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דף צ.
תוספות ד"ה שמע מינה חלק א'
תוספות בד"ה ש"מ בעל חוב מאוחר כו' אף על גב דהתם במטלטלי איירי לק"מ דשור תם
כו' עכ"ל ר"ל דמלישנא דש"מ משמע דאיכא לאסתפוקי ביה ומהכא תפשוט ליה א"נ
דאית ביה פלוגתא ומהכא תקשי למאן דלית ליה הכי ובמטלטלין לפי' רבינו חננאל ליכא
מאן דפליג ביה דמה שגבה גבה אבל במקרקעי שפיר קאמר ש"מ בעל חוב כו' דאית ביה
פלוגתא בשלהי פרקין לקמן וק"ל:
 )1משנה – מי שהיה נשוי שתי נשים ומת – הראשונה קודמת לשניה לגבות כתובתה
 )2גמרא – מדקתני הראשונה קודמת לשניה ולא קתני הראשונה יש לה והשניה אין לה מכלל דאי קדמה שניה
ותפסה לא מפקינן מינה שמע מינה בעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה גבה
 )3בשלהי פירקין בדף צד .סבר שמואל דתנא קמא דמשנה התם אית לי' דבעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה
שגבה לא גבה ואשר בן ננס פליג ואית לי' דמה שגבה גבה – אבל מסקי שם שלא כשמואל דלכולי עלמא
מה שגבה לא גבה ותנא קמא ובן ננס פליגי בענין אחר שאינו מעניננו
 )4תוספות
א) קשיא – מה סברא היא זו דיכול להיות דבעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה גבה – דלא יהא בעל
חוב מאוחר אלא כלוקח ובלוקח ודאי דגבה בעל חוב ראשון מיני'
ב) תירוץ דרשב"ם – יכול להיות דבעל חוב מאוחר עדיף מלוקח כדי שלא תנעול דלת בפני לווין
ג) קשיא לרשב"ם – בריש פרק שני דערכין חזינן לגבי ערכין דלכולי עלמא בעל חוב מאוחר שקדם וגבה
מה שגבה גבה אף בגוונא דלא שייך נעילת דלת
ד) תירוץ שני דרבינו חננאל כמבואר במהרש"א
 )iשאני הך דערכין דמיירי בגבה מטלטלין דמטעם שאינו מעניננו פשיטא דלכולי עלמא מה שגבה
גבה אף על גב שאין בו נעילת דלת
 )iiיבואר בחלק ב' דנקטי תוספות אשר במקרקעי אזיל רבינו חננאל בשיטת רשב"ם
שיטת רשב"ם ור"ח
יכול להיות דמה שגבה גבה
סוגיא דידן ובשלהי פירקין לבן
אפילו במקרקעי מחמת נעילת
ננס אליבא דשמואל
דלת
איירי במטלטלין ומה שגבה גבה
הך דערכין
לכולי עלמא

ה) קשיא לשיטת רבינו חננאל במטלטלין (יבואר במהרש"א בסמוך) – איתא בשילהי המניח לגבי שור תם
המזיק דלכאורה מטלטלין חשיב דבעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה לא גבה ומקשי התם שמע
מינה דבעל חוב מאוחר מה שגבה לא גבה בתמי'
 )5מהרש"א
א) קשיא – לכאורה לא קשה מידי לרבינו חננאל דשפיר מקשי בגמרא שמע מינה דמה שגבה לא גבה שלא
כהא דנקטינן לרבינו חננאל אשר במטלטלין בקושטא מה שגבה גבה
 )6תירוץ
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א) לשון קושיית "שמע מינה (משור תם המזיק) דמה שגבה לא גבה" לרבינו חננאל דמיירי במטלטלין
משמעו דגמרא מקשה למי שמסתפק במטלטלין אלו מה שגבה גבה או דפליג וסבר דמה שגבה גבה –
ומקשי תוספות אשר במטלטלין פשיטא דמה שגבה גבה ולית מאן דמסתפק אלו מה שגבה לא גבה ומכל
שכן דלית מאן דפליג ואומר דמה שגבה לא גבה
 )7המשך תוספות כמבואר במהרש"א – תירוץ לקושיא דתוספות לרבינו חננאל – שור המזיק מקרקעי חשיב
ומקשה בגמרא שפיר להא דמסופקין בסוגיא דידן אלו מה שגבה גבה במקרקעי והא דבשלהי פירקין לשמואל
פליג בן ננס במקרקעי ואית לי' דמה שגבה גבה

תוספות ד"ה שמע מינה חלק ב' בא"ד וכענין זה
בא"ד וכענין זה היה רגיל ר"ת לפרש ש"מ מה שגבה גבה במטלטלי כו' עכ"ל לאו ממש
כפירוש רבינו חננאל דלפירוש רבינו חננאל הך דשלהי פרקין והך סוגיא דשמעתא והך
דהמניח במקרקעי מוקי לה ולפום הסברא דבעי למימר הכא מה שגבה גבה נ"ל כתירוץ
(רשב"א) [רשב"ם] דבעל חוב מאוחר עדיף מלוקח אבל ר"ת היה רגיל לפרש כענין זה
דהיינו לחלק ג"כ בין מטלטלין ובין מקרקעי אבל מוקי הך סוגיא דהכא ודשלהי פרקין
ודמניח את הכד דהיינו במטלטלין אבל במקרקעי לכולי עלמא לא גבה ולא עדיף כלל בעל
חוב מאוחר מלוקח אלא אדרבה לוקח עדיף במטלטלין מהאי טעמא שכתב דאדעתא דהני
מטלטלין נחית ומיהו ק"ק בסוף דבריו שכתב וצ"ל השתא הא דאמר לקמן לכולי עלמא
מה שגבה לא גבה ובערכין כו' הקדש שאני כו' לא הוה צריך לכל זה דודאי למאי דקאמר
שמואל לקמן דפליגי בבעל חוב מאוחר כו' ע"כ לא מתוקמא אלא במטלטלי אבל למאי
דמסיק דלכולי עלמא לא גבה מתוקמא במקרקע ולא תקשי ההיא דערכין דס"ל במטלטלין
דגבה ויש ליישב ודו"ק:
 )1המשך תוספות – שיטה דרבינו תם
א) כענין זה דמחלק רבינו חננאל בין מקרקעי למטלטלין היה רגיל רבינו תם לפרש בסוגיא דידן "שמע
מינה מה שגבה בכתובתה גבה" דאיירי במטלטלי דאית לן לאוקמי למשנה במטלטלין לר' מאיר דאמר
מטלטלי משתעבדי לכתובה – ובזה מתורץ קושיית תוספות דלמה יהא בעל חוב עדיף מלוקח
ב) והא דבעו לאוקמא לקמן פלוגתא דבן ננס ורבנן בבעל חוב מאוחר שקדם וגבה הוי נמי במטלטלי אבל
במקרקעי לכולי עלמא מה שגבה לא גבה
ג) ובהך דהמניח את הכד שור תם המזיק אכן מטלטלין חשיב – והא דמסיק דאף על פי כן מה שגבה לא
גבה היינו במטלטלין דלוקח דאדעתא דהני מטלטלין נחית לוקח ולכן עדיף דיני' מן דין בעל חוב מאוחר
 )2טבלא דלהלן יבואר בדברי מהרש"א בסמוך
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סוגיא דידן
בשלהי פירקין לבן
ננס אליבא
דשמואל
למסקנא בשלהי
פירקין שלא
כשמואל
הך דערכין

הך דהמניח
מסקנא דהך
דהמניח

שיטת רשב"ם ור"ח
יכול להיות דמה שגבה גבה אפילו במקרקעי מחמת
נעילת דלת
מה שגבה גבה לבן ננס אפילו במקרקעי מחמת
נעילת דלת

שיטה דרבינו תם כמבואר במהרש"א
איירי במטלטלין ולכן יכול להיות דמה שגבה גבה
אבל במקרקעי לכולי עלמא לא גבה
מה שגבה גבה לבן ננס דיקא במטלטלין אבל
במקרקעי לכולי עלמא לא גבה

לכולי עלמא מה שגבה לא גבה במקרקעי

מהרש"א – לרבינו תם נמי מצינן לאוקמי לכולי
עלמא מה שגבה לא גבה במקרקעי

ערכין מטלטלין ומה שגבה גבה לכולי עלמא

מהרש"א – לשמואל בשלהי פירקין ליכא לאוקמה
למשנה דהתם במטלטלין דתיקשי דלא אתיא ככולי
עלמא דהרי רבנן פליגי אבן ננס במטלטלין ואמרי
דלא גבה אלא מוכרח דבהך דערכין הקדש שאני
מטעם שאינו מעניננו – אבל מסקנא בשלהי פירקין
דלא גבה לכולי עלמא מצינן לאוקמה במקרקעי
ולמימר דבמטלטלין גבה לכולי עלמא והך דערכין
שאני דבמטלטלין איירי
יכול להיות דמה שגבה גבה דשור המזיק מטלטלין
חשיב
לא גבה לכולי עלמא דבמטלטלין דלוקח עסקינן
דאדעתא דהני מטלטלין נחית ועדיף דיני' מבעל חוב
מאוחר

במקרקעי איירי ויכול להיות דמה שגבה גבה מחמת
נעילת דלת
מה שגבה לא גבה במקרקעי ולא איכפת לן נעילת
דלת

 )3מהרש"א
א) לא אזל רבינו תם ממש בדרך רבינו חננאל
 )iדלפירוש רבינו חננאל הך דשלהי פרקין והך סוגיא דשמעתא והך דהמניח במקרקעי מוקי לה לפום
סברא דרשב"ם דבעל חוב מאוחר עדיף מלוקח מטעם לא תנעול דלת
 )iiאבל ר"ת מוקי סוגיא דהכא ודשלהי פירקין במטלטלין אבל במקרקעי לכולי עלמא לא גבה ולא
עדיף כלל בעל חוב מאוחר מלוקח ואדרבה במטלטלין לוקח עדיף מהאי טעמא שכתב דאדעתא
דהני מטלטלין נחית
 )4המשך תוספות לרבינו תם – וכיון דלהלן בסוף פירקין איירי במטלטלין לא מצי עוד לשנויי דשאני הך
דערכין דלכולי עלמא גבה מחמת דבמטלטלין איירי – דהרי בסוף פירקין נמי במטלטלין איירי לרבינו תם
ואף על פי כן פליגי מיהת רבנן ואמרי דלא גבה – אלא צריכא למימר דבערכין מסיק מה שגבה גבה לכולי
עלמא מחמת דאיירי בהקדש והקדש שאני מטעם שאינו מעניננו
 )5המשך מהרש"א – אבל למאי דמסיק בסוף פירקין שלא כשמואל ודלכולי עלמא לא גבה מתוקמא במקרקעי
ולא תקשי ההיא דערכין דמצינן לאוקמה במטלטלין דגבה לכולי עלמא
 )6המשך תוספות – וחזר רבינו תם משיטתו מחמת דלר' מאיר גופיה מטלטלי דיתמי לא משתעבדי לכתובה

תוספות ד"ה שמע מינה חלק ג' בא"ד ואתיא כר' טרפון
בא"ד ואתיא כר"ט דאמר לעיל מי שמת והניח מלוה או פקדון כו' עכ"ל יש לדקדק דהא
לר' טרפון נמי מטלטלי דיתמי לא משתעבדי לכתובה והתם שאני משום דהני מטלטלין לא
ברשותייהו קיימי כמו שפרש"י והתוס' שם ומיהו בהא יש לומר דהכא נמי איירי בכהאי
גוונא שהמטלטלין מונחים ביד האחרים אבל קשה אמאי קאמר הכא דיורשי ראשונה
קודמין כו' אמאי לא ינתן לכושל שבהן ובשלמא למאן דמפרש התם לכושל שבהן היינו
לכתובת אשה משום חינא הכא דתרוייהו כתובת אשה הן משום חינא נותנין לראשונה אבל
למ"ד לכושל שבראיה דהיינו למאוחר בשטרו אמאי קאמר הכא דנותנין לראשונה אדרבה
לשניה ה"ל ליתן שהיא המאוחרת ויש ליישב ודו"ק:
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 )1משנה דף פד .כמבואר ברש"י – מי שמת והניח אשה ובעל חוב ויורשין והיה לו פקדון או מלוה ביד אחרים
ר' טרפון אומר ינתנו לכושל שבהן (בגמרא שם שקלי וטרי אלו "כושל" משמעו אשה בכתובתה משום חינא
או לכושל בראי' דהיינו בעל חוב המאוחר בשטרו) ואף על גב דמטלטלי דיתמי לא משתעבדי לא לבעל חוב
ולא לכתובה הכא דלאו ברשותייהו מנחי כשמת קסבר ר' טרפון דמוציאין מיד הלוה או מיד מי שהפקדון
אצלו ונותנין לבעל חוב ולכתובה שנתחייב בהן המת מחיים
 )2המשך בעל התוספות בד"ה שמע מינה כמבואר במהרש"א – ולי נראה כשיטת ר"ת לפני דהדר בי'
דבמטלטלי איירי הכא ואל תיקשי דלר' מאיר גופי' מטלטלי דיתמי לבעל חוב לא משתעבדי דתריץ דהכא
איירי בכהאי גוונא שהמטלטלין היו מונחים ביד האחרים כשמת ואתיא כר' טרפון דס"ל דינתן המטלטלין
לכושל שבהן
 )3מהרש"א – אכתי קשה דקאמר הכא דיורשי ראשונה קודמין כו' ותיקשי אמאי לא ינתן לכושל שבהן –
ובשלמא למאן דמפרש התם לכושל שבהן היינו לכתובת אשה משום חינא הכא דתרוייהו כתובת אשה הן
משום חינא נותנין לראשונה אבל למ"ד לכושל שבראיה דהיינו למאוחר בשטרו אמאי קאמר הכא דנותנין
לראשונה אדרבה לשניה ה"ל ליתן שהיא המאוחרת

דף צ:
סוגיא דמותר דינר חלק א' תוספות ד"ה הא איכא
[דף צ עמוד ב] בד"ה הא איכא כו' בן קודם לבת הכא דאיכא למטעי ה"ל למידק עכ"ל
ויש לדקדק דא"כ לעיל נמי דמשני דקודמת לגמרי משמע כדתנן בן קודם לבת ונימא הכא
דאיכא למטעי דלאו לגמרי משמע ה"ל למידק ויש ליישב דלעיל כיון דאשכחן דקודמת
לגמרי נמי משמע ליכא למטעי כל כך דאדרבה נימא כיון דקודמין בסיפא לגמרי הוא ה"נ
דקודמין דרישא לגמרי הוא אבל הכא שפיר איכא למטעי בסיפא מיקדמי הוא דקדמי הא
איכא שקלי דקודמין דרישא נמי הכי משמע בדאיכא דשקלי שניה ודו"ק:
 )1רישא דמשנה – מי שהיה נשוי שתי נשים ומת הראשונה קודמת לשניה לגבות כתובתה – ברם אי איכא
נכסים לתרוייהו פשיטא "דאי איכא שקלי" ונוטלין תרוייהו
 )2גמרא
א) קשיא – מדקתני הראשונה קודמת לשניה ולא קתני הראשונה יש לה והשניה אין לה מכלל דאי קדמה
שניה ותפסה לא מפקינן מינה – ותיקשי דשמע מינה בעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה גבה
ב) תירוץ כמבואר ברש"י – לעולם אימא לך מה שגבה לא גבה ו"קודמת" לגמרי קתני כדתנן בן קודם
לבת והתם ודאי קודם לגמרי משמע דאפילו תפסה הבת מפקינן מינה
 )3סיפא דמשנה כמבואר ברש"י – מי שהיה נשוי אשה ראשונה ומתה בחייו ונשא שניה ומת הוא – ויורשי
הראשונה באין ותובעין כתובת בנין דכרין כמו ששנינו בנין דכרין דיהויין ליכי מינאי כו' – שניה ויורשיה
(שתובעין כתובה רגילה ולא כתובת בנין דכרין) קודמין שהיא בעלת חוב לגבות כתובתה הרגילה אבל
ראשונים באין לירש את אביהן דהא לגבי כתובת בנין דכרין אינון ירתון תנן – לפיכך פורעין את החוב
תחילה והשאר ירושה
 )4המשך דגמרא כמבואר ברש"י
א) מדקתני בסיפא שניה ויורשיה קודמים ליורשי ראשונה – שמע מינה מיקדם הוא דקדמי בני שניה לבני
הראשונה היכא דליכא נכסים לתרוייהו ("היכא דליכא לא שקלי") הא אלו איכא נכסים לתרוייהו שקלי
("אי איכא שקלי")
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ב) שים לב דבסיפא בגוונא דליכא נכסים לתרוייהו פשיטא דתפיסה לא מהניא לבני הראשונה דהרי אין
להן דין בעל חוב
 )5בקיצור – ברישא פשיטא דאי איכא שקלי תרוייהו ולא דנין אלא אלו תפיסה מהניא לשניה בדליכא –
ובסיפא דנין אלו בדאיכא שקלי נמי בני ראשונה ובדליכא פשיטא דלא שקלי ודלא מהניא תפיסה
 )6תוספות
א) קשיא – למה נקטו בגמרא אשר לשון "קודמין" בסיפא אין משמעו לגמרי ומיקדם הוא דקדמי בני שני'
לבני הראשונה – הרי קבענו לרישא על סמך בן קודם לבת אשר קודם לגמרי משמע ולכן אי תפסה
שניה מפקינן מינה
ב) תשובה – אלו כיוונה משנה בסיפא למילף דלגמרי קתני ולכן אפילו אי איכא לא שקלי בני הראשונה
הוה לה משנה למידק ולהשתמש בלשון "שניה ויורשי' נוטלין" ולאו בלשון קודמין דאיכא "למיטעי"
ולמימר דמיהת אי איכא שקלי בני ראשונה
 )7מהרש"א
א) קשיא – אם כן ברישא נמי האיך מסקי דקודמת לגמרי משמע ואי תפסה שניה מפקינן מינה – נימא
דאלו בקושטא תפסה מפקינן מינה ה"ל למשנה למיתני בהדיא אשר אי תפסה שניה מפקינן מינה כיון
דאיכא "למטעי" דלאו לגמרי משמע ואשר אי תפסה לא מפקינן מינה
ב) תירוץ
 )iברישא כיון דאשכחן בבן או בת אשר "קודמת" לגמרי משמע ליכא למיטעי כל כך למימר דלאו
לגמרי משמע ודתפיסה מהניא לשניה – דאדרבה סיפא מוכחת אשר במשנה דידן "קודם" משמעו
לגמרי מיהת לגבי הא דתפיסה לא מהניא לבני הראשונה
 )iiמה שאין כן בסיפא אף על גב דנודע לן אשר "בן קודם לבת" לגמרי משמע – מכל מקום אלו
כיוונה משנה למילף דלגמרי קתני ואשר אי איכא לא שקלי בני ראשונה הוה לה משנה למידק
ולהשתמש בלשון "שני' ויורשי' נוטלין" ולאו בלשון קודמין דאיכא למיטעי ולמימר דאי איכא
שקלי בני ראשונה כעין רישא דמשנה דאי איכא שקלא נמי שניה

