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 פתיחה

סנהדרין   דיינים שמין  )ב.(המשנה בריש  בין הקדשות ערכין  את הה  מבררת בכמה  קדשות, ומחלקת המשנה 

, מה )טו.( לטלין שמין בשלושה, וקרקעות ואדם בעשרה. ובעי רבי אבין בגמרא  מטלטלין לקרקעות ואדם. מט

בשלושה כמטלטלין, או שכמחובר דמי    1הדין בשיער העומד ליגזוז, האם כגזוז דמי מפני שעומד ליגזז ונדונו

 ל סוף בשעה זו הוא מחובר? ומביאה הגמרא ת"ש: שסוף כ נדונו בעשרה כאדם, מפני ו

 ן מועלין בו, רשב"ג אומר מועלין בשערו. וקיימא לן דבשערו העומד ליגזוז פליגי, ש"מ"."המקדיש את עבדו אי 

שתנא קמא סבר כמחובר דמי וכשבא לפדותו צריך בעשרה, והטעם שאין    )ד"ה ש"מ וד"ה אין מועלין בו( ופירש רש"י  

 י ודי לפדותו בשלושה. שאין מעילה בקרקעות. ורשב"ג סבר מועלין בו מפני שהשער כגזוז דמ ו מפני מועלין ב

 וממשיכה הגמ':

דים לו. כיצד?  "נימא הני תנאי כהני תנאי, דתנן ר"מ אומר יש דברים שהן כקרקע ואינן כקרקע, ואין חכמים מו

ייב, וחכ"א כל המחובר לקרקע הרי הוא איר מחעשר גפנים טעונות מסרתי לך, והלה אומר אינן אלא חמש ר' מ

יוסי בר חנ רבי  ואמר  ומר סבר לאו כקרקע.  ינא בענבים העומדות ליבצר עסקינן, מר סבר כבצורות דמיין 

 כבצורות דמיין". 

כת סברו  משבועה  שפטרו  שחכמים  בפשטות  על  מובן  נשבעין  ואין  כקרקע,  שנדון  בשער  לעיל  קמא  נא 

ר,  ן כמטלטלין וחייב בשבועה. אלא שדוחה הגמרא ומחלקת בין ענבים לשעג שנדוהקרקעות. ור"מ סבר כרשב"

שכל מה שאמר רבי מאיר כבצורות דמי, זהו דווקא בענבים דכל כמה דשבקה להו מיכחש כחשי, אך בשער  

 שבח יודה רבי מאיר לחכמים. שכל זמן שנשאר במחובר אשבוחי מ

העומד ליגזז נדון    -העומד ליגזז נידון כמחובר. רשב"גמקרה    בכל  -ולמסקנת הגמרא ישנם ג' דיעות: דעת רבנן

בפירות שכמה שישארו על העץ בהיותם בשלים, מתכחשים הם ונדונים כמטלטלין. ובשער    -ת ר"מכגזוז. ולדע

 שמשתבח כל זמן שהוא מחובר, דינו כקרקע. 

 

 העמדת הר"ן וחילוק התוס'

קרקע כלל, ולכן כשמשאיר את הפירות מחוברים  צריך לכה הבנו בפשטות שהעומד ליגזז הכוונה שאינו  -עד

העמיד מחלוקת ר"מ   )מג.(ם. וכן פשוט לשיטת רוב הראשונים. אמנם הר"ן בשבועות  לקרקע, הפירות מכחישי

 
נ"י אמר לי שכ"כ בריטב"א   בשלושה", שהחפץ נשום בפני בי"ד אבל אינו דין. וחברי עמית קופמן נשוםותר נכון לומר "י  1

שהוא  עשר, אלא  ורשב"א במגילה )כג:( שבקרקעות מספיק ט' וכהן, ואם היה דין היה עלינו להצריך בי"ד נוטה, ובאחד  
 , כדי להשתמש באותה מטבע לשון שנדונו כמטלטלין.רק נשום בבי"ד אבל אין זה דין ממש. בכ"א נקטתי כך
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שאם ישארו הענבים עוד זמן מרובה   -ורבנן בצריכים קצת לקרקע, וכוונת המתרץ בגמ' דענבים כחושי מיכחש

אם משתבחים מהקרקע. ומכיוון שראויים כבר לאכילה, נחלקו ר"מ ורבנן העדיין  הם יכחשו, אך עכשיו הם  

שאפילו בעוד זמן מרובה   -ר אשבוחי משבחלדונם כמחובר מפני שסו"ס עומדים ליגזז. וקמ"ל המתרץ דשע

הרי הוא משתבח. ובאין צריכים לקרקע כלל מודו רבנן שכבצורין דמו. וכתב הר"ן שם שהלכה כרבנן דיחיד  

 . )ה, ד( ה כרבים, והוסיף שכן פסק הרמב"ם בהל' טוען ונטען ים הלכורב

נקטה הגמרא בפשטות שכל העומד ליגזוז    .( )נאשבכתובות    )ד"ה בענבים העומדים ליבצר( התוס' בסוגייתנו    ומקשים

ת הגמ' בכתובו  -תירוץ אכגזוז דמי, ולא הוזכרה כלל דעת רבנן שלאו כגזוז דמי! תוס' מתרצים שני תרוצים:  

מטלטלין, מפני שלא סמכא דעתיה של  גבי בעל חוב, וב"ח דינו שונה שבעומד ליבצר גם רבנן מודו דדינו כ דנה  

ימכור את הקרקע יוכל להוציאה, מפני שהקרקע משועבדת לו, אך מטלטלין    המלוה אלא על קרקע שאז אם

 - תירוץ ב שיבו כגזוז.  יה ומחעבר ובטל מן העולם ולא סמכא דעתיה, וממילא דבר העומד ליגזז לא סמכא דעת

מעון  פסק רב כרבי ש  )ב"ק נט:( שפסק כרבי מאיר, מפני שבפרק הכונס   )כתובות נא.( תירצו תוס' ע"פ רבינו חננאל 

 שפירות גמורין דינם כתלוש, ומה שאמרה הגמרא בכתובות זה למסקנא שפסק רב כרבי שמעון בב"ק.  

