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טנדף ק – טלק דף בבא בתראמסכת .  התשע"ז ראיי יד ס"ד,ב
 

 שמת מי פרק

 

 ביד היהי כולו דהממון, ן״הרמב בחידושי ביאר .יירשו הבנים׳, מתני) א

 מעתה שיהיה מזונותיהן כל שיעור לתבוע יכולות הבנות ואין, הבנים

 מרובין בנכסים דאף, כתב אלמנתו ה״ד.) קמ( לקמן ם״הרשב אבל. בידן

 יתומים ה״ד.) קמ( לקמן׳ בתוס ועיין. דתיבגרן עד הבנות מזון מפרישין

 .ה ובאות, בסופו

 בחידושי הקשהו. ןנישואי ופרנסת מזונות, יזונו והבנות ה״ד ם״רשב) ב

, הפתחים על ישאלו הבנים אמרינן לא נישואין פרנסת דלגבי, ן״הרמב

 עישור יטלו, לינשא הבנות וכשיבואו, הבנים ברשות הממון לעולם אלא

 דנראה, כתב א״והרשב. והבנות ה״ד׳ בתוס ועיין. הנישואין לפרנסת נכסי

 דנכסים דינא האי איכא נמי פרנסהלענין ד כוונתו דאין, ם״הרשב מלשון

 גם להן יש מרובין דבנכסים לאשמועינן אלא כן כתב ולא, מועטים

 או דתיבגרן עד מלבושין דודאיעוד ביאר,  ,א״הריטב כתב וכן. פרנסה

 בכלל אינו בנישואיהן שנוטלות מה ודוקא, מזונותיהן בכלל הוי שינשאו

, ושיזונ כדי ה״בד בסמוך ם״הרשב ואך שבודאי מה שכתב. [מזונות דין

מזונות  שיעור אין דאם דהיינו, מרובים דנכסים שיעוראא ,ומזונות פרנסה

 עד אכסות אלא, נישואין אפרנסת קאי לא. מועטים נכסים מיקרי ,פרנסהו

 .)ג.א( אין כאן קושיא, דיש לומר דהכא כיון להא, והתם להא. הנישואין

 ].דלשון ״פרנסה״ אזיל אכסות וצרכים אחרים שאינם מזונות

 טעמא ן״הרמב בחידושי ביאר .חדש ב״י עד׳ וכו שיזונו כדי׳, גמ) ג

 ולא, דרבנן תקנתא בהכי מתקיימת, לשנה מזונות דאיכא דכיון, דמילתא

 כבר ומאז, הבנות ינשאו נכסים יכלו שלא עד שמא ואומרים, לבנים דחינן

 מאוד קטנות בנות יש דאם ולכאורה צריך עיון,. [מזונות דין להם אין

 .)].ג.א. (חדש ב״י תוך ינשאו לא ודאי הרי, הבעריס מוטלות

 

 א"ע קמ דף

 ה״בד ם״רשב פירש .יורשים בהן זכו כבר ונתמעטו מרובין פשיטא׳, גמ ) א

 ונתרבו מועטין לגבי וכן. והבנים הבנות יפסידו, שחסר מה שכל, זכו כבר

 בחידושי אבל. בריוח יזכו הבנים אם שהספק, מהו ה״בד ם״רשב פירש

 כנכסים יהיה אם ,כאן דהנידון, פירשו) ב בסימן( ש״והרא ן״הרמב

 כנכסים שיהיה או, אלו עם אלו ויזונו הבנים בחזקת שהנכסים ,מרובים

 כבר״ דאמרינן והא. הבנות ביד ויעמידו מזונות שיעור שיפרישו מועטים

 הספק וכן. אחרונה פרוטה עד הבנות עם שיזונו היינו, ״יורשים בהן זכו

 או, יחד ניזונים ויהיו הבנים ביד יעמוד הממון האם ,ונתרבו מועטין לגבי

 עבור מוציאין מרובין בנכסים דאף אלמנתו ה״בד לשיטתו ם״והרשב. [לא

 ם״הרשב על פליג ש״דהרא, דמשמע, א״הגרע בחידושי וכתב]. הבנות

 מחמת מזונותיהם משיעור מפסידות הבנות דאין דפשיטא, וסובר

 .להם מהראוי יותר ותהבנ יטלו לא בנתרבו וכן. שנתמעט

 ה״בד ם״רשב פירש .מכרו שמכרו מה׳ וכו ומכרו שקדמו יתומים׳, גמ) ב

 בכתובות י״רש פירש וכן. בדין בנות שהעמידום קודם שמכרו, יתומים

 שהגבו לאחר דאפילו, כתבו יתומים ה״בד׳ והתוס. שקדמו ה״בד:) קח(

 ינשאו םדא, הטעם ביאר ן״הרמב ובחידושי. מכירתם מהני דין בית להם

 ובקובץ. גמורה זכייה אינה דזכייתם ונמצא, מזונות להם אין הבנות

 לכל מעיקרא חיוב אינו לבנות מזונות דחיוב, ביאר) תעה אות( שיעורים

 חשיב דלא, הבנים מכירת מהני ולהכי, ויום יום בכל חיוב אלא, הזמן

 .מעיקרא גמורה גוביינא

 ונתרבו במועטין למיבעי יהל הוה אכתי הכי לאו דאי ,יתומים ה״ד׳ תוס) ג

 פשיטא הוה דבהא דאפשר, תירץ) ב בסימן( ש״והרא׳. וכו תפסו וכבר

, להיפך כתב דבריו ובסוף. כלום בהם לבנים ואין הבנות בהן דזכו ׳לגמ

 מכל, הבנים מכירת מהני לא שגבו דמשעה ם״והרשב י״רש לדעת דאף

 כיון, לבנות ולא םלבני נתרבו דלעולם אמרינן ונתרבו מועטין לענין מקום

 .לבנים המותר חוזר הבנות ינשאו שאם, בממון לבנים יד תפיסת דיש

, הפסד להן ואין, מזונותיהם שיעור לבנות שנשאר ,בנתרבו ומשום הכי

 דיתומים אסי דרב מהא הכא דמייתינא והא. הממון שאר הבנים נוטלין
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 בדין שעמדו קודם לגבי אלא ראיה אין דמהתם אף׳, וכו ומכרו שקדמו

 מפורשת דמימרא משום, לה מייתי מקום מכל], אסי רב מיירי דבהא[

 לאחר אף ,הבנים ברשות הוי ונתרבו מועטין דלענין, אמרינן ומסברא, היא

 .בדין שעמדו

 לנכסים מרובים נכסים בין יש חילוק מה׳ וכו תאמר ואם ,ד״בא) ד

 מעמש הסוגיא דבכל׳, לתוס דהוקשה, א״הגרע בחידושי ביאר. מועטים

, הקשו ולכך, כמועטין מבנכסים יותר לבנים וזכות כח יש מרובין דבנכסים

 מהני ובתרוייהו, לבנות מזונות ֵדי יש במרובין אף פנים כל דעל כיון

 לעיל במתניתין קתני ענין ולאיזה, במרובין כחם עדיף מה לענין, מכירתם

 וייהובתר שווה הכלל הא, לא ובמועטין יירשו הבנים דבמרובים:) קלט(

 .לבנים והעודף ניזונות דהבנות

 בין דאיכא כתב) א בסימן( ש״והרא׳. וכו חילוק דיש לומר ויש ,ד״בא) ה

 מהן ומתפרנסים הבנים בחזקת הנכסים מרובים דבנכסים, למועטין מרובין

 ואינן, שיבגרו עד הבנות מזון להפריש הבנים מזקיקין ואין, הבנות

 אם, ומיהו. בריוח מזונות יאכלו וירצ אם אלא, במזונות לצמצם מחוייבים

 להשגיח מחוייבים, באנפרות ממונם מכלים שהבנים דין לבית יראה

 .מרובים בנכסים אף, הבנות חלק ולהפריש הבנות בתקנת

׳ וכו ונתמעטו מיתה בשעת מרובין ומיקרו ,ממעטא לא ה״ד ם״רשב) ו

 היינוו, םעמה הגיה ש״הרש. עמהן תיזון הבת ואותה בגר עד יזונו והבנות

 ה״בד ם״הרשב כדפירש, כמרובין דהוי גיסא להאי הוא דכן. [הבנים עם

, הבנות חשבון על דהכונה נפרש אם, הבנות עם הכוונה דאם, אלמנתו

 הכוונה ואם. הבנים חשבון על ולא, הבנות חשבון על שיהיה צד אין ודאי

 הצד זה הרי, צרכה כל תיטול אשתו בת וגם צרכן כל יטלו שהבנות

, ונתמעטו למרובין לה ם מדמי״דהרשב כיון, תמה א״והמהרש]. אדממעט

 כולן דיזונו למימר ליה דהוה], צרכן כל דהיינו[ יזונו הבנות אמאי כן אם

 ה״בד ם״הרשב כדפירש, לבנות גם יהיה אשתו בת מחמת וההפסד יחד

, אלמנתו ה״ד ם״ברשב בסמוך דפירש וכמו, ונתמעטו מרובין לגבי זכו כבר

 שפירש, ד״בסוה חוב בעל ה״בד ם״הרשב דברי על הקשה וכן. שני בלשון

 דאית אלמנה לגבי דדוקא, ותירץ. הבנות יזונו חוב הבעל שיטרוף דאחר

, רמיא לחוד הבנים על דלאו אמרינן, הבנות כמו דין בית בתנאי לה

, חוב ובעל אשתו בבת כן שאין מה. לבנות גם יגיע דמחמתה וההפסד

 מחמת להפסיד לבנות אין, אביהם מחמת ומיםהית על המוטל חוב דהוא

 בשם פירש) ב אות ג בסימן( י״אשר דבהגהות, הביא אבל. אלו של טריפתן

 אחר אף, ממעטין דאינן גיסא להאי, חוב ובעל אשתו בבת דאף, א״הריב

 .הבנות עם הבנים יזונו שיטרוף

 ותלבנ אלא מועטין נכסים דין תיקנו דלא ,ד״בתוה, אמרינן מי ה״ד׳ תוס) ז

 למזונות שאין לפי, אחר טעם כתב) ג בסימן( ש״והרא. יריכו יוצאי שהן

 מתי קצבה ואין, בקרוב ופעמים ברחוק נשאת שפעמים, קיצבה האלמנה

׳ התוס שכתבו וכמו[ מועטים נכסים ומתי מרובים נכסים קרויים יהיו

 מזונות בשביל דבר התורה מן לעקור תיקנו לא ולהכי], בקושייתם

 .שיבגרו עד קיצבה להן יש בנות לאב, האלמנה

), ג בסימן( ש״הרא כתב ׳.וכו מהו חוב בעל׳ וכו מהו אשתו בת׳, גמ) ח

 לן דפשיטא, בנכסים ממעטא אי האשה בכתובת לן מיבעיא דלא דהא

 .בנכסים וממעטא דמיא דגביא כמאן, לה אית דין בית דבתנאי כיון
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 כתב .קודמת מהן איזו בתו אלמנתו בנכסים שתמעט מהו אלמנתו׳, גמ) ט

, שתמעט מהו דאלמנתו איבעיא הכא גרס לא ף״דהרי, ן״הרמב בחידושי

 כן אם, קודמת דאלמנה ליה ופשיט, קודמת איזו ובת אלמנתו דבעי דכיון

, דידן לגירסא דאף, ן״הרמב בדברי ומשמע. ממעטת דאלמנתו פשיטא

 כתב כןו. ממעטא דאלמנתו ודאי, מבת עדיפא דאלמנה דפשיטנא בתר

 מוציאין, ואלמנה ובנות בנים דאיכא גוונא דבכהאי, הוסיףו ,א״הריטב

 ואם זקנה אם לחיות שראויה דין בית שאומדין זמן עד מזון לאלמנה

 .יום לשלשים אחת ומפרנסה, שליש ביד ומעמידין, ילדה

 מאי ה״בד ם״רשב פירוש עיין .קאמר מאי׳ וכו זכר שאני בשביל׳, גמ) י

 אתי לא אדמון טענת דעיקר, ׳הגמ קושיית ביאר ן״רמבה ובחידושי. קאמר

 בעלי ידי על להפסיד צריך יורש שהוא דמשום לומר יש דודאי, שפיר

 דלא, אמר דאדמון, ביאר ואביי. חובות כבעלי הן והבנות, דמורישו חובות

 על לחזר יצטרכו בתורה שעוסקים שהבנים חכמים שיתקנו מסתבר

 הממון כל מרובים דבנכסים דכיון, ןאדמו טענת ביאר ורבא. הפתחים

 בחזקת הממון כל שיעמוד לתקן אין מועטים בנכסים נמי הכי, בחזקתו

 .מהם יזונו והבנות, הבנים בחזקת שיעמוד אלא, הבנות

 לקמן מרבג כדאמרינן ,ד״בתוה, זכר אם גרסינן הכי ה״ד ם״רשב) יא

, קטנ) שם( ן״הרמב בחידושי אבל. ״קאמר לא ונקבה זכר והא״:) קמא(

 לא )שם( ׳הגמ קושיית מקום ומכל, תאומים שילדה מיירי דבמתניתין

 . יא אות:) קמא( לקמן ועיין. אמתניתין שייכא

 זכר דמשמע נקבה אם זכר אם בכלל תאומים לידת אין נמי אי ,ד״בא) יב

 תאומים דלידת דאף, נקט הראשון דבפירוש, א״המהרש ביאר׳. וכו לבדו

 זכר על רק דדעתו אפשר מקום כלמ, נקבה אם זכר אם בלשון נכלל

 אסיק ולא תאומים בלידת חפץ היה לא דשמא, לחודה ונקבה לחודיה

 לשונו בכלל תאומים לידת אין שני ולפירוש. לתאומים ליתן אדעתיה

 .כלל

 מכלל נפיק לא׳ וכו הוא דבריה גב על ואף ,הכל את יורש ה״ד ם״רשב) יג

.) קטו( לעיל הא, ש״הרש שההק. עליה עיין לו אין בת עליו עיין לו אין בן

 נמי הכי כן ואם, בן שיש במקום אפילו יורש הבן דבן, ״עליו עיין״מ ילפינן

״. ליישב ויש״ וכתב, ובת בן במקום אפילו הטומטום דיירש נימא

למילף  לן מיבעיא:) קי( דלעיל מהא ,לכאורה יש להוסיף להקשותו[

, ״עליו עיין בן לו ןאי״מ לה ילפינן ולא, היא ירושה בת נמי דבת קראימ

 מינה למילף אפשר איך, בת מינה למילף אפשר איש כמולכאורה, ו

 היינו, בריה לטומטום דחשבינן דהא, כתב ד״רי׳ והתוס.)]. ג.א( לטומטום

 נאמר לא נחלות בפרשת אבל״, נקבה״ או״ זכר״ שנאמר במקום דוקא

 . טומטום ממעטינן לא ומהאי, ״ובת בן״ אלא, ״ונקבה זכר״

 עולה יקרב מהן אחד זכרים שני ילדה ,ד״בתוה, אמר רבא ה״ד ם״ברש) יד

, זכר אם ה״בד ם״הרשב שכתב מה ךשיי לא דהכא, א״המהרש כתב׳. וכו

 חפץ שאינו לומראי אפשר  דהכא, דבריו בכלל אינה תאומים דלידת

 ולמה, אחד להקדיש תאומים בלידת חפץ יהיה לא דלמה, תאומים בלידת

 בכלל אינו דתאומים שם שני ללשון וכן. יםבתאומ ההקדש כח יגרע

 שתי וכן, זכר אם בכלל הוו זכרים שני אבל, ונקבה זכר דוקא היינו, לשונו
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 . נקבה אם בכלל הוו נקבות

 

 א"ע קמא דף

 בעליות הקשה וכן׳. וכו קושיא מאי תאמר ואם ,ד״בא, אלא ה״ד׳ תוס) א

 שקיל דלא מאדטע, והא ה״ד:) קמ( לעיל ם״הרשב לפירוש. (יונה דרבינו

 אצל אותו דוחין״ דמתניתין דלישנא, הקשה ועוד). הוא דבריה משום

אולי ו. [בריה משום ולא, אותו דוחין נקבות ספק דמשום משמע״ נקבות

 דמתניתין דלישנא״ ,בהמשךבדבריהם ׳ התוס וכוונ נמי יש לומר דלכך

 שוןמל רק לדייק׳ התוס דכוונת יתכןי אבל״. ספק דהוי משמע אותו דוחין

 דקדוק אולי יש ליישבו״. נקבות אצל״ מדקתני יונה רבינו ודיוק״, דוחין״

, לו אומרים שהזכרים היינו ,נקבות אצל דוחין דקתני דהא, יונה רבינוד

 ]. מהן ותבקש הנקבות אצל לך תרצה ואם, ליטול לך אין ודאי אצלינו

, ש״הרש כתב. זכר הוא אם לעולה וראוי עליו חלה אמו קדושת ,ד״בא) ב

 למאן). נקבה עולה שאין אף( אמו מחמת בעולה דקדוש לה דמשכחת

 או, לעולה יקריבנו זכר וילדה לעולה נקבה דמפריש:) יח( בתמורה דאמר

 .שם רבא לדעת עולה בתמורת

 דפליגי כרבנן וברייתא׳ וכו פריך מאי מקום מכל תאמר ואם ,ד״בא) ג

, כתב יונה דרבינו בעליות. טומטום על חלה פיו דקדושת וסברי התם

 לגבי דוקא היינו, ורבנן גמליאל בן שמעון רבן פלוגתת דכל, סבר דאביי

 בן שמעון ורבן, ספק דהוי משום דחיילא סברי דרבנן, אמו ו מחמתקדושת

 אף פיומחמת  וקדושתלענין  אבל, בריה דהוי, חיילא דלא סבר גמליאל

 דוחין״ טהדנק ומתניתין, טומטום על דעתו שאין מחמת, חיילא לא לרבנן

 .כרבנן דוקא אזלא, ספק מטעם דדחייתו דמשמע, ״נקבות אצל אותו

, הורוויץ מ״ראה בהגהות כתב ׳.וכו מבן ליה עדיפא דבת למימרא׳, גמ) ד

 מי אשרי:) טז( ולעיל:) פב( בקידושין כדתניא, עדיף בן דבעלמא דפשיטא

 . ממון לענין מיירי דהכא אלא, נקבות שבניו למי לו אוי זכרים שבניו

 לענין״ גריס ,לענין ה״בד ם״הרשב. ליה עדיף בן ירושה לענין׳, גמ) ה

 טעמא שייך אדבה, קרקעות נחלתכוונתו לד דנראה, ש״הרש וכתב. ״נחלה

 .נחלתו על המת שם דיקראבהמשך הדיבור  ם״הרשב דכתב

:), קמב( לקמן ש״׳הרש כתב .עסקינן מבכרתב הכא אמר ושמואל׳, גמ) ו

 בנים עוד לו שאין דכיון. [מרע בשכיב תניתיןמ איירא לא ודאי זה דלפי

, לעובר מקנה צורך לאיזה, ימות שהרי ,לו יולדו לא וגם, עובראותו מ חוץ

 ].יירשנו הכי דבלאו

, עמדין יעקב רבי בהגהות כתב .בת לו היתה שלא אומר מאיר רבי׳, גמ) ז

 ורביה פריה מצות דמקיימא.) סב( ביבמות דאמר כמאן דסבר לומר דצריך

 .נקבה או רבזכ

 ה״בד ם״רשב פירש ׳.וכו הא יהודה רבי מני הא אימא ואיבעית׳, גמ) ח

 בשם מקובצת השיטה והקשה. ליתזלו דלא דבת בהרווחה שחפץ, מני הא

׳. וכו עדיף בן נחלה לענין דקאמר קמא שינויא היינו כן אם, ש״הרא׳ תוס

 . נתאב ליה דעדיפא משום הבנות את לזון מצוה יהודה דלרבי, פירש ולכך

 פירש .במבשרני׳ וכו מנה אלא לו אין ונקבה זכר ילדה דתניא והא׳, גמ) ט

 דסלקא משמע, מנה אלא לו אין דמדקתני, לה משכחת היכי ה״בד ם״רשב

 דלשינויא, מדעסוי ש״ר בהגהות ביאר׳. וכו מנין שני לו דיש אמינא דעתך

 אם שאמר שמה דעתך דסלקא, רבותא האי שפיר אתי, במבשרני דמיירי

, הנקבה כנגד ומנה הזכר כנגד מנה היינו, מנה המבשר יטול ונקבה זכר

 הכי מפרשינן דלא והא]. יב באות ועיין. [מנה אלא לו דאין לן קמשמע

 וקמשמע, מנה עוד והנקבה מנה הזכר דיטול יןדעת דסלקא, מבשרני בלא

, מנה אלא להם אין למיתני ליה הוה כן דאם, יחד מנה אלא יטלו דלא לן

, ממנה יותר יטול אחד שאדם אדעתין סליק דהוה, משמע לו אין וןומלש

 .במבשרני אלא לה משכחת ולא

 מוחזק הזכר שאין האב בחיי לאוקמה ואיכא ,ד״בסוה, אידך ה״ד׳ תוס) י

, זה באופן דגם, כתב ש״הרא׳ תוס בשם מקובצת ובשיטה. מהנקבה יותר

 דמצי, פקמס הבת ולא הבן בו יזכה לא, האב בחזקת שהממון זמן כל

 לבן שזיכה כגון, האב מחזקת הממון כשיצא ודוקא. מספק חד לכל מדחי

 .והבת הבן חולקין, אחר ידי על

 

 ב"ע קמא דף

 וכתב ׳.וכו ונקבה זכר אם נמי דאמר אמר לא ונקבה זכר והא׳, גמ) יא

 נמי שייכא זו דקושיא, זכר אם גרסינן הכי ה״ד:) קמ( לעיל ם״הרשב

 לבן שנותן דבמתניתין, כתב ן״הרמב דושיבחי אבל. דמתניתין בגוונא

 ומשום, ובתו בנו אצל קרובה אדם של דדעתו אמרינן, עצמן ולבת

 בשורה אינו שמא, במבשרני אבל. יטלו בתאומים אף הלכך, הוא הרווחה

 משום אי, בתאומים ליה ניחא דלא, תאומים על שמבשרו עבורו טובה

 משום אי, כך כל קיימא בני שאינן משום אי, תאומים בלידת אשתו צער

 .בסיפוקייהו אפשר שאי

 בחידושי גריס וכן .מנה יטול נמי ונקבה זכר אם נמי דאמר׳, גמ) יב

 דעתין סלקא וכי היאך״, מנה אלא לו אין״ קתני אמאי, והקשה ,ן״הרמב

 נקבה ואם מנה זכר אם״ שאמר דמתוך, ותירץ. שאמר ממה יותר שיתן

 בשביל מנה היינו, מנה ונקבה זכר אם שאמר דמה מפרשים היינו, ״מנה

 יטול ונקבה זכר אם״ דאמר גרסינן דלא, כתב א״הריטב ובחידושי. אחד כל

, אחד כל כנגד מנה דיטול דעתין סלקא ולהכי, סתם״ יטול״ אלא״, מנה

 .״מנה אלא לו אין״ד לישנא קתני הכי ומשום

 הפילה יבשר אם, למעוטי ה״בד ם״הרשב פירש .נפל למעוטי׳, גמ) יג

 מיקריא הכי ומשום ,חי בנולד אפילו דמיירי, כתב א״והריטב .אשתך

 . יום שלשים שהה שלא אלא, ״לידה״

 נמי מצי דהוה, ש״הרא׳ תוס בשם מקובצת השיטה כתב .שם׳, גמ) יד

 ניחא אלא. הספק על דעתו דאין, ואנדרוגינוס טומטום למעוטי, למימר

 .הכל ודברי נפל למעוטי למימר ליה

, א״הריטב ביאר .דמעברת להא נכסי ביתהולד לה דאמר ההוא׳, גמ) טו

ביאר, דציוה כבר נכסיו  יש אומריםבשם ו, אחרים יורשים לו דהיו

לאחרים בצוואת שכיב מרע, ועל ידי שציוה לעובר מבטל אותה צואה, 

ואף על פי כן, אם לא זכה העובר עדיין צואה ראשונה קיימת, וסיים דאינו 

  מחוור.

 .זכר אשתי ילדה אם האומר הונא לרב נחמני רב איתיביה׳, גמ) טז

 משום דמתניתין, פירושא בחד כתב האומר ה״ד:) קמ( לעיל ם״הרשב

 הכא מקשי מאי כן אם), שם( ש״הרש והקשה. המת דברי לקיים מצוה

 לומר ישאולי ו. [כלל הקנאה ידי על אינו במתניתין הרי. הונא אדרב

 בשכיב בין בבריא ןבי ענין בכל מיירי דמתניתין, ם״הרשב דכוונת, בדוחק
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 ]. מרע בשכיב דוקא לאוקמה ׳לגמ ניחא הוה ולא, מרע

 בן יוחנן כרבי ולוקמה עלה מדקאמר איירי מרע בשכיב ,נכסי ה״ד׳ תוס) יז

 אדרב לה אמרינן לא הא) א,א ענף, לח סימן( המרחשת תמה׳. וכו ברוקה

׳, התוס כוונת וביאר. ״קני לעובר מזכה״ד דקתני אמתניתין אלא, הונא

 מרע בשכיב אבל, בבריא דוקא הונא דרב דדינא נימא דלא לאפוקי אתוד

 דעל כיון, ברוקה בן יוחנן כרבי למתניתין מוקי כי כן דאם, דקני מודה

 לא הכי בלאו כן אם, מרע בשכיב מתניתין מיירי אוקימתא להאי כרחך

. מרע בשכיב אף הונא דרב דדינא כרחך על אלא. הונא אדרב קשיא

 בבריא דמיירי ומשמע, ״אחר ידי על״ כתב לעובר והמזכה ה״ד ם״וברשב[

 יוחנן דרבי לדינא ליתא דבבריא מהא׳ התוס שהוכיחו ומה. קנין שצריך

גבי  דאף ,נפשט, מינה ושמע ה״ד.) קלא( לעיל ם״הרשב לדעת, ברוקה בן

 ].ברוקה בן יוחנן רבי אמר בריא

 איך, ן״מבהר בחידושי הקשה ׳.וכו היא מאיר רבי ליה ולימא׳, גמ) יח

 ביבמות פסק גופיה איהו, קנה לא הכא דפסק הונא רב הא, בזה יתורץ

]. הבאה באות ועיין. [לעולם בא שלא דבר מקנה דאדם מאיר כרבי.) צג(

 אלא, הונא רב דברי בזה לתרץ באו לא נמי הכי דאין, ן״הרמב ותירץ

, תירצו א״והריטב א״והרשב. ״שנאה מי יודע איני״ שאמר מה על להקשות

 בא שלא דבר״ במקנה אלא מאיר כרבי פסק לא הונא דרב ,לומר דיש

 לא גופיה מאיר דרבי אף, ״לעולם בא שלא דברל״ במקנה ולא ״,לעולם

, ביאור והוסיפו. ל״והמהרש), א באות( ח״הב הגהות וכתב וכן. כךב חילק

 בין ״לעולם בא שלא דבר״ בין לחלק סברא דיש השתא ידעינן דכבר דאף

 מאיר דרבי השתא לן פשיטא הוה מקום מכל, ״לעולם בא אשל דברל״

 מיירי מאיר דרבי משום, ״לעולם בא שלא דברל״ב אפילו דמהני סבר

. ״לעולם בא שלא לדבר״ למקנה דמיד, שאתגייר לאחר האשה במקדש

 וכן]. ראוי שאינו אלא[ הוא בעולם שישנו דבר שאתגייר דלאחר, ומשני

 ם״הרשב דמדברי, שם כתב עוד .ש״הרא׳ תוס בשם מקובצת השיטה ביאר

 משמע ,״מאיר כרבי ליה סבירא גופיה איהו הא״ שכתב ליה ולימא ה״בד

, והקשה. קנה לא לעובר דמזכה פסק אמאי, גופיה הונא ארב דהפירכא

 לתרץ, אדרבא אלא, הונא אדרב לאקשויי דאתי משמע לא ׳הגמ דמלשון

 על גם קשה וזה. [סמוךדב ״׳וכו ליה ולימא״ד ודומיא, הונא רב דברי

 ]. ן״הרמב פירוש

 הראשונים קושיית על תמה א״הגרע ובחידושי. הקודמת באות עיין) יט

, ״לעולם בא שלא לדבר מקנה אדם״ד מאיר רבי דסבר דאף, ל״והמהרש

 מיירי הונא רב אבל, מתניתין מיירי ובהא, לעולם כשיבא שיזכה היינו

, זכי דלא הונא רב אמר רושפי, מיד שיקנה מנת על לעובר שזיכה באופן

 .עובר שהוא בשעה זכיה בר אינו עצמו דעובר לומר יש עלמא דלכולי

 ועיין נמי באות הבאה.

, מאיר כרבי לאוקמה דבעינן האד:), קכז( לעיל א״הרשב כתב .שם׳, גמ) כ

 דמי, ומיתת לאחר נולד דאם, אביו בחיי העובר שנולד באופן דוקא היינו

 להקנותם יכול אין ,גוסס כשהוא לו נפלוש דנכסים ,התם דאמרינן להא

 נמי והכי. לעולם שבאו בשעה קנין בר שאינו כיון, מאיר לרבי אף מעיקרא

 .הקנאה בר שאביו בשעה לעולם שיבא בעינן ,הזוכה העובר לגבי

, בעולם שישנו בדבר מאיר לרבי ליה דשמעת אימור ה״ד ם״רשב) כא

 הרי לו הנקנית דהאשה׳ וכו לקנות זמנו הגיע לא שעדיין אלא קנין בשעת

 אמרינן בעלמא דהא, תמה ש״הרש. נתגיירה לא שעדיין אלא בעולם היא

:). לג מציעא כבבא( כלל בעולם שאינו בדבר אף מאיר לרבי דמהני

 שאינו בדבר בפירוש איירי לא מאיר רבי דבאמת דאף, כתב א״והריטב

 דברב דאףסבר  מאיר דרבי ,בידם היתה קבלה מקום מכל, כלל בעולם

 מאיר לרבי ליה דשמעת אימור״ דאקשינן והא, מהני כלל בעולם שאינו

 במקנה אבל, לעולם בא שלא בדבר דמהני דסבר לן דקים דאף היינו, ״׳וכו

 .מהני מאיר דלרבי קיבלנו לא לעולם בא שלא לדבר

 ישראלית אמו את מאכיל ואינו ,ד״בתוה), הראשון( דתנן ה״ד ם״רשב) כב

 ה״ד׳ התוס כתבו וכן. הוא זר זרה במעי דעובר יוסי לרבי ליה דסבירא׳ וכו

 שאינו דמה, כתבו למאי ה״ד.) סז( ביבמות׳ והתוס. י״רש בדעת דתנן

 אפילו דהא, הוא דזר מטעם לאו כרחך על, ישראלית אמו את מאכיל

:), סט( ביבמות כדאיתא, מאכיל נמי כהן מבעלה אתידזר הוא, אי  ממזר

 ש״והרש. ״מאכיל אינו ילוד דאינו״ קראמ דילפינן משום בזה הטעם אלא

 אינו כרחך על, זר נקרא אמו דבמעי דכיון, טפי גרע דעובר, קושייתם יישב

 .שיולד עד כהן של זרעו קרוי

, ן״הרמב בחידושי ביאר ׳.וכו היא ברוקה בן יוחנן רבי ליה ולימא׳, גמ) כג

 דעתין סלקא להכי, היא כירושה ברוקה בן יוחנן דרבי דהנחלה דכיון

. אביו בהנחלת יזכה כך, כשיווֵלד שיורש דכשם, לעובר במנחיל אף דיהני

 מיירי ובהא, ברוקה בן יוחנן לרבי אף יהני לא, מתנה בלשון כשיתן אבל

, ד״בסוה) השני( דתנן ה״בד ם״הרשב וכן כתב. קנה דלא פסקש הונא רב

 אינו דאם ומבואר. [ליורשו שראוי שלו לעובר במזכה מיירי דבמתניתין

 על תמה א״הגרע ובחידושי]. יקנה דעובר לה משכחת לא ליורשו אויר

 על והא, ״מאתים נקבה אם מנה זכר אם״ ,במתניתין דקתנימהא , דבריהם

 עובר להאי כלל ליתן צריך מה כן לא דאם, בן לו יש שכבר מיירי כרחך

 משום לבת מתנתו מהני איך, כן ואם. הכל יורש ממילא הא, הוא זכר אם

[ועיין . ליורשו ראויה אינה הבנים בין בת הא, ברוקה בן יוחנן ירב הנחלת

 ] יש אומריםמה שכתבנו לעיל אות טו בשם 

 ׳.וכו לעולם שבא בדבר ברוקה בן יוחנן לרבי דשמעת אימור׳, גמ) כד

, גמורה בירושה אפילו קנין לו אין דעכשיו דכיון, ן״הרמב בחידושי ביאר

 ידי על לו שניתנת בירושה כלל ניק לא להכי, לכשיולד אלא ירושתו דאין

 לה וסבר ברוקה בן יוחנן רבי ולימא״ דאמרינן והא. לכשיוולד אף אביו

 בהנחלה הדין הוא, דממילא בירושה מיד דיורש דכיון היינו, ״יוסי כרבי

 .כירושה דדינה כיון, עובר בעודו אף יזכה ברוקה בן יוחנן דרבי

 ביאר׳. וכו ברוקה בן חנןיו רבי נקט דאמאי תימה ,ולימא ה״ד׳ תוס) כה

 ברוקה בן יוחנן דרבי בהנחלה מעלה דאין פירשו׳ דתוס, א״הגרע בחידושי

 משום היינו, ברוקה בן יוחנן רבי מדברי דמייתינן והא. ממתנה יותר

 ראוי הוא שאף, בעובר אף דמיירי משמע״ ליורשו שראוי מי על״ דמלשונו

 אף ולעולם, הוא הקנאה בר דעובר מיניה מוכח כן ואם, כשיולד ליורשו

 בדבר ברוקה בן יוחנן לרבי ליה דשמעת אימור, ודחינן. כן הדין לרבנן

״, ליורשו שראוי מי״ הלשון בכלל אינו דעובר, דהיינו׳, וכו לעולם שבא

 וסבר היא ברוקה בן יוחנן רבי ולימא, מקשי והדר. יורש אינו השתאד כיון

 בכללעל כרחך  כן אם, יורש וברע יוסי דלרבי דכיון, כלומר, יוסי ׳כר לה

 וכתב. נמי עובר ,״ליורשו שראוי מי״ ברוקה בן יוחנן רבי של לשונו

 דבעינן למאי אף[ קנה לא לעובר דהמזכה דפסק גופיה הונא דרב, א״הגרע
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 צריך], הוא קנין בר דעובר מוכח ברוקה בן יוחנן דמרבי השתא למימר

 משום והיינו, פוסל אינו דעובר ואמרי יוסי ארבי דפליגי כרבנן דסבר לומר

 כל, זכיה ליה לית דממילא בירושה דאפילו וכיון. [זכייה ליה לית דעובר

 ].במתנה שכן

, לדחויי מצי דהוה, ן״הרמב בחידושי כתב .במבשרני ליה ולימא׳, גמ) כו

 אלא[ מאתיים והנקבה מנה נוטל הזכר ונקבה זכר בילדה אמאי כן דאם

 דבמתניתין    ,יא באותה לעיל הובאש ן״הרמב לשיטת כלום יטול לא

 דלא משום אלא], למבשרני בנו בין חילוק ויש, תאומים בילדה מיירי

. דחי מינה ועדיפא], יטול לא דבתאומים[ כך כל דינא האי לן פשיטא

 למימר ליה הוהד״, נוטלת״ קתני אמאי ,למידחי מצי הוה דעוד וכתב

 משום״ למימר ליה הוהא ה, ״מנה נוטל זכר״ קתני אמאי, ועוד״. יטול״

 . אמר מינה דעדיפא אלא״. מנה נוטל הזכר

, במבשרני למתניתין לאוקמה דבעי דלמאי, א״המהרש כתב .שם׳, גמ) כז

, במבכרת דמיירי) א בעמוד( כשמואל, ליה עדיפא דבת הא לשנויי צריך

 יותר בת בבשורת ליה ניחא ולהכי. [לבנים יפה סימן תחילה דבת ומשום

 עדיפא בתו הרווחה דלענין קמא שינויא ךשיי לאהכא ד]. בן מבשורת

 .למבשר אלא ,לבת נותן אינו דהא, ליה
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 אם דאמר, ולימא ה״בד ם״רשב פירש. לכשתלד דאמר ליה ולימא׳, גמ) א