דף צא.
סוגיא דמותר דינר חלק ב' גמרא הוה אמינא
[דף צא עמוד א] גמרא ה"א כגון שנשא ג' נשים ומתו שתים בחייו כו' ק"ק כיון דבכה"ג
שניהם עושין המצוה ופורעין הכתובה לשמעינן הך מלתא בב' נשים ומתו בחייו ואיכא
בעל חוב דהוה מותר אבל אחת מתה בחייו ואחת במותו ניחא דהוי רבותא טפי בכתובתה
מבעל חוב דבכתובתה השניה אינה פורעת ואפ"ה הוי מצוה כפרש"י לעיל ודו"ק:
 )1ניהדר לסיפא דמשנה כמבואר ברש"י – מי שהיה נשוי אשה ראשונה ומתה בחייו ונשא שניה ומת הוא –
ויורשי הראשונה באין ותובעין כתובת בנין דכרין כמו ששנינו בנין דכרין דיהויין ליכי מינאי כו'– שניה
ויורשיה קודמין שהיא בעלת חוב לגבות כתובתה אבל ראשונים באין לירש את אביהן דהא לגבי כתובת
בנין דכרין אינון ירתון תנן – לפיכך פורעין את החוב תחילה והשאר ירושה
 )2גמרא – שמע מינה כתובה נעשית מותר לחברתה ממאי מדלא קתני אם יש שם מותר דינר
 )3רש"י – כתובה נעשית מותר לחברתה – דאע"ג דלא תקון כתובת בנין דכרין אלא אם כן יש מותר על שתי
הכתובות דינר דלא מיעקרא נחלה דאורייתא – הני מילי כי מתו שתיהן בחייו דתרוייהו אתו בתורת בנין
דכרין ולאו בתורת חוב אבל אחת בחייו ואחת במותו שהשניה נגבית בתורת חוב אין לך ירושה גדולה מזו
ולא מיעקרא נחלה דאורייתא שכשמת נפלו נכסים לפני יורשין וכשיצא שטר חוב על אביהן אלו ואלו עושין
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מצוה לפרוע חובת אביהן לכתובת השניה והיא היא ירושתן לפיכך כתובה זו נעשית כמותר לירושה וגובין
בני הראשונה כתובת בנין דכרין
 )4המשך דגמרא בדף צא.
א) אמר מר זוטרא משמיה דרב פפא הלכתא אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דכרין וכתובה
נעשית מותר לחברתה
ב) קשיא כמבואר ברש"י
 )iבשלמא אי אשמעינן אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דיכרין ולא אשמעינן כתובה
נעשית מותר לחברתה הוה אמינא אי איכא מותר דינר אין אי לא לא
 )iiאלא לשמעינן כתובה נעשית מותר לחברתה ואנא ידענא משום דאחת בחייו ואחת במותו יש להן
כתובת בנין דכרין – דאי בשתיהן בחייו דתרוייהו בתורת בנין דכרין אתו לא מצי למימר כתובה
נעשית מותר לחברתה דהא לאו פריעת חוב הוא ופשיטא דבעינן מותר דינר
ג) תירוץ – אי אשמעינן רב פפא דכתובה נעשית מותר לחברתה ולא אשמעינן הך דאחת בחייו ואחת
במותו
 )iהוה אמינא דאין הכי נמי דאין לאוקמה בנשא שתי נשים ומתו שתיהן בחייו אבל הוינו אוקמה כגון
שנשא שלש נשים ומתו שתים בחייו ואחת במותו והך דמיית לאחר מיתה יולדת נקבה היא ולאו
בת ירושה היא – ולא איצטריך למותר דינר דהרי פרעו בני שתים הראשונת לכתובה השלישית
והיא נעשית מותר לשתים שבחייו ומריבה אין כאן דאלו ואלו בתורת בנין דכרין נוטלין הכתובות
וזו בת השלישית שנטלה משום חוב אין לה לריב שהרי אינה יורשת שתוכל לומר אתם יורשים
הכתובות יתר על החלוקה
 )iiובגוונא דנשא שתי נשים ומתו אחת בחייו ואחת במותו הוה אמינא דליכא כתובת בנין דכרין לבני
השניה דחיישינן לאינצויי שיכול לומר בנה של השניה אתם למה תירשו את אבא יותר ממני שאתם
באים ליטול כתובת אמכם יתר על החלוקה אם נטלתי אני כתובת אמי לא מאבי ירשתי אלא מאמי
 )5מהרש"א
א) קשיא א' – למה לא פירשו בגמרא ביותר פשיטות דהוינא אוקמא מלתי' דרב פפא בב' נשים ומתו בחייו
ואיכא בעל חוב ושניהם עושין המצוה דפריעת בעל חוב ובודאי דמותר מיקרי
ב) קשיא ב' – ואכן לפי האמת דאיכא כתובת בנין דכרין באחת מתה בחייו ואחת במותו למה אשמעינן רב
פפא מילתי' בגוונא זו ולא בגוונא דב' נשים ומתו בחייו ואיכא בעל חוב ושניהם עושין המצוה דפריעת
בעל חוב
ג) תשובה לקשיא ב' – אחת מתה בחייו ואחת במותו הוי רבותא טפי דכתובת השניה אין יורשי' פורעין
אלא מקבלין פירעון ואפילו הכי הוי מצוה אף לבני שניה כפרש"י לעיל דבגוונא דאחת בחייו ואחת
במותו שהשניה נגבית בתורת חוב לא מיעקרא נחלה דאורייתא שכשמת נפלו נכסים לפני יורשין
וכשיצא האי חוב על אביהן אלו ואלו עושין מצוה לפרוע חובת אביהן

סוגיא דמותר דינר חלק ג' תד"ה ומר סבר אפילו מטלטלי
תוס' בד"ה ומ"ס אפילו מטלטלין כו' כיון שיש שם מותר דינר מבעיא ליה כו' עכ"ל וקשה
לי אמאי לא הקשו כן עוד לעיל מיניה דפליגי באחת בחייו ואחת במותו ור"ש מיקל לגבי
תנא קמא לא הל"ל אם יש שם כו' אלא כיון שיש שם מותר כו' ויש ליישב ודו"ק:
 )1ברייתא דף צ :נשא את הראשונה ומתה נשא את השניה ומת הוא באין בניה של זו לאחר מיתה ונוטלין
כתובת אמן – ר' שמעון אומר אם יש מותר דינר אלו נוטלין כתובת אמן ואלו נוטלין כתובת אמן ואם לאו
חולקין בשוה
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 )2רש"י – באים בניה של זו במלתי' דתנא קמא – קא סלקא דעתך אבני שניה קאי והכי קאמר תנא קמא באים
בני השניה שהיא בעלת חוב ונוטלין כתובת אמם אבל לבני ראשונה אין כאן כתובה דקסבר אחת בחייו
ואחת במותו אין להם
 )3גמרא – מאי לאו בהא קא מיפלגי דר' שמעון סבר אחת בחייו ואחת במותו יש להם לבני ראשונה כתובת
בנין דכרין ומר סבר אחת בחייו ואחת במותו אין להם כתובת בנין דכרין
 )4המשך דגמרא
א) לא דכולי עלמא אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דכרין והכא בדינר מקרקעי קמיפלגי תנא
קמא סבר מקרקעי אין מטלטלי לא ור' שמעון סבר אפילו מטלטלי
ב) ומי מצית אמרת הכי והתנן ר' שמעון אומר אפילו יש שם נכסים שאין להם אחריות אינן כלום עד שיהא
שם נכסים שיש להן אחריות יתר על ב' כתובות דינר
ג) אלא הכא בדינר משעבדי קמיפלגי תנא קמא סבר מבני חורין אין ממשעבדי לא ור' שמעון סבר אפילו
ממשעבדי
ד) אי הכי ר' שמעון אומר אם יש שם מותר דינר כיון שיש שם מותר דינר מיבעי ליה
 )5רש"י – אברייתא בדף צ :קאי הואיל ובדאיכא מותר מוקמת לה אלא שמשועבד ור' שמעון לקולא קאמר
הכי איבעי ליה למימר הואיל ויש שם מותר דינר אלו נוטלין כתובת אמן ואלו נוטלין כתובת אמן
 )6תוספות – קשיא – הוה להו להקשות ככה בדרצו למימר לעיל דר' שמעון סבר אפילו מטלטלי
 )7מהרש"א – קשיא – למה לא הקשו כן עוד לעיל מיניה – בדנקטי מתחלה דפליגי באחת בחייו ואחת במותו
ור' שמעון מיקל לגבי תנא קמא וסבר דבני הראשונה יש להן כתובת בנין דכרין – הכי איבעי ליה למימר
הואיל ויש שם מותר דינר אלו נוטלין כתובת אמן ואלו נוטלין כתובת אמן

דף צא:
סוגיא דמותר דינר חלק ד' תוספות ד"ה כך מועטין
[דף צא עמוד ב] בתוס' בד"ה כך מועטין כו' משום דבכל דוכתא אזלינן טפי בתר נחלה כו'
עכ"ל אין לפרש דבריהם דבכל דוכתא היינו בין הכא ובין התם אזלינן בתר נחלה דזה אינו
דהא במרובין ונתמעטו לא אזלינן הכא בתר נחלה דאורייתא אלא דר"ל דודאי במרובין
ונתמעטו פשיטא ליה לתלמודא בין הכא ובין התם דאזלינן בתר שעת מיתה ואז זכו כ"א
לפי זכייתו והתם בנחלה דאורייתא והכא בתקנתא דרבנן כדאמר תלמודא בהדיא הכא והתם
פשיטא במרובין ונתמעטו כבר זכו כו' אלא במועטין ונתרבו הוא דמסתפקא ליה הכא והתם
מעיקרא אם ניזיל בתר שעת מיתה וקאמרי דבין הכא ובין התם אסיקנא דאזלינן ביה טפי
בתר נחלה דאורייתא ועיין עוד מה שכתבנו בזה בפרק מי שמת בחידושינו שם וק"ל:
 )1משנה כמבואר ברש"י – מי שהיה נשוי שתי נשים ומתו ואחר כך מת הוא ויתומים מבקשין כתובת אמן
שכתובת אמם מרובה משל חברתה ואומרים בניה כתובת בנין דכרין נטול וכן אתם והשאר נחלוק ואין שם
אלא שתי כתובות דליכא מותר דינר – חולקין בשוה כשאר כל ירושה לפי הגולגולת – היה שם מותר דינר
אלו נוטלים כתובת אמן ואלו נוטלים כתובת אמן
 )2גמרא כמבואר ברש"י – פשיטא מרובין ונתמעטו שהוזלו קודם ששמאו בב"ד כבר זכו בהן יורשין יורשי
כתובה הגדולה לזכות בכתובת אמם משעת מיתה שהיה שם מותר דינר – מועטין ונתרבו מאי אמר רב נחמן
כשם שמרובין ונתמעטו זכו בהן יורשין כתובה גדולה כך מועטין ונתרבו זכו בהן יורשין כתובה הקטנה
לחלוק הכל בשוה הואיל ובשעת מיתה לא הוה בהו מותר
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 )3תוספות
א) קשיא – בריש מי שמת גבי נכסים מועטים דתיקנו רבנן דהבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים
ובנכסים מרובין דינא דהבנים ירשו נחלתם דאורייתא והבנות יזונו – אמרינן דבין מועטין ונתרבו בין
מרובין ונתמעטו יד הבנים על העליונה והבנים ירשו והבנות יזונו ולא אמרינן מועטים ונתרבו כבר זכו
בהן הבנות
ב) תירוץ – בכל דוכתא אזלינן טפי בתר נחלה דאורייתא
 )4מהרש"א
א) אין לפרש דבריהם דבכל דוכתא היינו בין הכא ובין התם אזלינן בתר נחלה דזה אינו דהא במרובין
ונתמעטו לא אזלינן הכא בתר נחלה דאורייתא לחלוק בשוה
ב) אלא דר"ל דודאי במרובין ונתמעטו פשיטא בין הכא ובין התם דאזלינן בתר שעת מיתה ואז כבר זכו
כל אחד לפי זכייתו התם בנחלה דאורייתא והכא בתקנתא דרבנן – אלא במועטין ונתרבו הוא דמעיקרא
מסתפקא אם ניזל בתר שעת מיתה ומסקי בין הכא בין התם דאזלינן ביה טפי בתר נחלה דאורייתא
דהיינו הכא לחלוק בשוה והתם למימר דהבנים ירשו והבנות יזונו

סוגיא דזבנה חלק א' רש"י ד"ה דזבנה
בפרש"י בד"ה דזבנה לכתובתה דאימיה שהיתה נשואה לאחר כו' עכ"ל נראה מפירושו
לאחר שאינו אביו דאי היה אביו היה יכול למכור גם אם תמות אמו מקודם ואח"כ אביו
שיהיה מכור מה שיירש מאביו אבל הרא"ש כתב פרש"י שמכרה בחיי אביו אם ימות אביו
ואח"כ כו' וצ"ל שלא רצה למכור אלא מה שירש מאמו ולא מאביו וק"ק לפי' ל"ל למימר
כלל שהיה הבעל חי עדיין לא הל"ל אלא שמת כבר ומכר בנו מה שיירש מאמו אם תמות
היא בחיי בנה ודוחק לומר דמעשה שהיה כך היה ויש לומר לדברי התוספות דרבותא
אשמועינן דדבר שלא בא לעולם אפילו בכהאי גוונא דתלוי במיתת הבעל ואח"כ במיתת
האם קנה היכא שבירר המכר וק"ל:
 )1גמרא כמבואר בפירוש ראשון דרש"י
א) ההוא גברא דזבנה לכתובתה דאימיה שהיתה נשואה לאחר ומכר כתובתה בחיי בעלה בטובת הנאה
בדבר מועט מפני שהוא ספק שמא תמות וירשנה בעלה או אפילו ימות בעלה בחייה שמא ימות הבן
בחייה ולא תבא הזכות לידו ואין ללוקח בה כלום – ואמר לי' מוכר ללוקח אי אתיא אם ומערערא לא
מפצינא לך דשלא באחריות אני מוכר לך – שכיבא אימיה ולא אירערא ואתא איהו וקא מערער לומר
אני תחת אמי עומד ואטלנו ואף המעות לא אחזיר דשלא באחריות סבירת וקבילת סבר רמי בר חמא
למימר איהו במקום אימיה קאי
ב) א"ל רבא נהי דאחריות דידה לא קביל עליה אחריות דידיה מי לא קביל
 )2רש"י פירוש ראשון – רבא סבירא לי' דאם יבא המוכר ויערער דין הוא שיחזיר מוכר מעותיו ללוקח
 )3תוספות – שיטת רבינו תם – רבא ס"ל דאם יבא המוכר ויערער דין הוא דזוכה הלוקח ומכירתו דמוכר
קיימת – ומכאן נראה לרבינו תם דהא דאמר ביש נוחלין ובפרק קמא דבבא מציעא מה שאירש מאבא מכור
לך לא אמר כלום הני מילי כשאמר מה שאירש מאבא סתם אבל כשבירר המקח ואמר שדה זו שאירש קנה
ואפי' למ"ד אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם
 )4מהרש"א
א) מהא דאמר רש"י בפירוש ראשון שהיתה נשואה לאחר שאינו אביו אין מכירתו קיימת – נראה דאי היה
אביו ס"ל רש"י דהיה יכול למכור גם אם תמות אמו מקודם ואח"כ אביו שיהיה מכור מה שיירש מאביו
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ב) אבל הרא"ש כתב "פרש"י שמכרה בחיי אביו אם ימות אביו ואח"כ תמות אמו וצריך לומר שלא רצה
למכור אלא מה שירש מאמו ולא מאביו" הרי דנוקט אשר רש"י לא מחלק בין היתה נשואה לאחר או
לאביו
ג) קשיא לפירוש רא"ש דלא רצה למכור אלא מה שירש מאמו – למה לי' למימר כלל שהיה הבעל (דהיינו
אביו לפירוש רא"ש) חי עדיין – לא הוי לי' למימר אלא שמת כבר ולאחר כך מכר בנו מה שיירש מאמו
אם תמות היא בחיי בנה – ודוחק לומר דמעשה שהיה כך היה
ד) ברם לדברי רבינו תם דמכירתו דמוכר קיימת היכא שבירר המכר ניחא – דרבותא אשמועינן דדבר
שלא בא לעולם אפילו בכהאי גוונא דתלוי בין במיתת הבעל בין במיתת האם לאחר מיתת הבעל מכל
מקום קנה היכא שבירר המכר

סוגיא דזבנה חלק ב' תוספות ד"ה דזבנה
תוס' בד"ה דזבנה כו' ולפי לשון ראשון נמי לאו ראיה כמו שפרש"י כו' עכ"ל היינו מה
שפירש דלאו לענין מכירה קאמר אלא לענין חזרת המעות אבל ר"ת דמייתי ראיה מיניה
כמ"ש התוספות לא משמע ליה לפרושי לענין חזרת מעות אלא לענין מכירה וכמ"ש
הרא"ש אבל הב"י טור א"ה סימן ק"ה הבין דברי התוס' בזה בדרך אחר ואין להאריך בו
כי לא כוון יפה ע"ש:
המשך תוספות כמבואר במהרש"א – ולפי לשון ראשון דרש"י לאו ראיה ממילתי' דרבא לשיטת רבינו תם
דמכירתו דמוכר קיימת דלפירוש זו דרש"י לא אמר רבא דמכירתו קיימת אלא אמר שיחזיר מעותיו ללוקח –
אבל ר"ת דמייתי ראיה ממילתא דרבא לא משמע ליה לפרושי לענין חזרת מעות אלא לענין מכירה וכמ"ש
הרא"ש

סוגיא דזקפן עליו במלוה חלק א' תד"ה ראובן שמכר
בד"ה ראובן שמכר כו' דכל מידי דאתא לאשמועינן השתא דא"ל כו' עכ"ל ר"ל למאי
דמסיק רבא אי פקח אידך כו' ודאי ניחא דנקט באחריות אלא למאי דאתי רמי בר חמא
לאשמועינן השתא דלא נחית לאשמועינן אלא מטלטלי שבק אבון גבך כו' והא שייך אפילו
שלא באחריות כו' וק"ל:
 )1גמרא כמבואר ברש"י באמצע דף צב.
א) אמר רמי בר חמא ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות וזקף עליו במלוה שלא נתן לו שמעון דמי
השדה אלא כתב לו שטר חוב עליהם – ומת ראובן ואתא בעל חוב דראובן וקטריף לה משמעון ופייסיה
שמעון לבעל חוב דראובן – דהיינו דבמעות דמי השדה שהיה חייב שמעון בחובו ליתמי פייס את הנושה
בשביל ראובן שבאחריות מכרה לו – ובני ראובן תובעין משמעון שישלם חובו
ב) דינא הוא דאמרי ליה בני ראובן לשמעון אנן מטלטלי (תשלומין אשר היית חייב לאבינו) שבק אבון
גבך והיה בעל חוב של אבינו מסולק ממנו שאין לנו קרקע והמעות לא היה לך ליתן דמטלטלי דיתמי
לבעל חוב לא משתעבדי – ומחמת דאין לנו קרקע גם אתה אין לך לתבוע אותנו על האחריות שקיבלת
מאבינו
ג) אמר רבא אי פקח שמעון כשתבעוהו היתומים יפרע להן קרקע בדמי המעות והדר גבי מנייהו בשביל
אחריות אביהם
 )2תוספות כמבואר במהרש"א – קשיא – אמאי נקט רמי בר חמא באחריות דכל מידי דאתא רמי בר חמא
לאשמועינן היינו דאמרי לי' בני ראובן לשמעון אנן מטלטלי שביק אבינו גבך כו' והא שייך אפי' שלא
באחריות נמי

12

 )3מהרש"א – למאי דמסיק רבא אי פקח אידך כו' ודאי ניחא דנקט באחריות דהרי לאחר דפורע להן קרקע
בדמי המעות הדר גבי מנייהו בשביל אחריות אביהם

סוגיא דזקפן עליו במלוה חלק ב' בא"ד דזקפן במלוה
בא"ד דזקפן במלוה דוקא דאל"ה מאי קאמר דינא הוא כו' עכ"ל ועוד נראה לי לפרש
דזקפן עליו במלוה דוקא דאם לא כן היה יכול למימר שמעון דמחיים תפיסנא כההיא עובדא
דבקרא וכההיא עובדא דמלוגא דשטרי דפרק הכותב דליכא מאן דפליג ביה דנאמן הכא
במגו דפרעתיו אבל בזקפו במלוה וכתב עליו שטר מלוה אינו נאמן לומר מחיים תפיסנא
כיון דבתורת הלוואה בא לידו וק"ל:
 )1גמרא דף פד :ודף פה.
א) לר' עקיבא תפיסת בעל חוב מחיים של לוה מהניא לאחר שמת לוה
ב) ההוא בקרא דיתמי דתפס בעל חוב תורא מיניה – בעל חוב אמר מחיים תפיסנא ליה ובקרא אמר לאחר
מיתה תפסיה אתו לקמיה דרב נחמן אמר ליה רב נחמן לבקרא אית לך סהדי דבעל חוב תפסיה אמר
ליה לאו אמר ליה מגו דבעל חוב יכול למימר לקוח הוא בידי יכול נמי למימר מחיים תפיסנא ליה
ג) ההיא איתתא דהוו מיפקדי גבה מלוגא דשטרי אתו יורשים קא תבעי ליה מינה אמרה להו מחיים תפיסנא
להו אתאי לקמי' דרב נחמן אמר לה אית ליך סהדי דתבעוה מיניך מחיים ולא יהבית ניהליה א"ל לא
א"כ הוי תפיסה דלאחר מיתה ותפיסה דלאחר מיתה לא כלום היא
ד) שים לב – דההיא איתתא שבתחלה נקטה מלוגא דשטרא בתורת פקדון לאו תפיסה מחיים חשיבי אלא
אם כן תבעו מינה בחיים – מה שאין כן מי שידוע דלא נקטי' בתורת פקדון כגון בעל חוב בכהאי גוונא
דההוא בקרא טענה מעולה לי' לטעון אשר מחיים תפס אף על גב דלא תבעוה מיני' מחיים
 )2מהרש"א – להכי נקטי בגמרא דזקפן עליו במלוה דאם לא כן היה יכול שמעון למימר דמחיים תפיסנא
כההיא עובדא דבקרא וכההיא עובדא דמלוגא דשטרי דפרק הכותב והכא נמי אלו לא זקפו במלוה נאמן
לומר תפסתי מחיים במגו דפרעתיו – אבל בזקפו במלוה וכתב עליו שטר חוב אינו נאמן לומר מחיים תפיסנא
כיון דבתורת הלוואה בא לידו כגון ההיא איתתא דלא הימנה רב נחמן דמחיים תפסה כיון דבפקדון אתי לידה