בנן דלאו כגזוז דמי אין זה דין בכל דבר, אלא דווקא  אמרו ר דמאי ד  )ב, ח(   2הר"ן הביא לתרץ מתשובת הרי"ף 

קרקע, ובאמת בעלמא מודו  מחובר מפני שהביא לו לשמור על דעת שהענבים ישארו במחובר לבשומר נדון כ

 רבנן דכל העומד ליגזוז כגזוז דמי. והגמרא בכתובות גם אליבא דרבנן. 

חילוק נוסף, מלבד הדין הפשוט של כל העומד ליגזז, ש כאן  וגם לר"ן והרי"ף י   3ויוצא שגם לתירוץ תוס' הראשון 

ר"ן מובנת יותר, שכאשר  ם איך נחשב בדעתו העומד ליגזז בכל מציאות. ועפ"ז העמדת החילוק בדעת האד

פשוט שחלקו בדעת האדם שמחשיב בדעתו את העומד ליבצר כבצור,   -חלקו ר"מ ורבנן בצריכים קצת לקרקע

אבל לפי ההסבר הפשוט שחלקו באין צריכים לקרקע, החילוק הוא לאו קרקע.  גם בזמן שעדיין מישבח מה

וא כבר מיכחש ומנותק מהקרקע. וכל ווקא בדעת, אלא בחפצא שהעומד ליבצר בא"צ כלל לקרקע הרי הד

המחלוקת היא האם לדונו כמו המציאות שהוא מחובר, או לפי הראוי להיות מחובר כאשר מישבח, ונדונו כגזוז  

החילוק הוא בחפצא  ישבח. אמנם לתירוץ תוס' השני כדעת רבינו חננאל שפסק כרבי מאיר,  א לא מ שהרי הו

 של הדבר, האם המחובר מישבח או מיכחש. 

 

 שיטת רבינו חננאל 

בביאור מחלוקת תנא קמא ורשב"ג הסברנו בפשטות כרש"י ורוב הראשונים, שדעת ת"ק ששער העומד ליגזז 

הקדיש  זוז דמי. אמנם רבינו חננאל פירש שת"ק סבר כגזוז דמי, ולכן כאשר  ומר כגלאו כגזוז דמי, ואילו רשב"ג א

בשער  מועלין  אין  וממילא  עמו  התקדש  לא  השער  העבד  ולכן  את  דמי,  כגזוז  דלאו  ליה  סבירא  ורשב"ג  ו. 

 
 ו:(, וכן העמיד כהעמדת הר"ן בשבועות לעיל. והביאו הטור )צה, ב(.וכן תירץ הר"י מיגאש בבבא בתרא )פ 2
"ח, שנתנו דבריהן לשיעורין, שהרי גם אם דעתיה דב  אלא שלכאורה יש לשאול על תירוץ התוס' הראשון דלא סמכא  3

כוונת תוס' פירות לקרקע, עדיין עד שעת הפירעון כבר יבשלו הפירות ולא יהיו צריכין לקרקע. ואולי  עכשיו צריכין ה
 -דווקא אם עכשיו הענבים אינם צריכים לקרקע כלל, שבאמת בכה"ג אף רבנן מודו שדינו כמטלטלין  -שלא סמכא דעתיה

רקע, אף אם בהמשך לא יצטרכו עוד הפירות ההלוואה עדיין צריך במשהו לקרקע, סמכא דעתיה ודינו כק  כל שבשעת  אך
 צריך הוא להיות מותאם למציאות העכשווית.  -דעתולקרקע. דהיינו שגם מה שיכול לטעון שלא סמכא 

ון היו הפירות מחוברים שעת הפיקדאמנם הר"ן )שבועות מב: ד"ה הא דתנן( כתב שאף אם בצר את הענבים, כל עוד שב
ולא נשבע עליהן. נראה שהר"ן סובר שהחילוק האם כבצורין דמו או כקרקע דמו, הוא סברי רבנן דדינם כקרקע,    -לקרקע
בדעת האדם. ולכן בצריכין לקרקע קצת דבכה"ג מחשיבם כבצורים, נידונים כתלוש. ובתלוש שבשעת הפקדון היה  חילוק  
לקו הר"ן והתוס' האם דעת  רקע, מפני שהפקדת הפקדון היתה על דעת מחובר. ולפי"ז, ח נדונין כקלמרות שבצרן    -מחובר

ר לתרץ את קושיית הב"ח לעיל שהרמב"ם והרא"ש  רבנן שכקרקע דמי היא מצד החפצא או מצד הגברא. ובדרך זו אפש
שהחילוק    (בתוס' רא"שוכמש"כ  )  לא חלקו, שלפי דברינו, הרמב"ם ס"ל כר"ן שהחילוק בדעת האדם, והרא"ש סבר כתוס'

 . בחפצא. וכך יובנו דברי הטור והב"י
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המקדיש עבדו מועלין בשערו מפני שהשער התקדש בהקדשת העבד. לפי רבינו חננאל בהו"א הגמרא רצתה 

ויוצא למס בין דעלדמות   ובין ת"ק לרבי מאיר.  רשב"ג בשער לדעת חכמים בענבים,  ג'  ת  שיש  קנת הגמרא 

לאו כגזוז דמי.    - העומד ליגזז כגזוז דמי. חכמים ורשב"ג  -(: ת"קשיטות )ובשונה מרש"י ת"ק וחכמים חולקים

 מחלק בין שער שמשתבח, לענבים שמתכחשים.  -ור"מ

שהשער לאו כגזוז דמי והתקדש עם העבד, דינו לכאורה כדין העבד סובר    וקשה לפי רבינו חננאל, שאם רשב"ג

ועלין בשערו! וכך הקשה החשק שלמה ן מועלין בקרקעות ועבד איתקש לקרקעות, ואיך אמר רשב"ג שמשאי 

