
           
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                       

  

   !!! מקום זה מיועד להנצחה !!! 
  "ת"מדרשית הדף היומי פ"י "ל ע"יוהיומי עלון יומי ללומדי הדף 

  

   טף קכ ד- בבא בתרא מסכת  
  ל הדףעיונים ע

  ?בלבד,  ובקידושיןם"עכוב" תוך כדי דיבור"האם לא שייך 
והילכתא תוך כדי דיבור כדיבור דמי לבר מעבודת כוכבים "', בגמ אמרו

שאם התפיס , ז"לגבי ע, )ושיןדה וקי"ה לבר וד"ד(ם "ביאור הדברים כתב הרשב. "וקידושין
ה נאסרה משום חומרא "אפ,  חזר בואו הקצה דבר לעבודת כוכבים ובתוך כדי דבור

ג דאתי מדינא "נמי בעבודת כוכבים שקץ תשקצנו דאע' דעבודת כוכבים וכדאמרי
שאם קידש אשה בפני עדים וחזר ואמר , ם"ולגבי קידושין ביאר הרשב. להיתירא אסור

בתוך כדי דבור להוו מתנה ולא להוו קדושין אין שומעין לו ומקודשת ואינה מקודשת 
  . ל"עכ. דרבנן היא משום לעז ממזרות אם תנשא לאחר בלא גטוחומרא 

שהרי , היא מחודשת וכמעט רוב ככול הראשונים לא סברו כך, ם"שיטת הרשב
לדעת , שכאשר אדם קידש אשה וחזר בו תוך כדי דיבור, ם"מבואר בדעת הרשב

שמהתורה יש חזרה בתוך כדי דיבור , היא פנויה ומותרת לשוקם מעצם הדין "הרשב
   .ל והצריכו גט"חששו חז, שיאמרו שהיא אשת איש, אולם מחמת לעז, לגבי כל הדברים

ס מבואר שהדברים שבהם לא נתחדשה ההלכה של תוך גדי "בלשון הש, כאמור
הילכתא כל תוך כדי "מרו א, בנדרים פז' מאידך בגמ. "ם וקידושין"עכו"זה , דיבור

   ."ים ומקדש ומגרשדיבור כדיבור דמי חוץ ממגדף ועובד עבודת כוכב
, אלא, שהסוגיות לא חלוקות ).'לב וכן בדבריו בשבועותשם בנדרים ( ,ן"אומר הר

ובאמת .  ומגרש בכלל מקדש דאיתקש הויא ליציאה.מגדף בכלל עבודת כוכבים
.  הילכתא כל תוך כדי דיבור כדיבור דמי,בכל התורהשמאי שנא , ן"תמה הר

 ,בעיני דבשאר מילי דלא חמירי כולי האי ונראה ,ן"אומר הר. ובאלו הדברים לא
 אלא דעתו שיוכל לחזור בו ,כשאדם עושה אותם לא בגמר דעתו הוא עושה

 אין אדם עושה אותם אלא בהסכמה , אבל הני כיון דחמירי כולי האי.ד"תכ
  .ד לא מהני"תכ' גמורה ומשום הכי חזרה אפי

  ?בשום אופן, ד בגיטין"האם לא מועיל תוכ
עד שיש כלל , חזקהיות ותוקף הדברים הנזכרים הוא כה , כ נמצאנו למדים"א

ולפי . ד" דעת גמור ולא משייר לעצמו זכות חזרה תוכרשאדם עושה אותם בגמ
  . ד"כללי הלימודים בדברים אלו לא התחדשה הלכה שיכול לחזור בו תוכ

המביא גט  )ב, ה(בגיטין ' כ צריכים אנו להשכיל לפי מה דמבואר בגמ"וא
 בייא והולד ממזר דברי ר יוצ,ח"כ ובפנ" ונתנו לה ולא אמר לה בפנ,י"ממדה
 אין הולד ממזר כיצד יעשה יטלנו ממנה ויחזור ויתננו לה , וחכמים אומרים.מאיר

ה יטלנו הימנה "בתודשם אומרים . 'בפני שניים ויאמר בפני נכתב ונחתם וכו
 מכאן משמע דצריך לומר בשעת נתינה בפני נכתב מדקאמר יטלנו ,'ויחזור וכו
י "אבל לאחר כדי דיבור מספקא לר' ד דמהני וכו"ה לאחר נתינה תכ"הימנה וה

  .אי מהני כל זמן שעסוקין באותו ענין או לא
כ "א, ד בענייני גיטין וקידושין"שהרי עתה למדנו שאין מושג של תוכב "והדברים צ

 ויועיל .ד"מהיכי תיתי שהאמירה על גבי הנתינה תצטרף למעשה אחד בתכ
לא חל . הסתיים מעשה הגירושין,  הגטהרי ברגע שנתן השליח את, לנתינת הגט

, כ"כ מה יועיל שיוסיף אח"א, "בפני נכתב ובפני נחתם"מחמת שחסר לו אמירת 
  .ד בגט"הרי אין הלכה של תוכ, ד"אפילו תוכ

שאין כאן , ם המבואר בסוגיא לפנינו היה מקום לומר"ובאמת לדעת הרשב
שאין הלכה של ם שכל מה שאמרו "שאם כנזכר לעיל דעת הרשב, קושיא כלל

הנזכרים ' כ יתכן שהתוס"א, תוך כדי דיבור בגיטין וקידושין זה רק מדין דרבנן
מה שאמרו כ "וא. ד כדיבור מדרבנן"תכמועיל לא שם "בגיטין למדו כדעת הרשב