דף צב.
סוגיא דזקפן עליו במלוה חלק ג' רש"י ד"ה ופייסי'
[דף צב עמוד א] בפרש"י בד"ה ופייסיה כו' פייס את הנושה בשביל ראובן שבאחריות
מכרה לו עכ"ל יש לדקדק בפירושו מי הכריחו לכך שפייסו משום דבאחריות מכרה לו
וטעה בדעתו דאחריותו נמי על הני זוזי דיתמי ואימא דבלאו אחריות נמי הוי פייס ליה כדי
להעמיד הקרקע בידו כדאמרינן לעיל ויש ליישב דדעת רש"י הוא דלא יוכל לסלק הבעל
חוב ולפייסו אלא היכא דבאחריות מכרה לו כיון דהמוכר שהוא הלוה יכול לסלקו כך הלוקח
יוכל לסלקו שהוא עומד במקומו אבל היכא שלא מכרה לו באחריות לא יוכל הלוקח לסלק
הבעל חוב דכאיש אחר דמי ודו"ק:
 )1ניהדר לעובדא דרמי בר חמא דקאמרי בגמרא אשר שמעון פייסי' בזוזי לבעל חוב דראובן – ולהא דפירוש
רש"י אשר "פייס את הנושה בשביל ראובן שבאחריות מכרה לו"
 )2מהרש"א

13

א) קשיא – מי הכריחו לרש"י לפרש שפייס את הנושה בשביל ראובן דבאחריות מכרה לו וחשב בטעות
אשר הדר יוכל לתבוע תשלומין לאחריות בגביית זוזי דיתמי ראובן – אימא דבלאו אחריות נמי הוי
פייס ליה כדי להעמיד הקרקע בידו – וכעין זה אמרינן לעיל בחלק א' לרמי בר חמא אשר אין אחריות
מן הענין
ב) תירוץ – דעת רש"י הוא דלא יוכל שמעון לסלק בעל חוב דראובן ולפייסו אלא היכא דבאחריות מכרה
ראובן לשמעון דכיון דראובן המוכר שהוא הלוה יכול לסלקו לבעל חוב דראובן כך שמעון הלוקח
שקנה באחריות יוכל לסלקו שהוא עומד במקומו – אבל היכא שלא מכרה לו באחריות לא יוכל הלוקח
לסלק הבעל חוב דכאיש אחר דמי

תוספות ד"ה ראובן שמכר חלק א'
תוס' בד"ה ראובן כו' דמצי שמעון למימר ליה מאי טעמא כו' אנא בהך תקנתא לא ניחא
לי כו' עכ"ל אף על גב דמסתמא באחריות מכר הבינונית ללוי וצריך לשלם ללוי מ"מ ניחא
ליה טפי הכי כדי להעמיד הקרקע בידו אף על גב שהיא זיבורית וק"ל:
 )1גמרא כמבואר ברש"י – אמר רבה ראובן שמכר כל שדותיו לשמעון אם חזר שמעון ומכר שדה בינונית
ללוי ולא שבק בינונית ביד שמעון ואתא בעל חוב דראובן רצה מזה גובה רצה מזה גובה רצה גובה משמעון
רצה גובה בינונית מלוי כגון אם לא ימצא אצל שמעון משל ראובן אלא זיבורית גובה בינונית מלוי דא"ל
לקחת את שעבודי בינונית שדיני מוטל עליה – ולא אמרן אלא דזבנה בינונית ללוי אבל זבנה עידית וזבורית
ללוי מצי לוי אמר ליה להכי טרחי וזביני ארעא דלא חזיא לך
 )2רש"י – אם מכר ראובן כל שדותיו בשני שטרות ולקח לוי משמעון אותה שדה שלקח שמעון מראובן
בראשונה (כגון דראובן מכר לשמעון בינונית בראשונה וזיבורית באחרונה – ושמעון מכר ללוי אותה
בינונית שלקח שמעון בראשונה) – אז אין גובין מלוי דמצי לוי א"ל לבעל חוב הניח לך שמעון מקום
(מזיבורית) לגבות הימנו כשלקח שדה בינונית בראשונה ואין זו בשעבודך דאין נפרעין מנכסים משועבדים
במקום שיש בני חורין אפילו זיבורית
 )3תוספות – רבי דבעל התוספות מקשי לרש"י הרי מצי שמעון למימר ליה מאי טעמא אמור רבנן אין נפרעין
מנכסים משועבדים במקום שיש שם בני חורין ואפי' הן זיבורית משום תקנה דלוקח ראשון אנא בהך תקנתא
לא ניחא לי כמבואר בדברי רבא בבבא קמא – ולכן שיעבודך אכתי נשאר בבינונית שקניתי בראשונה ושלוי
קנה ממני – והלכך מסיק רבי דלא שאני דין מכר בשני שטרות מן מכר בשטר אחד ורצה משמעון גבי
זיבורית ורצה מלוי גבי בינונית
לקיחה ראשונה
לקיחה אחרונה
מכר ללוי
דין

טבלא א' רבי
בינונית
זיבורית
ראשונה בינוניות
גובה מלוי דשמעון טוען דלא
ניחא לי' בהאי תקנתא

 )4מהרש"א – אף על גב דמסתמא באחריות מכר שמעון הבינונית ללוי וצריך שמעון לשלם ללוי אלו גובה
בעל חוב מן לוי מכל מקום שמעון ניחא ליה טפי הכי כדי להעמיד בידו קרקע שלקח מראובן ולא מכרה
ללוי אף על גב שהיא זיבורית

תוספות ד"ה ראובן שמכר חלק ב' בא"ד להכי טרח
בא"ד דא"ל להכי טרחי כו' אם היו כולם ביד שמעון האחרונה שהיא זיבורית היה מגבה
לו כו' עכ"ל ר"ל דמש"ה לא מצי שמעון למימר לא ניחא לי בהך תקנתא כמו שהקשה
רבי לפ"ה משום כיון דאם היו כולם ביד שמעון האחרונה שהיא זיבורית מגבה והשתא כל
אותו זכות יש לו ללוי לדחות אותו אצל זיבורית שביד שמעון שקנה באחרונה וק"ל:
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המשך תוספות כמבואר במהרש"א – פירכא דבעל התוספות לשיטת רבי – לא מצי שמעון למימר לא ניחא לי
בהך תקנתא כיון דכל זמן שהיו כולם ביד שמעון ודאי אותה שקנה באחרונה שהיא זיבורית הי' שמעון מגבה על
פי תקנתא זו – והשתא טוען לוי להכי טרחי וזבני ארעא שקנה שמעון בראשונה דלא חזיא למיקם קמך כל עוד
שהיתה ביד שמעון כיון דאז ודאי הי' טוען שמעון דניחא לי' תקנתא דרבנן – ואני קניתי זכות שמעון זו לדחות
לבעל חוב אצל זיבורית
לקיחה ראשונה
לקיחה אחרונה
מכר ללוי
דין

טבלא ב' רש"י ותוספות
בינונית
זיבורית
ראשונה בינונית
אינו גובה מלוי דלהכי טרחי וכו'
דבעודם ביד ראובן ודאי הי'
מדחה לבעל חוב לזיבורית מצד
דאז הי' ניחא לי' בתקנתא

תוספות ד"ה ראובן שמכר חלק ג' בא"ד וכן אם לקח שמעון
בא"ד וכן אם לקח שמעון עידית באחרונה ולקח לוי אותה עידית כו' עכ"ל אין רצונו
דמש"ה לא מתוקמא בשני שטרות ולקח עידית באחרונה כו' דהא א"נ בכהאי גוונא גובה
מלוי שלקח העידית מ"מ לא מתוקמא בכהאי גוונא בשני שטרות כיון דבהיפך בלקח עידית
בראשונה ודאי לא גבי מעידית דהא מש"ה לא מתוקמא בב' שטרות ולקח זיבורית ואחר
כך בינונית משום דבהיפך בלקח בינונית בראשונה לא מתוקמא לפי פ"ה אבל רצונם לדחות
דעת רבי בכהאי גוונא בלקח עידית באחרונה דלא מצי שמעון למימר ולדחותו אצל לוי
מהאי טעמא דאנא לא ניחא לי בהך תקנתא דרבנן דהא אם היו כולם ביד שמעון לא היה
מגבה לו מן העידית ואותו זכות יש לו ללוי לדחותו אצל זיבורית ובינונית שביד שמעון
ומ"ש התוספות עוד וכן אם זבן לוי בינונית כו' היינו נמי גם אם לקח לוי אותה בינונית
שלקח שמעון באחרונה יכול לומר לו הנחתי כו' לאו דוקא הוא אלא לשון גמרא הוא כמ"ש
התוספות לקמן דר"ל כל זכות שיש לשמעון כשהיה שדה המכורה אצלו יש עתה ללוי
וע"ז כתבו ומיהו יתכן להיות כו' בשני שטרות ואף על פי כו' והראשונה שלקח לוי בינונית
כו' ר"ל דבכה"ג הוה מתוקמא שפיר בכל גוונא בין בלקח אותה בינונית בראשונה ובין
באחרונה ודו"ק:
 )1המשך תוספות שלא כרבי – וכן אם לקח שמעון עידית באחרונה ולא הניח מקום לגבות ולקח לוי אותה
עידית אינו יכול לגבות מלוי אותה עידית – דלא מצי שמעון טוען אשר עכשיו ניחא לי תקנתא דרבנן דודאי
כל זמן שהיו כולם ביד שמעון היה שמעון מגבה לבעל חוב הבינונית והזיבורית שלקח בראשונה עידית והיה
הרשות בידו לפי שאז הי' טוען אנא לא ניחא לי בהאי תקנתא דאין גובין מנכסים משועבדים וכו' כמבואר
בדברי רבא בבבא קמא – ואותו זכות יש לו ללוי לדחותו אצל זיבורית ובינונית שביד שמעון
לקיחה ראשונה
לקיחה אחרונה
מכר ללוי

טבלא ג' תוספות
בינונית וזיבורית
עדית
אחרונה עידית
אינו גובה מלוי דלהכי טרחי וכו'
דמיהת בעודם ביד ראובן הי'
מדחהו מצד דלא ניחא לי'
תקנתא

 )2מהרש"א
א) שאלה – האם כיוון בעל התוספות לומר דאין לאוקי להך דרבה בשני שטרות בגוונא דטבלא ג' כיון
דבגוונא זו לא מצי בעל חוב לגבות מלוי
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ב) תשובה
 )iלא יתכן דאף אלו בגוונא דטבלא ג' (כשקנה לוי אחרונה עדית) סבירא לן אפילו לרש"י ותוספות
דבעל חוב גובה מלוי מחמת דשקנה לוי האחרונה לא מצי לוי טעין אשר שמעון הי' טוען דלא ניחא
לי' תקנתא דרבנן – מכל מקום אין לאוקמה להך דרבה ככה – כיון
( )1דבהיפכו בגוונא דטבלא ד' (בקנה לוי הראשונה עדית וטוען אשר כשהיו כולם ביד שמעון
ודאי הי' שמעון טוען דניחא לי' תקנתא דרבנן) לשיטת בעל התוספות ודאי לא גבה בעל חוב
מלוי כעין דקבענו בגוונא דטבלא ב'
( )2ולא אוקים רש"י הך דרבה בב' שטרות אלא בגוונא דבין בו ובין בהפכו מצי בעל חוב גובה
מלוי
לקיחה ראשונה
לקיחה אחרונה
מכר ללוי

טבלא ד' היפכו דטבלא ג'
עדית
בינונית וזיבורית
ראשונה עדית
אינו גובה מלוי דלהכי טרחי וכו'
דבעודם ביד שמעון הי' מדחה
לבעל חוב לבינונית וזבורית מצד
דניחא לי' בתקנתא

 )iiוהא ראי' (דלרש"י לא אוקמינן הך דרבה אלא דבגוונא דבין בו ובין בהפכו מצי בעל חוב גובה
מלוי) – דאי סבירא לן דלא מצי לוי טעין אשר שמעון הי' מדחה לבעל חוב בטענה דלא ניחא לי'
תקנתא דרבנן – תיקשי למה לא אוקמה רש"י בב' שטרות כבטבלא ה' (דהיינו היפכו דטבלא ב')
וגובה מלוי מחמת דקנה לוי האחרונה ולוי לא מצי טעין אשר שמעון הי' מדחה לבעל חוב בטענה
דלא ניחא לי' תקנתא דרבנן
לקיחה ראשונה
לקיחה אחרונה
מכר ללוי
דין

לקיחה ראשונה
לקיחה אחרונה
מכר ללוי
דין

טבלא ב' רש"י ותוספות
בינונית
זיבורית
ראשונה בינונית
אינו גובה מלוי דלהכי טרחי וכו'
דבעודם ביד ראובן ודאי הי'
מדחה לבעל חוב לזיבורית מצד
דאז הי' ניחא לי' בתקנתא

טבלא ה' רש"י ותוספות
זיבורית
בינונית
אחרונה בינונית
גובה מלוי דלוי לא מצי טעין
דבעודם ביד שמעון הי' מדחהו
מצד דלא ניחא לי' תקנתא

 )iiiאלא לא בא בעל התוספות אלא לדחות דעת רבי אף בגוונא ג' ולמימר דאף בגוונא זו לא מצי בעל
חוב גבי מן לוי מחמת דלוי מצי טעין אשר שמעון הי' טוען דלא ניחא לי' תקנתא דרבנן
 )3המשך דגמרא ומהרש"א
א) המשך דגמרא – ובינונית נמי לא אמרן אלא דלא שבק בינונית דכוותה אבל שבק בינונית דכוותה מצי
אמר לי' הנחתי לך מקום לגבות הימנו
ב) תוספות ד"ה אבל שבק – לאו דווקא קאמר "הנחתי לך מקום לגבות הימנו" דלא שייך לומר הכי אלא
ללוקח ראשון בטענה נגד בעלים ולא ללוקח שני בטענה נגד לוקח ראשון – ועיקר טעמא לא הוי אלא
משום מה מכר ראשון לשני כל זכות שתבא לידו ושמעון היה יכול לדחותו אצל בינונית אחרת דכוותה

16

ג) המשך תוספות ד"ה ראובן שמכר כמבואר במהרש"א – וכן בגוונא דהיו לראובן ב' שדות בינוניות וקנה
שמעון בינונית א' בראשונה ובינונית ב' באחרונה ומכר שמעון ללוי בינונית ב' ושבק בינונית א' יכול
לוי לומר הנחתי לך מקום לגבות ממנו אף על פי שלקח שמעון בשני שטרות
ד) המשך מהרש"א – גם בדברי תוספות אלו לשון הנחתי לך מקום לגבות לאו דוקא הוא אלא רצונם
לומר כל זכות שיש לשמעון כשהיה שדה המכורה אצלו יש עתה ללוי
 )4המשך תוספות כמבואר במהרש"א
א) ומיהו יתכן דמצי בעל חוב גבי מלוי בגוונא דטבלא ו' ואף על פי שלקח לוי משמעון הראשונה בענין
שהאחרונה עידית והראשונה שלקח לוי בינונית ולא שבק בינונית דכוותה – והיינו טעמא דודאי לא הי'
שמעון מדחה לבעל חוב לעדית בטענה דלא ניחא לי' תקנתא דרבנן
לקיחה ראשונה
לקיחה אחרונה
מכר ללוי
דין

טבלא ו' ומיהו יתכן להיות
בינונית
עדית
ראשונה בינונית
יתכן להיות דגבה

ב) וכן בהפכו בגוונא דטבלא ז' היכא שבינונית שלקח לוי היתה האחרונה דודאי דלא הי' שמעון מדחה
לבעל חוב לעדית בטענה דניחא לי' תקנתא דרבנן
טבלא ז' ומיהו יתכן להיות (הפכו דטבלא ו')
עדית
לקיחה ראשונה
בינונית אחרונה
לקיחה אחרונה
אחרונה בינונית
מכר ללוי
יתכן להיות דגבה
דין

דף צב:
תוספות ד"ה אבל שבק
[דף צב עמוד ב] בד"ה אבל שבק כו' דהכא מייתי בתר הכי ומסתמא מיירי נמי ביתמי
עכ"ל ובפ"ק דב"ק תירצו בע"א דא"ל לכי תיהדר וק"ל:

תוספות ד"ה דינא הוא חלק א'
בד"ה דינא הוא כו' אית ליה ארעא אחריתי דליכא למימר להעמידה כו' כ"ש קרובים שלא
יהיו פסולים משום תרעומת כו' עכ"ל ר"ל דקרובים פסולים בין לזכות ובין לחובה וה"נ
כשקיימו השטר של בעל חוב יהיה ללוקח תרעומת על ראובן ואין להקשות דאימא דאיירי
בדלית ליה ארעא אחריתא וכשיקיימו השטר של בעל חוב יעידו את חובתו שלא להעמידה
בפני בעל חוב של ראובן דיש לומר דלא שייך הכא שהוא עושה כן כדי להעמידה בפני
בעל חוב שלא יהיה לוה רשע ולא ישלם כיון דכנגד בעל חוב הוא טוען ה"ל כנגד בעל חוב
אחר לוה רשע וגו' והתם לא איירי שטוען כנגד בעל חוב אלא לגבי המערער שאומר דשל
אבותי הוא ודו"ק:
 )1גמרא כמבואר ברש"י
א) אמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות ואתא בעל חוב דראובן וקטריף לה מן שמעון – דינא
הוא דאזיל ראובן ומפצי לבעל חוב אם יש לראובן עליו שום גלגול דברים לחשוב חוב כנגד חוב או
למימר לבעל חוב אישתבע לי דלא פרעתיך – ולא מצי בעל חוב למימר לאו בעל דברים דידי את כיון
דאיני טורף ממך כלום משום דאמר ליה ראובן דמפקת מיניה דשמעון עלי הדר
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ב) ואיכא דאמרי אפילו מכרה ראובן לשמעון שלא באחריות נמי לא מצי אמר ליה בעל חוב לראובן לאו
בעל דברים דידי את דאמר ליה ראובן לא ניחא לי דתהוי לשמעון תרעומת עלי
 )2תוספות כמבואר במהרש"א
א) מקשים מאי נפקא מינה שיטעון עמו ראובן ולא שמעון מה ירויח שמעון בכך הלא כל מה שיטעון ראובן
יטעון שמעון
ב) שאלה – שמא נתרץ כגון שיש עדים הקרובים לראובן ואינם קרובים לשמעון והני עדים רוצים לקיים
לשטר לטובת בעל חוב ולחובת שמעון ולכן רוצה שמעון שישתעי ראובן דינא לפסול להני עדים דהרי
קרובי בעל דין פסולין להעיד אפילו לחובתו
ג) תשובה – לא יתכן – דבגוונא דאיכא דאמרי (במכרה ראובן לשמעון שלא באחריות) אמרינן בבבא
בתרא דמצי ראובן גופיה להעיד לו עליה הגם דנוגע שלא יהא לשמעון תרעומות עליו – וכל שכן
בסוגיא דידן דקרובי ראובן כשרים להעיד
 )3מהרש"א
א) בהמשך סוגיא דבבא בתרא איתא דמיהת אלו אין לראובן קרקע אחרת לא מצי ראובן להעיד על שדה
שמכר שלא באחריות לפי שנוגע בעדותו שרוצה להעמיד לשדה ביד שמעון כדי שיוכל שום בעל חוב
דראובן למיגבי מינה
ב) ותיקשי על קושיית תוספות דאימא דבסוגיא דידן איירי בגוונא שאין לראובן קרקע אחרת ולכן אלו
משתעי ראובן עם בעל חוב שלו נפסלים קרובי ראובן מלהעיד
ג) תירוץ – בבבא בתרא איירי כשבא ראובן להעיד נגד מערער שאומר של אבותי הוא ופסול להעיד
כשאין לראובן קרקע אחרת הוא מחמת דיש לו נגיעה שתישאר הקרקע ביד שמעון שמחזיק בה כדי
שיוכל בעל חוב דראובן לגבות הימנה ולא יהא ראובן לוה רשע ולא ישלם – אבל בסוגיא דידן דאיירי
בגוונא דראובן רוצה למשתעי דינא נגד בעל חוב שלו כבר הוי לוה רשע ולא ישלם וליכא למימר דיש
לו נגיעה שלא יהא לוה רשע ולא ישלם