) ף״הרי בדפי. כו( בקידושין ן״והר. לכשתלד מנה ליה תנו זכר אשתי תלד

 והא, לכשתלד אמר כאילו הוי ילדה אם שאומר דכל, פירושא בחד כתב

 אם״ קתני דבמתניתין דכיון, היינו, ״לכשתלד ליה ולימא״ הכא דמקשינן

 .הדיאכן ל אמר שלא ואף, קאמר לכשתלד כן אם ״ילדה

 פירש .קנה לכשתלד קנה לא לעובר המזכה נחמן רב דאמר׳, גמ) ב

 לתקן שצריך אלא, בעולם כישנו לעובר דחשיב, לכשתלד ה״בד ם״שבהר

 ן״הרמב בחידושי כתב וכן. לגמרי לקנות ראוי דאז, לכשתלד מרולו לשונו

 אלא, במקצת לעולם שבא דבר לעובר חשיב נחמן דרב:), עט( לעיל

 והקובץ. לכשיולד לו זכין אבל, לו זכין ואין לזכות יד לו אין שמעכשיו

 לקנות ראוי שאינו כל דהא, ם״הרשב דברי על תמה) תצ אות( שיעורים

. שתתגרש לאחר איש אשת במקדש כדחזינן לעולם בא שלא דבר מיקרי

 בשם מקובצת והשיטה א״והריטב. הבאה באות החשן הקצות בדברי ועיין

, ״לעולם בא שלא דבר״ הוי דעובר סבר נחמן דרב, כתבו ש״הרא׳ התוס

 דבר״מ, ״לעולם בא שלא דברל״ להקנות מהני דיותר ליה דסבירא אלא

 .לדבר ה״ד:) יג( יטיןבג׳ התוס כתבו וכן. ״לעולם בא שלא

 דוקא היינו, לכשתלד דמהני דהא), ה בסימן( ש״הרא כתב .שם׳, גמ) ג

 דקאי או, העובר כשנולד הזוכה ברשות וישנו ,במשיכה לו כשהקנה

 בסודר אבל. כשנולד הזוכה ביד והשטר ,בשטר קרקע דהקנה או, באגם

 דכבר[ מהני לא בחזקה וכן. לכשיולד למריה סודרא דהדרא כיון, מהני לא

 מהני דלא, הקשה) ט״ה ממכירה ב״פ( למלך והמשנה]. לכשיולד כלתה

 אבל, עכשיו הקנין שמתחיל כיון, מעכשיו באומר אלא, באגם עומדת

 דלא.) פב( בכתובות אמרינן, יום שלשים לאחר אלא תקנה לא באומר

 דלא ועובר. ממש זוכה ברשות שלשים לאחר עומדת כן אם אלא ,מהני

 החשן והקצות. שלשים לאחר אלא תקנה לא כאמר הוי, ומעכשי זכי מצי

 אלא, מיד הקנין שיתחיל שייך נמי דבעובר, תירץ) ד ק״ס, קצז בסימן(

 קנין בו שיתחיל שייך היה לא דאם. עובר בעודו להגמר לויכ הקנין שאין

 הקובץ שהקשה וכמו. (לעולם בא שלא דבר מיקרי הוה ודאי, כלל

 ).תהקודמ באות שהובא שיעורים

 אלמא הוי יורש עובר מעוברת דאשתו כיון ,להחזיר חייב ה״ד ם״רשב) ד

 דאף) ח״הי ומתנה מזכיה ב״פ( משנה הלחם וכתב. קנה לעובר המזכה

 לו יש אם להו דמספקא להחזיק נתכוונו דלא, פירש ורבא ה״בד ם״רשבהד

 רבא לדעת דאף, וחזינן. תפיל לא ושמא מעוברת אשתו או׳ וכו יורשין

 שפירש מה, אביו נכסי יורש ודאי לכשיולד מקום מכל, לעובר יהזכ דליכא

 מהא דהראיה ,לומר צריך, קנה לעובר המזכה אלמא ם״הרשב כאן

 רק הקושיא ׳דבגמ והא. כשיולד להחזיר סגי ולא, מיד להחזיר דצריכים

 אחר דאפילו דחזינן, טפי אלימתא קושיא דהך משוםהיינו , סיפאה מכח

היינו  ,רבא תירץש דמה אמנם לפי זה ייצא. [זקתןח מהני לא העובר שמת

, והיינו משום מיד להחזיר אותם מחייביםד אקושיא מסיפא, אבל ארישא

ואולי יש לומר, דאף רבא יודה לסברת אביי  .)ג.א. (שהעובר זכה לא תירץ

(דלדידיה מיתרצה שפיר), ותירצו היה בגוונא אחרינא, רק לקושיית הגמ׳ 

 אי דאף, כתב יונה דרבינו בעליות אמנם]. הבאה מהסיפא. ועיין באות

 .לאלתר להחזיר חייבים מקום מכל, זכיה ליה לית עובר

, ן״הרמב בחידושי ביאר .שאני ליהימא הבאה ירושה אביי אמר׳, גמ) ה

:)], קמא( לעיל כדאיתא[ בירושה זוכה דעובר דסבר יוסי כרבי דהיינו

 יוסי אדרבי בהא רבנן פליגי דלא דסבר, נמי אי. יוסי כרבי לברייתא ומוקי

 שאני רבא דאמר והא]. ששת רב בדעת בן ה״בד׳ התוס שביארו וכמו[

 . יוסי כרבי ולא כרבנן לה דמוקי משום היינו׳, וכו התם

 דרבינו בעליות ביאר .מעיקרא בידייהו מרפיאן דרפוי התם שאני׳, גמ) ו

 היו ואילו, מספק והחזיקו, לא או מעוברת אשתו אי ידעי דלא דכיון, יונה

 מכל, זכיה לעובר אין אם דאפילו, מחזיקים היו לא מעוברת שהיא יודעים

 דעת דעל אמרינן, מעוברת שהיתה נמצא אם ולכן. לכשיולד יורש מקום

 רוצים מעוברת היא אם דאפילו להדיא יתנו אם אבל. החזיקו לא כן

 .יהני, תפיל אם מהשתא לזכות

 רב לעיל דקאמר הא ניחא והשתא ,ד״בתוה, אחד יום בן ה״ד׳ תוס) ז

 ליה דמשמע ,ן״הרמב בחידושי ביאר׳. וכו דתניא לה אמינא מנא ששת

 .גופיה יוסי רבי מדברי לייתי, כן לא דאם, כרבנן אפילו אזלא סתמא דהאי

׳. וכו הפילה דלבסוף כיון בראשונה המחזיק קנה לא אמאי ,ד״בא) ח

 בן היה לא םא ,נמי הכי דאין, זו קושיא מכח כתב ן״הרמב ובחידושי

 בנפל מיירי לא והכא. מעיקרא זכי דלא מילתא איגלאי, בסוף קיימא

 זכי גוונא בכהאי דוקאד ,ראשו שיצא קודם ומת, חדשיו שכלו אלא, ממש

 .מעיקרא
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 השיטה כתב׳. וכו עובדא הוה והא ברישא מיית דהוא למימרא׳, גמ) ט

 ,ברישא מיית דהוא דפעמים למימר מצי דלא, ש״הרא׳ תוס בשם מקובצת

 כיון, ומנחיל נוחל דאינו אמרינן ומספק, ברישא מייתא דאמו ופעמים

 עליו הבית בנפל:) קנח( לקמן דתנאי בפלוגתא תלוי גוונא כהאי דבספק

 כרחך ועל, בדבר פלוגתא דליכא משמע, כאן התנא ומסתימת, אמו ועל
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 .עובדא מההוא מקשינן ולהכי ,ברישא מיית איהו דלעולם לומר צריך

 ם״הרשב גירסת וכן׳. וכו אמר דרבא משמיה יוסף דרב בריה מר׳, גמ) י

 דאמרינן דהא, עולה גירסאהאי דל, ן״הרמב בחידושי וכתב .מר ה״בד

 משמיה יוסף דרב בריה מר דאמר לישני הני ככל והילכתא״ בסמוך

 והיינו. זוכה דעובר דאמר מאן ליישב דאתי, שינויא אהאי אף קאי, ״דרבא

 מאליה הבאה דירושה ומשום, בירושה זכיה ליה אית דעובר לן דקיימא

, ״׳וכו שממעט לומר אמר יוסף דרב בריה מר״, גריס ן״הרמב אבל. שאני

 הלכתא״ דאמרינן הא ,כן ואם. רבא בשםלהאי תירוץ  תירץלא ד היינוד

 אעיקר קאי, ״דרבא משמיה יוסף דרב בריה מר דאמר לישני הני ככל

 דהאי אאוקימתא קאי לא אבל, בכורה חלק ממעט אינו דעובר מימרא

 צריך ואין, כלל יורש אינו דעובר לן דקיימא לומר יש ולעולם. [ברייתא

 ].אוקימתא להאי

׳ ובתוס׳. וכו רחמנא אמר יכיר׳ וכו אביו מיתת לאחר שנולד בכור׳, גמ) יא

 כתב א״והרשב ״.לו וילדו״ד מקרא לה ילפינן לא אמאי, הקשו בכור ה״ד

בגוונא , הדרשות בין מינה נפקא דאיכא, י״רש בשם שפירש ד״הראב בשם

, בחייו שהיה כל לו שנולד מיקרי״ לו וילדו״ דלענין, גוסס כשהוא נולדש

אולי ו[ .הוא הכרה בר דלאו, גוסס כשהוא נולד אף ממעטינן מיכיר אבל

 .)].ג.א. (הכרה בר מיקרי נמי דגוסס׳, התוס דעתיש לומר ד

 ה״בד ם״רשב פירש .בנו אצל קרובה אדם של ודעתו הואיל׳, גמ) יב

, דפירשו מרבוותא דאיכא הביא א״והריטב. לבו בכל ומקנה דגמר, קרובה

 לטירוף חששו בנו אצל קרובה דדעתו דכיון, מרע בשכיב דוקא דהיינו

 מעליותא מאי הכי לאו דאי, ודאי נראה דכן וכתב. בעובר אף דעתו

 גריעותא משום היינו זוכה אינו דעובר דהא, בנו אצל דקרובה דדעתו

 ביבמות ן״הרמב בחידושי כתב וכן. דמקנה גריעותא משום ולא דידיה

 מקובצת השיטה אבל. לכשיולד אלא, מעכשיו זוכה אינוש והוסיף:), סז(

 גמר דלא משום לעולם בא שלא בדבר דהחסרון, ש״הרא׳ תוס כתב בשם

כן מהאי טעמא ו. [בנו אצל קרובה דדעתו טעמא האי מהני ולהכי, ומקני

תשו׳  ( ט״המבי כן נראה שסברו ].כשיולדאלא , עובר כשהוא יזכה לאנמי 

 הואיל, מהני, לעולם בא שלא דבר לבנו דבמקנה, כתבש) קלז סימן ב״ח

 . בנו אצל קרובה אדם של ודעתו

 דאי, כתב יונה דרבינו עליותדב עוד מצינו דנחלקו הראשוניםגמ׳, שם. ) יג

 בירושה נמי זכי כרחך על, בנו אצל רובהק אדם שלא שדעתו מה מהני

 יותר, קרובה שדעתו היכא הקנאה אלימא לא דודאי, מאליה הבאה

 לעובר מזכה יוחנן דלרבי, כתב א״הרשב אמנם. מאליה הבאה מירושה

 . יורש אינו דעובר סבר ולעולם, מאליה הבאה מירושה עדיף דידיה

 אות( שיעורים ץבקוב ביאר .כוותייכו הלכתא או כוותן הלכתא׳, גמ) יד

 למי מינה ונפקא, יותר לסמוך ראוי מהאמוראים מי על דהספק), תצט

סבר  ירמיה רביד. מהן אחד על לסמוך וצריך ,בהלכה להכריע יוכל שאינו

 אטו״ ליה דאמר אבהו ורבי, יותר הזקן על לסמוך דראוי, מכרעת דזיקנה

 .מכרעת אינה דזיקנה וסבר ,פליג, ״מילתא תליא בקשישותא
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 ם״שבהר פירש. כלום אמר לא אמר המנונא ורב׳ וכו וחמור את׳, גמ) א

 וכתב. כלום זה בלא לזה להקנות בדעתו נגמרה דלא, קנה לא ה״בד

 דידע משום, גוונא בכהאי דוקא היינו דינא דהאי.) קכט( לעיל ד״רי׳ התוס

. נתכוין בדברים להפליגו, וחמור את ליה אמר כי הלכך, קנה לא דחמור

 מהני לא מינייהו חד דבאמת אף, יקנו ששניהן סבור שהיה באופן אבל

 מתנה בלשון לראובן אחת שדה שנתן כגון, [חברו קני מקום מכל, לקנות

 לרב גוונא בכהאי דאף, סובר יצחק דרבינו והביא]. ירושה בלשון ולשמעון

  ועיין באות הבאה. .כלל קני לא המנונא

 שהקנה מי לגבי קמאי נחלקוד הביא ),תרה סימן( במרדכי. שם׳, גמ) ב

, שאמרו דיש. אחת בבת ומעות ומטלטלין קרקעות, סודר בקנין לחברו

 נקנה מטבע שאין לפי המעות קנה דלא היכי וכי, וחמור כאת דהוי

 דמי דלא, כתב שמחה ורבינו. קנה לא והקרקע המטלטלין גם, בחליפין

. אחרים בקנינים נהנק מטבע אבל, הוא קנין בר לאו דחמור, וחמור לאת

 כיון, דיקנה פשיטא הקודמת שבאות ד״רי׳ התוס לדברילכאורה ו[

 .)]ג.א. (להקנות שנתכוין

 דאדם, ששת רב ה״בד ם״שבהר פירש .הכל קנה אמר ששת ורב׳, גמ) ג

 אבל. יקנה משניהם לקנות שיוכל שמי בדעתו וגמר קונה חמור שאין יודע

, לשניהם נכסיו כל נותן כאילו דהוה, ששת רב דסברת, כתב א״הריטב

 שאין יודע שאינודהיינו דאף . [האחר שיקנה, לקנות יכול זה שאין ומה

שמשמעות דבריו דוקא משום  ם״כרשב ודלא, חברו יקנה, קונה האחד

 ].שאדם יודע שאין חמור קונה

 ם״רשב פירש .הוא וחמור את ואמאי׳ וכו תורם כשהוא לפיכך׳, גמ) ד

 ביאר. המתוק נמי הכי תרומה בה חיל לא דמר היכי כי, ואמאי ה״בד

, המתוק על ומהמתוק המר על המר מן לתרום דיכול דאף, א״המהרש

 קישות שתורם בסתמא אמר אלא, כן שיחול פירש שלא כיון מקום מכל

 המתוק כנגד הוא המר דגם דבריו לפי להיות צריך, קישואין ט״מ על אחד

. טבל ישאר קישואין ט״שבמ מהמתוק חצי כן ואם, המר כנגד המתוק וגם

 והכי. חברו קני, קני מצי לא דחד דכיון, כוליה קני וחמור דאת כרחך ועל

. המתוק כנגד המתוק חייל, המתוק כנגד לחול יכול לא שהמר כיון, נמי

 .ש״ורש ל״מהרש ועיין

 החיצון והלא זה על מזה יתרום לא למה׳ וכו תימה ,לך אין ה״ד׳ תוס) ה

 דאף, כוונתםד א״המהרש ביאר. הפנימי וריפט והפנימי החיצון יפטור

 מכל], הקודמת באות שנתבאר וכמו[ כן לחול דצריך אמרינן לא דבסתמא

 הםל ניחא ולא. להוסיף צריך ולא, להדיא כן שיפרש׳ התוס מקשו מקום

 יותר מר בזה יש שמא למיחש דאיכא, כשהוא ה״בד ם״הרשב בפירוש

 להאי לחוש צריך דאין, ש״הרא׳ תוס בשם ביאר מקובצת ובשיטה. מאינך

 .הכרי כל פוטרת אחת חטה דמדאורייתא כיון, מר יותר יש בזה שמא ספק

. תיובתא אויא רב דמותיב בחלמא אויא בר הונא רב דחזאי היינו׳, גמ) ו

 לכן קודם שראה, מרדכי לרב אמר אשי דרב, מגאש י״הר בחידושי ביאר

. החלום פתרון ידע ולא, אצלו בא אויא דרב בריה הונא שרב, בחלום

 היינו ,אמר, אויא דרב משמיה תיובתא האי מרדכי רב לו שאמר ועתה

, אצלו אויא רב אביו שיבא רמז שזה, בחלמא אויא בר הונא רב דחזאי

 .היינו ה״ד ם״רשב בכוונת נראה וכן. תיובתא בהא והיינו
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 מייתי לא אמאי, א״הריטב הקשה .לא לכתחילה אין הביא אם׳, גמ) ז
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. ״אחד בכלי וארבעים אחד בכלי שישים מביא״ בהדיא דקתני ,מרישא

גם  דאפשר אלא, כן שמצותו הכונה דאין, ברישא לפרש דמצינו, ותירץ

 מקשי להכי. עדיף מחצה על מחצה לעולם אבל, דכהאי גוונא להביא

 .קאמר לכתחילה למצוה דרישא מינה דמוכח, דסיפא מיתורא

 כשאין זה דכל אומרים דיש, א״הריטב בכת .לבנות לבנות ראויין׳, גמ) ח

 אמרינן, לאשתו בראוי אבל, לאשתו ראויין אלו דברים שאין או, אשה לו

 .בגמרא כך פירשו מדלא, נהירא דלא, כתב א״והריטב. שדר דלאשתו

 יתנו, הוילתרוי הראויים דברים יש דאם, רמה היד כתב .שם׳, גמ) ט

, ולזה לזה דראויין, כתב) ד״הי ומתנה מזכיה ו״בפ( ם״הרמב אבל. לשניהם

 יותר בנו אצל קרובה אדם של שדעתו, משנה המגיד וביאר. לבנים נתנוי

 ה״והרמ ם״דהרמב, כתב), הבית בבדק, א, רמז בסימן( יוסף והבית. מבתו

 במפרש דוקא מיירי ם״דהרמב, פליגי דלא, כתב) שם( ח״הב אבל. פליגי

 ביד אמנם. [סתם יתוב לבני בשולח דוקא מיירי ה״והרמ, לבניו ששלח

 ].לבניו ששלח במפרש אף דמיירי ,דבריו בסוף מבואר לפנינו רמה

 מיתה בשעת דאם, מהירושלמי הביא לכלתיה ה״בד ם״הרשב .שם׳, גמ) י

 יורשיו על דעתו מרע דשכיב, א״הרשב וביאר. בכלל הבנות אין, שדר

 הדין מרע בשכיב דאף ,משמע, בהכי מפליג דלא דילן ומתלמודא. דוקא

 .יג באות ועיין. לבנות לבנות דהראוי, כן

 בדפי: סו( יוסף הנימוקי ביאר .שדר לכלתיה כלתא ליה אית אבל׳, גמ) יא

 לבנותיו ולא, להם קרובה ודעתו לפרנס בניו על שמוטלות כיון), ף״הרי

 כלתו אדם שמכבד, כתב גרשום רבינו ובפירוש. אחרים על שמוטלות

 בחזקת הוי כלותיו שיטלו הדמ, כתב רמה והיד. בנו חביבות משום

 .שדר דלכלתיה אמרינן ולכך, בעליהן

 פירש .לכלתיה ומשדר בנתיה שבק לא נסיבן לא בנתיה ואי׳, גמ) יב

 ואף. [לזון עליו מוטלת אינה באינסיבא דדוקא, לכלתיה ה״בד ם״רשב

 מקום מכל:), קלא( כדלעיל בתו במזונות חייב אינו נמי אינסיבא דבלא

 בדפי: סו( יוסף והנימוקי .)].ג.א. (תה, דעתו עליהן אולזו הדרךכיון ד

 היכי כי להשיאן שרוצה כיון, בנתיה איניש שביק דלא, ביאר) ף״הרי

 . להו יונסב אינשי עלייהו דקפצי

 הקשה. ׳וכו וברתא ברא ליה הוה לבניי נכסי להו דאמר ההוא׳, גמ) יג

 איוד הא, הנכסים כל יטול הבןש לשונו לפרש יש אם אמאי, א״הריטב

 לבנות דהראויים אמרינן ובסמוך, לבנות הראויים דברים גם יש נכסיו בכל

 שהביא כהירושלמי דילן תלמודא דסבר, מזה והוכיח. לבנות ינתנו

 ינתנו לבנות הראויין אמרינן לא מרע דבשכיב, לכלתיה ה״בד ם״הרשב

 פליג דילן דתלמודא דנקטי  באותלעיל  שהובא א״כהרשב ודלא. [לבנות

 ].בזה מיאירושל

 ניחא דלא דהא, חיים התורת כתב .עזריה איתן ובני אמר יוסף רב׳, גמ) יד

 דהתם משום, באורייתא דכתיב״ אליאב פלוא ובני״ד מקרא למילף ליה

 דלהכי לומר יש כן ואם״, ואבירם ודתן נמואל אליאב ובני״ בתריה כתיב

 .דידיה בנים בני משום, רבים בלשון״ פלוא בני״ כתיב

 דלכאורה), ח בסימן( ש״הרא כתב. ׳וכו ברא ובר ברא הלי הוה׳, גמ) טו

 מה לפרש יש ולהכי, אחד בן אלא לו היה שלא משום הספק דכל, משמע

 פשיטא, בנים שני לו ביש אבל. ברא אבר נמי קאי, רבים בלשון בני שאמר

, בנים בבני מותר הבנים מן מהנודר דפשטינן והא. בני ברא לבר קרי דלא

 בן אלא ליה לית אפילו, ענין בכל מיירי תניתיןדמ ליה דמשמע משום

 ואין, ענין בכל דהספק, מפרש תם דרבינו, הביאאמנם . הבן ובן אחד

 נמי בנים דבני לומר יש דלעולם, הרבה בנים או אחד בן לו יש אם חילוק

 .בנים לשון בכלל

, רמה היד כתב .ברא ברא לבר אינשי קרו לא אמר אשי רב בר מר׳, גמ) טז

 אמרינן, בנים בני אלא ליה דלית היכא אבל, בן ליה בדאית קאדו דהיינו

 . ברא בכלל דהוו

 זוזי אבוה שבק ספרא רב מדאמר נראה ואין ,ד״בתוה, ואם ה״ד׳ תוס) יז

 נוטלים דהגדולים, כתב ן״הרמב ובחידושי. לכולהו דשקלינהו משמע׳ וכו

 למחצה כאריס נוטלין אחיהם של ובחלק, בחלקו שהשביחו מה כל

 של במחצית חצי ועוד שלו מחצה ליטול בעי ספרא ורב. ורביע לשליש

 .שלו במחצה אלא עיסקא עבד לא ספרא דרב, נמי אי. כאריס אחריו

 ן״הרמב בחידושי. דמו דפליגי כמאן דזוזי נשך באיזהו אמר הא ,ד״בא) יח

 צריך אין דבזוזי, נתחדשו. הכי אמרינן שנים בפני כשחלק דדוקא, תירץ

 .דפליגי כמאן אמרינן לא חלוקה בלא אבל. שלשה של דין בית
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 ט״בפ( ם״הרמב׳. וכו גירסיה שביק לא הוא רבא גברא ספרא רב׳, גמ) א

 שעה תורתו מניח שאינו גדול םחכ תלמיד דהיינו, כתב) ה״ה מנחלות

 אנו אין דבזמנינו דנראה), ף״הרי בדפי. טז( יוסף הנימוקי וכתב. אחת

 . אחרים לדין שוה מרבנן צורבא ודין, אספר כרב וחשובים ראויין

 הקשה׳. וכו הבנות בין בת כגון או, ד״בתוה, יורשת באשה ה״ד ם״רשב) ב

 לי שהניח מה ראו״ דמתניתין לישנא גוונא בכהאי שייך דמאי, א״המהרש

 ם״דרשב דנראה, וכתב. ירושה בהאי כלל לבעל שייכות אין הרי״, בעלי

 באשה קאי לא, בעלי לי שהניח מה ראו אמרה ואם דקתני דהא ,מפרש

). בעלה מנכסי כתובתה שתבעה( באלמנה עצמו בפני דין והוא, יורשת

 שלא זו אבל״ ואם ה״ד׳ התוס קושיית נמי תיישבת זה דלפי, ש״הרש וכתב

 אלא, ירושה שנוטלת מיירי לא דהסיפא״׳, וכו מכתובתה כלום לקחה

 .כתובתה שנוטלת

 בית לו שיחד, ייחד ה״בד ם״רשב רשפי .ועליה בית אביו לו ייחד׳, גמ) ג

, המשתה לצורך העליה גם שייחד, כתב א״והריטב. גביו על עליה שיש

 .בבית החופה אבל

 בחידושי כתב .סנדלא ליה ותלא לבריה אנסביה זוטרא מר׳, גמ) ד

 הקנו דלא, הבית מקנה שאינו עדים בפני להודיע מצי הוה דודאי ,ן״הרמב

 .סנדלא לתלות קל דבר לעשות הלי דניחא אלא, כרחו בעל חכמים

, א״הגרע בחידושי הקשה. ומפקיד נפקד ,שלשתן במעמד ה״ד ם״רשב) ה

 ם״הרשב נקט ואמאי, במלוה אפילו רב דאמר מסקינן:) יג( בגיטין הא

 .ונפקד מפקיד

. ובעדים בקנין להקנות חכמים הזקיקו ולא ,ד״בתוה, קנה ה״ד ם״רשב) ו

 עדים להביא להטריח חכמים רצו דלא, והלכתא ה״בד׳ התוס כתבו וכן

 כמו, עדים בעי לא בקנין הא, א״הגרע בחידושי והקשה. קנין ולעשות

, יכחיש שמא עדות שרוצה משום ואם. קנין ה״ד.) מ( לעיל׳ התוס שכתבו

 .שלשתן מעמד תקנת יועיל לא כךל הרי
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 וביאר .גרסינן הכי ה״בד ם״הרשב גירסת וכן השותפין אחין׳, מתני) ז

 וכתב .שותפים שהן אחים היינו השותפין דהאחין, ן״הרמב ידושיבח

 דוקא האי דינאד), כא סימן, ן״לרמב המיוחסות( א״הרשב בתשובות

 חלקו שלא זמן כל האחים רואים שאנו לפי, שותפין בשאר ולא, באחין

, גריס) יב בסימן( ש״והרא .קיים האב וכאילו ,אחד כאילו הבית בתפוסת

 אחין בין לא חילקד), קעז בסימן( הטור כתב וכן. השותפיןו האחין

 .שותפיןל

 שמחמת, אחין ה״בד ם״רשב פירש .המלך לאומנות אומנות האי׳, גמ) ח

׳. וכו אחד חודש זה מבית שמעמיד המלך שמנהג, זו לאומנות נפל אביהן

, עשירותו מחמת לאומנותו נוטלו שהמלך דמיירי, כתב ן״הרמב ובחידושי

 ממון מחמת שנטלוהו נמצא, בעצמו עשיר אינו ואם, המלכים דרך שכן

 דמיירי, כתב) ו״ה מנחלות ט״בפ( ם״והרמב. לאמצע הוי ולהכי, האחים כל

 כדי תחתיו בנו שנעמיד במלכות ואמרו, זה בדבר ידוע אביהן שהיה

 .הבאה באות ועיין. היתומים עם חסד לעשות

 הב שנפל אחרת אומנות אבל, תנא ה״בד ם״רשב פירש .שם׳, גמ) ט

 שאינה דבאומנות, כתב מגאש י״הר בחידושי אבל. שלו הריוח, מעצמו

 כתב וכן. לעצמו השכר, האחין מחמת מינוהו אפילו, המלך אומנות

משום  המלך באומנות דדוקא, וביאר, יהונתן רבינו בשם מקובצת השיטה

 מרובה טורח של באומנות אבל, גדולה הרווחה בה ויש טירחא בה איןד

 אומנות דדוקא, מגאש י״הר טעם ביאר) א סעיף קעז ימןבס( ז״והט. לא

 שאר כן שאין מה. עלה דעתייהו סמכא ומעיקרא, מצוי הוא המלך

 ם״הרמב דברי פי על ביאר) ג ק״ס שם( המשפט והנתיבות. אומנות

 לעשות התכוין שהמלך משום לאמצע שהשכר), הקודמת באות שהובא(

 בשאר כן שאין מה, םלכול השכר שיהיה ודעתו, היתומים עם חסד

 .הפעולה עבור אלא נותנין שאינן אנשים

 מקום דמכל, יונה דרבינו בעליות כתב .לאחין אחין מחמת אם׳, גמ) י

 ט״בפ( ם״הרמב אבל. חולקין והשאר, לפועל כראוי פעולה שכר נוטל

 לכל, זו בעבודה שישתכר השכר וכל שיטול הפרס הרי, כתב) ו״ה מנחלות

 הביא שם א״והרמ). א סעיף, קעז בסימן( ערוך חןהשל העתיק וכן. האחין

 ״.אומרים יש״ בשם יונה רבינו דעת

 הביאו חולה ה״בד׳ והתוס׳. וכו בפשיעה שחלה אלא שנו לא׳, גמ) יא

 לה שאין לרפואה קיצבה לה שיש רפואה בין דמפליג, מהתוספתא

 קאי דהתוספתא׳ התוס דכוונת, כתב) קעז בסימן( יוסף והבית. קיצבה

) שם( הטור על ותמה ,ירוחם רבינו כתב שכן והביא. שיעהבפ אחלה

 באונס ובחלה, עצמו משל מתרפא לעולם דבפשיעה, להיפך שכתב

 אות( ח״הב ובהגהות. קיצבה לה שאין ברפואה דוקא, האמצע מן מתרפא

כן  לבאר שאפשר א״המהרש כתב וכן, הטור כדברי׳ התוס דברי ביאר) ה

, באונס בחלה דוקא מיירי התוספתאד, א״הרשב כתב וכן׳. התוס דברי

 משל יתרפא בעצמו פשע שאם לומר סברא אין, בפשיעה בחלה דאי

 .א״הריטב דעת וכן. אחיו

 על ניזונים הקטנים אין לעיל דתנן להא דמי ולא ,חלה אבל ה״ד׳ תוס) יב

 דרך ומתפרנסין דניזונין מיירי דהכא, כתב א״והרשב׳. וכו הגדולים

 ובהא, מהני מוחים אם אבל. אהדדי מחליו הן שותפין דסתמא, שתיקה

, שם א״הרשב בשם ב אות. קלט לעיל הובא וכן. (דלעיל מתניתין מיירי

 ).מיחו בלא אפילו מיירי דהתם דמתניתין ,׳התוס ודעת

, אבל ה״בד ם״רשב ופירש ׳.וכו יין כדי לחברו השולח אבל׳, מתני) יג

 מזכיה ז״בפ( ם״והרמב. ולשמוח לאכול הולך שאינו או, חופה בלא דהיינו

 וכדי יין כדי לו ששולח מה, הנישואין בעת דאפילו, כתב) ו״הט ומתנה

 במעות אלא השושבינות דיני נאמרו ולא, דין בבית נגבין אין, ופירות שמן

 .א״הריטב כתב וכן. בלבד

. האמצע מן חוזרת חוזרת כשהיא שושבינות לאביו נשתלחה׳, גמ[) יד

 אינו פה על דמלוה:), קעה( לקמן רידאמ ושמואל לרב, לכאורה צריך עיון

, קלא לה אית שושבינות ושמא. הלקוחות מן ולא היורשים מן לא גובה

.). קלט( לעיל וכדאשכחנא, הלקוחות מן אף וגובה בשטר כמלוה וחשיב

 .)]ג.א(

 ה״ובד אסי רב ה״ד ם״ברשב עיין .במפרש כאן בסתם כאן׳, גמ) טו

 שאמר היינו דסתם, ם״בהרש בשם כתב יונה דרבינו ובעליות. כדתניא

 ומפרש. והוליך מהם אחד ועמד, השושבינות יוליך מכם אחד בסתם לבניו

 בעצמו יונה ורבינו .השושבינות להוליך לו ואמר מבניו לאחד שקרא היינו

 לשמוח הלך מהבנים ואחד, סתם שושבינות ששלח היינו ״סתם״ד, ביאר

. מבניו אחד םש על השושבינות ששולח שפירש היינו ״,מפרש״ו. עמו

 דלא, לן משמע וקא. עמו אחיו יחלקו ולא לו שתחזור נתכוין לכך דודאי

 ולכבודו לבן לאחשובי, הבן שם על שהשושבינות האב שאמר דמה תלינן

 שהשושבינות ״מפרש״ש, פירש אסי רב ה״בד ם״הרשבאמנם . [נתכוין

. יאלהד כן שפירש מאחר, לן קמשמע מאיד וצריך עיון .הבן לאותו תחזור

 רבינו כפירושפירש ״מפרש״ , כתב) ד״הי מנחלות ט״בפ( ם״והרמב.)]. ג.א(

 כשתחזור, סתם בניו בשם שלחה אם אבל, אמנם א״סתם״ כתב, יונה

 שלא הוי״ סתם״ יונה דלרבינו, יונה כרבינו לאדהיינו דו. [לאמצע תחזור

 בשם ששלחו ולכאורה כיון. סתם בניו בשם פירש ם״ולהרמב, כלום פירש

 אינו לאמצע דחוזרת והא. לאב ולא ,לבנים החיוב דמעיקרא נמצא, ניוב

. אביהם ולא, הממון לתבוע הם יכולים האב בחיי אףד, ירושה מדין

 מקצתן שעשו האחין״ דמתניתין תנא נקט אמאי ולכאורה צריך עיון

 דרב לאוקימתא הרי. האב מת דעכשיו, דמשמע, ״האב בחיי שושבינות

 .)].ג.א. (לאמצע חוזרת האב ייבח כשחוזרת אף, אסי

, ושמואל ה״בד ם״הרשב ופירש .עסקינן ביבם הכא אמר ושמואל׳, גמ) טז

 הבן לאותו חוזרת, מבניו אחד ידי על שושבינות השולח האב דלעולם

 ברייתא דהא, אסי אדרב לאפלוגי אתי לא דשמואל, כתב א״והריטב. לבדו

 אתי דרבותא אלא, ״מפרש״ל ״סתם״ בין חילוק דיש, ליה מסייעא

. דיבם גוונא בכהאי למתניתין לה משכחת במפרש דאפילו, לאשמעינן

), ם״וכרשב( הבן לאותו חוזרת דלעולם סבר דשמואל, כתב ד״הרי והפסקי

 ולא, שלח שהאב מיירי, לאמצע חוזרת ״בסתם״ד בברייתא דקתני והאי

 ולהכי, עצמו לאב לחזור השושבינות ודין, שושבין הבנים מן אחד נעשה

 .לאמצע חוזרת כשמת

 

 דף קמה ע"א

 הריטב״א,הקשה גמ׳, הכא נמי נימא תנו לי שושביני ואשמח עמו. ) א

למה ליה למפרך מטעם תנו לי שושביני ואשמח עמו, תיפוק ליה דאין 
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שושבינות ניגבית אלא בעונתה דהיינו בימי החופה. ותירץ, דמיירי שכבר 

קודם שמת, עונתה היתה חופה, ואנן סלקא דעתין דכל שנכנס לחופה 

דכי אמרינן חוזרת בעונתה ולא קודם לכן, הר״ם, הוי. ועוד תירץ בשם 

הוה סלקא דעתין דהיינו כשהוא קיים וראוי לעשות החופה אבל כשמת 

 מיד הגיע עונתה.

אמאי מודה ר׳ הריטב״א, הקשה גמ׳, ואתא ר׳ יהודה הנשיא לומר וכו׳. ) ב

מודה כשמת הוא, והא  נתן דמהני מנהג במתה היא לבטל הלכה, ולא

מנהג מבטל הלכה. ותירץ, דמנהג שנעשה בתנאי בני העיר,  קיימא לן

מבטל הלכה ככל תנאי שבממון שקיים, אבל מנהג סתם, אינו מבטל דין 

ואין דינו מחוור יפה, והכא במנהג סתם  גמור, אלא בדבר שהוא רופף

בל במת הוא, עסקינן, ולפיכך גבי מתה היא שאין דין ברור מהני מנהגא, א

סבר ר׳ נתן דהווי נגד הדין, דשורת הדין יכולה היא שתאמר תנו לי בעלי 

הנשיא לא מהני מנהגא אלא בסבלונות דלכולי  ולר׳ יהודה ואשמח עמו.

 עלמא אין דינם ברור.

