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עין משפט
נר מצוד.

יש בכור

פרק שמיני־

כ א א מיי' ס׳ג מהל׳ אלא להשווש השנים שיהא סלע ופונדיון ת[ למ״כו שנים של יובל שחסר

מוק ונמק הל'נ
ופ״ב מהלכות חובל ומזיק
הלנה נו י ופ״א מהל'
ערכין הלי־ ופ׳׳א מהל׳
שקלים הלכה א ב ג ד
ופ״א מהל' נערה בתולה
■הל״א ופ׳ג שם הל״א
עושיע^־חו׳מ סי' תכ
העי׳ מב וסי' פח העי' א
וסס׳ע יויד סי׳ פה העי'
א והי׳ רצד פעי׳ ו :
מב נ מיי' פ״ג מהלכות
עוען ונקיק הלנה א
עוש״ע חרמ הי' פח
העי' א ;

מג ג מיי' פ׳ה מהל'
מעשר פני הלייד :
מד ד מיי' פ״ז מהל'
ערכין הליח :

מה ר ,מיי' פ״ג מהל'
אישות הלכה א
הושיע אה׳ע הי׳ כז
סעי' א :
מן ו מיי' פ״ב מהל'
חובל הלכה ט המג
עשין ע הושיע חוימ סי׳
תכסעי' מא :

]פס בקדושין איתא כי
יקח איש אשה וגמר קיחה
קימה משדה עפרון[

בכורות

מסורת הש״ס

כ ס ך צור*  .היכא דכתיב שקל הוי סל ע צורי דהוא א רב ע ה ד נ רי

מהם פונדיון אחד ושמא כשעשן חמשיס שקל ביחד אז אינו נותן כדאוקי רבי יוחנן לעיל והיכא דלא כתיב שקל אלא כסך הוי דינר
 [pפונדיון ולא שייך שס ה כ ר ע דהוי כעין מק ח וממכר ולא שי  7צורי  :כ ס ך מוינה נ[ .שמינית של כסךיצורי והוא איסתירא סווסריאתא
דאמרן לעיל  :מענה  .שאדם שוען לחבירו כך וכך מסרתי לך :
הכרעה אלא כשמחליפין מעוש לשולחני ומה שפירש דהכרע של
תורה אור שבועההדיינין .הבאה מחמת הודאת
דינר זהב כפי חשבון ה כר ע של חצי
מקצת המענה אינו נשבע אלא א״כ ]מ׳ק ג ך ־ן ר ב ^ ר.
מ ע ה למחצית השקל ואע״ג דאשכחן ■^ואמר[ *רב יהודה אמר רב*אםי“ כלכסף

בהמוכר הספינה )ב״ב דף פנז(.

גבי

אלS

כסף ״צלרי ו^ל דבייי׳°
בתורה סתם
?האמור
JI
r#,
גשר דכששוקל י׳ י[ ליערא ביחד אין
נותן לו כל כך ה כר ע כמו ששוקל כל ^כסף מד נה [ וכללא הוא והר טענה רבת
,S
 . p i־ ה ד נ ל ״ ח שנים
ליערא וליערא בפני עצמה אין להשוות .־■״כי יתן איש רעהו כסף או כלים לשטיר־^
■
כל דהו אפי׳ אין שוין דינר אך כסך
יא[ הבשר להכרע של כ סך ומיהו קשה *ותנךשבועת הדיינין הטענה שתי בסף שאני
שנים  :ומה כסך דבר סשוב .
מאחין השותפין שפעורין מן התם דבתיב כסף או כלים מה כלים שנים אף
כסף שניסומה כסףדבר חשוב אף כלים דבר)א( ומעה כסך הוי חשוב אך כלים
הקולבון לקמן בפרק בתרא)דף נו(:
דאע״ג שאס י [3שוקל כל אחד בפני חשוב והרי מעשר דכתיב ׳'וצרת הכסף בידךיני’°דבר חשוב ולא כל דהו ממש :
עצמו חייב )בקולכון( שני קלבונוש* £.ותמירזפורט סלע)במעות( מעשר שני כסף צ׳ל הסורעסלע  .מדחי מעות מעשר מעשי שני-פ׳נמ׳ה