תוספות ד"ה דינא הוא חלק ב' בא"ד ואם תאמר
בא"ד ואם תאמר אם כן המוצא שטר שכתוב בו הנפק כו' מ"מ תקשי מדאמר שמואל התם
המוצא שטר הקנאה כו' עכ"ל יש לדקדק בדבריהם דטפי בפשיטות ה"ל להקשות מעיקרא
מהך דאמר שמואל במוצא שטר הקנאה בין להאי תירוצא דלעיל דלא טענינן מזויף ליתמי
וללקוחות ובין להאי תירוצא דהיכא דאתרע בנפילה ניחוש לקיימו בטעות ואמאי יחזיר
ובלאו תירוץ כלל נמי תקשי להו בפשיטות מדשמואל אדשמואל דהתם במצא שטר חוב
קאמר לא יחזיר משום דאין חייב מודה והכא בשטר הקנאה קאמר דיחזיר אף על גב שאין
חייב מודה כדמוכח התם דאיירי בכהאי גוונא ואל"כ לא תקשי להו נמי ליחוש לזיופי גבי
יתמי ולקוחות ויש ליישב דודאי הך דשמואל בשטרי הקנאה משמע להו דאין הלוה שם
מדקאמר התם ואי משום שמא כתב ללוות ולא לוה כו' כמ"ש התוספות שם ולכך לא תקשי
להו מעיקרא אלא משטר שכתוב בו הנפק להאי תירוצא בתרא דניחוש לקיים הזיוף ואהא
כתבו לתרץ כיון דאפילו לפי תירוצא קמא ל"ק לן משטרי הקנאה משום דמשמע דאין
הלוה שם הכא נמי איכא לאוקמא הך דשטר שכתוב בו הנפק ולפלוגי בהכי וכתבו עוד א"נ
כיון דמקוים כו' דא"נ גבי שטר הנפק לית לן לאוקמא בכהאי גוונא דאין הלוה שם כיון
דלא מוכחא כההיא דשטרי הקנאה מכל מקום יש לומר כיון דמקוים דקדקו ביה ב"ד כו'
ותו לא מידי וק"ל:
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 )4משנה בבבא מציעא – מצא שטרי חוב אם אין בהן אחריות נכסים יחזיר למלוה מפני שעל כל פנים אין ב"ד
נפרעין מהן – אם יש בהן אחריות נכסים לא יחזיר למלוה מפני שב"ד נפרעין מהן
 )5גמרא שם לשמואל – איירי באין חייב מודה שאינו מזויף והא דקתני "אין בהן אחריות נכסים יחזיר" אתיא
כר' מאיר דאית לי' דבשטר שאין בו אחריות אין גובין אפילו מן בני חורין
 )6תוספות
א) קשיא – אמאי לא מחזירין למלוה אף שטר שיש בו אחריות – הרי אלו לבסוף יקיים לשטר יבורר
דאינו מזויף ושפיר יגבה מלוה בי' – ואלו לא יקיים לשטר אכתי יטעון לוה דמזויף ולא יוכל מלוה
למיגבי בי'
ב) תירוצא קמא דרבי דבעל התוספות – חיישינן שמא ימות לוה ומן הדין לא טוענין מזויף ליתמי בשטר
שאינו מקוים
ג) תירוצא בתרא מסקנא דבעל התוספות – לעולם אימא לך שלא כשיטת רבי ובקושטא טוענין ב"ד מזויף
ליתמי בשטר שאינו מקוים –– והיינו טעמא דלא יחזיר דמחמת ריעותא דנפילה חוששין דבקושטא
מזויף ודאלו מחזירין לשטר למלוה יכול להיות דב"ד שלאחר כך יקיימו לשטר בטעות ויטרוף בו מלוה
שלא כדין מן לוה עצמו אף על גב דטוען מזויף ומן יתומים אף על גב דאנן טענינן להו מזויף
 )7המשך דגמרא בבבא מציעא – המוצא שטר שיש בו הנפק (שטר מקוים) – יחזיר למלוה דמחמת דכבר
קיימוהו בית דין לית למיחש לזיוף
 )8המשך תוספות
א) קושיית "ואם תאמר"
 )iלשיטת תירוצא בתרא דשטר שנמצא ואין בו הנפק לא מחזירין אותו מטעם דמחמת ריעותא דנפילה
חיישינן לא זו בלבד דמזויף אלא אף זו שיכול להיות דב"ד שלאחר כך יקיימו אתו בטעות – א"כ
המוצא שטר שכבר כתוב בו הנפק אמאי יחזיר ניחוש דבטעות קיימו אותו
 )iiשים לב דלתירוצא קמא דרבי ניחא דלא חיישינן אשר ב"ד יקיימו שטר מזויף
ב) תירוץ א' לקושיית ואם תאמר
 )iשאני ההיא דשטר שכתוב בו הנפק דיחזיר דאיירי בדליתא ללוה ולא טעין מזויף – ולא חיישינן
אשר ב"ד יטעו ויקיימו לשטר מזויף אלא בגוונא דלוה עומד לפנינו וטוען מזויף
 )iiוהא ראיה דאמר שמואל דהמוצא שטר הקנאה (שאינו מקוים וכתוב בו שקנו ממנו שאפילו אם לא
ילוה לוה שיעבד עצמו לשלם את המעות) יחזיר לבעלים אפילו באין חייב מודה אשר אינו מזויף
– ואפילו אזלת לשיטת תירוצא קמא דרבי תיקשי דניחוש להפסידא דיתמי כיון דלא מקויים ושמא
מזויף הוא – אלא על כרחך אית לן למימר דאיירי בגוונא דלוה אינו עומד לפנינו ואינו טוען מזויף
ולהכי לא חיישינן לזיוף
 )9מהרש"א
א) קשיא – בפשיטות ה"ל להקשות מעיקרא מהא דאמר שמואל במוצא שטר הקנאה דיחזיר בין לתירוצא
קמא דלא טענינן מזויף ליתמי ובין לתירוצא בתרא דהיכא דאתרע בנפילה חיישינן אשר יקיימו בטעות
– ואף אלו אין הולכין בב' הני שיטות תרוייהו נמי תקשי להו בפשיטות מדשמואל אדשמואל דהתם
במצא שטר חוב שיש בו אחריות קאמר לא יחזיר משום דאין חייב מודה והכא בשטר הקנאה קאמר
דיחזיר אף על גב שאין חייב מודה
ב) תירוץ – הך דשמואל בשטרי הקנאה משמע להו ביותר דאין הלוה שם כמו שכתבו התוספות שם מטעם
שאינו מעניננו – ולכך לא קשיא לתוספות מעיקרא אלא משטר שכתוב בו הנפק דיחזיר שלכאורה
מיירי דאיתא ללוה שם וטוען מזויף הגם דמקוים ומקשי אשר לתירוצא בתרא ניחוש אשר קיימו בית
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דין הזיוף בטעות – ואהא כתבו לתרץ כיון דאפילו לפי תירוצא קמא לא קשיא לן משטרי הקנאה משום
דמשמע דאין הלוה שם הכי נמי איכא לאוקמא הך דשטר שכתוב בו הנפק בדאין הלוה שם
 )10המשך תוספות – תירוץ ב' לקושיית ואם תאמר (יבואר במהרש"א להלן) – "אי נמי כיון דכבר בא לפנינו
מקויים נוקטין דדקדקו ביה בית דין וההיא דמצא שאני שבא לפנינו כשאינו מקויים ולכן אתרע בנפילה
וחיישינן שמא יקיימו אותו ב"ד בטעות"
 )11מהרש"א – פירוש אפילו אלו נוקטין שלא כתירוץ א' דגבי שטר הנפק לית לן לאוקמא בכהאי גוונא דאין
הלוה שם כיון דלא מוכחא ביותר כההיא דשטרי הקנאה – מצינו לתרץ קושיית "ואם תאמר" דבמצא שטר
הנפק כיון דכבר מקוים נוקטין דדקדקו ביה ב"ד ולכן מחזירין אותו למלוה {דאי לאו הכי אין לדבר סוף}
– מה שאין כן במצא שטר דאכתי אינו מקוים אין מחזירין אותו למלוה דחוששין שמא מזויף ויטעו בו ב"ד
ויקיימו אותו לעתיד {וכדי שלא להפסיד הוה לי' למלוה לקיים שטרו}

תוספות בא"ד ואת"ל
בא"ד ואת"ל דלא טענינן מזויף מ"מ יגבה דהא נקיט שטרא כו' עכ"ל לרב דס"ל מודה
בשטר שכתבו א"צ לקיימו מוכח לה אבל לשמואל דס"ל דצריך לקיימו ליכא לאוכוחי מידי
דאיכא למימר דלא טענינן ליתמי מזויף אלא פרוע וכך כתבו התוספות בהדיא הוכחה זו
לרב ולא לשמואל בפרק קמא דמציעא ע"ש:

דף צג.
סוגיא דיצאו עליו עסיקין חלק א' תוספות ד"ה עד שלא
דף צג עמוד א] בד"ה עד שלא כו' אר"ת ואפילו נתן המעות וכגון כו' וקמ"ל כו' עכ"ל
ר"ל דלא ניחא ליה לפרש כפירוש רש"י שלא נתן המעות עדיין דהא פשיטא הוא כיון
דלא החזיק וגם לא נתן המעות שיכול לחזור אלא דאיירי בנתן המעות ואף על גב דמעות
קונות מן התורה איירי במקום דאין קונין בכספא עד שיכתוב שטר וקמ"ל דמותר לחזור
ואפילו מי שפרע ליכא בחוזר כהאי גוונא וק"ל:
 )1גמרא – אמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות ויצאו עליו עסיקין – עד שלא החזיק בה יכול
לחזור בו – משהחזיק בה אינו יכול לחזור בו שהקרקע נקנה בחזקה כי א"ל חזק וקני – ומאימת מחזיק בה
מכי דייש אמצרי
 )2רש"י – אם נתן מעות אינו יכול לחזור בו אפילו עד שלא החזיק בה
 )3תוספות (יבואר במהרש"א להלן) – אומר ר"ת שלא כרש"י אלא דאיירי אפילו נתן מעות וכגון דלא קנו
בכספא במקום שכותבין את השטר דלא קנו עד שיכתוב את השטר – וקמשמע לן דיכול ומותר לחזור בו
דהואיל ומפסיד שסבור שיגזלוה ממנו ואשר אפילו מי שפרע ליכא
 )4מהרש"א – לא ניחא ליה לרבינו תם לפרש כפירוש רש"י שלא נתן המעות עדיין דהא פשיטא הוא כיון דלא
החזיק וגם לא נתן המעות שיכול לחזור אלא דאיירי בנתן המעות ואף על גב דמעות קונות מן התורה איירי
במקום דאין קונין בכספא עד שיכתוב שטר וקמ"ל דמותר לחזור עד שהחזיק בה ואפילו מי שפרע ליכא
בחוזר כהאי גוונא

סוגיא דיצאו עליו עסיקין חלק ב' תד"ה ומאימת
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בד"ה ומאימת הוי כו' וריב"ם מפרש שראובן מכר שדה לשמעון וקנה ממנו קנין גמור כו'
עכ"ל ולפי פירוש זה יש לקיים פרש"י לעיל דאיירי שפיר בלא נתן מעות ולא הוה פשיטא
בלא החזיק בה כיון דקנה קנין גמור וכ"ה בתוס' פ"ק דב"ק וב"מ וק"ל:
 )1תוספות
א) תימה מאי קא מיבעיא ליה בגמרא באמרה "מאימת הוי חזקה" וכי אכתי לא אשמועינן דיני חזקה הא
מתני' היא נעל גדר ופרץ כל שהוא וכו' הרי זו חזקה – ובבבא קמא דף ט .מוסיפין תוספות "ועוד דדייש
אמצרא משמע דריסה בעלמא"
ב) וריב"ם מפרש שראובן מכר שדה לשמעון וקנה ממנו קנין גמור – עד שלא החזיק בה אותה חזקה
שתהא גילוי דעת שלא יחזור יכול לחזור – דכי היכי דתקנו רבנן שיהא אדם יכול לחזור בו כל זמן
שעסוקין באותו ענין מפני שלדעת כן הוא קונה ומקנה שיחזור כל מי שירצה כל זמן שעסוקין באותו
ענין הכי נמי דעתו לחזור בו אם יצאו עליה עסיקין קודם אותה חזקה בגילוי דעתו – משהחזיק בה אינו
יכול לחזור בו ומאימת הויא חזקה פי' מאימת הויא ההיא חזקה דאמרי' גלי דעתיה שקיבלה בכל ענין
מכי דייש אמצרי לידע מה היא צריכה
 )2מהרש"א – לפי פירוש ריב"ם יש לקיים פרש"י לעיל דאיירי שפיר בלא נתן מעות אבל קנה בקנין גמור
ורבותא היא אשר מכל מקום מצי לחזור בו כל עוד דליכא נמי גילוי דעת {ועיין בתד"ה משהחזיק בבבא
קמא דף ט .לביאור למה נקטו דאכתי לא נתן מעות}

סוגיא דיצאו עליו עסיקין חלק ג' תד"ה איכא דאמרי
בד"ה א"ד אפילו כו' ואף על גב שהיה מחזיר לו לבסוף כשגזלה כדפרישית גבי שלא
באחריות כו' עכ"ל לכאורה דאדרבה מהאי טעמא כיון דע"כ משלם לו לבסוף יכול לחזור
בו עכשיו דאטרוחי בי דינא ל"ל כדפרש"י מ"מ קאמרי מהאי טעמא אזלינן לאידך גיסא
כיון דלית לך הפסד דמשלם לך לא תוכל לחזור כדפי' לעיל גבי שלא באחריות דלמ"ד נמי
נמצא שאינו שלו חוזר עליו מ"מ כל זמן שלא טרפוה ממנו אינו יכול לחזור בו הכא גבי
אחריות אמדינן דעתיה שאין בדעתו לקנות אלא נכסים משופין כו' ולא ניחא ליה דליקו
בדינא ודיינא משא"כ גבי שלא באחריות לעיל דלא גלי דעתיה על נכסים משופין וכיון
שאין לו הפסד אינו חוזר כל זמן שלא טרפוה ודו"ק:
 )1המשך דגמרא – איכא דאמרי אפילו באחריות נמי דאמר לי' אחוי טירפך ואשלם לך
 )2רש"י – לאיכא דאמרי אפי' באחריות נמי מכרה לו אינו יכול לחזור בו מחמת עסיקין ולא אמרינן סוף סוף
עליה הדר ואטרוחי דייני למה לן
 )3מלשון רש"י משמע אשר ללישנא קמא כיון ד"סוף סוף עליה הדר" מסתבר לחזור מיד דאטרוחי דייני עוד
הפעם למה לן
 )4תוספות ד"ה משהחזיק בה (ודייש אמצרי) אין יכול לחזור בו – ואפילו למ"ד בחזקת הבתים דאפילו מכרו
שלא באחריות אלו נמצאת שאינה שלו חוזר לוקח עליו – הכא כל זמן שלא טרפוה ממנו מודה שאין יכול
לחזור בו דכיון דגובה בסוף מסתבר שלא יחזור מיד
 )5תוספות ד"ה איכא דאמרי – וללישנא קמא שונה באחריות דחוזר מיד – ואף על פי שהי' מחזיר לו לבסוף
כשנמצא שגזולה וכבר פירשו תוספות גבי שלא באחריות דאינו חוזר כל זמן שלא טרפוה דאין לו הפסד
כיון דגובה בסוף – מכל מקום באחריות חוזר מיד דכיון שאין בדעתו אלא לקנות נכסים משופין לא ניחא
לי' דליקו בדינא ודיינא
 )6מהרש"א – קבענו לרש"י אשר מטעם "דסוף סוף עלי' הדר " מסתבר ביותר דחוזר מיד כדי שלא להטריח
דייני עוד הפעם בסוף – מה שאין כן תוספות דאמרי אשר מטעם "סוף סוף" מסתבר ביותר שלא לחזור מיד
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מחמת דאין לו הפסד כיון דגובה בסוף – דתוספות עדיפא להו לנמק כדביארנו דהיינו טעמא דללישנא קמא
באחריות חוזר מיד דאומדין שאין בדעתו לקנות אלא נכסים משופין מה שאין כן שלא באחריות דלא אומדין
דעתי' ככה

סוגיא דחלוקה חלק א' תוספות ד"ה תימא הא סליקת
בד"ה תימא הא סליקת כו' דין ודברים אין לנו עמך בעשרים וחמשה עכ"ל ר"ל דהשתא
לא הוי תקשי לן הא סליקת כו' ומיהו אי הוה תני הכי הוה קשה מאי קמ"ל למתני' כמו
שהקשו התוספות לקמן בסיפא ויש ליישב לפירוש רבינו חננאל לקמן דהכא הוה קמ"ל
מיהא בהני שני בתרייתא דכ"א נוטלת ע"ה ולאפוקי מדרבי דאליביה נוטלין לפי מעות
ולפי זה לקמן גבי בכותבת בעלת ג' שכתבו לא ידע רבי מאי קמ"ל מתני' אין זו קושיא
אלא לפירוש רבינו חננאל אבל לפירוש רש"י קמ"ל שפיר בהך אתתא קמייתא דאינה
נוטלת רק חמשים ולאפוקי מרבי דהיתה נוטלת כל מנה שלה ודו"ק:
 )1משנת ר' נתן – מי שהי' נשוי ג' נשים ומת – כתובתה של זו  100ושל זו  200ושל זו  – 300אם אין שם
אלא  100חולקין בשוה  33לכל אחת משום דכל אחת אית לה שיעבוד שוה במנה ראשונה – היו שם 200
חולקין  – 50 -75 -75היו שם  300חולקין 50 -100 -150
100
200
300

33- 33- 33
50- 75- 75
50- 100- 150

 )2גמרא
א) קשיא א' – בגוונא דהיו שם  – 200תינח אשר אשה א' אין לה חלק במנה שני' אבל תיקשי אמאי נותנין
לאשה א' חצי מנה ראשונה הרי מסברא אין לתת לה אלא שליש מנה ראשונה
ב) תירוץ לקשיא א' – איירי בגוונא דאשה ב' כותבת לאשה א' דאין לאשה ב' דין ודברים במנה ראשונה
ולכן אשה א' חולקת למנה ראשונה דיקא עם אשה ג' ונוטלת  – 50ואשה ב' ואשה ג' חולקות אידך 50
דמנה ראשונה וחולקות נמי מנה שני'
ג) קשיא ב' – כיון דאשה ב' סליקא נפשה מן מנה ראשונה למה חולקת במנה זו עם אשה ג' תימא לה אשה
ג' הא סלקת נפשך מינה
ד) תירוץ לקשיא ב' – אשה ב' לא סליקא נפשה אלא לגבי אשה א' ולא לגבי אשה ג'
 )3תוספות ד"ה תימא כמבואר במהרש"א – קשיא – הוה לה לגמרא לשנויי לקשיא א' דבגוונא דהיו שם 200
אשה ב' ואשה ג' סליקו נפשייהו ביחד מן חלקיהם (דהיינו  8לכל אחת ובסך הכל  )16ב 25-זוזי של מנה
ראשונה ולכן נוטלת אשה א' הני  16בנוסף ל 33-לסך הכל של  – 50ואלו הלכה בגמרא בדרך זו לא הויא
מקשי קשיא ב'
 )4המשך דגמרא
א) בהיו שם  300דחולקין  50 -100 -150איירי בגוונא דאשה ג' כותבת דסליקא נפשה מן מנה ראשונה
בין לגבי אשה א' בין לגבי אשה ב' – ולכן אשה א' ואשה ב' חולקין מנה ראשונה וכל אחת נוטלת 50
– אשה ב' ואשה ג' חולקין מנה שני' וכל אחת נוטלת  50ואשה ג' נוטלת למנה שלישית כולה דהיינו
100
ב) תוספות ד"ה בכותבת – קשיא ג' – "לא ידע רבי מאי קמ"ל מתניתין" כשהיו שם  300דבשלמא בהיו
שם  200קתני רבותא בדין "כותבת" לגבי אשה ב' דסליקא נפשה לגבי אשה א' ולא לגבי אשה ג' –
ברם מאי רבותי' דדין "כותבת" כשהיו שם  300ואשה ג' סליקא נפשה בין לגבי אשה א' בין לגבי אשה
ב'
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 )5ברייתא – משנתינו זו משנת ר' נתן אבל רבי אומר אין אני רואה דברי ר' נתן באלו אלא חולקות בשוה
 )6רש"י לשיטת רבי דחולקות בשוה – כל אחת נוטלת שליש של נכסים כולן ולכן בדאיכא  100כל אחת
נוטלת  –33בדאיכא  200כל אחת נוטלת  66ובדאיכא  300כל אחת נוטלת 100
 )7רבינו חננאל לשיטת רבי דחולקות בשוה – חולקות לפי מעותיהן – דהיינו אשה א' נוטלת ששית מן כל
הנכסים – אשה ב' נוטלת ב' ששיות דהיינו שליש – ואשה ג' נוטלת ג' ששיות דהיינו חצי
משנת ר' נתן
100
200
300