הריטב״א, פירש גמ׳, והכא בקידושין לטיבועין נתנו קא מיפלגי וכו׳. ) ג

אלא על מנת להחזיר, והיינו יותר  דלאו לטיבועין נתנו משום שלא ניתנו

משוה פרוטה, דאילו שוה פרוטה לטיבועין ניתן, דאי לא היאך מקודשת, 

והיאך צריכה גט, ואם זינתה למה נידונת הא התראת ספק היא. ואף על 

גב דבעלמא מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה, היינו חוץ מקידושין, 

והוסיף, שמוסיף מעל  ירי,המאשלא יאמרו אשה נקנית בחליפין. וכן כתב 

 הפרוטה אינו אלא כעין סבלונות.

דרבינו  בעליותהקשה גמ׳, והא מקום שנהגו להחזיר מחזירין קתני. ) ד

מאי שנא דלא קשיא ליה אר׳ נתן, והא מקום שנהגו שלא להחזיר  יונה,

אין מחזירין קאמר, והיאך אמרת דקידושין לאו לטיבועין נתנו. ותירץ, 

להחזיר, מסתמא לטיבועין נתנו, ולא היה מצפה דכיון שנהגו שלא 

לחזירתן אם תמות, הואיל ונהגו שלא להחזיר. אבל אדר׳ יהודה הנשיא 

קשיא ליה, דטעמא דאמר לטיבועין נתנו משום שהוא מתייאש מחזרתן, 

ואמר בלבו לתתן על דעת שלא יחזרו, הלכך כשנהגו להחזיר, מתנה הוא 

 אינני חפצה ליתן לו מתנה.דקא יהבי, ויכולה אשה זו שתאמר 

 דלקמן כי הני תנאי דלעיל דפליגי בקידושיןרשב״ם ד״ה והני תנאי, ) ה

, דהטעם דלא פירש איפכא דהני תנאי המהרש״ללטיבועין ניתנו. ופירש 

דהני תנאי דאייתי לא  דלעיל כי הני תנאי דלקמן. משום דקשיא ליה,

פשר היה לומר מוכחי דפליגי בקידושין לטיבועין נתנו, דהתם נמי א

 דפליגי ב״תנו לי בעלי וכו׳״.

ובדכתב לה מן  אם וכו׳, (הראשון)רשב״ם ד״ה בתולה גובה וכו׳ ) ו

ולא , דהיכא דלא כתב לה בעיא היא בכתובות (דף פט:) האירוסין

הוכיחו, דיש כתובה לארוסה  ד״ה ואם(סה.)  בקידושין ותוס׳איפשיטא. 

טא בכתובות, משום דאי אפילו לא כתב לה. וביארו, דהא דלא איפשי

. והרשב״א אפשר להוכיח ממתניתין, אבל מהגמ׳ בקדושין שפיר מוכח

(הכא) כתב כתוס׳, והביא, דיש שדקדק מדאמרינן ״דהדר ביה״, ולא 

״בדמת״, דדוקא גרושה דבעל כרחה יוצאה והוא מוציאה מדעתו, אבל 

 בשמת הוא, דיוצאה בעל כרחו, אין לה כתובה אלא אם כן כתב לה.

שכך היו רגילין לעשות חשבון ד״ה נותן לה שלושים חצאים,  תוס׳) ז

ביאר, דמשום דמספקא אית ליה לר׳  הרשב״אוכו׳. אולם מחצאי סלעים 

יוסי דאין לה אלא החצי ממה שנתן לה בקידושין, נקט כולה בחצאין. ומה 

ראיה מלקמן (קסו:) ״ספ״ל מלמעלה וקפ״ל מלמטה״, ופירש  תוס׳שהביאו 

 (שם) פירש באופן אחר.הרשב״א פלגי וק׳ פלגי,  ס׳ ברבינו יעק

דהא דקאמר הריטב״א, פירש גמ׳, אמר ר׳ נחמן בכל מקום שנהגו וכו׳.  ) ח

דנהגו ״בכל מקום״ אין כוונתו משום מנהג המקום, אלא דדינא הכי, 

דקידושין לאו לטיבועין ניתנו. והיינו דאמרינן ״תרגמוה נהרדעי״, כי הוא 

ודנין כמותו, אבל על שאר בבל על מי נסמוך. ואמרו מקומו של ר׳ נחמן 

 רבה ורב יוסף דבשאר בבל קדושי לא הדרי, דלטיבועין ניתנו.

ששולח אחר וכו׳ ונראה בעיני דתרי גווני רשב״ם ד״ה מוהרי הדרי, ) ט

(סח. מדפי הרי״ף), פירש,  הנמוקי יוסףנינהו מוהרי וסבלונות. אבל 

דרכם לשלחם קודם קדושין מיקרו  דמוהרי היינו סבלונות, ומשום שהיה

 מוהרי, מפני שממהר לשלחה.

דהשתא דאמרינן הכא דאפילו הריטב״א, כתב  גמ׳, אמר ר׳ פפא וכו׳.) י

מת הוא מוהרי הדרי, ואפילו קידושין הוו הדרי אי לאו משום גזירה, הוא 

הדין דאינה יכולה לטעון ״תנו לי שושביני ואשמח עמו״, דהא לעיל 

תנו לי בעלי וכו׳״ ילפינן לה, ומעתה לא בעינן מההיא דשמואל ד״

סח.  -(סז:  שהרי״ףלאוקימתא ד״שמח עמו שבעת ימי המשתה״. והעיר, 

מדפי הרי״ף) כתב לההיא אוקימתא, ומאידך כתב למסקנא דידן, וכתב 

דהרי״ף סבר דאפילו לא אמרינן ״תנו לי בעלי וכו׳״ יש לנו לומר תנו לי 

זרת בעונתה (פירוש, שהרי לא הגיע המת שושביני מטעם דשושבינות חו

תנו לי בעלי ואשמח ״ לומרלה ודיכ האדתלינן לה לעיל ב לחופה), והא

פסק ובעליות דרבינו יונה . כל שכן שראוי לומר תנו לי שושביני וכו׳ ״עמו

דהיכא שמת הוא, יכולה היא לומר ״תנו לי בעלי וכו׳״, ומשמע דטעמא 

 גזירה בעלמא. דקידושין לא הדרי לא הוי מטעם

הרי הוא הריטב״א, הקשה גמ׳, דאיכא דשמע דהא ולא שמע דהא. ) יא

עצמו נתן גט ואיך יחזור ויקדש אחותה. ותירץ, דדילמא לא חייש ויעבור 

ת הקידושין ולא ראו הגט יטעו בדבר, רַ זָ ויקדש אותה, והעולם שראו חַ 

דא ולא ימחו בו. עוד תירץ, דקידושין תופסין באחותה לאו דוקא, וח

מינייהו נקט, דהא איכא נמי שיאמרו דקידושין תופסין בה לקרוביו, 

 ואותם קרובים יודעים בהא ולא יודעים בהא.

 

 דף קמה ע"ב
רשב״ם  פירשגמ׳, ואין בה משום רבית דלאו אדעתא דהכי יהב ליה. ) יב

שאם רצה פוחת לו אלא מתוך שמחת ריעות הרבה בדורון. ד״ה דלאו, 

פירש, דהא דמרבה בשושבינות היינו  ד״הראב בשםובשיטה מקובצת 

 משום כבוד עצמו לעשות לו שם, ולא משום רבית.

כי שמא לא יפרע לו לעולם. הקשה  תוס׳ ד״ה ואין הבכור, בתוה״ד,) יג

דעל כרחך מיירי כגון שמת אחר שנשא, דאם מת קודם בחידושי הגרע״א, 

ברור ואיך שנשא קיימא לן לעיל דיכול לומר ״תנו לי וכו׳״. ואם כן החוב 

שייך לחוש שלא יפרע לעולם, הא נגבית בבית דין, ונשאר בצריך עיון 

(לעיל אות ח) הרי״ף בדעת  הריטב״אגדול. [אמנם לפי מה שכתב 

דלמסקנא אינו יכול לומר ״תנו לי וכו׳״, לכאורה לא קשיא מידי. 

 (ש.ב.ק.)].

שיכול לומר כן דוקא  הריטב״א,פירש גמ׳, לכשתשא אשה אחרת. ) יד
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 ודע שדעתו לישא אחרת, כגון ששידך או קידש אותה.כשי

לא אשמחך יותר ממה ששמחתני רשב״ם ד״ה לכשתשא אשה אחרת, ) טו

שאיני חפץ בשמחה יתירה. דהיינו, שבאשה ראשונה השמחה מרובה, 

וכיון שאינו רוצה בעצמו לשמוח אלא שמחה פחותה, אינו חייב לשמחו 

פירשו להיפך, יד רמה הר״י מיגאש והאלא באופן שהוא שמחו. אמנם 

לפי דמה שעתה רוצה שישמחו בנשואי ראשונה היינו שמחה פחותה, 

, מה שאין כן חבריושחיבת הראשונה טורדת את לבו מלשמוח עם 

דהיינו דכיון, שהוא עשה בשנייה. ועוד אלא שזה לבו רעב וזה לבו שבע. 

בקש אינו יכול עתה שושבינו ל , שנשא אשה שניה,עמו בשמחה מרובה

לעשות עמו בשמחה גרועה הימנה. אבל אם עשה עמו בשמחה ממנו 

גרועה ובקש ממנו לעשות עמו בשמחה מעולה הימנה הדין עמו, ואין 

 .הראשון יכול לומר לו איני שמח עמך אלא כדרך ששמחת עמי

פי׳ שיפרע לו בשתי נשים בכל תוס׳ ד״ה עשה עמו באחת וביקש וכו׳, ) טז

והר״ר יצחק בר מרדכי פירש דגרסינן וכו׳, אחת חצי שרוצה לישא זו 

ביאר עוד,  ובר״י מיגאש אתי שפיר. ומיהו גירסת הספרים וכו׳איפכא 

באשה אחת שאהבתו יותר ונפשו מתדבקת בה יותר,  דאיכא טפי שמחה

ועוד שמי שנושא שתי נשים כאחת כיון שהן צרות זו לזו מתקנאות הן זו 

פירש,  ד״הראב בשםצת ובשיטה מקובבזו ונמצא שהוא טרוד ביניהן. 

שיכול לטעון שגנאי היה לו לבא בחצי שושבינות, או שטירחא היא לו 

 לבא ב׳ פעמים.

סוגיית גמרא , גמראד״ה רשב״ם  פירשגמ׳, הכל צריכין למרי חטיא. ) יז

ותרוצי משניות וברייתות וזהו עיקר הגמרא שאם לא הגמרא אין למדין 

״ה דאמר מר) פירש, יד. ד הוריות( והבאר שבע. הלכה מתוך משנה

, דמאי מהני ״חטיאדמרי ״לאף מאן דאית ליה זוזי בעי טעמא דמילתא דד

לא צריך לכולי  ״מרי חטיא״, אבל הואי לא משכח חטיא למזבן ב ,ליה זוזי

דאית  כיון ,עלמא כולי האי, דאי נמי לית ליה זוזי למזבן בהו שאר מילי

מי לעתיר סלעין דלית ליה יכול למחייא בגווייהו. ועוקר הרים ד ןליה חטי

לא  וואי לא ,ליה זוזיאהנו  ,, דאי משכח מאן דמזבן ליה חיטין בזוזיטיןח

מהני  ,דאי משכח מאן דתנא ליה מתניתא ושמעתתא ,כלומר .ליה ומהנ

כמה מילי  ,פוליהליה חידודיה ופלפוליה, דיכול למידק מנייהו אגב פל

מאי  ,דתנא ליה מתניתאדלא יכלי שאר אנשי למידק, ואי לא משכח מאן 

 .מהני ליה פלפוליה

גמ׳, אמר ר׳ זירא אמר רב מאי דכתיב כל ימי על רעים זה בעל גמרא ) יח

דלכולי עלמא בעל גמרא עדיף  (חידושי אגדות), המהרש״אביאר  וכו׳.

מבעל משנה, וימיו רעים היינו כי ירא, כי שגגת תלמיד חכם נעשים 

שחושב שאינו עושה עבירות. כזדונות. אבל בעל משנה טוב לב, משום 

ומאן דפליג עליה סבר שתלמיד חכם יודע להיזהר אף משגגות, ובעל 

 משנה עובר בזדונות.

גמ׳, מסיע אבנים יעצב בהן אלו בעלי משנה בוקע עצים יסכן בם אלו ) יט

(חידושי אגדות), ד״אבנים״ היינו יצר הרע  המהרש״א ביאר  בעלי גמרא.

 .כו׳ואם אבן הוא נמוח  וכו׳, בך מנוול זה אם פגע ל:), קדושיןבוכדאיתא (

יצר אבנים שהוא יעצב, כי זקוק הוא לעמול להסיע  ״בעל משנהד״ דהיינו

 בתענית( היינו כדאיתא ,עצים וגו׳אבל  .להזהר אף משגגותעל מנת  הרע,

קטן  ,מה עץ .עץ חיים היא מרשנא ,לעץ ברי תורה,למה נמשלו ד ,)ז.

היינו ד ,הקטנים מחדדים את הגדולים מים,למידי חכאף ת ,מדליק הגדול

שעושה לו עצים קטנים היינו מי  ״בוקע עצים״ו .יותר מכלם יומתלמיד

יש בו תועלת מתוך פלפולו עמהם לעמוד על אמתת  ,שהם תלמידים

 , ולא יכשל בשגגה.הדברים

 

 דף קמו ע"א
. משמע עמהופעמים אוכל שם  [רשב״ם ד״ה השולח סבלונות, בסוה״ד,) א

כל לבדו, לא מחל. ולכאורה צריך עיון מהא דאיתא בגמ׳ לקמן גבי דאם א

מעשה דרכב ושתה בשמחתו קודם הכנסו לבית, דלא אכל עמה, ומשמע 

דלא הזכיר ואמנם עיין בפירוש ר״ע מברטנורא שאף על פי כן מחל. 

 בפירושו ״עמה״]. 

דאין הריטב״א, כתב מתני׳, השולח וכו׳ אפי׳ בדינר אינם ניגבים. ) ב

דק מלשון ״אינם ניגבים״ שאינם בעין, ואם היו בעין היו נגבים. דהוא לדק

הדין אם היו בעין אינם חוזרים, והאי דנקט לישנא דגוביינא אגב סיפא 

 נקט ובסיפא אפילו אם לא היו בעין נגבים.

ופירש כדי שיבואו עימה לבית רשב״ם ד״ה שלח סבלונות מרובין, ) ג

, דהיינו כגון ששלח ליות דרבינו יונהבע בעלה וכו׳ וה״ה למועטין. ופירש

ג׳ וד׳ זוגות מלבושין, דודאי לא שלחן לבלותן קודם נישואין, [והכי נמי 

 נראה כוונת הרשב״ם].

היינו עשוין  ה סבלונות העשוין ליבלות אין נגבין, בסוה״ד,״ד ׳תוס) ד

במועטות בעינן דוקא שאין עשוי לבלות אבל במרובים  א״נלבלאות 

 דא״נהרש״ש), הגיה (כמו שפירשו המהרש״א י נגבין. אפילו בבלות נמ

פירוש אחד,  היינו ראשי תיבות ד״אין נגבין״, ונמצא שתוספות כתבו

ובסופו רצו לומר, דבמועטין נסתפקה הגמ׳ מה דינם אם לא בלו, אבל 

 מרובים (אינן עשוין לבלות) לא נסתפקה, דפשיטא דניגבין.

ד״ה כגון בייבא  שב״םר פירשגמ׳, איבעיא להו, מהו שישלש. ) ה

 ,מיני צעיפים וקישורי נשים שהן דבר מועט ומחיל להו לגמרי, בוסיבכתא

משמע  אבל תכשיטין חשובין תיבעי לך. ,לא שנא בלו ולא שנא לא בלו

מדבריו דפשיטא לן, דודאי לא מחל כל הסבלונות אם לא אכל בשווי 

מנה ואכל  פירש, דמיבעיא לן אם שלח חמישיםהר״י מיגאש דינר. אבל 

בחצי דינר, האם מחל כל החמישים מנה, או דלמא מאי דתנינן מאה מנה 

 לאו דוקא, ולעולם בעינן אכילת דינר כדי שימחול.

היכא דהדרי סבלונות מי רשב״ם ד״ה שבח סבלונות מהו, בתוה״ד, ) ו

הדרי שבח שהשביחו כגון שלח לבית חמיו צאן ובקר וילדו. משמעות 

(ד״ה הריטב״א ן נסתפקו אם יחזרו אם לא. אבל דבריו, דאף שהולדות בעי

שבח סבלונות מהו) נקט, דפשיטא דכל שהוא בעין יחזור. והכי מבעיא לן, 

וליתנהו כיצד משלמים, כבשעת אכילה דהוי כשולח  ואכלםכשהשביחו 

יד בפקדון, או דלמא כדמעיקרא כששלחם, כיון שהיו סבורין שיתקיימו 

תורת גזל ושליחות יד, והוה ליה כאיתבר הנישואין וברשות אכלי, ולאו ב

 ממילא דמשלם כדמעיקרא.

הקובץ הקשה גמ׳, או דלמא כיון דאי אבדי או מגנבי בעי שלומי וכו׳. ) ז

(תק״ט), מאי שנא ממתנה על מנת להחזיר שאינו חייב בגניבה שיעורים 

ואבידה. ותירץ, דלמאי דבעי למימר דהשבח שלה, על כרחך גוף הדבר 
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יבת להחזיר החפץ או דמיו בתורת חוב. והקשה, דאם כן שלה, אלא שחי

דכתב, דאבידה וגניבה  בחידושי הגרע״א,אפילו באונס תתחייב. ועיין 

מדבעינן לומר מהאי טעמא דקם ברשותה גם לענין איירי אפילו באונס, 

 ההיא כי מסבר ,שלא נזכר מזה הדין בראשונים ובאחרוניםותמה  .שבח

 ,דלא בא לידה בתורת שמירה רק בתורת מתנה כיון ,מקום לדון דפטורה

 הרא״של צייןו ).חו״מ סו״ס שמ״ו( לחן ערוךוהוי כמו לוקח לל׳ יום בשו

 גבי מתנה ע״מ להחזיר. )פ״ג דסוכה(

דאמרן דלא הדרי אם לא בלו בשעת חזרה אותן רשב״ם ד״ה בעי רבא, ) ח

אי דבכה, המהרש״אשאין עשוין ליבלות מי הדרי עמהן או לא. ביאר 

 ,אם יחזרו העשוין ליבלות עם שאינן עשוין ליבלות נמי קמבעיא ליה גוונא

מדפשיט ליה מההיא דר׳ אחא שר הבירה דמשמע דאיירי שהיו שם עשוין 

 בחכמת שלמה.ת. ועיין ליבלות ואין עשוין ליבלו

 רשב״ם ד״ה ת״ש,, לפירוש הריטב״אהקשה גמ׳, ת״ש סבלונות מועטין. ) ט

עשויין ליבלות, אלא כל שפירש שיחזרו דבסיפא מועטין לאו דוקא 

מי יימר לן דההיא כשעשויין  ,ועוד חוזרים, מי דמי, הא הכא בסתם.

וכיון שהתנה שתשמש בהם  ,דילמא כשאין עשויין ליבלות ,ליבלות

דהא אדעתא דהכי נחית כיון  ,כשלא בלו לודעתו אפי ,ותעשה כרצונה

לאתויי ראיה מסיפא, התנה. ותירץ, דלשיטת הרשב״ם נמי שפיר מצינו ש

דמסתמא כשהתנה שתשתמש בהם בבית אביה, היינו לפי שעשויים 

לבלות, ואני הייתי סבור שהתשמיש מחל לה לכשיבלו, אבל כל זמן שלא 

בלו תחזירם, וכיון שכן, אי אמרינן התם דהיכא דלא בלו לא הדרי, הוא 

ם הדין לסבלונות סתם, ובדין הוא דמצי לאיפלוגי ולומר, שאני הת

 דהתנה.

אי הדרי סבלונות וטען יין ושמן רשב״ם ד״ה דאי טעין טענתיה טענה, ) י

דהדרי הרש״ש, שלחתי לך בעצרת לא הוחזק בדאי בכך והדרי ליה. פירש 

ליה היכא דמודו במקצת, ועל השאר אמרו שאין יודעים, דמתוך שאינם 

 יכולים לישבע, משלמים.

 

 דף קמו ע"ב

אית דגרסי הכי ומוקי תה, בתוה״ד, רשב״ם ד״ה נפלה עליה חורבה ומ) יא

(תריב), הא אין הלשון משמע כך, דקאמר המרדכי הקשה  לה בארוסה.

 תותנית״ ולא ארוסתך. אשתך״

הואיל  הלכך בנשואה מוקמינן לה והכי גרסי׳ ואמרו חכמיםבא״ד, ) יב

מה (סימן טז),  הרא״שונכנס אחריה לבודקה מתה אינו יורשה וכו׳. הקשה 

ואפשר שלא  ,שהוא תקנת חכמיםדמייתי הרשב״ם  ענין אכילת פירות

אבל ירושה דאורייתא מי הפקיע ירושתו  ,תקנו לו כשנתן עיניו לגרשה

(אות  הפלפולא חריפתא. ואטו אב שבנו שונאו לא יירשנו ,אם הוא שונאה

ש) ביאר קושיתו, דאף דירושת בעל נמי דרבנן היא, מכל מקום חיזוק עשו 

, למה ליה בנשואה איירינןאי רא״ש, לה כשל תורה. עוד הקשה ה

 להביאה לתוך חורבה לבודקה, היה יכול לבדקה בתוך ביתו. 

ובתוך כך מתה קודם שנתפייסו.  רשב״ם ד״ה נפלה עליה, בתוה״ד,) יג

תוס׳ ד״ה שנמצאת תותרנית ולכן לא נתפייס. אולם המהרש״א, ביאר 

 דלא היתה תותרנית. רבינו יעקבכתבו בשיטת  נכנס

(פ״ו מזכיה הרמב״ם כתב  רבין סבא וכו׳ סבלונות הדרי. גמ׳, יתיב) יד

הכ״א), דסבלונות הדרי בין מרובין בין מועטין ואפילו אם אכל שם. והשיג 

דבמועטין ואכל למה הדרי, ואי מיירי שהן קיימין הא הוי הראב״ד, עליו 

(שם בהלכה כב) ביאר, והלחם משנה קמו.),  לעילבעיא דלא איפשיטא (

שרבין סבא פליג אסוגיא דלעיל, וסבר דאין חילוק בין בלו  דהרמב״ם סבר,

 ללא בלו, ובין אכל ללא אכל, דבכל גווני אם הם קיימים חוזרים.

ומהכא פשטינן לכל  רשב״ם ד״ה ושמין להם הבשר בזול, בתוה״ד,) טו

(מב:),  הרשב״א בבבא מציעאבזול דהיינו כל הדמים חסר שליש. אמנם 

ידוע הוא, אלא פעמים שהוא יותר מכאן,  שלאו שיעור יש מפרשים,הביא 

ופעמים שהוא פחות מכאן, כדמצינו שצריכים לפחות, מחמת שלא ימכור 

 ביומא דשוקא.

בעליות דרבינו יונה,  פירשגמ׳, מאן תנא דאזלינן בתר אומדנא. ) טז

, ומאן תנא דאית ליה דמבטלין קנין מחמת כקניןדדברי שכיב מרע הוו 

 אומדנא.

ובפרק שני דקידושין  דאזל בתר אומדנא, בסוה״ד,ה מאן תנא ״ד ׳תוס) יז

דהכא הוי אומדנא התוס׳ ד״ה דברים, (דף מט:) הארכתי בה. שם כתבו 

סוף דף נו. מדפי  כתובות(והשלטי גבורים דמוכח ולא הוי דברים שבלב. 

(בקידושין שם) כתבו, דדוקא במכר לא מהני דברים והתוס׳ הרי״ד הרי״ף) 

 אם אנו יודעים שלא היה בלבו ליתן המתנה.שבלב, אבל במתנה מהני, 

 וכו׳וה״ה היה יכול לומר רבנן דידיה ה רבי שמעון שזורי היא, ״ד ׳תוס) יח

האור ו .וכו׳אי נמי משום דר׳ שמעון שזורי אית ליה טפי דאזלינן בתר 

(פ״ב מגירושין הי״ב) פירש, דביוצא בקולר וכן הפורש בשיירא שמח 

ט, בלא תנאי אם ימות, כי אינו רוצה כוונתו לתת את הגט באופן מוחל

שאשתו תשאר עגונה (בקולר חושב שימות, ובשיירא שמא לא ימות אבל 

יאבד זכרו), ולהכי נקטו ר׳ שמעון שזורי, דאיירי במסוכן החפץ לעשות 

 תנאי, כמו בשכיב מרע.

הרי״ף כתב גמ׳, דתניא וכו׳ היוצא בקולר ואמר כתבו גט לאשתי. ) יט

), דהוא הדין לענין מתנת שכיב מרע של היוצא (מובא ברא״ש סימן יח

הרא״ש בקולר, וכן של המפרש ויוצא, דדינם כמצוה מחמת מיתה. אבל 

(שם) כתב, דדוקא היוצא בקולר דינו כן, אבל המפרש ויוצא, אף על פי 

שלענין גט דינו כיוצא בקולר, מפני שהוא בהול ואין דעתו מיושבת, מכל 

 וה מחמת מיתה.מקום לענין ממון לא הוי כמצ

 

 דף קמז ע"א
לאו מן ה מנין למתנת שכיב מרע שהיא מן התורה, בתוה״ד, ״ד ׳תוס) א

דמהא דגרסינן לקמן ״ורבא המהרש״א, מן התורה דוקא דאמר וכו׳. העיר 

אמר ר׳ נחמן״ משמע, דקושטא הוא דר׳ נחמן גופיה פליג על שיטה 

קמו:) ״אמר רבא ( כהרא״ש לעילקמייתא. ותירץ, דצריך לומר דתוס׳ גרסי 

(סוד״ה  בעליות דרבינו יונהאמר ר׳ נחמן״, ולא קשיא מידי. אמנם עיין 

כתב הרב אלפסי) דביאר, דאית ליה לר׳ זירא אמר רב דמתנת שכיב מרע 

(הובא דבריו  הרא״שבשם מהשיטה מקובצת מדאורייתא היא. וכן משמע 

 לקמן אות ה).

ורבינו חננאל פירש  ,רשב״ם ד״ה שנאמר והעברתם את נחלתו, בתוה״ד) ב

מדכתיב את נחלתו את רבויא הוא ולא נהירא דהא אמרינן לקמן וכו׳. 

(ד״ה ורב נחמן) דברי רבינו חננאל, דאי רבי דרש הפני שלמה וביאר 
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מ״העברתם״ גרידא, לא היינו לומדים ירושת הבעל, דדלמא הא דכתיב 

לקמן רשב״ם לשון העברה הוא משום בן לחוד שיורש את אמו, וכדכתב 

, דרבי דריש מהאי קרא דבעל יורש את ד״ה הואיל ובנה בעלה (קט:)

אשתו ובן יורש את אמו. ולכך כתב רשב״ם, דקושטא דמילתא אף לרבי 

ילפינן נמי מקרא ד״את״ לרבות דגם הבעל יורש ומעביר הנחלה. ורבי 

 זירא יליף לה מקרא ד״את״ לדין מתנת שכיב מרע. ועיין באות הבאה.

חמן מאי טעמא לא אמר מוהעברתם ההוא מיבעי ליה גמ׳, ורב נ) ג

, אמאי לא אמרינן דבעינן לקרא הפני שלמההקשה לכדרבי וכו׳. 

ד״והעברתם״, לילף מינה ירושת האב, דבמקום בת אתה מעביר נחלה מן 

(קט.)  לעילהאב, ואי אתה מעביר נחלה מן האב במקום אחין, וכדאמרינן 

. ויישב לפי הרי״ף והרא״שתיקוהו משמיה דרבי ישמעאל ברבי יוסי והע

המובא באות הקודמת, דדווקא מדרשא דרבי ידעינן  רבינו חננאלדברי 

מאי ילפינן מקרא ד״את״, וכיון דרבי זירא יליף מהייתור ד״את״, הוצרכו 

למימר מאי יליף רב נחמן מאותו ייתור, ולא מצינן למימר להדרשא 

ייתור ד״את״ אלא מייתור דילפינן מינה דאב יורש, דהאי לא ילפינן מ

 ד״והעברתם״. 

, הא מאן דדריש לה המהרש״אוכו׳. הקשה  ואית דמפרשי בא״ד,) ד

מ״והעברתם״ לא חשיב ״ונתתם״ מיותר, וכדמסיק אורחא דקרא הוא, 

. ותירץ, דלעולם שפיר יש לקיים פירוש אית דמפרשי למסקנא ם כןוא

נתתם״, לא הוה קסבר ונתתם נמי מיותר, אלא דאמר, אילו הוה כתיב ״ו

 דריש מיניה יתורא, כיון דאורחיה דקרא הוא.

גמ׳, מנשיא בר ירמיה אמר מהכא ״בימים ההם חלה חזקיהו״ וכו׳. ) ה

לאו מן התורה דוקא , דהכא עמנין למתנת שכיב מר׳ ד״ה תוסהכתבו 

דהא רב נחמן גופיה אית ליה לקמן דאינה כשל תורה ועשאוה  ,קאמר

השיטה מקובצת . אבל א הוא דקאמראלא אסמכתא בעלמ ,כשל תורה

כתב, דאף דמדברי קבלה לא ילפינן, איכא למימר גמרא  ש״הרא בשם

 גמירי לה ואתא ישעיה ואסמכיה אקרא.

תהיו במחלוקת, ואל תמרדו במלכות בית דוד, ויום טוב של  אלגמ׳,  ) ו

אלו שייכי  עניניםשלשה , דהבן יהוידעכתב  עצרת ברור זרעו חטים.

שאינו ראוי לבא בקהל  דוד המלך ואג היה מהרהר אחרידהא דדאהדדי, 

היה מהרהר אחריו אחיתופל ו , משום שיצא מרות המואביה.וםחס ושל

שקורין מגילת הטעם ו .חס ושלום ,אשת איששבא על בת שבע בהיותה 

, נפטר בעצרתש ממנה יצאש לגלות יחוסו של דוד המלךרות בעצרת, 

ותיהם של ש ברוך הוא משלים שנהקדווכיון ש, והיה גם יום היוולדו

.), יא( ראש השנהבכדאיתא צדיקים גמורים, גבי  , דוקאיום ליוםצדיקים מ

 ראוי שיהיה שלמהוצדיק גמור, שלא חטא בבת שבע,  יהכל שהלנתברר 

 עשיתיום אל תהיו במחלוקת שיצלכך ו .מקומוממלא נולד מבת שבע ש

במלכות בית דוד, תמרדו  לא, וכדלעיל ואחרי הרהרתישבמה עם דוד 

, יען כי כדלעיל אינו ראוי למלוךבטענה שתחתיו, ימלוך בנו   ששלמהכ

 שבו תתברר טעותי כדלעיל. היינו, ״ברוריום טוב של עצרת ״ו י.טעית

בלול בפטירה ובלידה ש היינו, ״בלוליום טוב של עצרת ״ ,רסה דגרסייולג

תם זרעו אכדלעיל. ומה שאמר להם ״הוא צדיק גמור דהיא ההוכחה ש

עשו שלום עם ביתו וזרעו, כי חיטים רומזים לשלום, היינו  ״חיטים

 ״.הרואה חיטים בחלום יצפה לשלוםד״ .)ז(נ ברכותבכדאיתא 

בשם  בשיטה מקובצתכתב גמ׳, ויום טוב של עצרת ברור זרעו חטים. ) ז

פירש, משום דמביאין בו מנחה חדשה של חטים תוס׳ הרא״ש, דרבינו תם 

 והמהרש״אדוש ברוך הוא על הצלחת חטים של השנה. לכך מגלה בו הק

לאדם כי עץ הדעת שאכל  דעה(בחידושי אגדות) פירש, דחיטה מביאה 

ממנו אדם הראשון חיטה היה. וכיון שעצרת יום קבלת התורה, ויום ברור 

סימן טוב לתלמוד, ד״שמעתתתא בעי יומא דאיסתנא״, ראוי לזרוע בו 

(מוסאפיה סימן בתשובות הגאונים  בין. וכן נראה שהדעתחיטה שענינה 

שמיני ״דיום טוב של עצרת דקתני הכא הוא , מאן דביארקז) שהביא, 

חג  אך דחאו וכתב, דהיינוגבורות גשמים. בו מפני שמזכירין עצרת״, 

 בתוספתא ערכין. וכדשנינו שבועות שהוא יום ששה בסיון ובו נתנה תורה

 י). -(א, ט

אנן אדרבי יצחק סמכינן ולא בתוה״ד, רשב״ם ד״ה אנן אדר׳ יצחק, ) ח

דמידי התורת חיים, אסמני עצרת בשביל שבחג נידונים על המים. הקשה 

, רשב״ם ד״ה הא לן״סמכינן״ קאמר, ״מתנינן״ קאמר. ועוד הקשה לפירוש 

דברייתא דמזרחית לעולם יפה, לבני בבל מיתניא, דאם כן רבי אבא ורב 

אברייתא סמכינן לה״, וממה אשי דמבבל הוו הוה להו למימר ״אנן 

משמע, דהא דרב יצחק בר אבדימי בבני  התוס׳ ד״ה לא קשיאשכתבו 

בבל איירי, ומאי קאמר אנן אדרב יצחק בר אבדימי סמכינן, וכי עשן 

המערכה בימי רבי אבא ורב אשי הוה, והלא זמן מרובה אחר החורבן הוו. 

דאיכא מאן לכך פירש, לפי שאמר דאיכא מחלוקת בצוואת אחיתופל, 

דאמר ״ברור איתמר״ ואיכא מאן דאמר ״בלול איתמר״, ולנהרדעי משמיה 

דר׳ יעקב דאמרי ״לא ברור ברור ממש וכו׳״ משמע דאתי לשנויי דלא 

פליגי אהדדי, דמר אמר חדא ומר אמר חדא, וברור לא ברור ממש אלא 

 דברור נמי בעינן, וכן בלול לא בלול ממש. ועלה קאמר ליה רבי אבא לרב

אשי ״אנן אדרב יצחק בר אבדימי מתנינן לה״, פירוש, דאמר כלפי מערב 

הכל עצבים, ורמינן עליה מברייתא דקתני מזרחית לעולם יפה, דמשמע 

איפכא דמועטין קשין הן, ומשנינן להו דלא פליגי, אלא הא לן והא להו, 

וכיון שבחג נידונין על המים, לכך מסתבר ליה טפי דמתני אהא דרב 

 ולא אסימני עצרת.יצחק, 

שמזרחית מונעת מטר ומביאה בצורת ויוקר , כולן עצביןד״ה רשב״ם ) ט

וכן  גדול ופירות קרקע אינן צומחים אלמא מזרחית קשה ומערבית יפה.

 .ד״ה הכל עצבים(כא:)  רש״י יומאפירש 

אלא שבא״י יפה על כן נראה לפרש וכו׳ ה לא קשיא, בתוה״ד, ״ד ׳תוס) י

הרא״מ ה ברייתא קמייתא מיירי בבני בבל. והקשה ובבל קשה וכו׳. ולפי ז

, דברייתא קמייתא אירא בעשן המערכה שבארץ ישראל, ואין הורוויץ

לומר רואים אותה בני בבל בשעת עליה לרגל, דהלשון ״הכל צופים״ 

משמע כולהו ואפילו בני ארץ ישראל. ומה שהוכיחו התוס׳ מ״וכתב בנים 

הרא״מ הורוויץ והפני כה:), תמהו במוצק זו רוח מזרחית״ (לעיל בדף 

 הא מסקנא דהתם דהיינו כשבא בשפוכתא, והא לא שכיחא. שלמה, 

 

 דף קמז ע"ב

שמא עד שיבואו עדים לקנות  רשב״ם ד״ה מתנת שכיב מרע, בתוה״ד,) יא

ה קנין ״ד (דף מ.)לעיל  ׳הרש״ש, דתוסתטרף דעתו של חולה וכו׳. הקשה 

 . ואי לאסהודי, אף צוואתו בעינן.הוכיחו, דקנין סודר לא בעי בפני עדים
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חיישינן שמא תטרף דעתו בחליו מתוך צער וכו׳ ונראה בעיני בא״ד, ) יב

וביד רמה לאחר שביאר כפירוש . שהוא יודע שלא יקיימו בניו צוואתו

דעתו עליו מתוך שאתה  תטרףכתב, דחישינן שמא הראשון שברשב״ם 

 .מטריחו לעשות דבר יתר על דבורו

ואומר ר״י אין צריך להחזיר אלא מעות  בתוה״ד, ה המוכר,״ד ׳תוס) יג

כ.) כתב,  בבא מציעא(הרשב״א שנתנו בו הלקוחות ולא כל השטר. אמנם 

דלאו מדין אחריות משלם אלא מדין מזיק, ואם כן בעי לשלם כל מאי 

ובקובץ שיעורים דאזיק, וצריכים לשום כמה שוה השטר בשעה שהזיקו. 