bn

ייי ד
דינר ואע״ג דכתיב כי יתן איש
רעהו כ ס ך  :שאני הסם  .דאקשיה

לשני חצאי שקל השתא שהם יחד אין £
בסילעיכסך מפנימשוי הדרך והתם
נותרן אלא קולטן אחד ויש לחלק כסף ריבה ודדי הקדש לכתיב
ססייס פאנהא ניס שרואי יאומדם לעיל כה .קדושין ’ א:
בהכרעות והר״ר יהודה בר נתן פי׳ וקם לו *ואמר שםואל י ד ^ ש ״ “י׳
ב״מ נז .מעילה יד; ערכי;
בפרק הזהב )נ״מ דף מד (:שאותו שחיללו על שוה פרוטה מחולל הקדש נטי
בכל הסלע מעות כו׳ ומיהו שמעינן כע .תמורה כז:
יליף *קדש קדש ממעשר והרי קידושי אשה מינה דמכר הממשר בפרוסות וכתיב ]גקדושין יא :איתא• כסף
דינר הוא להכרעות ה מ מב עו ת ושכר
דכתיב *°ויצאה חנם אין כסף וחנן בש״א^״ונתת בכסך ג הכסך כסך ריבה .כסף יליף ממעשי וע׳ש
בעלי ה מ ע כ ע שמי שיש לו כ סך כדי
היעג בפיש׳י[
תלתא זימני כתיב ה ת ם כ סך ונתת
לעשות כ״ה דינר של כ סך נותנין בדינר ובשוה דינר יזב״ה אומרים בפרוטה
ה[ בכ סך וצרת ,הכ סך ונתת בכ סך
לבעל ה מ ע ב ע לעובעו ואין מחזיר לו ובשוה פרוטה לימא רב אסי דאמר כב״ש
וריבה כל מיצי':ש״פ  .והיינו נ ח ש ת:
אלא כ״ד של כ סך :
כ סך אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רב
]קדש קדש ממעשר[  .במעשר שני
האמור בתורה כ סך צורי  .בפרק
נ״ק לו :עיש קדושין יא.
האמור
קצוב
כסף
*כל
אסי
רב
אמר
יהודה
כתיב קדש ו כ ל ) כ ( מעשר בקר וצאן
קמא דקדושין )דף יא (.יג[ פירש
ה קונערס כשס רבותיו דדינר הוי בתורה כסף צורי ושל דבריהם כסף מדינה
כל אשר י ע ט ר וגו׳ ובהקדש כתיב
מ ע ב ע פחותה שבצורי וחייתי לה מאי קמשמע לן תנינא חמש סלעים של בן
ואיש כי יקדיש את ביתו קדש :
ה ת ס אהא דאמר בית שמאי דאשה וכו׳ ושל דבריהם כסף מדינה איצטריכא ליה
ויצאה מנם אין כסך  .ומה תם גמרינן
קדושין דאמרינן אין כ סך לאדון זה ב׳קלו; ג ,נקדושיןיא[:
מתקדשת בדינר ומפרש ע ע מ א דבית *דתנן יהתוקע לחבירו נותן לו סלע ולא תימא
ס ויש כ סך לאדון אחר  :קצוב .
שמאי כדרב אסי דכל כ סך האמור סלע ארבע זוזי אלא פלנא דזוזא דרןי אינשי
דאיכא שלשים חמשים אבל בכל הנך
בתורה כ סך צורי ואע״ג דכתיב סלעפלגאדזוזא חנן בישאתקע ליה לדדזוא
דפרכינן ליכא קצבה  :ההוקע  .המכה
עשרים ג רה השקל ומתרגמינן עשרין גברא אתא לקמיה דרב הונא אמר
מעין סלעא לא בשביל שהיתה מ ע ה
את חבירו באזנו לשון מורי בבבא גי' צ׳ק הוה ליה זוזא
בימי משה אלא משקל אחד היה בימי ליה הב ליה פלגא דזוזא )*הות איכא(
קמא וכאן שמעתי תו קע ממש שתקע וכיה »  Vלן.
זוזא
ז[ מפיו באזס וראיה ללשון מ ר י בב״ק
משה שהיה שוה מ ע ה שנעשית אחרי
כן יד[ בימי אונקלוס ופריך והרי מ ענ ה דקתני שתי כ סך שהן מ עו ת וכאן שמעתי אל תהי בתוקעי כך שמרן בכפם על כך חביריהם להיות
ערבים בשביל אחרים וקמ״ל רב אשי דלא תימא סלע צורי ליתיב ליה
מו[ מדקתני שתי ולא קתני שני ומשני *דהתס דבעינן דבר חשוב
דומיא דכלים ומעה דבר חשוב הואי והשתא אתי קרא לגרועי דסגיא
דהו אא רבע זוז אלא סלע מדינה דהואפלגא חוז א שמינית שבסלע צורי :
זוזא
במ עה ולא בעינן דינר אבל לפי ה מ ס קנא דאמר *כסך קצוב אתי
דבר חשוב ל או ס פי דבעינן מ ע ה ולא סגי בפרומה ורבינו' ש״י הקשה לפירוש זה דא״כ דכל כ סך האמור בתורה דינר הוא היכי אתיא
הקישא ו מפ קא ליה הא ר אתאי היקש לאשמועינן מה כלים שנים אך כ סך שנים הוא דאתא ונראה דלא קשה מידי דאין היקש למחצה
ולרב דפליג חדשמואל בפרק שבועת הדיינין)שכועוש צת (:צריך לומר כן דתרוייהו דרשות נפקי מכלים שנים ודבר חשוב דכ סך כי אתא לכפירה
הוא דאתא ועוד הקשה היכי א מ רי ק מ ה כלים דבר חשוב וכי מ ח מ ד ב ר חשוב הוא והא אמר ה ת ם לכך יצאו כלים למה שהן אל מ אדלא
חשיבי מחמין והא נמי לא קשיא דאפילו מ ח ס יש בו חשיבות שראוי לעשות ט מלאכה חשובה וגדולה ועוד הקשה דבהדיא אמר איפכא
בשבועות מ ה כ סך דבר חשוב אך כלים דבר חשוב וכ סך כי אתא להך דרשא הוא דאתא והא נמי לא קשה דהיינו לשמואל אבל לרב איתא
בהדיא ה ת ם דבין שנים בין דבר חשוב מכלים נפקי וכסך כי אתא לכפירה הוא דאתא ועוד דאפילו בדשמואל יש ספ רי ם ד ג ר פ ה ת ם
כי הכא  [tp״וכי דייקי קרא כוותיה דשמואל ו ה א ד ק א מ ר בתר הכי לשמואל אי כתיב כלים ולא כתיב כ סך ה״א מ ה כלים שנים אבל כי דייקי ציק
דבר חשוב לא בעינן לא משוס דמפקינן מכ סך דבר חשוב א מר הכי אלא משום דאי לא כ סך לא הוה מפקינן מכלים אלא שנים ל ה ט כ תב
כסך לאקושי לכלים ולהצריך בו דבר חשוב ועוד י״ל ד מכ סך דמשמע חשיבות ממון פ רו ע ה לכל הפחות *שחצינו דבעי ח שי ט ת בכלים נ׳אשמעי׳צ׳ק
לאפוקי כלי ג רו ע כגון מרוקא כדאמר בפרק הזהב )ב״מ דף מי (.במנא דכשר לאפוקי מרוקא אי נמי לאפוקי כלי שהוא פחות משוה
פרומה דלא תימא גזירת הכתוב הוא בכל כלי אע״פ שאין בו שוה פ רו מה כמו שאומר בירושלמי ד מ ע ט *שני מ ח מי ם מיירי ב טי ס שתי ניא ג׳ מחעיס צייו
פרומות שתהא הכפירה פרו טה וההודאה פרועה והדר מקשינן כסך לכלים להצריך חשיבות בכ סך יותר מ פרו טה ד מ ה כלי לאו 5ל ךהי ש;הן^,עי’ו־ שתי פרועוי.
י
אלא כלי חשוב אך כ סך לאו כל דהו אלא כ סך חשוב והיינו מ ע ה שבכך יש בו ח שי טת ורש׳׳י גרי ס ה ת ם כדדייקי קרא כוותיה דשמואל
מה כ סך דבר חשוב כו׳ והגיה אך כל דבר חשוב *לא ג ר ס אך כלים משוס דשמואל אית ליה יצאו כלים למה שהן ובחנם דחק דבכלים וצא גייס צ׳ק
נמי בא לאפוקי מרוקא א״נ שאין בכלי שוה פרומה כדפרישית ורש״י פירש עוד לשון אחר בקדושין כל כ סך האחור בתורה כ סך צורי
אם פירש שקלים הוי שקל צורי ואם ס ת ם הוי מ מ ב ע הפחות שבצורי הלכך פ רו מה לא מצית אמרת לפי יז[ שהיה שלנחשת וב צורי מ מב ע
נחשת ליכא ובקדושין כ סך כתיב דהא קיחה גמירי וטון דאפיקתיה מפרו טה אלמא מידי דח שיטתא בעי לאוקמוה אדינר כדלקמן *בשמעתין ונשמעתי! 5ו׳ סירש׳י
והרי ט ענ ה כו׳ ותימה יס[ ונימא נהי ד מ ע ה היא מ מ ב ע פחותה שבצורי מיהו שתים מנא ליה ומשני מ ה כלים שנים כו׳ *ומה ונימא צ’ ק
ופירש״ ר\ג ומה)כז׳צ׳׳ק
כסך דבר חשוב אך כלים דבר חשוב שיהו שוים שתי כ סך לאפוקי ממ״ד התם מ ע ט שני מחמין חייב בהודאה אחת מ ה ם לכך יצאו כלים
למה שהן כלומר שיתחייב עליהן בכל שהוא ע״כ לשון ה קונ טר ס וקשה ’  [pלן לפי׳ דלפי שיטתו ד שט עו ת היה לו *להגיה אך כל כמו ג׳א להגיה הנא אף כל
שמגיה בשבועות דהך דרשא דמה כ סך דבר חשוב ליתא אלא לשמואל דרב סבירא ליה דכסך ט אתא לכפירה הוא דאתא ועוד קשה כו׳ צ׳ק
לר״י טון ד מ מב ע פחות שבצורי היא מ ע ה היכי שייך למימר כלל כיון דאפיקתיה מפרוטה אוקמיה אדינר ה״ל למימר כ[ א מ ע ה שהיא
מ ט ב ע פחותה שבצורי דבשלמא *למאן דאמר כיון דאפיקתיה מפרוטה אוקמא אדינר היינו בתר דאשכחנא דפרומה הוי של כ סך לגבי ג״א ל קמן
אמה העברייה וכיון דאפיקתיה מפרוטה דהוי כ סך אוקמא אדינר דהוי דבר חשוב א( אבל השתא דסבירא לן ד ס ת מא מ ע ה כמו ג ט ט ענ ה
אמאי חוקמי ליה כא[ אדינר ב( ואין שייך לומר כיון דאפיקתיה מפרוטה שאין בשום מקום סתמו פרוטה אלא מ ע ה ועוד כי היכי רבינו גרשום
של ירושלים שבו דייו
דבקדושין א ח ר כיון דאפיקתיה מפרוטה אוקמא אדינר גבי ט ענ ה נמי נימא כיון דאפיקתיה משני פרוטות אוקחה אשני דינרים  :פודי! הקדש ומעשרות :
ס ח כלים שנים כו׳  .בשבועות )דף צפ (:הקשה רש״י חנא ליה לשמואל דדריש לכך יצאו כלים לחה שהן הא איצטריך לאשמועינן מ ה כלים פריצים  .שונאים  :בפף
מרינה  .ועא אחד
שנים ותירץ דלכתוב כספי ם ד מ ש מ ע :מי ס ודבר חשוב ומיהו תימה ד א״ כ ד ב ר חשוב מנלי הד א מינ א שתי פרוטו ת כמו שאמר לעיל
משמונה בכסף של תורה;

כל

ה ג דו ת ה ב ״ ח
)א( רש׳י ד״ה ומה כסף
וכו׳דמעה ) :ב( ד״ה
קוש וכו׳ כתיב קדש
וגל מעשר הארן מזרע
הארן מפרי הען לה׳
הוא קדש לה' ובהקדש
כתיב :

נ׳א שאני התם דבעינן
כו׳ נ״ק
נ׳׳א קצוב קצת אתי לגרע
דסגי ’במעה ולא בעינן
דינר ודבר חשוב אתי
לאוסוסי דבעינן מעה כו'
צ׳ק וכ׳ה בס׳׳י

הטענה  .שיתחייב בת
 tp ;? g iiג  .ע י ק יי חו ^; ;ני״ין י '
7
!ובות ב פ ר ק א ע ״ פ )דף סד (:ת ט ט ת ן ל ה ם שבועה בטוענו שתי
כסףוקי׳לשר״יטעהכפף
י
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דלא מיירי ה כ א אלא ב סל עי ם דומיא
סי' שה סעי' ג :
בפדיון הבן כתיב )במדבר נ( חמשת א[ אחרינא ויהביה ניהליה  :ב[ שלשים של
שקלים לגולגלת ו ב ע בד כתיב)שמופ נא(
דכ סך קצוב האמור בתורה שאין כתוב
נ ד מיי׳ שם הלכה I
עבד המשים של אונם ו של מפ ת ה ו כי  :הא
שלשים שקלים יתן)בעל השור( לאדוניו
בחורה אלא שקלים :
סוש׳ ע שם סעיף ד ;
תו ל מה לי הא תנ א ליה רישא אונם ומוציא
ו ה ר א י ו ן תני ר ב יוסך ס׳  .פי׳ ] ]ח[ הרמב׳ם השמיסו
וב מפ ת ה כתיב )שם כב( כ ס ך ישקול
וחמה התיו׳נו עליו
שם רע איצטריך ג[ סלקא דע תך אמינא כיון
אבל באונס ומוציא שם ר ע לא כתיב
סי׳
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ג
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י
אבל נסוש׳ע ירד סימן
דלא כתיב בהו שקלים אימא זוזי בעל מ א
שה סעיף  Pאיתא[
!־ת שקל ו סד״א יב[ ] ה א[ ד תנא ברישא
תני נמי רב יוסך שלא יביא סיג ה
ב מנ ה צורי כל ח ד וחד כי דיליה קא מ ר
כ ס ך סיגים אלא ט בו ע והא ברייתא
קמ״ל דמילף קא ילפי מהדדי ס  :חוץ מן
דהיכא דכתיב שקלים יהיב שקלים
דרב יוסך לא לפרושי אלא לסיועי
ה שקלים  :תנ א ת ץ מן ה שקלים ”ומעשר
שקלים ג :ם״נ»׳א צורים והיכא דלא כתיב שקלים ליתיב
ולא מ שמע כן ד מ ה צריך להביא