50- 75- 75
50- 100- 150

רבי אליבא דרש"י
חולקין בשוה בשיעבוד
33- 33- 33
66- 66- 66
100- 100- 100

רבי אליבא דרבינו
חננאל חולקין בשוה
לפי מעות
16- 33- 50
33- 66- 100
50- 100- 150

 )8המשך מהרש"א
א) ניהדר למשנת ר' נתן ולתוספות לעיל בד"ה תימא דמקשי דעדיף הוה לה לגמרא ללכת בדרך תוספות
לתרץ קושיא א' בגוונא דהיו שם  200כיון דבדרך זו אין להקשות קשיא ב'
ב) קשיא – בדרך תוספות הוה קשה לן קשיא ג' "מאי קא משמע לן משנה" לא לבד בגוונא ד 300-אלא
אף בגוונא ד200-
ג) תירוץ – לפי פירוש רבינו חננאל כמסוכם בטבלא לא קשה קשיא ג' בגוונא ד 200-דקא משמע לן
דאשה ב' ואשה ג' כל חדא נוטלת  75לאפוקי מרבי אליבא דרבינו חננאל דנוטלין 66-100
ד) שים לב דלרש"י אין לתרץ ככה כיון דלשיטתו אף לרבי לא שונה דין אשה ב' ואשה ג'

סוגיא דחלוקה חלק ב' תד"ה רבי אומר
בד"ה רבי אומר כו' הבכור נוטל פי שנים בשבח כו' לכך נוטל כל מה שחלקו משביח אבל
הכא משועבדים כו' עכ"ל ק"ק לפירוש רבינו חננאל דאייתי ראיה לפירושו מבכור דנוטל
פי שנים בשבח ולא אסיק אדעתיה לחלק בין שבח ובין שיעבוד אמאי לא אייתי ליה ראיה
מגופיה דמתני' דהכא דקתני בסיפא בג' שהטילו לכיס דכך הן חולקין דהיינו לפי המעות
כדפריך לקמן בשמעתין וכן תירץ רש"י הך סיפא דאיכא לפלוגי בין שבח לשיעבוד ויש
ליישב בדוחק דניחא ליה לאקשויי טפי דרבי אדרבי בהדיא אף על גב דהך סיפא דמתני'
דהכא ודאי דאתיא ככ"ע מ"מ אינו מפורש בה דאתיא כרבי ועיין ברי"ף באורך שהסכים
לפרש"י ודחה פירוש רבינו חננאל ודו"ק:
 )1סיפא דמשנה – כי הני גווני דרישא דג' נשים כתובתה של זו מנה וכו' – "כך הן חולקין" ג' שהטילו -100
 300 -200לכיס לקנות סחורה – ומבארין בגמרא (בפירכא לשמואל שאינו מעניננו) דמשמעו דבשבח
הסחורה חולקין כל אחד לפי מעותיו
 )2וניהדר לחלק א' לשיטת רש"י אשר רבי אומר אין אני רואה דבריו של ר' נתן באלו – שאין הני גווני דרישא
דומה לסיפא לשלשה שהטילו לכיס דחולקין לפי מעותיהן דהתם בסיפא שבח מעות שהשביחו מעותיהן
שקלי הלכך כל אחד יטול לפי מעותיו אבל ברישא טעמא משום שיעבודא הוא וכל נכסיו אחראין לכתובתה
הלכך שלש המנים משועבדין לבעלת מנה כשאר חברותיה עד שתגבה כל כתובתה לפיכך חולקות בשוה
כמבואר בטבלא לרבי בסוף חלק א'
 )3תוספות ד"ה רבי אומר – רבינו חננאל לא מחלק בין שבח לשיעבוד ומחמת דקים לי' לרבינו חננאל ממקום
אחר אשר לרבי חולקין בשבח לפי מעות קים לי' לרבינו חננאל שלא כרש"י אשר "חולקין בשוה" לגבי
כתובה נמי לפי מעות משמע כמבואר בטבלא לרבינו חננאל בסוף חלק א'
 )4מהרש"א
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א) קשיא – למה איצטריך רבינו חננאל למיסמך על סייעתא ממקום אחר – הרי מן סיפא דמשנתינו גופה
בגוונא דג' שהטילו בכיס הוי לי' לרבינו חננאל למילף אשר "כן הן חולקין" משמעו דחולקין בשבח
לפי מעות – והא ראי' דבסוגיא דידן אכן מפריכין לשמואל מן משנתינו דבשבח חולקין לפי מעות –
ומהאי טעמא הוצרך רש"י לפי שיטתו בחלק א' לפרש למה שונה דין ג' נשים ברישא דמשנה דאין
חולקין לפי מעות מדין ג' שהטילו בכיס בסיפא דמשנה דחולקין לפי מעות
ב) תירוץ – במשנה לא כתיב בהדיא אשר רבי אית לי' האי דינא דבהטילו לכיס חולקין לפי מעות ועדיף
לי' לרבינו חננאל למייתי סייעתא מסוגיא אחרת דבי' כתיב בהדיא אשר רבי לפי מעות אזל

דף צג:
סוגיא דהשכר לאמצע חלק א' תוספות ד"ה מאי לאו
[דף צג עמוד ב] בד"ה מאי לאו בשור לחרישה ועומד לטביחה איירי מכח קושיא כו' עכ"ל
דאם לא כן טפי ה"ל לאוקמא מסתמא בשור לחרישה ועומד לחרישה דהכי מפרשי מלתיה
דשמואל לרבה וק"ל:
 )1גמרא כמבואר ברש"י
א) אמר שמואל שנים שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים השכר לאמצע וחולקין בשוה
ב) אמר רבה מסתברא מילתיה דשמואל בשור לחרישה ועומד לחרישה אבל בשור לחרישה ועומד לטביחה
זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו – ורב המנונא אמר אפילו שור לחרישה ועומד לטביחה השכר
לאמצע
לביאור מילתי'
דשמואל דלאמצע
רבה
רב המנונא

לחרישה ועומד
לחרישה
בזה אמר שמואל
דהשכר לאמצע
השכר לאמצע

לחרישה ועומד
לטביחה
אבל בזה יאמר לך
שמואל לפי מעותיו
אף בזה אמר שמואל
השכר לאמצע

 )2רש"י
א) שור לחרישה שלקחו בהן שור לחרוש וחורשין בו ואין חלקו של זה מועיל בלא חלקו של זה כלום
הלכך חולקין בשוה – אבל שור לחרישה והשביח בבשר ושחטוהו זה נוטל לפי מעותיו כו' שהרי מתחלק
לאבריו
ב) ונמצא דמסתבר ביותר דהשכר לאמצע בלחרישה ועומד לחרישה ולא מסתבר כל כך דהשכר לאמצע
בלחרישה ועומד לטביחה – ומובן דמסתבר הכי מעט דהשכר לאמצע בלטביחה ועומד לטביחה
 )3ברייתא כמבואר ברש"י
א) רישא – שנים שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים השכר לאמצע
ב) סיפא – לקח זה בשלו שוורים בריאים במאתים וזה בשלו שוורים כחושים במנה ונתערבו – זה נוטל
לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו דשור כחוש אין עבודתו דומה לשל בריא
 )4המשך דגמרא כמבואר בטבלא להלן
א) קשיא א' – מאו לאו דרישא דברייתא איירי בשור לחרישה ועומד לטביחה וקתני השכר לאמצע תיובתא
דרבה
ב) תירוץ – לא – רישא דברייתא איירי בשור לחרישה ועומד לחרישה ואכן בשור לחרישה ועומד לטביחה
זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו וניחא לרבה
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רבה לשיטת שמואל
רב המנונא לשיטת
שמואל
רישא דברייתא
למקשן (לאמצע)
רישא דברייתא
לתרצן (לאמצע)

לחרישה ועומד
לחרישה
השכר לאמצע
השכר לאמצע

השכר לאמצע
וניחא לרבה

לחרישה ועומד
לטביחה
לפי מעותיו
השכר לאמצע
השכר לאמצע
(וקשיא לרבה)
לפי מעותיו

ג) קשיא ב' – אם כן אדתני סיפא לקח זה בשלו וזה בשלו ונתערבו זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי
מעותיו ליפלוג וליתני בדידיה במה דברים אמורים בשור לחרישה ועומד לחרישה אבל בשור לחרישה
ועומד לטביחה זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו
רבה לשיטת שמואל
רב המנונא לשיטת
שמואל
רישא דברייתא
למקשן (לאמצע)
רישא דברייתא
לתרצן (לאמצע)
לתרצן תיקשי
לרבה ליתני סיפא
(לפי מעותיו)

לחרישה ועומד
לחרישה
השכר לאמצע
השכר לאמצע

השכר לאמצע
(וניחא לרבה)

לחרישה ועומד
לטביחה
לפי מעותיו
השכר לאמצע
השכר לאמצע
(וקשיא לרבה)
לפי מעותיו
לפי מעותיו

 )5תוספות כמבואר במהרש"א
א) קשיא לקשיא א' – הרי רבה כבר אוקמה לשמואל בלחרישה ועומד לחרישה ולמה נקט מקשן דקשיא
א' אשר רישא דברייתא בעומד לטביחה איירי ובכן מקשה קשיא א' לרבה – ולמה לא הבין בעצמו אשר
רבה אוקמה לרישא בעומד לחרישה כעין דאוקים רבה למילתא דשמואל
ב) תירוץ – כבר אסיק אדעתא דמקשן דקשיא א' דמסתבר דרישא דברייתא דקתני דהשכר לאמצע אפילו
בעומד לטביחה איירי – דאלו בעומד בטביחה הולכין לפי מעות הוה לה לברייתא בסיפא למיפלג בדידי'
ולמיתני דהולכין לפי מעות בשור העומד לטביחה – כעין דאכן בסוף מקשי בגמרא בקשיא ב' להא
דמתרצי לרבה דברייתא בעומד לחרישה איירי

סוגיא דהשכר לאמצע חלק ב' תד"ה מאי לאו פחתו
בד"ה מאי לאו פחתו כו' לחרישה ועומד לטביחה איירי כו' ותיובתא דרב המנונא עכ"ל
נראה דלא ניחא להו לפרש כפרש"י דלשמואל פריך אפילו לרבה ואיירי מסתמא אף בשור
לחרישה ועומד לחרישה דא"כ ה"ל למירמי הך מתני' דקתני חולקין לפי מעותיו אברייתא
דלעיל דקתני בהדיא השכר לאמצע כשמואל אבל השתא הך מקשה ס"ל דאיכא לאוקמא
מתני' בשור לחרישה ועומד לטביחה וברייתא בשור לחרישה ועומד לחרישה ולא קשה
ממתני' אלא לרב המנונא דאין סברא לאוקמא לרב המנונא לטביחה ועומד לטביחה דאם כן
מאי קמ"ל ומיהו המקשה דלעיל דבעי לפרש הברייתא דלעיל בשור לחרישה ועומד
לטביחה ומכח קושיא מדקתני סיפא הא דלא רמי מתני' אברייתא ע"כ דס"ל דאיכא
לאוקמא מתני' לטביחה ועומד לטביחה ולאו פשיטא הוא וק"ק לפי זה דא"כ אדקשיא
ליפלוג בדידיה לרבה תקשי ליה לרב המנונא נמי ליתני אבל בשור לטביחה ועומד לטביחה
זה נוטל לפי מעותיו כו' ויש ליישב ודו"ק:

25

רבה לשיטת שמואל
רב המנונא לשיטת
שמואל
רישא דברייתא
למקשן (לאמצע)
רישא דברייתא
לתרצן (לאמצע)

לחרישה ועומד
לחרישה
השכר לאמצע
השכר לאמצע

לחרישה ועומד
לטביחה
לפי מעותיו
השכר לאמצע
השכר לאמצע
(וקשיא לרבה)

השכר לאמצע
(וניחא לרבה)

 )1משנה דפחתו – וכן שלשה שהטילו לכיס פחתו או הותירו כך הן חולקין לפי המעות
 )2גמרא – מאי לאו פחתו פחתו ממש הותירו הותירו ממש
 )3כמבואר במהרש"א (ראה טבלא להלן)
א) רש"י מפרש דגמרא נקטי דמשנה דפחתו איירי בשור לחרישה ועומד לחרישה וחולקין לפי המעות
ומקשי לשמואל אפילו לרבה
ב) תוספות מפרשי דגמרא נקטי דמשנה דפחתו איירי בשור לחרישה ועומד לטביחה וקשיא דיקא לרב
המנונא
רבה לשיטת שמואל
רב המנונא לשיטת
שמואל
משנה דפחתו
לרש"י (לפי
מעותיו)
משנה דפחתו
לתוספות (לפי
מעותיו)

לחרישה ועומד
לחרישה
השכר לאמצע
השכר לאמצע

לחרישה ועומד
לטביחה
לפי מעותיו
השכר לאמצע

לפי מעותיו
(וקשיא בין לרבה
בין לרב המנונא)
לפי מעותיו
(וקשיא לרב
המנונא)

 )4מהרש"א
א) שאלה – למה לא ניחא להו לתוספות למיזל בשיטת רש"י
ב) תשובה – קשיא להו דאליבא דרש"י ה"ל למירמי (בין לרבה בין לרב המנונא) דמשנה דפחתו דקתני
לפי מעותיו סותרת לברייתא דקתני לעיל לתרצן בחלק א' דבעומד לחרישה השכר לאמצע
רבה לשיטת שמואל
רב המנונא לשיטת
שמואל
רישא דברייתא
לתרצן (לאמצע)
משנה דפחתו לרש"י
(למעות)

לחרישה ועומד
לחרישה
השכר לאמצע
השכר לאמצע

לחרישה ועומד
לטביחה
לפי מעותיו
השכר לאמצע

השכר לאמצע
(וניחא לרבה)
לפי מעותיו
(וקשיא בין לרבה
בין לרב המנונא)

לפי מעותיו

לפי מעותיו (וקשיא
לרב המנונא)

משנה דפחתו
לתוספות (למעות)

משנה וברייתא
לתרצן סתרי
אהדדי
משנה וברייתא
לתרצן לא סתרי
אהדדי

 )5המשך תוספות – וליכא לתרוצי דרב המנונא אוקי למשנה דפחתו בטביחה ועומד לטביחה כבטבלא דלהלן
– דאם כן פשיטא ולא קא משמע לן משנה מידי
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רבה לשיטת שמואל
רב המנונא לשיטת
שמואל
רישא דברייתא
למקשן (לאמצע)
רישא דברייתא
לתרצן (לאמצע)
משנה דפחתו
לתוספות (למעות)

לחרישה ועומד
לטביחה
לפי מעותיו
השכר לאמצע

לחרישה ועומד
לחרישה
השכר לאמצע
השכר לאמצע

לטביחה ועומד
לטביחה

השכר לאמצע
(וקשיא לרבה)
לפי מעותיו

השכר לאמצע
(וניחא לרבה
השכר לאמצע
(וניחא לרבה)

השכר לאמצע
(לרב המנונא)

לפי מעותיו אליבא
דרב המנונא

 )6מהרש"א
א) קשיא א' לתוספות
 )iניהדר לחלק א' ולקשיא דגמרא שם לרבה דמוכרח אשר ברייתא דקתני לאמצע בשור לחרישה
ועומד לטביחה איירי דאי לאו הכי ליפלוג ברייתא בדידי' וליתני בסיפא דהולכין לפי מעות
בלחרישה ועומד לטביחה
 )iiהשתא כדי שלא למירמי ממשנה דפחתו דקתני למעות לברייתא דקתני לאמצע ואשר למקשה
קבענו דבחרישה ועומד לטביחה איירי – על כרחך דמקשה אוקי למשנה דפחתו דאזלינן בתר מעות
בטביחה ועומד לטביחה ולאו פשיטא הוא
ב) קשיא ב' – כיון דקבענו דלמקשה לאו פשיטא הוא – כמו דמקשה לרבה ליפלוג ברייתא בדידיה וליתני
בסיפא דהולכין לפי מעות בלחרישה ועומד לטביחה – הוי לי' להקשות נמי לרב המנונא ליפלוג ברייתא
בדידי' וליתני אבל בשור לטביחה ועומד לטביחה זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו

סוגיא דרבנן ובן ננס חלק א' תוספות ד"ה מי שהי' נשוי
בד"ה מי שהיה נשוי כו' דה"א דהתם הוא דאין נשבעת ראשונה לשלישית כו' אבל אם
היתה נשבעת אותה שלישית כו' עכ"ל מיהו לכאורה קשה דמדבן ננס נשמע דשבועה לא'
שבועה לק' אף על גב דשלישית נשבעת ראשונה אינה נשבעת אלא פ"א לשניהם ויש
ליישב דה"א קושטא לבן ננס דבהא נמי פליג וס"ל דראשונה נשבעת נמי לשלישית כיון
שגם היא נשבעת ודו"ק:
 )1משנה – מי שהיה נשוי ד' נשים ומת – הראשונה (שכתובתה נכתבה ראשונה) קודמת לשניה ושניה
לשלישית ושלישית לרביעית – וראשונה נשבעת לשניה ושניה לשלישית ושלישית לרביעית והרביעית
נפרעת שלא בשבועה – בן ננס אומר וכי מפני שהיא אחרונה נשכרת אף היא לא תפרע אלא בשבועה
 )2רש"י – הראשונה נשבעת לשניה אם שניה טוענת "הואיל ואת באת ליטול תחלה השבעי לי שלא גבית משל
בעלי כלום דלמא לא משתייר לי נכסים כשיעור כתובתי" ואף שלישית תאמר כן לשניה ורביעית לשלישית
אבל הרביעית נפרעת שלא בשבועה וכגון שהיתומים גדולים וקסבר האי תנא כי אמרו רבנן הבא ליפרע
מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה ביתומים קטנים אמרו ולא בגדולים – והיינו שלא כאביי קשישא
דנבאר שיטתו בחלק ג'
 )3תוספות
א) קשיא – אמאי איצטריך למשנה לגוונא של ד' נשים לקבוע מחלוקת דרבנן ובן ננס הרי בתרי נשים
סגי למילף אשר לרבנן אשה אחרונה לא נשבעת ואשר לבן ננס דנשבעת אף היא
ב) תירוץ
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 )iאיתא בגמרא להלן דמשנה מילף עוד אשר "שבועה לאחד שבועה למאה" דהיינו דסגי לה לראשונה
לישבע במישרין דיקא לשני' ושבועה זו אתיא נמי בעקיפין לטובת שלישית ורביעית – ודשבועת
שני' לשלישית אתיא נמי בעקיפין לטובת רביעית
 )iiבב' נשים לא סגי למילף שבועה לאחד שבועה למאה דהרי ראשונה נשבעת במישרין לשני' וליתא
אשה אחרת אשר שבועת ראשונה בעקיפין אתיא נמי לטובתה
ג) קשיא – מיהת גוונא של שלש נשים מספיק למילף דין שבועה לאחד שבועה למאה דהרי ראשונה
נשבעת במישרין לשני' ולא איצטריך לה לישבע במישרין אף לשלישית
ד) תירוץ
 )iקבענו במשנה אשר לרבנן לא נשבעת אשה רביעית שהיא האחרונה – ולכן אלו קתני במשנה דיקא
אופן ג' נשים מצינו למיטעי ולמימר אליבא דרבנן דהיינו טעמא דראשונה אינה נשבעת לשלישית
משום דשלישית היא עצמה אינה נשבעת ולכן לא מחמרי רבנן אשר ראשונת תשבע אף לשלישית
 )iiאבל השתא דבקושטא קתני גוונא של ד' נשים אשר אף לרבנן איצטריך שלישית לישבע משום
דאינה אחרונה ואפילו הכי ראשונה לא נשבעת לה – מוכרח אשר בכל ענין שבועה לאחד שבועה
למאה
 )4מהרש"א
א) קשיא – אין הכי נמי אשר מן שיטת רבנן בגוונא דג' נשים לית למילף דשבועה לאחד שבועה למאה –
ברם תיקשי דמיהת משיטת בן ננס מצינו למילף בגוונא דג' נשים דשבועה לאחד שבועה למאה דהרי
לדידי' אחרונה אף היא צריכה שבועה
ב) תירוץ – שלא כרבנן דמפרשי בהדיא איזו אשה נשבעת במישרין לאיזו אשה – בן ננס לא קאמר בהדיא
למי הן נשבעות – ולכן מן בן ננס ליכא למילף דין של שבועה לאחד שבועה למאה דיכולנו למיטעי
ולמימר אשר לבן ננס אכן איצטריך כל אשה לישבע במישרין לכל אשה שאחרי'