בהגהות על ר"ח נשאר בצ"ע וסיים ומצוה ליישב. ובמרגליות הים הביא לתרץ בשם הג"ר מנחם זמבא בזרע  

ומועלין בו, ובמחובר קו ת"ק ורשב"ג בהקדיש עבדו ולאחמ"כ גזז שערו, שעכשיו ודאי גזוז  שחל  ה( )יא, כ אברהם  

  )גיטין לט(מעילה בעבדים. והוסיף שכן העמידו הרשב"א והריטב"א  מודה רשב"ג שאין מועלין בשערו שאין  

וצא שיש חילוק י"ד, ישאין מעילה במחובר דווקא בעודו מחובר, אך המתקדש במחובר וגזזו יש בו מעילה. ולפ

קדיש עבדו בדווקא, שאם הקדיש שערו לתנא קמא  בין המקדיש עבדו למקדיש שערו, ולכן נקטה המשנה המ

בעודו מחובר שכגזוז דמי. אמנם לרש"י הוא הדין בהקדיש שערו, ולפירוש רש"י אפ"ל שנקטה    מועלין בו גם

ואין רגילות להקדיש שער סתם כך,    שובים,המשנה המקדיש עבדו מפני שרגילות בני אדם להקדיש דברים ח 

חשוב: "שעושין  למה שער זה דבר    )ד"ה שער העומד ליגזוז( ע שרש"י פירש  אם כי קצת קשה לומר את זה שמשמ

משער אדם נפה וקילקלי וחבק", ואל"כ מה בא רש"י להשמיענו בדבריו?. ולכן אולי נסביר לרש"י שבדווקא 

יוצא כדעת חכמים בברייתא, וכך משמיענו שהם לא חולקים.  " שכך  נקט התנא קמא במשנה "המקדיש עבדו

רשב" )בברייתא ובמשנה( סברי דלאו כגזושדעת  ורבנן  יכולים לטעות ג דכגזוז דמי,  שהיינו  ולא כמו  ז דמי. 

 בלשון "הקדיש שערו". 

את  הזכיר  סתם בדעת רבי מאיר ולא    )מג.( ולענין הלכה נראה מרבינו חננאל שפסק כרבי מאיר, שבשבועות  

שפירש ר"ח דקי"ל כרבי מאיר שכן   ד"ה כבצורות דמיין( )נא. ד"ה סוף סוף, ובשבועות שם רבנן, וכן כתבו תוס' בכתובות 

 .  )נט:(ק רב בפרק הכונס פס

שרבינו חננאל פוסק כרבי אליעזר שענבים העומדות ליבצר לאו כבצורות דמיין. ותמה  )צה, ב( והנה כתב הטור 

ידענא היכא אמר רבי אליעזר הכי. וכך הוה ליה לכתוב ורבבי אליהבית יוסף עמ"ש כר  ינו חננאל  עזר, "לא 

שכתב שר"ח פסק כרבי אליעזר, דמדשלח רב    )ב"ב סז.( שב"ם  כרבנן". אמנם הב"ח הביא שמקור דברי הטור בר 

ליעזר נחמיה כי אתיא הך איתתא לקמך אגבה עישור נכסי אפילו מאיצטרבולי דרחייא, אלמא דקי"ל כרבי א

א להלכה. וביאר הב"ח שדווקא נקט  דכל המחובר לקרקע כקרקע דמי. וסיים שכן פירש רבינו חננאל וכך הו

עזר ושבק לרבנן, מפני שבא להשמיענו דכמחובר דמי אף בתלוש ולבסוף חיברו, שכך  רבינו חננאל כרבי אלי 

איצטרבוליא דריחיא בב"ב  לפרש במשמע מרבי אליעזר שדיבר גבי כוורת דבורים ודף של נחתומין, וכן ראוי  

יף  ת רבנן יש מקום להסתפק לענין תלשו ולבסוף חיברו. והוסשמדובר בתלש וחיברו דכמחובר דמי. אך בדע

הב"ח שמה שנראה שפסק רבינו חננאל כר"מ בשבועות, וכמש"כ התוס', זהו בתחילה אך למסקנא חזר בו ופסק  

 כרבי אליעזר דלאו כגזוז דמי כרבנן. 

 

 ב"ם פסק הרמ

 ז אין בו מעילה מפני שמשתבח: משמע שפוסק הרמב"ם כרבי מאיר ששער העומד ליגז )ה, י( לכות מעילה בה

לו   ולא בשערו, אע"פ שהוא עומד להגזז. מפני שהוא מחובר  בו  אין מועלין  וכל זמן שהוא  "המקדיש עבדו 

 ". מחובר הולך ומשביח

 מ: מע כר"לענין ענבים מש )ה, ד( וכן ממש"כ בהלכות טוען ונטען 

שבע  הרי זה נבמקצתן וכפר במקצתן,  "טענו ענבים העומדות להבצר ותבואה יבשה העומדת להקצר, והודה  



 567 ענבים העומדות ליבצר / טו.  

 

לקרקע. צריכין  שאינן  והוא  המטלטלין.  כשאר  כפירה    עליהם  לענין  כבצור  הוא  הרי  להבצר  העומד  שכל 

 א הסת".יהן אלואין נשבעין על   אבל אם היו צריכים לקרקע, הרי הן כקרקע לכל דברוהודייה. 

 "ם פוסק כר"מ.שהרמב )צה, ב( וכן משמע בטור  וכ"כ הראב"ד בהל' טוען ונטען דזה המחבר פוסק כרבי מאיר. 