"והראיון שקלים דתנן *מצרפין שקלים
]שם גמשנה אימא דינרי צורים קמ״ל סיפא וכולם בשקל
*לדרבונות מפני משאוי הדרך מע שר דכ תיב
לררנונות ושי׳ הר' 3הקודש דמילך ילפי מהדדי בכ סך 05,, 3,
והוא משגעשל זהנכדכת׳‘
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לרכמוני זהב וכן גרש קצוב מ כ ס ך קצוב כדרב אסי דלעיל
'אין פודין לא
יביא םיגה לעזרה
הערוו נערן דרכון וע׳ אית ס פ רי ם יג[ דכתוב הכי אטו
דמפרש בכל חד ט ע מ א לכך נראה
3״נ קשה ע׳נ נמשנה
בעבדים ולא ב שטרות ולא בקרקעות ולא
דלפרושי ט ע מ א *אחר דאם היה צ״ל אתא צ׳ק
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לשון פדיה אלא בבכור תני כל הנפדין
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מעשר
)דלא נפיק(תא׳מ ורב
חייב לו חמש סל עי ם  .בכתובות
שבועות ד:
מתני׳ דלא כרבי *דתניא רבי אומר ב כל
ס׳יא וכך גויס יש״י דצא ט בו ע ולא בשוה כ ס ך ואפי׳ פרוטות
בריש ה ט ש א ) ד ף קנ (.מייתי לה גבי
הוה משתקל ליה געא
שטרות מאי טעמא
פודין בכור אדם
לקנות
למיתבח ליה מיניה פלגא טבו עו ת .שפיר דמי :
פלוגתא דר׳ יוחנן וריש לקיש דחייב
חוץ מן ה -
.
.
והראיון, .
.
״״אלא ״ ה ל’ ״ ״י!״ עולת ראייה הנקנית בשתי מ עו ת ״ ®דרבידרי שריבויי ומיעוטי ופדויומבן חד ש
אני לך מנ ה בשטר ופירש שם
שקלים
כסף ז[ חמ שת
־ו[ תפד ה ריבה בערכך
ב קונ טר ס כגון שכתב כ[ לו ב שטר
׳
־
 Sכ ס ך כדאמרי׳ ב חגיג ה)ד ף ב(.הראייה
“שם
?5ליה
ונתן לו בפני ע די ם ופליגי *מדחשיב צ׳ל אי חשיב מדאה צ*ק
כתג לכהן שהוא חייב שתי כ ס ך והנך שתי כ ס ך ט בו עו ת
מיעט תפדדזריבה ריבה ומיעט וריבה ריבה
לו ה׳ סלעים
כל-צזכו׳ואותליתןב' ב עינן :מצרפין שקלים לררבונוס.
הודאה דאלימא מילתא בשטר אך
לו מתנה
הכל מאי רבי רבי כל מילי ומאי מיעט מיעט
על ג ב דלא א״ל א ת ם עדיי ור״ת
נמחק ) :ג( רש״י ד״ה בני ה עי ר ששולחין שקליהס לירושלים
שטרות ורבנן דרשי כלל ופרט ופדויו מבן
מצרפין וכו׳ ■ ולוקחין מצרפין אותן ולוקחין מהן ד רבו טת
מפרש כגון שבא לחייב עצמו באותו
מק דרגוטת דרבונות היו
חד ש כלל בערכך כסף ״[ חמ שת שקלים פרט
והובים עבועין דיבונות )ג( סו[ הוו זהובים ט בו עי ם דרבונות
שטר אע״ פ שאינו חייב לו כלום וצריך
אי
וכלל
ופרט
כלל
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אין שאר זהב שאיט טבוע אין שאר זהב לא שאינו ט בו ע ו ב מסכ ת
ליישב כל הסוגיא ושם פירשתי :
לא ובמסכת) :ד( דית
אתה דן אלא כעין הפרט מד! הפרט מפור ש
א י מ א ולא הקדשות בכל אלו .
ה^ג ראמ״ט^צא סגוע שקלים )דף ד (.מפרש ט ע מ א שמא
דבר ה מ טל טל וגופו ממון אף כל דבר
והאיגל״״א • )ה(י׳י־ תיזול מרגליות כו׳ והוא הדין לכל
בפסחי ם )דף צה;( ו ב הז ה ב)נ״ מנ ד(.
חין פודין וכו׳ ובשוה כסף
אין פודין לא בעמים שוה כ סך שמא יזול ונמצא הקדש
מייתי גבי הקדש שחללו על גבי
ה מטל טל וגופו ממון יצאו קרקעות שאין
ולח בשטרות נצ״ל והד׳א :מפסיד אבל טי ב ע א לא זייל  :וצרת
ק ר ק ע שאינן פדויין מדכתיב ו נ ק
מטלטלין יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות
)ז( ד׳ח כתב לכהן שהוא
חייג לו כצ״ל ותיבת ליתן ה ה ס ך .דבר שיש עליו צורה  :ה״ג
הכ ס ך ו ק ס לו מ שמע ד מההוא קרא
יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין אין גופן
נמחק  (1) :ד״ה לפיכך ראיון תני סז[ ]נ מי[ רב יו סך שלא
קא כא[ דרשי אבל אי אפשר לומר
ממון אמר ליה רבינא למרימר ורבי ריבויי
]כן[ דבת״כ בפרשת ו א ס בחקותי 5״ק
וכו׳ ה׳ סלעים אחרים יביא סיג ה כ ס ך סיגי' אלא ט בו ע ) ד ( ^
לפדון גנו אם רצה הכהן *ויזיינו ברייתא דר ב יוסך לאו לפרושי  5ומיעוטי דריש והא רבי כללי ופרטי דריש
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קדושין כאז
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הסול
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והסירא
היינו וכו׳ ופרט הפתור בבור אדם לא בעבדים
אמריהם נימים :
ד א מ רן ל עי ל ) ד ף מ ש;( ב כ ס ך ו ב שו ה ל ביי סו ה ט ק ד ח ו ה מכ תב ת״ל °ולקחת לרבות  fבהו כסן! גבי הקדש וכן מצינו בכ מ ה
כ ס ך ) ה (  :ולאנשמרות .שאס יש ״י כל דבר שנלקח ביד דברי רבי יוסי ברבי ־  3מקומות שאין מביא עיק ר הדרשה בכל
ידוודה רבי אומר מרצע מה מרצע מיוחד של ■יזחכתא *כדאייתי *בקדושין )דף ג( ]צ״ל 3׳ק פז .ועח׳ש
סלעים ונתנו
על חבירו ב יה׳ י
’לו שטר ’
לכהן שיגבה אותו חוב בפדיון בנו
בנעוריה בית אביה כל שבח נ עו רי ם 5ל עליח ?D׳  h״■ ^
מ ת ב ת אף כל של מ ת כ ת ואטרינן במאי קא
לאביה אע״ג ד ב הפ ר ת נ ד ר ם כתיב
אינו פדוי  :ולא בהקדישום  .מפרש
ברבי
מיפלגירבי דריש כללי ופרטי רבי יוסי
וכן גיטין )דף כא (:ס פ ר כורתה ואץ
בג מרא  :בתב לבהן שהוא םייב)ו(
יהודה דריש ריבויי ומיעוטי אין בעל מ א רבי
דבר אחר כורתה דההיא דרשא
יז[ ליהןלוה׳סלעים .משוס פדיון
כללי ופרטי ודי ש והבא כד תנ א דבי דבי
ליתא לרבנן אלא לר׳ יוסי הגלילי - :
בנו  :ובנו אינו בדוי  .כדאמרינן
מולי! »3 :׳ק טי :בג מ ר א שמא יאמרו פודין ב ש ט רו ת, :יקלאישמעאל *דתנא דבי רבי י שמעאל °במים
א מר
שבועות ה] .זבחים מד
ע׳ש[ לביבר  .דאמרן חייב ליתן לו ה׳ ’ ^ב מים שתי פעמים אין זה בלל ופרט אלא ריבה ומיעט ורבנן י[ אמרי עדטה מקובצת
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בדאמרינן ב מערב א ביים שאתה מוצא שתי בללו ת הסמובים זה לזה ה טל פרט  [3נ״לי״
ולהחזירם לו במתנהר שאי אבלתקנתא
ביניהם ודונם בכ לל ופרט :ול א ב ה קד שו ת :פ שי ט אל או די דיו נינהי
אחריתי ליכא:יהיה לד ופדה הבדה.
י[ מחדדי .ם׳י וטלז'
ולא
כשיהיה לך הפדיון אז יהיה פדוי והאי
נפדין בכסף  menכסף
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ברייתא לסיועי לברייתא ועוד דלא
הוה ליה למימר שלא יביא אלא לא
דמ שמע *כאחריטת נ׳ 6כאמרינא צ׳׳ק
יביא ועוד
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בלע״ז  :הטירא .קוץ  :מפתנ .עט)ח(:ואמרינן .ב מ ס כ ת קדושין)דף כא :(.צמאי קא מיפלגי רבי לריש פללי ופרטי .ולקחת כלל מרצע פ ר ^ ה[ חייב לו ה׳ סלעים

