש נטור ואם
מנרשא ב ש א ל ה דהקדש קמיפלגי • פי׳ דלר׳ יהושע יש שאלה לפיכך אין צריך לר
wדיר הנאה מאשתו אס יגרשנה דלא חיישינן דמשום את אשתו ל ע ש ו ת
את אשתו הרי ה י
קיטניא לגבות מן ההקדש מא מגרשה דלמה לו לגרשה ישאל על ההקדש ויהיה הקדש בטעות ואז לא יהיה הקדש ותימה קצת קנוניא להקדש דאם
גובה מאותו .
הקדש
הוא ם ת ה ד ט על
םג? ' 5״ י ^ . ,
דקי״ל כבית הלל דהקדש בטעות לא הוי הקדש וא״כ יש שאלה וא״כ היאך קאמר רב הונא דבבריא אדם עושה קיטניא להקדש ולמה שהקדיש את נכסיו
ד^שלא מזזיירנהולא יעשה קיטניא כיון דמצי שאיל על ההקדש כמו שאמר ר׳ יהושע ולפי מה דפרישית לעיל ניחא דקיטניא דשבועה דבר שהוא קל עביד ולא ישאל על הקדשו ווה
נוח וקל לעשות ט ט ה
יהנח טמנה נ״ י י^ו ישאל על הקדשו אבל  [wגבי גירשה כי האי לגרש אשתו כדי להחזירה לא עביד כיון דמצי שאיל טל הקישי• ו תי כ £ו מ ליה דערב הוא וס׳ •
שטנרש את אשתו אבל
סשח^ת^יזה* שבש^ל הימה אמאי לא פריך הכי כל הני פירכוש אמשני׳ ר״ל דעל משני׳ צא רצה להקשות לפי שהיה פשוש לתרץ 'דהוה ליה ואשתדין!  :בהא דרב הונא ודיש
לקנוניא דנוה לו לוטר
ע ר5
כך הוא טנרשה רדי
טנה ל  Bל ו נ י בידי
שתנבה כתובתה מן
מלשאול על הקדשו י תום׳ הדא׳ש ז״ל  :ה[ סליני דאדם תיבת דאץ נמחק  :ו[ ואב־י אטו כל דטנדש בבי
ההקדש ואח׳כ יחזימ ה ויאכל הנכסים עטה  :ור׳ יהושע אומר אינו צריך * לחדירה :הערב לאשה בכתובתה •
דינא טנרש ־ ראיתי ם! הנדולים שרקד^ מכאן שאם לא הדירה בשעת נתינת הנם שוב אין טדירין אותה
אדם »חד שנעשה לה ערב ע׳י בעלה בשעת נשואיה שאם לא יפרע לה בעלה כתובתה אם יגרשנה שיפרע
]דאי לא[ תיטא הכי מאי קאמר אביי אטו כל טאן דטנרש בבי דינא מנרש טאי נסקא טינה אם לא ינרש
לה דעא והיה בעלה טנרשה קרי שתחזור על הערב לתובעו כתובתה; ]ידי ת ה י דחיישינן שמא עשו קינוניא[:
בב׳ד ט׳ט כשתבוא לנבות כתובתה טחמיה ידירנה הנאה ולא נהירא לי דא׳ב מאי הועילו חכטים בתקנתם
טנה לפלוני בידי נאמן י ראותו מנה אינו קדוש דאינו שלו ] :דברי הכל ■ בין ר׳ אליעזר בין ר׳ יהושע
ובי כל המנרש את אשתו שואלין אותו בית דין אס יש לאשתו ערב בשביל כתובתה שידיתה הנאת ואף
דנאטן  :דאק אדם• שטת חוטא לומר אינו הקדש לצורך אחר אלא א' כ ודאי הוא כן[  :בנדר שד 1דר ברבים•
את׳ל אי אסשר שלא יצא הקול בעיר שיש לה ערב בכתובתה סכל טנףם אכתי ילן־ וינרשנה בעיר אתרה
שהדיר את אשתו ברבים ]קא טיפלני  :סר סבר • ר׳ יהושע[  :יש לו הפרה י ואינו מועיל כלום הלכך מה
ועוד דטלתא בלא טעטא הוא וטה אס בלא תביעתו דורשץ טובתו וטוענין לאלם הוא עצמו לא כ׳ ש וע״כ
הנאד ,יש במה שידירנת לכשתנבה כתובתה יפי תו ] :ור׳ אליעזר סבר אין לו הפרה[  :על דעת רבים •
אני אוטר אם ידעו בית דין הערבית טדירין אותו כ׳ ש אם לא הדירום ב׳ד והערב תובע בשעה שוי א באת