 משמע שפוסק הרמב"ם כרבנן דענבים העומדים ליבצר דינם כקרקע:  )כא, ב( אמנם בהל' מלוה ולוה 

ע"פ שאינן צריכין לקרקע  רקע, א"כל הפירות שאכל הלוקח אינן נטרפין ממנו. אבל הפירות המחוברין לק

 השבח". מהן כמו שגובה מן כענבים שהגיעו להבצר, הרי בעל חוב גובה 

 משמע כרבנן: )ב, ד( וכן בהל' שכירות 

לשמור,   לקרקע  המחובר  דבר  לחבירו  בדין "המוסר  כקרקע  הן  הרי  להבצר  העומדות  ענבים  היו  אפילו 

 ".  השומרין

עמיד דברי הרמב"ם בשני אופנים: האחד שפוסק כרבי מאיר ונחלקו כתב לה  )בהל' טוען ונטען שם( והמגיד משנה 

כין לקרקע, אך בצריכין לקרקע מודה ר"מ שכקרקע חשיבי. או שהרמב"ם פוסק כרבנן,  ורבנן בשאינן צרי ר"מ

המהר"י   דמו.  שכמטלטלין  כלל  לקרקע  צריכין  באין  רבנן  ומודו  לקרקע,  קצת  בצריכין  נחלקו  ורבנן  ור"מ 

"וכל זמן שהוא מחובר הולך  בהל' מקורקוס   ומשתבח" משמע  עילה דייק שמלשון הרמב"ם במעילה שכתב 

קא כרבי מאיר שחילק בשער שלאו כגזוז דמי מפני שמשתבח. ולפי דיוקו יקשה על העמדת המ"מ שפסק  בדוו

שנה  מגיד מהרמב"ם כרבנן. ולולא דיוק המהר"י קורקוס, היו הדברים מתיישבים יפה לפי העמדתו השניה של ה

יא מהל' טוען ונטען  בנן כדי לתרץ הקוששהרמב"ם כרבנן. ואולי היינו אומרים שלכן דחק המ"מ להעמיד כר 

והל' שכירות, אלא שלפי"ז היה על המ"מ לשלול את העמדת הרמב"ם כרבי מאיר. ועוד שהקשה המגיד משנה  

בין דין השומרין לדין    הרמב"םשמלשון הרמב"ם בשכירות "הרי הן כקרקע בדין השומרין", משמע שמחלק  

צ לאין  לקרקע  צריכין  בין  כחילוק  ולא  "ולאאחר,  וסיים  שאין    ריכין,  מדיוקו  ומובן  נכון".  טעם  בזה  ידעתי 

 להסביר כאן את הרמב"ם כרבנן בדווקא. 

וצריך לברר מה יענה המגיד משנה על הקושי מדיוק המהר"י קורקוס, ועוד מהו החילוק שמחלק הרמב"ם בדין  

 יכין. נדונים הפירות כקרקע, לשאר המקומות שזה תלוי בין צריכין לאין צר מרין שהשו

 

  פסק הרא"ש

העתיק את המשנה בסתם ולא פירש כמי פוסק ולכאורה היינו אומרים שיחיד ורבים    )ו, כד( הרא"ש בשבועות  

 :)ב"ב קלו.( על המשנה  )ח, מג( הלכה כרבים ופוסק הרא"ש כרבנן. אלא שכתב הרא"ש בב"ב 

לבן."הכות יכול למכור מפני שכתובין  אינו  נכסיו לבנו לאחר מותו, האב  אין ללב  עד  .. מכר הבן  כלום  וקח 

 שימות האב. האב תולש ומאכיל לכל מי שירצה ומה שהניח תלוש הרי הוא של יורשים".

. 4ש דמי" וכתב הרא"ש דלאו דווקא תלוש, "וה"ה נמי מה שהניח מחובר ועומד ליתלש דכל העומד ליתלש כתלו

 ליגזז כגזוז דמי כרבי מאיר. דכל העומד  )א, לט( ובב"מ  )ו, ח( ובב"ק  )ח, ז( וכן מפורש ברא"ש בכתובות 

שמה שהעתיק הרא"ש המשנה בסתימותא, לא כדי להשמיענו    )שם אות פ( וכתב הפלפולא חריפתא בשבועות  

רבי מאיר. אבל הטור פורש כשהלכה כרבים כרבנן, אלא שסמך הרא"ש על דבריו בכמה מקומות שם פסק במ

טעמו מפני שכתב המשנה כצורתה, ולא פסק בה  ביאר הב"ח  כתב שדעת הרא"ש כרבנן, וביאר הב"י וכן    )שם( 

 הלכה כמאן, ומסתמא סבר כרבנן דיחיד ורבים הלכה כרבים. 

 

 

ם זמנן, ולא היו עומדין  והוסיף דמה שנקטה המשנה לשון תלוש ולא העומד ליתלש, לאשמועינן שפירות שתלשן קוד  4
 כיון שנתלשו הרי הן של יורשים. ולא נדונן כמחובר. -ליתלש
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 העמדת הטור בדברי הראשונים

והרא"ש פסק חננאל  שרבינו  הראשונים,  רבותינו  בדברי  הפשוטה  כרבי ההבנה  יש    ו  הרמב"ם  ובדעת  מאיר, 

לעיל הטור ביאר דעת הרמב"ם כרבי מאיר, ואת ר"ח מו שהבאנו  צדדים לכאן ולכאן ויותר פשוט כר"מ. אך כ

והרא"ש כרבנן, ויש לברר מדוע העמיד כך בר"ח והרא"ש למרות שמפורש יותר בדבריהם כרבי מאיר. וזה 

 :)צה, ב( לשון הטור 

רקע, הרי הוא כקרקע. ואם א"צ לקרקע כגון ענבים העומדות ליבצר  ריך לק "טענו במחובר לקרקע והוא צ

העומדות הרמב"ם  בואה  כתב  ה',  אלא  היו  לא  אומר  והלה  לך  מסרתי  טעונות  גפנים  י'  לו  שאומר  ליגזז,  ת 

דנשבעין עליהן דכתלושין דמי. ומדברי א"א הרא"ש ז"ל יראה שאין נשבעין עליהן אלא היסת, דלאו כתלושין  

 ח פסק כרבי אליעזר דאית ליה כל המחובר לקרקע כקרקע דמי". וכן ר"דמי. 