נעתו

כשקל הקדש בטנת
דצורי  :הני טי פדייה
נינדע שלשים של עבד
ושל אונם ומפתה ומוציא
שם רע מאי פדייה אית
בהו; תני כל הנפדין
כנון בכוד והקדש בץ
בכסף כין נשוה כסף
הו׳ן מן השקלים דאין
נפדין כשוה כסף :
טצרפין שקלי׳לדדכונות.
כאהד באדד משםיעין
יד[ ומעשר שני mד״א תי׳ מעשר נםחק:ט [1דרטנות של זהב הוו מטעים דדרפונות אץ שאר זהב שאינו מבוע
על השקלים חגזבד יכול לחלף השקלים בדרכונות זהב שקודין בלע״ז קוצוציש  :מפני טשאוי הדדך  .שצדיך
לא  :טז[ תני נסי רב יוסף כו' סינח לעזרת סינה כסף  :יז[ חייב לו זז' סלעים  :יח[ סלעים אחרים אנז  [P’ :מאתים
להגותו לידושלם ללישכה פעמא דמפני טשאוי הא לאו הכי אין פודי! ]אלא[ בכםף:הדאיון.שר'.א טעה כסף אינו
יכול להביא שוה כסף אלא כסף צדוף :חני דב יוסף שלא יביא סינר .לעזדה  •,כסף סינים מעודבב בשאד זוז צורים ; נ[ שכתב כך לו בשפר ולא חתם ונרזן  :כא[ קא דריש  :כב[ דריש לחו מוכל  :ט [ בדפירש
בקונטרס וחחלסוד לא חש :
מתכות  :אין פודין  .הבכור לא בעבדים ולא כשפרות שאין יבול ליתן לכהן שפד חוב שיש לו על אחדים
בשטר
כשביל פדיון הכן  :כתב לכהן כו׳ וכנו אינו פדוי  .עד שיתן ; לפיכך  .הואיל יםטון בהן אם רצה הכהן
ליתן לו טתנד ,אותן ה' סלעים שקבל טמנו רשאי  :ר' דריש כללי ופרט• ולקהת כלל בל דבר לקיחת מרצע פרט ונתת הזר וכלל כלל ופרם ובלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרם של מתכת ור' יוסי דריש ריבה ומיעט
וריבה ריבה הבל  :אין בעלמא ר׳ כללי ופרטי דריש והכא  .נכי בטר ט׳׳ם דריש רבויי ומיעוטי משום דהאי ופדויו טבן חדש תפרח כתיבי תרי כללי נבי הדדי וחרר פרם )כלל( בערכך כסף  .והוי בדתנא דני ר׳ ישמעאל
במים במיטב׳ פעמים דכתיבאתזח תאכלו טבל אשר בסים כל אשר)אין( לו סנפיר וקשקשת נטים והדד כתיב פרם ניטים ובנחלים מאיל וכתיבי כ ^ • גני חדדי אין זח כלל ופרט אלא ריבה וטיעפ :ורבנן ראטרי דדרשי
כללי

ונתת באזנו חזר וכלל מ ה ה פ ר ט מפורש של מ תכ ת אך כל של מ תכ ת  :ורבי יוטי פ“ ר יהולה לריש ליה בר3די ומיעוטי  .ומאי י כ י י ש י ז[ תל׳'חם»ת*ש?ים
כל מילי *( ומאי מי ע ט מי ע ט ס ס ) :מ( הבא  .היינו ט ע מ א דדריש ריבויי ומיעוטי כד תנא דבי ר׳ ישמעאל בשילהי אלו טריפוח)חולין פז (.נמחק  :מ[ תי׳
נמהר! :
ש ק לי ם
כל מקו ם שנאמר במים במים ב׳ פ ע מי ם כלומר כל מקום שנאמר ב׳ כללות זו אצל זו ו פר ט אחריהן כגון הכא א ת זה תאכלו מכל אשר  [Pטםרצע אות  -ב׳
במים אשר לו סנ פי ר וקשקשת ב מים דהיינו שתי כללות דמ שמע דבכל מי ס בעינן סנפי ר וקשקשת ו פ ר ט כתיב אחריה ם בימים ובנחלים נמחק ! י[ ורטן  .ס׳א
אטד רנינא כדאטרי
דמשמע בימים ובנחלים שנובעים ה ס ב עי ק סנפיר וקשקשת אבל הגדילים במים מכונסין מיתאכלי בלא סנ פי ר וקשקשת אין זה כלל ו פ ר ט
כמערבא ט' ובן גרים
לא דיינינן ליה בכלל ו פ ר ט אלא מטילין ה פ ר ט ביניהן ודנין אותו ברבויי ומיעוטי והכא נמי ופדויו מבן חדש כלל תפ ד ה חזר וכלל הרי שתי הרנט׳ה! יא[לילםיתני
כללות ה ס מו כו חז ה לזה והפרט אמריו הלכך בריבויי ומיעוטי דרשינן להו :ורבנן .דדרשילהו בכללי ופרטי סברי כדאחרינן ב מ ע ר ב א  :האי  :יג[ וסד׳א דחא
דתנא רישא בטנה :
ולא
♦( נ׳א מאי מיעע מיעק כל מיגי וע׳ רש׳א
יג[ ספרים דנרסי הכא :

