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לקמן פנ ,[:ח( שייך ללף ע,:
נו( צ״ל שני אילנות .יעניין,

הגהות הב״ח

)א( במשנה ותכ׳׳א אינו צריך
ליקח לו דרך ומולה:
)ב( נטי לקא מכתשי כארעא
שיוריה שייר דאם איתא:
)ג( דשב״ם ל״ה נמה לכריס
וכו׳ למתני׳ דפירקין הס״ל:
)ד( ד״ה אכל וכו• כל הני
דאמרן לא מכר ואפי׳ הנהו
לאינן נכלל) :ה( ד״ה ומתמה
וכו׳ לא פירש הוא להמוכר:
)ו( ד״ה זה היה וכו׳ ימרלא
פירש הפשיל) :ז( ד״ה שני
אילנות וכו׳ יש לו קרקע
ליטע אחריס במקומן
כלתנן לקמן) :ח( ד״ה ה״ז
וכו׳ לאמד מוכר נעין:
)ט( תום' ל״ה אמר וכו׳ ה״א
דכיון לכשניס קנה:

מוסף רש״י

לא את הבור ולא את
הגת .קתני דשא המוכר
השדה מכר האנניס כוי
אנל לא מכר האנניס שאינם
לצרכה ,ולא את הנור ולא
אח הנח כוי ,ככור שכתון
השדה מיירי ,שהיו עושי!
נחוך השדה כור להשקוחו,
ולא אח הנח שנשלה !לטיל
סד .(:בין חרבין .שאין
מיס נכיר ואין כרמיס סמוך
לנת ולא יוניס בשובך !שם(.
בין ישובץ .מיושנים ,יאית
דגרסי יושבים ,כל הנך אינן
נכלל שדה נשם( .וצריך.
המוכר ,ליקח לו דרך :שם
וראה מוסף ר ש ״ לעיל סד..׳.

במה דברים אמורים.
לפליני רבנן ואמרי לצריך
לוקח ליקת לרן אבל מוכר לא
צריך משוס לגעין רעה מוכר,
הני מילי מוכר ,אבל בנותן
ממנה מולו לנעין יפה יהינ,
דהינ נס את הדרן )לעיל
סר .!.הקדיש את כולה.
כל אשר כתונה ׳:ערכיו יד י!.
לא הקדיש .אילנות שכה,
אלא את החרוב המורכב
ואת סדן השקמה .שהס
זקניס וגדולים מאד רונקיס
משדה הקדש טסי משאר
אילנות ,והט מפורש ננ״נ,
סדן השקמה דדרן שקמין
לקון אומס כדי שינדלו נעוט
וקודס שנקצן קט ליה כתולמ
שקמה ולאתר קציצה קט ליה
סדן השקמה ,הט תניא כמס׳
נדה וח :ערכיו יד > .הקונה
שני אילנות .סתמא לא קנה
קרקע סניניו כלל ואפילו
מקום האילן ,והרי הוא כמי
שקנאן לפיריתיו שכשיינש
יעקרנו רלך ולקחו פא יי .הני
מילי גבי בור ורות .הוא
דקאמר ר״ע דלא עיככ דרך
לעצמו סביבות הבור ,דלא
קא מכחשי בארעא .שיכול
הלוקח לזרוע על שפמו ולא
יצעק עליו הלוקח לעקור
בורו מכאן ,להא אינו מרקו
כלל ,הלכך לא אסיק מוכר
אלעמיה לעכב לעצמו כלוס
מן הקרקע והלכך צטך ליקח
ממנו לרך לילך אל כורו
!לעיל ל! > .דקא מכחשי.
השרשיס בקרקע וגס מעכבי!
אמ המחטשה ולאי אסיק
אלעמיה לשייר לעצמו קרקע
שכיכות האילנומ ,כדי שלא
יוכל הלוקח לערער עליו
ולומר כשינשו אילנותיו עקור
אילנותיך שקול חיל דהא מזקי
לארעאי )שםו.

המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא

עא.