דף צד.
סוגיא דרבנן ובן ננס חלק ב' תד"ה שנמצאת חלק א'
דף צד עמוד א] בד"ה שנמצאת כו' כפי' רבינו חננאל דאפילו לא נמצאת פליגי כו' כגון
שנמצאת כו' ומש"ה נשבעת אפילו לא נמצאת כו' עכ"ל ר"ל בנמצאת פליגי בפשיטות
תנא קמא סבר מה שגבה לא גבה ובן ננס סבר דגבה אבל בלא נמצאת פליגי לענין שבועה
וק"ל:
 )1גמרא – במאי קמיפלגי תנא קמא ובן ננס אמר שמואל כגון שנמצאת אחת מהן שדה שאינה שלו ובבעל חוב
מאוחר שקדם וגבה קמיפלגי תנא קמא סבר מה שגבה לא גבה ובן ננס סבר מה שגבה גבה
 )2רש"י
א) כגון שנמצאת אחת מן השלש שדות שגבו ג' נשים ראשונות (כגון שדה ג' שגבתה אשה ג') שדה שאינה
שלו שנודע שבעלה גזלה וסוף שיבואו בעלים ויטלוה ממנה וכשבאה אשה ד' לגבות כתובתה משדה ד'
באה אשה ג' שגבתה אותה שדה שנודע שנגזלה ואומרת למחר יבא הנגזל ויטול שדהו מידי ונמצאתי
קרחת רצוני שתשבעי שלא גבית כתובתיך בחיי הבעל (בלשון רבינו תם בחלק ג' "דלא התפיסה צררי")
ב) ובבעל חוב מאוחר שקדם וגבה קמיפלגי תנא קמא סבר מה שגבה לא גבה הלכך למה תשבע אשה ד' –
אם יבא הנגזל ויטרוף מן אשה ג' תחזור אשה ג' על אשה ד' שקדמה וגבתה שדה ד' ותטול מן אשה ד'
מה שגבתה דאשה ד' בעל חוב מאוחר הויא
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ג) ובן ננס סבר בעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה לא גבה הלכך מה שגבתה אשה ד' גבתה ואין אשה
ג' חוזרת עליה לפיכך יכולה אשה ג' להשביע לאשה ד'
 )1המשך דגמרא – רב נחמן אמר רבה בר אבוה דכולי עלמא מה שגבה לא גבה והכא בחיישינן שמא תכסיף
קמיפלגי בן ננס סבר חיישינן שמא תכסיף ותנא קמא סבר לא חיישינן שמא תכסיף
 )2רש"י – בנמצאת שאינה שלו מיירי כדאמר שמואל אבל כולי עלמא מה שגבה לא גבה ואשה ג' חוזרת על
אשה ד' – ושבועה דבן ננס היינו טעמא דקסבר חיישינן שמא תכסיף אשה ד' את השדה שהיא גובה – דהיינו
דכי חזיא דלא משבעינן לה ידעא דהדרא אשה ג' עילוה כשיטלו שדה ג' ולא חיישא אשה ד' לאשבוחי לארעא
אלא שמטה ואכלה – ותנא קמא לא חייש לשמא תכסיף
 )3תוספות כמבואר במהרש"א
א) לשיטת רש"י לשמואל קשה דמשמע מכמה טעמים דאין לאוקי למשנה בגוונא דאיירי שנודע דכבר היא
גזולה
ב) אלא מוכרח כפירוש רבינו חננאל דשמואל דאמר כגון שנמצאת שאינה שלו כך דינו גם כן בשלא
נמצאת שאינה שלו – מחמת דמאותו טעם גופה דבן ננס אית לי' דמשביעה אשה ג' בנמצאת שאין לו –
משביעה אשה ג' נמי בלא נמצאת שאינו שלו לפי שאשה ג' יראה שמא תמצא שדה ג' שאינה שלו ולבן
ננס לא תוכל לחזור על אשה ד' מפני דלשיטתו מה שגבתה גבתה
ג) ואתא רב נחמן ומוסיף דמטעם שמא תמצא שדה ג' שאינה שלו ומטעם "אשה יראה" מצינן לאוקי
לפלוגתא דרבנן ובן ננס אפילו אלו לכולי עלמא מה שגבה לא גבה ולכן לכולי עלמא לא מפסידה אשה
ג' ואינה יראה מכלום – ומכל מקום לבן ננס משביעין אנן לאשה ד' מחמת דאלו חזיא אשה ד' דלא
משבעינן לה יראה אשה ד' דתמצא שדה ג' שאינו שלו והדרא אשה ג' עילוה למיטרף שדה ד' ושמטה
אשה ד' ואכלה ומכסיפה לשדה ד' – ותנא קמא לא חייש לשמא תכסיף ולכן לא משביעין אותה

סוגיא דרבנן ובן ננס חלק ג' בא"ד והכא בחיישינן
בא"ד והכא בחיישינן שמא תכסיף כו' ואור"ת דמשביעין כו' וא"ת אם כן נשביע כל בעל
חוב כו' עכ"ל מה שפירש מהרש"ל בזה (דסד"א) {דהד"א} ודאי דכן הוא שזה לשון
שכתבו התוס' לפי שיראה שמא תמצא כו' לא יפול רק לפירוש רבינו חננאל גם הקושיא
שהקשו התוס' לקמן וא"ת לרבנן נמי תהא האחרונה צריכה שבועה כו' קשה גם לפי
אוקימתא קמייתא דפליגי במה שגבה אם גבה אם לא אך מ"ש מהרש"ל דמה שהביאו
התוס' פירוש ר"ת דמשביעין כו' אם התפיסה צררי כו' היינו לפירוש רבינו חננאל א"א
לומר כן דלפרש"י נמי לא שייכא שבועה אלא משום שמא התפיסה צררי ובין לפירוש
רבינו חננאל ובין לפרש"י טעמא דהא מלתא דאם לא נשביעה תהיה סבורה דודאי דלא
תיקום ארעא בידה אבל בשנשביעה תסבור דתיקום ארעא בידה ולא תכסיף וה"ה דמצי
לפרש בין לפירוש רש"י בין לפירוש רבינו חננאל כדי שתפרש אם נתנה שובר כדאמרינן
בערכין לרבא ולא שייך נמי הכא להשביעה שלא גבתה יותר ושלא זלזלה במכירה דהיינו
דוקא במכרה שלא בב"ד כמ"ש התוספות בפרק אלמנה אבל הכא הא לא מכרה שלא בב"ד
אלא גבתה לעצמה בב"ד כדאמרינן שלא תחוש להשביח גם מ"ש מהרש"ל דמש"ה פריך
לפירושו א"כ בעל חוב נמי הבא ליפרע כו' כדלקמן ולא ס"ל כאביי קשישא אבל מ"מ
נשביע אותו משום שמא יכסיף כו' עכ"ל דברים דחוקים הם לומר שהתוס' סמכו כאן על
תירוצם לקמן {לפי פי'} (לפי') הקונטרס ואין זה אלא דברי נביאות בדברי התוס' אבל
דבריהם נכונים בפשיטות דרצו לומר דכל בעל חוב גם אם הלוה קיים ולא טען השבע לי
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דלא פרעתיך נשביענו דניחוש שמא יכסיף כו' כדאמרינן הכא דהב"ד משביעין אותה
משום צררי דשמא תכסיף ותו לא מידי ודו"ק:
 )1המשך דגמרא – אביי אמר דיתומים גדולים הם הבאים להשביעה ופליגא תנא קמא ובן ננס בדאביי קשישא
דתני אביי קשישא דהא דאמרו יתומים הבא ליפרע מהם לא יפרע אלא בשבועה אף בגדולים אמרו – תנא
קמא לית ליה דאביי קשישא ובן ננס אית ליה דאביי קשישא
 )2המשך לשון תוספות – נראה כפירוש רבינו חננאל (דכבר עסקנו בשיטתו בחלק א') דאפילו לא נמצאת
פליגי דקאמר בן ננס שנשבעת הרביעית מפני שיראה אשה ג' שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ולא
תוכל לחזור על אשה ד' דמה שגבתה גבתה [בדפוסים ישנים התחיל כאן דיבור אחר לפרש אוקימתא דרב
נחמן אבל אומר מהרש"ל דבקושטא הם דיבור אחד כמבואר במהרש"א בסמוך] – ו[לרב נחמן] לכולי עלמא
מה שגבתה לא גבתה והכא בחיישינן שמא תכסיף קמיפלגי דבן ננס משביעין לאשה ד' לפי שיראה שמא
תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ויחזרו עליה כיון דמה שגבתה לא גבתה ואינה חוששת להשביח השדה
ומפסידתו – ואומר ר"ת דמשביעין אותה כדי שתפרוש אם התפיסה צררי
 )3מהרש"א
א) מה שפירש מהרש"ל דדברי ר"ת בפירושו לשמואל ופירושו לרב נחמן (וגם להמשך דברי תוספות)
דהם דיבור אחד ודאי דכן הוא שזה לשון שכתבו התוס' "לפי שיראה שמא תמצא כו אחת מהן שדה
שאינה שלו) לא יפול רק לפירוש רבינו חננאל דמייתי תוספות לפני דעסקי בהך דרב נחמן – גם הקושיא
שהקשו התוספות לקמן "ואם תאמר לרבנן נמי תהא האחרונה צריכה שבועה כדין כל הבא ליפרע
מנכסי יתומים (קושיא זו יבואר להלן)" קשה גם לפי אוקימתא קמייתא לשמואל דמייתי תוספות לפני
דעסקי בהך דרב נחמן
ב) אך מה שכתב מהרש"ל דמה שהביאו התוס' פירוש ר"ת דמשביעין כו' אם התפיסה צררי כו' היינו
לפירוש רבינו חננאל – אי אפשר לומר כן דגם לרש"י נשבעת שלא התפיסה צררי ובין לפירוש רבינו
חננאל ובין לפרש"י טעמא דבן ננס לרב נחמן דאם לא נשביעה שלא התפיסה צררי תהיה סבורה דודאי
דלא תיקום ארעא בידה אבל בשנשביעה תסבור דתיקום ארעא בידה ולא תכסיף
 )4המשך תוספות
א) נקודה א' – קשיא לשיטת רבינו תם – ואם תאמר אם כן לבן ננס נשביע כל בעל חוב דניחוש שמא
יכסיף מפני שחושש דיש בעל חוב קדום שיטרוף ממנו
ב) נקודה ב'
 )iקשיא – לאוקימתא דשמואל ולאוקימתא דרב נחמן – מה לי דאית להו לרבנן (לשמואל) מה שגבה
לא גבה ודאית להו לרבנן (לרב נחמן) דלא חיישינן שמא תכסיף – מכל מקום תהא אשה ד' צריכה
שבועה לרבנן כדין כל הבא ליפרע מנכסי יתומים
 )iiתירוץ לקשיא דנקודה ב' – כמו שפירש רש"י במשנה – להני אוקימתי דשמואל ורב נחמן ביתומים
גדולים איירי ורבנן לית להו הא דאביי קשישא
 )5המשך מהרש"ל – ביאור לנקודה א' – תוספות מקשי לרבינו תם אם כן בעל חוב נמי הבא ליפרע אפילו
מנכסי יתומים גדולים נשביע אותו שמא יכסיף דגם הוא מתיירא לשמא יקדים בעל חוב אחר
 )6המשך מהרש"א – דברי מהרש"ל דחוקים דסבר שהתוס' סמכו כאן על תירוצם לאחר כך בנקודה ב' להקשות
דנשביע לבעל חוב ליתומים גדולים – אבל דבריהם נכונים בפשיטות דרצו לומר דלכל בעל חוב ניחוש שמא
יכסיף כו' גם אם הלוה קיים כדאמרינן הכא דהב"ד משביעין אותה משום צררי דשמא תכסיף – ואל תיקשי
דאם הלוה קיים אכן מצי לוה למימר לבעל חוב השבע לי דלא פרעתיך דתריץ דמקשי תוספות דנשביענו
אנן אף אלו לא טען לוה דהשבע לי
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סוגיא דרבנן ובן ננס חלק ד' בא"ד וא"ת למאן דלית לי' דאביי
קשישא
בא"ד ואם תאמר למאן דלית ליה דאביי קשישא היכי מפרש הנפרעת מנכסי יתומים כו'
עכ"ל לכאורה זו הקושיא אין לה מקום כאן אלא לקמן דמשני תנא קמא לית ליה דאביי
קשישא כו' ה"ל להקשות כן בפשיטות דהיכי מפרש הנפרעת כו' ונראה דודאי להאי
אוקימתא דלקמן דפליגי תנא קמא ובן ננס בדאביי קשישא איכא למימר דההיא דנפרעת
מנכסי יתומים כו' אתיא כבן ננס דאית ליה דאביי קשישא ולהכי לא תקשי להו אלא להנך
אוקימתא קמייתא דלא פליגי בדאביי קשישא אלא בקדם וגבה או בשמא תכסיף וכולי
עלמא לית ליה דאביי קשישא כפירוש הקונטרס דבהא לא פליגי היכי מפרש ההיא דנפרעת
כו' ולא תקשי להו נמי לקמן בדיבור זה להך אוקימתא דלקמן דאי נמי כבן ננס אתיא הא
דאביי קשישא מכל מקום תקשי מדאביי קשישא מהא דקאמר ואצ"ל קטנים דמשמע
דגובין מהן בשבועה למאן דאמר דאין נזקקין לנכסי יתומים קטנים אלא אם כן כו' דאיכא
למימר להך אוקימתא כיון דאתיא כבן ננס אימא דבכולה מלתא פליגי דלבן ננס בגדולים
בעי שבועה ובקטנים נמי גובין מיהת בשבועה ולרבנן בגדולים לא בעי שבועה ובקטנים
אין נזקקין כלל אבל להנך תרתי אוקימתי קמייתא דלא פליגי תנא קמא ובן ננס בדאביי
קשישא כלל וכולי עלמא לית להו הא דאביי קשישא בהא דגדולים בעו שבועה (וא"כ
תקשי) {ולכן קשיא} להו שפיר מיהת מדאביי קשישא שגובין מקטנים ממתני' דנפרעת
כו' דכיון דבגדולים לכולי עלמא לית להו דאביי קשישא ליכא לאוקמא הך דנפרעת כו'
אלא בקטנים ואהא תרצו לקמן דלמ"ד אין נזקקין צ"ל דלית ליה אלא הך אוקימתא
בתרייתא דפליגי בדאביי קשישא בתרתי בין בגדולים ובין בקטנים והך דנפרעת כבן ננס
אתיא וכמ"ש מהרש"ל בתרוצם לקמן בסוף הדיבור ותו לא מידי ודו"ק:
 )1נהדר לחלק ג' לנקודה ב' דתוספות מקשי לשמואל ורב נחמן – לרבנן נמי תהא האחרונה צריכה שבועה
כדין כל הבא ליפרע מנכסי יתומים ומתרצי דיש לפרש כפירש"י במשנה דביתומים גדולים איירי ורבנן לית
להו דאביי קשישא
 )2המשך תוספות יבואר במהרש"א בסמוך – קשיא – למאן דלית ליה דאביי קשישא היכי מפרש הא דתנן
הנפרעת מנכסי יתומים לא תפרע אלא בשבועה והא דתנן אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה
– דביתומים גדולים אינה צריכה שבועה וביתומים קטנים נמי ליכא לאוקמא דאם כן תיקשי למאן דאמר
אין נזקקין לנכסי יתומים קטנים אלא אם כן רבית אוכלת בהן
 )3מהרש"א
א) קשיא לתוספות – במקום להקשות "למאן דלית ליה דאביי קשישא" – עדיף הוה להו להקשות
קושיתייהו לאוקימתא דאביי אשר קובעת בבירור דרבנן דמשנה לית להו דאביי קשישא
ב) תירוץ
 )iלאוקימתא דאביי דפליגי תנא קמא ובן ננס בדאביי קשישא איכא למימר דההיא דנפרעת מנכסי
יתומים לא יפרע אלא בשבועה אתיא כבן ננס דאית ליה דאביי קשישא
 )iiו באמרם "למאן דלית לי' דאביי קשישא" כיוונו לרבנן ובן ננס תרוייהו לאוקימתי דשמואל ורב
נחמן דפליגי רבנן ובן ננס דיקא בקדם וגבה או בשמא תכסיף אבל תרוייהו לית להו הא אביי
קשישא כפירוש רש"י במשנה – והגם דלא פירש רש"י במשנה בהדיא אלא דרבנן דהני אוקימתי
לית להו דאביי קשישא מכל מקום נוקט מהרש"א אשר כיוון רש"י נמי לבן ננס דלא מסתבר דפליגי
רבנן ובן ננס בין בקדם וגבה ושמא תכסיף בין בדאביי קשישא
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ג) קשיא – למה אמרו תוספות אשר לאוקימתא דאביי לא קשה מידי מחמת דהך דנפרעת אתיא כבן ננס
דגדולים צריכין שבועה כבשיטת אביי קשישא – הרי מהא דקתני בברייתא דאביי קשישא "ואין צריך
לומר דקטנים צריכי שבועה" מיהת תיקשי למאן דאמר דאפילו בשבועה אין נזקקין לנכסי יתומים
קטנים אלא אם כן רבית אוכלת בהן
ד) תירוץ
 )iלאוקימתא דאביי ניחא להו דאיכא למימר כיון דפלוגתא במשנתינו מבוססת על דאביי קשישא
אימא דבכולה מלתא דאביי קשישא פליגי רבנן ובן ננס – דלבן ננס בגדולים בעי שבועה ובקטנים
נמי גובין מיהת בשבועה ולרבנן בגדולים לא בעי שבועה ובקטנים אין נזקקין כלל והך דהנפרעת
אוקמא בגדולים כבן ננס ולא איירי ביתומים קטנים וביתומים קטנים אתיא מאן דאמר דאין נזקקין
לנכסי יתומים קטנים וכו' כרבנן
 )iiאבל לאוקימתי דשמואל ורב נחמן – דבמשנה לא פליגי תנא קמא ובן ננס בדאביי קשישא כלל
ביתומים גדולים וכולי עלמא במשנה לית להו ביתומים גדולים הא דאביי קשישא – קשיא להו
שפיר למאן דאמר דאין נזקקין ליתומים קטנים וכו' דהרי הא דקתני הנפרעת לא תפרע אלא
בשבועה מוכרח דאיירי ביתומים קטנים וגובין מהן מיהת בשבועה
 )4המשך תוספות – תירוצין ליישב הא דהקשו תוספות לשמואל ורב נחמן דרבנן ובן ננס תרוייהו לית להו
דאביי קשישא היכי מפרשי הא דתנן הנפרעת מנכסי יתומים לא תפרע אלא בשבועה והא דתנן אין אלמנה
נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה – דביתומים גדולים אינה צריכה שבועה וביתומים קטנים נמי ליכא
לאוקמא דאם כן תיקשי למאן דאמר אין נזקקין לנכסי יתומים קטנים אלא אם כן רבית אוכלת בהן
א) תירוץ דרבי של בעל התוספות – מאן דאמר דאין נזקקין לנכסי יתומים קטנים אלא אם כן רבית אוכלת
בהן בקושטא אית לי' דנזקקין לנכסי יתומין קטנים בשבועה לא לבד לרבית אלא אף לכתובת אלמנה
משום מזוני – והך דכתובות הגם דמיתני בסתם (הנפרעת מנכסי יתומים) איירי באלמנה דומיא להך
דגיטין דמיתני בהדיא באלמנה
מסכת כתובות
מסכת גיטין