עץ טשפט
נרמצוה

יש בכור
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פרר! שמיני

בכורות

ולא הקדשות נפדיןבבלאלו

ם םו חז ז מ1׳ם

 H1א »״׳ D״ fטה  4א מ ר ע ו ל א דבר תורה בט פדוילכשיחן .לכאורה משמע בריש
ער 5ץהג׳א :
הטשא ) כ הו ט ת ד ף קא• (.דליתא לרעולאאלא לריש לקיש רש
לי' ייחנ! • א ב ל חכמים אומרים אץ בט
]עיץבפום׳ )נקדמץ( ״ליישב דאיחא
]בכתובוש[ מה שית
ליישנו[ פדוי  .תימה למתני׳ י [3נמי קחני חייב ליק לו ובנו אינו פדר ויש בגו פדוי לבשיתן .שהרי נתן הפדיון  :בבת אתת  .שהניח לפני סלן
תורה אור חמש סלעים והלך לו  :בזה אחר וה.
ואפשר דר״נ ס״ל הא לדחות יג[ *דאמר איט פדוי עד שיק
דמר
ג[ ולכהן ״אחר הכי תניא ליה צ׳ל אתד צ״ק
גמתניתץשיתןאינולו לו ואתי מיגיתץ לאשמועי׳ דאפילו ולא “ הקד שות בכל אלו :כ ת ב לכהן שהוא
פדוי הייט עד
בתוספתא יצא  :נמל! .הכהן והחזירן
צ׳ק זקפם ע לז במלוה לא הוה כאילו
חייב לו חמ שה סלעים חייבליתן לו כו׳ :
קבלם ה כ ק וחזר והלוה לו ואם מחלם
לו יצא  :ר׳ מרפון  .כהן ט ה ] :נתומת קג[.
נב  3מיי׳ פי׳א מהל'
]לכשיתן[
פדר
בנו
תודה
דבד
עולא
*אמד
ר״ חנינ א .כהן הי ה :אזיל י [ ) י (
ה כ ק איט פדוי עד שיק :
מורות הל' 1מוש״ע
פודין
יאמרו
שמא
גזירה
פדוי
בנו
אין
מ״ט
)א(
:
יוי׳ד סי' שה סעי׳ ד
ויתיב קמיה  .כדי שיראט מהלך ובא
ליה לא גמרת ויהבת מידעם
ב שטר א[ תני תנ א קמיה דרב נחמן בנו פדוי
לפניו ויחזיר לו חמש סלעים שנתן
ביש עבדת-ויש לפרש מידעם
נג נ מיי׳ שם הל׳ומוש׳ע
*בט  :איל לא גמרת ה[ וגפס  .צ׳ל לס^ נט
שם סעי' : I
לכשיתן א״ל רב נחמן זו דברי רבי יוסי ברבי
לשון מאומה דמתרגמינן מידעם
נתינה גמורה אלא כדי שאחזירס
נד ר מיי׳ שם סל׳ מ כלומר לא גמרה דהבת מידעם ועוד
יהודה סתימתא ואמרי ל ה זו דברי רבי אלעזר
לך  :מיי ע ם ביש ע ב ד ת  .דבר רע
טוש׳ע שם סעיף מ  :יש לפרש כן מידעם ביש עבדת כלומד
ברבי שמעון סתימתא אבל חבמים אומרים
עשית הלכך אין בנך פדוי אס אחזירם
דבר
נה ה מיי' פ׳ג מהל׳ דבר רע עבדת יד[ דמתרגמי׳
אין בנו פדוי ־^והלכתא אין בנו פדוי  :לפיכך
ו[ לשון אחר אפילו לא אחזירם אין
נמלות הלכה אח רע )מלכים נ ד( כל מידעם כיש דש
אם רצה הכהן ליתן לו ב מ תנ ה רשאי :תנינא
בנך פדוי  :סגל!  .דחייב באחריותו
טוש׳ע סו׳מ סי' רעח םפרים דלא כתוב בהו עבדת אלא
סעי׳ א:
להא דת״ר'נתנו לע שרה כהנים ב ב ת אחת
ואע״ג דקא נסיב קרא במתניתין
מידעם ביש ותו לא כלומר דבר רע
יצא
לו
והחזירו
נ[
נטלו
יצא
זה
אחר
בזה
יצא
פ׳ג
שם
ט ו מיי׳
קבעי מנלן ולקמן פריך ליה רב פפא :
הוא מו[ כלומר דין עסק ביש :
הלבה ד טוש׳ע שם
וכך היה מנהגו של ר בי ט ר פון שהיה נוטל
תשיא ע ר ך ע ר ל  .כתיב הכא בב טר
ה ל כ ך אין בט פדוי  .תימה
סעי׳ ו :
)כמדכר יח( ופדויו מבן תדש תפדה
ומחזיר וכששמעו חכמים בדבר אמרו קיים
מ״ם ממחנה על מנת
׳
נז ו מיי׳ שם הלנה א
בערכך מה ערכין חייב באחריותן
טוש״ע שם סעי' ג  :להחזיר דאמרינן בפ״ק דקדושץ ) ד ף
זה הלכ ה זו הלכ ה זו ותו לא אלא קיים זה
עד שיבאו לידי גזבר כדאמר בפרק
ו (:דבט פדוי דמסיק בטלהו קני
אף הלכ ה זו רבי חנינא דדה רגיל ו ש ^ל
בתרא דשחיטת חולין)דף קצס (.ונתן
מז[ וי״ל דהכא רבי חנינא לא היה ומהדר חזייה לההוא גברא דהוה קא אזיל
את הערכך ביום ההוא וגו׳)ויקרא
רוצה לזטת אלא במתנה גמורה
ואתי קמיה אמר ליה לא גמרת ויהיבת
כז( חולין הן בידך עד שיבאו לידי
דאסרינן התם לעשות יה מפני שנראה
ולסיגייסס רש׳׳ וס 1ס׳
מידעם *ביש יהילבך אין )נ( בנו פדוי :
ככהן המסייע בביתהגרטת כדנפקא
גזבר  :מה עולת ראייה חייב באחריותה .גרסינן ביש עבית
המפריש פדיון בנו ואבד חייב באחריותו :
דהא חובה היא עליה דלא גרעה ז[
לן לעיל בפ׳ עד כמה )דף ט(:
מנלן א״ר שמעון בן ל ^ ש אתיא ערך ערך
ד,גד 1ת הב״ח
היא מנדר שאם מתה או נגנבה חייב
משום שנאמר שחחס)אח( ברית הלוי
מערכין ר ב דימי א״ר יונתן °וכל בכור בניךשך באחריותה דכמאןדטעיןליהאכתפיה
)א( נם׳ ומ׳ט אין נט  :ואע״פ שאותו סתם נתן לו יח[ כפירש
)ג( »ם הילכך אין גנן־
פדוי ) :ג( שם כמשנה על מנת שיחזירו לו ]טון[ דאיכא
דמי ועוד דכתיב)שמותכג( צא יראו
תפדה ולא יראו פני ריקם ויליף ריקם ריקם
ואינו טטל סי שנים.נשנימ היטרא למילחא ואין זה דברים שבלב
פני מ ק ם ואם מתה או נגנבה ולא
מעולתראייה מה עולת ראייה חייב באחריותו
)ד( רשיי דיה אזיל ואתי
קמיה ונו' שנתן לו בעד כמוזבין ולאאיצטדכאליהלזוזי בפ׳
אף פדיון הבן חייב בארדיותו מתקיף לה ר^ פרע ליה אישתכח יאיחי”’ ריקם
בעזרה אבל מלא יראו ח[)ה( דבכור
 ,״ i-t, A״
נט ) :ה( ד׳ה מה פולס אלמנה )בכחוטח דף צז (.ומיהו קצת
וכו׳אנל מלא יראו פני
 ftהוי .שמעינן דההיOOT 16s 6
פ פ א ^נ ל י ד א אלא א״ו־פפא הא נ ד ר! ״
רקם דנכור) :ו( ד׳ה תימה דכיון שטו ר׳ מרפון ור׳ חנינא
נשנמוש׳ אלא שמין את מחזירץ כל שעה נמצאו משחיתים ^ ט ע ט א ״י הי הל ר א ך פ ד ה תפדה ובי א'תםר ”;’יממש מאמי  16S t oנעזרה נייש■ רבעו גרשום
הנכסים מה שהיו שוין  :בריתהלוישימוידו שאר כהניסשלא §דרי ש לקיש ארישא איתסר *מת ל < «י
לה י^הן יהיה ליה והוה אמינא כללי ופרטי נב־ בכור
) (1דיר ,כראוי וט׳ טטל
אטר רבפא סכרי לר.
 pסי שנים הס״ד  :יתנו אלא להם מפני שהם רגילים ^ שלשים יום אע״פ שלא נתן יתן מנא לן א״ר בהפרשה סגיא ליה  :קרא לקרא .
ט׳ “^'אי« 1לא
קרא צריך לאיתויי לסיועי לקרא הא
להחזיר וי״ל יס[ שאין הנותן יודע
שמעון בן ל  pש אתיא ערך ערך מערכין ר ב
ח נ א ד מ סני תין ק ך א א,ן ךו  5א  y p j pהקדשות נפדין בכל
בשעה שנותן אס יחזירו לו ולא קרינא
יראו
ולא
תפדה
בניך
בכור
וכל
יונתן
א״ר
דימי
אלו בעבדים ובקרקעות
י
י '_ 1
v
1
ביה שחתם ברית הלוי כ[ דמה לנו
לה  :מגל!  .דחייב לתת לאחר מיתה  :ובשטדות משום דכתיב
פני ריקם מה להלן יורשין חייבין אף כאן
עיר עיר מערבי!  .ד א מ ר במסכת בהקדשות כסף ז fנתיב
במה שיחזיר לו אח״כ וגס שמא לא
ונתן את הכסף וקם
*ייהבכור נוטלפי שנים?
יורשין חייבין
היומחזירין אלא לעניים ולא לאותם
ער טן )דף כ (.אמר ערכי עלי ומת לו ! תנינא להא .
בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם Hיתט היורשים אמר ערך פלוני עלי בפתניתא דאם דצה
,שהיו דומים להם לעשירים :
הכהן ליתן לו דדשאי
]כ״ב9ה.קיט.קע:קכה:ז ל ק א בראוי כבמוחזק ולא האשה ואינו נו טל)ג( יב שבח ולא *’ בראוי כבמוחזק^
ומת על הגורר ליתן ומקרא יליך כדקתני בבדייתא נפלן
ולא
במסכת ערכין ובתורת כהניס יכול והחזיק לו דשאי אלמא
בכתובתה  .בפ׳ יש נוחלין
דחלכה היא כן דדשא• :
מת
אפילו
ט
כ
ד
ע
י
ת״ל
פטור
יהא
ומת
עלי
פלוני
)כ״בדףקכה (:ססקינן הלכתא דאין הבכור טטלפי שנים במלוה בין ^ א ם אמר ערך
_____
_
_
___
נתט לח׳ סלעין לעשדה
שגבו כא[ מעות בין שלא גבו מעות ומתוך כך נראה דאיט גובה כתובה ן׳והכי נמי כי מת לאתר ל׳ נתחייב האב בפדיוט  :מ ה עולת י ^ י ה כחנים לכל חד חצי פלע
ל׳א 6נצ שם פ־ישט
ד"^עים*"כוא
’ ' "י
צ׳ק במלוה כדתנן הכא »[ אין לה בראוי *אבל רבי פירש דאע״פ שהורע  Sיוישי!תייגי!.מ[
ה1עיס כו׳
טרפון כחן דדה  :י
ראוי 'לגבי כתובת "':בפדיונו וגבי עולת חובה תנן ״האשה שהביאה חטאתה ומתה יביאו ר׳ יי'
מלוה דחשבינן ‘ליה ילגבייהו ׳
הבעל ובכור .לענין .
.
כת
tjH
יורשין עולתה  :א!י בא! יורשי! הייבים .לאחר מיתת האב והבן קיים הלכה  . vשגילה
אשה מיהא חשיבא מוחזקת ואשה גובה כתובתה ממלוה כדתנן
לכל דהלכד ,כן דרשאי
בכתובות בהכותב )דף פד (.מי שמת והניח אשה וב״ח ויורשים והיו
דהוו מחוייבים ומחי= מ ת נ י ׳ בגבסי הא ם  .נכסי מלוג  :בשבת  .לחתזיר  :חזייח לחהוא
אם השביחו נכסים לאתר מיתת האב קודם שחלקו אין הבסר נוטל פי נברא  .דיהב ד.׳ סלעין
לו מלוה ופקדון ביד אחרים ר״טאומרינתט לכושל שבהן ר״ע אומר
לרבי חנינא כהן ודה :
ינתן ליורשים שסלם צדכין שבועה ואין היורשין צריכין שבועה
שנים בשבח אלא שמין י[)ו ( מה שהיו שוין בשעת מיתת אביהן וחור .קא אזיל ההוא
והבכור שנטל ב׳ חלקים בקרקעות יתן מעות יא[ לפי ששוה שבח חלק ג1כדא ואתי  .כלומד
אלמא אפילו לר׳׳ע אם לא שצריכה שבועה היתה מ[ גובה אבל לפי
שצריכה שבועה גובין היורשין ושוב לא תגבה האשה מ ק דהוו להו השני שנטל בשביל הבכורה ואותן מעות יחלקו בין כולם :ג י אי י • לו״ר׳ מ ע א “ y lT :
חזינא
בדעתך’
׳
מטלטלי דיתמי דלא משתעבדי ואם גבו קרקע בחובת אביהם היא בנכסים שלא היה אביהן מוחזק בשעת מיתתו אבלראוייןהיו ליפול ר' הנינא ‘
דלא נפרת בדעתך
חוזרת וגובה אותם מהם בשבועה כדין בעל חוב או אם פטרה לו בירושה ונפלו להן לאחר זמן אין הבכור נוטל)ז( פי שנים בהן :
ויהבת לי נדדעם אחז
ממלוה שהוא כיד אסרים מן השבועה גובה כד[ *מלוה ולא משוס דלדידהו הוי מלוה ראוי
ולא
ע׳נז שאחזירסלך הילכך
ואין לו»ר יכהיא כרכי
ודי
אחזירם לך לא ,
אתיא אבל ליננן הוי דהא לאמישתמיט התם שוס חכם להעמידה כרבידוקא אלא משמע דליכא מאן דפליגי אלא כ״ע בין לרבי בין לרבנן אית להו דמלוה אם ,
מלוה ראוי דהא וט׳ צ׳ק מוחזקת היא לגבי כתובת אלמנה ואפילו לרבנן כה[ דאמרי מטלטלי לא משתעבדי לכתובה כלל אפילו מחיים נראה מתוך המשנה וו דהכותב
]צ׳ל דמלוה[ שהם מודים *דמלוין דיתמי משתעבדי לכתובה דהא ליכא למימר דר״מ היא ולהכי אית ליה לההיא משנה דשייכא כתובת אשה במלוה אע״ג דהןי נטרת בדעתך שיהושו■
מטלטלי דתמי חדא שר״ת מפרש שאפילו לר׳ מאיר מטלטלי דיתמי לא משתעבדי לכתובה אלא מטלטלי דיבס דוקא דעליה קאי בפרק האשהשנפלו ^ נ ך ™די“ “'חנזפר^^^
— )כמוטתדףפא:ושס ד׳׳הר״מ( דלא ט [ מסתברא שיפה ר״מ כתובהלגבות ממטלטלי דיתמי טפי מבעל חובאיפכא מדרבנן שמגרעים כחה יותר מבטל פדיון בנו ואבד  .קידם
■
באחדיותו^יש״®• באדם
שיטה מקובצת חוב שלא לגבות ממטלטלי אפי׳ מיניה כדמשמע בפרק האומר בקדושין)דף  (:00גבי שנים שבאו ממה׳׳י ואשה וחבילה עמהם ס׳
א[ בשטר  pאמי רב ממטלטלי דנפלו קמי יבם במתני׳ דהאשה שנפלו)כמונות ד׳ פ (:הייט משום דיבם במקום בעל קחי וחשיב בהכי כמו מיניה כיון דאגידה ביה מחמת ובבהםח יהיח לו אך
נשואי הבעל ונראה דברי ר״ת דאל״כ שיהא יבם כז[ א( מיניה מנלן לרבנן דר״מ דלא משתעבדי מטלטלי לכתובה אפילו מיניה ועוד דא״כ
״ ^ נ }’ S
לי  :ג[ זח שחלק להן ליורשים שכולם צריכין שבועה ולא היורשין גס כשיתנו ליורשין תגבה האשה מהם כיון שתאמר דמטלטלי דיתמי משתעבדי לכתובה סבירא ליה בזמן שפדה ’תפדה ^
יי׳י^
ועודתינח כתובת אשה אבל ב׳׳ח מאי איכא למימר הא לא אשכחן תנא דאית ליה דמטלמלי דיתמי משתעבד לב״ח אלא על כרחין משוסדמלוה
 .בעבדים שטרום וקרקעות