האחץ שחלקו זכו בשדה זכו בכולה .וא״ת לרכ דאמר לעיל
ונטעון נמי ליממי :״(אמר רבא הלכתא נשבע וגובה מחצה .פלגא
)דף סה (.יש להן דרך זה על זה משוס למוכר בעין רעה
מלוה אבל פלגא סקדון לא גבי דטענינן להו ליחמי אביהם החזיר לך
מוכר היכי אמר הכא זכו ככולה כמו גכי מתנה ר״ל הכא לאו
ומשחכעין שכועמ יורשין ופטורין .והך דאמרינן כפ׳ כל הנשבעין
משום עין יסה הוא אלא משוס דרוצין להסמלק זה מזה ואין
)שבועות דף מה (:אמר רמי כר חמא כמה מעליא הא שמעחא א״ל
רבא מאי מעליותא כו׳ עד מכלל
משיירין לכל אחד אלא הצריך לחלקו
דתרוייהו סבירא להו המפקיד אצל
רכ הונא
אמר
דרך:
כגון
איפכא מתנינן לה :מתני׳ א ( א ל א את הבור
חגית בעדים א״צ להחזיר לו בעדים
אע״ג דאמור רבנן הקונה שני אילנות
ולא את הגת ולא את השובך בין חרבין בין
בשטר מיהא צריך להחזיר לו בשטר
כוי .וא״ח לפי׳ רכינו שמואל דלר״ע
ישובין ב וצריך ליקח לו דרך דברי ר׳׳ע וחכ״א
פר׳׳ח וא׳׳נ כעדים והכא קפסיק רבא
דאמר כעין יפה מוכר קנה אילן
אינו צריך <א> גומודה ר׳׳ע בזמן שאמר לו חוץ
נשבע וגובה מחצה דמשמע דאין
אחד יש לו קרקע מאי קאמר רב
מאלו שאינו צריך ליקח לו דרך מכרן לאחר
צריך להחזיר לו כעדים כרב חסדא
הונא אף על גב דאמרי רבנן הקונה
ר׳׳ע אומר אינו צריך ליקח לו דרך וחכ׳׳א צריך
איכא למימר דהאי דקאמר החם
כ׳ אילנות אין לו קרקע כו׳ משמע
מכלל דמרוייהו סכירא להו לא קאי
דאי הוה אמר דקנה קרקע אז לא
ליקח לו דרך ״יבד״א במוכר אבל בנותן
אלא אהמפקיד אח מכירו כעדים
היה חידוש כמשייר כ׳ אילנות דיש
מתנה נותן את כולה ההאחין שחלקו זכו בשדה
לו קרקע א׳׳כ מאי קאמר ואפילו
אבל אהמפקיד בשטר לא קאי וא׳׳נ זכו בכולה י המחזיק בנכםי הגר החזיק בשדה
קאי לאו דוקא דהא מדרמי בר ממא
לר״ע וכו׳ מה אפילו הא לדידיה קנה
החזיק בכולה ״׳המקדיש את השדה הקדיש
דשני לרבא דאפקיד ליה בשטר איכא
אילן אחד יש לו קרקע וי״ל דה״ק
את כולה ר״ש אומר המקדיש את השדה
למידק דס״ל לרמי בר חמא הט אבל
דאע״ג דאמור רבנן דב׳ אילנוח לא
לא הקדיש אלא את החרוב המורכב ואת
מדשחיק רכא ליכא למידק דהאי
קנה קרקע ובשלשה קנה משוס דלא
םדן השקמה :נמ׳ מאי שנא מכר ומאי שנא
דשחיק משוס דלפי סכרח רמי בר
אזיל קרקע בתר אילנות אלא כשיש
מתנה פירש יהודה בן נקוםא לפני רבי זה
חמא דס״ל דמפקיד כשטר צריך
ג׳ ולא בב׳ ולא מטעס עין יפה אפ׳׳ה
להחזיר לו כעדים ליכא לאקשויי חו
בשייר אזיל קרקע בתר שניט( והשמא
פירש וזה לא פירש האי זה פירש וזה לא
ומיהו רכא אכחי כקושיא קאי דלא
ודאי אי לאו טעמא דעין יסה ה״א )5ו>
פירש זה לא פירש וזה לא פירש הוא ח אלא
כדפסיק
שמעחא
מעליא ההיא
דכשניס קנה קרקע כל שכן בשייר
זה היה לו לפרש וזה לא היה לו לפרש
הלכחא הכא נשבע וגובה מחצה ואין
שני אילנות לפניו דיש לו קרקע:
טההוא דאמר להו הבו ליה לפלניא ביתא
צדך להחזיר לו בעדיס :איפכא
לימא
דמחזיק מאה גולפי אשתכח דהוה מחזיק
מתגיגן .דייני גולה אמרי נשבע וגובה
מאה ועשרין אמר מר זוטרא מאה אמר ליה מאה ועשרין לא אמר ליה רב אשי
מחצה דהיינו נמי כרבא :מתני" לא
אמר מי לא תנן ייבמה דברים אמורים במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולן
אס הבור .שכשדה אע״פ שאמר לו
כל מה שבחוכה :מפרן לאחר.
אלמא ה>מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב יה״נ מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב:
והשדה עיכב לעצמו :במה דברים
המקדיש את השדה הקדיש וכר :אמר רב הונא אע״ג דאמור רבנן י>כהקונה
אמורים .כל הני לא מכר דמחני׳ «(:
שני אילנות בתוך של חבירו הרי זה לא קנה קרקע ימכר קרקע ושייר שני
במוכר .דאפי׳ למ״ד מוכר בעין יפה
אילנות לפניו יש לו קרקע ואפי׳ לר׳׳ע דאמר מוכר בעין יפה מוכר הני מילי
מוכר ה״מ דמה שמפרש כמכירמו
״גבי בור ודות דלא קא מכחשי בארעא אבל אילנות דקא מכחשי בארעא <»
מכר הכל ולא עיכב לעצמו כלום