סוד חיוב גרמי משום קנס דרבנן, והכא (אות תקכ) ביאר, דתוס׳ סברי די

 לא קנסוהו אלא בדמים שנתן.

דהא הלכתא היא דדיינינן דינא דגרמי.  רשב״ם ד״ה מחול, בתוה״ד,) יד

(כה, ב), דלא חשיב מזיק גמור, כיון שלא זכה הלוקח הקצות החושן ביאר 

אלא בשיעבוד הנכסים ולא בשיעבוד הגוף, ואם כן הוי כמזיק שיעבודו 

 דחייב רק מדינא דגרמי.של חבירו 

אי נמי על ידי קנין וכו׳ ומיהו אם  בתוה״ד,, רשב״ם ד״ה מודה שמואל) טו

דאדרבא המהר״ם, עמד חוזר אם מתנת שכיב מרע במקצת היא. הקשה 

מתנת שכיב מרע דבעי קנין יש לה דין מתנת בריא, ואם עמד אינו חוזר, 

מסרו לו בחייו וליכא למימר דהרשב״ם בעי למימר בלא קנין, אלא כיון ד

הוי כקנין, דממה נפשך אי מיחשיב כקנין אף לענין אם עמד ליחשיב כקנין 

(סו, כו)  ביאר לפי מה שכתב ובשער משפט ולא יהיה יכול לחזור בו. 

(רנ, ד), דמתנת שכיב מרע במקצת והרמ״א (קכה, ט) השולחן ערוך 

זר. והשכיב מרע מסר המתנה ליד המקבל אינו צריך קנין ואם עמד חו

ולכך כיון הרשב״ם  דלא היה קנין, אלא שמסרו לידו בחייו, דמועיל אף 

 במתנה במקצת, ואם עמד חוזר.

גמ׳, אלא אי אמרת דרבנן היא אמאי אינו יכול למחול.  הרי״ף ) טז

מד: מדפי הרי״ף) הוכיח מכאן, דמכירת שטרות מדרבנן, דאי  כתובות(

״ה המוכר), דיכול (שם, דהר״ן מדאורייתא אינו יכול למחול. וביאר 

למחול משום דשטרות אין גופן ממון ואי אפשר להקנותן בהקנאה גמורה 

מן התורה, אלא שחכמים תקנו להם צד מכר, לפיכך יכול למחול. אבל 

, דמכירת שטרות ד״ה קני לך(עו:) לעיל  התוס׳כתבו רבינו תם בשם 

מקרא  (נו:) מאונאהבבבא מציעא מדאורייתא, וכדחזינן מדממעטינן להו 

ד״כי תמכרו ממכר לעמיתך״. וטעמא שיכול לחזור ולמחול אף שמכירתו 

מן התורה, לפי שאין אדם יכול למכור אלא זכות שעבוד שיש לו בנכסי 

אביו, אבל חיוב הגוף שחבירו מחויב לפרוע לו חובו אינו יכול למכור לו, 

הרשב״א וכל שזה מוחל ללוה חיוב הגוף פקע שעבוד נכסים, והקשה 

היאך אפשר שאינו מוכר לו אלא שעבוד הנכסים, הא אין שעבוד , אן)(כ

הגוף שייך גביה קניה ומכירה, ונכסי הלוה המשועבדים אינן של מלוה 

ל:) שמכאן ולהבא הוא גובה.  פסחיםשיוכל למוכרן, דהא קיימא לן כרבא (

ועוד, שאם אתה אומר שכל שפקע חיוב הגוף פקע השעבוד, אם כן איך 

מן היורשים מלוה בשטר, הא פקע השעבוד עם מיתת האב  מלוה גובה

ודחה ראית  שפקע שעבוד הגוף. ועיין בדבריו שהאריך. ונקט כהרי״ף,

יצאו שטרות שאין כיון דילפינן התם ד״חדא דאדרבא , רבינו תם מאונאה

 ,. ועודשאין השטר מכורהתורה העידה ד חזינן, ״גופן מכור ואין גופן קנוי

כתיב , אלא קרא ״שטרות ויצאו קרקעות ועבדים״יצאו  ,בקראכתיב אטו 

דאי מיניה , ואנן דרשינן ״כי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך״ו

יש לו גוף, ומטלטל ה דבראלא ב ,אונאה מדיניה דקראדין אפשר להיות 

אילו דכעין דאוריתא תקנו,  ,תקינו רבנן מכירת שטרותומשום הכי כשה

  .א היתה אונאה נוהגת בהןהיתה מכירתן דאוריתא ל

 העירגמ׳, ומודה ר׳ נחמן וכו׳ אינה כשל תורה ועשאוה כשל תורה. ) יז

(בד״ה ״ובזה אני מסתפק״), דלכאורה צריך עיון מאי בחידושי הגרע״א 

(אליבא  הא גם מכירת שטרות של תורהוכו׳, משני עשאוהו כשל תורה 

אלא דצריך  .ואפילו הכי אינו יכול למחולדר״ת עיין באות הקודמת) 

עשאוהו  ״והעברתם נחלתוד״דהך אסמכתא מקרא לבאר דברי הגמ׳, 

הר״ן  הביא שכן כתבו היינו דעשאוהו ליורשד ,לדרש גמור כשל תורה

לשעבוד עשאוהו ליורש גם י בעינן למימר ד. ולפ) להדיאפ״ט דכתובות(

אמאי אין היורש דהנותן יכול למחול  ,עדיין יקשה י לאו הכידא ,הגוף

סימן רנ״ג ( ש״ךה. ומצא שכן כתב וממילא לפקע החוב ,וד הגוףשעב

וכיון  ״.עשאו כשל תורה היינו דעשאוהו כיורש״ד ,קצרות במילים )סק״ל

 ,דיכול למחול ,דמקבל שטר חוב במתנת שכיב מרע ומכרוחידש, שכן 

מי שלא מצא הוא חידוש וסיים דכיורש דעלמא שמכרו דיכול למחול, 

 לדינא. בצריך עיון שהעיר על כך, ונשאר
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בקנין שאין הלואה בעין ונהי דיכול ה שכיב מרע (הראשון), ״ד ׳תוס) א

להקנות אגב קרקע וכו׳ ותימא לי לימא איתא בבריא בהודאה וכו׳. 

ד״ה  (ע.)ד״ה רב פפא, ובתוס׳ בבא קמא (דף עז:) התוס׳ לעיל אמנם, 

נקטו, דחוב אינו נקנה ד״ה מתנת שכ״מ  (נה:)אמטלטלין, ותוס׳ כתובות 

קצד, ד) כתב, דלא מהני הקצות החושן (הביאו והבעל העיטור אגב קרקע. 

דהלואה דידן סברי  (שם) דתוס׳הקצות החושן אודיתא בחוב. וביאר 

בעל דעת וכאגב קרקע, וצריך לומר דמלוה חשיב דבר שברשותו,  יתנקנ

 שו הבעליםגזל ולא נתייא דדוקא ,דפי הרי״ף)מ .יח בא קמאב(המאור 

כיון דהגזלן אינו רוצה להחזיר, אבל חוב דהלוה רוצה  ״אינו ברשותו״

הא דחוב אינו נקנה בקנין בעינן למימר ד ם כן,לפרוע יכול להקדישו, וא

וכיון דקנין נתפס בו , סודר אינו אלא משום דמטבע אינו נקנה בחליפין

על  דמלוהדעת הבעל העיטור אבל  .נקנה נמי באודיתא ,ומקני אגב קרקע

 דכתבאינו ברשותו, וכסבר דמשום דהיינו ו ,פה אין שום קנין נתפס בו

מלוה מכל מקום  ,דהלוה רוצה לפרועף דא ,)שם (במלחמותהרמב״ן 

 אודיתא. ב ואם כן אינו נקנה נמילהוצאה נתנה, 

בחידושי ותימה לי לימא איתא בבריא בהודאה. מהכא הוכיח  בא״ד,) ב

, דתוס׳ סברי דאין אודיתא נאמנות בלבד, (קמט. סוד״ה ואולם)הגרע״א 

אלא הוי ״קנין״. דאי לאו הכי מהיכא תיתי להו להקשות למינקט 

(אות פו) כתב, דגדר  היד רמהלאודיתא בכלל איתא בבריא. אולם, 

 היינואודיתא ״נאמנות״, ומועיל מדין הודאת בעל דין כמאה עדים. ו

הודאה,  ל ידיריני עטעמא דלא אוקי להקנאה דמקני בריא הלואתו לאח

 .הודאה לאו מתנה היאו ,מתנהלענין הקנאת בשכיב מרע  דמיירימשום 

האבן האזל הקשה גמ׳, הלואה איתא בבריא וכו׳ במעמד שלשתן קנה. ) ג

ומה), הא מעמד שלשתן אינו בגדר קנין, דהא  (פכ״ב ממכירה הט״ו, בד״ה

ע. הוי הלכתא בלא טעמא, ואיך שייך ללמוד ממנה מתנת שכיב מר
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ותירץ, דמתנת שכיב מרע נמי אינה בגדר קנין, דהא אינה אלא לאחר 

מיתה וכבר פקעא רשותו, ועל כרחך דהא דתליא מתנת שכיב מרע בדיני 

מתנת בריא, אינו אלא שתיקנו שיהיו דבריו קיימים שלא תטרף דעתו 

עליו במה שאינו יכול להקנות כמו בריא, אבל בגוונא שגם בריא לא מצי 

 לא תטרף דעתו.להקנות, 

אם נתן דקל לאדם  רשב״ם ד״ה איבעיא להו דקל לא׳ וכו׳, בתוה״ד,) ד

דנקט ״נמלך״, ולא המהרש״א, אחד ונמלך וחזר ונתן פירותיו לאחר. ביאר 

דלא שייר לעצמו ליה דבלא נמלך פשיטא כתב שחילק כל נכסיו. משום 

 ,כלוםכדלקמן גבי בית לאחד ודיוטא לאחד דלא שייר לעצמו  ,מקום פירי

ומיהו הכא לא  .לא מיבעיא התם אלא אם שייר מקום לבעל הדיוטאד

דודאי  ,שייר מקום לבעל הפיריד בגוונאניחא ליה לפרושי דמיבעיא ליה 

לבעל  ,ואם כשנתן הדקל לא שייר לעצמו ,דקלהעיקר המתנה לבעל 

ולהכי מפרש ליה בנמלך מיבעיא ליה אם שייר  .פירות נמי לא שייר

הפירות  כשנתן לאחר מיכן ועל כן ,הדקל וירי כשנתן ללעצמו מקום פ

 .ואם עמד אינו חוזר ,נמי שייר לעצמו מקום פירי ,לאחר

על כן ה איבעיא להו דקל לאחד ופירותיו לאחר, בתוה״ד, ״ד ׳תוס) ה

דהכי קמיבעיא להו, הרשב״א, וכעין זה ביאר . נראה לר״י דאלעיל וכו׳

לא קנה, היינו משום דלא דילמא טעמא דהמוכר פירות דקל לחבירו 

הקנה לו בגוף הדקל כלל, ונסתפק להו היכא דאמר ״דקל לזה ופירות 

לזה״, אי לשון ״דקל״ נמשך נמי לשני, וכאילו אמר ״דקל לזה״ ו״דקל 

 לפירותיו לשני״, או דלמא לשני לא נתן אלא פירות בלבד ולא קנה.

ולם, דאלעיל (קמז:) שכיב מרע שאמר ידור פלוני קאי. אבא״ד, ) ו

, דמסתברא דלענין מכירה או לענין מתנת הראב״דכתב בשם הרשב״א 

בריא קאמר, דאי במתנת שכיב מרע מאי לגבי נפשיה איכא, והלא אינה 

כתב, דכיון והרשב״א אלא לאחר מיתה, והשיור אינו אלא לבניו. 

דמתחלה הכל שלו, בעין יפה שייר, ובניו ויורשיו לאחריו במקומו הם 

 ה.וכגופו דמו לי

הפירות מהו וכו׳ הלכך לישנא אחרינא רשב״ם ד״ה שייר לעצמו, ) ז

אי מספקינן בנמלך המהרש״א והמהר״ם, הקשו . הכתוב בספרים עיקר וכו׳

ונתן לאחר פירות, שמא שייר לעצמו מקום פירות, על כרחך כשנותן אילן 

ומשייר לעצמו פירות שייר לעצמו את מקום הפירות, שהרי כל נמלך הוא 

 ״חוץ מפירותיו״ דגרסי , דלמאי מהרש״אצמו בתחילה. וכתב השייר לע

למיבעיא  וי מציה ,מיהו לפי זה ,דמשום לישנא יתירא קמבעיא ליה ,ניחא

דלא שייר  ם תמצי לומרוא ,ושייר לעצמו פירות ,מעיקרא בנתן דקל לאחד

תירץ, שכשחזר ונתן את הפירות והמהר״ם  .חוץ מפירותיו מהו ,מקום פירי

כא למימר שהוכיח בדעתו שמתחילה היה בדעתו ליתן את לאחר, אי

הפירות לאחר, אף שנמלך עתה, [ודלא כדהבאנו מהמהרש״א לעיל אות 

ד], ולכך איכא למימר, שהקנה את כל הדקל לבעל הדקל ולא שייר 

לעצמו כלום, אבל כששייר לעצמו פירות, איכא למימר דשייר לעצמו גם 

  הוא משייר. הענפים, שהמשייר לעצמו בעין יפה
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בעליות דרבינו הקשה גמ׳, איבעי להו בית לאחד ודיוטא לאחד מהו. ) ח

בשלמא כשמתנה ואומר ״על מנת שדיוטא העליונה שלי״ כיון שלא יונה, 

הוצרך להתנות ולשייר, דרשינן תנאה יתירא ואמרינן דלשייר הוצאת 

ר, דהא בעי לפרש זיזין, אלא בית לא׳ ודיוטא לא׳ הרי אין כאן לשון ית

למי נותן הדיוטא. ותירץ, דבמתנה מיירי, כגון דאמר על מנת שדיוטא 

העליונה לפלוני. דמאי איצטריך להתנות עם הראשון שיתן הדיוטא 

התורת חיים, לאחר, אי לאו משום הוצאת זיזין שיוציא לחצרו. וכן כתב 

לאו  והקשה מאי קמיבעיא ליה, פשיטא דבכהאי גוונא שייר מקום, דאי

 הכי יתורא למה לי, וכן קשה אהא דבסמוך ״חוץ מדיוטא מהו״.

הנימוקי יוסף פירש  גמ׳, מת קנה כולם עמד אינו חוזר אלא באחרון.) ט

(ריש סט: מדפי הרי״ף), דצריך לומר דעביד קנין, דאי לאו הכי, איך קנו 

הראשונים, הא לא הויא אלא מתנה במקצת. והקשה, דאם כן, כשמת, 

רון, לימא דלא גמר להקנות לו אלא בקנין, ואין קנין לאחר איך קנה האח

מיתה. ותירץ, דמיירי בקנין ובמיפה את כוחו. אי נמי, בשטר ראיה, שכתב 

 בכתב ידו ״שדה פלוני נתונה לפלוני״.

 משמע,. דאע״ג דאמרינן לעיל איפכא וכו׳חיישינן שמא,  ה״ד ׳תוס) י

א אם כן יש טעם דלעולם תלינן ספק מתנת שכיב להחמיר עליו, אל

דלעולם תלינן ספיקו  הראב״ד,כתב בשם בחידושי הר״ן להקל. אבל 

להקל עליו, דאוקי ממונא בחזקת מרא קמא, והכא דתלינן להחמיר עליו, 

היינו טעמא, דכיון שאינו אומר אלא שדה פלוני ופלוני, מוכיח שיש לו 

מתנה שאפילו אם לא פירש שדותיו בהר״ן, נכסים במקום אחר. והוסיף 

לאדם א׳, אלא נתן ב׳ שדות לב׳ אנשים, לעולם דרכו של שכיב מרע 

שיטה לא נודע בשם בשיטה מקובצת  לגלות שהוא מחלק כל נכסיו. ועיין

(והובא דבריו באות הבאה) דאוקמיה למתניתין במוחזק שיש שם מחברה 

 לו שאר נכסים, ולכך איכא רגלים לדבר, ולא קשיא מידי.

ובפר״ח גרס כל נכסיי אלו ולא  נכסיי, בתוה״ד, רשב״ם ד״ה באומר כל) יא

לאותה גירסא, אדרבה איכא למיחש טפי שיש לו הר״ן, הקשה . נהירא

(פ״ח הרמב״ם נכסים במקום אחר, דאי לאו הכי, מאי ״אלו״. והביא, ד

תירץ, דמאחר שסופו וביד רמה אלו״.  שהןמזכיה ה״כ) כתב ״כל נכסי 

מאי איצטריך למימר כל נכסי אלו, לחזור (ולפרטן) ולהקנותן בפרט, א

השיטה בשם  ובשיטה מקובצתאלא הכי קאמר אין לי נכסים אלא אלו. 

כתב לפרש הגירסא, דרב חמא ומר בר רב אשי קיימי לא נודע שם מחברה 

ומפרשי דרב נחמן דוקא באומר כל נכסי אלו, אי נמי במוחזק לנו שיש לו 

 שאר נכסים.

תוס׳ ביארו ראשון קנה שני לא קנה.  גמ׳, מקצתן לראשון וכולן לשני) יב

שנתן לשני כולה אפילו מה שכבר  רבינו תם, בשם ד״ה ראשון(מג.) נדרים 

נתן לראשון, דאם לא נתן לשני אלא מה שנשאר מהראשון לא הוי נמלך, 

ד״ה בהגהות הב״ח (אלא הוי כמחלק נכסיו לב׳, וליקנו שניהם. וכן כתב 

סימן ר״נ, כ׳) כתב, שנתן המותר (הטור אולם הרשב״ם. ה״נ) אפירוש 

 לשני.

(רנ, ס״ק לח) פירש, דאם נתן לראשון מקצת בקנין, גמ׳, שם. הסמ״ע ) יג

אפילו לא הפסיק, ונתן לשני הנותר, אפילו אם עמד, הראשון קנה, כיון 

שנתנו לו בקנין, ולא נחשב כמתנת שכיב מרע בכולה דחוזרת אף אם קנו 

תר״ נחשב מתנת הראשון כמתנת מידו, דכיון דאמר להשני בלשון ״מו

(רנ, כ) כתב, דיחזור אף בראשון, כיון דלא  והב״חשכיב מרע במקצת. 

הפסיק בין המתנות, אבל אם הפסיק, קנה הראשון, והשני לא קנה אפילו 
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, דמדהוסיף לשון ״וחזר״, משמע מהרשב״ם ד״ה ה״נעם קנין. ודייק פירושו 

מזכייה ומתנה הי״ח), נתן  (פ״ט הרמב״םדהפסיק, וחזר ונתן. וכן כתב 

מקצת נכסיו וקנו מידו ואחר כך נתן כולן לאחר וכו׳, דמדכתב ״ואחר כך״, 

 אלמא דמיירי בדהפסיק ואחר כך נתן.

בעליות דרבינו יונה, הקשה גמ׳, אלא אי אמרת בשמת תרוייהו ליקנו. ) יד

כיון שאינו יכול לחזור בו בראשון משום דהויא מתנה במקצת בקנין, 

ת כולן הוה ליה כמו קני את וחמור, וקשה למאן דאמר את כשנותן א

וחמור לא קנה. ותירץ, דכיון שהנכסים הללו ראויין להיות נקנין לזה אם 

 לא נתנן להראשון, לא שייך בה את וחמור.

גמ׳, הקדיש כל נכסיו ועמד מהו וכו׳ הפקיר כל נכסיו וכו׳ חילק כל ) טו

ים גרסי תחילה ״חילק״ כתב, שברוב הספרבחידושי הר״ן אבל  נכסיו.

ולאחר מיכן ״הפקיר״. וביאר, דיש לומר דהקדש לעניים חמור כהקדש 

(סט: מדפי הרי״ף)  הרי״ףבדק הבית, מה שאין כן בהפקיר. ואת גירסת 

שהיא כגירסא דידן ביאר, דאפשר דמי שמפקיר נכסיו, כיון דעביד מילתא 

עניים. ועיין באות יתירא, אית לן למימר דאם עמד אינו חוזר טפי מחילק ל

 הבאה.

מי לימא כוונתו לשמים. פירשו רשב״ם ד״ה הפקיר כל נכסיו מהו, ) טז

, דסתם מפקיר בשביל שיזכו בה ד״ה הפקר היינו צדקה(ז.) נדרים  בתוס׳

 עניים.

(סט: מדפי הרי״ף), דרב הנמוקי יוסף פירש גמ׳, אמר רב ששת וכו׳. ) יז

ה הן אפילו בשכיב ששת אצטריך לאשמועינן, דלשונות אלו לשון מתנ

מרע, כי היכי דלא תימא, דכיון שאין שם לא משיכה ולא קנין, לא מהני 

אלא לשון מתנה ממש. והיינו טעמא דהנהו לישיני, ״יעמוד״, ״יהנה״, 

״ישען״, עלה בהם בתיקו ולא קנו בהו, אף שבבריא לשון זכייה הם. אולם, 

ה הן, דלא מצינו פירש, דדוקא גבי שכיב מרע הני לשונות מתנהיד רמה 

בבריא דלישיני ד״יטול״, או ״יחזיק״, משמע בהו לשון מתנה. וביאר 

(רנג, ט) דבריו, דהני לישני מהנו בשכיב מרע משום דאין דעתו הסמ״ע 

 מיושבת עליו לדבר בלשון מתנה.

 

 דף קמט ע"א
מאי  הראב״ד,בשם הרשב״א הקשה יהנה בהן וכו׳.  גמ׳, איבעיא להו) א

(קמז:) דאינו לשון הקנאת הבית, לעיל ״ דאמרינן זהידור בבית ״שנא מ

 ״נכסי לפלוני שיהנה בהן״כגון דאמר איירי דהכא  ופירש, ולא חל הקנין.

 שום דהוומפני שאלו הלשונות אינן לשון מתנה מ ,, והספק״שיעמוד בהן״

 ,ופחותין מהן ״,יאכל פלוני פירות דקל זה״ ״ידור פלוני בבית זה״כמו 

שאמר  כיווןאלא  .אלא שיהנה ושיראה בהן לפי שעהמשום דלא משמע 

שמא מועיל להוציא מאלו הלשונות שלא בא לפחות אלא  ״נכסי לפלוני״

או שמא תחלת דברו לא נתכוון אלא למה שהוא מפרש בסוף,  ,להוסיף

 לא משמע כן.היד רמה . ומלשון וקאי בתיקו ולא קנה

מי אמרינן  מיגאש,ר״י הפירש גמ׳, איבעיא להו מכר כל נכסיו מהו. ) ב

דהא מחמת מיתה זבין, או דילמא במתנה  ,כיון דלא שייר מידי עמד חוזר

. וכתבו בזביני לא בעינן שיור, כיון דנשארו בידו הדמים ,הוא דבעינן שיור

(סט: מדפי הרי״ף), שמכר בקנין ומעכשיו, אי נמי הריטב״א והנימוקי יוסף 

דוקא מתנה, ומשום דשויא דקנה בכסף, דלא תיקנו דליקני באמירה אלא 

(תקלו), דהריטב״א לשיטתו דסבר דאף  הקובץ שיעוריםכירושה. וביאר 

כשמקנה מהיום, מצי לחזור בו, ולכך אף שעשה קנין מחיים, יכול לחזור 

בו. אבל לדעת הראשונים דסברי דבמכירה מהיום אינו יכול לחזור בו, על 

דגבי במכירה נמי כרחך צריך לומר דהכא איירי דהקנה לאחר מיתה, 

תיקנו חכמים דין מתנת שכיב מרע שיחול לאחר מיתה. אך הקשה, דאם 

 כן אמאי לא מצי לחזור בו אם לא עמד, כיון דעדיין לא חל הקנין. אמנם

(ח״ג קכב), כתב, דגם אם לא עמד יכול לחזור  בחדושי ובשו״ת הרשב״א

 בו, וכדהוכיח מכתובות, עיין שם.

חוזר דלהכי שבקינהו אם אעמוד עינייהו, רשב״ם ד״ה הא דאיתנהו ב) ג

פירש איפכא, דבאיתנהו אינו חוזר, ואם היד רמה מחליי אחזירם. אבל 

ליתנהו חוזר, והא דנסתפקה הגמ׳ גבי מכר, היינו מי אמרינן דוקא נותן 

דלא שביק מידי לנפשיה, סתמיה מחמת מיתה קא יהיב, אבל מוכר 

דלמא אי הוה ידע דחיי לא הוה דדמיה גביה, כי זבין עלייהו סמיך, או 

מזבין להו לכולהו, דחייש דילמא מגנבי מיניה זוזי. והא דאמרינן בגמ׳ 

״הא דאיתנהו לזוזי בעינייהו״ דלא יכול למהדר ביה, דעלייהו קא סמיך. 

״פרעינהו בחובו״ יכיל למהדר ביה, דאגלאי מלתא למפרע דכי זבנינהו 

א דזבין, ולאו לשיורינהו לנכסי, אדעתא דמפרענהו לזוזי בחובו הו

לנפשיה. ומסתברא דדוקא דפרעינהו בחובו, דכיון דקדים חוביה לזבוניה 

יהבינהו לאלתר מוכחא  איהוכיח סופו על תחילתו. ואי יהבינהו במתנה, 

דדמי  ,ואם עמד חוזר בשתיהן, ואי לאחר זמן ,מילתא דאדעתא דהכי זבין

 סים.לנמלך, אם עמד חוזר במתנתו ואינו חוזר בנכ

דמי אמרינן הודאתו הר״י מיגאש, פירש גמ׳, שכיב מרע שהודה מהו. ) ד

הודאה כבריא ולאו מתנה היא, וכיון שכן אם עמד אינו חוזר, או דלמא 

אמרינן דלמתנה בעלמא הוא דאיכוון ואם עמד חוזר. אי נמי, נפקא מינה 

היכא דאודי במידי דלאו בר הקנאה, כגון דבר שאין לו גוף. ופשיט ליה 

ממעשה דאיסור, דאודי וזכה בה רב מרי, אף  דליתיה במתנת שכיב מרע, 

דהא לאו בר ירושה הוא. אלמא הודאה היא ולא מתנה, וכיון שכן אם 

 עמד אינו חוזר.

ועוד איזו ראיה מביא מאיסור ה שכיב מרע שהודה, בתוה״ד, ״ד ׳תוס) ה

ור״, דאסיקנא מ״מעשה דאיס (ע. מדפי הרי״ף)הנמוקי יוסף גיורא. כתב 

ביאר דבריו, דנהי והפני שלמה דודאי מהימנינן ליה, וקושטא קאמר. 

דב״מעשה דאיסור״ אין לומר ששיקר משום שלא להשביע, אבל הרי יש 

טעם יותר גדול לחוש ששיקר כדי להעשיר את בנו, ועם כל זאת לא חשו, 

דהימנוהו לאיסור דקושטא קאמר, ואם כן מכל שכן שאין לחוש משום 

 ע, אלא דמאי דאודי ודאי קושטא הוא.שלא להשבי

וכן משמע מתוך פירוש רבינו חננאל וכו׳ וקני להו בא״ד, בתוה״ד, ) ו

דהיכא משמע מתוך פירוש רבינו חננאל,  המהרש״א,באודיתא. הקשה 

החמדת שלמה דאודיתא הויא קנין יותר מלשון הגמ׳ ״ולקנינהו״. ותירץ 

לשון עתיד הוא, שיקנה  (אבן העזר סב, ז), דאפשר לפרש ד״ולקנינהו״,

לאחר מיתה בתורת מתנת שכיב מרע, אבל בפירוש רבינו חננאל שכתב 

 ״וקני להו״, שהוא לשון הווה, משמע דקני מיד בתורת מתנת בריא.

דבבית  רבינו יהונתן,בשם בשיטה מקובצת כתב גמ׳, ובי רב הוה. ) ז

, המדרש היה נשמע מה שהקשו לו התלמידים לרבא ״ולודי איסור כו׳״

והלך ואמר לאביו שיעשה כן, שאם לא היה בבית המדרש, לא היה אחד 
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פירש, והרש״ש מן התלמידים הולך רכיל ומגלה סוד כדי להפסיד רבא. 

דרוצה לומר, דאף דהוה צורבא מרבנן, עם כל זה אמר רבא דלא יוכל 

לא גרס ״ובי רב  (סימן כה)והרא״ש לשית לו עצה איך לקנות המעות. 

 .)החזון אישלקמן אות יא בדברי  הוה״. (ועיין

דרחמנא אפקריה לזרעיה דעובד רשב״ם ד״ה גר לאו בר אורותי הוא, ) ח

לא  במעי ישראליתדרוצה לומר דזרע גוי האילת השחר, כוכבים. פירש 

 נתייחס אחריו, ונמצא שאין לו אב.

(מהדורא תנינא, חושן בשו״ת הנודע ביהודה כתב גמ׳, ולודי איסור. ) ט

כתב והפני שלמה בא לא אסיק אדעתיה קנין אודיתא. משפט מה), דר

שהוא דוחק, אלא דרבא נסתפק אי שכיב מרע מצי נמי להקנות באודיתא, 

וכדאסתפקא גמ׳. עוד כתב, דיותר יש לומר דודאי אסיק אדעתיה קנין 

אודיתא גם בשכיב מרע, אבל סבר דכיון דאיסור לא גמר דינא, וכמו 

אלא בדברים הרגילים, אבל קנין  ולא ידע להקנותהרמב״ן, שכתב 

(דף יג: אתוס׳  בחכמת שלמה גיטיןאודיתא לא הורגלו לקנות בו, כדכתב 

 ד״ה גופא). ודייק כדבריו מלישנא דקאמר, ד״הא מגמרי טענתא לאינשי״.

דמדקני רב מרי על ידי התוס׳ ד״ה שכיב מרע, בסוה״ד, כתבו  גמ׳, שם.) י

הקצות אף בבריא. והביא  הודאה מוכח דמועיל להקנות בדרך הודאה

(כו:), דמהני  וברשב״א קידושיןכאן (צז), היד רמ״ה (קצד, ד) דדעת  החושן

מדין הודאת בעל דין, ולכך מהני אף במי שאינו ראוי ליורשו, וגם על 

(מו.) ובבא מציעא דברים שאינן נקנין בעלמא. אבל מדברי התוס׳ הכא 

מעשר שני עם כסף שקנה דכתבו, דיכול לפדות ד״ה וניקנינהו ניהליה 

דתוס׳ מחבירו על ידי קנין אודיתא, משמע שהוא מדין הקנאה. אך הביא 

כתבו, דלא מהני לפדות מעשר שני  ד״ה אגב אסיפא(קד:) בבבא קמא 

, תשובות מיימוני(יו״ד קסח, יד) בשם הט״ז בקנין אודיתא. וכן הביא מ

א בהגהות אשר״י (הובהאור זרוע אבל דעת  דביאר דאודיתא לא הוי קנין.

(תשב״ץ א, קנב) שרק בשכיב מרע הוא דמהני קנין  ובעל העיטורסימן כה) 

 .אודיתא אבל לא בבריא

(חו״מ החזון איש הקשה  גמ׳, קא מגמרי טענתא לאינשי ומפסדי לי.) יא

ליקוטים סימן כא, לדף קמט.), הא כל מזונותיו של אדם קצובין לו אלא 

ואין ראוי לתלמיד חכם להשתדל  שהאדם חייב בעשיה בענינו של עולם,

להפסיד את רב מרי. ואף שאם מת איסור לא היה רבא חייב למסור לרב 

מרי, ואם היה מוסר אין רוח חכמים נוחה הימנו, מכל מקום אם איסור 

נותן לבנו מחיים, אין נכון להפסידו. ותירץ, דאפשר דרבא היה לו צורך 

:) דאמר רבא כולהו מצינא (כבתענית למעות בשביל צרכי ציבור (וכדהא 

מקיימנא), וגם רב מרי לא היה קפיד בזה שידע שבמעות מתעבד צדקה 

(עג:).  בבבא מציעאוחסד, ורב מרי היו מזונותיו מצויות, וכדמשמע קצת 

עוד כתב, דאפשר דהא דאמרו בגמרא ״ובי רב הוה״, היינו דאי לא היה בי 

ם, אבל כיון דבי רב רב לא הוי רבא משתדל לעכבם, דחשיב כחילול הש

 הוה, וידע דמעשיו לשם שמים, לא קפיד.

ותירץ רבינו  תוס׳ ד״ה מגמרי טענתייהו לאינשי ומפסדי לי, בתוה״ד,) יב

, דאין נראה לר״י לחלק בין ד״ה כאן (יח.) התוס׳ קידושיןתם וכו׳. כתבו 

אלא נראה לר״י לפרש הורתו שלא בקדושה ולידתו מלוה לפיקדון. 

 ,לפי שהוא קרוב להיות כישראל ,חכמים נוחה הימנובקדושה אין רוח 

ואם ייבם אשת אחיו יאמרו שאינה  ,ואתי לאיחלופי ולשוויה ישראל גמור

  זקוקה לאחיו שהיתה הורתם ולידתם בקדושה.

וצריך לומר דגבי שחרור יש לנו לומר יותר תוס׳ ד״ה דקא, בתוה״ד, ) יג

טין ה: מדפי הרי״ף), (גיהר״ן מצוה לקיים דברי המת מבשאר דברים. כתב 

דשאני שפחה שאינו צריך להוציאה מרשותו, דמאחר ששחררה זכו בה 

 שמים, וזכתה היא בעצמה. 

 

 דף קמט ע"ב
פירש וכמה כל שהוא אמר רב יהודה אמר רב קרקע כדי פרנסתו.  גמ׳,) יד

ואינו לפנינו), שיהא בפירות היוצאין שנה שנה תוספות, (בשם הריטב״א 

רמיה בר אבא דאמר מטלטלין כדי פרנסתו, בעינן כדי פרנסתו. ולר׳ י

סימן כו).  הרא״ששיהא בריוח עסק המטלטלין כדי פרנסתו, (וכן כתב 

(אות מ, מתנת שכיב מרע) הסתפק מה  דבעל העיטור(רנ, ד),  הטורוהביא 

השיעור דכדי פרנסתו, וכתב, דאיכא למימר כדי פרנסתו לשנים עשר 

 (קלט:).לעיל בים חדשים, כדאמרינן גבי נכסים מרו

בעליות דרבינו יונה ביאר גמ׳, מתקיף לה רב יוסף וכו׳ כל שהוא תנן. ) טו

קמו: בד״ה מאן תנא), דאף על פי שהשיור כל שהוא, הרי גילה לעיל (

 בדעתו שהשיור ההוא חשוב בעיניו, ואם יעמוד יסמוך על אותו שיור.

תיה לדר׳ (ע. מדפי הרי״ף) פסק כר׳ יוסף, וכתב דלי גמ׳, שם. הרי״ף) טז

יהודה, מדאמר רבא אמר ר׳ נחמן חמשה עד שיכתבו כל נכסיהן, ואלו הן, 

שכיב מרע, עבדו ואשתו ובניו ומברחת, דשמעת מינה דשיור מידי בכולהו 

(סימן כו) תמה על דבריו,  הרא״שהוי שיור ולא בעינן כדי פרנסתו. אולם 

עיקר,  דאין בראיה זו ממשות לדחות  הא דמשמע מסוגיין דר׳ יהודה

  דלאו כולהו בחדא מחיתא מחתינהו, ולאו דוקא שיהא שיור כולן שוה.

דמשמע ליה הר״י מיגאש, ביאר גמ׳, מאן דאמר מטלטלין קרקע תנן. ) יז

 קרקע דוקא, אבל מטלטלין לא הוי שיור דעבידי דמיגנבי.

שההוא אחד מרבוא אעבד קאי. רשב״ם ד״ה רבי שמעון, בתוה״ד, ) יח

, כתב לבאר שאף שהעבד שווה יותר מאחד דד״ה ע(ט.)  ורש״י גיטין

מריבוא, יש לומר, שמא אצל האדון העבד שווה רק כאחד מריבוא 

כאן) כתב עוד, דחיישינן שמא אותו אחד מריבוא שייר והריטב״א (בנכסיו. 