והתם

נפקאלן מקראי בתורת כהנים בפרשת ערכץ*:שפאיאפלותוד! ]וע׳ כיטג הרי קימץ
כת ד״השטר אין סודין
בשטרות .אפי׳ אין טתנין כלום אי נמי מ ט ר שיש לו על חבירו  :ונו׳[

אמר

גמתגי׳

״

r

a

״

11

י

באחריותו  :אתיא עדך

קמיה  :ה[ נמית ויועת איכה ביד היורשין יפה כח אשה וב״ח מפי ממשלמלי שהם ביד היהומים ו ח ד חו מ ד בכהובה לא שייט הכא כדפרישית  C|1D5האשה שנפלו ערך מערכין.בתיבהכא
 wכאן כדפרישית דהואיל והמלוה ביד אחרים לא הויא ממטלטלין נ( דיתמי ג( וא ס  [W pחומרא דר 3י ופדרו מבן חדש תפדה
)שם דף פב (.דהא חומרא דר׳ מאיר אינר
" ra ? S 3י S 3
נתן
א( כמו מיניה סנלן דליננן דר׳רל צ׳ק כ( נירסה צ־ק דיהמי וחוני-יא יל׳נ ג( וא׳נ כאן חו«רא היש״א
נננבי
או “ י
^דתנן־ ס תיי״”
חייב באחריותו דכטאן  :ח[ יראו פני דבטר  :צו[ תייבין דתובה היא ונכי עולת כו' וומזאר נמחק  :י[ שטין את
הנכפים מה היו שרן  :יא[ טעות כנזה ששות :י [3דמתני' היא דקתני חייב :יג[ לדחות דה׳א אץ בנו פדוי דקתני
היינו עד  :יי[ כדתרנמי׳ כל דבר  :קו[ וצא כטו דין  :טז[ קני לבר טקידוש־ן וכ״ש זת האיש שלא התנה אלא
שבלט היה שיחזיר לו  :י [ 1לעשות כן טפני  :יח[ לו ולא פירש על מנת כו׳ לו מכל מקום איכא ודכירא :
יק[ וי׳ל כיון שאין  :כ[ הלוי ולאחר שהולך לדרכו ואינו עושה כמצפה שיהזורלו מה לנו  :כא[ שנבו קרקע
כין שנ ט טעות ומתוך כך היה נראה דאשה אינה נובה  :כב[ הכא דאין לה בראוי אבל ר׳׳י פירעז  :כג[ נובה
אותם םחן:נד[נובה טטלוה שביד אחרים אפילו לר׳ עקיבא ודלאכאבא שאול בן אימא טריס טבן לומר דמתני׳
דהטתב אתיא כר׳ דחשיב מלוה מוחזק בפ׳ יש נוהלין אבל לרבנן לא משום  :כה[ לרכגן דר׳ מאיר :
ט [ טסתבר שטיפה ר׳ טאיר כה כתובה :כז[ יבם כמו מיניה  :כח[ כן אין כאן חוטרא דר׳ם ונם הומדא דר' נתן :
אכל

חייב באחריותו דקאנזר ערך עלי אף בכור חייב באחריותו  :מה עולת ראייה חייב באחריותה  .דאע׳ג דאטריעז
חייב באחריותו דלא מצי אתי לעורה אי לא טייתי אף פדיון נטי חייב באחריותו  :קרא לקרא  .כלוטר
כיון דנפרינן לה במתניתין מקרא מיהיה לך אך פדר .תפדה אטאי איכא לריש לקיש ור' יוחנן לטילף
מקרא אחרינא  :אתיא ערך ערך טערכין  .םר 1להלן יורשין חייבץ כדתנן במסכת ערכץ האיטר ערכו
של פלוני עלי מת הנודר יתנו היורשים אף הכא גבי נ ט ר היכא רפת אחר שלשים יוושין חייבי;
ליתן  :טה להלן  .בעולה יורשין חיינין כדתנן האשה שהביאה חטאתה ועיזה יביאו יורשין עולתה אף
כאן יורשין הייבין  :ואינו נוטל  .פי שנים בשבח ששבתו נכסים לאיור מיתת אביו  :ולא בראוי
כבמוחזק  .שאם מת אחי אביו בלא בנים לאחר מיתת אביו כיון שאביו היה ראוי לירש אתיו
ומת הוא קודם ולא היה טוחזק בהן בנכסי אחיו אין ה בטד נופל פי שנים בהז  :ולא האשת גבתונתד■ .
אינה