כר   העמדת הרמב"ם  הרמב"ם  להעמיד  שמוכח  קורקוס  המהר"י  מדיוק  יותר  ועוד  הפשוטה,  ההבנה  זוהי  "מ 

ראינו לעיל שביאר הב"ח שחזר בו רבינו חננאל ממה שפסק    -דווקא כר"מ. ובהעמדת הר"ח והרא"ש כרבנן

הכריע,   . וכן שהרא"ש כרבנן ממה שהעתיק בשבועות לשון המשנה בסתימותא ולאכרבנן כר"מ, ולבסוף פוסק

הטור וי שבק  מדוע  עדיין  אך  הדעת,  על  המתיישבים  טעמים  אלו  באמת  אמנם  כרבים.  הלכה  ורבים  חיד 

 לדבריהם במפורש שפסקו כר"מ? והרי דבריהם יותר מכל אוקימתא! 

 יגאש לרמ"ה:  הר"י מוהנה בהמשך דבריו הביא הטור מחלוקת בין 

דמזבין לחבריה ענבים העומדות ליבצר, כיון דאדעתא "וכתב ה"ר יוסף הלוי, דוקא לענין שומרים. אבל מאן  

למישקל זבינהו ניהליה, כבצורות דמיין ודנינן בהו דין מטלטלין ככל מילי, כגון דין אונאה ושבועה וכיוצא בהן  

א דגבי שומר לאו כבצורות דמיין, כיון דלשמירה הן  נו טעמדקי"ל כל העומד ליבצר כבצור דמי. והכא היי

ל  מחוברין  מסרינהו  כשהן  למיתלשינהו  לאו  דהא  כקרקע  ליה  הוו  ניהליה,  מסרינהו  דהכי  ואדעתא  קרקע 

ניהליה. אבל הרמ"ה כתב דלאו דוקא לענין שבועה דה"ה לענין כל מילי למיעטיה רחמנא לקרקע כגון גזל  

ין  ל העיטור דוקא גידולי קרקע, אבל תלוש ולבסוף חיברו כגון כותל בנכתב בע ואונאה ושבועת הפקדון. ו

 וצנור שקבעו, וכוורת דבורים, דקי"ל כחכמים דהמחובר לקרקע לאו כקרקע דמי". 

שבשומרין   האדם  דעת  לפי  שהולכים  הוא  דבריו  ועקרון  מקרים,  השומרין לשאר  דין  בין  מחלק  הלוי  הר"י 

נה. וברין לקרקע, ולכן אע"פ שבסתמא נדונין כגזוז, דין שומרין הוא שו ארו מחמסרינהו ניהליה על דעת שיש

ונראה שזהו החילוק אותו חיפש המגיד משנה שדייק בלשון הרמב"ם בשכירות, "בדין השומרין" שדווקא דינן  

מהל'   כקרקע בדין השומרין. וכ"כ מרן בבית יוסף להעמיד דעת הרמב"ם כרבו ה"ר יוסף הלוי, והביא לזה ראיה 

. ויש להם אונאה". כמטלטלין לקנייה  שכתב הרמב"ם: "המוכר ענבים העומדות להבצר, הרי זה  )א, יז( מכירה  

ולפי   שכירות.  בהל'  כמדוייק  כקרקע,  הם  נדונין  השומרין  בדין  אך  חשיבי,  כמטלטלין  קנייה  לענין  דדווקא 

 העמדת הב"י מתיישבים דברי הרמב"ם יפה. 

י  י הלוי. וכך מתורץ לנו מדוע בשבועות סתם הרא"ש בלשון המשנה, מפנ"ש כר"הב"ח כתב להעמיד דברי הרא

מאיר,   כרבי  פסק בפשטות  בשאר המקומות  ואילו  כקרקע.  נדון  ובזה  נשבעין  האם  השומרין  בדין  שמדובר 

שכתלוש דמי ששם אין זה אדעתא שיהא מחובר כבשומרין, ובסתם העומד ליגזז כגזוז דמי. והוסיף שכתב הב"י  

הוא היפך מה שציין כאן  את הרמב"ם. והוקשה לב"ח דלפי"ז יוצא שהרמב"ם והרא"ש לא חלקו! ו  מיד כךלהע

הטור שחולקין. ועוד הקשה בתחילה שנראה שרבינו הטור לא חילק כלל בין דין השומרין לשאר דיני, שכ"כ 

 :)קצג, ב( הטור 

העומדות ליבצר דינם כמטלטלין  ענבים  "וכתב הרמב"ם דוקא שצריך לקרקע, אבל אם אינו צריך לקרקע כגון  

 ". דמו, דהא לענין שבועה חשבי להו רבנן כמחובר אע"פ שעומדות ליבצר   ונראה דכמחוברלענין קנייה ואונאה.  

חשיבי שכמחובר  שבועה  לענין  מודו  שרבנן  שמפני  לומר  הטור  שכוונת  מילי    - ונראה  בכל  להחשיבם  ה"ה 

לוק בין שומרין לשאר מילי שמחלק הרמב"ם, ורצונו  על החיכקרקע. וכתב שם הב"ח דנראה שהטור מקשה  
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 כ"מ כמחובר דמו. אלא שקשה לפי מה שהביא בסי' צה את החילוק שכתב ר"י הלוי. לומר דלא שנא וב

 

 הצעת הסבר

ונלענ"ד שהרמב"ם פוסק כרבנן, בין לטור ובין לב"י. אלא שמרן הב"י מעמיד את הרמב"ם כדעת ר"י הלוי, ואילו  

י, אלא את הרא"ש.  יד את הרמב"ם כהרמ"ה, והוא לא התכוון להעמיד את הרמב"ם כר"י הלוור מעמ רבינו הט

ולכן בסימן קצג כתב הטור בדעת הרמב"ם להחשיב ענבים העומדות ליבצר כמחובר לכל מילי. וממילא יתורץ 

י הלוי "ם כר"מה שהוקשה לב"ח שיוצא שהרמב"ם והרא"ש לא פליגי, מפני שהרב הבית יוסף העמיד את הרמב