בחלק מגוף העבד עצמו, ולכך אינו משוחרר, דהוי כמשחרר חצי עבדו 

פ״ג מ״ח) פירש, דכוונתו פאה פירוש המשניות (הרמב״ם דלא קנה עצמו. ו

לשייר מעט מכל נכס ונכס, ואם כן הוי כמשחרר חצי עבדו ולא יצא 

 לחירות.

מכלל דרבנן כו׳ דלא פלגינן דיבורא ומדהדר  ,״ה שייר (הב׳)דוס׳ ת) יט

 , דלפי זההרש״שכתב בנכסים הדר נמי בעבד א״נ מדשייר בנכסים כו׳. 

דעבדא  ,לקמן האמרצה רבינא לפשוט שמה  תי שפירלכאורה לא א

אי  לואפי ,דאי כמקרקעי דמי ,צריך לדחוק ולומרכתב, דכמטלטלי דמי. ו

קרקעי מכל נכסי בשלימות על ה ןשאר לשונ כל מקוםמ ,לא פלגינן דיבורא

 .והעבד
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ואף על גב דקרקע כל שהוא חייב בפאה היינו כל תוס׳ ד״ה וכל היכא, ) א

דמאי קשיא להו, פשיטא דיש  הגליון הש״סשהוא דוקא וכו׳. הקשה 
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מקומות שכל שהוא דוקא אלא דפרכינן על ר׳ יוסף דדייק מלשון כל 

ביאר כוונת והפני שלמה שהוא, הא מצינו לפעמים דכל שהוא לאו דוקא. 

(כז.) מקשה מהא מתניתין דמשמע כל שהוא, ולא משני דלעיל  התוס׳,

 דכל שהוא לאו דוקא, ומשמע דלעולם כל שהוא דוקא.

 ,(תקמב) קובץ שעוריםה כתב .ס ומלבד שיהו מחומשותרמנה ופ׳, גמ) ב

 אן דאמרולמ .ופרס ההיינו שבכל אחת לא יהא פחות מחומש של מנד

 ם כןשיש בכל אחת מעט יותר מחומש, וא צריך לומרלצמצם,  דאי אפשר

מנה ופרס פטור מספק,  אלאבכולן יש יותר ממנה ופרס, ואי ליכא בכולן 

 .ומשפחות מחשמא יש באחת מהן 

שיעור דרבנן ור׳ דוסא לא ידעינן מנא להו. הקשה תוס׳ ד״ה מנה ופרס, ) ג

(אות תקמד) מאי קשיא להו, הא שיעורין הלכה למשה  הקובץ שיעורים

 מסיני, ומאי שנא שיעור זה מכל השיעורין.

גמ׳, אמר מטלטלי לפלניא כל מאני תשמישתיה קני לבר מחטי ושערי. ) ד

תשמישו בכלל, ולא מה שעושה בו סחורה, אבל דרק כלי היד רמה,  כתב

כתב, דלרבותא נקט מאני תשמישתיה, דאף שאין דרך בני אדם הריטב״א 

לקוראם בשם מטלטלין, ומשמע דכל שכן דקנה מה שעושה בה 

 פרקמטיא.

(ע: מדפי הרי״ף), דכל שכן דלא קני יין שמן הראב״ד פירש גמ׳, שם. ) ה

ערי רבותא קאמר, דאף על פי שהם ודבש וכל שאר אוכלין, והאי חיטי וש

נוחים לטלטל יותר משאר אוכלין, ואפילו אם אמר כל מטלטלאי, אין 

 שאר אוכלין בכלל, עד שיאמר נכסי לפלוני. 

(ע: מדפי הראב״ד פירש גמ׳, כל דמטלטל אפילו ריחים התחתונים. ) ו

הרי״ף), דדוקא כל דמטלטל בעיניה כגון ריחים, אבל לא דבר שאינו 

היד לא אם כן סותרים אותו, כגון שידה תיבה ומגדל. אולם מטלטל, א

כתב, דקנה ריחים התחתונה וכיוצא בה, לבד מאבני הבית ועציו רמה 

 הקבועין בו, ומשמע דכל שאינו קבוע להבית נקרא מטלטל.

לענין מילי דרבנן תוס׳ ד״ה עבדא כמקרקעי דמי או כמטלטלי וכו׳, ) ז

בחידושי טא דאיתקוש לקרקעות. מיבעי ליה אבל במלתא דאורייתא פשי

(ח״א, ס״ב, ד״ה והנראה) ביאר, דמספקא ליה אי רבי אריה ליב מאלין 

נימא דההיקש דעבדים לקרקעות משווי להו דין קרקע להם לכל מילי, או 

דלמא לעולם דין מטלטלין להם, אלא דהוקשו לכל דין ודין בפני עצמו, 

 להם.ולמילי דרבנן דליתנהו בהיקשא, דין מטלטלי 
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הרי״ף  גמ׳, אמר רבא אמר ר׳ נחמן חמשה עד שיכתבו כל נכסיהם וכו׳.) ח

(ע. מדפי הרי״ף) מוכיח מכאן, דלהלכה שכיב מרע ששייר קרקע כל שהוא 

(פ״ח מזכיה ומתנה  הרמב״םאינו חוזר ולא בעינן כדי פרנסתו. וכן פסק 

׳ מאן דאמר דלא מצינו בגמ, (סימן כו) תמה על הרי״ףוהרא״ש הט״ו), 

 דסגי בשיור כל דהוא, אלא ודאי בעינן כדי פרנסתו. ועיין עיל אות א.

אי נמי בפלוגתא לא קא מיירי. הקשה  ה ואלו הן, בתוה״ד,״ד ׳תוס) ט

מתני׳ דלא שייר קרקע אעצמו אמר לעיל  ב נחמןהא רא, ״בחידושי הגרע

עון בי שמדר תנא קמאל ם כן,, ואאבן מנסי בי שמעוןרא א קני,ל ל שהוכ

דתנן  יב מרעשכ ב נחמןאיך חשוב ר ם כןוא ,אף דלא שייר קנה בן מנסיא

(אה״ע ח״ב שאלה ע״ב) והבית אפרים . מייריקא לא  אוכו׳ הא בפלוגת

תירץ, דכיון דסתם תנא כרבי שמעון בן מנסיא לא חייש לפלוגתא 

 דברייתא.

פירוש שייחדה לכתובה כדאמר אמימר בפרק אף תוס׳ ד״ה מטלטלין, ) י

לפנינו לא פירש כגון  ברשב״ם ד״ה ואיתנהופי, כדפירש רבינו שמואל. על 

(אה״ע סימן ל״ח והחקרי לב דייחדן לכתובה, אלא בסתם מטלטלין מיירי. 

 .שצריך לומר ״כדפירש רש״י״בהתוס׳ ד״ה והנה) הגיה 

גמ׳, אמר נכסי לפלניא עבדא איקרי נכסי דתנן הכותב כל נכסיו וכו׳. ) יא

נכסי״ הרי הוא בכלל, אבל בלא  כלדוקא באמר ״דילמא הרש״ש, הקשה 

(שם)  ד״ה ואי אמר, והתוס׳(סב.) ברשב״ם לעיל לא. ותירץ, דמשמע  כל

(ע:  וברי״ףנכסיי לפלניא״ ואתי שפיר.  כלדגרסי הכא ״אמר ד״ה ואי א״ל 

(סימן כט) גרסי, ״הכותב נכסיו״, ואתי שפיר. אולם וברא״ש מדפי הרי״ף) 

קמה:) מוכח דבאמר לא גרס כל ובהכותב גרס כל,  גיטין(מחידושי הר״ן 

 וקשיא.

גמ׳, גלימא איקרי ניכסי דתנן ושאין להן אחריות אין נקנין אלא ) יב

ובדין), דהא דלא פשיט נמי זוזי,  (קיד, ד״ההיד רמה פירש במשיכה. 

שטרא, בהמה, עופות ותפילין מינה, אלא איצטריך למיפשט ממתניתא 

א דלא מיירי בחדא מהני. זוזי, דאינם נקנים אחרינא. היינו משום דמסתבר

במשיכה (אלא במשיכת הפירות). שטרא, דאין אותיות נקנות במסירה. 

בהמה, דההיא בהדיא קתני בההיא מתניתין, וקא מחלק התם בין גסה 

לדקה. ועוד, מדאיכפל תנא למיתני תרוייהו, שמע מינה מתניתין דשאין 

דין עופות דדמי לבהמה, דתרוייהו להם אחריות, לאו בבהמה קאי, והוא ה

בעלי חיים נינהו. ותפילין, הווי סלקא דעתיה, דכיון דמצוה הוא ולא סגיא 

בלאו הכי, כי אמר נכסי לפלניא לאו אדעתא דתפילין קאמר, קא משמע 

(קנ: ד״ה ארעא) כתב, דהוי מצי לאתויי הרא״ש בשם  ובשיטה מקובצתלן. 

תויי כל חד וחד באנפי נפשיה. [והאי כולהו ממתניתין, מיהו ניחא ליה לא

 דלא פשטינן דספר תורה איקרי נכסי ממתניתין, עיין לקמן קנא. אות ב].

, דאמרינן ד״ה ואי(סב.) התוס׳ לעיל הקשו גמ׳, גלימא איקרי נכסי. ) יג

בגמ׳ (שם) דבתי ועבדי הוו בכלל נכסי, ומשמע דכל מטלטלין לא הוו 

י ולא נכסי. אי נמי, דמיירי במתנה בכלל. ותירצו, דהתם שאני, דאמר נכסי

(סב.) פירש, דבתי ועבדי לאו דוקא, והוא הדין והרמב״ן דנותנה בעין יפה. 

 מטלטלין.

, ״דנכסי״ יש מפרשיםבשם  הריטב״אכתב גמ׳, שטרא איקרי נכסי. ) יד

שטר וכל שיעבודן משמע, ולא צריך לפרש ״הן וכל שיעבודו״, בין במתנת 

שלא אמרו אלא , כתב הרשב״א אמנם בשם בריא בין במתנת שכיב מרע. 

בשכיב מרע שאין דעתו מיושבת עליו, ולא חייבוהו להאריך בדבריו לומר 

 כפירוש קמא. נכסי וכל שיעבודן, וצידד

 

 דף קנא ע"א
. ומעלין לו בדמים ופודן בשוויהן וכו׳במס׳ ערכין  רשב״ם ד״ה דתנן,) א

 ממנו ויהיו הקדש.פירש ד״מעלין״ היינו דנוטלין אותם ורבינו גרשום 

רשב״ם ד״ה ספר תורה, פירש גמ׳, איבעיא להו ספר תורה מאי. ) ב

ותוס׳ ד״ה דמבעיא לן אי איקרי נכסי, או דלמא מצוה היא ולא נכסי. 

והריטב״א  פירשו, דאסור למוכרו אלא ללמוד תורה ולישא אשה.איבעיא 

 פירש, דדלמא מחמת חשיבותו לא איקרי נכסי.
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(ע: בדפי  הנימוקי יוסףפירש ביבי בר אביי. גמ׳, אתיא לקמיה דרב ) ג

הרי״ף ד״ה אמיה), דרב ביבי טעה, שהיה סבור דכיון דאמרה בפירוש 

שנותנה לבנה, משום דבעיא לאינסובא, היה דעתה לומר כיון שתינשא 

לא תצרך להם, והמתנה מתנה גמורה היתה, ואף שעכשיו שנתגרשה 

 היתה צריכה להם, פנים חדשות באו לכאן.

הרא״ש דייק  ׳, אבל הכא גליא דעתה וכו׳ והא אינסיבא ואיגרשה.גמ) ד

(סימן ל׳) מהאי גירסא, דהא דמברחת לא קנה, היינו לאחר שתתאלמן או 

כתב, דאינו הרא״ש תתגרש, אבל כשהיא תחת בעלה שפיר קנה. אבל 

(אות ש) תמה, והפלפולא חריפתא קונה כלל אפילו כשהיא תחת בעלה. 

ח סימן ב׳) פסק, דאם מתה בחיי הבעל המתנה בכתובות פ״דהרא״ש (

 קיימת.

רשב״ם  ביארגמ׳, אימור דאמר שמואל לעצמו, לאחר מי אמר וכו׳. ) ה

החילוק בין חזרה לעצמו וחזרה לאחר, דלאחר לאו חזרה  ד״ה אימור

(אות קטז) כתב טעם אחר, דשכיב מרע נותן והיד רמה גמורה היא. 

יה מצי הדר ביה. והיינו דוקא המתנה אדעתא דכי חזי דצריך להו לנפש

לחזור בו לעצמו, אבל בעת המתנה לא אסיק אדעתיה שיוכל לחזור בו 

 לתת לאחר.

גמ׳, אימיה דרב עמרם חסידא הו״ל מלוגמא דשטרי וכו׳ אמרה להוו ) ו

הביא, דיש שהוכיחו מהכא, דשכיב מרע שנותן לעמרם ברי. הריטב״א 

דיה״, דאנן מתקנינן לישניה, שטר אין צריך לומר ״קני לך איהו וכל שיעבו

בדף קנ:)  לעיל(הרשב״א ומשום חוליו הוא שלא האריך בדבריו. אולם 

 פליג, וסבר דהכא מיירי בגוונא שפירשה ״קני לך איהו וכל שיעבודיה״.

, (תקמח) קובץ שעוריםההקשה  יב מרע.לעמרם ברי וכו׳ דברי שכגמ׳, ) ז

זוכה  ,ן שנתנה לבנהכיומאי טעמא בעינן לדינא דמתנת שכיב מרע, הא 

נותן  לודאפי ,לדעת הגאונים בי יוחנן בן ברוקא,מדאורייתא מדינא דר

 ש לומרשמא יכתב, דו .ירושה אהוי ,למי שראוי ליורשו בלשון מתנה

נוהג  בר זהאין ד ,איירי לענין בכורה ״והיה ביום הנחילוד״דכיון דקרא 

אלא  ,יו לאו דוקאדהא חזינן דבנ ,אבל קשה לומר כן .ולא באם ,אלא באב

 .דאין בו דין בכורה ,כל הראוי ליורשו ואפילו לאחיו

כגון שקנו מידה אי נמי בלא קנין וכגון רשב״ם ד״ה הני לעמרם ברי, ) ח

 לולכאורה דקנו מידו היינו אפידהמהרש״א, דלא שיירה מידי. הקשה 

ככתובין  יב מרעואם כן מאי קאמר טעמא משום דדברי שכ ,בשיור

. כדלקמן ,הא בקנו מידו ושייר מידי הוה כמתנת בריא לגמרי ,ומסורין דמי

ותירץ, דהא דכתב ״וכגון דלא שיירא מידי״ קאי נמי אקנו מידה, דהוי נמי 

ד״ה  (דף עז.)תוס׳ לעיל תירץ, דהא כתבו הוהרש״ש כמתנת שכיב מרע. 

, בשם ר׳ יהודאי גאון, דאין אותיות נקנין בחליפין. ומוכח מפירוש אמר

, דמתנה במקצת בקנין מיקרי נמי מתנת ד״ה מודה שמואל(קמז:) הרשב״ם 

שכיב מרע, דליהוו ככתובין ומסורין. ואם כן הכא נמי איכא לאוקמי 

במתנת שכיב מרע במקצת עם קנין, ואפילו הכי אמרינן בהא דינא ד״דברי 

שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו״, ולא הוי כמתנת בריא לגמרי. [טמנם 

סבירא  (ס׳ רנ״ג, מ״ב) שהרשב״םבביאור הגר״א א דכתב יש להעיר מה

כתב, דהכא כהרש״ש]. והיד רמ״ה ליה דאותיות נקנות בחליפין, ודלא 

איירי שהיתה מצווה מחמת מיתה, או במסוכן שסתמו כמצווה מחמת 

מיתה, ומשום הכי אף דהווי מתנת שכיב מרע במקצת, הווי מתנת שכיב 

 מרע. 

מר צורבא מרבנן ומר לאו צורבא מרבנן. גמ׳, אמר לה השתא אמרי ) ט

(תקמט), דעכשיו שנתנה לו יאמרו דרב טובי לאו הקובץ שיעורים הקשה 

צורבא מרבנן. ותירץ, דשמא בגוונא דהלעז יהיה על כרחך על אחד מהם, 

פירש, דלא נתנה לרב אחדבוי והיעב״ץ אמרינן שלך קודם לשל כל אדם. 

 אלא חלק מנכסיה. 

 

 דף קנא ע"ב
כל אימת דהות חלשא הות מקניא ליה ניהליה, וכי קיימא הדרא  גמ׳,) י

), דמהא דאיתא הכא ״דהדרא בה״ סימן רז(שו״ת הריב״ש בכתב  .בה וכו׳

דשכיב מרע שעמד, שמתנתו בטלה צריך חזרה. משום ליכא לאיתויי 

ההוא פרדיסא הוה מחזיק בה רב דימי אחוה, אלא שהיה ד דהכא איירי

וכן נמי  ״,דהות לה פיסקא בפרדיסא״שמע לישנא לה בו איזה חלק, וכדמ

אי לא אתית ״ ,שלח ליה רב נחמן לא אתא עד דשלח ליהד מהאמשמע, 

היה מחזיק במתנתו, ומשום הכי ש ״,מחינא לך בסילוא דלא מבע דמא

היה  כל מקוםשצואתה בטלה מאיליה, מ דאף, ״הדרה בה״אמרינן דהוה 

, כשעמד יב מרעבל כל צואת שכנשאר הפרדס ביד רב דימי המחזיק בו. א

 חזרה. ולא בעי ,בטלה מאיליה

הקשה גמ׳, אתאי לקמיה דר׳ נחמן שלח ליה תא לא אתא וכו׳. ) יא

(אות תקנא), אם כן כל נתבע לדין יאמר תא אבא לדין, בקובץ שיעורים 

דיודע אני בבירור שאיני חייב. ותירץ, דצריך לומר דהיכא דאיכא 

כמיניה לומר כן, דהא אפשר שבית דין  הכחשות ביניהן, ודאי לאו כל

יחייבוהו ממון או שבועה, אבל הכא לא היתה שום הכחשה ביניהן, רק 

שהיה צריך לברר הדין אם תוכל לחזור, וכיון שאצלו היה הדין ברור 

שאינה יכולה לחזור, סבירא ליה דאין צריך לבוא, ומכל מקום חייבו רב 

 נחמן לבוא לדין.

דהיינו משום הריטב״א, פירש  מצוה מחמת מיתה.גמ׳, אם כן הוה ליה ) יב

שנתן המתנה סתם, אבל אם התנה בפירוש שנותן, המתנה קיימת לעולם, 

וקנו מידו במעכשיו, הרי היא כמתנת בריא לדברי הכל, וכמו שכתב 

 ,סימן רנ(פ״ח מזכיה הי״ח. ועיין בגליון השוולחן ערוך להגרע״א (הרמב״ם 

דבעינן לתרווייהו,  ),סימן רנ ס״ק יג( משפטנתיבות ההט). ודייק מדבריו 

שיהיה ניכר בגוונא  ,עד שיתנה בפירוש ,לא סגי אקנין מעכשיו לחודבד

וכתב הריטב״א, דרב דימי לא עביד מדבריו שנותן לו תיכף במתנת בריא. 

 הכי, משום דסבר דסגי ליה במאי דעבד.

תנת גמ׳, הרי היא כמתנת בריא שאם עמד אינו חוזר והרי היא כמ) יג

אי קני באמירה, מוכח הריטב״א, הקשה  שכיב מרע דלא בעיא קנין.

דהויא מתנת שכיב מרע דעבדוה רבנן כירושה, ויקנה לאחר מיתה, ואם 

כן, אם עמד אמאי לא יחזור. ותירץ, דהנהו רבנן הוו סברי, דבכל שכיב 

מרע תקון רבנן דלקני באמירה כדי שלא תטרוף דעתו עליו, ואפילו בנותן 

ם לגמרי, ולית להו מאי דאמרינן דכירושה שויוה רבנן. אי נמי מחיי

דרבותא היא דאפילו לאחר מיתה מקנה באמירה כירושה, וכל שכן 

 דמקנה מחיים.

דתן גט זה משמע שנתנו כבר אבל תנו  ה תנו גט, בתוה״ד,״ד ׳תוס) יד

דלשון ״תן״ שהוא לשון יחיד, המהרש״א, משמע שעדיין לא נתנו. ביאר 
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וב ותן, דאחד לא יכתוב גט, אלא שיכול להיות שליח לזכות לא משמע כת

בו. אבל ״תנו״ דהווי לשון רבים, משמע דלשנים אמר שיהיו העדים 

 ויכתבו אותו, ויעשו שליח ליתנו.

הקשה  גמ׳, וממאי דלא קנו מיניה, דומיא דגט דלאו בר קנין וכו׳.) טו

שמועיל בכסף (חו״מ ריש שאלה מ״א), היכן מצינו קנין בשו״ת בית אפרים 

ולא בגט. אם בחליפין, אין מטבע נקנה בחליפין, ואם בקנין אגב, גט נמי 

ואם כן במאי בעי  ד״ה הרי זו חזקה,(עז:)  רש״י בגיטיןמקני באגב כדכתב 

דרבינא אתי הפני שלמה, עיין שם מה שיישב באריכות. ותירץ ו לאוקמי.

ן, וכדסלקא לאלומי קושיתו, דאפילו אם נדחוק דמטבע נקנה בחליפי

(מה:), מכל מקום קשה  בבבא מציעאדעתך דרב פפא אליביה דר׳ נחמן 

דומיא דגט וכו׳. ועוד תירץ, דהא דקתני תנו מנה, לאו מנה ממש, אלא 

שוה מנה קאמר, ומיירי בדברים הנקנין בחליפין, לזה אמר דומיא דגט 

 וכו׳.

צוה דסתם מהריטב״א, פירש  גמ׳, מצוה מחמת מיתה לא בעיא קנין.) טז

מחמת מיתה אין דעתו לתת אלא לאחר מיתה, ואף שלא פירש, כמי 

שפירש דמי, ומיהו אם קנו מידו וכתב בו מעכשיו, זכיה מחיים היא, ואינו 

 יכול לחזור בו, אלא שאם עמד חוזר, שלא נתן אלא על מנת שימות.

 

 דף קנב ע"א 
 על כרחך בכותב כל נכסיו. אמנם רשב״ם ד״ה מתנת שכיב מרע,) א

פירשו, דמיירי אפילו במתנה במקצת בגוונא דמצוה היד רמה ו ב״ןהרמ

 לעילמחמת מיתה דדינה כמתנת שכיב מרע, דלא בעי קנין. והא דאמרינן 

(קנא:) דמצוה מחמת מיתה שעשה קנין ועמד אינה מתנה, ומשמע דאם 

 מת הוי מתנה, היינו כשיפה כוחו.

דהוא הדין בכל , רשב״ם ד״ה שכתוב בה פירש גמ׳, שכתוב בה קנין.) ב

קנין אף דלא נכתב בשטר והא דנקט שטר משום דאורחא דמילתא לכתוב. 

, אלישנא ד״אין קונה לאחר מיתה״, ד״ה ואין(נה:)  התוס׳ כתובות ותמהו

כתב והרשב״א הא בכהאי גוונא אפילו מחיים לא קנה (דכלתה קניינו). 

ום דהוי , דטעמא הא דנקט שטר אף דנחלקו בקנין בלא שטר, משרבובשם 

רבותא טפי, דאף בשטר שלא כלה הקנין, ויש באפשרותו לחול גם לאחר 

 זמן משנעשה, אינו מועיל מפני שהוא לאחר מיתה.

 .תוס׳ ד״ה מתנת ועיין במה שפירשו עיין באות הקודמת,גמ׳, שם. ) ג

פירש, דמיירי נמי דעשה קנין וגם כתב שטר קנין, ובעליות דרבנו יונה 

׳ קניינים, סבר שמואל דמגרע כוחו. והא דאמרינן ואשמועינן דאף דעשה ב

(עמוד ב׳) לגבי כתב וזיכה דקנה, היינו שזיכה והקנה לו השטר חוץ  לקמן

 משני הקנינים ולכך הוי יפוי כח גם אליבא דשמואל.

, דמסתברא, דכיון דמתורת מתנת הריטב״אכתב  גמ׳, הלוואתו לפלוני.) ד

 שכיב מרע גובה הלואה זו, אם עמד חוזר.

, השיטה מקובצתכתבו  גמ׳, שמואל אמר לא ידענא מאי אידון בה. ) ה

(דף עא: מדפי הרי״ף), דאפילו כתב בשטר זמן, לא אמרינן  והנמוקי יוסף

קלו.), ולהוי  לעילדזמנו של שטר מוכיח עליו, כר׳ יוסי דקיימא לן כוותיה (

ככתוב מהיום ונעשה מחיים, משום דאזלינן בתר אומדנא דלא בעי 

קנין אלא מחמת מיתה. ועוד, דזמן שכתב במתנת שכיב מרע אינו שיהיה 

 אלא להודיע מי קדם, לאורועי כח מקבל דאי הדר ביה יהיב לשני.

ד״ה (שם)  תוס׳, וכן ד״ה דהוה ליה(לט:)  רש״י גיטין כתבוגמ׳, שם. ) ו

, דליכא לדמויי למצוה לקיים דברי המת, כיון דלא ציוה כמוסר לבניו אמר

(שם) הקשה, דאף דלא  הריטב״אוון והרי הוא טעות. אבל אלא בקנין נתכ

ָאמרה בלשון צוואה אלא בלשון הקנאה, אטו מי איכא מצוה לקיים 

״מצות המת״, ״דברי המת״ אמרינן. ותירץ, דכיון דגלי דעתיה דלאו 

לתורת צוואה גרידתא נחית, אלא לתורת הקנאה, לא אמרינן מצוה 

דהקשה נמי ד״ה דקא מגמרי (קמט.)  תוס׳ לעיללקיים דברי המת. ועיין 

 כהאי קושיא, ועיין מה שתירץ.

, דבין בעליות דרבנו יונהכתב  גמ׳, שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר.) ז

במטלטלין ובין בהלואה אמר שמואל דאינו קונה. ואף דהיה אפשר לומר 

דאין דעתו לעשות מתנת בריא אלא לגבי דברים שאפשר להקנות, ולא 

ונה במתנת שכיב מרע בלבד, דמספקינן שמא עקרה לגבי הלואה שק

 ממתנת שכיב מרע ונתנה על ידי שטר.

(אות קכה), דכיון דהוה סגי  היד רמהכתב  גמ׳, ואין שטר לאחר מיתה.) ח

ליה באמירה, ואיכפל לעשות קנין, למכתב שטרא קא בעי, דסתם קנין 

ין שטר דוקא בהאי שטר וא להקנותלכתיבה עומד, חיישינן דילמא איכוון 

לעיל  הרשב״ם לאחר מיתה. אבל מטא שטרא לידו מחיים, קנה. וכן שיטת

(פ״ח מזכיה הי״ב) שכתב,  הרמב״ם, וכן משמעות דברי ד״ה כתבו(קלה:) 

שכתבו ונתנו שוב אין נותנים. דמשמע דאם כתבוהו  קודםדאם מת 

(דף עא: מדפי הרי״ף) הביא,  הנמוקי יוסףונתנוהו מחיים היה קונה. אמנם 

כתב, דאינו נכון, ואינו מועיל עד שיאמר שנותן מעכשיו  דהריטב״א

כבריא. ואי לאו, אמרינן דעשה הקנין כדי לגלות דעתו שנותן בלב שלם, 

ואף שאינו צריך לקנין, וכמו שעושים קנין בדברים שחלים באמירה 

 בעלמא, כמחילה ושליחות.

דאם נכתב  (אות לא) כתב, הרא״ש עיין באות הקודמת, אבל גמ׳, שם.) ט

השטר ב״לשון צוואה״ ונתנו מחיים, מועיל בלי יפוי כח, דאינו עומד אלא 

לראיה ומסרו כדי שתתקיים צוואתו. ולא אמר שמואל ״שמא לא גמר 

וכו׳״ אלא בדלא אתי לידו מחיים, דבכהאי גוונא אף שנכתב בלשון 

צוואה, חיישינן שלא רצה שתתקיים הצוואה עד שיבא לידו כתב ראייתו. 

אמנם אם נכתב ב״לשון מתנה״, דמסירת השטר כקנין, הרי היא מתנת 

שכיב מרע שכתוב בה קנין, ואפילו נתן מחיים שייך טעמא דשמואל 

דוקא על ידי קנין, ולא חל למפרע, כיון  מתנת השכיב מרעשדעתו שתקנה 

(חו״מ רנ ס״יט),  בבית יוסףשדעתו להקנות לאחר מיתה. ותמה עליו 

צוואה ומסרו מחיים, מוציאנו מידי ״אין קנין לאחר  מדוע בכתב בלשון

(ס״ק כח, ד״ה  והדרישהמיתה״, ומאי שנא משטר דאית ביה קנין. 

והרא״ש) ביאר, דדעת הרא״ש, דאם בא שטר הצוואה לידו, אפילו אחר 

שנעשה קנין, אמרינן דדעתו בקנין ליפוי כוח, או שחזר בו ממה שדעתו 

נה עתה במתנת שכיב מרע. וכתב, היתה להקנות במתנת בריא, ונות

הרשב״ם ד״ה שכתוב בה, דהרא״ש הוכיח דבריו, מהא דקשיא על פירוש 

אליבא דשמואל, ממתניתין דלא קנה בלא שייר אפילו בעשה קנין, 

 . התוס׳ ד״ה מתנתוכקושיית 

 והרא״ש ,ד״ה כדמקנו אינשי (קנג.)גמ׳, לא ידענא וכו׳. הרשב״ם לקמן ) י

(פ״ח מזכיה ה״ו) ביאר,  ובהגהות מיימוניות .(אות לא) פסקו כשמואל

ד״ה (עמוד ב׳  התוס׳ לקמן דהיינו משום דהלכתא כשמואל בדיני. אמנם
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) המהרש״אלגרסת  ר״ח(או  ר״תבנמשך לדף קנג.) הביאו בשם  שלחו

(אות תקנה) הוכיח כדבריו, מהא דכתב  ובקובץ שעורים לפסוק כרב,

י״ף) דאין ספק מוציא מידי (יא: מדפי הרהרמב״ן במלחמות בבא קמא 

 ודאי. 

ומקנה בשטר וכו׳ דמיד כשמת נפלו רשב״ם ד״ה לא ידענא, בסוה״ד, ) יא

, מאי טעמא בעי להאי טעמא הא הרש״שהנכסים קמי יורשים. הקשה 

בלאו הכי נמי לא קני, דלאחר מיתתו כבר הדרא סודרא למריה וכלתה 

 קניינו.

מואל וכו׳ אם כן ועוד דלש תוס׳ ד״ה מתנת שכיב מרע, בתוה״ד,) יב

, מאי קושיא המהרש״אמתניתין דקתני שייר קרקע כל שהוא. הקשה 

ממתנה במקצת, הא דברי שמואל אינם אלא במתנה בכולה, ומשום 

דהואיל ומועילה אמירה והוא עשה קנין, גרע את כח המקבל, אבל 

במתנה במקצת דבעינן קנין, לא מגרע כוחו וקני. ותירץ, דכוונתם 

דמתניתין, דקתני לא שייר כל שהוא אין מתנתו מתנה  להקשות מסיפא

ואם עמד חוזר, ומדוייק דאם מת קנה. וכיון דרישא דמתניתין איירא 

בגוונא דמתנה במקצת דעשה קנין, על כרחך סיפא נמי איירינן בגוונא 

 דעשה קנין, ואפילו הכי אם מת קני, וקשיא על שמואל.

תירץ בכמה אנפי,  וברשב״א. דא״כ מתני׳ וכו׳ במאי מיירי שם,בא״ד, ) יג

ודחה דבריהם. ופירש מתניתין, דבשייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת 

ואפילו עמד והיינו משום שצריכה קנין, לא שייר קרקע כל שהוא אינה 

קיימת, שאם עמד חוזר, לפי שאינה צריכה קנין. והא דלא משני לה רבא 

ו, ולתירוצה אליבא הכי, משום דניחא ליה לאוקמה לכולה מתניתין בשקנ

דמקשה דסבר דכולה מתניתינן בחדא גוונא מיתניא, או בדלא קנו או 

תירץ, דמתניתין איירא בשכתב ולא קנו על ידי סודר, והריטב״א בדקנו. 

דאי הויא מתנה במקצת, מתנתו קיימת על ידי השטר, ואי לא שייר ונתן 

 מחמת מיתה, אין שטר לאחר מיתה ואין מתנתו קיימת.

(אות תקנג),  בקובץ שעוריםונראה לר״י לפרש וכו׳. וביאר  שם,ד, בא״ ) יד

דפליגי רב ושמואל  הרשב״ם ד״ה שכתוב בה,דתוס׳ פליגי אהא דכתב 

דאליבא דרב, בעינן דוקא  א.בקנין לחודא אף שלא נכתב בשטר, בתרתי. 

שהקנין יהיה כתוב בשטר. ומשום הכי לא קשיא ממתניתין דבלא שייר 

בשעשה קנין, הואיל ואינו בתוך השטר. אבל לשמואל  קנה, אף דאיירא

דעתם כרשב״ם, דסבר שאינו קונה אפילו אין הקנין בשטר. ומה שכתבו 

בתוס׳ דאין ראית הרשב״ם ראיה, הינו דליכא ראיה דפלוגתא דרב 

דאפילו  ב.ושמואל איירא אפילו באין כתוב קנין בשטר, ונפקא מינה לרב. 

טר, ודלא כרשב״ם דפירש שאין כאן שטר לשמואל, הוי דוקא כשנעשה ש

) והא דתנן הרש״לכלל. ומתניתין איירא בקנה בלא שטר. (וכמו שכתב 

״, אף לשיטת התוס׳ היינו בשטר צוואה שכתב(קמו:) ״שכיב מרע לעיל 

ולא הקנאה, משום דדוחק לאוקי מתניתין בשטר שיפה כוחו, דהא פרכינן 

, המהרש״אינו דלא כפירוש בגמ׳ ממימרא דשמואל ולא ממתניתין. והי

 שהובא באות הבאה.

ודוחק להעמיד משנתינו במיפה כחו וכגון שאמר דבסמוך לא  בא״ד, ) טו

דדוחק לאוקי המהרש״א, . ופירש עיין באות הקודמת משמע הכי כו׳.

מתניתין במיפה כחו עם הקנין, וכגון שאמר כן בעל פה, משום דבסמוך 

ן לחוד, והיינו מדפסקינן מתנת לא משמע דליהוי בעי ייפוי כח עם הקני

שכיב מרע במקצת בעי קנין, ולא קאמר נמי דבעי ייפוי כח, ולשיטת 

התוס׳ דלקמן דמפלגי בקנין עם השטר, בין שהקנין בתוך השטר, בין 

שאינו בתוך השטר אמרינן דלשמואל אין שטר לאחר מיתה. אבל בקנין 

קא דלעיל דבעי קנין, לחוד לא אמרינן הכי, ומהני שפיר בלא ייפוי כח כפס

ולא קאמר דבעי נמי ייפוי כח, השתא שפיר מתני׳ איירי ביפוי כח, 

כדשמואל לקמן בשכיב מרע שכתב כל נכסיו כו׳ אע״פ שקנו כו׳ דמתניתין 

נמי דהכותב כל נכסיו כו׳ קתני דאיירי נמי בקנין עם השטר. וכן כתבו 

איירא בקנין עם דמתניתין  ריב״םלשיטת  ד״ה מתנת (נה:) תוס׳ כתובות

השטר, וביפוי כח. ובהכי ניחא מה דפסיקא לתוס׳ לקמן, דלרב, אם לא 

נעשה הקנין בשטר אם עמד חוזר. דהיינו, מתניתין דעשה קנין עם השטר, 

(תקנג)  בקובץ שעוריםוקתני בסיפא דבלא שייר, אם עמד חוזר. אמנם 

. ושם הוא כתב, דריב״ם בסוגיין הוא ר״י בר מאיר אחיו של רשב״ם ור״ת

 ר״י ב״ר מרדכי, המאוחר מריב״ם.

, מאי סברת המקשן, עליות דרבינו יונההקשה ב גמ׳, ורמי דרב אדרב.) טז

הא מאי דקאמר רב דמיפה את כוחו הינו דוקא בדעביד קנין מחיים, אבל 

כשאמר תנו שטר ודאי לא קנה מחיים, כיון דלא אמר ליתן מחיים, ובהא 

לומר דהיינו מאי דמשנינן בגמ׳, דבעינן  לא אמר רב דמיפה את כוחו. ואין

ליתן טעם גם בסברת המקשה. ולכך פירש, דקושית הגמ׳ היא, הא רב 

דסובר יפה כוחו, סבר דאף שעשה קנין אינה מתנת בריא, דאי הויא מתנת 

בריא לא יקנה הלואתו, ומוכח שאפילו שעשה הנותן קנין, דעתו ליתנה 

כתבו ותנו מנה, חזינן דסובר  כדין מתנת שכיב מרע, ואילו גבי אמר

שמפני שאמר כתבו שטר, דינה כמתנת בריא ולא קניא אחר מיתה. 

ופרקינן, דרצונו שיעשו שליחותו כפי שצוה, ולכך במתנה שיש בה קנין, 

ועשו שליחותו והקנו, דעתו שמה שלא מועיל הקנין, נקנה בתורת שכיב 

ם לא עשו כרצונו מרע. ולכך, בכתבו שטר שדעתו להקנות דוקא בשטר, א

מחיים ואחר המיתה כבר אינו מועיל, אינו רוצה להקנות. אבל לשמואל, 

אף בדעבידי כרצונו וקנו המתנה אינו מועיל, דשמא לא נתכוון להקנותו 

 כבריא אלא כשכיב מרע, ואין מועיל אחר מיתה.

היד ביאר  גמ׳, כתבו ותנו מנה לפלוני וכו׳ ואין שטר לאחר מיתה.) יז

קלה: אות קעג), דמאי דאמר ״כתובו״, לא נתכוון למקני  לעיל( רמה,

בשטר אלא בתקנתא דרבנן, דבאמירה בעלמא קני, דהא מנה שהוא 

, כתנאי בעלמאמטלטלי אפילו מחיים לא נקנה בשטר, אלא השטר הווי 

דלא ליקני עד דמטא שטרא לידיה. והלכך, אי מטי שטרא לידיה מחיים 

באמירה גרידתא. אבל אם לא נתן  ונתקיים התנאי, קונה לאחר מיתתו

השטר מחיים, כיון דלא ניחא ליה דלקני אלא לבתר דמטי שטרא לידיה, 

אחר מיתה כבר חלה על הממון ירושה דאורייתא. והאי מלתא דקונה 

המנה לאחר מיתה באמירה בעלמא, היינו במצוה מחמת מיתה, אבל 

דבעי קנין, במתנה במקצת, היכא שאינו מצוה מחמת מיתה, דקיימא לן 

מיירי כשהקנה המנה אגב ארעא מחיים, ועל כן יכול לקנותו אף בלא 

 שטר. 

 הרשב״אכתב  גמ׳, דשמואל אדשמואל לא קשיא במיפה את כוחו.) יח

(ד״ה איכא), דלרב אפילו יפה כוחו, אם כתב קנין, נתכוון ליתנה במתנת 

 בריא ולא קני לאחר מיתה, דדוחק לומר דלא פליגי, דאם כן לא היתה

, אמנם הרא״שכתב כן בשם  ובשיטה מקובצתהגמ׳ שותקת מלומר כן. 



 
 

 
 

21 

הוסיף, דיש לומר נמי דרב לא מיירי במיפה את כוחו, אבל ביפה כוחו גם 

 לרב קונה, ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי. 

(סימן רנ ס״ק כח), שביפוי כח לא נתחזק כח  הדרישהכתב  גמ׳, שם.) יט

ו, ויגבה אפילו לאחר מיתה, דודאי השטר שיהיה כאילו כתב מעכשי

ליתא, דאין שטר לאחר מיתה, אלא שמבטל קפידת השטר וחשבינן כלא 

 בבית יוסףנכתב מעולם, ואמירת השכיב מרע במקומה עומדת. [ועיין 

 ].להרמב״ן(מיוחסות) שו״ת (שם, סעיף יז ד״ה כתוב) מה שהקשה בשם 

 

 דף קנב ע"ב

(דף עא: מדפי הרי״ף), דנתן השטר הנמוקי יוסף  כתבגמ׳, כתב וזיכה. ) כ

בפני עדים, ואמר לו זכה בנכסים הכתובים בשטר, ואף בכהאי גוונא אמר 

שמואל דנותן לאחר מיתה. והא דאמר שמואל דשני קנה, היינו במיפה 

את כוחו, דאי לאו הכי שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר, ואין שטר 

 לאחר מיתה.

קשה וכו׳ דא״כ הא דקאמר כתב פירש וכו׳ ו תוס׳ ד״ה כתב וזיכה,) כא

וזיכה לזה וכתב וזיכה לזה היינו בלא מסירה והתנן וכו׳ אינה כלום. 

תירץ, דהכא איירינן, כשאמר לו בפני עדים קני כל נכסי שאני  וברמב״ן

מזכה לך בשטר המתנה, דאי היתה מתנת שכיב מרע, לא הוי ליה לממסר 

שא מסר לו, אלא דלא ליה זכה בשטר זה (וגם ברי ולמימרליה שטריה 

 אמר).

דביאר  בעליות דרבינו יונהדלמא יהבה לזה ומסרה. עיין  שם,בא״ד ) כב

ותירץ לקושיות התוס׳, דסתם שכיב מרע  רשב״ם ד״ה כתב וזיכה.כפירוש 

הואיל ואינו נותן אלא מחמת מיתה, אינו נותן השטר אלא לאחר מיתה, 

מרע, לומר ועל כן מסתמא לא שבקינן אומדנא דהויא מתנת שכיב 

שנתנה במתנת בריא, עד דחזינן שנתן השטר מחיים. והא דהקשו תוס׳ 

מכתב לזה וכתב לזה, דאי איירי בלא מסירה היכי קאמר עלה דייתקי 

מבטלת דייתקי, הא בלא מסירה אינה כלום. תירץ, דהתם כתב שטר 

מעליא לראשון, ואחריו כתב שטר מעליא לשני ולא מסר לידם, ואמרינן 

י דדייתיקי מבטלת דייתיקי, הכי נמי לענין שטר גמור שלא נמסר, דכי היכ

 האחרון מבטל הראשון. 

, רשב״ם ד״ה כתב וזיכהעיין פירוש גמ׳, והא איפלגו בה חדא זימנה. ) כג

, דלדבריו, מאי הרא״שבשם  בשיטה מקובצתבמסר לו את השטר. והקשה 

דשמא פריך, והא שמואל לא אמר הכא כדלעיל, דלטעמיה דאמר לעיל, 

לא גמר להקנותו אלא בשטר לאחר מיתה ולא קנה, הכא נמי הוה ליה 

למימר דאפילו שני לא קנה. ותירץ, דלגבי ראשון איכא למימר, דבמה 

שעשה קנין נתכוון להקנות בו לאחר מיתה, ואין שטר לאחר מיתה, אבל 

במה שכתב וזוכה לשני, אינו משום שגמר להקנותו בשטר, אלא דאחר 

לראשון, סבר בלבו שאם יעשה לשני פחות מלראשון לא שכתב קנין 

יקנה, ולא לגרע כוחו נתכוון אלא ליפות כחו. ולפי זה, שמואל דאמר הכא 

דהשני קונה כשכתב וזיכה לראשון וכתב וזיכה לשני, אף דמיירי בזוכה 

ומסר לו השטר ולא עשה קנין, הוא הדין בעשה קנין לראשון ואחריו 

 הרא״שע כוח השני במה שכתב לו קנין. אבל לשני, דלא נתכוון לגר

(סוף סימן לא) פירש, דמיירי בעשה קנין ויפה כוחו, דאי לאו הכי בפסקיו 

 אפילו שני לא קנה. דהיינו כדאמר שמואל לעיל דקנה כשיפה כוחו.

, הרמ״ה(סימן רנ סעיף יד) בשם  הטורכתב  גמ׳, אין לאחר קנין כלום.) כד

יכה לו וגם קנו מידו אם עמד אינו דאפילו במצוה מחמת מיתה, אם ז

חוזר. אבל אינו אלא בסתם מצוה מחמת מיתה, כגון דאמר ״וי דמית״, 

אבל אם אמר בהדיא דנותן מחמת מיתה, אפילו הקנה בכל מיני הקנאות 

 הנמוקי יוסף, והביאו הר״י מיגאשכתב בשם  הרמב״ןאם עמד חוזר. אבל 

חוזר אלא במתנת שכיב מרע (לעיל עא. מדפי הרי״ף ד״ה אימיה), דאינו 

בכל נכסיו, אבל במצוה מחמת מיתה לעולם חוזר אפילו אחר קנין וזיכוי. 

(סימן רנ), דלדבריו אין חילוק בלשון שציווה מחמת מיתה,  הב״חוכתב 

 דחוזר בכל גווני.

 

 דף קנג ע"א

בהגהות והשתא שמעינן מד׳. רשב״ם ד״ה כדמקנו אנשי. בתוה״ד,  ) א

 .גרס מה׳ ר״ש מדעסוי

, דכי היכי דאלים לישנא היד רמהכתב  גמ׳, אמר ליה רב אשי פשיטא.) ב

דבמוות למדחי לישנא דבחיים ולאוקמא לסימנא בעלמא, הכי נמי אלים 

 למדחא לישנא דמחיים.

, דאיירי במתנת שכיב רשב״ם ד״ה ההיאפירש  גמ׳, ההיא מתנתא. ) ג

יפוי כח,  פירש, דאפליגו על ידי זכוי או על ידי וביד רמהמרע במקצת. 

ומשכחת בין בכותב כל נכסיו ובין בשייר. ואין לומר, דאיירי בלא עשה 

קנין, ופליגי אי הוי כמתנת שכיב מרע ולא בעי קנין, או כמתנת בריא ובעי 

קנין ואף על גב דמית לא קנה. דאי הכי, רבא דאמר שאם כתוב בה מחיים 

 קנה, הוי למימר לא קנה דהא לא קנו מיניה.

(פי״ב מזכיה הט״ז)  הרמב״םל אם היתה מתנת בריא, כתבו אבגמ׳ שם. ) ד

(סימן רנא סעיף א), דכיון שכתב בה מחיים הרי זו מתנה גמורה,  והטור

(שם,  הב״חובמה שכתב ובמות הוא כמו שאמר מעתה ועד עולם. וביאר 

 חיים.בחיים לאמר מסק״ב), דלפי זה אין חילוק בין אמר 

, רשב״ם ד״ה לא איתפרק כתב עא.גמ׳, ואפילו הכי לא איתפרק מטיב) ה

דאל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך. אמנם נענש דלית הלכתא כוותיה 

כתב, דמשום הא דעבד לה שלא  הריטב״אכדכתב ״ומהכא שמעינן״. אבל 

כדין דלית הלכתא כוותיה, דבקה בו קללתה, ששגגת חכם עולה זדון 

מדפי הרי״ף). (עב.  הנמוקי יוסףדהוה ליה למידק בה טפי. וכן פירש 

פירש, דנענש משום שכדי לסלקה, כתב לה דברים שאינם ממין  והמאירי

הטענה, והליצנות מידה מגונה עד מאוד וכל שכן שהדיינים והמנהיגים 

 צריכים ליזהר בה, שהם נענשים בה ביותר.

, יש בעליות דרבנו יונהכתב  מתני׳, הוא אומר שכיב מרע הייתי.) ו

(דף עב. מדפי בנמוקי יוסף , (וכן פירש מפרשים דמיירי כשעשה קנין

הרי״ף). דאי לאו הכי, מה טענת המקבל דבריא היה, הא אי ליכא קנין 

איך קנה. אך הקשה, דאי אית ביה קנין, מה טענתו שהיה שכיב מרע, 

(קנב.) דשמא לא  כלעילוחוזר, הא אין עליה תורת מתנת שכיב מרע כלל, 

לאחר מיתה. ולא מסתבר שהיה נתכוון להקנות אלא בשטר, ואין שטר 

כתוב בו יפוי כח, דאם כן ודאי הויא מתנת שכיב מרע, דהא בבריא נעשה 

(פ״ט מזכיה  והמשנה למלךהקנין כדי לקנות המתנה ולא ליפות כוחו. 

ומתנה הכ״ב) הוסיף להקשות, דאי מיירי בעשה קנין ולא נהג כשכיב 

(ח״א,  ״ת הרשב״אבשומרע, נימא דמעשיו מוכיחים שהיה בריא, כדכתב 
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(קמח:) דחיישינן שיש לו נכסים במקום אחר  לעילנח), גבי הא דאמרינן 

ומתנתו מתנת בריא, מפני שהקנה כבריא, ולא מצי לטעון שכיב מרע 

(פ״ח מזכיה הט״ו) דחה ראייתו מהרשב״א, דכל  האור שמחהייתי. אמנם 

דהוי  דבריו בדאית ליה עוד נכסים במקום אחר, אבל בכתב כל נכסיו,

אומדנא שהוא שכיב מרע, משום דבריא לא יהיב כל נכסיו, מסתבר טפי 

למימר דהוי מתנת שכיב מרע. ועל כן פירש, דאיירינן בגוונא שלא נאמר 

בו קנין, אלא כתוב בו שהעדים מעידים שאמר ליתן קרקע זו לפלוני. והוא 

 טוען ששכיב מרע היה ולא היה בדעתו לכתוב שטר, אלא שהעדים כתבו

השטר לראיה על דבריו, והמקבל אומר שבריא היה והשטר נכתב כדי 

, דשמואל מוקי מתניתין במתנה בריטב״אלעשות בו קנין. וכן איתא 

בכולה ובדעשה קנין, [וטענתו שכיב מרע הייתי, דאינה מתנה כלל], ולרב 

צריך לומר דמצוה מחמת מיתה היה, ועל כן חוזר אפילו בקנין, או שכתבו 

דעים אנו שנתן פלוני נכסיו, ולא פירש אם במתנת בריא או שכיב עדים, יו

 מרע.

(קמא, אבן העזר סא) דהיינו  בשו״ת נודע ביהודה,כתב  מתני׳, שם.) ז

 אפילו אי לא ידענו בו שהיה שכיב מרע מעיקרא.

(אות תקנו), הא מה שיכול לחזור בו  בקובץ שעוריםהקשה  מתני׳, שם.) ח

משום שנתן כל נכסיו, דאיכא אומדנא כשעמד במתנת שכיב מרע, היינו 

דלא שבק נפשיה ויהיב לאחריני. ואמאי לא נימא דמאותה אומדנא מוכח, 

 שאם נתן כל נכסיו שכיב מרע היה. ועיין לעיל אות ו.

 הרמב״םכתב  מתני׳, וחכמים אומרים המוציא מחברו עליו הראיה.) ט

ול לומר (פ״ט מזכיה הכ״ג), שאם היו המטלטלים ביד המקבל, מתוך שיכ

דאף בלא מיגו,  המגיד משנה,שלי הן, ישבע היסת שבריא היה. והקשה 

אם יש עדים שמחמת מתנה זו בא לידו, חזר הנותן להיות המוציא מחברו 

(סימן רנא סק״ו) תמהו, על דבריו,  והש״ך והכסף משנהועליו הראיה. 

דמאחר שלא החזיק אלא מכח מתנה זו, הוה ליה כאילו לא החזיק, דהרי 

העדים אינם יודעים אם קנה במתנה, וקיימא לן דמתנת שכיב מרע אינה 

הקצות קונה אלא לאחר מיתה, ועל כן מעולם לא יצאה מרשות הנותן. ו

(שם, סק״א) ביאר, דלהמגיד משנה אמר דבריו, בגוונא דאיכא  החושן

עדים שמסר ליד המקבל דקונה לאלתר ואינו יכול לחזור בו מחיים, אלא 

דאם ימות, ומספקינן אי איכא תנאי, ומשום הכי מוקמינן  דאיכא תנאי

 המתנה ביד המקבל. 

(לקוטים סימן י ס״ק  החזון אישכתב  גמ׳, הוא אומר שכיב מרע הייתי.) י

א), דאף דאיכא חזקת הגוף ודהשתא דהיה בריא, וליכא בה ריעותא, 

 נאמן, משום דלא אמרינן חזקת הגוף אלא לבעל הממון, ודיינינן בה זכות

ממונו, אבל לא בחזקת הגוף בעלמא. ולפי זה, אפילו אם היורשים טוענים 

 שכיב מרע היה, אין מוציאין מידם. שמא
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ובתר השתא אזלינן. מבואר, דסבר רבה דמהני  רשב״ם ד״ה אמר רבה,) יא

(תקנח) דאף דחזקה  בקובץ שיעוריםחזקה דהשתא להוציא ממון. כתב 

פילו רובא לא מהניא, הכא איכא נמי חזקה לא מהניא להוציא ממון, דא

(אבן העזר פ, א) ועיין לקמן בחזון איש דמעיקרא, שהיה בריא. וכן כתב 

אות יד. והקשה בקובץ שיעורים (תקנח) אם כן מאי קאמר דרב דאית ליה 

הרי בוגרת לפנינו, כר׳ נחמן סבירא ליה, הא טעמא דר׳ נחמן משום שתי 

כח מר׳ נחמן, דחזקה דהשתא הויא חזקה, חזקות, ותירץ, דמכל מקום מו

 ובריטב״א אמנם בעליות דרבינו יונה אלא דלהוציא צריך שתי חזקות.

מפורש דמדין חזקה דהשתא הוא, ומהני אף להוציא ממון. [ודברי הקובץ 

שעורים שהביא לטעמא דתרי חזקות מרבינו יונה צרכים ביאור] וביאר 

א אינה מגדרי חזקה, אלא (ח״ב כלל כו), דחזקה דהשתבשערי תורה 

דמהני שלא להסתפק כלל, אבל במקום שיש ספק, לא מהני להוציא ממון 

 על ידי חזקה. ועיין לקמן אות 

, דמשום דאזלא הרמב״ןכתב  גמ׳, כמאן אזלא הא שמעתא כר׳ נתן.) יב

שמעתיה דרבה כר׳ נתן, לא הדר ביה מחמת קושיית אביי. ושאני 

דמת וקברו מוכיח עליו, אמרינן ממתניתין דספינה שאבדה, דהואיל 

דודאי מיגו מרעיה איפטר לבית עולמו, ועדים לא כתבו ומסרו לו עד 

שנתברר להם דמיגו מרעיה איפטר, ולא חיישינן בזה לעדים טועים. ור׳ 

יעקב סבר שעל מקבל המתנה להביא ראיה, משום דעדים לא חוששים 

דין לא דייקי למסרו רק כשמת מגו מרעיה, דכיון דכתבי סתם, בית 

 אבתרייהו.

, מאי קשיא בעליות דרבנו יונההקשה  גמ׳, אמר ליה אביי ומה ספינה.) יג

לאביי, הא בספינה ליכא מידי דמוכיח על ביטול חזקת חיים, מה שאין כן 

מה שכתב]. ותירץ,  בתוס׳ ד״ה השתאהכא דקברו מוכיח עליו. [ועיין 

השתא, היינו דוקא  דקושיית אביי היתה משום דהיכא דאזלינן בתר חזקת

בדאיכא תרתי לריעותא, כגון במקוה שנמצא חסר, דמטמאים הטהרות 

שנעשו על גביו, משום דהשתא נמי נמצא חסר, ואיכא נמי ריעותא 

אחריתי דהעמד טמא על חזקתו. ואם כן, טעמא דרבא דאזיל בתר השתא, 

משום חזקת חולי הראשון שמסייעת לחזקה דהשתא. ועל כן מקשה 

שמחזיקים לחיים אף שרובן לאבוד, ומוכח שמהאי חזקה ליכא מספינה 

 להעמידו שמת מחוליו.

אומר ר״י דהך סוגיא דהכא לית ליה כההיא תוס׳ ד״ה רבי נתן אומר, ) יד

סוגיא דפרק בתרא דקידושין וכו׳ ומסיפא נמי דקתני אם שכיב מרע הוא 

סימן (החזון איש עליהן להביא ראיה שהיה בריא אינו ראיה וכו׳. הקשה 

פ סק״א), כיון דהלכה כרב דפליג אדשמואל וסבר שסומכים על חזקה 

דהשתא דבוגרת לפנינו, ודברי רבה כדבריו, אמאי הוצרכו תוס׳ לומר 

שהסוגיות חלוקות, הא תירוץ הגמ׳ שם אינו אלא לשמואל דסבר 

דחוששין לקידושי שניהן, ולא סמך אחזקה דהשתא. ותירץ, דדברי רב 

דהשתא, היינו דווקא לענין איסורים, אבל להוציא  דאזלינן בתר חזקה

ממון אי אפשר מחמת חזקה דהשתא לחודא, ואם כן, לדבריו נמי בעינן 

למימר דהא דמוציאין מהנותן כשהיה בריא לפנינו, משום שבטענתו 

שהיה שכיב מרע בשעת המתנה, מוציא הוא את עצמו מהרוב שהם 

תב לפי זה, דגם לרבה מאי בריאים. ועיין לעיל (אות יא) שהבאנו דכ

דמוציאים מהיורשים הוא מפני שחזקה דמעיקרא שהיה שכיב מרע 

מצטרפת לחזקה דהשתא דמת לפנינו, ולכך אמר רב הונא בריה דרב 

 יהושע דדברי רבה כרבי נתן, ולא פליג אסוגיא דקידושין.

עט: ד״ה עד כאן) כתב, דליכא  קידושין( המקנהשם. אמנם בא״ד, ) טו

פליגי, אלא דרבה סבר דמאחר שלא נכתב בשטר זמן  דהסוגיות לא

המתנה, אם כן מחמת שהוא מת לפנינו, יש לנו לומר שהיה שכיב מרע 
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קודם שמת כדרך רוב העולם, ולכך אדרבה כיון שרוב העולם בריאים, אין 

לומר שהיה חולה פעם נוספת כשנתן המתנה, אלא יש לומר שזמן נתינת 

 מת.  המתנה היה בשעת החולי שממנו

(הלכות חזקה כלל כו השערי תורה הקשה  גמ׳, ולטומאה כמחלוקת.) טז

פרט ח אות כא), אמאי בבא לישאל בימות הגשמים מטמאים אותו משום 

חזקה דהשתא, ואין סומכים אחזקה דמעיקרא שהיה טהור, הא חזקה 

. ד״ה ודילמא ):(יהתוס׳ חולין דמעיקרא עדיפא על חזקה דהשתא כדכתבו 

רבי נתן דמאי דחזקה דמעיקרא עדיפא, היינו דווקא  ותירץ, דסברת

 אם נכנסבדאזלה אמאי דמספקינן, אבל מאחר דעל הספק דבקעה שהיה 

בימות החמה או בימות הגשמים, לא שייכא חזקה דמעיקרא, סמכינן 

אחזקה דהשתא. [ולהכי לא מהני נמי הכא חזקת ממון נגד חזקה דהשתא, 

היה בריא או שכיב מרע בשעת  דחזקת הממון אינה מכרעת הספק אי

(אבן העזר סימן פ ס״ק ג) תירץ, דמאי דסמכינן החזון איש המתנה]. ו

אחזקה דמעיקרא, היינו דוקא כשהספק מתי היה השינוי, דמחמת החזקה 

הקודמת אמרינן שהשינוי ממה שהוחזק בתחילה היה בזמן היותר 

ימות הגשמים מאוחר, אבל בנכנס לבקעה שזמן  השינוי בין ימות החמה ל

ידוע, אלא דהספק אם כשנכנס לבקעה היה כבר השינוי מימות החמה 

לימות הגשמים ונטמא בה, כיון דאיכא חזקה דהשתא דבא לישאל על 

ימות הגשמים, אמרינן דכי היכי דזמן השאלה בימות הגשמים, הכי נמי 

 זמן הכניסה היה בימות הגשמים. 

א גבי שכיב מרע בגוונא (תקנט), הקובץ שעורים הקשה הגמ׳, שם. ) יז

דידענו מתי היה שכיב מרע, אלא דאין ידוע מתי נתן, אי אפשר להעמיד 

אחזקת השתא. ואם כן איך אפשר להעמיד אחזקה דהשתא דנכנס בימות 

החמה, כיון דידוע אימת היה ימות החמה, ולא אסתפק לן אלא מתי 

עירב  גבי) ד״ה שניהם, (לד.בתוס׳ בשבת  הרשב״אנכנס. וכמו דכתב 

מבעוד יום, ונאכל עירובו בין השמשות דאין עירובו עירוב, דלא שייך 

(סוף סימן תטו) שכתב לבאר שיטת  לביאור הלכהלהקים אחזקה. וציין 

השערי תורה הרשב״א והריטב״א דפליגי ארשב״א דתוס׳. (וכן הקשו 

תירץ, לפי מה שכתב  ובשערי תורהשהובאו באות הקודמת)  והחזון איש

ת יא, דהחזקה דהשתא מועילה לומר דאין מסתפקים שהיה מצב לעיל או

 וצריך עיון. האילת השחראחר. ועיין נמי במה שתירץ 

, שמזמן שאירע לה ספק טומאה זו המאיריפירש  גמ׳, אלא שלא עברו.) יח

לא עברו עליה ימות הגשמים, אבל אם עברו עליה וירד לה שם רשות 

 בטהרות. והקשה מדאיתא היחיד, אין הטומאה נפקעת בימות הגשמים

(פ״ו מ״א), דרשות היחיד ונעשה רשות הרבים, רשות הרבים וכו׳. ואין 

אומרים שכיון שעברו עליה ימים שהיא רשות היחיד, אינו נדון כרשות 

הרבים. ותירץ, דהני מילי כשנפלו מחיצותיה, ויש היכר גדול בין עכשיו 

רים אינו היכר לזמן שהיה רשות היחיד, אבל היכר מצד רגלי העוב

 מפורסם.

 הרש״ש,אלא למאן דאמר וכו׳. כתב  תוס׳ ד״ה אמר רבא, בתוה״ד,) יט

דלדעת התוס׳ סבר ר׳ אליעזר דלהוי רשות היחיד לטומאה בעינן גדר 

(פ״כ מאסורי הטומאה ה״ו) משמע, דלר׳  מהרמב״םוימות הגשמים. אבל 

ות היחיד אליעזר נמי לא בעינן גדר לענין טומאה ומוקים בגדר, משום רש

 דשבת.
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(אות תקסב), דמבואר מסוגיין  הקובץ שעוריםכתב  גמ׳, ראיה במאי.) א

דאי לאו טעמא דחזקה דהשתא, לכולי עלמא יכול לטעון שכיב מרע 

הייתי, אפילו בשטר מקוים, ולא דמי לטוען שטר אמנה או שטר פסים, 

אבל באומר דאינו נאמן אם השטר מקוים, דהתם בא לבטל השטר לגמרי, 

שכיב מרע הייתי אין כאן ביטול השטר. והקשה הא מה שטענת שכיב 

מרע מועלת היינו משום דהויא מתנה על תנאי אם ימות מחולי זה, ואיך 

נאמן לומר תנאי היה, הא אפילו עדים שאומרים תנאי היה דעת הרבה 

ראשונים דאין נאמנין בכתב ידם יוצא ממקום אחר, ועוד, דתנאי דשכיב 

ע קונה לאחר מיתה, ואיך נאמן לומר בשטר שכתוב סתם שהיה הקנין מר

רק לאחר זמן ויכול לחזור בו. ונשאר בצריך עיון. (וכתב לעיין בבעה״ת 

 שער כ״א ריש ח״ג)

, דאף ששטר המתנה מקוים, צריכין הריטב״א כתב גמ׳, ראיה בעדים.) ב

, להביא עדות שהיה בריא, ומסתברא דדי בעדי השטר שיעידו על כך

ואפילו כתב ידם יוצא ממקום אחר, ואינם חוזרין ומגידין היינו משום 

 דאינם אלא מבררין עדותן הכתובה בשטר.

דכו״ע אזלינן בתר השתא.  רשב״ם ד״ה ראיה בקיום השטר, בתוה״ד,) ג

כתב הביא, דיש שפירשו דרבה בר רב הונא ורב חסדא  הריטב״א אמנם

, במקוים [ובאינו מקוים], ודחה אתו לאוסופי דר׳ מאיר ורבנן בתרתי פליגי

דבריהם. ופירש, דהא דאמרינן דאם קיימו השטר על הנותן להביא ראיה 

שהיה שכיב מרע, אפשר לומר דכולי עלמא כר׳ נתן ומתניתין כשהוא 

בריא עכשיו, וצריך להביא ראיה משום דאזלינן בתר השתא. אבל אפשר 

בגוונא דהשתא הווי  נמי לומר דלא אזלינן בתר השתא, ומתניתין איירי

שכיב מרע, וצריך להביא ראיה מפני שסתם מתנות מתנות בריא הם, או 

 משום דלא מפקינן השטר מחזקתו. 

ובהגהות לר׳ זאב  גמ׳, ורבנן סברי מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו.) ד

. דכתבו [מכמה טעמים עיין ד״ה או דלמא(ע.)  לתוס׳ לעילציין  וואלף

טר שכתבו צריך לקיימו״, היינו דוקא גבי שם] דמאן דאמר ״מודה בש

 מלווה דאיכא למימר דשייר השטר ביד המלוה, אבל גבי פקדון לית ליה .

סימן כד אות  כתובות(הברכת שמואל וביאר גמ׳, משום דאלימי עדים. ) ה

ב), דעדים חשיבי להעיד ומעידין שאינו שטר, אבל לוה אינו נאמן אלא 

 וי מיגו נגד עדים.בתורת מיגו שהיה אומר מזויף, וה

, תימא אמאי מוקי רבה וכו׳, והא איהו גופיה. אמנם תוס׳ ד״ה וכן) ו

(סוף אות לב) דחה  הרא״ש. אבל א(עב. מדפי הרי״ף) גרס התם רב הרי״ף

גירסתו, משום דרבה היה רבו של אביי, והשיב אביי תלמידו על דבריו. 

היה צריך אביי ואביי ָמַלך לפני רבא, ובימיו לא באה הוראה לפני רבא ש

להשיב עליה, אלא לפני אביי ורבא השיב על דבריו. אלא, מדלא אמר 

ראיה בקיום השטר דליקום ר׳ מאיר ורבנן כר׳ נתן, נראה דחזר בו רבה 

 מההיא דלעיל.

מאי קושיא דאביי  הריטב״א,הקשה  גמ׳, אמר ליה אביי מאי טעמא.) ז

ג:) דלא אזלינן (קנלעיל לרבא דאמר ראיה בעדים, הא איהו גופיה סבר 

בתר חזקה דהשתא אלא בתר חזקת ממון, ואפילו הוא בריא עכשיו לא 

מפקינן מיניה. ופירש, דלא אתי לאיפלוגי אדרבא, אלא להוציא מדעתו 
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מה טעמו אי משום חזקה דשטרא או חזקה דממונא, ואחר שפירש לו 

כתב, דדוקא  המהרש״אדבעינן לראיה מחמת חזקת ממון, שתק. אבל 

א אזיל בתר השתא משום דרוב חולין לחיים, אבל הכא דלא שייך לעיל ל

 רוב, אזיל בתר חזקה דהשתא.

שהגיע לכלל שנותיו ולא היו לו סימני גדלות.  תוס׳ ד״ה ועוד, בסוה״ד,) ח

(כלל לג, סימן ה) כתב, דמחיים היתה מועלת הבדיקה,  ובשו״ת הרא״ש

הביא, דאי  ואין לומר דילמא השתא אייתי סימנים ובשעת מכירה לא

משכחינן השתא סימנים מחזקינן ליה בגדול משהגיע לכלל שנותיו. וכתב 

(קמא, אבן העזר סא ד״ה ואומר), דלדבריו ליכא בשו״ת נודע ביהודה 

לאוקמא כתירוץ התוס׳, ויתרץ קושיתו, דלא מהני חזקה דרבא להוציא 

ר (אבן העז הבית יוסףממון כמו דלא מהני לענין חליצה. ומה שהוכיח 

דמפרש, דאיירינן הכא שמת מיד, דאי לאו הכי  הרמב״ן,סימן מג) מדברי 

אין הבדיקה ראיה, דשמא הביא הסימנים אחר המכירה, דסבר, דלא 

אמרינן שהוחזק למפרע. אינו מוכרח כל כך, דיש לומר דסבירא ליה 

 כתוס׳, ועל כן הוצרך לומר שמת מיד. ועיין לקמן דף קנו אות ו.

בעליות דרבינו  הרשב״אפירשו  בנכסי אביו ומת.גמ׳, באחד שמכר ) ט

, דמת מיד. דאי לאו הכי, אפילו נמצאו עכשיו סימנים, יונה וברמב״ן

 דילמא קטן היה באותה שעה והגדיל.

, הרש״שעד שיהא בן עשרים. הקשה רשב״ם ד״ה ועמדו עליו, בתוה״ד, ) י

אמאי הוצרך לפרש כן, הא טענתם שאין לו שערות. וכתב דאולי אתי 

לאפוקי אי היתה טענתם אמטלטלין, דלא היתה להם טענה משום 

דממכרן מכר אף בפעוטות, אבל הכא איירינן לענין קרקעות וממילא היה 

 הריטב״איותר מבן עשרין אלא שטענו שלא הביא סימני גדלות. וכן כתב 

 להדיא.

שבחייו היו השערות לבנות והוו שומא  תוס׳ ד״ה ועוד, בתוה״ד,) יא

דחה שיטת ר״ת, (מטעם התוס׳) דלא אשכחן  הרמב״ןו. גם ועכשיו הושחר

(פ״ב מאישות ה״ב), הא ר יהודה הוא  המשנה למלךחילוק זה. והקשה 

דסבר דבעינן שירבה השחור על הלבן, אבל רבי עקיבא פליג עליה. ועוד, 

הר״ש דלר׳ יהודה עצמו חומרא היא דוקא רק לענין מיאון. וביאר בשם 

 דריבויפליגי אר׳ יהודה, היינו דווקא דלא בעינן , ד״ת סבר, דהא דהלוי

שערות אף לר׳ עקיבא בעינן שיהיו שחורות  ב׳שערות יראו כשחור, אבל 

עד עיקרן. עוד תמה שם, דלא הוזכרה סברת ר״ת בבית המדרש ולא חש 

לה שום אחד מהמורים. והשיב לו הר״ש הלוי, דדוקא למאי דסליק 

ק דאף לר׳ עקיבא בעינן שחרות עד אדעתיה דלקוחות הוו מערערי, דחי

סמוך לבשר, אבל למסקנא, מצי שפיר למימר דבכל ענין פליג ר׳ עקיבא 

 אדר׳ יהודה. 
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דילמא לא מצאו  התוס׳ ד״ה אלא,כבר העירו  גמ׳, ליקיימו שטרייהו.) יב

. ותירץ, דמדלא קתני ״ולא נתקיים השטר״ הרשב״אלקיימו, וכן הקשה 

 ים, נאמנים בני המשפחה.משמע דאפילו נתקי

ומסתמא אין העדים חותמין על השטר רשב״ם ד״ה ליקיימו שטרייהו, ) יג

תמה, הא השתא לא אסקינן  הריטב״אאבל  אלא אם כן נעשה בגדול.

אדעתין האי טעמא, אלא דהואיל ונחתם השטר מוקמינן אחזקתו שהוא 

 כשר והבא לבטלו, עליו הראיה.

, הריטב״א ימר חזקה. והוסיףדאיכא למ תוס׳ ד״ה אלא, בסוה״ד,) יד

דחזקה דממונא עדיפא מחזקה דגברא שהוא בחזקת גדול כיון שהיה בן 

שכתב דמיירי  ד״ה ועוד, בסוה״ד, (עמוד א׳)בתוס׳ לעיל עשרים. [ועיין 

שלא היו לו סימני גדלות. וצריך לומר, דאף שאינו בחזקת שהביא שערות 

 מזמן שהגיע לשנים, עכשיו בחזקת גדלות הוא].