יש בבור

כסורת השים

פרה שמיני

בבורות

ר ך

עין מ שפ ם
נר מצות

ולאהאשהבבסובסה  .לא בשבח שהשביחו אם אינם שוין הנכסים
בשטח מיחש בעלה כדי שיטור כחובה ואח״ה השביחו אינה טשלת אלא
כמה שהיו שוין ולא בראוי כבמוחזק  :זלא הבנוס  .שהיה מקבל עליו
לזון אח בחה שהיה לה מאיש אחר חמש שנים אינה ניזונח לאחר מיחשו
יי׳ פט׳ז מרל׳
רד
®’® י ”ייז ’®
ל®’
י י'
אלא לפי מה שהנכסים שוי; לא בשבח תורה אור
עכשיו באין ליטול מכח יחשה ומייי! ^ א־ש?ת הליה מוש׳ע
לא בא לידם ו[ להט V7Wביה רבנן אה׳ע סי׳ ק סעי1־ a
ולא בראוי  :ולא היבם.שנועל פי ולאהאשה״בכתובתדףולאהבנותבמזונותיהן
לר׳נחןשנישן לבעל חוב ולכשובת אש^ סה ב מיי׳ שם מוש׳ע
’ולא)את(*היבם וכולם אין נוטלין בשבח ולא
’י‘”’’
--ו;q'1'D
שס סי׳ yp
אע״ג דלא סבירא להו כר״נ במחיי
--------ןן.^5ן 0,,5,בראו כבמוחזק♦ ג ם מ ט א מררך א ולו
^
המלוה שאז יאמרו שאין מוציאק מלוה
 6,*,־א משפט הבכורה משפם הבכורה *!יש ואין
ממי>««»>.ה:
שיש לו  toאחרים לבע״ח ולכחובח קו נ מיי' ס׳ב מהלנוס
נמלוס הלכה »:
י^יסאוט^מאמהגסיס-משמע משפט הבכורה לאשה ואינו נוטל בשבח גרושחו לפי שיש לו כח גדול בממון זה
דאדידה קאי בלומר בנכסיו משפט ש® דכתיב°בכלאשרימצאלוולאבראויכבמוחזק ציק ]שיש[ ז[ ביד אחר *ממה שיש ליחומים יותר ממהצ׳ק
הבכורה ולא בנכס אשחו :לו
שלא
.לאב דכתיב בכל אשר ימצא לו ולא האשה במה שהניח ׳אביהם ביד■אחרים ■'
..........................
היה מעולם בידם ולא בא מידם ליד
נ׳ מ יד!סו.יןי]:נ׳ק 5ה [:בשעחמיחה :בעלחוב.שהלוהלחבירו בכתובתהאיני והאמרשמואל*בעלחוב גובה
אוחן אחרים והניח פירוח החלושין
ו נ׳ נ קלג :כתוטת קי [:מעוח ומכר לוה הנכסים והשביחוס את השבח א״ר אבא*מקולי כתובה שנו כאן:
דקחני נמי החם כל הקודם בהם זכה
לקוחוח טורן! בעל חוב הגון! והשבח ולא הבנות במזונותיהן  :מ״ט תנאי כתובה
והך אשה נמי בעלח חוב היא  :מקולי
ואיפלגו בה ר״ט ור״ע ברש המשנה
בשובה ,ז ה אחד מקולי כחובה :במר ככ תובהד מי :ולא)א ת(היב ם :מ״טבכור
במלוהופפדון ביד אחרים )כחובות דף
קלייהלשמגא.והיה הבסר אשר חלד רךייה רחמנא אמר אביי ל״ש אלא בשבח
פד•( ההיא נמי בפיחח שאינם ביד
כד־(דביבם מיירי ששבתנכסיםביןמיתהליבוםאבלא[דביןיבום
ומוקמינן ביבמוח)דף _
היחומים מיירי כדקחני כל הקודם בהם
נ׳א דמלזה מ דו ל)יינ ה וקאמר רחמנא דמצוה״ נ[ לייבסבגדול:שם כהלחלוקה שקיל מ״ט °י^ם על שם אחיו המת
זכה דמשמע בין יורשים בין אשה בין
ב״ח כל הקודם בהן זכה ח[*לפי שאינם נ׳אלסישאיצפנידהיחומ׳׳
יקום על שם אסיו  .והייט לנחלה אמר רחמנא והרי קם רבא אמר אפי׳  c3דבין
יש בהם נח האשה ונעל
להיחומים בהם כח מהאשה וב״ח יוחר חוב יותר כו׳ צ״ק
כדאמר ביבמות )פס (:בכור קריי׳ יבום לחלוקה נמי לא שקיל מ״ט כבכור מה
משאר מטלטלי דחמי והשחא דחקון
רחמנא ודינו כבכור דלא יטלו בראיי בכור אין לו קודם חלוקה אף יבם נמי אין לו
ובשבח בין מיחח אביהם לייבום ;
רטחיט הגאוניסשיגבו אשה ובעל חוב
והלי קם.מ שעה שנשא אשח אחיו קודם חלוקה  :וכולם אין נוטלין בשבח :
ממטלטלי דיחמי גובה אשה אפילו
לאיתויי
צ׳ל קמו 5׳ק ״כסו פי שנים בנכסים ברשוחו וכי
ממלוה אביהם של יחומים בין גבו
אשבח ברשוחו ל[ אשבח וטטל פי שנים א^ בשבח  :קרקע בין גבו מעוחדמלוה לא חשיבא ראוי לגבי כחובה אלא מוחזק
הוי כדפרישית ובלאו האי מתני׳ דהכותב )שם דף פד•( שהוכחתי
שבחא
ממנה דמלוה מוחזקת פ[ לגבי כחובה גובה אשה כתובתה ממלוה יתומים בזמי:״ז אפי׳ גבו מעות מכח תקנת הגאונים דכיון דעשו מטלטלי
;'א מדי' נחן דמהא■ כמקרקעי ה״ל מטלטלי שגבו יתומים בחוב אביהם משועבדים לבעל חובו דאביהם *מדר׳ נתן דמה״ט חשבינן ליה לקרקע שגבו יתומים
שטמא דחשנינן ליה
׳סומים י[)חשובין( משועבדים מה׳׳ט כאילו אביהם גבאן מחיים ולהכי ליכא למימר דליהוי ראוי לענין כתובה כמו לשאר דברים מיהו קשה מ״מ
לקרקע שגבו
משועבדים מהאי שעמא הוו תרי חומרי בכתובה שתקט הגאונים שתגבה אשה ממטלטלי דיתמי *ואי טעון שתגבה אפי׳ ממלוההבעלכשגט היתומים מעות מיי'
סשנינן למשלשל׳ דהוי
כאילו אביהם גבאן נו׳צ״ק נתן יא[י״ל לגמרי ע ^ הגאונים כמקרקעי ועוד שלר׳׳ת שאומר שתקנת הגאונים דאורייתא אינם תריפמרי ^לואע׳׳פ שאמרתי כי גם ם]ונה מט .3ד'ת?”מ»!
בלא יב[ מלוה דיתמי מכח תקנת הגאונים אין להוכיח כ׳׳כ שיהו מטלטלי שגבו יתומים בחובת אביהם משועבדים לבע״ח ולכתובת אשה תר,נש נו׳ צ״ק
מטעם דר' נתן כמו קרקע כשגט קרקע כיון דאלים שיעבוד קרקע לענין טריפה מלקוחות טפי משיעבוד מטלטלי אך יג[ יש להוכיח
דאשה גובה ממלוה מההיא דהכותב כמו שפירשתי וכן עמא דבר להגבות לנשים ממלוה של בעליהן י ת :ו ל א האשה בכתובתה ולא הבנות
במזוטתיהן ולא היבם • הא דלא חשיב פו[*בעלים דאמר רב פפא ביש טחלין )ב״ב דף קכה :ופם ד״ה אמי( הלכתא אין הבעל מטל צ׳ל נעלכו׳מידונרפותז
בראוי כבמוחזק משוס דשבח טטל כדפירש רביט שמואל התסדכיון דאין יורש אלא הוא זוכה בנכסים מיד ובירושחו פז[ באו לשבח ונראה בא השבח ונראה ונו׳ צ׳ק
רבינו גרשום
אינה גובה כתובה מן דכיון שאין הבעל טטל בראוי כמוכןאיט טטלממלוהאשתו אפי׳ מה שהלוותה מנכסי מלוג שלה כשהיא תחתיו כדנצכח בשור שנגח ד׳ וה׳
השבח שהשביחו ננסים )נ״קדף »נ (:שאיט יורש נזקי אשתויז[)לרבנן( משום דהוה כמלוה דמדמי ראוי דבכור לראוי דגבי בעלדמייתי התם גבי בעל פלוגתא דרבי צ׳ק מ׳ו
לאחר מיתת בעלה  :ורבנן דגבי בכור ביש נוחלין )נ״ב לף קכד•( יח[ דלרבי *צריך לאוקמה בגירשה משוס דלא חשיב מלוה ראוי בבכור וה״ה ^ שה אע״ג דוקא צייו צ״ק
ולא הבנות במוונותיהן
ו'.א היבם  :ולו משפט דבבכור יש יפ[ פסוקא *דילפינן מהדדי ורבנן חשבי לה ראוי אע״ג שאם כ[ הנזקין שלה באים לידה בסים היה עליהם תורת נכסי מלוג כדמוכח ילסינן צ׳ק
הבכורה • לאיש שהאיש
ח יב להוריש לבכורו פי מפני׳ דמציאת האשה )כמונוח דף סה (:והאי דשבק נא[ ביש טחלין ) ב ״ נ דף קכד (:בעל דאיירי ביה ונקט בכור שאינו נוטל פי שנים במלוה לאו
שנים טנכסיו ולא משוס דס״ל דבעל שקיל במלוה דהא ודאי לא שקיל כדפרישית אלא להכי נקט גבי בכור פסקא דמלוה משום דלגבי בכור פליגי בה אמוראי
האשח  :בעל חוב נובה
את השבח והאשה נטי התם בההיא שמעתא ולהכי שבקיה לבעל ונקט בכור והא ליכא לאקשויי אמאי לא תני להו בהדי הדדי כ* [3הא אין הבעל ובכור טטלין בראוי נ׳א דאין הגעל צ׳ש
בעלת חוב היא  :מקולי כבמוחזק ואין טטלין במלוה משוס דלגבי בכור משנה שלימה היא כדתנן הכא דאין טטל בראוי כבמוחזק אבל בעל דאיט טטל בראוי לא
כתובה שנו • הואיל
שאינה אשכח צח משנה ולא ברייתא אלא מימרא היא בפ׳ יש טחלין )פס דף קיג•( דא״ר אבהו א״ר ינאי *( ומטו בה משמיה דר׳ יהושע מנין לבעל שאינו
והקילו על כתובה
גובה מבינונית כבעל טטל בראוי כבמוחזק שנאמר ע[ הוליד את יאיר וגי' ׳• ל ה א מ ר שמואל בעל חוב גובה את השבח מקולי כתובה שנו כאן • ביפומיס איי5־— ,־־!«»«►־־ —
חוב אלא מזיבורית
הכא דומיא דבטת במזוטתיהן דמזון האשה והבנות אין גובין מנכסים משועבדים כד[ כדתנן בפ׳ הטשא בכתובות )דף קא (:ובקונטרס ®’י® שי ט ה 2ן-ן^^^.
שאינה נגבית
שבועה הקי* נטי מזון הבנות כגון נשא אשה ופסק לזון בתה ולפירושו אין ראייה כה[ דמצי איירי שפיר בשבח לקוחות ואין לשון בטת משמע כן ט[ דמה ליה בטת א[ אבל בין אות ד׳
יותר מבן דהכי נמי בבן אס פסק עם אשתו כי ההיא דקתני גבי חמשה גובין מן המחוררין והמקבל עליו לזון בת אשתו ו3ן אשתו ולא הוה נמחק :ב[ אפי׳ בין אות
״ליי* ״איני׳ ניי=י׳
השנה נבעל חוב  :תנאי
כתובה• כדתנןלאכתב ליה נמי למינקט בנות לשון רבים ס!א הוה ליה למיתני ולא בת אשתו במזונותיה דלשון בנות משמע מזון הבטת דפנן בהניזקין)גיפין »״ (:שאוכלח *ט“הם'ד וט^ד»ור
לה בנן נוקבן בו' :בבור בתנאי ב״ד כדתנן בפ׳ נערה שנתפתתה)כיזובוח דף נ (;5לא כתב לה בנן טקבן דיהויאן ליכי מינאי כו׳ חייב מפני שהוא תנאי ב״ד ועוד א( דפריך קריי׳רחמנאודינובו׳ בין
קריה רחמנא׳ כדדרשינן
והיה הבכור טיבן הכא טעמא משום דפנאי כתובה ״[)כתנאי ב״ד( ובתה הניזונית בפסק שפסק עם אשתו לזון את בתה חמש שנים לא מקרי תנאי כתובה°£.ם^ד י “ 5על^ו^
שטצוח בגדול ליבם אשר דאינה ניזונית מכח שהיא בתה דאפי׳ בת אחרים היתה ניזונית אם פסק עליה עם אשתו שהיא כב״ח אלא במזון כח[ הבת שהוא תנאי ב״ד ?ביבמות הם'ד :ד[ברשותו
תלד פרם לאיילונית
נטחס^י^וז^י״? כ^ל
שאינה יולדת  :א(ובכור איירי והנהו לא גבי ממשעבדי כדתנן בגיטין בהניזקין ) ל ף מ ח;( ובכתובות פ׳ מושא ) ד ף ק א (:וא״כ הא ודאיהאדקאמרי
נמחק ! ו[
אינו נוטל את השבח • שבח כי אם קרן היינו מיתמי ולא מלקוחות ודומיא דהכא איירי בכתובה דלא גביא משום דמקולי כתובה שנו כאן כדאמר טעמא משמע אבצ ז[ נוח ^ביד יותרי י׳ '
מטה ׳:
אבל שבח ששבחו בין ב״ח גובה שבח נ( כדאמר שמואל ואפי׳ מיתמי כדפרישית דביתמי עסקינן ואע״ג דאמר בפרק קמא דב״מ )דף פו•( דבעל חוב גובה שבח ח[ ובה ולפי שאין
ינום לחלוקה שקיל :טיט
להיתוטים ביד דפה
יקום על שם אחיו אמר מלקוחות שכך כתב לו מוכר ללוקח אגא איקום ואישפי ואימרוק זבינא אלין איטן עמליהון ושבחיהון אבל המקבל מתנה דלא כתב לה הכי בהם כה ו  [Pםוחוקת
רחמנא והרי קם והכי
קאטר יקום י כלומר טי לא גבי כיון דאין לו על מי לחזור מהאיטעמא גופירsג(דלא גבי מיתמי כפ[ דאין להם על מי לחזור יש לחלק בין יורש למקבל מתנהדיורש היא לגבי ':יי[ יתיט׳־ם
שעתיד לקום ליבם ועדיין כרעיה דאבוה הוי ויש לולב״ח לגבות את השבח ממנו כמו מאביו ומשוס נעילת דלת צ[ צריך לתקן שיגבה מהן את השבח יותר ממקכל “באןייייאבלהם" ט^ים
לא קם יש לו דין בכור
מתנה דלאשייךצא[ לאב והאדאמרינן בפרק המקבל )ב״מ דף קי•( יתומים אומרים אנו השבחט ובעל חוב אומר אביכם השביח כו׳ ■)והם( ]וא’ יכ[ הבי נטי
דלא שקיל משבח אלא
מטלטלי שינבו היתוטים
נפשוט ! והרי קם • אבל
ייז^ייי
מלקוחוס
גבי
דלא
התם
קאמר
נמי
דהכי
אפותיקי
כשעשאה
דוקא
הייט
שבחא
חוב
בעל
גבי
לא
יתומים
השביחו
דאם
משמע
ח ש ו ב י ם טשועבדים
מאחר שקם דייבם נסתלק
מטנו דין בכור וקאי שמואל ג׳ שמין להם את השבח ומעלין אותם בדמים אלו הם בכורלפשוט ובעל חוב ליתומים וב״ח ללקוחות ומההוא דשמואל מייתיהתם טה”אי' "טעטא באילו
בטקיס אחיו שטת צג[ דאי אייתו יתמי ראייה דאינהו אשבחן בדמימסלקינן להו משמע שלשפן ענין אחד באפותיקי צג[ דפליך טלוטטי אטך שטןאל ^/׳ pנבאוםלאביהם^םחיים :
ושקיל פי שנים
בשבח ללוקח יהיבליה שבחא והאמרשמואלב״ח גובה מן השבח ומשני הכא במאי עסקינן בשעשאה אפותיקי צד[ )כי( הא דאמר ב״ח ובהאטה' ש פי׳ ^טטלם*
דבין ייבום לחלוקה
שקיל חלק של עצמו שבח כגון דא״ל לא יהא לך פרעון אלא מזו וכשהגיע זמן הויא ליה כמאן דגבי צה[ ונשאר שדות ד(שלב״ח ונטעה שלא ברשות וגרט?דטלוהדיתםיטשתעבמ
וחלק של מת ־
ולא כחו של ב״ח במה שנעשית אפותיקי דמשום דהויא כמאן דגביא צריך לשלם דמי השבח בין ליתומים בין ללקוחות והיינו דקאמר בתחילת דיתטי mT
משום דין בכור־ דבכור
אין לו שבח כלל  :הסוגיא גבי יתומים ארעא כיון דלגוביינא קיימא כמאן דגביאדמיא גס בקונטרס פי׳ צו[ עלה דכשנעשיתאפותיקי מוכח כדלקמן בשמעתין דר״ט ור׳ע כלאו הכי
טשתעבדי מכה תקנת
ודבא אמר אפי' וכו׳ :
ומה שתירץ הש״ס תחלת הקושיא דשמואל צז[ הא דמסיק בה שיעור ארעא ושבחא הא דלא מסיק כו׳ לא קא׳ במסקנא דמוקמינן לה הגאונים חוורני לומד
א( נראה דצ׳ל ל׳ש כשעשאו אפותיקי דאפי׳ מסיק בה שיעור ארעא ושבחא צריך לשלם ליתומים וללקוחות דמי שבחן כדפרי׳ ועוד דעל כרחיך הך דטתקנות הגאונים אין :
צח[ יתומים אומרים אנו השפחנו נא מתוקמאדלא מסיק פה שיטור ארעא ושבחא דא״כ אפילו אביהם השביח לא שקיל אלא ודאי במסיק יג[ אך ט׳ ט יש :
ו בנוי אינו וכו׳
יד[ בעליהן• לשון רבי:
נחן אין כאן דהא חילשיה דר״ע דאמר ינחנו לפשל שבהם ור״ע נמי
היה מודה ליה אי לאו טעמא דסלן לדכין שבועה ואין היורשין צריכין
מסתנר 5׳p
שטעה *ומסשבר דאתיא ה[ אפי׳ כרבנן דפליגי אר׳ עק ןהייט