אם

ממה שמכר לחכירו כגון המוכר כימ
ושדה שלא עיכב דרך לילך לבורו ולדותו ולגתו אבל למכור יוחר ממה שפירש לגט הכי לא הוי עין יפה למכור ככלל שדה דכדם אחרים
שאינן ככלל שדה :אבל בגוהן מחנה נותן את כולה .כל הני )י( דאמרו לא מכר ואפילו הני דאינן ככלל מה שכתוכה כגון חרוב
המורכב וסדן השקמה ובור וגח ושובך והכי מוכח גט הקדש וה״ה לכל הנך וטעמא משום דנותן כעין יפה נותן יותר מדאי
ואפילו מאי דלא הר ככלל שדה הואיל וקבוע כתוך השדה ומיהו אס יש מעות כשדה או תכואה חלושה שאינה צדכה לקרקע או כל
דבר שלא הוצרך למנא דממני׳ להזטר ולומר לא מכר משוס דמילמא דפשיטא הוא דאינו ככלל שדה כלל ההיא ודאי לא קנה לה מקכל
מתנה :זהה בכולה .אפילו כור וגה ושוכך שכשדה קנה שכיון שזה נוטל שדה אחת וזה אחת כנגדו להסתלק זה משל זה נמכוונו.
ומיהו להיומ לו דרך לפנימי על החיצון איכא למימר דאית ליה כרכ כדפרישנא טעם לעיל )לף סה (.דא״ל אדור כשדה שלי כי היט
דדרו בה אכהתאי כדכתיב נתהליס מה[ תתת אבותיך יהיו בניך :החזיק בכולה .אסילו בחרוב וסדן .ואע״ג דחשיבנא ליה כגמ׳ 1סט [:כשמי שדומ וגט כ׳
שדות ומצר אחד בינייהו והחזיק באחת מהן ע״מ לקנות אותה ואח חבירמה אמדנן בחזקת הבתים )לעיל דף נ ג  0אותה קנה חבירתה לא
קנה אפ״ה הבא קנה דנהי נמי דב׳ שדות חשבינן לשדה ולחרוב המורככ מיהו ליכא מצר ביניהן דכב׳ שדומ ואין מצר אחר ביניהן
דמו :הקדיש אח כולן .דכעין יפה מקדיש כמו נותן :ר״ש אומר המקדיש אח השדה לא הקדיש .כלום מכל אותן דבדס שאמרנו
גבי מוכר דלא מכר דהמקדיש דעתו כדעמ מוכר שלא הקדיש אלא מה שפירש :אלא אח חרוב המורכב כוי .דאע״ג דגבי מכירת
השדה אינן מכודן הכא מוקדשין .וטעמא מפרש בגמ׳ 1ע״ב[ :גמ׳ מאי שנא מכר ומ״ש מתנה .נהי נמי מותן בעין יפה נומן טפי ממוכר
אפ״ה זימנין שאינו נומן אלא מה שמפרש בפיו אבל מידי שאינו בכלל לא קיהיכ כגון הנך דמנן כהו לא מכר :זה פירש .נותן פירש
לו את הכל והלכך קנה הכל .ולקמיה פ ד ך עלה :ומתמה האי הו׳ והרי זה לא פירש וזה לא פירש )י( .דהמוכר והנותן סחמא
קחני :זה היה לו לפרש .נומן מתנה טון דרגיל ליתן בעין יפה אס איתא דהאי לאו בעין יפה יהיב היה לו לפרש ולשייר בור וגת
ושוכך וכל הנך דמתני׳ ומדלא )י( שייר הפסיד אבל מוכר זוזי אנסוהו ולא מכר אלא מה שפירש ואפילו אם יש שרגיל למכור בעין