שהזקיקווע רבים להדירה  :ותו ]הא דקתני[ ר׳ יהושע אומר אינו צריך ־ ]שידירנה[  :אינו מועיל שידירנה
לנבות ש  Tיתם ומתני׳ אתא לאשטועינן רב״ר היודעים בערבות ג(עד ש Tירוה ועאת ואסילו אין הערב שם או
טבעי ליה הואיל ויש לו הפרה  :בשאלה דהקדש קא מיפלגי • שכשהקדיש נכסיו נירש את אשתו ונכתה
אם ישנו שם ושותק בנון וה פתח פיך לאלם והכא קאטר אביי אטו כל סאן דטנדש בבי דינא שיודעין
כתיבתה טהו אם יכול זח הטקדיש ליעזאל על הקדשו לפני חכם ולוטר אילו הייתי יודע שהיא יבולה לחזור
שהטיה נתערב בכתובתה הוא טנרש ילך ל ב ^ שאין יודעין הערבות וינרשנה ותו ליכא לטיהש שידירנה
ולנכות צתובתה מן ההקדש לא הייתי מקדיש ונטצא שלא היה הקדש שהיה הקדש טעות ושמא יהיה טחזיד
הטיה הנאה כשתתבע כתובתה דודאי אי הוה ידע בנירושין היה טוהה שלא ינרשנה עד שיהור הנאה
את אשתו והעאוכלין הנכסים ד«!כך קסבר ר׳ אליעזר ידירנה הנאה כדי שלא יהא נשאל וד׳ יהושע סבר
כי היה יודע שאם ד(לא ינרשוה אבל ביון שנתנרשה ניחא ליה טפי שתאכל כתובתה עם בנו טשתכניסות
אינו צריך להדידה שאין אדם יכול לשאל על הקדש שאפילו יאטר על דעת כן לא הקדשתי אפ׳ה הוי הקדש
לאיש אתר • תום׳ הרא׳ש י׳ל  :ז[ כרב; נטליאל־ס׳א רשב׳ג  :ת[ דערב הוא וערב דכתובה  [P :אשתו טתתרם
דהקדעז טעות הוי הקדש ] :והיתניא ־ בניחותא[  :כ״ש כר׳ יהושע ואין נשאלין וב'ה ( 6כר׳ אליעזר ונשאלין
בהקדשו ואינו  :י[ הקדש והלכך אינו תיבת הבא נטחק  :י [ 6ולא הוה בעי  :יב[ מביתו ראשון הקרש :
הלכך ירירנד : .ודחיקא ליד .מלתא שירד מנכסיו  :ורזא אנן ידור הנאד .הנן • דב׳ד שינרשנה בפניהם יאסרו
יג[ ומכר ואכל  :יד[ להקדש אבל קנוניא בי האי לנרש אשתו ולהחזירה אפשר רב הונא בר' יהושע
לו תדור ועאד .שלא תחדתד .עוד לעולם  :אטו כל דטנרעוב( בי דינא טנרש • אפילו ]בפני[ נ׳ הדיוטות יכול
דבריא נטי לא עביד וט׳ם  :סו[ אבל קנוניא כי האי ותיבות נכי נירשה נמחק :
לונרעז שאינן יודעין שצריך לד.דירה ] :דכהן הוא • שאסור בנרושה[  :המשיא עצה למכור בנכסים כו׳ נכסי
דאתטר
לך ואחריך לפלוני]ירד הראעזון וטכר ואכל השני טוציא טיד הלקוחות דברי רבי רשב׳ג אוסר אין לשני אלא
מת שעזייר ראשון הכא נטי רשעות וערמומית הוה דמסיב ליה עצה[:בריר .שאני •]דסבר[ דסוף דבר ראוי הוא ליורשוזוצורבא מרבנן שאני •דטצור .להשיאו עצר .כדי שידיו לו נכסים ויעסוק בתודה]:דערב דכתיבה לא טשתעבד
א(פי׳ רניט נזה הוא היפוך מסי׳ כל המפרשים ז׳ל דאדרבה ד׳א סבר דיש שאלה בהקדש כנ״ה ופסוט די׳ל דגם הרמביס זיל בסי .מהלכות ערכין סייס כן ונסתלק נזה מה סתמה עליו הי׳ן בפי׳א דנתובות וגס מה דהקשו
המפרשיס דר׳א אדר׳א דפסחים מ׳ו ודו׳ק • ב( נראה דצ׳ל בבי דינא יבא וכן גרם רביט נהדיא ננ״ב קע׳ד ע׳ש ־ ג( נראה דצ׳ל דנ׳ד היודעים בערנות מחו״נין לענב הגירושין עד שידירנה הנאה וכו׳ • ד( נראה דצ״ל כ׳ היה יודע
שאם נצריך אוחז להדיר הנאה ממנה מודאי לא ׳גרשנה •

רבינו נרשום