הונראה

3ון{
*( ]שם איתא אמי רני ומשו מ׳ דר״׳ גן י,רחה ני'®נאייי ינניג ניציי ני'[
שו[ חשיב הנא בעל
דלא צדיך התם לאור,םה בנדושה משום  :יש[ יש פסוקים דילפי מהדדי  :כ[ שאם היו בידה במיים  :כא[ דשבק
דכמו שאין הבעל בו׳ נוטל בטלוה אשתו אפי׳  :י [ 1לרבנן דדבי אי דהוה  :יח[ נוהלין
רב פפא ביש נוחלין בו' נקט פסקא דטלוה גבי בבור  :כג[ הדדי דאין הבעל  :כג[ שנאטר ושנוב הוליד  :כד[ טשועברים בדתנן בהנזק־ן דטה שפי' בקונטרס הבטת במוונותיהן היינו בנושא אשה ופוסק עטה לוון את
בתה ה' שניט שיש לה טאיש אחר והיא נובה אף טן הלקוחות כדתק בם'  :כה[ ראיה דמי־רישפיר  :כי[כן דלמה ליהלטינקם בנות יותר בו' בנן שייך אם פסק עם בו׳ הטחוררין ובו'והטקבל עליו  :נז[כתובה בכתונת
ובתה ! כיו[ בטוון הבנות שהוא  :כש[ טיתטי כיון דאין להם על טי לחוור משטע יש ! ל[ דלוו שייך לתקן ! לא[ שייך סירי לאב  :לב[ התם ראיה דאי אייתו בו׳ דאינהו אשבהו בדטי  :ל;[ כא 6ותיק־ איירי דפריך
עליה התם מי  :לד[ אפותיקי פי' הא דאין ב׳ח  :לה[ דגביא וכיורד ברשות סשאר שדות  :לו[ פי' שם עלה  :לו[ דשטואל אדשטואל הא  :לח[ הך דיתוטים :

הגהות צ׳ק

א(

צ׳ל

דמסרש הנא שטמא

כו׳ :

נ( דאמר שמואל אפי׳

מיהמ׳ :

נ( צ’ל לא ליגג׳ נמי מיחמי דאין

נו׳  :ד( צ׳ל

וחוו

שלבעל חוג והוי כיורד להון שדה סנירו ונעעה כו׳ ג