יפה מסתמא אין לומר כן דיד לוקח על החחחונה דלא היה לו לפרש .ורכינו חננאל פירש הקונה היה לו לפרש דכיון שנומן דמים אינו
מתכייש מן המוכר ומדלא הזקיק למוכר לפרש לו הכל הפסיד אבל מקבל מתנה בושת יש לו מן הנותן ואין לו לפרש ולשאול לו בור
וגמ ושוכך הלכך עליה דנומן רמיא לגלרי ואס לא פירש קנה הכל :דמחזיק מאה גולפי .בקרקע רוחב ואורך הכית יכולין לסדר מאה
חביות דהיינו י׳ חביומ אורך על י׳ חביוח רוחב :דהוה מחזיק מאה ועשרים .ולא היה לו טח אחר של מאה :מאה ועשרים לא אייל.
רטול בבית ה׳ חלקים וחלק ו׳ דהיינו כ׳ חכיומ יפסיד :בעין יפה יהיב .כל הכימ כולה והאי דקאמר מחזיק מאה גולפי סבור היה שלא
היה מחזיק יוחר ולשם חשיכומ אמר כן דמתנה גדולה כזאת נותן לו :דאמור רבנן .כמתני׳ דהמוכר את הספינה )לקמן לף פא :(.שני
אילנות .אבל ג׳ חשיט שדה אילן וקנה קרקע כיניהן וחוצה להן כמלא אורה וסלו ואם מחו יש לו קרקע )י( כדמנן לקמן כהמוכר
את הספינה :ה״ז לא קנה קרקע .טניהן וחוצה להן וגם אס מתו אין לו קרקע ליטע אחרים כמקומן כדמנן לקמן באידך פירקין ולא קנה אלא
לפירותיו כל זמן שיתקיים האילן ואליכא דרכנן אתיא דאמרי )י« כעין רעה מוכר אבל אליכא דר״ע יש לו קרקע ליטע אחרים במקומן
אס ימומו אלו כדמוכח לקמן בשמעתין נעב [.גט מקדיש ג׳ אילנוח כזה אחר זה דאמרינן דלא הקדיש קרקע אמד׳ אי ר״ע הא מוכר בעין יפה
מוכר וכ״ש מקדיש אלמא כמוכר ב׳ אילנות לחבירו דהיינו דומיא דג׳ אילנומ בזה אחר זה דקנה קרקע עם האילן וה״נ אמדנן כחזקה הכתים
)לעיללף לז 0מכר אילנות ושייר קרקע לפניו פלוגתא לר״ע ורכנן ואע״ג דסיפא דמיירי כג׳ אילנות מוקמינן לקמן כאידך פירקין נפב [:אפילו כר״ע
מיהו דשא לאו ר״ע היא :יש לו קרקע .ליטע אחר כמקומו לכעין רעה מכר לו הקרקע :ואפי׳ לר׳׳ע .גמרא קאמר ליה דאפילו
לר״ע אמרה רכ הונא דאי לרכנן פשיטא כדפדך לקמן נע״ב[ :הגי מילי .גט מכר את הבית ושייר בור ולות רלית ליה שוס היזק ללוקח להא
לא מכחשי בארעא והלכך לא חשש לשייר כלום מן הקרקע סביב הבור ולא הדרך אבל אילנות שמקלקלין את הקרקע שייר מן
הקרקע עם האילנוח אף לחזור וליטע במקומן אס יזקינו אלו משום דלא לימא ליה לוקח עקור אילנך כשימומ והיפטר מכאן:
דאס