הנפרעת מנכסי יתומים לא תפרע אלא בשבועה איירי באלמנה
שגובה מקטנים בשביל מזוני
אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה איירי באלמנה
שגובה מקטנים בשביל מזוני

ב) תירוץ דבעל התוספות כמבואר במהרש"א – מאן דאמר דאין נזקקין לנכסי יתומים קטנים אלא אם כן
רבית אוכלת בהן צ"ל דלית ליה אלא אוקימתא דאביי דפליגי בדאביי קשישא בתרתי בין בגדולים ובין
בקטנים ודהך דנפרעת כבן ננס אתיא בין בגדולים בין בקטנים כמו דביאר מהרש"א לעיל אשר
"לאוקימתא דאביי ניחא להו וכולי"

סוגיא דרבנן ובן ננס חלק ה' בא"ד שלא נטעה לומר
בא"ד שלא נטעה לומר בגרושה כו' עכ"ל אבל השתא דקתני בגיטין אלמנה ולא ניחוש לה
משום חינא אית לן לאוקמא הך דהכותב נמי באלמנה דוקא דנזקקין לכתובה משום מזוני
וק"ל:
 )1קבענו לתירוץ דרבי דבעל התוספות דמאן דאמר דאין נזקקין לנכסי יתומים קטנים אלא אם כן רבית אוכלת
בהן בקושטא אית לי' דנזקקין לנכסי יתומין קטנים בשבועה לא לבד לרבית אלא אף לכתובת אלמנה משום
מזוני – והך דכתובות הגם דמיתני בסתם (הנפרעת מנכסי יתומים) איירי באלמנה דומיא להך דגיטין דמיתני
בהדיא באלמנה

32

מסכת כתובות
מסכת גיטין

הנפרעת מנכסי יתומים לא תפרע אלא בשבועה איירי באלמנה
שגובה מקטנים בשביל מזוני
אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה איירי באלמנה
שגובה מקטנים בשביל מזוני

 )2המשך תוספות
א) קשיא לשיטת רבי
 )iהרי ר"י אוקמה להך דמסכת כתובות (הנפרעת מנכסי יתומין וכו') בגרושה דלית לה מזוני
 )iiוהיינו טעמא דקשה לי' לר"י למה איצטריך למיתני בגיטין אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא
בשבועה הרי לכאורה נכלל בהך דכתובות דקתני סתם "הנפרעת" – ולכן ביאר ר"י דמשנה
בכתובות מיירי בגרושה אבל אלמנה הוה אמינא דתקנו לה חכמים משום חינא דאינה צריכה לישבע
ולכך הוצרכה המשנה בגיטין למילף שוב דאף אלמנה לא תיפרע מנכסי יתומים אלא בשבועה
ב) תירוץ רבי כמבואר במהרש"א – שלא כר"י אף בכתובות דמיתני בסתם מיירי דיקא באלמנה דיש לה
מזוני – ואל תיקשי למה איצטריך למיתני שוב אלמנה במסכת גיטין דתריץ דאיצטריך הך דמסכת גיטין
דמיתני בהדיא דאיירי באלמנה כדי שלא נטעה דהך דמסכת כתובות דכתיב בסתם איירי דיקא בגרושה
דאילו באלמנה אקילו בה רבנן משום חינא דתפרע שלא בשבועה

סוגיא דשני שטרות חלק א' תוספות ד"ה שני שטרות
בד"ה שני שטרות כו' דלא דמי להא דתנן היו כולן יוצאות בשעה א' כו' עכ"ל הך מתניתין
דלעיל בג' נשים כו' דחולקות במנה בשוה ה"ל למנקט הכא דאיירי בכהאי גוונא דקיימינן
השתא דהיינו ביוצאות ביום א' אלא דלא מפורש בה דיוצאות ביום א' איירי כההיא
דיוצאות בשעה א' בירושלים דמפורש בה ויוצאות ביום א' בעלמא כיוצאות בשעה אחת
בירושלים דמי כמ"ש התוספות גם לקמן והחילוק שחילקו בין מכר לשיעבוד מפורש בר"ן
דשיעבוד משום קלא הוא ע"י השטר והיינו משעה דמוכח מתוך השטר וק"ל:
 )1הקדמה א'
א) משנה דף צג – .מי שהיה נשוי שלש נשים ומת כתובתה של זו מנה ושל זו מאתים ושל זו שלש מאות
ואין שם אלא מנה חולקין בשוה
ב) רש"י שם – ושלשתן נחתמו ביום אחד דאי בתלתא יומי הקודמת בשטר קודמת בגיבוי
 )2הקדמה ב'
א) משנה דף צג :כמבואר ברש"י – היו יוצאות כולן ביום אחד במקרה שאינה רגילה דהשעות מפורשין
בתוכה כל הקודמת לחברתה אפילו שעה אחת זכתה וכך היו כותבין בירושלים שעות – ובירושלים
אלו היו כולן יוצאות בשעה אחת ואין שם אלא מנה חולקות בשוה
 )3גמרא דידן – אתמר ב' שטרות היוצאים ביום אחד שמואל אמר שודא דדייני
 )4תוספות לביאור גמרא דידן – שני שטרות היוצאים ביום א' פי' של מכר או של מתנה שמואל אמר שודא
דדייני דלא דמי להא דתנן לגבי שיעבוד במשנה בדף צג :דחולקות בשוה
 )5מהרש"א – אין הכי נמי אשר במשנה דלעיל בדף צג .קתני בהדיא דחולקין בשוה אבל צריכין לבירור
דרש"י אשר משנה כיוונה ליוצאים ביום אחד – ולכן עדיפא להו לתוספות למינקט משנה בדף צג :דמפורש
בה דכיוונה ליוצאות ביום אחד (דקתני דיוצאות ביום אחד בעלמא כיוצאות בשעה אחת בירושלים דמי)
הגם דלא קתני בהדיא אשר ביום אחד בעלמא חולקין בשוה
 )6המשך מהרש"א – החילוק שחילקו תוספות בין מכר לשיעבוד מפורש בר"ן דשיעבוד משום קלא הוא על
ידי השטר והיינו משעה דמוכח מתוך השטר
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סוגיא דשני שטרות חלק ב' תוספות ד"ה לימא רב
בד"ה לימא רב כו' אבל ב' שטרות של ב' בעל חוב חולקין לכולי עלמא כו' וטעמא דשניהם
אמת כו' עכ"ל ר"ל בב' בעל חוב חולקין לכולי עלמא אפילו לשמואל וכדתנן במתניתין
חולקות בשוה כו' היינו הך מתניתין דלעיל בג' נשים ומשום דלא מפורש בה דאיירי
ביוצאות ביום א' קאמר דע"כ איירי בכהאי גוונא דקיימינן הכא ביוצאות ביום א' כפירוש
רש"י לעיל וטעמא דמודה ביה שמואל טפי משום דב' הלוואות הן אמת וחשו להפסדן
משום נעילת דלת ומשום חינא משא"כ בב' מכירות דהאחרונה שקר ולא מכירה היא כלל
וכמ"ש התוספות לקמן בסוף הדבור ומיהו מה שכתוב בדבריהם ושעה אחת בירושלים כיום
א' בעלמא דמי מגומגם קצת דתלי תניא בדלא תניא דיום א' בעלמא אינו מפורש במתני'
ושעה אחת מפורש במתניתין ויש ליישב וק"ל:

דף צד:
סוגיא דכתב לאחד ומסר לאחר חלק א' תוספות ד"ה כתב
דף צד עמוד ב] תוס' בד"ה כתב לא' מדדחיק שמואל לומר הך סברא לר' מאיר ש"מ כאביי
ס"ל כו' עכ"ל אף על גב דאליבא דר' מאיר קיימינן התם ור' מאיר אזיל בתר חתימה מ"מ
כיון דהוה מצי לאוקמא כרב אסי ודחיק לאוקמא מלתיה דשמואל כאביי ע"כ כאביי ס"ל
דעדיו בחתומיו זכין לו ואליביה דאביי משמע כתב לא' ומסר לא' את שכתב לו קנה ומיהו
יש לדקדק בזה דמשמע דלרב אסי דלית ליה עדיו בחתומיו זכין לו ה"ל כתב לאחד ומסר
לאחד את שמסר לו קנה וא"כ היכי בעי לאוקמא מלתיה דר' מאיר דהתם כוותיה דרב אסי
דהא לר' מאיר מוכח מתוך שמעתין דכתב לא' ומסר לאחד את שכתב לו קנה וצ"ע ודו"ק:
 )1משנה בבבא מציעא דף יב – :מצא שטרי חוב אם יש בהן אחריות נכסים לא יחזיר שבית דין נפרעין מהן
אין בהן אחריות נכסים יחזיר שאין בית דין נפרעין מהן דברי ר' מאיר
 )2גמרא שם כמבואר ברש"י
א) איירי בגוונא דלוה מודה שהשטר אינו פרוע והיינו טעמא דר' מאיר דלא יחזיר הואיל ונפל אתרע
וחיישינן שמא כתב ללות בניסן ולא לוה עד תשרי ואתי למטרף לקוחות שלא כדין
ב) ומפרשין הא דתנן דאפילו לכתחלה כותבין שטר ללוה אף על פי שאין מלוה עמו ולא חיישינן שמא
כתב ללות בניסן ולא לוה עד תשרי
 )iאו כרב אסי – דדוקא שטרי הקנאה כותבין ללוה כשאין מלוה עמו שלוה מקנה למלוה נכסיו מהיום
בין ילוה בין לא ילוה יגבה מהן לאותו זמן מהיום – ומשנה דקתני במצא שטר חוב דלא יחזיר
איירי בדלאו אקנייתא וכיון דנפל אתרע ליה וחיישינן דלמא אקרי וכתוב לשטר כשאין מלוה עמו
 )iiאו כאביי דאמר עדיו בחתומיו זכין לו מיום שחתמוהו אפילו לא הלוה המעות עד תשרי ואפילו
בשטרי דלאו הקנאה – ומכל מקום במשנה לא יחזיר דכיון דנפל איתרע וחיישינן לפרעון ולקנוניא
– דהיינו שמא פרעו ומן הלוה נפל והא דקא מודה לא פרעתי עצה היא ביניהם של רמאות לטרוף
את הלקוחות שלקחו ממנו קרקע שלא באחריות ויחלקו ביניהם
 )3תוספות דידן – אליבא דאביי משמע אשר לר' מאיר כתב לאחד ומסר לאחר את שכתב לו קנה מדאמר אביי
עדיו בחתומיו זכין לו ולכן כותבין שטר ללוה אף על פי שאין מלוה עמו ואינו חושש דלמא לאחר כך יכתוב
שטר אחר למלוה שני וימסרהו לו לפני שמוסר שטר ראשון למלוה ראשון
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 )4המשך דגמרא בבבא מציעא
א) קשיא – מבואר בדוכתא אחריתא דכשחייב מודה שאינו פרוע לא חייש שמואל לפרעון ולקנוניא –
הניחא אי שמואל סבר לה כרב אסי דאמר בשטרי הקנאה מוקי מתניתין דקתני לר' מאיר דלא יחזיר
בשטרי דלאו הקנאה אלא אי סבר כאביי דאמר עדיו בחתומיו זכין לו למה קתני דלא יחזיר
ב) תירוץ באופן דחוק – לעולם סבר שמואל כאביי דעדיו בחתומיו זכין לו ואוקי למשנה בשאין חייב מודה
וטוען פרעתי ואף על פי כן קתני דאם אין בהם אחריות נכסים יחזיר משום דאומר היה ר' מאיר שטר
שאין בו אחריות נכסים אין גובין בו כל עיקר
 )5גמרא דידן – אתמר ב' שטרות היוצאים ביום אחד שמואל אמר שודא דדייני – ונוקטין דהיינו טעמא דשמואל
דאמר כר' אלעזר דעדי מסירה כרתי (פרטי תירוץ זו אינן מעניננו) – ומוסיפין דלכן ניחא לשמואל הא
דקתני בברייתא מסוימת דכתב לאחד ומסר לאחר זה שמסר לו קנה – מה שאין כן לר' מאיר דאית לי' דעדי
חתימה כרתי וזה שכתב לו קנה
 )6תוספות – תיקשי לשמואל אדשמואל – דבגמרא דידן נוקטין דאית לי' זה שמסר לו קנה – וקבענו דבסוגיא
בבבא מציעא אזיל שמואל בשיטת אביי דעדיו בחתומיו זכין לו ואשר בגלל זה מוכח דאית לי' זה שכתב לו
קנה
 )7מהרש"א
א) מאי קושיא – התם שקלי וטרי לאוקמא דברי ר' מאיר דאזיל בתר חתימה וקבענו אשר שמואל דאמר
כר' אלעזר דעדי מסירה כרתי
ב) תירוץ – תוספות מקשי דמדדחיק שמואל בבבא מציעא לומר סברא דחוקה דלעיל לר' מאיר כדי להסיק
דר' מאיר מצי סבר כאביי דעדיו בחתומיו זכין לו שמע מינה דשמואל גופי' כאביי סבירא לי' דעדיו
בחתומיו זכין לו – ומפני דקבענו דמסתבר דאביי אית לי' את שכתב לו קנה שפיר מקשי תוספות
לשמואל אדשמואל
 )8המשך מהרש"א – קשיא – משמע מסוגיא דהתם דלרב אסי דלית ליה עדיו בחתומיו זכין לו ה"ל כתב לאחד
ומסר לאחר את שמסר לו קנה ואם כן היכי בעי לאוקמא מלתיה דר' מאיר דהתם כוותיה דרב אסי דהא לר'
מאיר קבענו בסוגיא דידן דכתב לאחד ומסר לאחר את שכתב לו קנה

סוגיא דכתב לאחד ומסר לאחר חלק ב' בא"ד אכתי ניחוש
בא"ד אכתי ניחוש באותו יום שנכתב השובר מכרה כתובתה קודם כו' שנכתב קודם
המסירה כו' עכ"ל כצ"ל ויש לדקדק אמאי לא דקדקו בכהאי גוונא דלעיל מיניה בכותבין
שטר ללוה כו' דאכתי ניחוש דבאותו יום שמכר לזה לוה מזה והמכירה היה קודם מסירת
השטר ללוה דהשתא לא אמרינן עדיו בחתומיו זכין לו הואיל ואין ניכר כו' ויש לומר דהתם
אם יבא בעל חוב ושטר מכר שנכתבו ביום א' כיון דלא ניכר מתוך השטר מי הוא הקודם
מוקמינן לה בידיה דלוקח שהוא מוחזק בקרקע משא"כ הכא גבי שובר דהוה מוקמינן
הקרקע ביד הבעל שהוא מוחזק בה וכן נראה מדברי התוס' שם ודו"ק:
 )1המשך תוספות – תירוץ רבי לקושיית תוספות בחלק א' – אין הכי נמי דשמואל ס"ל כאביי דעדיו בחתומיו
זכין לו אבל כי אמר אביי דעדיו בחתומיו זכין לו הני מילי בשני ימים שניכר מתוך השטר שקדם זכותו של
זה לזכותו של זה – אבל בברייתא מיירי בשני שטרות שנכתבו ביום אחד הלכך הקודם במסירה זכה אף על
פי שנכתב אידך קודם הואיל ואין ניכר מתוך השטר שקדם זכותו מחמת שנכתב קודם
 )2הקדמה להמשך תוספות
א) ברייתא בבבא מציעא דף יט – :מצא שובר בזמן שהאשה מודה יחזיר לבעל
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ב) בגמרא שם מקשי דניחוש דלמא כתבה ליתן בניסן ולא נתנה עד תשרי ואזלא זבינתה לכתובתה בטובת
הנאה ומפיק ליה לשובר דכתוב בניסן ואתי למיטרף לקוחות שלא כדין – ומתרץ אביי עדיו בחתומיו
זכין לו והקודם בכתיבה זכה ולכן בדין יטרוף בעל השובר
 )3תוספות – קשיא לתירוץ רבי בתוספות דידן – אכתי ניחוש דלמא באותו יום שנכתב השובר כבר מכרה
כתובתה במסירת שטר מכירה קודם מסירת השובר דלא אמרינן התם עדיו בחתומיו זכין לו וב"ד לא ידעו
למי מסרו קודם ויטרוף בעל השובר שלא כדין
 )4מהרש"א
א) קשיא לקושיית דתוספות – בהך דכותבין שטר ללוה כו' למה לא מקשי גם כן דלא יועיל לאביי הא
דעדיו בחתומיו זכין לו דאכתי ניחוש דבאותו יום שכותב לוה שטר חוב ואין מלוה עמו יכתוב שטר
מכר ללוקח ובקושטא ימסרו ללוקח קודם דמן הדין זוכה לוקח אבל ב"ד לא ידעו למי מסרו קודם
ויטרפו מלוקח שלא כדין
ב) תירוץ
 )iבהך דכותבין שטר ללוה אלו מסרו ללוקח נוקטין דכבר החזיק לוקח בקרקע דמה לו להמתין –
ואלו יבאו שניהם לפנינו כיון דלא ניכר מתוך השטר למי מסר קודם נוקי לקרקע בידיה דלוקח
שהוא מוחזק בקרקע ולא יטרפו ממנו שלא כדין
 )iiמשא"כ בגוונא דמצא שובר דבפשיטות איירי בדאכתי לא באו שום לקוחות למיטרף קרקע דבעל
לתשלום כתובה – מקשי תוספות שפיר דאלו מסרו ללוקח קודם אם יבאו שניהם לב"ד כיון דלא
ניכר מתוך השטר למי מסרה קודם יטרפו מלוקח שלא כדין מחמת דנוקי קרקע דרוצין למיטרף
לתשלום כתובתה ביד הבעל שהוא מוחזק בה

דף צה.
סוגיא דכתבה לראשון חלק א' תוספות ד"ה הא ר' מאיר
[דף צה עמוד א] בד"ה הא ר' מאיר הא כו' אבל לא משמע ליה שיחלוק ר’ מאיר כו' עכ"ל
מיהו יש לדקדק בשינויא דרב פפא דקאמר בגרושה וד"ה דלא הל"ל הכי דהא מתני' דהתם
לא אתיא כר’ מאיר אלא הוה ליה למימר כולה ר' יהודה היא דוגמא דקאמר רב אשי כולה
ר’ מאיר היא משום דמתני' דהכא לא אתיא כר"י וע"כ נראה דהמקשה הוה ידע לחלק לר’
מאיר בין ב' לקוחות ובין לוקח א' ולא הוה קשיא ליה אלא משום דמתני' דהכא לא אסיק
אדעתיה לאוקמא בב' לקוחות והשתא ניחא לאוקימתא דרב פפא בגרושה תרתי מתני' ד"ה
היא ודו"ק:
 )1משנה – מי שהיה נשוי ב' נשים ומכר את שדהו וכתבה ראשונה (שנשא תחלה) ללוקח דין ודברים אין לי
עמך – כשימות בעלה אין הראשונה יכולה להוציא לשדה מיד הלוקח דמקחו קיים לגבי דידה ואיבדה
כתובתה – דין אשה השניה אינו מעניננו
 )2גמרא
א) קשיא – קתני במשנה בגיטין דלקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל ולא איבדה כתובתה
אלמא יכולה היא שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי
ב) א"ר זירא אמר רב חסדא לא קשיא הא ר' מאיר הא ר' יהודה דתניא בברייתא כתב ללוקח ראשון שטר
מכר על שדה אחת ולא חתמה לו (דלא הודית באותו מכר) וכתב שטר אחר ללוקח שני על שדה אחרת
וחתמה לו איבדה כתובתה דברי ר' מאיר ר' יהודה אומר לא איבדה כתובתה דיכולה היא שתאמר נחת
רוח עשיתי לבעלי
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משנה דידן
משנה בגיטין
ברייתא בב' לקוחות
לר' מאיר
ברייתא בב' לקוחות
לר' יהודה