גיד משנה, ויוצא שהרמב"ם בסתמא פוסק  לפי שהעמיד הרמב"ם כרבנן, כמ"ש הר"ן וכהעמדה השניה של המ

כגזוז דמי, ורק בדין שומרין פוסק כמחובר דמי. ואילו הרא"ש לדעת הבית יוסף פוסק כרבי מאיר, כמו שפירש  

" נראה לדייק מלשון הב"י, שכתב:  וכן  ר"י  ש  נראהולי  הרא"ש בכמה מקומות.  ז"ל  רבו  דעת הרמב"ם כדעת 

"לי נראה", אך רבינו הטור לא ס"ל הכי, שהעמיד את הרמב"ם כרמ"ה. הלוי". שדייק בלשונו לכתוב שדווקא  

מפני שהרא"ש כתב המשנה כצורתה ולא פסק בה    טעמווכן נוכל לדייק בהמשך בדעת הרא"ש שכתב הב"י: "

עצמו סבר שהרא"ש פוסק כרבי מאיר כמש"כ הרא"ש    ך הב"י הלכה כמאן". דזהו דווקא "טעמו" של הטור א

מקומות, בכמה  כצורתה  עצמו  המשנה  שהעתיק  כמו   -ומה  פירש  שבהם  המקומות  אותם  על  שסמך  מפני 

 שהעמיד בדבריו הפלפולא חריפתא. 

להסביר איך יתרץ הטור את הסתירות ברמב"ם, ונבוא להסביר איך להעמיד את הרמב"ם כדעת  ועדיין עלינו  

מ"ה כתב דלאו דוקא לענין  הביא בהמשך דבריו שחולק על הר"י הלוי מיגאש. וז"ל הטור: "אבל הר רמ"ה שה

הב"י: "ומ"ש  שבועה, דה"ה לענין כל מילי למיעטיה רחמנא לקרקע, כגון גזל ואונאה ושבועת הפקדון". וביאר  

אולם הב"ח דחה דבריו רים".  אבל הרמ"ה כתב דלאו דוקא לענין שבועה, כלומר לאו דוקא לענין שבועת השומ

, והיינו שבועת השומרים! אלא ודאי שרצונו למעט משבועה שהרי בסוף דבריו כתב הרמ"ה "ושבועת הפקדון"

על   וביאר הב"ח שהרמ"ה לא קאי על דברי הר"י הלוי, אלא  ר"מ וחכמים  אחרת.  המשנה בשבועות שחלקו 

אף בשבועת השומרין ה"ה לרבנן שנדונין  מדנו דבשבועת מודה במקצת ולא בשבועת שומרין, ובא הרמ"ה לל

 רמ"ה:  כקרקע. וז"ל הב"ח בביאור ה

"והא דקתני עשר גפנים טעונות מסרתי לך וכו' היינו בטענה דשייכא נמי במלוה, דהיינו כפירה והודאה ובין  

  שנאנסה ובין בפקדון. אבל בטענה דלא שייכא אלא בפקדון, כגון שבועת שומרין ש"ח שנגנבה וש"ש    במלוה 

בר יוסף דפרק הגוזל קמא )ב"ק קו:(.  ושואל שמתה מחמת מלאכה, אפילו כופר הכל חייב דקיי"ל כרבי חייא  

יכא במלוה דהיינו והשתא לפי זה הוה סלקא אדעתין דרבנן לא קאמרי דכקרקע דמי, אלא לענין שבועה דשי

או דוקא לענין שבועה, דה"ה  מ"ה דללהכי כתב הר  כפירה והודאה, אבל לשאר כל מילי הו"א דלאו כקרקע דמי.

גז  כגון  לקרקע  רחמנא  דמיעטה  מילי  וכחש  לכל  דכתיב  חומש,  תוספת  בהן  שאין  קרא  דמיעטיה  פי'  כו'  ל 

ו קרקעות וכו', וכן בגזל דבר שאין לו יורשין אם בעמיתו בפקדון וכל האמור בענין מטלטלין הן וגופן ממון יצא

  וזל קמא )דף קה.( ובהגוזל בתרא )דף קיז:( וכן לענין אונאה כדתנן תא בהגקרקעות הן אין חוזרין לכהנים, וכדאי

בפרק הזהב וכן לענין שבועת הפקדון היא שבועת השומרים דלא שייכא במלוה, דליכא כפירה והודאה דתנן  

 בכולן אמרינן דסבירי להו לרבנן דהמחובר לקרקע כקרקע".אינו נשבע כו',  בפרק הדיינים ש"ח

רמב"ם בין צריכין  פ ביאור הב"ח מתיישבות הסתירות ברמב"ם יפה, שבטוען ונטען חילק המ"ה ע"ולפי דברי הר 

קצת לקרקע שדינן כקרקע, לבין שאין צריכין כלל שאז מודו רבנן שדינן כמטלטלין, כהעמדתו השניה של  

משום ע הוא  מגיד משנה. ולכן הדגיש הרמב"ם בטוען ונטען שהטעם לחייבם שבועה באין צריכין כלל לקרקה

והזכיר הרמב"ם את הדין הפשוט במשנה.  כפירה והודייה, ובצריכין קצת לקרקע אמרו רבנן דכקרקע דמי,  

שדייק הרמ"ה דלאו ואח"כ בהל' שכירות כתב הרמב"ם שהעומד ליגזז הרי הוא כקרקע בדין השומרין, כמו  

ין. והשתא מובנים היטב דברי  השומר   דווקא בטענת כפירה והודייה נדונים לרבנן כקרקע, אלא אף בדין שבועת
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דהא לענין שבועה חשבי להו רבנן כמחובר אע"פ שעומדות ליבצר".   הטור בסי' קצג: "ונראה דכמחובר דמו,

י, לאו דווקא בשבועת מודה במקצת, אלא אף שדבריו אלו הם בדיוק הסבר הרמ"ה שדעת רבנן דכקרקע דמ

 בשבועת השומרין וכו'.