עין משפט
נר מצוה
ס א ב ג מיי׳ פכ׳׳ו מהל׳
מטרה הל׳ ג ל סמג
עשי! פנ טוש״ע מ״מ סי׳
רטו סעיף ה:
שא ד מיי׳ שס הל׳ ה
טוש״ע שס סעיף ו:
םב ה ו ז מיי׳ שס הל׳ ו
טוש״ע שס סעיף ז:
פנ ח מיי׳ שס הלי ה
טוש״ע שס סעיף ו:
פד ט י מיי׳ פי״א מהל׳
זטה ומחנה הל׳ כנ
סמג שס טוש׳׳ע ח״מ סי׳
מ נ סעיף יל:
םה כ מיי׳ פכ״ל מהל׳
מטרה הל׳ ו סמנ שס
טוש״ע ח״מ סי׳ רטז סעיף
ט:
פ ו ל מיי׳ שס הלי ח
טוש״ע שס סעיף יא:

רבינו גרשום

איפכא מתנינן .דהכי אמרו
דאינו גובה אלא מחצה :זה
פירש .שהוא קונה השדה
מן המוכר .וכיון דלא פירש
כל הדבר שבה הלכך לא
קנה הני דמפיק מתני׳ ווה
המקבל מתנה אין דרכו
לפרש מהמקבל הלכך יש
לו הכל .ומקשה רבי האי
זה לא פירש וזה לא
פירש הוא .דאין דרכו של
קונה לכתוב כך אני קונה
אלא המוכר דרכו לכתוב
כך וכך אני מוכר :אלא
זה היה לו לפרש .ללוקח
שנותן דמים היה לו לדקדק
שיכתוב לו המוכר בשטר
כל מה שיש בשדה וכיון
דלא דקדק שיפרוש לו
הוא הוא דאפסיד אנפשיה
ואין לו כל הני דמפיק
מתני׳ .אבל המקבל מתנה
לא היה לו לפרש לדקדק
שיתן לו הכל אלא כיון
שנתן לו סתם ולא אמר
חוץ מזה קנה הכל :מאה
גולפי .מאה חביות :פיםקא
האחין שחלקו .זכו בשדה:
בכולה .שחלקו עם הבור
ועם הדות דכל אחד מקנה
לחבירו חלקו בעין יפה:
המקדיש את השדה הקדיש
את כולה .דבל המקדיש
בעין יפה מקדיש אפי׳ הבור
והדות :ר׳׳ש אומר המקדיש
את השדה לא הקדיש .מכל
הני דקתני מתני• טפי ממוכר
אלא חרוב ושקמה דהמוכר
לא מכר והמקדיש הקדיש
כדמפרש בגמ׳ :הרי וה
לא קנה קרקע .דגי אילנות
יש להן קרקע ולא לשנים:
דלא מכחשי בארעא .לא
לניר ולא לזריעה הלכך לא
קפיד בעל השדה הלוקח
בהן והן של מוכר השדה
וצריך ליקח לו דרך אבל
הכא היכא דמשייר אילנות
דהנהו אילנות שרשייהו
מכחשי בהקרקע ולא אמר
ליה הלוקח כלום ש״מ
דודאי שיורי משייר המוכר
קרקע מקום האילנות לפניו
להכי לא קאמר ליה מידי:

