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דף קמה:
תד"ה ואין השביעית
[דף קמה עמוד ב] בד"ה ואין השביעית כו' זמן עשר כסף כו' ומגיה זמן עשר כסף כו' ולא במשפט בחצי
כו' עכ"ל כצ"ל ור"ל דאין הדין נותן שיעזבנו בחצי ימיו דאינו משמט כלישנא בתרא דפ"ק דמכות ולשון
מקרא הוא בס' ירמיה וק"ל:

תד"ה ואין הבכור
בד"ה ואין הבכור כו' ואפילו למ"ד כו' מלוה לא הוי ראוי כו' עכ"ל ק"ק ומאי קושיא דמשמע התם דאפי'
למ"ד מלוה לא הוי ראוי היינו מלוה בשטר אבל מלוה בע"פ מודה דהוי ראוי ויש ליישב דשושבינות אף
על גב דע"פ הוא מ"מ דומה למלוה בשטר כיון דנגבית בב"ד בעונתה ואין נאמן עליה לומר פרעתי ודו"ק:

תד"ה עשה עמו
בד"ה עשה עמו כו' וריב"ם פי' דגרסינן איפכא עשה כו' כצ"ל:

דף קמו.
סוגיא דסבלונות חלק א' רשב"ם ד"ה בעי רבא וד"ה תא שמע
[דף קמו עמוד א] בפרשב"ם בד"ה בעי רבא כו' אם לא בלו כו' שאין עשוין ליבלות מי הדרי עמהן כו'
עכ"ל ר"ל דבכה" ג אם יחזרו העשוין ליבלות עם שאינן עשוין ליבלות נמי קמבעיא ליה מדפשיט ליה
מההיא דר' אחא שר הבירה דמשמע דאיירי שהיו שם עשוין ליבלות ואין עשוין ליבלות ודו"ק:
הקדמה )1
כלה  gives to aחתן  that aמתנות  areסבלונות )a
סבלונות ) hisגובה  can take back (beיורשים  or hisחתן  deals with whether aמשנה b) the
כלה  theמגרש  isחתן  dies or if theכלה  orחתן if the
משנה )2
רשב"ם  as explained byרישא )a
אכל סעודת חתן i) if
נגבין  aren’tעשוין לבלות  that areסבלונות )(1
נגבין  areסבלונות שאין עשוין לבלות  that areסבלונות )(2
נגבין  areעשוין לבלות  that areסבלונות  evenלא אכל סעודת חתן ii) if
1
2

אכל
אכל

עשוין לבלות

3

לא אכל

אפילו עשוין
לבלות

אין עשוין
לבלות
וכ"ש אין עשוין
לבלות

אין נגבין
נגבין
נגבין

סיפא )b
נגבין " areסבלונות מרובין שתחזיר לבית בעלה" )i
נגבין " aren’tסבלונות מועטין שתשתמש בהן בבית אביה" )ii
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רשב"ם )3
 was toכלה  that theמפרש  wasחתן  that theסבלונות " meansמרובין שתחזיר לבית בעלה" )a
)פירש לבית בעלה( בית בעלה take to
כלה  that theמפרש  wasחתן  that theסבלונות " meansמועטין שתשתמש בהן בבית אביה" )b
(פירש לבית אביה) בית אביה was to use in
רשב"ם  ofהמשך )4
 of theרישא  – theלא אכל סעודת חתן  even ifנגבין  aren’tסבלונות  theפירש לבית אביה a) If
מפרש  wasn’tחתן  where theסתם  deals withמשנה
1

אכל

עשוין לבלות

2

אכל

אין עשוין לבלות

3

לא אכל

אפילו עשוין
לבלות

4

אפילו לא אכל

סתם ולא פירש
לבית אביה
סתם ולא פירש
לבית אביה
סתם ולא פירש
לבית אביה
מועטין שפירש
לבית אביה

אין נגבין
נגבין
נגבין
אין נגבין

רשב"ם  as explained byברייתא דר' אחא )5
אכל  whereסתם a) In a case of
אין נגבין  wereעשוין לבלות  that wereסבלונות i) As in line 1 the
נגבין  wereאין עשוין לבלות  that wereסבלונות ii) As in line 2 the
גמרא )6
הקדמה )a
 – and thatאין נגבין ) areבלו  (becauseבעין  that aren’tסבלונות  thatמסתבר i) It’s more
נגבין ) areלא בלו  (becauseבעין  that areסבלונות
בעי רבא )b
רישא  in theאכל וסתם i) In a case of
 – do they count asבעין  and areלא בלו  but happen to beעשוין לבלות  areסבלונות ii) If
"אין עשוין  as in line 1or do they count asאין נגבין  that areעשויין לבלות ובלו
 as in line 2נגבין  that areלבלות"
מהרש"א  as explained byרשב"ם )7
סבלונות  basis where there are bothאם תימצי לומר  applies also on anאיבעיא a) The
סבלונות שאין עשוין לבלות  andשעשוין לבלות ולא בלו
אין נגבין  still beדין  – would theאין נגבין  areעשוין לבלות ולא בלו  thatאם תימצי לומר )b
נגבין  that areשאין עשוין לבלות where there are also
גמרא )8
קשיא )a
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סבלונות שעשוין  that involved bothר' אחא  ofברייתא  from theאיבעיא  theפושט i) be
מחלק  wasn’tברייתא  that theמשמע  – and it’sסבלונות שאין עשוין לבלו  andלבלות
אין נגבין  and that both areעשוין לבלות ולא בלו  andעשוין לבלות ובלו between

סוגיא דסבלונות חלק ב' רשב"ם ד"ה תא שמע
בד"ה תא שמע סבלונות כו' ה"מ לתרוצי כשאין עשוין ליבלות או בעשוין ליבלות ובלו כו' עכ"ל מלת
ובלו קאי נמי על אין עשוין ליבלות וכיון דהך סיפא בפירוש קמיירי כפרשב"ם במתניתין דין אין עשוין
ליבלות ועשוין ליבלות שוין בו דבמועטים שפירש כדי שתשתמש בהן בבית אביה אפי' בלא אכילת חתן
שם וגם אין עשוין ליבלות אין נגבין ומיהו לא עדיף דין מועטין בסיפא מדין עשוין ליבלות ואכל חתן
שם דברישא אלא דדינם שוה והשתא שפיר פשיט מדין מועטין שפירש ובלא אכילת חתן אעשוי ליבלות
דברישא באכילת חתן וגם התוס' דלא נקטו בדברי רשב"ם רק בלו ניחא דקאי אעשוי ליבלות ואאין עשוי
ליבלות ושייך שפיר לומר בלו אף באין עשוי ליבלות ע"י תשמיש וכגון דאבדו או נגנבו או נשרפו כמו
שמפורש לקמן בדברי התוס' ותו לא מידי מכל מה שהקשה מהרש"ל ואין להאריך:
1

אכל

עשוין לבלות

2

אכל

אין עשוין לבלות

3

לא אכל

אפילו עשוין
לבלות

4

אפילו לא אכל

סתם ולא פירש
לבית אביה
סתם ולא פירש
לבית אביה
סתם ולא פירש
לבית אביה
מועטין שפירש
לבית אביה

אין נגבין
נגבין
נגבין
אין נגבין

גמרא  of theהמשך )1
 discusses further belowמהרש"א  and thatרשב"ם  as explained byקשיא )a
 teachesרשב"ם  that according toמשנה  of theסיפא  from theאיבעיא  theפושט i) Be
אין נגבין  isדין  theפירש לבית אביה that where
מהרש"א  isn’t relevant to thisגמרא  of theתירוץ b) The
רשב"ם )2
ומיהו הוה מצי לתרוצי כשאין עשויין לבלות או כשעשוין לבלות ובלו
רשב"ם  as understood byגמרא  of theביאור – מהרש"א )3
אין נגבין  areעשוין לבלות  than that thatאין נגבין  areעשוין לבלות  thatמסתבר a) it’s more
עשוין לבלות ולא בלו  than that thatאין נגבין  areעשוין לבלות ובלו  thatמסתבר b) it’s more
אין נגבין are
 areשאין לבלות ולא בלו  than thatאין נגבין  areשאין עשוין לבלות בלו  thatמסתבר c) it’s more
בלו  can becomeשאין עשוין לבלות  – we’ll explain below that evenאין נגבין
אין נגבין  areשאין עשוין לבלות ולא בלו  to say thatרבותא d) it follows that it’s more of a
אין נגבין  areשאין עשוין לבלות ובלו than to say that
אין נגבין  in line 4 is a stronger factor to sayפירש לבית אביה  assumes thatגמרא e) the
 in line 1 that’s a weaker factorאכל שם סעודת חתן than
 (a weak factorאכל  assumes further that since in line 1 whereגמרא f) as a result the
פירש לבית אביה  it follows that in line 4 whereאין נגבין  areשעשוין לבלות )אין נגבין for
 evenאין נגבין  isדין  that theרבותא  teaches theסיפא ) theאין נגבין (a strong factor for
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 and even if they’re not endלא בלו  andבעין  – whether they’reשאין עשוין לבלות for
בלו and
1

אכל

עשוין לבלות

2

אכל

אין עשוין לבלות

3

לא אכל

4

אפילו לא אכל

אפילו עשוין
לבלות
אפילו שאין
עשוין לבלות בין
בעין כשלא בלו
בין שלא בעין
(כשבלו)

סתם ולא פירש
לבית אביה
סתם ולא פירש
לבית אביה
סתם ולא פירש
לבית אביה
מועטין שפירש
לבית אביה

אין נגבין
נגבין
נגבין
אין נגבין

כל שכן  – it’s aלא בלו  orבלו  whetherאין נגבין  areאין עשוין לבלות g) and since in line 4
לא בלו  orבלו  whetherאין נגבין  areעשוין לבלות that
אין נגבין  is a stronger factor forפירש לבית אביה  also assumes that – becauseגמרא h) the
אין  areסבלונות  and allלא אכל  andפירש  in line 4 (whereאין נגבין  ofדין  –theאכל than
 inאין נגבין  ofדין  as theרבותא ) is at the same level ofעשוין לבלות  whether or notנגבין
)אין נגבין  areעשוין לבלות  and onlyאכל  andסתם line 1 (where
בלו  betweenחילוק  asks that – since in line 4 there is never aגמרא i) That’s why the
 asדין  should have the sameעשוין לבלות ולא בלו  – it follows that in line 1לא בלו and
אין נגבין  and both should beעשוין לבלות ובלו
רשב"ם " inומיהו הוה מצי לתרוצי"  ofביאור – מהרש"א )2
:ובלו  had added the wordרשב"ם  as ifרשב"ם a) read
"ומיהו הוה מצי לתרוצי כשאין עשויין לבלות ובלו או כשעשוין לבלות ובלו"
 could have answered that there’s no reason to assumeגמרא  means that theרשב"ם )b
 in allאין נגבין  areאין עשוין לבלות  thatחידוש  in line 4 teaches the bigסיפא that the
סבלונות  thatחידוש  teaches only the smallerסיפא cases – when it’s possible that the
 ifמכל שכן  andאין עשוי לבלות ובלו  because they’reבעין  if they’re notנגבין aren’t
 both forנגבין  areלא בלו  and areבעין  that aren’tסבלונות  – butעשוין לבלות ובלו they’re
עשוין לבלות ובלו  doesn’t treatסיפא  – so in fact theשאין עשוין לבלות  andעשוין לבלות
עשוין לבלות ולא בלו the same as
– "הוה מצי לתרוצי דבבלו איירי"  as having saidרשב"ם  refers toד"ה תרגמא  atתוספות )c
אין עשוין לבלות  andעשוין לבלות  both forהוה מצי לתרוצי דבבלו איירי  also meansתוספות
שאלה )d
אין עשוין לבלות  applies toבלות i) What sort of
תשובה )e
תוספות " as mentioned byנאבדו או נשרפו" )i
מהרש"א  ofהמשך )3
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 can rely on theגמרא  on how theמהרש"ל  byקשיא  answers aמהרש"א  ofמהלך a) The
סתם  that deals withרישא  for theדין  to teach aמפרש לבית אביה  that deals withסיפא
מפרש לבית אביה and not with

סוגיא דסבלונות חלק ג' תוספות ד"ה סבלונות
תוס' בד"ה סבלונות כו' אבל במרובין אפילו בבלו נמי נגבין עכ"ל כצ"ל ובספר גמרא של א"מ ז"ל נ"ב
מרובין היינו אין עשוין ליבלות כלומר שמתקיימין לזמן מרובה ומועטין היינו שמתקיימין לזמן מועט
עכ"ל והוא כשיטת הנ"י דבר המתקיים כגון כלי כסף וזהב מקרי מרובין ומאכל ומשתה שאינו מתקיים
מקרי מועטין ע" ש ולפי זה דברי התוספות מפורשים כן דלא ניחא להו לומר דמרובין היינו שפירש כדי
שיבואו עמה לבית בעלה וכן מועטין שפירש שתשתמש בהן בבית אביה כפרשב"ם ומש"ה קשיא להו
דבברייתא דקתני עשוין ליבלות אין נגבין ומשמע אפי' מרובין כדקתני ק' קרנות של כדי יין כו' ובמתניתין
תנן מרובין כו' הרי אלו נגבין סתמא משמע אפילו בעשוי ליבלות ותירצו דפירוש מרובין לאו היינו מרובין
ממש אלא דאפילו כלי אחד של כסף כיון דאין עשוי ליבלות מרובין מקרי ופירוש מועטין דאפילו מאה
קרנות של מאכל ומשתה כיון דעשוין ליבלות מקרי מועטין ובהני מועטין דמתניתין דהיינו עשוי ליבלות
בעינן לקמן רצה לומר דאיבעיא לן לקמן מה דינן בלא בלו אבל אמרובין דמתניתין לא איבעיא לן דאפילו
בבלו דהיינו דאי אבדו או נגנבו או נשרפו נמי נגבין כיון דאין עשוין ליבלות ע"י תשמיש בבית אביה
והדברים ברורים למבין ומהרש"ל הגיה בדברי התוספות וכונתו לא ידענא ודו"ק:
נימוקי יוסף  andתוספות  that is discussed byמשנה  in theמועטין  andמרובין  onשיטה – הקדמה )1
 isבעלה  have nothing to do with whatסיפא  in theמועטין  andמרובין – רשב"ם a) Unlike
מפרש
b) Instead
כלי  – for exampleמתקיימין לזמן מרובה  because they’reנגבין  areסבלונות מרובין )(1
בית בעלה  will bring them toאשה  that theמסתבר  – and it’sכלי זהב  andכסף
 – forמתקיימין לזמן מרובה  because they’re notנגבין  aren’tסבלונות מועטין )(2
 will bring them toאשה  that theמסתבר  – and it’s notמאכל ומשתה example
בית בעלה
תוספות )2
קשיא )a
 because what’sנגבין  aren’tק' קרנות של יין  says that evenברייתא דר' אחא i) The
 – yetמרובין  and it doesn’t matter that they’reעשוין לבלות relevant is that they’re
מועטין  orמרובין  areסבלונות  says what’s relevant is whether theמשנה the
תירוץ )b
 refers toמשנה  it must be that theמשנה  consistent with theברייתא i) To make the
מועטין  asעשוין לבלות  andמרובין  asאין עשוין לבלות
מהרש"א  as explained byתוספות  ofהמשך )3
ובהני מועטין כלומר בעשוין לבלות – בעינן (כלומר) איבעיא לן (בשורה  1כשאכל
ולא פירש) מה דינן בלא בלו – אבל במרובין (כלומר בשאין עשוין לבלות) לא איבעיא
לן (בשורה  1כשאכל ולא פירש) דאפילו בבלו כגון שאבדו או שנגנבו או נשרפו
פשיטא נמי נגבין כיון דאין עשוין לבלות על ידי תשמיש בבית אביה
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ד"ה איבעיא להו
בד"ה איבעיא להו כו' אבל פחות מדינר לא וקא אמר כו' עכ"ל כצ"ל:

דף קמו:
סוגיא דתותרנית חלק א' תד"ה נכנס אחרי'
[דף קמו עמוד ב] בד"ה נכנס אחריה כו' ולפי זה לא היתה תותרנית כו' ור"ש פי' שנשאה כבר ונמצאת
תותרנית כו' עכ"ל ר"ל לפירוש רבינו יעקב דבארוסה איירי שדקדק לומר שלא נכנס אחריה אלא לבודקה
ולא לשום נישואין ע"כ דלאו תותרנית היתה ומש"ה אם היה נכנס עמה גם לשם נשואין היה יורשה אבל
אם היתה תותרנית גם אם היה נכנס נמי לשם נשואין לא היתה נשואה לו ולא היה יורשה דלשם בדיקה
ודאי נמי נכנס עמה וכיון דמצאה תותרנית ודאי דלא כנס אבל לפרשב"ם דנשואה היתה אדרבה ע"כ
דנמצאת תותרנית דאל"כ הרי כשבדקה ולא מצאה תותרנית הרי נתפייס ולא היה דעתו עוד לגרשה וכיון
שמתה אח"כ אמאי אינו יורשה וק"ל:
הקדמה 1) First
ארוסה  but not if she’s anנשואה  if she’s aיורש אשתו  isבעל )a
רשב"ם – הקדמה 2) Second
נתן בה עיניו לגרשה  ifיורש אשתו נשואה  isn’tבעל a) A
גמרא )3
מעשה באדם אחד שאמרו לו שאשתו תותרנית היא נכנס אחרי' לחורבה לבודקה נפל
עלה חורבה ומתה
אמרו חכמ ים מתה אינו יורשה [לגרסת רשב"ם הואיל ונכנס אחרי' לבודקה] [לגרסת
רבינו תם – הואיל ולא נכנס אחרי' אלא לבודקה]
מהרש"א  as explained byרשב"ם  ofשיטה )4
 ifנתן בה עיניו לגרשה  becauseיורש  wasn’tבעל  whomאשה נשואה a) The case involves an
 – note that if heתותרנית  – and in fact he found that she was aתותרנית she was a
 and he’d no longerנתפייס  he would have beenתותרנית had found that she wasn’t a
בדעתו לגרשה have been
מהרש"א  as explained byרבינו יעקב [רבינו תם]  ofשיטה )5
 – he wouldתותרנית  found that she wasn’t aבעל  andארוסה a) The case involves an
 he had the additionalבודקה  if besides his purpose to beאשה  theיורש have been
תותרנית  if he finds that she’s not aאשה  theנושא purpose to be

סוגיא דתותרנית חלק ב' תוספות בא"ד לר' יוחנן
בא"ד לר"י כו' משעת נתינה ולר"ל משעת כתיבה ולמאי דמפרש ר"י התם אית ליה לר"ל כו' דאיכא בין
כו' עכ"ל כצ"ל וע"ש דמייתי התם מימרא דלר"י משעת כתיבה ולר"ל משעת נתינה ומכח קושיא מפיך
להו התם וקאמר לר"י משעת נתינה ולר"ל משעת כתיבה והיינו דאיכא בין ר"ש לרבנן לר"ש משעת
כתיבה ממש ולרבנן משעת כתיבה היינו משעת חתימה והלכה כרבנן וא"כ בין לר"י ובין לר"ל דאין
מוציאין פירות משעת כתיבה אף על גב דדעתו לגרשה ומהרש"ל הגיה בדברי התוס' הרבה לאין צורך
וק"ל:
גיטין יז1) :
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הוה אמינא )a
נתן בה עיניו  – presumably becauseאין לבעל פירות משעת כתיבת הגט  saysר' יוחנן )i
שיטת רשב"ם  as inלגרשה
אין לבעל פירות משעת נתינת הגט  saysריש לקיש )ii
איפוך  afterמסקנא )b
אין לבעל פירות משעת נתינת הגט  holdsר' יוחנן )i
 meansר' שמעון " forמשעת כתיבה" – אין לבעל פירות משעת כתיבה  holds atריש לקיש )ii
משעת חתימה " actually meansמשעת כתיבה"  thatהלכה כרבנן  butמשעת כתיבה ממש
תוספות  ofהמשך )2
דעתו  ifפירי  loses his right toבעל  thatרשב"ם  would supportהוה אמינא  in theר' יוחנן )a
לגרשה
ריש לקיש  or fromר' יוחנן  from eitherרשב"ם  toראי'  there’s noמסקנא b) But for the
רבנן according to

דף קמז.
רשב"ם ד"ה שנאמר והעברתם
[דף קמז עמוד א] בפרשב"ם בד"ה שנאמר והעברתם כו' ואית דמפרשי מדשני כו' ולא נהירא כו' דהא
ונתתם נמי חשבינן מיותר כו' עכ"ל ויש לדקדק דהא מאן דדריש ליה מוהעברתם לא חשיב ונתתם מיותר
וכדמסיק אורחא דקרא הוא וא"כ שפיר יש לקיים פירוש אית דמפרשי למסקנא וי"ל דמשמע ליה דכמו
דלמאן דדריש ליה מונתתם היינו מיתורא ה"נ מאן דדריש ליה מוהעברתם היינו מיתורא דונתתם נמי לא
איצטריך למכתב אלא דקאמר אילו הוה כתיב ונתתם לא הוה דריש מיניה יתורא כיון דאורחיה דקרא הוא
וק"ל:
הקדמה )1
איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו
לאחיו
גמרא )2
מנין למתנת שכיב מרע שהיא מן התורה – ר' זירא מדכתיב והעברתם – רב נחמן
דכתיב ונתתם דמיותר – ר' זירא ונתתם אינו מיותר דאורחי' דקרא הוא
רשב"ם )3
 relies on theרב נחמן  the same asוהעברתם  ofיתור  relies on theר' זירא – שיטה a) First
ונתתם  ofיתור
ונתתם  instead ofוהעברתם  ofפסוק  relies on the use by theר' זירא – שיטת אית דמפרשי )b
"דהא ונתתם נמי חשבינן מיותר באותה סוגיא" :אית דמפרשי  disagrees withרשב"ם )c
מהרש"א )4
הקדמה )a
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 saysר' זירא  because it can’t be thatאית דמפרשי  disagrees withרשב"ם – לכאורה )i
 didפסוק  – since if theוהעברתם  in place ofונתתם  could have usedפסוק the first
מיותר  would have beenונתתם  thatוהעברתם  instead ofונתתם say
קשיא )b
 holds that it’sר' זירא  sinceר' זירא  forמיותר  wouldn’t have beenונתתם i) But
אית דמפרשי  ofשיטה  accept theרשב"ם  – so why doesn’tונתתם  to sayאורחי' דקרא
תירוץ )c
 that’sר' זירא  inפשט  prefers aרשב"ם  becauseאית דמפרשי  disagrees withרשב"ם )i
ונתתם  norוהעברתם  instead of saying neitherוהעברתם  usingפסוק based on the

תד"ה מנין למתנת שכיב מרע
תוס' בד"ה מנין למתנת ש"מ שהיא מן התורה כו' דהא רב נחמן גופיה אית ליה לקמן דאינה כשל תורה
כו' עכ"ל מיהו מלשון גירסת הספרים שלנו דקאמר ורבא אמר רב נחמן מתנת ש"מ מדרבנן כו' משמע
דקושטא הוא דרבא משמיה דרב נחמן גופיה פליג אדלעיל אבל גירסת הרא"ש לקמן אמר רבא א"ר נחמן
כו' ואולי שכן היה ג"כ גירסת התוס' ותו לא מידי וק"ל:

דף קמז:
סוגיא דהמוכר שטר חוב חלק א' תד"ה המוכר שטר חוב
[דף קמז עמוד ב] בד"ה המוכר שטר כו' ומשמע דוקא גבי בעל כו' אבל לגבי אחריני לא תוכל למכור כו'
עכ" ל בהדיא נמי אמרינן התם הכי דלגבי אחריני לא תוכל למכור מה"ט פן תמחול לבעלה אלא דאיכא
לאוקמא הך מלתא כמאן דלא דאין דינא דגרמי ומש"ה הוצרכו להקשות מדיוקא דדוקא גבי בעל כו'
דההיא מוקמינן לה התם כר"מ דדאין דינא דגרמי וק"ל:
בסיוע דר' אליעזר מנחם פאלגער
הקדמה )1
מלוה המוכר שטר חוב ללוקח וחזר מוכר ומחלו ללוה מחול
רשב"ם )2
הפסד  for hisלוקח  theמפצה  must beמוכר  theדאין דינא דגרמי  who isר' מאיר a) For
ר"י  ofשיטה – תוספות )3
 paid 10לוקח  and theמלוה  ultimately to pay 100 to theלוה  required theשטר a) If the
דינא  based onלוקח  needs to pay 10 to theמוכר  theר' מאיר  – then forשטר for the
 – not 100דגרמי
ב"ק פט4) .
ברייתא a) First
 – because she has no money of her own to pay to theהאשה שחבלה באחרים פטורה )i
ניזק
גמרא )b
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i) Assume that the  אשהhas a  כתובהthat would pay her 100  זוזif she is  נתגרשהor
 נתאלמנהand that the  טובת הנאהvalue of the  כתובהis 10 while the  אשהis תחת
בעלה
ii) קשיא
(1) Why don’t we demand that the  אשה שחבלה באחריםsell her  כתובהto a לוקח
for its  טובת הנאהvalue of 10 and pay the 10 to the ניזק
iii) תירוץ
(1) By doing so we’d be  מפסידthe  לוקחbecause we expect that the  אשהwould
afterwards be  מוחלthe  חובof  בעלto pay the כתובה
c) Second ברייתא
i) היא שחבלה בבעלה לא הפסידה כתובתה
d) גמרא
i) קשיא
(1) Why don’t we tell her to sell the  כתובהto  בעלfor the 10  טובת הנאהand to
pay the 10 to  – בעלafter all she won’t be  מפסידthe  בעלif she’s  מוחלhis חוב
to pay her כתובה
ii) תירוץ
(1) The  ברייתאfollows  ר' מאירwho says אסור לאדם שישהא את אשתו אפילו שעה
אחת בלא כתובה
5)  המשךof  תוספותas explained by מהרש"א
a) We established in the first  ברייתאthat we don’t tell the  אשהto sell the  כתובהfor 10
to a  לוקחbecause the  אשהwould be  מפסידthe  לוקחwhen the  אשהis later  מוחלthe
 כתובהto benefit בעל
b) שאלה
i) if – contrary to the  שיטהof  ר' מאיר – ר"יwho is  דאין דינא דגרמיrequires the מוכר
to pay to the  לוקחthe entire 100 potential value of the  מחילה– שטרby the אשה
wouldn’t be  מפסידthe לוקח
ii) does this prove that the  שיטהof  ר"יis correct and the  אשהwould be  מפסידthe
 לוקחby  מחילהbecause  דינא דגרמיwould only require the  אשהto pay 10 to the
לוקח
c) תשובה
i) This is no ' ראיbecause there’s no proof that the first  ברייתאfollows – ר' מאיר
and it’s only  ר' מאירwho is  דאין דינא דגרמיin the first place
ii) But the second  ברייתאis a ' ראיto  – שיטת ר"יbecause we’ve established that
this  ברייתאneeds to follow  ר' מאירanyway to take advantage of his  שיטהthat
' – אסור לו לאדם וכוand it’s  משמעfrom the second  ברייתאthat – if the  אשהwere
to be  חובלsomeone other than  – בעלthe  אשהwould be  מפסידthe  לוקחby מחילה
because  דינא דגרמיwould only require the  אשהto pay 10 to the לוקח
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סוגיא דהמוכר שטר חוב חלק ב' בא"ד ואם תאמר
בא"ד וא"ת מ"מ הפסדתם הרבה שהרי גרושה היתה כו' עכ"ל כ"ה בכל נוסחות שלפנינו גם בתוס' ישנים
ומהרש"ל מחק ואם תאמר מלשון התוס' והגיה ומכל מקום כו' בוי"ו והוא מוסב אדלעיל ולא ידענא
מהיכא פסיקא דלא נאמר כן לקושייתם וא"ת כו' שצריכה להחזיר כל ההפסד שהיה להם עכשיו כשהיתה
גרושה מדין דינא דגרמי דכ"כ גרמו להפסיד ללקוחות אף על גב שלא נתנו בה רק מועט דהיינו טובת
הנאה אם תתגרש או שתמות קודם לבעלה ובהך דמוכר שט"ח לחבירו וחזר ומחלו שאין צריך להחזיר
ללוקח אלא מה שנתן בו היינו נמי משום דכך הוא שוה החוב עכשיו למכרו בשלא נגבה עדיין והלוקח
יגבנו וכן לקמן בגרושה שהפסידה הלקוחות הרבה שכך נתנו לה כמו ששוה עכשיו למכור ובההיא דהחובל
כיון דמחלה לבעלה קודם שנתגרשה אז נתחייבה מדינא דגרמי ולא תחייב לשלם (לו) {להן} רק מה שנתנו
לה אף אם נתגרשה אח"כ דהא בשעה שמחלה לא היה שוה רק כפי מה שנתנו לה והשתא מכח קושית
וא"ת מ"מ כו' הוצרכו לומר תירוץ אחר ואומר ר"י דשמא קטנה כו' דהשתא אין ראיה מכאן (לעיל)
אדלעיל וק"ל:
הקדמה 1) First
 paid 10 and at the time ofלוקח  where theאופנים a) to this point we’ve dealt with
 is still worth only 10שטר  theמחילה
 need to pay 10 or 100 to theמוכר  does theר' מאיר  according toשיטת ר"י  - forשאלה )b
 has risen to 100שעת מחילה  atשטר  paid 10 and the value of theלוקח  where theלוקח
 pays only 10 because this is the actual out-of- pocketמוכר  – theמהרש"ל  ofתשובה )c
לקוחות  of theהפסד
 would haveלקוחות  pays the value (100 in our case) theמוכר  – theמהרש"א  ofתשובה )d
 that theכל שכן - and it's aמחילה  if there were noמחילה realized at the time of the
 is still worthשטר  thatמחילה  paid 100 and at the time ofלקוחות  pays 100 if theמוכר
לקוחות  sells toאשה גרושה  that anכתובה 100 – an example is a
דף פה at :כתובות  inסוגיא  refers to thisתוספות )2
 and laterנתגרשה  for 10 before she wasלקוחות  toכתובה  sold herקריבתי' דרב נחמן )a
– יורשת נכסי אם  wasברת –  was worth 100כתובה  theנתגרשה died – once she was
אם  was theirs because they had bought it fromכתובה  claimed that theלקוחות
 inכתובה  theמוחל  could have beenכתובה  after she sold theאם  said that sinceרב נחמן )b
 in favor ofכתובה  theמוחל  inherited this right and could also beברת – בעל favor of
אביה
כתובות  inסוגיא  theמבאר  that’sתוספות  ofהמשך  disagree on theמהרש"א  andמהרש"ל )3
מוחל  says theר' מאיר  holds thatר"י  who says thatמהרש"ל  according toתוספות  ofהמשך )4
לקוחות pays only the 10 actually paid by
 isברת " – meaning that ifומכל מקום הפסדתם הרבה שהרי גרושה היתה" – תוספות  ofגרסא )a
" (meaningמכל מקום"  only 10 so thatלקוחות  she’d have to pay to theכתובה  theמוחל
– this explains whyלקוחות  to theהפסד ) there would be a large 90דינא דגרמי despite
דאין דינא דגרמי  even though we’reכתובה  theמוחל  would want to beברת
 to pay 100ברת  doesn’t requireר' מאיר  that evenר"י  toסייעתא  this is aלכאורה b) And
כתובה  when theגירושין  happens afterמחילה  even where theמחילה  for herלקוחות to
is already worth 100
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c) But " "ואומר רביthat this  גמראisn’t a ' ראיto  שיטת ר"יand in fact according to 'ר
 מאירthe  מוחלmust pay 100 even where the  כתובהis still worth 10 – and still ברת
and  בעלgain by the  מחילהbecause the  גמראdeals with a  ברתwho is a  קטנהand
 לקוחותcan’t be  גובהanything at all from ברת
d) Note that –although the  סוגיאisn’t a ' ראיto  – ר"יthe  סוגיאisn’t a  קשיאto שיטת ר"י
as understood by  מהרש"לand there’s no need to say that the case involves a קטנה
5)  המשךof  תוספותaccording to  מהרש"אwho says that  ר"יholds that  ר' מאירsays the מוחל
pays the 100 value of the  כתובהat the time of מחילה
a)  גרסאin  – "ואם תאמר מ"מ הפסידתם הרבה שהרי גרושה היתה"– תוספותmeaning the סוגיא
is a  קשיאto  – ר"יsince for  ר"יas understood by  מהרש"אthe  מוחלmust pay the
 לקוחותthe 100 value of the  כתובהat the time of  מחילהso that  לקוחותrecover their
full  – הפסד הרבהand  ברתand  בעלwould gain nothing if  ברתis  מוחלתthe כתובה
b) and  תוספותanswers that the  סוגיאisn’t a  קשיאto  ר"יbecause  ברתis a  קטנהand ברת
and  בעלgain because the  לקוחותcan’t be  גובהanything at all from ברת
6)  המשךof מהרש"א
a)  קשיאto the  שיטהof מהרש"א
i) In ' חלק אof this  סוגיאwe established that a  מוחל שטר חובneeds to pay the לקוחות
only the 10 they paid
b) תירוץ
i) The  שטרthere is worth only 10 at the time of the  מחילהbecause the  לקוחותstill
needed to be  גובהthe שטר
7)  המשךof מהרש"א
a)  גמראand the  קשיאof  תוספותthat is considered in detail in ' חלק גand ' חלק דof this
סוגיא
i)  גמראin מצא שובר לכתובה – בזמן שהאשה מודה יחזיר לבעל – בבא מציעא
(1) קשיא
(a) why aren’t we  חוששthat the  שוברwas written and dated in  – ניסןin סיון
before the  אשהwas  נתגרשהand  בעלpaid her  כתובהthe  אשהsold her
 כתובהfor 10 because 10 was the  טובת הנאהvalue of the  כתובהbefore
 – גירושיןit was only afterwards in  תשריthat the  אשהwas  נתגרשהand the
 כתובהwas paid and the  שוברwas delivered
(b) so that if we now return to  בעלthe  שוברthat has a  ניסןdate it will
wrongly appear that the  כתובהhad been paid before the  לקוחותbought
the  כתובהand that the  כתובהhad no value when it was bought by the
 – לקוחותand by this wrong impression we’ll be " "מטריףthe  לקוחותby
being  מפסידthem שלא כדין
(2)  תירוץby רבא
(a) the  אשהwon’t be  טורף מלקוחות שלא כדיןby returning the  שוברbecause
the  אשהanyway has the right to be  מוחלthe  כתובהin favor of בעל
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תוספות )ii
קשיא )(1
רבא  toקשיא  we have thisשיטת ר"י (a) Even for
 when sheגרושה  was already aאשה  that theחושש (i) Why aren’t we
 paid 100 for the full value of theלקוחות  and theכתובה sold her
כתובה
 she has no real option ofדאין דינא דגרמי  who isר' מאיר (ii) So that for
– לקוחות  since she’d then have to pay 100 to theמחילה making a
 we might cause her to beשובר  theמחזיר and it follows that by being
טורף מלקוחות שלא כדין
that forכל  established earlier that it’s aמהרש"א  thatשיטה  follows theתוספות b) Here
 paid 100 and theלקוחות  needs to pay 100 whereמוכר  theר"י  according toר' מאיר
שעת מחילה  is still worth 100 atשטר
מהרש"א  ofהמשך )8
קשיא )a
" that she need payאשה שחבלה"  we also established forסוגיא  of thisחלק א' i) In
 – and it’s because she needs to pay only 10 thatכתובה  herמוחל only 10 if she’s
מוחל כתובתה  that she’ll beחושש we’re
תירוץ )b
 at a time whenנתגרשה  before she’sכתובה  herמוחל  that she’ll beחושש i) We’re
 valueטובת הנאה  still has only a 10כתובה the

סוגיא דהמוכר שטר חוב חלק ג' בא"ד ומיהו קשה לי
בא"ד ומיהו קשה לי מכל מקום יטרוף לקוחות שלא כדין שהרי יחזרו עליה ממה שנתנו בה לכל הפחות
ואומר ר"י דבדבר מועט כזה כו' עכ"ל צריך לומר דודאי גם אם השובר ניתן בניסן היא צריכה להחזיר
ללקוחות מה שנתנו לה אלא שאנו אומרין שעשתה קנוניא עם בעלה אבל למחול לבעלה בחנם לא תעשה
כיון דלכל הפחות יחזרו עליה מה שנתנו לה אבל ק"ק דאם כן כיון דלא אמרינן במחילה שעשתה קנוניא
עם בעלה תקשי להו נמי לעיל בההיא דהחובל למה תמחול לבעלה בחנם כיון שצריכה להחזיר לכל הפחות
ללקוחות מה שנתנו לה גם בדברי הרא"ש בפ"ק דמציעא משמע דשייך במחילה קנוניא ודו"ק:
דף יט at :בבא מציעא  inגמרא – הקדמה )1
מצא שובר לכתובה בזמן שהאשה מודה יחזיר לבעל )a
קשיא )b
 beforeסיון  – Inניסן  was written and dated inשובר  that theחושש i) why aren’t we
 for 10כתובה  sold herאשה  theכתובה  paid herבעל  andנתגרשה  wasאשה the
 – it was onlyגירושין  beforeכתובה  value of theטובת הנאה because 10 was the
 was paid and theכתובה  and theנתגרשה  wasאשה  that theתשרי afterwards in
 was deliveredשובר
 date it will wrongly appearניסן  that has aשובר  theבעל ii) so that if we now give
 and that theכתובה  bought theלקוחות  had been paid before theכתובה that the
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 כתובהhad no value when it was bought by the  – לקוחותand by this wrong
impression we’ll be " "מטריףthe  לקוחותby being  מפסידthem שלא כדין
c)  תירוץby רבא
i) the  אשהwon’t be  טורף מלקוחות שלא כדיןsince because the  אשהanyway has the
full right to be  מוחלthe  כתובהin favor of בעל
2)  המשךof תוספות
a) Assume that the  סוגיאapplies also for  ר' מאירwho is דאין דינא דגרמי
b) Now
i) If we were to hold against the  שיטהof  ר"יthat  אשהwould for  ר' מאירhave to
pay 100 to the  לקוחותfor the  הפסדcaused by her  מחילהeven if the actual הפסד
is only 10 – then since  מחילהwould cost her 100 – practically she can’t make a
 – מחילהit would follow that by being  מפיקthe  שוברthe  אשהwould be טורף
from  לקוחותwhat she couldn’t take from them by מחילה
ii) So it must be that the  שיטהof  ר"יis correct – that if she’s  מוחלshe’s not
responsible to pay back 100
iii) Note by the way that this proof applies for  מהרש"אas well as for – מהרש"ל
because the point of the  סוגיאis that the  אשהcould have been  מוחלתthe כתובה
as soon as  לקוחותbought the  כתובהbefore she was  נתגרשהwhen the  כתובהstill
had only a  טובת הנאהvalue of 10
c) קשיא
i) But even for  שיטת ר"יthe  אשהwon’t be  מוחלתbecause then she’d need to pay
10 while if she’s  מפיקthe  שוברshe pays nothing
d) תירוץ
i) The 10- זוזamount is small
ii) And we can accept that she could practically be  מוחלthe  כתובהdespite this
small הפסד
3) מהרש"א
a) קשיא
i) The  אשהwill have to pay back 10 anyway for having sold to  לקוחותa כתובה
that was already paid – so why does  תוספותin its  קשיאassume that by being
 מפיקthe  שוברthe  אשהwill be  מרויחby not having to repay even the 10 that the
 לקוחותpaid
b) תירוץ
i) The  אשהwill be  מרויחby being  מפיקthe  שוברbecause we’re  חוששthat  בעלis
entering into the following  קנוניאwith the אשה: of the 100 that  בעלwould
otherwise have to pay to  לקוחותon the  כתובהhe gives the  אשה10 to pay back
the  לקוחותfor having sold to them a  כתובהthat appears to be already paid and
5, for example, as a profit, and he keeps 85
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קשיא  the 10 – but see the nextמפסיד  she would beכתובה  theמוחל ii) While if she’s
קשיא )c
 withקנוניא  she’d also make the sameמחילה i) Why don’t we assume that for her
 to cover the 10 and give her a profitבעל
תירוץ d) possible
מחילה  onקנוניא  for aחושש i) for some reason we’re not
קשיא )e
 because otherwise – in theמחילה  also onקנוניא  forחייש i) It must be that we’re
אשה  that theחייש  – why are weסוגיא  mentioned earlier in thisפרק החובל  inסוגיא
 10אשה  if this would cost theכתובה  herמוחל  by beingמפסיד לקוחות would be
 forחשש קנוניא  it also appears that there is aבבא מציעא  inרא"ש ii) Besides – from
מחילה

סוגיא דהמוכר שטר חוב חלק ד' בא"ד ואם תאמר
בא"ד וא"ת מאי האי כו' ניחוש דלמא כתבה ליתן בניסן כו' והלכה והכניסתה לבעלה שאז כו' עכ"ל פי'
לבעלה שני וע"כ בגרושה שנשאה בעל שני בין ניסן לתשרי והכניסתה לו כתובתה מבעלה הראשון ולפי
מה שפירשו בפ"ק דב"מ דבגרושה ליכא למיחש הכי כמ"ש התוספות לעיל אין מקום לקושייתם הכא
אבל קושייתם לפי מה שכתבו לעיל דבגרושה נמי איכא למיחש הכי אלא דמוקמינן להך ברייתא כמאן
דלא דאין דינא דגרמי ולפי זה הקשו הכא שפיר אכתי מגרושה ושמא הכניסתה כתובתה לבעל שני ודו"ק:
דף יט at :בבא מציעא  inמצא שובר  ofשקלא וטריא  – refer again to theהקדמה א' )1
מצא שובר לכתובה בזמן שהאשה מודה יחזיר לבעל )a
קשיא )b
 beforeסיון  – inניסן  was written and dated inשובר  that theחושש i) why aren’t we
 for 10כתובה  sold herאשה  theכתובה  paid herבעל  andנתגרשה  wasאשה the
 – it was onlyגירושין  beforeכתובה  value of theטובת הנאה because 10 was the
 was paid and theכתובה  and theנתגרשה  wasאשה  that theתשרי afterwards in
 was deliveredשובר
 date it will wronglyניסן  that has aשובר  theבעל ii) so that if we now return to
 and thatכתובה  bought theלקוחות  had been paid before theכתובה appear that the
 – and by this wrongלקוחות  had no value when it was bought by theכתובה the
לקוחות שלא כדין  theמפסיד " to beמטריף מלקוחות" impression we’ll be
רבא  byתירוץ )c
אשה  because theשובר  by returning theטורף מלקוחות שלא כדין  won’t beאשה i) the
בעל  in favor ofכתובה  theמוחל anyway has the full right to be
 mentioned earlierתוספות  refer again toהקדמה ב' )2
דאין דינא דגרמי  who isר' מאיר  also applies forסוגיא a) Assume that the
b) Now
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i) If we were to hold against the  שיטהof  ר"יthat  אשהwould for  ר' מאירhave to
pay 100 to the  לקוחותfor the  הפסדcaused by her  מחילהeven if the actual הפסד
is only 10 – then since  מחילהwould cost her 100 practically she can’t make a
 – מחילהit would follow that by being  מפיקthe  שוברthe  אשהwould be טורף
from  לקוחותwhat she couldn’t take from them by מחילה
ii) So it must be that the  שיטהof  ר"יis correct – that if she’s  מוחלshe’s not
responsible to pay back 100
3)  המשךof תוספות
a) קשיא
i) Even for  שיטת ר"יwe have this  קשיאto רבא
(1) Why aren’t we  חוששthat by  סיוןshe was already a  גרושהand the לקוחות
paid 100
(2) So that for  ר' מאירwho is  דאין דינא דגרמיshe has no real option of making a
 מחילהsince she’d then have to pay 100 to the  – לקוחותand it follows that
by being  מחזירthe  שוברwe might cause her to be טורף מלקוחות שלא כדין
b)  תירוץof  תוספותhere
i) the  גמראat  בבא מציעאdoesn’t follow  ר' מאירand isn’t  – דאין דינא דגרמיit follows
that the  אשהwouldn’t have to pay  לקוחותanything if she were מוחל
ii) but note that this  תירוץwould cause the  גמראnot to be a ' ראיto שיטת ר"י
c)  תירוץof  תוספותin בבא מציעא
i) we’re not  חיישthat she sold her  כתובהfor 100 when she was already a גרושה
and that she will claim that the  כתובהhad already been paid in ניסן
ii) because – if she’s  מפיקthe  שוברshe’d have to reimburse the  לקוחות100 for
having sold them for 100 a  כתובהthat was already paid and no  קנוניאcould
protect the  – אשהsince the  בעלwould have to give her the entire 100 just to
make her whole – and if he does give her 100 there is no gain to him from the
 קנוניאnor is there any benefit to the אשה
4)  המשךof  תוספותas explained by מהרש"א
a) קשיא
i) In the case of  מצא שוברwhy aren’t we  חוששthat the  אשהcouldn’t be  מוחלthe
 כתובהbecause before she sold the  כתובהto  לקוחותshe was already  נתגרשהfrom
 בעל ראשוןand  נישאתto  בעל שניwho was  זוכהto her כתובה-rights against בעל
 – ראשוןand  אשהwas never in a position to use  מחילהto take away the rights of
the  לקוחותto her כתובה
5) מהרש"א
a) This  קשיאdoesn’t apply to the  תירוץby  תוספותin  בבא מציעאto the previous קשיא
because for that  תירוץwe’re not  חוששthat  אשהmight have sold her  כתובהafter she
was already a גרושה
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דף קמח.
סוגיא דנתן דקל חלק א' רשב"ם ד"ה איבעיא להו ותד"ה איבעיא להו
[דף קמח עמוד א] בפרשב"ם בד"ה איבעיא להו כו' אם נתן דקל לאדם אחד ונמלך וחזר ונתן כו' עכ"ל
דבלא נמלך משמע ליה דפשיטא דלא שייר לעצמו מקום פירי כדלקמן גבי בית לאחד ודיוטא לאחד דלא
שייר נמי לעצמו כלום ולא מיבעיא ליה התם אלא אם שייר מקום לבעל הדיוטא מיהו הכא לא ניחא ליה
לפרושי דמיבעיא ליה אם שייר מקום לבעל הפירי דודאי עיקר המתנה לבעל דקל ואם כשנתן הדקל לא
שייר לעצמו לבעל פירות נמי לא שייר ולהכי מפרש ליה בנמלך מיבעיא ליה אם שייר לעצמו מקום פירי
כשנתן לזה הדקל אם כן שוב אחר כך כשנתן הפירות לאחר נמי שייר לעצמו מקום פירי ואם עמד אינו
חוזר וה" מ לפרושי נמי הכא דלענין כשייבש האילן דיקוץ ענפיו מבעיא ליה כמו שמפרש לה לקמן גבי
שייר לעצמו מהו אלא דניחא ליה הכא לפרושי טפי דאמתני' קאי בשכיב מרע ששייר כל שהוא אי הוה
מתנתו מתנה אם עמד או לא משא"כ לקמן גבי שייר לעצמו דע"כ ליכא לפרושי לענין אם עמד חוזר דהא
עכ"פ שייר הפירות לעצמו ולכך פי' לענין ענפים ויש לדקדק דכיון דבנמלך מבעיא ליה א"כ את"ל דלא
שייר לעצמו מקום פירות מאי קא מיבעיא ליה שוב בשייר לעצמו פירות אם שייר מקום פירי דהא בנמלך
נמי היה משייר לעצמו הפירות מעיקרא ואפ"ה קאמר באת"ל דלא שייר לעצמו מקום פירי ולפי גירסת
דחוץ מפירותיו ניחא דמשום לישנא יתירא קמבעיא ליה מיהו לפי זה ה"מ למיבעיא מעיקרא בנתן דקל
לאחד ושייר לעצמו פירות ואת"ל דלא שייר מקום פירי חוץ מפירותיו מהו ודו"ק:
הקדמה 1) First
שכיב מרע שכתב לנכסיו ולא שייר – אם עמד חוזר )a
שכיב מרע שכתב לנכסיו ושייר – אם עמד אינו חוזר )b
נמלך– הקדמה 2) Second
שכיב מרע  – and theנכסים  otherשייר  but isראשון  toנכסים  gives certainשכיב מרע a) If a
 – thenשני  toשאר נכסים  and gives theנמלך is later
שני  toמתנה  theמתנה  received hisראשון  since whenשיור  there was aראשון i) for
שיור  there was noשני hadn’t yet been made – but for
 but can beראשון  fromחוזר  he can’t beעומד  isשכיב מרע ii) and it follows that if the
שני  fromחוזר
לא נמלך – הקדמה 3) Third
 – and theשני  toשאר נכסים  and later givesראשון  toנכסים  gives certainשכיב מרע a) If a
 – there is noשני  toמתנה  and theראשון  toמתנה  between theנמלך  wasn’tשכיב מרע
חוזר  he can beעומד  isשכיב מרע  - and it follows that if theשני  or forראשון  forשיור
שני  andראשון from both
הקדמה 4) Fourth
 to a secondדיוטא  to one person and at the same time sells theבית  sells aמוכר a) If a
 orקונה בית  to theמקום הוצאת זיזין  givesמוכר  whether theאיבעיא person – there is an
 forמקום הוצאת זיזין  doesn’t leaveמוכר  that theפשיטות  – but it’s aקונה דיוטא to the
himself
איבעיות  – twoגמרא )5
"דקל לאחד ופירותיו לאחר מהו מי שייר מקום פירי או לא"  -איבעיא  of the firstלשון )a
"אם תימצי לומר לאחר לא הוי שיור חוץ מפירותיו מהו"  -איבעיא  of the secondלשון )b
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6)  רשב"םon the first  איבעיאas explained by מהרש"א
a) The first  איבעיאinvolves a  שכיב מרעwho first said  דקל לראשוןand intended to be
 משייר פיריfor himself but then was  נמלךand gave פירותיו לשני
b) The  איבעיאis which  צדis correct
i) First  – צדthe  נותןwas  שייר מקום פיריto himself when he gave the  דקלto ראשון
ii) Second  – צדthe  נותןwasn’t  שייר מקום פיריto himself
7) מהרש"א
a) We’ll establish later in this  דיבורthat  מתנת דקלis the  עיקר מתנהrelative to מתנת פירי
b) It follows that if the first  צדis correct that the  נותןwas  משייר מקום פיריwhen the
 נותןgave the  דקלto  ראשוןit’s a  פשיטותthat the  נותןwas also משייר מקום פירי
afterwards when he gave the  פירותto  – שניso that the  נותןcan be  חוזרfrom neither
 ראשוןnor שני
c) It follows also that if ' צד בis correct that when the  נותןgave  דקלto  ראשוןhe also
gave him  – מקום פיריthe  נותןcan’t be  חוזרfrom  ראשוןbecause when  ראשוןtook his
 מתנהthe  נותןwas still  משייר פיריbut the  נותןcan be  חוזרfrom  שניbecause when שני
took his  מתנהthere was no remaining שיור
8)  המשךof מהרש"א
a) קשיא
i) Why doesn’t  רשב"םsay that the  איבעיאapplies where  לא נמלךand the  נותןat the
same time gave  דקל לראשוןand פירות לשני
b) תירוץ
i) the same as for  ביתand  דיוטאwhere it’s a  פשיטותthat the  מוכרdoesn’t leave
 מקום הוצאת זיזיןfor himself if he’s  נותןthe  ביתand  דיוטאat the same time – if
the  נותןgave away the  דקלand the  פירותat the same time it’s a  פשיטותthat the
 נותןdidn’t leave  מקום פיריfor himself
c) קשיא
i) If the case here is similar to  ביתand  – דיוטאwhy don’t we say the  איבעיאhere is
which  מקבלgets the  – מקום פיריthe same as the  איבעיאthere is which  מקבלgets
מקום הוצאת זיזין
d) תירוץ
i)  דקלcounts as  עיקרrelative to  פירותso if the  נותןwas  משיירthe  מקום פיריto
himself when the  נותןgave the  דקלto  ראשוןit’s a  פשיטותthat he was משייר מקום
 פיריto himself also when he later gave  פירותto שני
9)  המשךof מהרש"א
a) הקדמה
i) Return to the second איבעיא
(1) אם תימצי לומר דלאחר לא הוי שיור חוץ מפירותיו מהו
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(2) For  רשב"םthis means that  אם תימצי לומרthat ' צד בof ' איבעיא אis correct that
in a case of  נמלךthe  נותןgave  מקום פיריto ( ראשוןthe  )בעל הדקלand wasn’t
 משייר מקום פיריfor himself before the  נותןwas  נמלךand gave  פירותto – שני
then consider ' איבעיא בwhere the  נותןsaid  חוץ מפירותיוand there was only a
 מתנהto the  ראשוןwho took the  דקלand the  נותןwas  – משייר פירותwho owns
מקום פירי
b) קשיא
i) But for ' איבעיא בwe accept that in ' – איבעיא אat the point when the  נותןgave
his  מתנהto  בעל הדקלand there was as yet no  מתנהto  – שניthe  נותןgave מקום
 פיריto ראשון
c) תירוץ
i) This is no  קשיאfor our  גרסאin the  גמראthat the  נותןsaid " "חוץ מפירותיוand the
 איבעיאis whether the strong  לשוןof " "חוץimplies that the  נותןwas  משיירalso
מקום פירי
d) קשיא
i) Then the first  איבעיאand the second ought to deal with where there’s only
a  מתנהof  דקלand the second  איבעיאshould differ from the first only in that the
 נותןused the word  חוץin the second
10)  המשךof  רשב"ם- another  פרטon 'איבעיא ב
a) The second  איבעיאwhere the  נותןnever made a  מתנהof  פיריto  שניcan’t deal with
 שכיב מרעand whether if  עמד חוזרbecause it’s a  פשיטותthat  עמד אינו חוזרbecause of
the  שיורof פירי
b) It follows that - although the first  איבעיאdeals with  שכיב מרעand the effect on עמד
 חוזרof  שיורof  – מקום פיריthe second  איבעיאdeals with  בריאand asks simply
whether besides retaining  פיריthe  נותןalso retains  – מקום פיריnamely – ענפיםthis is
significant only in determining if  נותןcan be  קוצץ ענפיםwhen the  דקלis נתייבש
11)  המשךof מהרש"א
a) קשיא
i) Why doesn’t  רשב"םsay that the first  איבעיאalso deals with  בריאand the
question is whether the  מוכרcan cut down the  ענפיםonce the  דקלis נתייבש
b) תירוץ
i) The  איבעיאappears after a  משנהthat deals with  עמד חוזרfor a  שכיב מרעand
that’s why  רשב"םprefers wherever possible to say that the  איבעיאdeals with
deciding for  שכיב מרעwhether if אם עמד חוזר

סוגיא דנתן דקל חלק ב' תד"ה שאמר
תוס' בד"ה ש"מ שאמר כו' דלא מצי להקנות דבר אחר עם הלואה לא כו' יורש נמי דירת הבית ופירות
:דקל היינו כו' כיון דליתא בכעין שהוא בשכ"מ כו' מתנה וקנייה והא דקאמר הואיל ויורש כו' כצ"ל
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סוגיא דנתן דקל חלק ג' תד"ה איבעיא להו
בד"ה איבעיא להו כו' ועוד הרי נתן כל האילן ואיך יש לנו לומר ששייר מקום פירי כו' עכ"ל התם ודאי
נמי איירי בנתן כל האילן אלא דאיכא למימר מ"מ דשייר קרקע אבל מקום פירי אין לנו לומר דשייר בנתן
כל האילן והוו הכא הפירות דשלב"ל וק"ל:

דף קמח:
רשב"ם ד"ה אמר רב ששת
[דף קמח עמוד ב] בפרשב"ם בד"ה א"ר ששת כו' כדאמרי' לעיל ידור פלוני בבית זה לא אמר ולא כלום
עד דאמר תנו כו' עכ"ל לא ידענא מה שייך ידור פלוני כו' לכאן דהא אי נמי דקאמר תנו דירת בית לפלוני
לא מהני מידי משום דהוה דשלב" ל כדאמרינן לעיל עד שיאמר תנו בית זה לפלוני וידור כו' ויש ליישב
ודו"ק:

דף קמט.
סוגיא דשכיב מרע שהודה חלק א' תד"ה שכיב מרע שהודה
[דף קמט עמוד א] תוספות בד"ה שכ"מ שהודה כו' ונראה לר"י כו' אף על פי שאנו מוחזקין בו שאין לו
מי אמרינן דקני במתנת ש"מ כו' עכ"ל ויש לדקדק דהדרא קושיין לדוכתא דאימא דשלא להשביע אמר
כן ואם נאמר בדוקא באנו מוחזקין שאין לו בידו כלום איירי ניחא דלא שייך ביה שלא להשביע אבל
לישנא דאע"פ שאנו מוחזקין כו' לא משמע כן ונראה דלא שייך שלא להשביע אלא במת אבל בעמד כי
הכא הרי אומר דלא שלא להשביע אמר כן אלא בדרך קנייה וק"ל:
דף כט at :סנהדרין  inגמרא )1
שכיב מרע שהודה שחייב מעות לפלניא – לא מצי פלניא להוציא ממון מן יורשין דאדם
עשוי שלא להשביע את בניו כלומר להרחיקם מן עין הרע של אחרים
 hereגמרא )2
איבעיא להו שכיב מרע שהודה מהו )a
תא שמע )b
שכיב מרע  who was aאיסור גיורא  toחוב  owed aרבא )i
"לודי איסור – רב מרי  toחוב  that to transfer theאיסור  advisedרב איקא ברי' דרב אמי )ii
דהלין זוזי דרב מרי נינהו וליקנינהו באודיתא"
 was transferredחוב  followed this suggestion and theאיסור )iii
רשב"ם )3
שלא להשביע את בניו  spoke onlyשכיב מרע  is whether theגמרא  of theאיבעיא a) The
אדם עשוי שלא להשביע את בניו  establishes thatסנהדרין  inגמרא  –theקשיא )b
 isn’t relevant hereרשב"ם  ofתירוץ c) The
תוספות )4
סנהדרין  inגמרא  from theמופרך  isרשב"ם  ofשיטה  holds that theר"י )a
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מודה  that applies to any person who isקנין  is a form ofאודיתא  says thatר"י b) Instead
" and it’s clear that theאף על פי שאנו מוחזקים בו שאין לו"  -לפלוני that he owes money
הודאה  instead of to make a typicalמתנה  actually meant to give aנותן
 fromמתנת שכיב מרע  counts as aשכיב מרע  by aאודיתא  is whether anאיבעיא c) The
מתנת בריא  – or counts as aעומד מחליו  if he’sחוזר  can beשכיב מרע which a former
חוזר  can’t beשכיב מרע from which the former
 must haveשכיב מרע  while aהודאה  whoseאיסור  fromאיבעיא  theפושט  isגמרא d) the
מתנת שכיב מרע  can’t give aגר  because aמתנת בריא counted as a
מהרש"א )5
קשיא )a
שכיב מרע  – why don’t we say that theר"י  applies also toסנהדרין  fromקשיא i) The
שלא להשביע את בניו acted only
תירוץ )b
 – and in that case it can’tאין בידו כלום  thatמוחזקין  applies only if we’reקנין i) The
 won’t beיתומים  intends only to make people think theשכיב מרע be that the
 owes no money andשכיב מרע wealthy – because people know that in truth the
 will in fact be wealthyיתומין the
קשיא )c
" – this suggests itאף על פי שאנו מוחזקים בו שאין לו"  appliesאיבעיא  says theר"י )i
שכיב  and it’s possible that theמוחזקין בו שאין לו certainly applies where it’s not
שלא להשביע את בניו  acted onlyמרע
תירוץ )d
מוחזקין  has nothing to do withשלא להשביע  – the reason we don’t sayאין הכי נמי )i
בו שאין לו
ii) Instead the reason is that
 diedנותן  applies only where theאדם עשוי שלא להשביע את בניו )(1
 now stands before us andעומד מחליו  who wasשכיב מרע (2) But here the former
 – not because heמתנת שכיב מרע  was aמתנה  because hisחוזר demands to be
שלא להשביע את בניו spoke only

סוגיא דשכיב מרע שהודה חלק ב' בא"ד וכן משמע
בא"ד וכן משמע מתוך פר"ח דפירש לודי כו' וקני להו באודיתא כו' עכ"ל לא ידענא מאי משמע להו
ראיה לפירוש ר"י מתוך פר"ח טפי מתוך לשון התלמוד שלפנינו והיה נ"ל לכאורה דלא הוו גרסינן
בשמעתין מלת ולקנינהו דהשתא ניחא דממלות וקני להו שבפר"ח משמע כפר"י דלפרשב"ם לא שייך
לשון קנייה אבל לקמן בתוס' בד"ה ואי אגב קרקע כו' מוכח דהוו גרסי ולקנינהו גם במרדכי נראה דפירוש
ר"ח מסכים לפרשב"ם וצ"ע:
ספרים  in ourגרסא 1) We mentioned earlier this
לודי איסור דהלין זוזי דרב מרי נינהו וליקנינהו באודיתא
תוספות )2
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:גרסא  has thisרבינו חננאל )a
לודי איסור דהנהו דמים דרב מרי ברי' וקני להו באודיתא
 in its own rightקנין  is aאודיתא  thatר"י  ofשיטה  supports theרבינו חננאל  ofגרסא b) The
מהרש"א )3
קשיא )a
 – after allגמרא  in ourגרסא  than theר"י  more proof toר"ח  ofגרסא i) Why is the
קנין  speak of aגרסאות both
תירוץ )b
"וליקנינהו"  didn’t includeגמרא  in ourתוספות  ofגרסא i) Must be that the
קשיא )c
גורס "וליקנינהו"  wasתוספות  thatמשמע  it’sתד"ה ואי אגב קרקע i) In
קשיא d) Further
ר"י  and not withרשב"ם  agrees withר"ח  says thatמרדכי )i

סוגיא דשכיב מרע שהודה חלק ג' בא"ד ועוד
בא"ד ועוד י"מ שכ"מ כו' פי' שהודה שיש לו פקדון ביד אחרים והקנהו לזה כו' עכ"ל לכאורה מאי
הודאה שייכא בהודה שיש לעצמו פקדון ביד אחר ומה קניה באמירה מועיל לאחר בזה דהא ודאי בכה"ג
שיש לאדם פקדון ביד אחר בעי מעמד שלשתן כדמוכח לעיל בכמה דוכתין ונ"ל דכינוי שיש לו לא קאי
על הנותן רק על המקבל שזה הנותן הודה שיש לו למקבל פקדון ביד אחר ואף שהוא נתן הפקדון בידו
אין הפקדון של עצמו ואף שאנו מוחזקין בזה הפקדון שהוא של הנותן ואינו של המקבל דאל"כ הוה שייך
ביה שלא להשביע אלא דבהך הודאה רוצה להקנות לזה המקבל ושוב מצאתי כן במ"י וז"ל ור"י מפרש
שכ"מ פי' שידוע לנו שאין פקדון בידו והודה שיש לו פקדון מי אמר כגון דשכ"מ מקני באמירה קני
וה"ה בבריא מצי כו' עכ" ל והתוספות שפירשו כן על פקדון שיש לנותן ביד אחרים משום דהשתא הוי
דומיא דעובדא דאיסור דמייתי ומה שהוצרכו לומר דבבריא נמי קמיבעי ליה היינו נמי משום דמעובדא
דאיסור הא אפילו בבריא פשיט ליה דקני וק"ל:
מהרש"א  ofהוה אמינא  according to theעוד יש מפרשים  ofשיטה – תוספות  ofהמשך )1
" – whereשכיב מרע שהודה שיש לו פקדון ביד אחרים"  involvesגמרא  of theאיבעיא a) The
 in the sense that he claims that it wasמודה  who isשכיב מרע " refers to theשיש לו"
פקדון  thisמקנה  isשכיב מרע  theאמירה  – and now byנפקד  with theפקדון he who was a
מקבל to a
)עומד  orמת  wasשכיב מרע  (whether theמתנת שכיב מרע  applies both forאיבעיא b) the
 areאיבעיא  of theצדדים  – and the twoמתנת בריא and
 that are held byנכסים בעין  forקנין  works as aהודאה  in the form of aאמירה  -צד א' )i
נפקד a
 are all present) canמקבל  andנפקד  theמקנה  (where theמעמד שלשתן  – onlyצד ב' )ii
נפקד  that are held by aנכסים בעין  forקנין work as a
 – this is whyבעין  that areנכסים  applies only toמעמד שלשתן c) Note by the way that
ר"י  ofשיטה  isn’t relevant to theמעמד שלשתן
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2) מהרש"א
a) First קשיא
i)

It’s a  – טענהnot a  – הודאהfor a person to say that it was he who was  מפקידa
 פקדוןwith a נפקד

b) Second קשיא
i) Why is this case different from any other  פקדון בעיןheld by a  נפקדfor which an
 אמירהby the  נותןworks only if there is מעמד שלשתן
c) תירוץ
i) " "לוin  יש מפרשיםrefers to the  – מקבלthe  נותןsays that  פקדוןhe gave to a נפקד
actually belongs to the " – "מקבלand since in his  אמירהthe  נותןdoesn’t directly
say that he is being  מקנהthe  פקדוןto the  מקבלthe  קניןof  מעמד שלשתןisn’t
relevant
ii) And the  – איבעיאboth for  מתנת בריאand  – מתנת שכיב מרעis whether an  אמירהin
the form of a  הודאהcounts as a  קניןfor נכסים בעין
d) Note that
i) The same  איבעיאapplies where the  נותןhimself holds the  נכסים בעיןand says
they belong to  תוספות – פלוניmentions that  יש מפרשיםask the  איבעיאin a case
where the  פקדוןis held by a  נפקדonly because in the case of  איסורthe נכסים
were in the hands of רבא
ii)  מגילה ישנהagrees that the  איבעיאapplies also where the  נותןholds the נכסים
e) קשיא
i) For  ר"יwe explained that the  איבעיאapplies to a  שכיב מרעwho is  עומדand
wants to be  חוזרand that’s why there is no question of שלא להשביע את בניו
ii) But for  שיטת יש מפרשיםwhere the  איבעיאapplies to a  שכיב מרע שמתand wasn’t
 – עומדwhy don’t we say that the  שכיב מרעintended שלא להשביע את בניו
f) תירוץ
iii) Must be as noted that  אית דמפרשיdeal with a case where we know the נכסים
 בעיןbelong to the  – שכיב מרעso it can’t be that the  שכיב מרעintends only to
make people think the  יתומיםwon’t be wealthy because people know that the
 נכסיםbelong to the  נותןand the  יתומיןare wealthy
g) שאלה
i) The  איבעיאis worded as ""שכיב מרע שהודה מהו
ii) so why do  יש מפרשיםsay that the  איבעיאapplies both for  בריאand – שכיב מרע
maybe the  איבעיאapplies only to  שכיב מרעand the  גמראassumes that הודאה
doesn’t work as a  קניןfor בריא
h) תירוץ
i) We established that  איסורas a  גרcouldn’t give a  – מתנת שכיב מרעso it must be
that his  אמירהworked as a מתנת בריא
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תד"ה דקא מגמרו וכל אמצע דיבור שבו
בד"ה דקא מגמרו כו' ד' מאה זוזי לר' אבינא כו' וע"ק מפרק השולח גבי כו' כצ"ל:

דף קמט:
[דף קמט עמוד ב] בא"ד ואף על גב דפריך על רב יוסף בסוף ההוא פרק והא קי"ל כו' ולא פריך עליה
דרב כו' ואף על גב דפריך כו' והא קי"ל התם דשכ"מ כו' עכ"ל ר"ל על רב יוסף בס"פ פריך מהא דק"ל
מלד"ה ועל רב בתחלת הסוגיא לא פריך מהא דמלד"ה אבל מדש"מ כו' פריך נמי על רב וק"ל:
בא"ד עשיתי פלוני עבדי כו' אר"י וכולן בשטר וא"כ הא דקתני בתר הכי כו' רבי אומר זכה וחכמים
אומרים לא זכה אלא כופין כו' עכ"ל הסוגיא שלפנינו התם בפרק השולח ליתא הכי אלא דר"י וכולן
בשטר אכולה מלתא קאי גם לא הוזכר שם הא דכופין את היורשים כו' ואולי דגירסא אחרת היה להם שם
ודו"ק:
בא"ד למה לי שטר הס"ד ואח"כ מ"ה כן פר"ח שייר קרקע כו' והתוספתא נראה דבשיבוש מתניא כו'
ומיהו אין נראה לשבש כו' עכ"ל כצ"ל דברי התוספתא ופירושה עיין לקמן בסמוך בתוספות בד"ה שייר
קרקע כו' וק"ל:
בא"ד אין נראה לשבש התוספתא הס"ד ואחר כך מ"ה כל דאיתא בירושה איתא כו' וראיה לדבר מיש
מוכר אביו דמוקי ר"י בש"מ ומש"מ שכתב כל נכסיו וכו' עכ"ל כצ"ל ר"ל ר"י בעל התוס' שכתב כן
בפרק נושאין על האנוסה ע"ש ובדברי מהרש"ל נפל טעות בדפוס ר' יוחנן במקום ר"י וק"ל:

תוספות ד"ה שייר קרקע וא"ד להך
בד"ה שייר קרקע כו' ור"ש אומר כו' ופי' ר' שמואל דדלמא הוא העבד ששייר ואין נראה לר"י דהא
תניא בהדיא בתוספתא ר"ש אומר אפי' אמר כו' עכ"ל כצ"ל וכן מצאתי בתוספות ישנים ומהרש"ל
האריך בזה לאין צורך ואין להאריך וק"ל:
בא"ד להך דהכא למימר דפלגינן דיבורא כו' ופלוגתייהו פ"ק גמרא גבי ר"מ אומר עכו כא"י כו' עכ"ל
כצ"ל:

דף קנ.
גמרא ומטלטלא
[דף קנ עמוד א] גמרא ומטלטלא למטלטלא הויא שיור לכתובת אשה מקרקעי כו' כצ"ל:

תוספות ד"ה קרקע
תוס' בד"ה קרקע כל כו' לא יחפור פירשתי לה והס"ד ואח"כ מ"ה וכל היכא דתנן כו' ובד"ה וכמה כל
כו' מי פליגת על רב בכל הני הס"ד ואחר כך מ"ה מנה ופרס כו' מנא ליה הס"ד ואח"כ מ"ה ואיידי כו'
עכ"ל כצ"ל:

דף קנ:
תוספות ד"ה ואלו הן
[דף קנ עמוד ב] בד"ה ואלו הן כו' ר"א אומר תיקרע כתובתה כו' ואף על גב דשטר מברחת נמי איכא
פלוגתא כו' עכ"ל כתב מהרש"ל פי' וא"כ מ"ש מברחת עד שתכתוב כל כו' פליג רשב"ג ואמר מקצת
ככולו ומ"מ אינה פלוגתא ממש כו' עכ"ל ודבריו דחוקים דאם נאמר דאהא דקאמר כל נכסיה איכא פלוגתא
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דרשב"ג סבר דלא תליא מלתא בכל דאפי' במקצת נמי דינא הכי א"כ מה תירצו בהא היכא דגליא דעתיה
כו' דמכ"ש תקשי אמאי נקט כל נכסיה דהא במקצת נמי מודו כ"ע היכא דגליא דעתה כו' ואי בלא גליא
דעתה קאמר כל נכסיה אם כן הדרא קושיא לדוכתא הא איכא בהא פלוגתא דרשב"ג והיה נראה ליישב
דאיכא פלוגתא במברחת היינו רב ענן דפליג התם בכתובות וס"ל דמברחת אפי' בכולה קני והיינו המיתיבי
שהביא רשב"ם דהוה ס"ד לרבנן דאפי' בכולה מברחת קני אבל מרשב"ג דס"ל מברחת אפי' במקצת לא
קני לא קשיא להו דמ"מ שפיר קאמר דבכל נכסים כ"ע מודו דלא קני ואהא תירצו שפיר דבגליא דעתה
כ"ע מודו בכל נכסיה ואף על גב דבגליא דעתה במקצת נמי כ"ע מודו כמ"ש התוס' לקמן מ"מ נקט בכולה
משום דלרב נחמן התם בכל נכסיו אף בלא גליא דעתיה לא קני וגם זה קצת דחוק ודו"ק:
גמרא )1
 needs to beמברחת  – one is thatכתיבת כל נכסים  that depend onדינים a) There are five
לא קני  to beדין  in order for theלוקח  to aנכסים  all of herכותב
מסכת כתובות  inגמרא )2
 hold thatרב נחמן  andשמואל – כתבה כולה  even forשטר מברחת קני  holds thatרב ענן )a
לא קני  isשטר מברחת
קני  hold thatחכמים  whereברייתא  brings thisרב ענן – מיתיבי )b
כותבת שטר פסים לאחרים דברי רשב"ג )i
חכמים אומרים רצה מצחק בה כלומר דקנה )ii
תירוץ )c
מקצת  onlyכתבה  even whereלא קני  isשטר מברחת  holds that aרבן שמעון בן גמליאל )i
נכסים
דין  theכתבה כל נכסים  but ifכתבה מקצת נכסים  whereקני  isשטר מברחת  say aחכמים )ii
שיטה  follow thisשמואל  andרב נחמן – לא קני is
 areחכמים  andרשב"ג  in whichברייתא " and theמיתיבי"  mentions theסוגיא  in ourרשב"ם )3
מחולק
דף קנא at .גמרא )4
כתבה  even forקונה  isn’tשטר מברחת – גליא דעתה דמשום אינסובי  that – ifמודה  isרב ענן )a
מקצת
תוספות )5
קשיא )a
כתיבת כל נכסים  that applies only if there wasדין i) There exists another unrelated
 together with the five that it does listדין  list this otherגמרא – why doesn’t the
תירוץ )b
 where there is aדינים  doesn’t listגמרא  – theפלוגתא  there is aדין i) For the other
פלוגתא
קשיא )c
"אע"ג דשטר מברחת נמי איכא פלוגתא כמו שהביא – דין מברחת  does listגמרא i) But the
רבינו שמואל"
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תירוץ )d
"מכל מקום היכא דגליא דעתה דמשום אינסובי הוא מודי כולי עלמא כדאמר לקמן" )i
תוספות  ofביאור  disagree on theמהרש"א  andמהרש"ל )e
מהרש"ל )6
"כתבה  on whetherפלוגתא  there is aמברחת לא קני  thatדין  asks that for theתוספות )a
כתבה מקצת  even whereלא קני  saysרבן שמעון בן גמליאל  is relevant sinceכולה"
לא גליא דעתה  applies only whereכתבה מקצת  onפלוגתא  answers that theתוספות )b
מהרש"א )7
מהרש"ל  toקשיא )a
כתבה מקצת  even whereלא קני  all agree thatגליא דעתה i) The fact that where
 even less relevantכתבה כולה makes
תוספות  ofתירוץ  andקשיא  of theביאור – מהרש"א )8
לא  thatפלוגתא  suggests that – to be listed what’s relevant is that there be noתוספות )a
 alsoלא קני  saysרבן שמעון בן גמליאל  – and it’s not relevant thatכתבה כולה  whereקני
רבן שמעון בן גמליאל  at all fromקשיא  asks noתוספות  – soכתבה מקצת for
– קני  isכתבה כולה  who in fact holds thatרב ענין  fromקשיא  asks itsתוספות b) Instead
 isכתבה כולה  agrees that there’s a case whereרב ענן  answers that evenתוספות and
גליא דעתה  – namely whereלא קני
קשיא )c
פלוגתות  apparently refers only toתוספות  andרב ענן  doesn’t refer toרשב"ם )i
"רבינו שמואל" mentioned by
תירוץ )d
רב ענן  thatקשיא  refers is aרשב"ם  to whichמיתיבי i) We’ve established that the
רב נחמן  andשמואל asks to
מהרש"א  ofהמשך )9
קשיא )a
כתבה  than thatגליא דעתה  thatמברחת לא קני  it’s more relevant forרב ענן i) Still for
כולה
תירוץ )b
 becauseגליא דעתה  thanכתבה כולה  it’s more relevant thatרב נחמן  andרבנן i) For
לא גליא דעתה  even whereכתבה כולה לא קני they hold that were
 is theכתבה כולה  on whetherפלוגתא  because this itself is aדוחק קצת c) This is a
dominant factor

תד"ה מטלטלין
בד"ה מטלטלין כו' פי' שייחדה לכתובה כו' ולא דמיא להא דאמר לעיל פ' י"נ כו' עכ"ל מדבריהם נראה
דלא הוו גרסי מטלטלי דכתיבי בכתובתה כמו שהוא בגמרות שלנו אלא מטלטלי דאיתנהו בעינייהו הוי
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כו' והשתא ניחא דהוה קשיא להו טפי מההיא דפרק י"נ ממאי דקשיא להו דהא בכולה שמעתין נמי
קאמרינן הכי דמטלטלין לא הוי שיור לכתובה אלא משום דהך דשמעתין איכא לאוקמא בליתנהו בעינייהו
אבל ההיא דפרק י" נ משמע להו דמיירי באיתנהו הפירות בעינייהו אלא דלא הוו מחוברין כדהוה ס"ד
התם ואם כן ע" כ ליכא לפלוגי אלא דהתם איירי דלא ייחדם לכתובה ואמימר מיירי דייחדם לכתובתה
ודו"ק:
תוספות  ofגרסא  according to theגמרא )1
 that aren’tדינים  for certainשיור  count as aמטלטלין ואיתנהו בעינייהו  says thatאמימר )a
relevant here
מהרש"א  as explained byתוספות )2
קשיא )a
גמרא  and yet theמטלטלין דאיתנהו בעינייהו  deals withגמרא  theפרק יש נוחלין i) In
מטלטלין לא הוי שיור there says that
תירוץ )b
ייחדן לכתובה  and that were alsoאיתנהו בעינייהו  that areמטלטלין  refers toאמימר )i
ייחדן לכתובה  that weren’tמטלטלין דאיתנהו בעינייהו  deals withגמרא  theיש נוחלין ii) in
מהרש"א )3
קשיא )a
 don’t countמטלטלין  that say thatפרק מי שמת i) There are several instances in our
שיור as a
 mustאמימר  to prove thatפרק  use these instances in ourתוספות ii) Why didn’t
ייחדן לכתובה  andבעינייהו  must be bothמטלטלין  theשיור mean that to count as a
תירוץ )b
מטלטלין  deal withפרק i) We might have explained in error that the cases in our
פירות  deals withגמרא  it’s clear that theפרק יש נוחלין  – but inבעינייהו that aren’t
איתנהו בעינייהו  butמחוברין that aren’t
מהרש"א )4
 count asמטלטלי דכתיבי בכתובה ואיתנהו בעינייהו  thatאמימר  forגורס  we areדפוסים a) in our
 because if it did it would have realized fromגרסא  didn’t have thisתוספות – שיור a
שיור  are needed forייחדן  andאיתנהו בעינייהו the start that both

דף קנא.
רשב"ם ד"ה מלוגא דשטרי
[דף קנא עמוד א] בפרשב"ם בד"ה מלוגא כו' כגון שקנו מידה א"נ בלא קנין וכגון דלא שיירה כו' עכ"ל
לכאורה דקנו מידו היינו אפי' בשיור ואם כן מאי קאמר טעמא משום דדברי שכ"מ ככתובין ומסורין דמי
הא בקנו מידו ושייר מידי הוה כמתנת בריא לגמרי כדלקמן ויש ליישב דהא שכתב וכגון דלא שיירה קאי
נמי אקנו מידה דאז הוי נמי כמתנת ש"מ ועוד יש ליישב בע"א ודו"ק:
הקדמה )1
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 countsמתנה  is needed and theקנין  – noשיור  withoutכותב כל נכסיו  isשכיב מרע a) If a
קנין  decides to make an unnecessaryשכיב מרע  even if theמתנה שכיב מרע as a
מתנה  is needed and theקנין  – aשיור  and there is aכותב מקצת נכסיו  isשכיב מרע b) If a
מתנת בריא counts as a
גמרא )2
מלוגא דשטרי ליהוי לעמרם ברי  and said that aשכיבי מרע  was aאימי' דרב עמרם )a
מתנת שכיב מרע  counted as aמתנה b) the
רשב"ם )3
מהלך a) First
קנין  made aאימי' דרב עמרם )i
אי נמי – מהלך b) Second
שיור  and there was noקנין i) she made no
מהרש"א )4
הקדמה )a
 – applies ifקנין  made aאימי' דרב עמרם  – thatמהלך  implies that his firstרשב"ם )i
שיור there was a
קשיא )b
 – whyמתנת בריא  was needed the case counts asקנין  and aשיור i) If there was a
מתנת שכיב מרע  was aמתנה  say that theגמרא does the
תירוץ )c
 sheמהלך  but in the firstמהלך  in eitherשיור  means that there was noרשב"ם )i
 she didn’t make anמהלך made an unnecessary while in the second
קנין unnecessary
 counts as aמתנה  was required needed in either case theקנין ii) And because no
 for both casesמתנת שכיב מרע

תוספות ד"ה גליא דעתה
תוס' בד"ה גליא דעתה כו' דאפילו כשהיא תחת בעלה לא קננהו לוקח דפריך התם כו' עכ"ל כצ"ל וכ"ה
באשר"י ע"ש:

דף קנא :ודף קנב.
תד"ה מתו וקיימו
[דף קנא עמוד ב] בד"ה מתה וקיימו כו' שיחלוק רבא במה שאומר כו' ולא יסבור שאם עמד אינו חוזר
אלא דבעי קנין דהא שמעינן ליה לרב נחמן כו' עכ"ל וכתב מהרש"ל והא בודאי איירי סתמא כל היכא
דקונה ש"מ כו' והיינו אף בלא קנין עכ"ל וכפי מה שהבין דבריהם הם תמוהים דטפי תקשי להו בפשיטות
אמלתא דרבא דהכא דאמר דבעי קנין ובלא קנין ודאי דאם עמד חוזר ומרב נחמן דלעיל דסתמא איירי אף
בלא קנין שמעינן דאינו חוזר גם קשה לדבריו למה נקטו בדבריהם רבא דרב משרשיא ורבינא ה"ל למנקט
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בדבריהם גם אם מסתבר להו בקושייתם דליכא למימר דלית ליה הא דרב נחמן דלעיל א"כ איך לא חשו
אדבר זה בתירוצם שכתבו ועי"ל כו' דלא בעי קנין ה"ה נמי שסובר שיכול לחזור בו כו' הא רב נחמן
דלעיל לית ליה האי סברא דסתמא איירי בלא קנין ואפ"ה קאמר דאם עמד אינו חוזר ואין זה דרך התוס'
אבל ביאור דברי התוספות נ" ל דמשמע להו לכאורה דרב משרשיא ורבינא לא פליגי ארבא אלא בהא
דקאמר רבא דמתנת ש"מ במקצת בעי קנין ואינהו קאמרי דלא בעי קנין אבל בהא דמתנת ש"מ במקצת
אם עמד אם הוא חוזר או אינו חוזר לא פליגי עליה דרבא והשתא מדברי רב משרשיא ורבינא ליכא לאוכחי
מידי דאיכא למימר דבלא קנין אם עמד חוזר ולהכי נקט במתני' מת דוקא ודרב נחמן איירי דוקא בקנין
ולכך אם עמד אינו חוזר אבל מדברי רבא הוכיחו כי אין נראה שיחלוק רבא כו' ר"ל שיהיה מפליג בזה
שאמר רבא הרי הוא כמתנת בריא שלא יסבור כן לענין שאם עמד אינו חוזר כמתנת בריא אלא לענין דבעי
קנין אמר דהוי כמתנת בריא אבל אם עמד חוזר אפי' בקנין דבהך מלתא לא הוי כמתנת בריא ואהא קאמרי
דהא שמעינן ליה לרב נחמן כו' וא"כ מ"מ בקנין ע"כ אית ליה דאינו חוזר וכיון דע"כ רבא אינו חוזר
קאמר רב משרשיא ורבינא נמי אינו חוזר קאמרי למר כדאית ליה בקנין ולדידהו אף בלא קנין דבאינו
חוזר לא פליגי עליה דרבא וא"כ אכתי תקשי אמאי נקט מת במתני' וה"ה ממתני' דהכא דקתני בשייר כל
שהוא מתנתו קיימת כו' ה"מ לדחויי לכאורה דלית לן למימר לרבא דבעי קנין דאם עמד חוזר אלא דניחא
להו לאתויי מרב נחמן דלעיל דבהדיא קאמר אם עמד אינו חוזר אבל מתני' איכא לדחוקי דמתנתו קיימת
דוקא במת ובסיפא דלא שייר אין מתנתו קיימת אפילו מת ואפילו בקנין דה"נ אמרינן לקמן לשמואל
לפרשב"ם והשתא נמי ניחא שכתבו ועי"ל דסבר המקשה כו' ר"ל דודאי כן הוא לרבא דסבר דבעי קנין
כמתנת בריא בהא נמי הוי כמתנת בריא דאם עמד אינו חוזר אבל לפי סברת המקשה דרב משרשיא ורבינא
דס"ל דלא הוי כמתנת בריא ולא בעי קנין ה"ה נמי בהא לא הוי כמתנת בריא ואם עמד חוזר ושפיר נקט
במתני' דוקא מת ורב נחמן דלעיל דאמר אינו חוזר איירי דוקא בקנין והדברים ברורים לכל מבין ודו"ק:
הקדמה 1) First
חוזר  can’t beנותן  and theקנין  only with aחל  isמתנת בריא )a
אם עמד חוזר  andקנין  without aחל  isמתנת שכיב מרע בכולה )b
דף קמח at :רב נחמן  ofמימרא – הקדמה 2) Second
"מתנת שכיב מרע במקצת אם עמד אינו חוזר" )a
רב נחמן  ofמימרא  on theמהרש"ל  ofשיטה – הקדמה 3) Third
 applies only ifאם עמד אינו חוזר  – without saying whetherדין בסתם  says hisרב נחמן )a
בעיא קנין  isמתנת מקצת
מתנת מקצת לא בעיא קנין  even ifאם עמד אינו חוזר  saysרב נחמן b) It follows that
אמן של בני רוכל  ofמשנה – הקדמה 4) Fourth
מתנת שכיב מרע  holds thatמשנה  assumes that thisגמרא  theסוגיא a) At this point in the
אם עמד חוזר  and thatבמקצת לא בעיא קנין
גמרא )5
 doesn’t sayרבא – "מתנת שכיב מרע במקצת הרי היא כמתנת בריא דבעיא קנין" – רבא )a
אם עמד חוזר whether
לא בעיא קנין  saysאמן של בני רוכל  ofמשנה  – Theרבא  toרב משרשיא  byקשיא )b
 aren’t relevant hereרבינא  ofשיטה  of theפרטים – רב משרשיא  agrees withרבינא )c
תוספות )6
רב משרשיא  toקשיא )a
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"ואם תאמר לפי סברתו של מקשה [רב משרשיא] אמאי נקט מתה [במשנה] אפילו
"בלא מתה [ועמדה] נמי כיון דמתנת שכיב מרע במקצת אינו חוזר
7)  תוספותas understood by מהרש"ל
a)  קשיאto רב משרשיא
i) Since  רבאholds that  מתנת מקצת בעיא קניןbecause the  מתנהcounts as a מתנת בריא
– it’s  מסתברthat  רבאalso holds that  אם עמד אינו חוזרthe same as  – מתנת בריאso
 רב משרשיאshould also have asked  רבאthat the  משנהis  סותר רבאnot only in
saying that  לא בעיא קניןbut also in saying that אם עמד חוזר
ii) possible תירוץ
(1) if  רבאhad held  לא בעיא קניןhe also would have held  – אם עמד חוזרso רב
 משרשיאin effect asks that  רבאshould have said  לא בעיא קניןand it would
have followed that he’d also have said  אם עמד חוזרand be fully consistent
with the משנה
iii)  פירכאto the possible תירוץ
(1) why would  רב משרשיאassume that  רבאwould disagree with  רב נחמןwho
according to  מהרש"לholds  בסתםthat  אם עמד אינו חוזרwhether or not בעיא
קנין
b)  תירוץof ""ועוד יש לומר
i)  רבאcan disagree with  רב נחמןand if the  דיןwere  לא בעיא קניןcould say that אם
 – עמד חוזרso that the possible  תירוץisn’t מופרך
8) מהרש"א
a) First  קשיאto מהרש"ל
i) Since  רבאholds that  בעיא קניןit  בפשיטותfollows that without a  קניןthe מתנה
isn’t  קייםeven if  שכב מרעdies and isn’t עומד
ii) And  תוספותshould have asked this more basic  קשיאto  – רבאhow is it that רבא
can hold if  לא בעיא קניןa  מתנהisn’t  קייםeven if  מתwhile  רב נחמןholds that if
 לא בעיא קניןthe  דיןis  אינו חוזרeven if עמד
b) Second  קשיאto מהרש"ל
i) Why doesn’t  תוספותask more directly to  רב משרשיאand  רבינאby way of לטעמיך
that the  משנהthat says  לא בעיא קניןand  אם עמד חוזרisn’t consistent with רב נחמן
who (according to  )מהרש"לholds that  אם עמד אינו חוזרeven if לא בעיא קנין
c) Third  קשיאto מהרש"ל
i) Since  מהרש"לsays  תוספותcan’t accept that  רבאdisagrees with רב נחמן
ii) how can  תוספותin  ועוד יש לומרreverse itself and say for  רבאin  ועוד יש לומרthat
it’s possible for  רבאto disagree with רב נחמן
9)  – מהרש"אanother  מהלךin תוספות
a) First הקדמה
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i) Neither  רבאor  רב משרשיא ורבינאcan be  מחולקwith רב נחמן
b) Second הקדמה
i) It’s possible that  רב נחמןsays  אם עמד אינו חוזרonly if the  נותןmade a  – קניןand
it doesn’t matter whether the  נותןmade the  קניןeven if  לא בעיא קניןand the קנין
wasn’t necessary – or that he made the  קניןbecause בעיא קנין
ii) So  רב משרשיא ורבינא- without the reference to  רבאthat we’ll discuss below –
can agree with  רב נחמןand explain that the  משנהdeals with where the עומד
didn’t make a  קניןand that’s why אם עמד חוזר
c) Third הקדמה
i) Since  רבאsays  – בעיא קניןthe  נותןmust have made a  – קניןand based on רב נחמן
who says that  אם עמד אינו חוזרwhere there was a  – קניןit must be that  רבאholds
אם עמד אינו חוזר
ii)  תוספותat first assumes that  רב משרשיאand  רבינאare  מחולקwith  רבאonly on
whether  בעיא קניןbut they agree with  רבאon whatever  רבאholds regarding
 – חזרהso that if  רבאsays  אם עמד אינו חוזרwhere there must have been a קנין
because  רב משרשיא ורבינא – בעיא קניןneed to hold  אם עמד אינו חוזרeven though
 לא בעיא קניןand in fact there was no קנין
d) This explains why  תוספותbased on  רבאasks that the  משנהthat says  לא בעיא קניןand
 אם עמד חוזרis a  קשיאto  רב משרשיאand רבינא
e) The  תירוץof  ועוד יש לומרholds that in fact  רב משרשיאand  רבינאcan say אם עמד חוזר
where  לא בעיא קניןeven though  רבאsays  אם עמד אינו חוזרwhere there was a  – קניןit
follows that they can again say that  רב נחמןholds  אם עמד אינו חוזרonly where
the  שכיב מרעmade a  קניןeven though  – לא בעיא קניןso the  משנהis no longer a קשיא
to  רב משרשיאand רבינא
10)  המשךof מהרש"א
a)  הקדמה- :משנה קמו
i) מתנת שכיב מרע במקצת מתנתו קיימת – רישא
ii) מתנת שכיב מרע בכולה אין מתנתו קיימת – סיפא
b) קשיא
i) For the  מהלךof  מהרש"אthat  תוספותproves from  רב נחמןthat  רבאneeds to hold
 אם עמד אינו חוזרfor  מתנת מקצתwhere there was a קנין
ii) Why doesn’t  תוספותrely for this  נקודהon the  רישאof our  משנהthat says שכיב
 מרע במקצת מתנתו קיימת- here too  רבאwould have to assume that there was a
 קניןbecause  – בעיא קניןand the  משנהsays  מתנתו קיימתpresumably to teach that
אם עמד אינו חוזר
c) תירוץ
i) The  משנהprefers to rely on  רב נחמןwho says directly that אם עמד אינו חוזר
because the  משנהmight mean  מתנתו קיימתonly where he died and wasn’t חוזר
d) קשיא
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 means where he died andשכיב מרע במקצת  forרישא  in theמתנתו קיימת i) But if
 would meanאין מתנתו קיימת – שכיב מרע בכולה  forסיפא  – then in theחוזר wasn’t
 even where he died – and presumably that’s impossible sinceאינה קיימת that
שכיב מרע בכולה לא בעי קנין  agree thatכולי עלמא
תירוץ )e
 made an unnecessaryשכיב מרע  deals with where theמשנה i) It’s possible if the
קיימת  isn’tמתנת שכיב מרע בכולה  thatדף קנב at .שמואל  ofשיטה  and follows theקנין
 that’s not necessaryקנין  made aשכיב מרע if the

תד"ה תנו גט
בד"ה תנו גט כו' ול"ג תן גט דתן גט משמע שנתנו כבר כו' עכ"ל דלשון תן לא משמע כתוב ותן דאחד
לא יכתוב גט רק הוא יכול להיות שליח לזכות בו אבל תנו משמע דלשנים אומר שהם יהיו העדים ויכתבו
אותו ויעשו שליח ליתנו וק"ל:

בא"ד כל האומר
בא"ד כל האומר תן כזכי דמי היינו כשנתנו כו' והא דקתני תנו גט זה אשמועינן כו' עכ"ל כן הגיה
מהרש"ל אבל אין צורך להגיה מלת זה דלפי דברי התוס' דהכא משמע להו דתן בלחוד נמי משמע דהוי
הגט בעין כמו שכתבו לעיל מיהו בתוס' פרק קמא דגיטין לא משמע להו הכי רק מזה ק"ל:

בא"ד ואם תאמר
בא"ד ואם תאמר מאי קמשמע לן דאין כו' א"ר זירא בסתם חולקים כו' כצ"ל:

סוגיא דמעמד שלשתן חלק א' בא"ד דקא [לד"ה תנו עיין בחלק ג]
[דף קנב עמוד א] בא"ד דקמ"ל ברישא דאין מעמד שלשתן מועיל בשטר א"כ אף לדידיה תנו דמתני'
היינו כתבו ותנו דכה"ג כו' עכ"ל כצ"ל מתוספות ישנים ופי' לדבריהם דאין נראה לומר דאין מעמד
שלשתן מועיל בשטר כשהוא בעין וא"כ ע"כ לדידיה דהיינו למאן דמוקי לה בבריא נמי תנו דמתני' היינו
כתבו ותנו כמו למאן דמוקי לה בש"מ שהוכיחו התוס' לעיל דאיירי מתני' בכתבו ותנו שאין הגט בעין
ובכה"ג לא איצטריך ליה לאשמועינן דלא מהני מעמד ג' דבממון כה"ג נמי לא מהני מעמד ג' וכתבו שוב
ועי"ל כו' כיון דאוקי מתני' בבריא השטר הוי כו' ר"ל די"ל דגם אם השטר הוא בעין אשמעינן דאין
מועיל מעמד ג' דאיכא לאוקמא דמיירי שאינו באותה שעה ברשות הנפקד כו' א"נ שאין הנפקד כו'
ומהרש"ל הגיה לפי דרכו וכתב דהאי ועי"ל כו' אינו מלשון התוס' ואין צורך ואין להאריך:
With the assistance of R’ Tzvi Braha and R’ Mordechai Faham
הקדמות א' )1
בריא שאמר תנו מנה לפלוני באופן דליכא מעמד שלשתן – לא יתנו לאחר שמת הנותן
דכבר פקע רשות הנותן
מנה שהקנה נותן למקבל במעמד שלשתן – יתנו לאחר מיתה דחשיב כאלו נתנה בשעת
הקנין לפני שפקע רשות הנותן
הקדמה ב' )2
מעמד שלשתן לא מהני להקנות דבר שאינו בעין
הקדמה ג' )3
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דברי שכיב מרע ככתובין ומסורין דמי – אבל אין גט לאחר מיתה ולכן לגט אשה ולגט
שיחרור לא מהני הא דככתובין וכמסורין דמי – ואין לגט כח לגרש או לשחרר אלא
אלו מטי לידי' דמקבל בחיי נותן
הקדמה ד' )4
היכא דקתני אשר נותן אמר "כתבו ותנו" איזו שטר למקבל מדובר בשטר דאכתי אינו
בעין
היכא דקתני אשר נותן אמר "תנו" דבר למקבל מדובר בדבר דכבר איתא בעין אי לאו
דאמרינן דכיוון למימר כתבו ותנו ולעולם אינו בעין
משנה בגיטין )5
רישא – האומר תנו גט לאשתי ושטר שחרור לעבדי ומת – לא יתנו לאחר מיתה
סיפא – האומר תנו מנה לפלוני – יתנו לאחר מיתה
סיפא – תנו מנה יתנו לאחר מיתה

רישא – תנו גט לא יתנו לאחר מיתה

גיטין  inגמרא )6
רב זביד  ofשיטה )a
– מתנת בריא  deals withרישא  not relevant here it must be that theראי' i) based on a
– מתנת בריא  and also deals withרישא  to theדומה  isסיפא  that theמסתבר and it’s
 at the time ofבעין  wasמנה  because theיתנו לאחר מיתה  isדין  theסיפא and in the
תנו  saidבריא  when theבמעמד שלשתן  was completed byנתינה  and theנתינה the
before he died
לא  is thatרישא  in theדין  why theרב זביד ii) note that we haven’t yet explained for
יתנו לאחר מיתה
רב זביד

סיפא – תנו מנה יתנו לאחר מיתה
מתנת בריא במעמד שלשתן לדבר שבעין

רישא – תנו גט לא יתנו לאחר מיתה
מתנת בריא ואכתי לא איתפרש טעמי'

גיטין  inתוספות  as explained byרב פפא  ofשיטה )b
ככתובין  that counts asמתנת שכיב מרע  both deal withסיפא  and theרישא i) the
– שטר  of aמתנה  deals with aרישא  – theבעין  even for a thing that’s notוכמסורין
 that’sשטר  for aכתבו ותנו  actually meansשטר  forרישא  in theתנו it follows that
בעין not
 - stillדברי שכיב מרע ככתובין ומסורין דמי  that – althoughשטר  teaches forרישא ii) The
אין גט לאחר מיתה  becauseלא יתנו לאחר מיתה
רב זביד
רב פפא

רישא – תנו גט לא יתנו לאחר מיתה
מתנת בריא ואכתי לא איתפרש טעמי'
מתנת ש"מ לשטר אפילו שאינו בעין בכתבו
ותנו דאף על גב דככתובין ומסורין דמי מכל
מקום לא יתנו לאחר מיתה דאין גט לאחר מיתה

סיפא – תנו מנה יתנו לאחר מיתה
מתנת בריא במעמד שלשתן לדבר שבעין
מתנה ש"מ ככתובין ומסורין דמי לגבי מנה
דלית בי' חסרון דאין גט לאחר מיתה

בא"ד דקמ"ל  atמהרש"א  as explained byתוספות )7
קשיא )a
רישא  – so presumably theסיפא דומיא לרישא  thatרב זביד i) We’ve established for
סיפא  the same as theמעמד שלשתן deals with
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 forסיפא  while in theלא יתנו לאחר מיתה  thatדין  is theגט  forרישא ii) so why in the
יתנו לאחר מיתה  is thatדין  theמנה
תירוץ b) Possible
כתבו ותנו  – notתנו  saidבריא  and theבעין  isשטר  deals with where theרישא i) The
 evenשטר  isn’t available for aמעמד שלשתן  ofקנין  teaches that theרישא ii) And the
בעין  isשטר though the
פירכא )c
 even where theשטר  isn’t available for aמעמד שלשתן  ofקנין " that theאין נראה" )i
בעין  isשטר
תירוץ )d
בריא  and theבעין  isn’tשטר  because theלא יתנו  isדין  theרישא i) Must be that in the
 – and we’ve established that there is noרב פפא  the same as forכתבו ותנו said
דבר שאינו בעין  for aקנין במעמד שלשתן
שאלה )e
 as inממון  instead ofשטר  teach by dealing withרישא  does theחידוש i) Then what
סיפא the
 for anמעמד שלשתן  teaches is that there’s noרישא ii) After all – if all that the
 that’sמנה  for aדין  could have taught the sameמשנה  – theבעין object that’s not
בעין not
תשובה )f
 to theשטר  theנותן  are willing to beיתומים  is that even ifרישא  of theחידוש i) The
 can’t bring aboutגט  and theאין גט לאחר מיתה  they shouldn’t do so becauseמקבל
שיחרור  orגירושין
 derives from theרב פפא  thatחידוש ii) Note that his point is similar to the same
רישא
רב זביד
רב פפא

רישא – תנו גט לא יתנו לאחר מיתה
מתנת בריא כתבו ותנו ולא קנה במעמד שלשתן
לפי שאינו ב עין ואף אלו ניחא להו ליתומים
ליתנו למקבל לא יתנהו לו דאין גט לאחר מיתה
מתנת ש"מ לשטר אפילו שאינו בעין בכתבו ותנו
דאף על גב דככתובין ומסורין דמי מכל מקום לא
יתנו לאחר מיתה דאין גט לאחר מיתה

סיפא – תנו מנה יתנו לאחר מיתה
מתנת בריא במעמד שלשתן לדבר שבעין
מתנה ש"מ ככתובין ומסורין דמי [באופן דלא דנין
בגט לאחר מיתה]

קשיא )g
דומה  must beסיפא  and theרישא  that theרב זביד i) We established for
סיפא  and theאין גט לאחר מיתה  teachesרישא ii) How can he now say that the
מעמד שלשתן  ofדין teaches the
תירוץ )h
 both deal with the sameסיפא  andרישא  that theדמיון  it’s enough of aרב זביד i) For
בריא  – namely aגברא
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מהרש"א  as explained byתוספות  ofהמשך )8
" mentioned earlierפירכא" ” and theתירוץ a) Refer back to the “possible
תירוץ i) Possible
כתבו  – notתנו  saidבריא  and theבעין  isשטר  deals with where theרישא (1) The
ותנו
שטר  isn’t available for aמעמד שלשתן  ofקנין  teaches that theרישא (2) And the
בעין  isשטר even though the
פירכא )ii
 even whereשטר  isn’t available for aמעמד שלשתן  ofקנין " that theאין נראה" )(1
בעין  isשטר the
פירכא " to theועוד יש לומר"  ofתירוץ )b
 teaches that – where theרב זביד  forרישא  doesn’t apply because theפירכא i) the
 forמעמד שלשתן – " whose details aren’t relevant hereשאינו באותה שעה" facts are
 works only to transfer theשטר  for aמעמד שלשתן  – meaningכשטר  isn’tשטר a
שטר  written into theזכותים  but can’t transfer theשטר  of theנייר
 and areמעמד שלשתן  ofדינים  teachסיפא  and theרישא ii) It follows that both the
דומות completely
ועוד יש
לומר"
רב זביד

רב פפא

רישא – תנו גט לא יתנו לאחר מיתה

סיפא – תנו מנה יתנו לאחר מיתה

מתנת בריא דאמר תנו ומדובר בשטר בעין וקמ"ל
אשר "באינו באותו שעה" לא מהני מ"ש לשטר
אף כשהוא בעין אלא להעביר הנייר ולא להעביר
זכותי שטר
מתנת ש"מ לשטר אפילו שאינו בעין בכתבו ותנו
דמ"מ ככתובין ומסורין דמי ואעפ"כ לא יתנו לאחר
מיתה דאין גט לאחר מיתה

מתנת בריא במעמד שלשתן לדבר שבעין

מתנה ש"מ ככתובין ומסורין דמי [באופן דלא דנין
בגט לאחר מיתה]

סוגיא דמעמד שלשתן חלק ב' בא"ד ומיהו
בא"ד מיהו אין נראה להעמיד רישא בפלוגתא כו' עכ"ל ר"ל כיון דלא מצינו דפליגי אמוראי ברישא אלא
בסיפא לית לן למימר דפליגי נמי ברישא אלא דכ"ע הרישא בכתבו ותנו כן נראה מתוס' דפ"ק דגיטין
ומהרש"ל פי' בזה דרך אחרת ולא ידענו מי דחקו וק"ל:
בא"ד לעיל  atמהרש"א  as explained byתוספות  ofהמשך )1
דיבור  of thisחלק א'  inועוד יש לומר  ofתירוץ  to theפירכא )a
רישא  of theמציאות  in theמחלוקת אמוראים  brings about aועוד יש לומר  ofמהלך i) the
 saysרב פפא  whileבעין  that’sשטר  for aתנו  deals withרישא  says theרב זביד since
בעין  that’s notשטר  and aכתבו ותנו  can deal also withרישא the
 andרב זביד  is preferable because it holds for bothתוספות  ofתירוץ ii) So the first
אין גט לאחר מיתה  and teaches thatכתבו ותנו  deals withרישא  that theרב פפא

סוגיא דמעמד שלשתן חלק ג' תוספות ד"ה תנו מנה
בד"ה תנו מנה כו' אבל למאן דמוקי לה התם בבריא ובמעמד ג' כו' עכ"ל יש לדקדק למאן דמוקי לה התם
בבריא תקשי ליה אמאי נקט מת דבלא מת נמי במעמד שלשתן קני כמו שהקשו התוספות לעיל לפי סברת
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המקשה ויש ליישב כיון דלא מת לא הוי רבותא טפי ממת איכא למימר שפיר דנקט ומת איידי דרישא
דתנו גט דלא יתנו לאחר מיתה אבל לפי סברת המקשה דאיירי בש"מ ולא מת הוי רבותא טפי ממת לא
ה"ל למתני מת משום איידי דרישא ודו"ק:
אמן של בני רוכל  ofמשנה  of theסיפא – הקדמה 1) First
מתנת שכיב מרע במקצת לא בעיא קנין ואם מת מתנתו קיימת )a
תוספות דף קנא :ד"ה מתה – הקדמה 2) Second
קשיא )a
אם עמד אינו חוזר  thatרבותא  should have taught the greaterמשנה the

)i
מהרש"א )3

קשיא )a
 according toברייתא  of theסיפא  to theקשיא  ask the sameתוספות i) Why doesn’t
 isנותן  it makes no difference whether theמעמד שלשתן  – where there is aרב זביד
" without addingיתנו"  ought to have said onlyסיפא  – so theקנין  after theמת
"לאחר מיתה"
תירוץ )b
סיפא  – theאין גט לאחר מיתה  to teach thatמת  needs to deal withרישא " theאיידי" )i
מת also deals with
קשיא )c
 for a reasonמת  also needs to deal withאמן של בני רוכל  ofמשנה  of theרישא i) The
not relevant here
מת  there deals withרישא  theאיידי  answer thatדף קנא at :תוספות ii) So why doesn’t
מתה  there also deals withסיפא the
תירוץ )d
" – and we’dעמד ולא מת אינו חוזר"  to hold that ifרבותא  it’s aמתנת שכיב מרע i) For
 – instead ofומתה  by not mentioningרבותא  to teach thisמשנה expect the
איידי  because ofמתה mentioning
 where there wasחוזר  can’t beבריא  that aרבותא  it’s not aרב זביד ii) While for
איידי  because ofמת  mentionsמשנה  and we can accept that theמעמד שלשתן

סוגיא מתנת ש"מ שכתב בה קנין חלק א' תד"ה מתנת שכיב מרע
בד"ה מתנת ש"מ כו' ועוד דלשמואל כו' ה"ה נמי דאין קנין כו' א"כ מתני' כו' היינו בקנין איך יועיל
לשמואל כו' עכ"ל צ"ע מאי קשיא להו לפרשב"ם ממתנת ש"מ במקצת דבעי קנין אמתנת ש"מ בכולה
דלא בעי קנין ול"ל לאקנויי בסודר אלא דמתנת ש"מ הוא מקנה לו לאחר מיתה ואין קנין לאחר מיתה
כפרשב"ם בהדיא דבהכי מפליג בין מתנת ש"מ בכולה ובין מתנת ש"מ במקצת דבעי קנין וה"ל כמתנת
בריא דאין דעתו להקנות לאחר מיתה ונראה לפרש דבריהם דמסיפא קשיא להו דקתני לא שייר כל שהוא
דאין מתנתו מתנה וחוזר אם עמד אבל אם מת קנה כדמשמע בכולה שמעתין ולשמואל אף לאחר מיתה לא
יקנה משום דאין קנין לאחר מיתה ומתני' ע"כ בקנין איירי כמו שהוכיחו מהרישא דבמקצת מתנתו מתנה
דקי"ל דבעי קנין כמ"ש התוס' לעיל ובהכי ניחא לקמן בתוס' שכתבו בשם רבינו יעקב דרישא איירי
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בקנין והסיפא איירי בלא קנין דלפי דרכו יתיישב קושיית התוס' דהכא בין לרב ובין לשמואל אבל אי הוה
קשיא להו הכא לשמואל מרישא לא יתיישב לפי' רבינו יעקב קושיית התוס' לשמואל ודו"ק:
שכיב מרע שכתב כל נכסיו לא בעי קנין – הקדמה 1) First
דף קמו at :משנה – הקדמה 2) Second
רישא – שכיב מרע שכתב מקצת נכסיו מתנתו קיימת )a
סיפא – ואם כתב כל נכסיו אין מתנתו קיימת כלומר דאם עמד חוזר )b
דף קנא at :גמרא – הקדמה 3) Third
הלכתא מתנת שכיב מרע במקצת בעיא קנין )a
גמרא  of theלשון )4
"מתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין" – בי רב משמי' דרב אמרי "ארכבי' אתרי ריכשי"
דקונה ואם עמד אינו חוזר – שמואל אומר לא ידענא מאי אדון בה דיכול להיות דאינו
קונה כל עיקר
רשב"ם )5
שכיב  where theמתנת שכיב מרע בכולה  applies toשמואל  andרב  betweenמחלוקת a) The
 madeשכיב מרע  says that because theשמואל –  that wasn’t neededקנין  made aמרע
 andנתכוין להקנותו לאחר מיתה  thatחושש  even though it wasn’t needed we’reקנין the
אין קנין לאחר מיתה
שטר  applies whether or not there is aמחלוקת b) The
רשב"ם  toקשיא – תוספות )6
רב a) For
 it’sקנין  must deal with where there’s aמקצת  onמשנה  of theרישא i) Since the
 evenקנין  made aשכיב מרע  also deals with where theכולה  onסיפא  that theמסתבר
 wasn’t necessaryקנין though the
אם עמד חוזר  in the sense ofאין מתנתו קיימת  sayמשנה  why does theרב ii) and for
שמואל b) For
שכיב מרע במקצת בעי קנין  thatהקדמה i) We established in the
עמד  and even ifמתנתו קיימת  thatבמקצת  say forמשנה  of theרישא ii) why does the
שמא לא גמר להקנותו אלא לאחר  thatחושש  here too ought to beמשנה  – theאינו חוזר
מיתה
 is obviousמהרש"א  byקשיא iii) the following
מהרש"א )7
שמואל  forתוספות  ofקשיא  to theקשיא )a
 is necessary – thatקנין  – where noכולה  has explained that it’s only forרשב"ם )i
מקנה לאחר מיתה  isשכיב מרע  that theחושש  makes us beקנין an unnecessary
תירוץ )b
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 where there’sשכיב מרע בכולה  onמשנה  of theסיפא  from theקשיא  asks itsתוספות )i
 then theמת  and implies that ifאם עמד חוזר  saysמשנה  and where theשיור no
קונה  isמקבל
 thatמשמע  – it’sרב  forקשיא  says in itsתוספות ii) and – the same as
קנין  must deal with where there’s aמקצת  onרישא (1) since the
 isn’tקנין  even though thisקנין  deals also with where there’s aסיפא (2) the
necessary
רבינו יעקב  ofשיטה – תוספות )8
 – inקנין  also deals with aסיפא  theקנין  deals with aרישא  that because theמהיכי תיתי )a
 dealsכולה  onסיפא  and theקנין  deals with where there’s aמקצת  onרישא fact the
קנין with where there’s no
רשב"ם  toתוספות  ofקושיות  theמיישב  isמהלך b) this
מהרש"א  ofהמשך )9
 toתוספות  ofקשיא  said earlier that theמהרש"א  supports whatרבינו יעקב  ofמהלך a) The
רב  forתוספות  ofקשיא  the same as theכולה  onסיפא  is based on theשמואל  forרשב"ם

סוגיא מתנת ש"מ שכתב בה קנין חלק ב' בא"ד ודוחק
בא"ד ודוחק להעמיד משנתינו במיפה כחו וכגון שאמר דבסמוך לא משמע הכי כו' עכ"ל לפי' רשב"ם
דבקנין לחוד נמי נאמר דאין קנין לאחר מיתה דוחק הוא להעמיד משנתינו דוקא במיפה כחו עם הקנין
וכגון שאמר כן בעל פה דבסמוך לא משמע הכי דליהוי בעי ייפוי כח עם הקנין לחוד והיינו מדפסקינן
מתנת ש"מ 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 דאין שטר לאחר מיתה לשמואל אבל בקנין לחוד
לא אמרינן הכי ומהני שפיר בלא ייפוי כח כפסקא דלעיל דבעי קנין ולא קאמר דבעי נמי ייפוי כח השתא
שפיר מתני' איירי ביפוי כח כההיא דשמואל דלקמן בש"מ שכתב כל נכסיו כו' אף על פי שקנו כו' דמתני'
נמי דהכותב כל נכסיו כו' קתני דאיירי נמי בקנין עם השטר וכ"כ התוספות בהדיא בפרק אף על פי לשיטת
ריב"ם דמתני' דהכא איירי בקנין עם השטר ובייפוי כח כההיא דשמואל דלקמן ובהכי ניחא דפסיקא להו
לתוס' לקמן לרב בקנין עם השטר אלא שאינו בתוך השטר דהוי גרעון כח דאם עמד חוזר והיינו ממתני'
דהכא דאיירי קנין עם השטר וקתני בסיפא בלא שייר דאם עמד חוזר ודו"ק:
תוספות  ofהמשך )1
שמואל  forרשב"ם  onתוספות  ofקשיא  to theתירוץ )a
משנה  is because theמת  ifקיימת  isמתנה  theכולה  forסיפא i) The reason why in the
ייפוי כח deals with where there was a
 applies even thoughתירוץ  – so that thisעל פה  can also be madeייפוי כח ii) A
 apply also where there’s noשמואל  andרב  ofדינים  said earlier that theרשב"ם
 altogetherשטר
מהרש"א  as explained byפירכא )b
 becauseדוחק i) This is a
 whichבעיא קנין  is thatמתנת שכיב מרע במקצת  mentioned earlier forהלכה (1) the
ייפוי  and noקנין  onlyבעיא implies that
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(2) and since the  רישאof the  משנהon  מקצתcan’t deal with where there’s a ייפוי
 – כחit’s  מסתברthat in the  סיפאof the  משנהthat deals with  כולהthere also is
no ייפוי כח
2)  המשךof the גמרא
a)  קשיאto שמואל
והא אמר רב יהודה אמר שמואל שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים אע"פ שקנו מידו
עמד חוזר אבל במת קנה
b) תירוץ
i)  – שאני התם דמיירי במיפה את כחוit’s only where there’s no  ייפוי כחthat  שמואלsays
לא ידענא מאי אידון בה
3)  שיטה – תוספותof  ר"יas explained by מהרש"א
a) Where there is a  קניןand there is no שטר
i) For  – מתנת שכיב מרע בכולהthe  קניןis  מהניboth for  רבand  שמואלeven without
 – ייפוי כחand אם עמד חוזר
ii) For  מתנת שכיב מרע במקצת- the  דיןis  קניןis  מהניboth for  רבand  שמואלwithout
 ייפוי כחand אם עמד אינו חוזר
4) מהרש"א
a) This is consistent with  מהרש"אin the prior  דיבורthat the  הלכהthat מתנת שכיב מרע
 במקצת בעיא קניןimplies that only a  קניןis needed and a  ייפוי כחisn’t needed
5)  המשךof the  שיטהof ר"י
a)  רבand  שמואלare  מחולקin case where there is a  שטרas well as a קנין
i)  רבsays – if the  קניןis  כתוב בשטרthen  ארכבי' אתרי ריכשיand  – אם עמד אינו חוזרif
the  קניןisn’t  כתוב בשטרthe  כחof the  מקבלis  גרעand אם עמד חוזר
ii)  שמואלsays  לא ידענא מאי אידון בהand the  מתנהisn’t  קיימתwhether or not the קנין
is כתוב בשטר
b) The  משנהfor both  רבand  שמואלdeals with where there’s a  שטרand a  – קניןwith
the difference that – for  רבthe  משנהdeals only with where the  קניןwasn’t כתוב
 בשטרand that’s why  – אם עמד חוזרand for  שמואלthe  משנהdeals with  במיפה כחוand
that’s why מתנתו קיימת
6) מהרש"א
a) קשיא
i) Why does  ר"יaccept for his own  שיטהthat the  סיפאof the  משנהon  כולהcan
deal with  ייפוי כחbut  ר"יdidn’t accept for  רשב"םthat the  סיפאdeals with ייפוי כח
b) תירוץ
i) For  רשב"םwho says that  שמואלholds that even a  קניןalone without  שטרcan
cause a  מתנהnot to be  חלit’s a  דוחקto say that there was a  ייפוי כחwith a מתנה
 – בעל פהand besides we’ve established from the  לשוןof the  הלכהthat it’s
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רישא  as in theקנין  where there was aמקצת  is required forייפוי כח  that noמסתבר
 is required forייפוי כח  we need to presume too that noרשב"ם  so forמשנה of the
קנין  even if there was aסיפא  in theכולה
 ifשמואל  andרב  that for bothהלכה  from theדיוק  in fact accepts based on theר"י )ii
 is neededקנין  where noכולה  even forקיימת  isמתנה  theשטר  and noקנין there is a
רב יהודה אמר שמואל  the same asמשנה  theשמואל  – and forייפוי כח and without
מתנה  and the reason that theקנין  as well as aשטר deals with where there was a
ייפוי כח  is because there wasקיימת is nevertheless

דף קנב:
סוגיא מתנת ש"מ שכתב בה קנין חלק ג' בא"ד ואף על גב
[דף קנב עמוד ב] בא"ד ואף על גב דליכא קנין בשטר כו' דאית ליה דקנין בשטר כו' דקנין בשטר גרעון
כח כו' שסובר למעלה אבל דוחק הוא לומר דשמואל כו' עכ"ל כצ"ל והד"א ור"ל דהשתא דמפלגינן בין
קנין עם השטר ובין קנין לחוד דמהני ביה לשמואל אפי' בלא ייפוי כח כדפסקי' הלכתא לעיל ומתני' מיירי
בקנין עם השטר ובייפוי כח כמ"ש התוס' בפרק אף על פי אבל דוחק לומר דלא מפליג בין קנין לחוד ובין
קנין עם השטר וטעמא דמתניתין בייפוי כח דהא פסקינן לעיל בקנין לחוד בלא ייפוי כח וכמ"ש לעיל
וק"ל:

תד"ה כתב וזיכה ובא"ד פסידא
בד"ה כתב וזיכה כו' דאי במסירה לא היה אומר רב שאינו כו' שאני אומר כתובים היו ונמלך עליהם כו'
עכ"ל כצ"ל מהכא ה"מ נמי לאוכחי דבלא מסירה לאו כלום היא וק"ל:
בא"ד פסידא דבתרייתא זכי כו' דהא לרב גרידא הוא כו' ובד"ה שלחו ליה כו' וההיא דכתב וזיכה היינו
מסר כפי' ר"ח כו' עכ"ל כצ"ל:

דף קנג.
[דף קנג עמוד א] בא"ד אפי' לא שייר נמי כיון כו' ובסיפא דתני לא שייר כו' דליכא קנין על כן נראה כו'
וגם מה שפי' ר"ח דמשנתינו כו' עכ"ל כצ"ל מה שהגיה מהרש"ל כאן ר"ת במקום ר"ח א"א לומר כן
דהא בשם רבינו יעקב שהוא ר"ת כבר כתבו התוס' לעיל בהדיא דרישא דמתני' ודאי איירי בקנין ולא
הוה רב חולק על פסק ההלכה דמתנת ש"מ במקצת בעי קנין אבל ודאי אלו דברי ר"ח הם דבעי לפרש
דכולה מתני' איירי בלא קנין וכ"ה בתוספות ישנים ר"ח וק"ל:
עיין בד"ה מתנת שכיב מרע שכתב בה קנין חלק א'

בא"ד וקשה
בא"ד וקשה אמאי דפסיק כו' ומתניתין בדקנו מיניה כו' ואין נראה כלל כו' כצ"ל:

דף קנג:
תוספות ד"ה ר' נתן
[דף קנג עמוד ב] בד"ה ר' נתן כו' חוששין לקידוש שניהם וקאמר כו' מייתי מר' נתן לרבה כו' ומסיפא
נמי דקתני אם ש"מ כו' להך סוגיא סברא דהתם עכ"לו בד"ה בימות הגשמים כו' כדקתני בתוספתא
שהביא ר"ח כו' משתרד רביעה שניה לאו כו' בסוף פרק מרובה מהלכים כו' עכ"ל כצ"ל:
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תד"ה אמר רבא
בד"ה אמר רבא לא שנו כו' ונראה דחולק בענין זה כו' א"כ כו' ושמא כדברי רבי ר"ל כדאיתא בירושלמי
עלה כו' וחכ"א בא לישאל בימות החמה כו' ונראה לר"י לפרש לא כו' כצ"ל מתוספות ישנים ונ"ל לפרש
דבריהם משום דר"ח בפירושו סתם דבריו לומר דלענין טומאה קאי אלא שהתוס' הבינו לעיל דבריו דאם
עברו על הטומאה ימות הגשמים אף אם נכנס בודאי בימות החמה הוי רה"י והקשו ע"ז למה יחשב רה"י
כו' ועוד למה אמר רבא דבריו בכאן כו' וע"ז כתבו שוב דכל זה לא קשיא לפי מה שפר"ח דרבא חולק
אדר" א ולא כתב יותר אלא שיש לפרש דבריו דמדחלק רבא בענין זה כו' ושמא בירושלמי ר"ל עלה
כדברי רבי דהיינו כפי שהביאו לקמן לפנינו בשם ר"י דאיירי בספק לו אם נכנס בימות החמה או בימות
הגשמים ולזה נתכוין גם ר"ח בפירושו בסתימת דבריו לקצר במקום שהיה לו להאריך ולזה לא כתבו
התוס' ולרבי נראה לפרש כו' כחולק על פי' ר"ח אלא ונראה לרבי לפרש לא כו' דאפשר דלזה גם נתכוין
ר"ח ודו"ק:
הקדמה 1) First
ספק טומאה ברה"י ספיקו טמא – ספק טומאה ברה"ר ספיקו טהור )a
הקדמה 2) Second
בקעה מסוייגת בגדר סביב – בימות החמה רשות הרבים לטומאה – בימות הגשמים רשות היחיד )a
לטומאה
הקדמה 3) Third
ר' נתן– בתר השתא  and another wayבתר חזקה  would be decided one wayספק a) If a
בתר השתא goes
גמרא )4
ר' אלעזר )a
בקעה  that if a person doesn’t know whether he entered aר' נתן i) It follows from
 whenימות החמה  inב"ד  – if the person comes toימות הגשמים  or inימות החמה in
ימות הגשמים  inב"ד  and if the person comes toטהור  he’sרשות הרבים  isבקעה the
טמא  he’sרשות היחיד  isבקעה when the
רבא )b
לא שנו אלא שלא עברו עליה ימות הגשמים אבל עברו עלי' ימות הגשמים רשות היחיד
לכאן ולכאן
"רבא חולק אדר' אלעזר" – רבינו חננאל  ofלשון )5
מהרש"א  as explained byתוספות )6
 during anyבקעה  was in theטומאה  holds that if theר"ח  first assumed thatתוספות )a
 disagreesתוספות – ימות החמה  even inרשות היחיד  counts asבקעה  – theימות הגשמים
 for reasons not relevant hereמהלך with this
 it’s possible that this is theר"ח  ofסתימת לשון  then says that because of theתוספות )b
ר"ח  ofמהלך
 forבתר השתא  we always goר' נתן  who says that forר' אלעזר  disagrees withרבא )i
ספק טומאה
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ii) Instead we only go  בתר השתאif the  שואלcomes to  ב"דin  ימות החמהand he is
unsure whether he entered the  בקעהin this this  ימות החמהor in the preceding
 – ימות הגשמיםso that the nearest season is  ימות החמהand we can rely on בתר
 השתאto say he’s טהור
iii) but where the  שואלcomes to us in  ימות החמהof year 2 and knows that he didn’t
enter the  בקעהin  ימות החמהof year 2 but is unsure whether he entered in ימות
 החמהof year 1 or in the  ימות הגשמיםthat followed – we don’t go  בתר השתאand
say the  שואלis  – טהורbecause  ימות הגשמיםare the days nearest to  השתאin
which the  שואלmight have entered the בקעה
7) מהרש"א
a)  בעל התוספותis  מפרשafterwards that  – ר"יthe  רביof  – בעל התוספותsays that ירושלמי
follows this שיטה
b) This  מהלךexplains why  תוספותsays that  ר"חholds that  רבאdisagrees with ר' אלעזר
– and also explains why  בעל התוספותdoesn’t say " "ולרבי נראה לפרשwhich would
have implied that  ר"יdisagrees with  – ר"חand instead says " "ונראה לרבי לפרשto
teach that  ר"יagrees with  ר"חand explains the  מהלךof ר"ח
c) Note also that instead of " מהרש"א "ושמא כדברי ר' יוחנן רצה לומר כדאיתא בירושלמיis
גורס: "ושמא כדברי רבי רצה לומר כדאיתא בירושלמי
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