התורת והפסדנו מרובה. והקשה  רשב״ם ד״ה לינוול ולינוול, בסוה״ד,) טו

, דהא אינם מפסידים ממונם, דודאי כבר הגיע לשנותיו, ובני משפחה חיים

נמי מודו בכך, דאי לאו הכי למה לן לבודקו הא בעינן שנים וסימנים, ואם 

מצו  כן זוזי הוי הלואה גביה ובעי לאהדוריה. ותירץ, דכיון דיהבו זוזי,

הלקוחות למימר דבעו את הנכסים ולא זוזי, דאדעתא דהכי יהבי ליה זוזי, 

ד״ה והלא (עמוד ב׳) רשב״ם מה שאין כן היורשים דלא יהבו מידי. ועיין 

, דהיינו דעסקינן במתנה, נותן מתנהדכתב, דמודו בשטר שכתב אמרו 

(שם), דמשמע מכולה סוגיא דקרינן להו מוכר הרש״ש ותמה עליו 

 חות.ולקו

(אות קצט), דאף  האור זרועאינו קרובינו והפסדנו מרובה. כתב  בא״ד,) טז

דאמרינן שבמקום דיהבי זוזי, יכולים לנוול המת, נראה מפירוש רשב״ם 

זוזי  דיהיבדאינו קרובינו, שאם היה קרובו יכולים בני משפחה לעכב אף 

ם, והפסדו מרובה. ואין לומר, דמשום אורחא דמילתא פירש שאינם קרובי

דהא בהפסד מרובה קפדי אנשי אפילו במקום קרובים. (ולא רק אירושה 

 ).תוס׳ ד״ה זוזידלא יהיב מידי כ

דהוי בעדים, דאי לאו הכי לא  היד רמה,פירש  גמ׳, וקרא עליו ערער.) יז

 צריך הנתבע להביא ראיה שהיא שלו.

דהיינו  רשב״ם ד״ה שטר פסים,פירש  גמ׳, שטר פסים, שטר אמנה.) יח

כתב, דהוא קודם  ברשב״ם ד״ה שטר אמנההחזיקו כעשיר, ושטר פסים ל

פירש, דתרווייהו שטרי הברחה הם, אבל  היד רמה שקיבל המעות. אבל

לא שוו שטרות להדדי, דשטר אמנה נעשה לקנוניא על ממון אחרים, כדי 

לגבות מלקוחות או מבעל חוב שלא כדין. ולא ניתן להכתב משום עוולה. 

מאמין למי שנתנו לו נקרא שטר אמנה. אבל שטר והואיל ונכתב בצנעה, ו

פסים לא נעשה לקנוניא, אלא נכתב בפרהסיא כדי להבריח נכסיה 

מבעלה או מבעל חוב, והואיל ואדעתא דהכי קא נחתי ואינהו אפסדי 

אנפשייהו, אינו עוולה. ונקרא כן מפני שעשוי להפסיק ולהסיח דעת הבעל 

 או המלווה מנכסים אלו.

, הא אפילו לא נתן הדמים, הריטב״אהקשה  לי דמים. גמ׳, ולא נתת) יט

חוב בעלמא הוו ומה בכך לגופה של שדה. ותירץ, דאין הכי נמי, והכי 

קאמרינן, דלמאן דאמר שנאמן לומר שהשטר מזויף, מתוך שיכול לטעון 

מזויף נאמן על דמי השדה שלא פרעם. ואף דלא אמרינן מגו מדבר לדבר, 

משום דחיוב הדמים בא מחמת הקרקע.  השדה ודמיו כדבר אחד הם,

ועוד תירץ, דהכא טוען שמכרה שיפרע לו בזמן ידוע, ועבר הזמן ולא 

פרעו, דנתבטל המקח לגמרי והוא תובע שדהו, וכתב, דהוא הנכון. אמנם 

פירש, דאם לא נתן הדמים לא קנה לוקח בהאי שטרא, דקיימא  היד רמה

 לן דבשטרי מקח לא קנה עד שיתן דמים.

, דלא אכלה שני בעליות דרבינו יונהכתב  , והוציא זה את אונו.גמ׳) כ

 חזקה לפיכך הוצרך לדון בשטר.
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, דאם יש בעליות דרבנו יונה. פירש גמ׳, אם יש עדים הלך אחר עדים) כא

עדים שהוא שטר פסים, נאמנים, ואפילו אם נתקיים השטר, משום דעדי 

מרא קמא, ולא השטר ועדים אלו הוו תרי ותרי, ואוקמה לארעא בחזקת 

בחזקת בעל השטר. אמנם כתב, דלישנא דסוגיין משמע שאם יש עדים 

נאמנים לגמרי, ולא רק דמחמת דהוו תרי ותרי מוקמינן ארעא בחזקתה. 

ועל כן פירש, דאין כתב ידן יוצא ממקום אחר, ולכך נאמנים לומר שטר 

גד פסים במיגו דאמרי מזויף (אף על פי שקיימו השטר ונמצאו אומרים נ

(בעמוד א׳) לרבי מאיר,  לעילעדי השטר אית להו מיגו), ואף דאמרינן 

דמודה לווה שכתבו אין צריך לקיימו, ואין נאמן לומר שטר פסים, ואפילו 

העדים עצמם אין נאמנים לומר כן. היינו דוקא עדי השטר עצמם, אבל 

עדים אחרים, נאמנים. וכתב, דלפי זה צריך לומר, דטעמא דר׳ מאיר 

, ד״ה טעמא(יט.)  כתוס׳ כתובותדה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו, שמו

שאינו מעיז לומר מזויף שמא יתקיים השטר ממקום אחר, ולכך לית ליה 

מיגו. וכן עדים שבשטר, כיון שבודאי מכירים חתימת ידם, יראים לומר 

אין כתב ידינו הוא, אבל עדים אחרים אין יראים, דאפילו אם יבואו עדים 

 .   הוו תרי ותרי, ואית להו מיגו דשטר פסים הוא אחרים

, דריש לקיש שמע מר׳ יוחנן, הרשב״אפירש  גמ׳, לימא ר׳ מאיר היא.) כב

דר׳ מאיר ורבנן לא פליגי בראיה בעדים, אלא בקיום השטר כמסקנא 

דסוגיין, ועל כן הקשה לו, בשלמא לדידי דפליגי בראיה בעדים ולכולי 

ריך לקיימו, נמצא דבר קפרא אזיל ככולי עלמא מודה בשטר שכתבו אין צ

עלמא, אבל לדידך נמצאת משנת בר קפרא רק אליבא דר׳ מאיר. ומאי 

דמקשה ליה ריש לקיש מהא דפליגי ר׳ מאיר ורבנן אי נאמנים לפסלו, אף 

דהוא עצמו מוקמא כשינויא דר׳ יוחנן דלא פליגי אלא בעדים, מכל מקום 

 נן.קא בעי לאפוקי טעמא מיניה דר׳ יוח

הקשה  גמ׳, אמר לו והלא משמך אמרו יפה ערערו בני משפחה.) כג

, אדרבה משום דאמר ר׳ יוחנן דלא פליגי בקיום השטר, על כרחך הרשב״א

לדידיה הא דאמרו חכמים המוציא מחברו עליו הראיה היינו בעדים, וכמו 

כן במעשה דבני ברק על הלקוחות להביא ראיה בעדים, אם כן בודאי יפה 

התוס׳ ד״ה (וכן ביארו הר״י מיגאש משפחה. ותירץ בשם  ערערו בני

), דשמע מר׳ אלעזר דאמר ר׳ יוחנן יפה ערערו בני משפחה, משום והלא

, דאי אמרינן הרא״שהביא בשם  ובשיטה מקובצתדלא נתקיים השטר. 

ראיה בקיום השטר ועל ידי הקיום זוכין הלקוחות בנכסים, שפיר שייך 

אי בעו הלקוחות ראיה בעדים, נמצאו לשון ״ערעור״ בעלמא, אבל 

 הנכסים בחזקת בני משפחה ולא ואין טענותיהם בגדר ״ערעור״ בלבד.
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בעליות הקשה גמ׳, אלא למאן דאמר מבן כ׳ כי בדקי ליה מאי הוי. ) א

, למאי דסלקא דעתין דבן כ׳ שלא הביא שערות אף שלא דרבינו יונה

למאן דאמר דמוכר מבן י״ח ״כי  הביא סימני סריס הוי גדול, קשיא אף

בדקי ליה מאי הוי״, דהא חזקה אין העדים חותמין על השטר אלא אם כן 

נעשה בגדול, ואם העדים בדקו ולא מצאו שערות לא היו חותמין אלא 

אם כן ידעו שהוא בן כ׳, דהוי סריס ומכירתו מכירה. ותירץ, דהכא איכא 

ואי לא אשכחו סימנים, לא  עדים שהיה בן י״ח ועל כן בדקי בני משפחה,

אמרינן דהעדים שחתמו על השטר מעידים בעדותם שהוא בן כ׳, והוו תרי 

ותרי עם העדים המעידים שהוא בן י״ח, ונוקי נכסים בחזקתן, אלא בטלה 

החזקה, דאין העדים חותמין על השטר אלא אם כן נעשה בגדול. תדע, 

יים החזקה שחתמו דאי לא אשכחנא סימנים, לא אמרינן דנשרו כדי לק

 בגדול.

(סימן רלה סעיף יג) הביא האי  הטור גמ׳, חזקה אין העדים חותמין.) ב

טעמא אדינא שאין שומעין לקרובים לבדקו אם הביא סימנים. אבל 

(קנד.) דאי  לעיל(פכ״ט ממכירה הט״ז) הביא אף דברי רבי עקיבא  הרמב״ם

 ת מהרי״טבשו״אתם רשאין לנוולו וסימנים עשויין להשתנות. וכתב 

(חו״מ סימן צח, ד״ה ואף), דר׳ עקיבא לא הביא לטעמא דחזקה אין 

העדים חותמין על השטר וכו׳, משום דבמקום שאפשר לברר לא סמכינן 

דבריש  הריטב״א,(דף קנד: אות יט) מה שהבאנו בשם לעיל אחזקות. ועיין 

 סוגיין לא אסיק אדעתין ההיא חזקה, אלא, דלא חיישינן שהיה קטן מפני

שאין הריעותא נראית. ואף אי סמכינן אחזקה, ההיא חזקה אינה ודאית 

דהא אמרינן דיפה ערערו בני משפחה, ונאמנים לומר שהיה קטן, אלמא 

 דחזקת השטר שנעשה בגדול אינה ברורה אצלנו, עד הכא.

דאין העדים  בעליות דרבנו יונה,כתב  גמ׳, אין העדים חותמין וכו׳.) ג

ג, דבפחות אין ממכרו ממכר, אפילו בנכסי עצמו בודקין אלא שהוא בן י״

אם בקי במשא ומתן, אבל לא בעו לחקור אם נכסי אביו הן, כמו שאין 

צריכין לחקור אם קרקע גזולה היא, ועל הלוקח לחוש בעצמו. ועוד, 

דבודקים אם הביא סימנים, משום שאם לא יבדקו בשעת המכר, אי 

בל השנים עשויות להתברר אפשר לברר אחר כך אם היו בזמן המכר. א

 לאחר מיכן לפי הכתוב בשטר.

, דקרי ליה קטן, כיון דלהאי מילתא הריטב״אפירש גמ׳, איתמר קטן. ) ד

 (עב: מדפי הרי״ף) גרס ״בן״. וברי״ףהוי קטן אפילו בהביא שנים וסימנים. 

(עג. מדפי הרי״ף), דמתנתו  הנמוקי יוסףכתב  גמ׳, מאימתי מוכר.) ה

שאינו מוכר עד שיהא בן עשרים, אינו מן הדין  מתנה מפני שמה שאמרו

אלא מתקנת חכמים, ובמתנה שאינה מצויה כל כך כירושה, הניחוהו על 

הדין. ועל כן אף בשאר ירושות וירושת אמו שאינם מצויים כל כך 

(ד״ה הא) כתב דמהאי  וברשב״אכירושת אביו, לא תקנו, ומכירתו מכירה. 

(פכ״ט ממכירה הרמב״ם כור. אמנם טעמא אפילו בת שיורשת, יכולה למ

הי״ג) כתב, דאין לחלק בין ירושת אביו לשאר מורישיו. וכן כתב 

דנקט אביו, מפני שהיא ירושה ראשונה, אבל הוא הדין לשאר  הריטב״א,

(דף מד.)  בנדהירושות ולאפוקי נכסים שנתנו לו במתנה. וכדחזינן 

דנוחל בנכסי אב דאמרינן ״קטן בן יומו נוחל ומנחיל״ וסלקא דעתיה 

ומנחיל לאחין. ומקשינן, מאי נפקא מינה לאחין אי ירשו מאביהם או 

מאחיהם. ולא תירצו דאי ירשי מאב אינן יכולים למכור עד כ׳, ומאח 

יכולים, ומוכח, דאף ירושה מאחיו אין מוכר אלא מבן כ׳. אמנם כתב 

דאפשר לומר דלשיטת הרשב״א לעולם אביו דוקא, ולא שאר ירושות, 

מיהו כל ירושה שהיתה תחילה בנכסי האב, אפילו באה על ידי האח, 

 דינה כנכסי אביו ממש. 

תירץ,  וביד רמה וא״ת תקשי דרבא אדרבא. תוס׳ ד״ה איתמר, בתוה״ד,) ו

דהא דידיה והא דרביה, דשמעתא דהכא משמיה דר׳ נחמן קאמר ליה, 

 וליה לא סבירא ליה.
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, דאף דבההיא בתוס׳ הרא״שכתב  איתמר.גמ׳, והא דרבא לאו בפירוש ) ז

עובדא לא הוזכר רב נחמן, מיהו קים להו לתלמודא דעל פי ר׳ נחמן רבו 

 עשה מעשה.

, דאף בעליות דרבינו יונהכתב גמ׳, חזא ביה דקא משחרר לעבדיה. ) ח

דאין מאי דעביד מחשיב ליה כשוטה לשאר דינים, לענין ממכר, כיון דחזו 

ואפילו אחר א לשום תועלת, אין ממכרו ממכר ביה שטות בפיזור ממון של

(סימן לג) כתב, דכיון  הרא״שדאפשר דלא יצא מדרך הילדות. אבל  זמן,

 דלא הוי שוטה גמור לאחר זמן ממכרו ממכר. 

, דאיכא בעליות דרבנו יונהכתב  גמ׳, שלח ליה גידל בן מנשיא.) ט

נכסים , דף עג. מדפי הרי״ף), דהיינו לענין הרי״ףדמפרש (הוא שיטת 

שקנה לו אפוטרופוס, אבל כתב, דנראה, דהוא הדין לענין נכסים שקנה 

 הוא עצמו, אין ממכרו ממכר אלא אם יודע בטיב משא ומתן. 

הרשב״ם ד״ה אית  דעתגמ׳, שלח ליה אם יודעת בטיב משא ומתן. ) י

, דשלח ליה לענין למכור בנכסי אביה, ואם יודעת בטיב משא ומתן דגרסי

תה מעשרים. והא דאמרינן בגמ׳ ״עד השתא דמבן מוכרת אפילו פחו

עשרים מוכר״, הוא אפילו באינו יודע כל כך בטיב משא ומתן. אבל 

היד  (סימן לג). אבל הרא״ש בנכסים שקבל במתנה, מוכר מבן י״ג. וכן פסק

(אות קמג), פירש להאי מימרא לענין למכור בנכסי עצמו, ועלה  רמה

ומתן, אבל בנכסי אביו אינו מוכר אלא אמרינן דתליא אי בקי בטיב משא 

מבן עשרים. דאי עסקינן הכא למכור בנכסי אביו, תקשי מהא דפסקינן 

הלכתא כרבא דמוכר בנכסי אביו מבן כ׳, וכן פסקינן כרב גידל דבקי מוכר 

אפילו בפחות מכ׳. ועוד, דרבא גופיה שלח ליה דתליא ביודעת במשא 

, דמסתברא דשלח לרב דהיה רבו כתב וביעב״ץ ומתן. [והרשב״ם גרס רב.

(דף עג. מדפי הרי״ף),  הרי״ף של גידל בר מנשיא]. וכדברי הרמ״ה פסק

דדברי רב הונא דמוכר מבן עשרים היינו בנכסי אביו, ודברי ר׳ גידל בנכסי 

(שם) הוכיח דאפילו אי חריף טובא בעינן בן עשרים,  והנמוקי יוסףעצמו. 

להו למיבדק, נימא דמיירי ביודע בטיב  מדאקשי בגמ׳ דאי בעינן בן כ׳ למה

משא ומתן ובפחות מבן כ׳, אלא ודאי, דבכל ענין בעינן שיהיה בן עשרים 

(שם) כתב, דהוי מצי לשנויי הכי, אלא דניחא  והרא״ש למכור בנכסי אביו.

(עמוד בתוס׳ לעיל  ). ועייןהתוס׳ ד״ה לאו ליה לתרץ האמת. (וכן תירצו

לא מפלגינן בדברי רב הונא אמר רב נחמן  ר״ת דלשיטת ) ד״ה מוכר,א׳

(סימן רלה סקי״ב), דלדבריו,  הדרישה בין נכסי אביו לנכסים שקנה, וכתב

הא דשלח גידל לרבא, איירי בכל ענין, ובכולם אמרינן שאם הוא פיקח, 

ממכרו ממכר מיד כשנעשה גדול בן י״ג. אבל הרא״ש פירש דברי ר׳ גידל 

 אדלעיל, אדברי רב הונא.

, אמאי עליות דרבינו יונההקשה ב , כיון דמסברי ליה וסבר.גמ׳) יא

מיחשב יודע בטיב משא ומתן, מחמת דידע לומר דבר אחד ששמו בפיו. 

ותירץ, דרבא ידע שהוא יודע בטיב משא ומתן, אמנם כיון דחזא דשדא 

קשייתא אמר דלא יתכן שיודע במשא ומתן, אבל אחר ששמע דמסברי 

קשייתא היינו מצד חוצפה, ועדיין אין כאן ליה וסבר, הבין דהא דשדא 

 רשב״ם ד״ה והא דרבא,הוכחה שאינו יודע בטיב משא ומתן. וכן כתב 

ד״ה איתמר  בעמוד א׳) ותוס׳ (שהיה בחזקת יודע בטיב משא ומתן. 

 פירשו, דרבא סבר דאף דהגיע זמנו למכור היה שוטה.

ה ישום אותה יותר משויה. הקש תוס׳ ד״ה לא אמרו, בתוה״ד,) יב

דאם מקרבה דעתיה לזוזי, אדרבה ישום הקרקע בפחות  המהרש״א,

משויה. ויישב דבריהם, דישום אותה, היינו שישום מן הקרקע ויתן ממנה 

כנגד הדמים שנטל האח השני שחלק בנכסים, יותר קרקע ממה שהיה 

 מגיע כנגד דמים אלו, ונמצאת קרקע זו נישומת בפחות משויה.

(בעמוד  תוס׳ו כך וכך היתה שוה. וכן כתבו דהיינו עדות שיאמרבא״ד, ) יג

(עג: מדפי הרי״ף) הביא להאי מימרא דלענין עדות  וברי״ף. ד״ה מוכר א׳)

 ברמב״םעדותן עדות וכדאוקמה מר זוטרא, אמטלטלין בדוקא. וכן מבואר 

(פ״ט מעדות ה״ח), דבעדות קרקע דייק דאף שאינו בקי במשא ומתן, 

. ובשולחן ערוך (סימן לה סעיף ג׳) בטורובמטלטלי לא דייק. וכן מבואר 

(ס״ק ו) דמהא שכתב הטור להאי דינא בדיני עדות ולא  הבית יוסףוכתב 

בדיני שומא, חזינן, דלא פירש כתוס׳, אלא דהוא דין בכל עדות קרקע. אך 

כתב, דדעת הרמב״ם והטור כתוס׳, ומה שהוכיח הבית יוסף  (סק״ג)הש״ך 

 ה, דהא בגמ׳ נמי נקיט עדות.לא קשיא, דמעיד שכך היתה שוו

(פ״ט מעדות ה״ח) כתב, דהטעם  ברדב״זדמאי שנא למטלטלי.  בא״ד,) יד

 דעדות הקרקעות צריכין דקדוק גדול, משום שחיות האדם תלויה בהם.

דהיינו דוקא  הראב״ד,דשיטת  הרשב״א כתב גמ׳, מתנתו מתנה. ) טו

משא ומתן. בנכסי עצמו, אבל למכור אפילו בנכסי עצמו, בעינן יודע בטיב 

כתב, דהויא מתנה בין בנכסי עצמו בין בנכסי הר״י מיגאש אבל בשם 

 אביו. וכתב, דכן נראה עיקר.

ד״ה פסולה  (פח.) גמ׳, בעינן ועמדו שני האנשים וליכא. רש״י בבא קמא

הביא, דקטן פסול לעדות גם משום דהויא עדות שאי אתה יכול  לעדות

א דאיירי בדיני ממונות, דרבנן (שם) תירץ, דהכובגליון הש״ס  להזימה.

ביטלו בהם דין דרישה וחקירה, ליכא בהו דין עדות שאתה יכול להזימה, 

 ובעינן לקרא ד״ועמדו שני האנשים״ שהוא פסול בעצמותו. 
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, במצפה איתןוא״ת גם בגדולים נמי וכו׳. כתב  תוס׳ ד״ה ולטעמיך,) א

ירינן בגוונא דאיתא בגמ׳ דתירוץ התוס׳ דחוק. ועל כן תירץ, דהכא אי

(פג:), דלאחר שהונה המוכר את הלוקח הוקר המקח, והמוכר רוצה  לעיל

לחזור בו, דאמרינן דהואיל ובשעה שקנה נתאנה הלוקח, אין המוכר יכול 

 לחזור בו. 

(ח״ג רנא),  בשו״ת התשב״ץכתב  גמ׳, אי לאו דהוה ליה הנאה מיניה.) ב

שקיבל, והוסיפו טעם ״,כי היכי דקיימו חכמים מתנת הקטן כנגד ההנאה 

דליעבדו ליה מיליה״. וכתב, דאם נתן מתנה שלא כנגד טובת ההנאה, 

אינה מתנה, ואף אם יתן מתנה גדולה כנגד טובה מועטת, איכא למימר 

דעשה שטות, ואינה מתנה כדמבטלינן אפילו מכירה כשחזינן בה שטותא 

דוקא כשלא נראו , דהויא מתנה הראב״דכתב בשם הרשב״א יתירא. ואף 

 בו סימני שטות.

בדף קנה.  לעילעיין מה שהבאנו  גמ׳, אמרו רבנן תהוי מתנתו מתנה.) ג

 אות ה דברי הנמוקי יוסף בזה.

בחידושי רבי הקשה  גמ׳, מתנתו מתנה כי היכי דליעבדו ליה מילי.) ד

, הא טעמא דאמרינן דמקרבא דעתיה לגבי זוזא ומכירתו מאיר שמחה

במתנה, וממילא מתנתו קיימת, ולמה לי לחדש  אינה מכירה, לא שייכא



 
 

 
 

27 

(הובאה לעיל דף הרי״ף טעם חדש. וכתב, דמכאן ראיה עצומה לשיטת 

קנה אות ט) דרק לגבי נכסים שירש אין מכירתו מכירה מטעם דמקרבא 

דעתיה לגבי זוזי, אבל בנכסי עצמו אם יש לו ידיעה בטיב משא ומתן יכול 

מתנה כי היכי דלעבדו ליה מילי, למכור. ועלה אמרינן, דמתנה הוי 

דאפילו שהוא מקום דלא שייכא ביה טעמא דמקרבא דעתיה לזוזי, אלא 

חסרונו משום שאינו בקי בטיב משא ומתן, מתנתו מתנה. [ואולי יש 

לבאר, דהיינו משום דאף דאיכא מעליותא למתנה מחמת שאינה תלויה 

 יותר ממקח].במעות, מכל מקום אכתי אית בה חסרון שהיא דרך שטות 

, דבודקין בשעת בעליות דרבינו יונהפירש  גמ׳, בודקין לקדושין.) ה

קידושין לידע אם הביאה ב׳ שערות, ואם יבא אחר ויקדשנה אין חוששין 

מהני אם בדקו אחר  וגםשכתבו  תוס׳ ד״ה בודקיןלקדושי השני. [ועיין 

 קדושי השני, דאפשר שכונתם דעיקר בדיקה מיד אחר קדושי ראשון].

אי משכחינן בתר הכי סימנים בתראי לא  תוס׳ ד״ה בודקין, בתוה״ד,) ו

(אבן העזר  הבית יוסףהוו קדושין ואי לא משכחי סימנים הוי ספיקא. כתב 

(כלל לג סימן ק׳), כתוס׳,  שו״ת הרא״שסימן מג סוף סעיף ב), דשיטת 

מדכתב דאף אם בדקו ולא מצאו סימנים, חיישינן לקדושיו, דהא אמרינן 

(נג.) דקטנה שהגיעה לכלל שנותיה, חזקה שהביאה סימנים. והביא  נדהב

קנד.) דאמר להם רבי עקיבא, דאין  לעילראיה ממעשה דבני ברק (

הבדיקה מועלת לאחר מיתה, אבל מחיים היתה מועלת, ואמרינן שכבר 

משעה שהגיע לכלל שנותיו, הביא שערות והיה גדול. אבל הוכיח, 

(קמא, אבן העזר, סא, ד״ה ועפ״ז) כתב,  דהבשו״ת נודע ביהו[ דהרמב״ן

דנזדמן בקולמוסו רשב״א, אך הוא רמב״ן], לא סבירא ליה כוותיה, מהא 

) גבי מעשה דבני ברק, דמיירי שמת ד״ה והא דאמרינן(שם,  לעילדכתב 

מיד, דאי לאו הכי אפילו נמצא עכשיו גדול, דלמא קטן היה באותה שעה 

ימן ז) דחה ראייתו וכתב, דהרמב״ן (קמא, ס ובשו״ת הגרע״אוהגדיל. 

סבירא ליה הכי דווקא לענין להוציא ממון, אבל בעלמא מודה דמחזיקים 

דמייתי ראיה מהתם, חזינן דסבר הכי אף  מהרא״שלמפרע. ודווקא 

כתב בשו״ת נודע ביהודה, דהוצרך לכך  עוד דחה, וכן להוציא ממון.

י דאחר שהגיע לשנים, , דמיירד״ה ועוד(קנד.) בתוס׳ לעיל מחמת שביאר 

 נבדק ולא הביא סימנים, ולכך ליכא למימר שהיה גדול למפרע

(קמא, הגרע״א  בשו״תואי לא משכחי סימנים הוי ספיקא. הקשה  בא״ד,) ז

סימן ז), אמאי בלא נמצאו סימנים מצרכינן גט משניהם, נימא דלא תבעי 

ת, גט משני משום דאם באת לומר דבזמן שקדשה ראשון לא הביאה שערו

אם כן אזלא חזקה דרבא, ולא ניחוש שנשרו שערותיה להצריכה גט משני. 

ועוד דהוי ספק ספיקא, ספק לא נשרו, ועדיין קטנה היא, ספק נשרו קודם 

 קדושי ראשון.

בשו״ת הגרע״א  הקשהגמ׳, וכין דבדקנו לקידושין לגרושין למה לי. ) ח

בל בעצמה, (קמא, סימן ז), לימא דהיינו בקטנה שקדשה אביה ורוצה לק

, דאף שמקבלת גט בקטנות, ד״ה היא ואביה(מג:)  קדושין רש״יוכשיטת 

, איכא למימר כשעשתה ד״ה תנן(שם)  לתוס׳אינו אלא על ידי אביה, ואף 

 שליח, דבקטנותה ודאי אינה מתגרשת עד שיבא לידה.

, דנקט כל הנך, דלא התורת חייםכתב גמ׳, לחליצה לאפוקי וכו׳. ) ט

לן שמואל, הא ילפינן לכולהו מקידושין דלא הוי גדול תקשי, מאי קמשמע 

. ולפי זה מרשב״ם ד״ה לאפוקיאלא אם כן הביא ב׳ שערות. וכן משמע 

 .בד״ה לאפוקיו תוס׳ בד״ה לחליצה,לא קשיא מידי מה שהקשו 

בשו״ת כדין מטלטלין. כתב  רשב״ם ד״ה והלכתא כרב נחמן, בתוה״ד,) י

דיש מפרשים, דקרקעות שקנה (כלל א׳ סימן ח׳ ד״ה אמנם),  הרא״ש

בעצמו מוכר אפילו משית ושבע כדין מטלטלי, ודחה דבריהם. אמנם 

כתב, דאף לאומרים דמוכר פחות מי״ג, לענין מתנה לא. [ואפשר, דלכך 

כתב הרשב״ם לשון ״ואיכא למימר״ דאינו לשון מוחלט אף שלגבי נכסי 

(שם)  התוס׳יאו , וכן הבד״ה אית דגרסי(קנו:)  לעילעצמו משמע מדבריו 

 , שמוכר מבן י״ג].ד״ה מוכר

בעליות הקשה  גמ׳, וכי מאחר דבדקיניה לקדושין לגיטין למה לי.) יא

, הא אפילו לא היו בודקין לקדושין, יש להקשות, למה לי דרבנו יונה

בדיקה לגיטין, דהרי אם הוא קטן וגיטו אינו גט, קדושיו נמי לא היו 

, אין ראוי ליתן גט שלא לצורך, כדי קדושין. ותירץ, דאם אינו צריך לגט

 שלא יאמרו אין קדושין תופסין באחותה.

(פ״ב  במשנה למלךמיהו צריך עיון וכו׳.  תוס׳ ד״ה לאפוקי, בתוה״ד,) יב

מאישות ה״ב) תמה, איך בא לכלל ספק, הא לא פליג ר׳ יהודה התם אלא 

(בד״ה ועוד) השיב לו, דאי לאו  שהר״ש הלויבסיפא גבי מאון. והביא 

דמסתפינא היה גורס, ״ומשום הכי קאמר ר׳ יהודה רק לגבי מאון״, והוא 

סיום תירוץ התוס׳, דאפילו לר׳ יהודה לא בעינן שירבה השחור על הלבן. 

ולקיים גירסת הספרים כתב, דאפשר דאמר ר׳ יהודה למילתיה גם לכל 

 מילי דרבנן.

הקשה הוא הדין היכא דעמד חוזר. רשב״ם ד״ה ואחד מסוכן, בתוה״ד, ) יג

הא טעמא דעמד חוזר, משום דאמדינן דעתו שהקנה רק הפני שלמה, 

מחמת מיתה, ואם כן מה ראיה מהא דלא תקנו לו קנין ולא חיישינן 

שתטרף דעתו, להא דאם עמד חוזר. [ולכאורה יש לומר, דלשיטת 

הרשב״ם, הא דיכול לחזור בו אם עמד, הוא תנאי בתקנת מתנת שכיב 

 חמת התקנה, אינה מתבטלת].מרע, ואם מתנתו אינה מ
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, מה שייך קללה זו הא השושנים לדודהקשה  מתני׳, תקברם אמם.) יד

כבר מתה אמם. ועוד הקשה, הא אסור לקלל אדם כדאיתא באבות דר׳ 

 נתן. ותירץ זה בזה, דאדרבא הואיל ולא רצה לקללם אמר בהאי לישנא.

(צב:)  תוס׳ שבת ופירש גמ׳, שכן בערביא מקיימין קוצים לגמליהם.) טו

, דלא אמרינן דבטלה דעתם בדעת העולם שאינם מקיימים ד״ה ואת״ל

קוצים, אף דמצינו שאמרו לכללא דבטלה דעתם אף על אתרא, ולא רק 

על אדם א׳ הנוהג דלא כרובא דעלמא, והיינו משום דחשיב מנהג ערביא, 

 מפני שאם היו לכל העולם גמלים, נמי היו מקיימים קוצים.

(סימן רנד ס״ק א), דהוא ביפוי  הסמ״עפירש  ונים ואפילו בשבת.גמ׳, ק) טז

 כח, דאי לאו הכי הקנין מגרע כוחו.

(סימן רנב ס״ב), דכיון דחששו הערוך השולחן  כתב גמ׳, ואפילו בשבת.) יז

 חכמים שלא תטרוף דעתו, הוי כפיקוח נפש.

 גמ׳, אמר רבי לוי קונין ואפילו בשבת ולא ליחוש לדברי ר׳ אלעזר.) יח

, דכיון דסבר לוי דלא חיישינן לדברי ר׳ הרא״םבשם בשיטה מקובצת  כתב

, היינו באמירה בעלמא ולא קוניםאלעזר דמצריך קנין, הא דאמר 

בחליפין. ובמה שאמר ״ואפילו בשבת״, אתי למימר דאף שבאמירתו נקנה 
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הקרקע והוי מעשה קנין בשבת, שרי, כדי שלא תטרף דעתו. עוד כתב, 

בשבת, היינו להודיע דלא בעינן לקנין כדרכי הקנינים,  דיש לפרש, דאפילו

דהא בשבת אי אפשר לעשות כלום מדרכי ההקנאות, ולא חיישינן כלל 

 לדר׳ אלעזר ובדבור בעלמא קני.

לא שנא היכא דצריך קנין כגון ששייר.  רשב״ם ד״ה קונים משכיב מרע,) יט

יל ואינו (אות לו), דבמתנה במקצת לא חיישינן לטירוף, הוא הרא״שכתב 

נותן מדאגת מיתה, ואף שהוא תובע קנין, אין עושין. אבל במתנה בכולה 

דאיכא למיחש לטירוף, אפילו פירש שלא יחזור אם יעמוד, הואיל ונתן 

מדאגת מיתה חיישינן לטירוף ועושים הקנין. והוכיח דבריו מדאמרינן 

בגמ׳ ״ולא ליחוש לדברי ר׳ אלעזר״, ומשמע דהוה ניחא יותר לומר 

דעבדינן הקנין אליבא דר׳ אלעזר, דאין מועיל בלא קנין, וקא משמע לן 

(פ״ח מזכיה  הרמב״םדאף לחכמים דלא בעו קנין, עושים בשבת. אבל 

ה״ג) כתב, דקונין משכיב מרע אפילו בשבת, משום דזה הקנין אינו צריך. 

דדעת הרמב״ם  דבקנין המועיל אין קונין בשבת.  הלחם משנה,וביאר 

(עז:) ד״תיזל איהי ותיחוד ותפתח״ דהיה בשבת   דגיטיןהיא והקשה מה

ומשמע דאף בשבת תיקנו רבנן קנין המועיל. ותירץ, דהטעם כמו שכתב 

לט: מדפי הרי״ף) דהתם לא היה נראה כמקנה, דהרי דרך הוא  גיטין( הר״ן

לפתוח ולסגור ביתו ולא נראה כקונה, אבל חליפין דמוכחא מילתא לא. 

(עג: מדפי הרי״ף), דהואיל וקונין ממנו בשבת נמצא  מאורהבעל הוכן כתב 

שאין הקנין מועיל כלום, שאילו היה מועיל היה דרך מקח וממכר ואסור 

(סימן רנד ס״ב) ביאר,  הערוך השולחןלקנות ממנו בשבת. אמנם 

דהרמב״ם כיון לרבותא, דאף שאין צריך קנין ואין חשש שתטרף דעתו, 

ו לעבור על דעתו, אבל ודאי דבמקום דצריך הואיל ומבקש קנין, אין לנ

 קנין, קונים ממנו. 

תמה, הא  וברש״שואע״ג וכו׳ שהרי קונים בכליו של קונה.  בא״ד, שם,) כ

(מז.) דקונים בכליו של מקנה. ותירץ, דאולי סבר  בבבא מציעאלוי סבר 

 הרשב״ם דלוי לחודא ורבי לוי לחוד. 

פירש (גבי מקדישין), ח ד״ה משום מק(לז.)  רש״י בביצהאמנם שם, [) כא

דדמו למקח וממכר משום שמוציא מרשותו לרשות הקדש, ולא בעינן 

להא דקונין בכליו של קונה. (פ.מ.). ויש לומר, דבהא דדמי למקח וממכר 

נאסר בשבת אף קודם גזירת חז״ל דלא לעביד קנין בשבת שמא יכתוב, 

ק דמים בשבת דאסור לפסוד״ה אין פוסקין, (כז:)  רש״י ביצהוכמו שכתב 

טז, יז) דמכרו בשבת ואמר להם ״עד מתי אתם  -(פרק יג בנחמיה כדאיתא 

מחללים את השבת״. וכתב רשב״ם דאף בכהאי גוונא שרי מחששא 

 דתטרף דעתו].
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, ד״ה קטן (סח:)התוס׳ סנהדרין  כתבוגמ׳, זכין לקטן ואין זכין לגדול. ) א

לקטן, קונה מדאורייתא, דדעת דאף דזכיה לקטן היא מדרבנן, אם הקנה 

(סימן רלה ס״ק ד), דלדעת תוס׳, הא הקצות החושן אחרת מקנה. וכתב 

(פכ״ט הרמב״ם דמהני דעת אחרת מקנה אינה מדין זכיה. אבל מדברי 

ממכירה הי״א), שכתב גבי קטן שקנה קרקע, דתעמוד הקרקע בידו אף על 

בפניו הוא, וזכין פי שאין ממכרו בקרקע כלום, מפני שהקטן כמו שאינו 

לאדם שלא בפניו. נראה דסבר, דהא דמהני דעת אחרת מקנה מדין זכיה 

 לקטן הוא.