מב"ם  תם את הרמב"ם כרבנן, מה שדייק המהר"י קורקוס מהל' מעילה שכתב הר ל העמדולפי העמדתנו, יקשה ע

שהשער כמחובר חשיב מפני שכל זמן שהוא מחובר משתבח, וטעם זה הוא דווקא לרבי מאיר. אלא שיש לומר 

הבית יוסף )וכן המ"מ בהעמדתו השניה( דייקו שכוונת הרמב"ם לשלול את העמדת מחלוקת  דאדרבה הטור ו

לקרקע, שרבנן סוברין בצריכין  באין צריכין כלל לקרקע. ומעמידים שרבנן ור"מ חלקו בצריכין קצת    ן ור"מרבנ

ובר שייך גם קצת שיש לדונן כקרקע ובא"צ כלל מודו רבנן שכגזוז דמי, והשתא הטעם של אשבוחי משבח במח

מחובר אשבוחי משבח  זמן ש  לרבנן ולא קשיא כלל קושיית המהר"י קורקוס. וזהו שדייק הרמב"ם שבשער דכל

ובפירות נחלקו ר"מ ורבנן האם צריך שישביח כל זמן שהוא   שבזה פשיטא שדינו כקרקע לכו"ע, אף לרבי מאיר,

נדון כקרקע אף שלא שכל עוד הוא משביח קצת  ישביח ומיכחש מחובר, או שמספיק  נקט  5חמ"כ לא  ולכן   .

 שלא מצריכים "כל זמן", לא נקט הכי. כרבנן הרמב"ם לשון דכל זמן דווקא בשער, אך בפירות שפוסק 

ד משנה להעמיד את הרמב"ם הרמב"ם כרבי מאיר, צריך להסביר שחילק  ולאפשרות הראשונה שהציע המגי 

כ לחלק כחילוק הר"י הלוי בין דין השומרין לשאר מילי,  המגיד משנה כחילוק הר"י מיגאש, ולא היה נראה לו כ"

"ולא ידעת נכון", אמנם עכ"פ זה החילוק שהוא מחלק. והשתא דאתינן  י בזה  וזהו שכתב המגיד משנה  טעם 

נוכל לומר שכוונת הטור להעמיד גם את הרמב"ם וגם את הרא"ש כהר"י הלוי, אלא שהרמב"ם פוסק  להכי,  

ולכן כתב שהרמב"ם מחייב שבועת מודה במקצת דכתלושין דמו מפני שפוסק    כר"מ, והרא"ש פוסק כרבנן,

שעל דעת זה ן גם ר"מ יחשיבם כקרקע למרות שעומדים ליגזז ומיכחש כחושי, מפני  השומריכר"מ, אמנם בדין  

הביא לו לשמור. אבל ברא"ש העמיד הטור שסבר כרבנן ולכן אינו נשבע מפני שחשיבי כקרקע. אבל הבית  

לא על   יוסף  בב"ח  כדלעיל  השומרין  בשבועת  הטור  דברי  שהבין  מפני  כר"מ,  שהרמב"ם  להעמיד  היה    יכול 

 .הרמ"ה

הב" מש"כ  לפי  או  אליעזר,  כרבי  חננאל  רבינו  את  הטור  שהעמיד  מה  ומה  למרות  כרבנן,  לכתוב  לו  שהיה  י 

ץ כמו שתירץ שמשמע מפירוש ר"ח בכמה מקומות וממה שהעמידו תוס' שר"ח פסק כרבי מאיר, עלינו לתר 

 הב"ח שחזר בו רבינו חננאל ממה שפסק כר"מ, ולמסקנא פוסק כרבנן.  

ל דברי הזרע אברהם לם מעיני מרן הב"י דעת רבי אליעזר, אולי אפ"ל ע"פ מה שהבאנו לעיאה שנעובמה שנר 

שלפירוש רבינו חננאל המחלוקת במשנה היא דווקא בהקדיש עבדו ואח"כ תלש שערו, דלרשב"ג לאו כגזוז 

תקדש  ה לא הדמי ולכן התקדש השער יחד עם העבד, וכשתלשו יש בו מעילה. אך לת"ק כגזוז דמי, ומלכתחיל

ו חננאל כרבי אליעזר, מפני שהבין דלכו"ע  השער בקדושת העבד. וסבר הבית יוסף שלא שייך להעמיד את רבינ

ממנו ולכל יש עדיפות עדיפות בשער על הפירות שפירות מיכחש כחושי, אלא שחכמים קצת פחות החזיקו  

הרי היה זמן שהיה בתלוש והיה  לוש, שודאי יהיה נדון כת  -. ויוצא שאם תלשו ואח"כ חיברו6בשער על פירות

שחיברו   ועכשיו  מעילה,  דין  בו  סבר  שייך  והטור  כחושי.  מיכחש  כבר  השער  שעכשיו  כלום,  ולא  עשה  לא 

 
עמדת ר"י הלוי, שהגמרא חילקה לר"מ בין אשבוחי משבח למיכחש כחשי  ועיין בלח"מ בהל' שכירות שהקשה על ה  5

עמדתנו זו שפיר תתורץ  בים, ולפי העמדתו מספיק לחלק בדעת איך מחשיב את זה. ועיי"ש מה שתירץ בזה. ולפי הבענ
רת ר"מ קושייתו, שלר"י הלוי שייך הטעם דאשבוחי משבח, כהעמדת הר"ן שחלקו ר"מ ורבנן בגמרא בצריכין קצת. שסב

מיכחש. וע"ג זה מגיע טעמו של הר"י מיגאש, שאם שי  חשיב כחו  -שצריך כל זמן שמחובר משתבח, ואם אין זה כל זמן
זה לא שייך לחלק שום חילוק, האם נחשב כמחובר או  -נדון הוא כמחובר, דעל  -הביא לו לשמור על דעת שישאר במחובר

 כתלוש, שזה ודאי כמחובר. 
י משבח, אך לכו"ע  בוח' שכירות שכתב לחלק בין חד דרגא לתרי דרגי. שהחידוש הוא ששער אשועיין בלח"מ הנ"ל בהל  6