טבלא א'
איבדה
לא איבדה
איבדה

כר' מאיר בברייתא
כר' יהודה בברייתא

לא איבדה

 )3תוספות
א) קשיא – למה נקט ר' זירא אשר לר' מאיר במשנה דידן איבדה כתובתה אף בלוקח אחד הגם
דבברייתא לא אמר ר' מאיר דאיבדה כתובתה אלא בב' לקוחות
ב) תירוץ – בשלב זה נקטי "סברא ראשונה" דביותר מסתבר דאיבדה כתובתה בלוקח אחד
טבלא ב' – ר' זירא לסברא ראשונה – מסתבר ביותר דאיבדה כתובתה בלוקח אחד
כר' מאיר בברייתא
לוקח אחד
איבדה
משנה דידן
דאפילו בב' לקוחות
איבדה כתובתה וכל
שכן בלוקח אחד
כר' יהודה בברייתא
לוקח אחד
לא איבדה
משנה בגיטין
ב' לקוחות
איבדה
ברייתא ר' מאיר
ב' לקוחות
לא איבדה
ברייתא ר' יהודה

 )4המשך דגמרא כמבואר ברש"י ורבי דבעל התוספות
א) קשיא – ורבי סתם לה במשנה דידן כר' מאיר וסתם לה במשנה בגיטין כר' יהודה בתמי'
ב) תירוץ דרב פפא – בגרושה ודברי הכל – דהיינו דסתם משנה דידן אתיא בין כר' מאיר דסבר דאפילו
באינה גרושה איבדה כתובתה – בין כר' יהודה דאיירי בגרושה דאינה יכולה למימר נחת רוח עשיתי
לבעלי
סתם משנה דידן
בגרושה
סתם משנה בגיטין
ברייתא ר' מאיר
ברייתא ר' יהודה

טבלא ג' – שינויא דרב פפא
לוקח אחד
איבדה
לא איבדה
איבדה
לא איבדה

לוקח אחד
ב' לקוחות
ב' לקוחות

לכולי עלמא
כר' יהודה

ג) תירוץ דרב אשי כמבואר ברש"י ורבי דבעל התוספות – לא אזלינן בתר סברא ראשונה – אלא בהיפך
אזלינן בתר "סברא שנייה" דיותר מסתבר דאיבדה כתובתה בב' לקוחות ותרוייהו סתמי כר' מאיר
ואיירי ביושבת תחתיו ואינה גרושה – ומשנה בגיטין דקתני דלא איבדה מיירי בלוקח אחד ומשנה דהכא
דאשמעינן מינה דאיבדה כתובתה בב' לקוחות מיירי
טבלא ד' – ר' אשי לסברא שני' – מסתבר ביותר דאיבדה כתובתה בשני לקוחות
כר' מאיר דבב'
בב' לקוחות
איבדה
סתם משנה דידן
לקוחות איבדה
כר' מאיר דבלוקח
לוקח אחד
לא איבדה
סתם משנה בגיטין
אחד לא איבדה
ב' לקוחות
איבדה
ברייתא ר' מאיר
דלר' יהודה אפילו
ב' לקוחות
לא איבדה
ברייתא ר' יהודה
בב' לקוחות לא
איבדה

 )5תוספות
א) קשיא לרבי דבעל התוספות
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 )iלמה הדר ביה רב אשי מסברא ראשונה אשר יותר יש לומר איבדה כתובתה בחד לוקח מבשני
לקוחות – הוי לי' רב אשי למימר כולה ר' יהודה היא ובשני לקוחות דוקא א"ר יהודה יכולה
שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי אבל בחד לוקח לא
טבלא ה' – קושיית תוספות לשיטת רבי דבעל התוספות
לימא ככה לרב אשי לסברא ראשונה דמסתבר ביותר דאיבדה כתובתה בלוקח אחד
אתיא אפילו כר'
לוקח אחד
איבדה
משנה דידן
יהודה בברייתא
כר' יהודה בברייתא
לוקח אחד
איבדה
משנה בגיטין
ב' לקוחות וקמ"ל
איבדה
ברייתא ר' מאיר
דאיבדה אף בב'
לקוחות
דיקא בב' לקוחות
לא איבדה
ברייתא ר' יהודה
לא איבדה אבל
בלוקח א' איבדה

 )iiאלא מוכרח דמעולם לא אזלי בסוגיא דידן בסברא ראשונה אלא אזלי בסברא שני' אשר מסתבר
ביותר דאיבדה כתובתה בב' לקוחות
 )iiiואל תיקשי דהדרה קושיית תוספות בתחלת סוגיין לדוכתה – דהיינו למה נקטי המקשה ורב זירא
אשר לר' מאיר במשנה דידן איבדה כתובתה אף בלוקח אחד הגם דבברייתא לא אמר ר' מאיר
דאיבדה כתובתה אלא בב' לקוחות
 )ivדתריץ דלא סליק אדעתייהו דמקשה ורב זירא שיחלוק ר' מאיר בין לוקח אחד לב' לקוחות ודיקא
רב אשי מסיק כבטבלא ד' דמצינן למיזל בדרך זו
 )6מהרש"א – קשיא
א) ניהדר לטבלא ג' ולשינויא דרב פפא – בגרושה ודברי הכל – דהיינו דמשנה דידן אתיא בין לר' מאיר
דקסבר דאפילו באינה גרושה איבדה כתובתה בין לר' יהודה דמיהת בגרושה ליכא למימר נחת רוח
עשיתי לבעלי
סתם משנה דידן
בגרושה
סתם משנה בגיטין
ברייתא ר' מאיר
ברייתא ר' יהודה

טבלא ג' (דכבר עסקנו בה לעיל) שינויא דרב פפא
לוקח אחד
איבדה
לא איבדה
איבדה
לא איבדה

לוקח אחד
ב' לקוחות
ב' לקוחות

לכולי עלמא
כר' יהודה

ב) שים לב דהגם דאמר רב פפא "לדברי הכל" מכל מקום סתם משנה דגיטין אתיא דיקא כר' יהודה מטעם
דלא איירי בגרושה ולא אתיא כר' מאיר דהרי לדידי' אפילו באינה גרושה איבדה כתובתה
ג) ותיקשי דדומה לרב אשי בטבלא ד' דמוקי בין משנה דידן בין משנה בגיטין כר' מאיר ביותר הוה לי'
לרב פפא למימר דהני משניות תרוייהו אתיא כחד תנא דהיינו כר' יהודה
 )7מהרש"א – תירוץ
א) השתא דקבענו אשר מעיקרא כבר אזלינן בתר סברא שני' אתיא שפיר ובלבד אלו נקטינן שלא כתוספות
אשר המקשה הוה ידע לחלק לר' מאיר בין ב' לקוחות ובין לוקח א' ולכן לרב פפא אתיא משנה דגיטין
נמי כר' מאיר ונמצא דבאוקימתא דרב פפא כבר "כולי עלמא" משמעו דבין במשנה דידן בין במשנה
דגיטין אתיא בין כר' מאיר בין כר' יהודה
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משנה דידן

טבלא ו' – רב פפא לשיטת מהרש"א לפי סברא שניה
לוקח אחד
איבדה בגרושה

משנה בגיטין

לא איבדה

לוקח אחד

ברייתא ר' מאיר
ברייתא ר' יהודה

איבדה
לא איבדה

ב' לקוחות
ב' לקוחות

אתיא בין כר' מאיר
בין כר' יהודה
דבגרושה מיירי
בין כר' מאיר
בברייתא דמחלק
ובלוקח אחד לא
איבדה – בין כר'
יהודה בברייתא
דאפילו בב' לקוחות
לא איבדה

ב) ואל תיקשי דאם כן הדרא קושיא דתוספות לדוכתא דהוה לי' למקשה להסיק אדעתי' דמשנה דידן בב'
לקוחות איירי אליבא דר' מאיר כדרב אשי בטבלא ד' מבלי לאוקי למשנה דידן בגרושה
ג) דתריץ דהגם דידעי מעיקרא לחלק לא מכל מקום עד אוקימתא דרב אשי לא אסיק אדעתייהו לאוקי
למשנה דידן בב' לקוחות

סוגיא דכתבה לראשון חלק ב' תוספות ד"ה כתבה לראשון
בד"ה כתבה לראשון כו' יש מקשים כו' דא"ל לך חזק וקני אבל בשטר קנה כו' עכ"ל יש
לדקדק אמאי ל"ק להו הכי לעיל כדפריך ממתני' דלקח מן האיש כו' אמתני' דהכא דקתני
כתבה הראשונה דמשמע בשטר ויש ליישב דלעיל ל"ק מידי דמ"מ לשמואל דלא מפליג
התם בין שטר ובין חזק וקני פריך שפיר דלא ניחא ליה לאוקמא מתני' בכתבה לו אחריות
דסתמא לא איירי בהכי כי התם וק"ל:
 )1טבלא יבואר להלן
משנה דידן – כתבה ראשונה איבדה
ומקחו קיים
משנה בגיטין – לקח מן האשה לא
איבדה ומקחו בטל

לרב מקחו בטל דיקא בדלא כתבה
אבל בכתבה מקחו קיים

לשמואל אף בשטר מקחו בטל –
אבל אם כתבה לו אחריות מקחו
קיים

ברייתא – כתב וחתמה וכו' לר' מאיר
איבדה ומקחו קיים  -לר' יהודה לא
איבדה ומקחו בטל

 )2ניהדר לתחלת סוגיא
א) משנה דידן – מי שהיה נשוי ב' נשים ומכר את שדהו וכתבה ראשונה (שנשא תחלה) ללוקח דין ודברים
אין לי עמך – כשימות בעלה אין הראשונה יכולה להוציא לשדה מיד הלוקח דמקחו קיים לגבי דידה
ואיבדה כתובתה
ב) משנה בגיטין – לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל ולא איבדה כתובתה
 )3גמרא למשנה בגיטין – אמר רב לא שנו דמקחו בטל ולא איבדה כתובתה אלא בדאמר ליה ללוקח לך חזק
וקני אבל אם לקח מן האשה בשטר מקחו קיים ואיבדה כתובתה – ושמואל אמר אף בשטר מקחו בטל אבל
אם כתבה לו אחריות מקחו קיים
 )4קבענו בחלק א' דגמרא דידן מקשי דהני משניות סתרי אהדדי ובשקלא וטריא דגמרא
א) מייתי לברייתא "כתב ללוקח ראשון שטר מכר על שדה אחת ולא חתמה לו (דלא הודית באותו מכר)
וכתב שטר אחר ללוקח שני על שדה אחרת וחתמה לו איבדה כתובתה ומקחו קיים דברי ר' מאיר ר'
יהודה אומר לא איבדה כתובתה ומקחו בטל"
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ב) ואומר ר' זירא דמשנה דידן אתיא כר' מאיר בברייתא ומשנה דגיטין אתיא כר' יהודה בברייתא
 )5תוספות ד"ה כתבה לראשון – קשיא – לרב לא אתיא משנה דגיטין כר' יהודה בברייתא דקבענו לרב לגבי
משנה בגיטין דלא שנו דמקחו בטל אלא בדאמר ליה ללוקח לך חזק וקני אבל אם לקח מן האשה בשטר
מקחו קיים וזאת שלא כברייתא דקתני לר' יהודה דאף כשחתמה לו על שטר לא איבדה ומקחו בטל
 )6מהרש"א
א) קשיא – למה לא מקשי תוספות כבר לעיל בתחלת סוגיין – כדפריך ממשנה בגיטין דלקח מן האיש
דמקחו בטל על משנה דהכא דקתני כתבה הראשונה מקחו קיים – ליתרץ דשאני משנה דידן דמקחו
קיים דמיירי בכתבה
ב) תירוץ – לעיל לא קשה מידי דמכל מקום פריך שפיר ממשנה דהתם למשנה דהכא אליבא דשמואל דלא
מפליג התם בין שטר ובין לך חזק וקני ואית לי' אשר אף בשטר מקחו בטל עד שיכתוב לו אחריות
ג) קשיא – למה לא מקשי תוספות אף אליבא דשמואל דליתרץ דמשנה דידן איירי בדכתבה לו אחריות
ודלכן מקחו קיים
ד) תירוץ – לא ניחא להו לאוקמא מתני' בכתבה לו אחריות דסתמא לא איירי בהכי כי התם במסכת גיטין
דלא כתבה לו אחריות ולכן מקחו בטל לשמואל

דף צה:
סוגיא דחוזר חלילה חלק א' תוספות ד"ה ומוקמינן לכולהו
[דף צה עמוד ב] בד"ה ומוקמינן לכולהו כו' מעיקרא נמי נוקמינן ביד הלוקח אפוכי כו'
עכ"ל ברישא גבי חוזרין חלילה ניחא להו דאשמועינן כיון דכ"א יחזור על חבירו לעולם
לכך שוין בו אבל הכא כיון דסוף סוף כשבא ליד הלוקח אין חוזר עליו משום פסידא דיליה
מעיקרא נמי נוקמינן בידיה מה"ט וק"ל:
 )1משנה – מי שהיה נשוי ב' נשים ומכר את שדהו וכתבה ראשונה ללוקח דין ודברים אין לי עמך – אז מטעם
שאינו מעניננו השניה מוציאה מהלוקח וראשונה מן השניה והלוקח מן הראשונה וחוזרות חלילה עד שיעשו
פשרה ביניהם
 )2גמרא כמבואר ברש"י
א) אמר אביי אמר לנשואה נכסי ליך ואחריך לפלוני ומכרה ומתה – אז מטעם שאינו מעניננו הבעל מוציא
מיד הלקוחות ואחריך מיד בעל ולוקח מיד אחריך ומוקמינן לכולהו נכסי בידא דלוקח
ב) ושאני מהא דתנן במשנה דידן דחוזרות חלילה עד שיעשו פשרה ביניהן דבמשנה אית להו פסידא לכולהו
ובהך דאביי לוקח הוא דאית ליה פסידא – פרטי הני פסידות אינן מעניננו
 )3תוספות
א) קשיא להך דאביי – כיון דבסוף מוקמינן לכולהו בידא דלוקח מעיקרא נמי נוקמיה ביד הלוקח אפוכי
מטרתא למה לי
ב) תירוץ – לאו דוקא קאמר שיוציא הבעל מיד הלקוחות – אלא קאמר דכיון שאם היה מוציא הבעל מיד
הלוקח היה אחריך מוציא מיד הבעל ולוקח מיד אחריך – מעיקרא נמי מוקמינן ליה בידא דלוקח משום
דאית ליה פסידא ולא יוכל בעל להוציא מידו
 )4מהרש"א
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א) קשיא – למה לא הקשו תוספות ככה אף במשנה – יעשו פשרה לכתחלה ואמאי איצטריך דמקודם
חוזרות חלילה
ב) תירוץ
 )iמשנה כיוונה למילף אשר דין כולם שווה ומדגיש זאת באמרה דחוזרות חלילה
 )iiמה שאין כן בהך דאביי בנשואה דליכא למימר דדין כולם שווה דהרי שאני לוקח דדיקא לדידי'
איכא פסידא – ולכן מקשי תוספות אפוכי מטרתא למה לי ומתרצי כדביארנו

סוגיא דחוזר חלילה חלק ב' תוספות ד"ה וכן בעל חוב
בד"ה וכן בעל חוב כו' כיון דאין לשניה כ"כ פסידא שתוכל לגבות מבעלה כו' עכ"ל אין
לפרש דמה"ט שתוכל לגבות מבעלה אין לה כ"כ פסידא דא"כ בבעל חוב מלוקח נמי היה
יכול הלוקח לגבות ממוכר אם היה לו דהא באחריות מכרה לו שהרי הוא טורף מלוקח שני
ועוד דודאי בכל הנך גווני דקתני איירי דאין לבעל ולמוכר שום קרקע אחרת לא בני חורין
ולא משועבדים המאוחרים וע"כ נראה לפרש דבריהם דה"ק דאז כשסילקה עצמה
הראשונה מהלוקח דהיינו בחיי בעלה לא היה כ"כ פסידא לשניה לומר שתוכל לגבות
מבעלה דהיינו שתוכל לגבות בחייו דהא אין כתובה נתנה לגבות מחיים משא"כ בבעל חוב
מלוקח דאיכא פסידא טפי ללוקח אף בחיי המוכר וקרוב לזה כתבו לעיל התוספות גבי התם
איהו דאפסיד כו' ומהרש"ל הבין דברי התוס' בדרך אחר ואין מבוררת לי ואין להאריך
וק"ל:
 )1ניהדר למשנה בחלק א' – מי שהיה נשוי ב' נשים ומכר את שדהו וכתבה ראשונה ללוקח דין ודברים אין לי
עמך – השניה מוציאה מהלוקח וראשונה מן השניה והלוקח מן הראשונה וחוזרות חלילה עד שיעשו פשרה
ביניהם
 )2ברייתא כמבואר ברש"י – וכן בעל חוב ושני לקוחות – ראובן נושה בשמעון מנה ולו שתי שדות ומכרן
לשנים זו בחמשים וזו בחמשים וכתב בעל חוב ללוקח שני דין ודברים אין לי עמך – אז מטעם שאינו מעניננו
בעל חוב נוטל מיד הראשון ולוקח ראשון מוציא מיד השני ובעל חוב חוזר ומוציא אף זו מן הראשון ולוקח
שני מבעל חוב וחוזרין חלילה עד שיעשו פשרה
משנה – ב' נשים
וכתבה ראשונה
ללוקח דין ודברים
אין לי עמך
ברייתא – בעל חוב
נושה  100ושני
לקוחות כל אחד –50
וכתב בעל חוב ללוקח
שני דין ודברים אין
לי עמך

שלב א'
אשה השניה מוציאה
מלוקח

שלב ב'
אשה ראשונה
מוציאה מן השניה

שלב ג'
והלוקח מוציא מן
הראשונה

שלב ד'
חוזר חלילה מן
שלב א' עד שלב ג

בעל חוב מוציא שדה
א' מן לוקח ראשון

לוקח ראשון מוציא
שדה ב' מן לוקח שני

בעל חוב גובה אף
שדה ב' מן לוקח
ראשון

לוקח שני מוציא
שדה ב' מן בעל
חוב

וחוזר חלילה מן
שלב ב' עד שלב
ד'

 )3תוספות
א) קשיא – למה איצטריך למיגמר האי דברייתא דהרי ממתניתין כבר ילפינן באופן דומה דחוזרות חלילה
עד שיעשו פשרה ביניהם
ב) תירוץ – במשנה אין לאשה שני' כל כך פסידא מהא דסילקה עצמה הראשונה מהלוקח דאכתי מציא
שני' למיגבי מן בעל – אבל בברייתא מפסיד לוקח א' מהא דבעל חוב סילק עצמו מלוקח שני ולכן
איצטריך לברייתא למילף דאפילו הכי חוזרין חלילה עד שיעשו פשרה
 )4מהרש"א
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א) קשיא לתירוץ תוספות
 )iלכאורה כיוונו תוספות למימר דמהאי טעמא שיכולה שניה לגבות מבעל אם יש לו קרקע אחרת
בני חורין או משועבדים המאוחרים אין לשניה כל כך פסידא – ותיקשי לתירוצם דאם כן בעל חוב
מלוקח ראשון נמי יכול לוקח ראשון לגבות ממוכר אם יש לו קרקע אחרת דהא באחריות מכר
ללוקח ראשון שהרי לוקח ראשון טורף מלוקח שני
 )iiועוד תיקשי דודאי בכל הנך גווני איירי דאין לבעל ולמוכר שום קרקע אחרת לא בני חורין ולא
משועבדים המאוחרים ולכן לא מציא אשה גבי מבעל ולא מצי לוקח גבי ממוכר
ב) תירוץ – הכי קאמרי תוספות
 )iבגוונא דמשנה מהא דסילקה עצמה הראשונה מהלוקח בחיי בעלה אין הכי נמי דבזה הפסידה לשני'
לאחר מיתת בעלה – אבל כיון שלא נתנה כתובה לגבות מחיים בקושטא לא הפסידה כלום בעוד
שבעלה קיים דהא אין כתובה נתנה לגבות מחיים
 )iiמה שאין כן בגוונא דברייתא מהא דסילק עצמו בעל חוב מלוקח שני איכא פסידא ללוקח ראשון
בגביית בעל חוב אף בחיי המוכר
ג) וקרוב לזה כתבו תוספות בדף צה .בד"ה התם איהו דאפסיד אנפשי'
הדרן עלך מי שהי' נשוי
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