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גיטי ד נב.
יתומי שקנו מה במשיכה או שבאו לקנות במשיכה ,מה הדי בדלהל?
נתייקרו הפירות
היתומי יכולי לחזור 
מש מ היתומי
1
דלא קוני מה אלא בכס
המוכר לא יכול לחזור בו 
יתומי שמשכו
דלא יהיה כח הדיוט חמור מהקדש

הוזלו הפירות
הקונה לא יכול לחזור בו 
2
דלא יהיה כח הדיוט חמור מהקדש
היתומי לא יכולי לחזור בה 
3
דרע לה שלא ימכרו לה אלא בכס

יתומי שנתנו כס על פירות או שקנו פירות בכס ,מה הדי בדלהל?
הוזלו הפירות
היתומי יכולי לחזור 
יתומי שקנו
דלא יהיה כח הדיוט חמור מהקדש
הקונה יכול לחזור בו 
קנו מיתומי
5
דרע לה שלא יקנו מה אלא במשיכה

נתייקרו הפירות
המוכר יכול לחזור בו 
4
שלא יאמר לה נשרפו חיטכ בעליה
היתומי יכולי לחזור 
דלא יהיה כח הדיוט חמור מהקדש

 1זה הוא חידושו של רב חנילאי בר אידי ,ש"נכסי יתומי הרי ה כהקדש"  וכמו שהקדש לא
קונה אלא בכס כדכתיב "ונת הכס וק לו" כ בנכסי יתומי ,ולכ יכולי לחזור בה.
 2פי' ,וכמו שהקדש שמכר לא יכול הלוקח לחזור בו א הוזלו הפירות ולומר שהקדש לא קונה רק
בכס וכא היה רק משיכה ולא כס ,ומשו שלא יהיה כח הדיוט חמור מהקדש  שמהדיוט
בכה"ג אי אפשר לחזור ואי נימא שמהקדש אפשר ,ה"ה גבי יתומי דינ כהקדש.
 3בתחילה סברו בני הישיבה שיהיה כא את דינו של רב חנילאי ש"נכסי יתומי הרי ה כהקדש 
וכל זמ שלא נתנו כס יוכלו היתומי לחזור בה ,אלא שאמר לה רב שישא בריה דרב אידי,
שא יהיה הדי כ  יהיה זה רעה ליתומי ,דפעמי ה יצטרכו פירות בדחיפות וא אחד לא
ירצה למכור לה אלא בכס.
 4ג כא בתחילה סברו לומר את דינו של רב חנילאי ושיקנו בכס ואמר רב שישא שדבר זה רע
לה ,דא לא יוכל המוכר לחזור בו  ומשו שכבר קנו היתומי בכס ,א תפול שריפה בעוד
החטי אצלו לא יזדרז להציל כיו שאלו אינ חיטי שלו אלא כבר קנו אות היתומי.
 5ג כא בתחילה סברו לומר את דינו של רב חנילאי ושקנה מה הלוקח בכס ולא יוכל לחזור
בו ,ואמר רב שישא שדבר זה רע לה דפעמי היתומי צריכי למעות ,והלוקח לא יהיה מוכ
לתת לה מעות עד שהיתומי יתנו לו את הפירות ,דכיו שיודע שלא יוכל לבטל את הקנייה א
יוזלו הפירות ורק להיפ היתומי יוכלו לבטל את המקח לטובת א יתייקרו הפירות ,לכ לא
יהיה מי שישל לה קוד שיקבל את הפירות לידיו ,וא ה צריכי דחו למעות יפסידו
היתומי.
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גיטי ד נב:
הא אפוטרופוס כשגומר את אפוטרופסות צרי להשבע שאי לו בידו כלו משלה?
1

לרבנ
לאבא שאול
לר' אליעזר ב יעקב

במינוהו ב"ד
לא ישבע
3
ישבע
ישבע

במינהו אבי יתומי
2
ישבע
לא ישבע
ישבע
מה הוא המנס יי של חברו?

לרב
לשמואל

מה הוא מנס
מנס ממש יי לע"ז
מערב יי כשר ביי נס

ולמה אינו סובר כחברו
דמערב כבר נכלל בדמע
5
דמנס ממש ק ליה בדרבה מיניה
4

 1וכתבו התוס' )בד"ה הלכה( ,דלא מחייבי את האפוטרופוס להשבע אלא שלא עיכב כלו
משלה ,אבל לא נשבע שלא פשע ,דהא אפי' ודאי פשע פטור ,כ הביאו בש רבינו חיי ,ובש ר'
שלמה בר יוס מוורדו הביאו שעל פשיעה חייב לשל דלא ימנע מלהיות אפוטרופוס  דיכול
להזהר שלא יפשע ,אכ להשביע אותו על זה לא משביעי.
 2ולא חיישינ שימנע מלהיות אפוטרופוס בגלל דבר זה ,דבי כה אי אד נעשה אפוטרופוס
לחברו אלמלא שיש לו איזה הנאה ממנו ,וכיו שכ משו השבועה לא ימנע ,אכ גבי מינוהו ב"ד
א נצריכו להשבע שו אד לא יהיה מוכ להתמנות אפוטרופוס על ידיה משו השבועה.
 3ואי לחוש שימנע מלהיות אפוטרופוס ,כי טוב לו לאד שיוצא עליו קול שהוא אד נאמ דהא
ב"ד סומכי עליו ,ומשו שבועה לא ימנע.
 4וכמו שמדמע חולי של חברו בתרומה חייב כי הוא מערב דבר היתר בדבר האוסרו ,כ גבי יי
נס ולמה צרי לאשמועינ בתרתי .ושמואל עונה ,דהיות שדי המדמע הוא קנס ,ו"קנסא מקנסא
לא ילפינ" ולכ צרי לפרש להדיא את הדי ג גבי מערב יי נס .ולמ"ד דכ ילי קנס מקנס
מ"מ יש בכל אחד חידוש כמו שמפרטת הגמ' לקמ בעמוד הבא.
 5ופטור מתשלומי ממו כי חייב מיתה על זה שהוא עובד ע"ז .ורב עונה על זה ,דהניסו נעשה כר'
ירמיה ,דהיינו שהגביה קוד את היי וגזלו ואז הוא חייב ממו לחברו ,ואח"כ כשעשה את
הניסו לע"ז רק אז הוא מתחייב בנפשו.