ושי, אך פירות ודאי כחושי. הלח"מ העמיד כך  היה עדיפות לשער מלכתחילה, גם למקשה, ששער לא לא אשבוחי ולא כח
 חילוק זה.  בפלוגתת ר"מ ורבנן. ואליבא דר"ח שפוסק כרשב"ג וכרבנן, לכאורה גם לרשב"ג קיים 
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ובר שהרי הוא מחובר. או על דעת הגברא שעומד שלרשב"ג לא קיים חילוק זה בכלל, והדיון האם לדונו כמח

בי אליעזר, שזה בדיוק סברת רשב"ג שכל המחובר נדונו נאל כר לגוזזו. ולכן הטור כתב להעמיד את רבינו חנ

י תמה שלא מצא איפה רבי אליעזר אומר כפסק רבינו חננאל, ולכן כתב שיש להעמידו כרבנן.  כמחובר. והב"

את בעל העיטור, כדי לאפוקי מרבי אליעזר ולהורות שהלכה כרבנן שתלשו  ומה שהביא הטור בסוף דבריו  

 דמי. וחזר וחיברו כתלוש 

 

 סיכום 

ונה בצריכים קצת לקרקע, ולרש"י באינם צריכים  לר"ן הכו   -א. ראינו שיש חילוק איך להבין את 'העומד ליגזז'

 ו חננאל כרש"י. כלל לקרקע. והעמדנו תירוץ תוס' הראשון כר"ן, ותירוצם השני ע"פ רבינ

לרבינו חננאל: רשב"ג    -ק"ג ות"ב. עוד ראינו מחלוקת בין רבינו חננאל לשאר הראשונים בביאור פלוגתת רשב

קדשת העבד, וכשגזזו מועלין בו. ורבנן סברי כגזוז דמי והשער לא סובר לאו כגזוז דמי, ולכן מיקדש השער בה

י ושאר הראשונים: רשב"ג סובר כגזוז דמי ומועלין  מיקדש בהקדשת העבד וממילא אין מועלין בו. אך לרש"

וז דמי ואין מועלין בו מפני שאין מעילה בקרקעות. ותלינו דיוק  או כגזבו כדין מעילה במטלטלין. ורבנן סברי ל

שון במשנה "הקדיש עבדו" כר"ח ומה שיענה רש"י. ובפשטות ר"ח פוסק כרבי מאיר. והטור כתב להעמיד  הל

 דמי, אך יותר מזה שאף בתלוש וחיברו נדון כקרקע כרבי אליעזר. כסברת רבנן שכקרקע 

שכירות מכירה, מעילה, וטוען ונטען שמשמע כר"מ. לרמב"ם בהל' מלוה ולוה ום הל'  ג. הבאנו סתירה בין הרמב"

וחלקו  או כרבנן  ורבנן באין צריכין כלל לקרקע,  ר"מ  וחלקו  או כר"מ  שמשמע כרבנן. המגיד משנה העמיד 

א  קצת לקרקע. וכתב שיש לחלק בין דין שומרין לדין אחר וכך לתרץ את הסתירה ברמב"ם וסיים לבצריכין  

ו לברר מה יענה המגיד משנה, ומהו י טעמו. והמהר"י קורקוס דייק ברמב"ם במעילה דווקא כרבנן, ונצרכנידעת

 החילוק לתרץ הסתירות ברמב"ם. 

איר. ולעומת זאת הטור העמיד דעת הרא"ש כרבנן  ד. הבאנו מה שמשמע בכמה מקומות שפסק הרא"ש כרבי מ

כצורתה, הרא"ש המשנה  העתיק  שבשבועות  כתב    ויחיד   מפני  חריפתא  הפלפולא  אך  כרבים.  הלכה  ורבים 

 פורש בכמה מקומות כר"מ.שסמך הרא"ש על מש"כ מ

הרמב"ם    ה. ראינו מה שמשמע בטור שהעמיד את הרא"ש ור"ח כרבנן, והרמב"ם כר"מ. והב"י כתב להעמיד את

ליגי הרא"ש  כ לא פכרבנן כהעמדת רבו הר"י הלוי מיגאש, והב"ח כתב כן להעמיד דעת הרא"ש, והקשה שא"

י' קצג שמשמע שהרמב"ם סובר דלא כחילוק והרמב"ם וקשה מלשון הטור שמשמע דפליגי. ועוד הקשה מס 

 הר"י הלוי, אלא שתמיד נדון כקרקע. 

רמב"ם כרבנן ע"פ הר"י הלוי, ואת הרא"ש מעמיד הב"י כר"מ. והטור ו. וכתבתי לענ"ד שהבית יוסף מעמיד את ה

ב  הר"י הלוי, ואת הרמב"ם העמיד כרמ"ה, ודברי הרמ"ה תואמים למה שכתחילוק  העמיד את הרא"ש כרבנן כ

הטור בסי' קצג. ובזה תורצו הקושיות. ודייקתי בלשון הב"י "ולי נראה" כשבא להעמיד הרמב"ם כר"י הלוי,  

"טעמו מדיוק  וכתב  הקושי  את  לתרץ  והוספנו  כרבנן.  הרא"ש  את  שהעמיד  הטור  של  טעמו  לפרש  כשבא   "

נוספת לה קורקו  המהר"י יקשה על העמדתנו את הרמב"ם כרבנן. והבאנו אפשרות  סביר את המגיד  ס שלא 

שהרמב"ם פוסק כר"מ וחילק כחילוק ר"י הלוי,    -משנה בהעמדתו הראשונה, וממילא את הטור בדעת הרמב"ם

 א קשה קושיית הב"ח, שבאמת הרמב"ם והרא"ש חולקים. ול

כר"מ, ולמסקנא אומר כרבנן כמו שביאר הב"ח. ועוד כתבנו שפסק    בדעת רבינו חננאל הסברנו שחזר בו ממה

 נראה שנעלם מעיני מרן הב"י דעת רבי אליעזר ברשב"ם בבבא בתרא. לתרץ מה ש