דהלכתא דאקנה  הריטב״א,כתב  גמ׳, בעי שמואל דאקני וקנה מהו.) ב

וקנה ומכר, משתעבד מהא דמסקינן (בעמוד ב׳), דלוה ולוה וקנה, יחלוקו. 

ה הלכה כן, אפילו , דאחר דנפסקהרשב״אוהביא, דיש אומרים וכן שיטת 

כתב שעבוד בשטר ולא כתב דאקני, משתעבד אף מה שיקנה. וכדחזינן 

מהא דכולהו מתניתין דמייתה הגמ׳ לראיה דאקני משתעבד, כולהו 

(סימן לז) כתבו,  הרמב״ן והרא״שסתומים אפילו לא כתב ״דאקנה״. אמנם 

 דאי לא כתב ״דאקנה״, אינו גובה מדקנה ומכר, דלא אמרינן אחריות

טעות סופר היא אלא כשלא כתב שום אחריות, דחזקה לא שדי איניש זוזי 

בכדי. וכתב הריטב״א, דאפשר, שאם לא כתב שם אחריות כלל, כיון 

דטעות סופר היא מוקמינן טעותא אפילו בדאקנה. ומה דפסיק ותני 

המאוחרין כשרים, משום דסתמא דמילתא או כתב בשטר אחריות גמורה 

, דאין ד״ה הא מני(שם עמוד ב׳) הרשב״ם ן פירש או לא כתב כלל. וכ

(פי״ח ממלוה ה״א), דבלא כתב  הרמב״םאחריות לחצאין. וכן שיטת 

(מד:)  לעילכן מלישנא דגמרא  המגיד משנהואקני, אינו משתעבד. והוכיח 

דלמא דאקני אמר ליה״, משמע, דבסתמא אינו משועבד. ועל כן  וליחוש״

(שם) דשטרי חוב  הרמב״םדסתם הקשה (בפכ״ג ממלוה ה״ב) אהא 

בקצות המאוחרין כשרים, ולא ביאר דצריך לפרש בשטר דאקנה. ועיין 

 (סימן מ״ג ס״ק ד׳). החושן

רש״י  ותרוויהו ודאי חשיבי. פירש רשב״ם ד״ה ב״ש אומרים, בסוה״ד,) ג

, דגדול כח השטר להחשיב בעל חוב למוחזק, ד״ה כגבוי(לח:)  יבמות

 כאן דין חזקה לזה יותר מזה. , דאיןספק וספקהלכך הוי 

שהרי יעקב מוחזק בנכסים וכו׳. כתב רשב״ם ד״ה וב״ה סברי, בתוה״ד, ) ד

 ברש״י שעל הרי״ף, דמכאן עד סוף הדיבור הוא שפת יתר, וליתא הרש״ש

[דהא לב״ה דלא אמרינן שטר העומד ליגבות כגבוי דמי, אפילו אם 

 (בעמוד א׳)לעיל  התוס׳יורשים רק מצד ראובן, הוו מוחזקים וכדכתבו 

 ].ד״ה נפל

, התורת חייםכתב  גמ׳, תרגמה מצוה על היתומים לפרוע חובת אביהן.) ה

דפירש מתניתין ביתומים גדולים, דבני מיעבד מצוה נינהו וכופין אותן, 

ואם מת האב ברישא זוכה הבעל חוב. אבל בעיא דשמואל דאקני קנה 

 קנה או לא. והוריש, שייכא גבי קטנים דלאו בני מעבד מצוה אי

, דמשום כבוד אביהם הראב״דבשם  השיטה מקובצתכתב  גמ׳, שם.) ו

מצוה עליהם לפרוע אפילו מנכסים דידהו, והא דמבעיא לן אקני קנה 

 והוריש, היינו גבי יורשים אחרים שאינם בניו.

 

 דף קנז ע"ב

 גמ׳, ואי סלקא דעתך דאיקני כו׳ לא משתעבד מאוחרין אמאי כשרים.) ז

, דלוה בניסן ולא נכתב עד תשרי, אי המאוחרין כשרין רשב״ם ד״ה פירש

בקובץ נמי כתבוהו ביום שלוה, אך איחר הזמן הכתוב בשטר. והקשה 

(אות תקעא), דבשלמא לפירוש ב׳, דנכתב השטר ביום שלווה  שעורים

אלא שאיחר הזמן, ניחא, דאי אמרינן דאקני קנה, משתעבד מזמן ההלואה 

כיון דנעשה שטר ואית ליה קלא, נעשה אף קודם הזמן שנכתב בשטר, ד

השעבוד על ידי ההלואה גרידא. אבל לפירוש א׳, שלוה בניסן ולא נכתב 

עד תשרי, אף אי נימא דמה שכתב בשטר דאקני קנה, לא משתעבדי 
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הנכסים שקנה קודם כתיבת השטר. עוד כתב, דנראה, דבכהאי גוונא לא 

, שפיר משתעבדי הנכסים פריך הגמ׳ כלל, ואפילו אי נימא דאקני לא קנה

משעת כתיבת השטר, אף שנקנו אחר ההלואה, דהא באותה שעה כבר 

קנה הנכסים, והשטר גרידא יכול לשעבד אפילו בלי הלואה, ולא פריך 

בגמרא אלא ממאוחר שכתב בזמן ההלואה אלא שאיחר הזמן. [ולפי זה 

ב זמן שלוה בניסן ונכתב בתשרי, היינו שנכת רשב״ם בד״ה מאוחריםדברי 

 היד רמהשבשטר בתשרי, ולא שנכתב השטר עצמו]. וכן משמע מדברי 

(סוף אות קסד) דכתב, דהשתא דהלכתא דאקני קנה, אי לא כתב דאקני 

 לא כתבלא משתעבד בשטר מאוחר מזמן הכתוב בשטר, דההיא שעתא 

ליה ולא מידי. ומשמע, דאי היה כותב לו, היה משתעבד אף שנכתב בזמן 

 לא כתב דאיקני. מאוחר, ואפילו

(סימן רט סעיף ד)  הרמ״אכתב  גמ׳, והמאוחרין כשרין וכו׳ דאקני הוא.) ח

(תקעח), דאף שאינו קונה דבר שאינו בעולם, אי אתני  מהמרדכיוהוא 

(רט סק״ז)  הקצות החושןבמפורש שיקנה כשיהיה בעולם, קנה. והקשה 

י ודחינן אם כן, מאי קושיא משטרי חוב המאוחרין דכשרין אף דהוי דאקנ

דר׳ מאיר היא, הא בשטרי חוב המאוחרין לא טרפא עד דמטא זמן הכתוב 

(דף י.) ולא אשתעבד נכסיה עד דמטי זמניה  בעבודה זרהבשטר כדאיתא 

 ואז הנכסים כבר בעולם.

ובפר״ח רב אשי חיה שישים  רשב״ם ד״ה מהדורא בתרא, בתוה״ד,) ט

 הביא בשם ר״ח דהר״ן(סימן לז אות מ), בפלפולא חריפתא  שנה. כתב

 דרב אשי היה שישים שנה ראש גולה. וכן נראה לגרוס ברשב״ם.

, דמיד נשתעבדו לשניהם ואין רשב״ם בד״ה יחלוקו. פירש גמ׳, יחלוקו) י

(עד. מדפי הרי״ף), דסבר דיחלוקו  הנמוקי יוסףקדימה לאחד מהם. וכתב 

(פ״כ ממלוה ה״ד) סבר, דיחלוקו מספק, ואם תפס הרמב״ם מדינא. אבל 

עליות דרבינו יונה הביא, דכן דעת  ובשלטי גבורים קמא לא מפקינן מיניה.

דאם קדם הלוה השני וגבה אפילו קרקע אין מוציאין מידו. והיינו דווקא 

בשגבה בבית דין שלא ידעו שהיה שם חוב אחר, אבל אם גבה מעצמו 

אפילו על ידי שומא דליכא למימר ליה מאן שם לך, מה שגבה לא גבה. 

דנראין דבריו במקרקעי, אבל במטלטלי מה שגבה  ,הרא״שבשם וכתב 

 גבה, אפילו גבה מעצמו.

, כיון דבמה שקנה אחר במרומי שדההקשה גמ׳, והלכתא יחלוקו. ) יא

שהלווה לשניהם, חולקין, אמאי שטרות המאוחרין כשרים, הא איכא 

למיחש שיקנה נכסים לפני אותו זמן שכתב בשטר, ואותם יגבה לבדו. 

(פ״ט, סימן יא), דבכהאי גוונא אם  בכתובות הרא״שדאחרי שכתב ותירץ, 

 תפס הכל תפס ולאו גזל הוא, אין לפסול השטר מהאי טעמא.

 

 דף קנח ע"א

(דף עד.  ברש״י על הרי״ףואין לה בנים ממנו.  רשב״ם ד״ה נפל הבית,) א

הטור מדפי הרי״ף) פירש, דאין לו בנים הימנו. וכהאי לישנא נקטו 

(שם, ס״ק כה) דאם  הבית שמואל(סימן צ סעיף ו). וכתב  והשולחן ערוך

אין לו בנים אלא הימנה, הם יורשים הכל, והא דמספקינן היינו כשיש לו 

בנים גם מאשה אחרת, דאף שבניו מאשה זו ודאי יורשים במקצת, לא 

 אמרינן דיורשים הכל.

 בשיטה מקובצתדלא שוו בטעמייהו.  ד״ה נפל הבית, בתוה״ד, תוס׳) ב

, דבמאי דאמר נכסים בחזקתן, בין למאן דאמר הראב״דבשם  הביא

בחזקת האב ובין למאן דאמר בחזקת הבעל, הרי הוא כמפרש הטעם כי זו 

 חזקה הראויה להם.

 ברשב״א(הראשון), קשיא לר״י מאי שנא הכא. תוס׳ ד״ה ובית הלל ) ג

תירץ, דירושת הבעל אינה קבועה, שהרי מתנה עליה שלא יירשנה, וכן 

ורש את אשתו בקבר להוריש ליורשיו. אבל בן, שירושתו קבועה, אינו י

ואפילו כשמת, יוצאי ירכו יורשין את אמו, אף שעכשיו אין לו זרע, יורשיו 

 חולקין עם יורשי האם.

ועוד קשה לו לטעם דמחמת קורבא. ביאר  , בתוה״ד,שם בא״ד,) ד

, שתלה קושייתו בהאי טעמא, משום דלטעם הראשון שמחלק המהרש״א

שום דירושת הבעל דרבנן, איכא למימר דבחזקת הבן יותר כפירוש מ

משום דראוי ליורשה קודם לכל  ד״ה בחזקת יורשי הבן, (קנח:) רשב״ם

יורשיה. אבל לטעם דיורשי אשה קודמין משום דהוו מחמת קורבא 

וקודמים לבעל, אף דירושתו נמי דאורייתא, ליתא לטעם דראוי ליורשה, 

, הרי שניהם באים מחמת קורבא ושניהם יורשים וקשה לו למה ירש הבן

 מדאורייתא.

ואין אדם מוריש שבועה לבניו.  , בתוה״ד,(השני)תוס׳ ד״ה ובית הלל ) ה

(אות קעג) פירש, דמשכחת לה נמי כשפטרה מן השבועה, וכתב  ביד רמה

 לה נדר ושבועה אין לי וליורשי עליך ועל יורשיך.

הקשה, דליכא  בגליון הש״ס לישני ליה כגון שיחד לו קרקע. בא״ד,) ו

ובתפארת לאוקמי ביחד לו קרקע, דהא אמרינן התם דנשבע האב. 

תירץ, דהתם איירי בבעל חוב, ואין דינו ככתובת אשה דביחד  ירושלים

לה קרקע אינה צריכה שבועה כלל, אלא דמהני יחוד קרקע רק כדי שיוכל 

חזינן בשיטת  להוריש השבועה לבניו, אבל לא לפטרו לגמרי משבועה. וכן

בית שמאי, דסברי שטר העומד ליגבות כגבוי דמי, ואפילו הכי לא מהני 

אלא כדי שיוכל להוריש השבועה לבניו, ולא לפטרו לגמרי משבועה. ולפי 

זה ביאר התם, דבכתובת אישה ניחא לתוס׳ לאוקי אפילו בדוחק, ולא 

חוב  לימא שיחד לה קרקע, משום שביחד נפטרה משבועה, אבל לגבי בעל

שהיה אפשר לאוקמא הכי, הקשו התוס׳ אמאי מוקים לה כבית שמאי, 

 ולא משני ביחד לה קרקע.

דהיינו נכסי  בד״ה וב״ה אומרים, רשב״םפירש  מתני׳, נכסים בחזקתן.) ז

הרשב״ם  צאן ברזל, ואהא דקתני ״נכסים הנכנסים ויוצאין עמה״, פירש

(עד: מדפי הרי״ף)  ״ףהרי, דהוו נכסי מלוג. וכן כתב ד״ה נכסים הנכנסים

פירש, דהא דאמרי  דרב האי גאוןדמסתברא לן האי פרושא. אבל הביא 

בית הלל נכסים בחזקתו, היינו נכסי אשה דלא ידיעי אי מנכסי כתובה 

הבעל נינהו ואי מנכסי מלוג, דאינון נכסים הנכנסים ויוצאין עמה. וכתב 

מפני שהוקשה  , דהוצרכו לפרש שנשנו במשנתנו ג׳ מיני נכסים,המאור

להם, שאם יש בה רק ב׳ מיני נכסים, ומפורשים דיניהם בחזקת מי הם, 

מדוע הוצרכנו לשאול בגמ׳ ״בחזקת מי״. וכתב, דהם קיבלנו מרבותיהם, 

דאין במשנתינו אלא ב׳ מיני נכסים, והם, כתובה שהיא בחזקת יורשי 

האשה. הבעל, ונכסים הנכנסים ויוצאין עמה ששנינו, שהם בחזקת יורשי 

ועדיין תמה בגמ׳, דאין אנו יודעין מי יורשה עד שנדע אם מתה ראשונה 

או אחרונה, ובהא נחלקו אמוראי. וכתב, דמסתברא, דכל מה שכתב 

הבעל עליו מנכסים שאינם בעין, וקיבל עליו אחריות. הואיל ונכתבו עם 
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הכתובה, דינם כדין הכתובה. ושאר נכסים שלא נכתבו בשטר, בין נכסי 

ברזל שקבל עליו אחריות, ובין נכסי מלוג, הוו נכסים הנכנסין ויוצאין  צאן

דחה דבריו והעמידה כפירוש הגאונים בג׳  הרמב״ן במלחמותעמה. אבל 

 מיני נכסים.

 

 דף קנח ע"ב

, והוי ודאי במקצת ואידך ספק רשב״ם ד״ה אלו ואלו מודים, בתוה״ד) ח

הקשו עליו, נפל הבית  ד״ה(עמוד א׳)  בתוס׳ואין ספק מוציא מידי ודאי. 

מה טעם שבשביל שהוא ודאי בחצי, יהיה ודאי בחלק אחר, והביאו 

(פ״ה מנחלות ה״ו), דהרשב״ם  המשנה למלךראיות לדבריהם. וביאר 

סבר, דמאי דלא אמרינן שבשביל שהוא ודאי בחצי, יטול הכל, אינו אלא, 

מת כשאין שניהם באים בטענת ירושה אלא מכח שטר דבעל חוב, או מח

ספיקא דדינא, דאף שהבעל חוב מודה שאין לו חלק במחצית הנכסים 

ובהם מקבל היורש, נוטל חלק באידך פלגא. אבל בנידון דידן, דתרווייהו 

 אתו מכח ירושה, כיון דהאחד יורש ודאי מחצית הנכסים, יורש הכל.

, דנקט רשב״ם ד״ה אמר ר״ע . פירשמתני׳, אמר ר׳ עקיבא מודה אני) ט

דלאו דוקא מודה,  ,כתב והריטב״אה״ משום תנא קמא. לישנא ד״מוד

דמסתמא בההיא דלעיל נמי סבר כבית הלל דנכסים בחזקתן, והכי קאמר, 

 דאפילו היה אומר למעלה יחלוקו, היה מודה כאן שהנכסים בחזקתן.

(פ״ה מנחלות ה״ו), דמעמידין  הרמב״םכתב  גמ׳, בחזקת יורשי האם.) י

(ח״ב  ובשו״ת הרשב״איורשין ודאין.  נכסי האם בחזקת יורשי האם שהם

דדוקא בניה הם יורשין ודאין, אבל  רבנו שמחה, סימן כו) הביא בשם

אחיה אינם יורשין ודאין, דהא אם מתה תחילה ובניה יורשים אותה, 

(כלל פד סימן ג ד״ה נמצא) כתב,  בשו״ת הרא״שאינם יורשים כלל. אבל 

ה, דאם היה חילוק היה דהרמב״ם לא סבר לחלק בין יורשי האם לבני

 צריך לפרשו.

(פ״ח האבן האזל כתב  גמ׳, הואיל והוחזקה נחלה באותו שבט.) יא

מנחלות ה״ז), דמבואר, דטעמא אינו משום שיורשי האם מוחזקין יותר, 

אלא דמוקמינן לנכסים באותו שבט. וטעמא, משו דחזינן שהקפידה תורה 

ל אותו דור, על הסבת נחלה משבט האם, אף שהקפידא היתה דוקא ע

מכל מקום כיון דהווי קפידא, אמרינן שבכל ספק מחזיקים הנכסים בשבט 

האם ויורשיה, אפילו אם האב מאותו שבט, מחזקינן הנחלה בחזקת 

משפחת האם והוי ליורשיה. ולפי זה, במקום דליכא הסבת נחלה, כגון 

בנפל הבית עליו ועל בן בתו, שיורש בן הבת את אבי אמו ולא את אמו, 

הואיל ועיקר דין הסבת נחלה נאמר בירושת האם, לא אמרינן דהוחזקה 

נחלה בחזקת יורשי אבי האם, ולא ירשו יורשי בן הבת כלל, ולכך פסק 

 (שם) דיחלוקו. הרמב״םבזה 

(כט.) אמר רב אבא, דארץ  בתמורה. גמ׳, אוירא דארץ ישראל מחכים) יב

מר דמכאן ישראל גרמה לבהא (שם חכם) לשנויי שמעתא, ורב יצחק א

, דמארץ ישראל ומבבל היה ד״ה בהא(שם)  התוס׳ומכאן היה. ופירשו 

 בגליוני הש״סתלמיד חכם ולא מהניא ליה זכותא דארץ ישראל. וכתב 

(כאן), דאליבא דתרווייהו מהני זכותא דארץ ישראל להיעשות תלמיד 

חכם, גם למי שלא היה תלמיד חכם. וכוונת תוס׳, דלא מהניא ליה זכותא 

ץ ישראל, היינו, דלא הועילה לו זכותא דארץ ישראל, כיון שכבר היה דאר

 תלמיד חכם מתחילה בבבל.

 ,המהרש״אוכי בשביל שלוה. כתב  רשב״ם ד״ה לווה מאי מפיק,) יג

יא מיד דנראה שפירש בסלקא דעתא דגמ׳, דהבן עצמו שלוה, מוצ

ן פירשו, דגם לסלקא דעתא שב תוס׳ ד״ה לווה הלקוחות ולא בן הבן. אבל

הבן מוציא, ופירשו קושית הגמ׳, שהרי לא לקחו כלל ואינם בחזקתם, 

 ומה מוציא.

וכשם שהראוי אינו משתעבד.  רשב״ם ד״ה אלא אי איתמר, בתוה״ד,) יד

 ד״ה אלא כי תבעי,(קנז.)  רשב״ם לעיל, דלפי מה שפירש הרש״שוכתב 

 דאלמוהו רבנן לשעבוד מקנין, הווי קל וחומר משיעבוד.
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היד ביאר ׳, בן שמכר בנכסי אביו כו׳ בנו מוציא מיד הלקוחות. גמ) א

דמשכחת לה בין כשמת הבן בחיי האב, בין כשמת האב בחיי הבן, רמה, 

כיון דבשעתא דזבין, זבין מידי דלאו דיליה, והמקח לא חל. [פירוש, דלא 

קלו.)]. ומהאי טעמא אפילו הבן שמכר יכול להוציא דלעיל (שייך לסוגיא 

וקח, אמנם נחלקו הדינים לענין הוצאה מן הלקוחות ללא דמים, מיד הל

דאם מת האב בחיי הבן אף בן הבן לא מצי מפיק בלא דמים, כיון דירש 

מאביו, שבמות אביו ירש הנכסים וחייל עלייהו אחריות מכירתו ללוקח, 

אבל אם מת הבן בחיי האב ולאחר מכן מת האב מוציא הבן בלא דמים. 

 ל כרחך איירי בשמת הבן בחיי האב.והא דשלחו מתם ע

בתוס׳ כתובות ותימה למה לא יוכל להוציא כו׳. תוס׳ ד״ה ולימרו ליה, ) ב

בבבא דמאי דאמרינן רבינו תם, הביאו תירוץ ד״ה דזבנה לכתובתה, (צא:) 

(טז.), האומר מה שאירש מאבא מכור לך לא אמר כלום, היינו מציעא 

הוה מכר, ואפילו למאן דאמר  וזדוקא בלא פירט איזו, אבל כשאמר שדה 

הרא״ש אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. ובטעמא דמילתא כתב 

סימן ו׳), דכיון שהירושה עתידה ליפול , (פרק מי שהיה נשויבכתובות 

ובשיטה לפניו מאליה, וגם בירר המכר, לא חשיבא דבר שלא  בא לעולם. 

דמצי למכור,  לפירוש ר״ת, דאףהרא״ש הקשה בשם  (בסוגיין)מקובצת 

הני מילי אם יבא לבסוף לידו, אבל זה שמת בחיי האב ולא בא לידו 

מעולם לא חל המכר, כדאמרינן לרבי מאיר, בנכסים שנפלו לו כשהוא 

(סימן ריא סק״ב) ביאר, דסברת ר״ת דהוה כאומר ובנתיבות המשפט גוסס. 

ולכך מעכשיו שהקנין חל מיד, ולכך אין צריך שיהא בעולם כשהקנין חל, 

לא יוכל לחזור בו, אף דבדבר שלא בא לעולם אפילו לרבי מאיר מצי 

 ובפני שלמה. לחזור בו כל זמן שלא בא לעולם. ועיין עוד בדבריו  

דמהרשב״ם  (סימן ריא סק״ב),הב״ח  ופירש הר״ר יצחק כו׳. כתבבא״ד, ) ג

משמע, דלא סבר כן, אלא דאיירי במכירת גוף השדה,  ד״ה ולימרו ליה

דאיירי בשהיה אביו גוסס, וצריך למכור ) (שםכהטור  ומר שיפרשוצריך ל

 לצורך קבורתו, ותקנו חכמים דהוה מכר משום כבוד אביו. 

ושמא יש לומר דוקא כתובת אשה אבל בעל חוב נוטל בראוי. בא״ד, ) ד

, הר״י מיגש ורבינו חננאל(קכה:) בשם בחידושי הרמב״ן לעיל וכן כתב 

 כתב, דאין בעל חוב נוטל בראוי.ה ועוד, ד״(קכה.) הרשב״ם לעיל אמנם 

בחידושי הרמב״ן אבל אין להביא ראיה מדאמר בסמוך כו׳. בא״ד, ) ה

(קכה:) הביאו זאת לראיה שאין בעל חוב נוטל בראוי. והרשב״א לעיל 

 (סימן קד סקכ״א), דלפי מה שכתבו התוס׳ נדחתה ראיתם. הש״ך וכתב 
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בחידושי  ם כתב כו׳. הקשהעל כן נראה לר״י דאלו נכסיבא״ד, בסוה״ד, ) ו

בשם רבותיו, דאם כן אתיא סוגיין דלא כהלכתא, דהא קיימא הריטב״א 

לן כריש לקיש שקנה לוקח. עוד הקשה, הא דומיא דחלק בכורה דלקמן 

 .הוא, והתם לא שייך לומר שהאב מכר לבנו חלק בכורה דעתיד לירש

כתב, ס במסורת הש״ולא גרסינן אי איתמר כו׳. תוס׳ ד״ה אלא אי, ) ז

כתב, דיש לגרוס בתוס׳ ״בן הרש״ש (קנח:). אבל אדלעיל דדיבור זה אתי 

בכור שמכר״, ושייך הכא אאוקימתא שלישית, כיון דלשון ראשון דבן 

לקמן שלוה בנכסי אביו כו׳ ודאי אין לו קיום כדפריך הש״ס עליו, וכן 

(בסוף העמוד), דאמרה הגמ׳ ״אלא לעולם כדאמרינן מעיקרא״ פירש 

 הפני שלמה.וכן כתב  בן שמכר כו׳.ב״ם ד״ה לעולם כדאמרן, הרש

אתוס׳ (קיח:), הרש״ש לעיל שהרי כל הדברים האלו כו׳. כתב בא״ד, ) ח

דהיא שיטת התוס׳, דלמסקנא אף לענין חלק בכורה ד״ה ולמאן דאמר, 

ושאר פוסקים, הרי״ף והרא״ש והרמב״ם אמרינן במקום אב קאי. אבל 

גבי חלק בכורה, סברי דלא חידש הש״ס כן  שהשמיטו ולא העתיקו הדין

אלא לתרוצי קושית, ומאי קושיא, וכיון דמסקינן לעולם כדאמרינן 

 מעיקרא, ממילא נדחה אותו חידוש. אמנם כתב, דצריך עיון לדינא.

(עד. מדפי הרי״ף), הנמוקי יוסף ביאר  גמ׳, מכח אבוה דאבא קאתינא.) ט

בנכסים אלו, ואין אדם מקנה  דמצי למימר הכי כיון דאביו לא זכה מעולם

(סימן ק״ד סקט״ו), כיון בקצות החושן מה שלא בא לעולם לידו. והקשה 

שכתב טעמא דאתי מאבא דאבא, מאי טעמא בעי למימר דהוי דבר שלא 

בא לעולם, שהוא טעם אחר. ותירץ, דטעמא ד״מכח אבוה דאבא 

קרא,  קאתינא״ קשיא, דנהי דמצי הנכד לירש את אבי אביו, וכדמייתי

מכל מקום הרי הבן קודם לו בירושת אביו, ואם כן יאמר הבעל חוב אנא 

מכח אבוך קאתינא, שקודם לך בירושה ויורש בקבר. ולכן נראה, דכיון 

דמדינא אין בעל חוב נוטל בראוי, וחיוב הבנים לפרוע משום דמצוה 

לפרוע חובת אביהם, ולכך מצי לומר, ״אנא מכח אבוה דאבא קאתינא״, 

מוטל עלי לפרוע חובת אבא כיון דמצינא לזכות בלא אבי, דלא  ואין

אמרינן ״מצוה על היתומים וכו׳״ אלא היכא דאינו בא אלא מכח מורישו 

ובאמרי החייב, ומשום הכי הוצרך הנמוקי יוסף להרכיב ב׳ הטעמים יחד. 

התוס׳ ד״ה (סימן ל״ח) כתב, דטעמא דהנמוקי יוסף כמו שכתבו משה 

מכירה לא חלה משום ״דבר שלא בא לעולם״, והטעם דהולימרו ליה, 

 שלא משלם הדמים, משום ד״מכח אבוה וכו׳״. ועיין באות הבאה.

(אות תקעח) כתב בשם והקובץ שיעורים עיין באות הקודמת,  גמ׳, שם.) י

(סימן א׳), דמהכא מוכח, דכשיש לאדם שני כוחות שארית יוסף ספר 

ר, דאי לאו הכי נימא דיורש לירש, יכול לבחור איזה כח שטוב לו יות

הנכד דרך משמוש, וכיון דאביו ירש, לא מצי לומר מכח אבוה דאבא קא 

 אתינא.

פירש  גמ׳, ומאי קושיא דלמא מצי אמר מכח כו׳ ובמקום אב קאימנא.) יא

דבמקום ראובן אביו הוא עומד כאילו הוא רשב״ם בד״ה דלמא מצי אמר, 

דבמקום אב קאימנא, היינו  (אות קע), דאף דהאהיד רמה בכור. וכן כתב 

מכח אבא דאבוה, ולאו מחמת דאתי מכח אביו, דאי לאו הכי, הדרא 

קושיא ״אבוה מזבין ואיהו מפיק״ לדוכתה, אלא הכי פירושו, דכשמת 

הבכור בנו עומד במקומו למחשביה כאילו הוא בנו של אבי אביו, והוי 

מיתת אבי  , דהיינו דלאחרהראב״דבשם  כתבהשיטה מקובצת בכור. אבל 

יש לי שני מורישים, אבי האב, כדי שלא תבא לי נחלתי מיד אבי כי אם 

אמרי מיד זקני שאני כבנו, וכן יורש אני את אבי ונוטל חלק בכורתו. ועיין 

(סימן ל״ח סק״א), שהקשה, אמאי אין גובה הבעל חוב מחלק בכורה משה 

מוש״ אינו שאותה ירש אביו, והוא ירש ממנו. ומכח זה יסד, דגדר ״מש

שהמת יורש ממש בקבר, ומוריש ליורשיו, אלא דבשעה שמת הוריש את 

נכסיו וזכויותיו ליורשיו, ובכללם זכות ירושתו, ולפי זה הנכד יורש אף 

חלק בכורה מאבי אביו ללא שזכה בהם האב, משום שכבר משעת מיתת 

חוב אביו ירש את ״זכות ירושתו״, ואין האבא זוכה בנכסים, ולכך אין בעל 

 גובה מהם.

דלאו הריטב״א, ביאר גמ׳, אלא גזירת מלך הוא שלא יעידו להם. ) יב

משום חשש משקר מפני אהבתו, ותדע שהרי אף לחוב פסול עליו. 

דגזירת מלך היינו הלכה למשה הראב״ד, כתב בשם ובשיטה מקובצת 

 מסיני.

משמע, דהיינו גמ׳, דאי לא תימא הכי משה ואהרן לחותנם וכו׳. ) יג

פירש, משה רבינו גרשום ליתרו ואהרן לעמינדב. אמנם  שמשה יעיד

בשם בשיטה מקובצת ואהרן שיעידו זה לזה או לקרובים. וכן כתב 

היד שיעידו חד על חבריה. [ונראה דלא גרסו ״לחותנם״, וכן גרס הראב״ד, 

 (אות קע״א)].רמה 

(אות תקפ), נהי שהם פסולין הקובץ שיעורים הקשה  גמ׳, משה ואהרן.) יד

אכתי ליהמנו מדין ״אנן סהדי״, דהרי בודאי אינן משקרים אפילו לעדות 

אי יהבו להו כל חללי דעלמא. וכתב, דאין לומר דאין הכא נמי דנאמנים, 

ונפקא מינה בהא דאינן בתורת עדות, אם יהו מוכחשין מעדים, משום 

דאנן סהדי לא מהני נגד עדים, ועוד נפקא מינה, לענין עדות לקיום הדבר 

צג:), ולעיל (לד. בשבועות ן. דהא באמת איפלגו רבנן ור׳ אחא בקידושי

גבי גמל האוחר בין הגמלים אי אזלינן בתר אומדנא, וקיימא לן כרבנן 

(שורש קכ״ט), דהיינו משום המהרי״ק דלא אזלינן בתר אומדנא, וכתב 

דדוקא היכא דעיקר המעשה ידוע אזלינן בתר אומדנא, אבל על גוף 

 דנא.המעשה לא מהני אומ
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רשב״ם ד״ה אבל לענין, פירש גמ׳, אבל לענין דינא לא והתניא כו׳. ) טו

בתמיה, אמאי אמרינן זו היא שקשה, דמשמע שאין מוצאין ראיה 

הקשה, הרשב״א לדבריהם, ומתוך כך מקשין על סברת שמועתם. אמנם 

דאכתי מנלן ממתניתין דכי כתיב ״תחת אבותיך יהיו בניך״ אפילו לענין 

ינא הוא. הא אנן דינא תנן, ואכתי אמרינן דזו היא שקשה בדיני ממונות, ד

דמאי אולמיה דמתניתין מדשלחו מתם, הא תרווייהו קשה לן דנימרו ליה 

 אבוך מזבין ומשעבד ואת מפקית, וצריך לי עיון.

אמאי לא פשיט הא דשלחו מתם מהא הריטב״א, הקשה  גמ׳, שם.) טז

וטלין בשבח ולא בראוי כבמוחזק, ופירשו (נב.), כולם אין נבבכורות דתנן 

התם (נב:), לאתויי נכסי דאבא דאבוה ומשום דמצי למימר תחת אבותיך 

דההיא משום מסקנא דהכא נאמר, ובתר דשלחו הרמב״ן, כו׳. ותירץ בשם 

 מתם.

דאף  המהרש״א,כתב  גמ׳, לא יורשי האב אחיו מורישיו אחי דאבוה.) יז

י, וכגון שנפל הבית על ראובן במסקנא הוה מצי לפרש מורישין, אח
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ושמעון אחים, דאחיהם לוי אומר ראובן מת ראשון ולא ירש את שמעון, 

ובעל חוב אומר ראובן מת אחרון וקודם שמת ירש את שמעון, דהכא לוי 

 לאו מכח ראובן קאתי לירש.

(קיד:) ביאר גמ׳, אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל כו׳. לעיל ) יח

דסברא הוא, דכיון דמת בנה מקמי דידה, פקע הרשב״ם ד״ה אף האשה, 

(לח. אות יבמות למסכת בשעורי רבי שמואל כוחו בירושת אמו. וביאר 

תמ״ב), דהא דבן יורש את אימו אינו כדין ירושתו את אביו, אלא חידוש 

בפני עצמו, שהרי משפחת אם אינה קרויה משפחה, ומשום הכי ילפינן 

זה יש לומר, שבדין ירושה דבן ליכא  (קי:) מקרא אחרינא, ולפילעיל לה 

(קיד: אות מא) ביאר, דאף על גב ביד רמ״ה לעיל כלל דין משמוש. אבל 

דקורבא דבן לגבי אימיה מידי דלית ליה הפסק הוא, מכל מקום אין הבן 

יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב, דכיון דאין בין האחים מן 

(סימן בחידושי רבי נפתלי יאר האב ובין אמו קורבא, לא ירתי לה. וב

קצ״ד), דסבירא ליה, דדין ״משמוש״ אינו אלא כשהיורש בא ממשפחתו 

אלא שיש קרוב ממנו, דמהני דין ״משמוש״ להקדימו, אבל אם היורש אינו 

(פ״א מנחלות הי״ג) כתב, והקרית ספר ממשפחתו לא שייך דין ״משמוש״. 

ר משום שנאמר ״ולא דטעמא שאין הבן יורש בקב, (שם)הרמב״ם דדעת 

 תסוב נחלה ממטה למטה״.

האי בקבר לא דמי לההוא קבר רשב״ם ד״ה אין הבן יורש את אמו, ) יט

דבבעל מיירי כשהיא בקבר ואינה יורשת את המהרש״א, דבעל. ביאר 

אביה להנחיל לבעלה. ובבן מיירי, שהוא בקבר, ואינו יורש את אמו 

ודלא ד״ה יורש את אמו, (קיד:) לעיל להנחיל לאחין מן האב, ולשיטתו 

 דפירשו שהבעל בקבר אין יורש את אשתו.ד״ה מה אשה, (שם) כתוס׳ 

ד״ה (כט:) רשב״ם לעיל פירש גמ׳, אמר ליה אנא בשכוני גואי הואי. ) כ

בחדרים הפנימים היתה עיקר דירתי, והייתי עובר דרך עליך אנא בשכוני, 

תי. והקשה ומשתמש עמך בבית החיצון שדרת בו ברשותי ולכך לא מחי

(שם), מה בכך שהיה לו דרך, הא אפשר שמכר לו בחידושי הריטב״א 

הבית ושייר דרך לעצמו, ואין כאן מחאה בהליכתו. ואפילו נימא דהיה לו 

דרך נוספת, מכל מקום אין כאן מחאה משום דנימא דעבר בה כדי 

(טז. מדפי הרי״ף) פירש, שכוני גואי ארץ דהרי״ף להחזיק בה. והביא, 

ים, דהיינו דטוען שבאותו יום שאתה אומר שמכרתי לך, הייתי מרחק

בארץ מרחקים. והקשה הריטב״א, דהוה ליה למימר זבינית מינך ביום 

פלוני, ועוד הקשה, הא אפשר למכור על ידי שליח, ולכך פירש, דטוען 

 שהיה בארץ מרחקים שאין שיירות מצויות, ולא מצי למחויי.

 

 
 
 