זה הלכה , ששליח המביא גט ממדינת הים צריך לומר בפני נכתב ונחתם
מתייחסים יקר הדין מעשהרי , לשמההגט כהלכתו נעשה שנדע מדרבנן ש

, משום שאין עדים מצויים לקיימוותיקנו שיאמר השליח , לשמהנעשה מא שבסת
וכפי המבואר בסוגיא בגיטין , וצורת התקנה היתה שיאמר השליח בזמן הנתינה

כ "א, בדברי הקדמונים שבשעה שמוסר את הגט הוא שם ליבו ומדייק ביותר
, אף בתוך כדי דיבור" נכתב ונחתםבפני "שניתן לומר שיועיל האמירה של ודאי 

אלא חומרה של רבנן , שהרי אין הכוונה שאין הלכה של תוך כדי דיבור בגיטין
   . ניתן לומר שמועיל, כ בדרבנן לגבי דרבנן"א, שלא יועיל תוך כדי דיבור

כדברי ' שקשה מאוד להעמיד את שיטת התוס, אבל קשה להאריך בראיות
 דבריהם בגיטין שלא הנושא כלל מחמת דין ואף מוכח מתוך, ם לפנינו"הרשב

כ אנו צריכים להשכיל "וא, אלא היה פשוט להם שמועיל, דרבנן וקולא שהקילו
מועיל יאמר השליח תוך כדי דיבור , למרות שלא מועיל תוך כדי דיבור בגיטין

   ?האיך, בפני נכתב
תוך "ההלכה של .  כפי שיסדו לנו רבותינו חכמי הדורות,בקצרההנראה לבאר 

כאשר אדם אמר או פעל שבר מסויים ורוצה לחזור , עיקרו של דבר" כדי דיבור
ד ויוכל "בו עתה התחדש שהמעשה לא נגמר כל עוד לא עבר הזמן של תוכ

מלבד , ד"כאן חידשו שבכל דבר הלכה היא שמועיל תוכ. לשנות את דבריו
  . הדברים החמורים הנזכרים אצלנו בסוגיא

. אלא לפרש דבריו, ן באדם שלא מעוניין לחזור בואולם כאשר נרצה להתבונ
" תוך כדי דיבור"האם כאן אנו צריכים להגיע לחידוש שנאמרה הלכה של 

לו יצוייר שכדי להחיל קנין . ל" אין מקום לחידוש זה ולא כאן דיברו חזהלכאור

אני קונה קרקע זו שנמצאת ממזרח לשדה פלוני עד מערב "בקרקע אמר הקונה 
ברגע זה עבר " אני קונה קרקע זו"הוא אמר , עתה נבא ונאמר" שדה פלונית

שהרי כבר אחרי , כבר לא מועיל, כ שביאר איזה חלק מעוניין לקנות"אח, ד"תוכ
ולא נזקקנו להלכה של , מאחר שלא בא לחזור בו, מילים ואין סברא בדבר זהאין . ד"תוכ
  . בית מיחוש כללובודאי מועיל ואין כאן . אלא אך ורק ביאר דבריו, ד"תוכ

 ודוקא תוך כדי )'וכו ה ונמלך תוך כדי דיבור" דב, עג(ק "בב' בדברי התוס, ונביא ראיות ברורות
 )ב, ה( בגיטין ,י"וכן בדברי הפנ. דיבור הוא דמהני דלענין לפרש דבריו מהני תוך כדי דיבור

 לענין שאין יכול ,ל תוך כדי דיבור כדיבור דמי לבר ממקדש ומגרש"ג דקיי" ואע,ל"כתב וז
ד " בהילכתא דתכ)ב, געק "ב(ובסוגיא במרובה .  ודאי מהני,כ לפרש דבריו" משא.לחזור בו

 היינו אי יכול לחזור ,ד לבר ממקדש ומגרש"ד כד"ל בעלמא דתכ"ל דהא קיי" וז,ד כתב"כד
 אבל .ד לבד מאותן שמנו חכמים" בהא קאמרינן בכל מקום יוכל לחזור תכ.ד או לא"בו תכ

דהא  ,כ לא שייך האי מילתא כלל" בעינן שאינו עובר דבריו הראשונים ע,נין לפרש דבריולע
 כגון במקדש ומגרש על ,ד" בגירושין וקידושין אדם עושה פירוש לדבריו תכלוחזינן דאפ
 שלמד ,ומיותר להוסיף על דבריו. ל"עכ. כ לענין חזרה בלבד איתמר"עלא  א,ב"תנאי וכיוצ

ד במקדש , ם אישות ו"ברמב' אמנם עי(. ולהקימם םר מדבריו לבין לפרשחילוק פשוט בין לחזו
  ).ל"כמוא. ח"י ובב"ע לח שם בב"והאריכו הטור אבה' וכו, אשה והוסיף תנאי

  

  סיכום הדף
  

  . לשון ירושה ומתנה :נושא  

אמר בלשון אם ,  שאם חילק את הנכסים שלא כפי האמור בתורהלמדנו במשנה
 שאם אמר לשון ואמרה המשנה.  לא מועילבלשון ירושהמר  מועיל אולם אם אמתנה

תנתן  ":מתנה בתחילה, ח"ביאר רב דימי בשם ריו. מועיל, מתנה בין בתחילה או בסוף
יירשה : "מתנה באמצע". יירשה ותנתן לו ":מתנה בסוף". שדה פלונית לפלוני ויירשה

אם יש לשון מעורב של הדין האמור שיזכה המקבל גם , ח"ואמר ריו". ותנתן לו ויירשה
'  אם נתן לו באולם,  שהמקבל אחד והשדה היא אחתזה רק באופן, מתנה וירושה

מועיל , בני אדם שדה אחת ועירב את הלשונות' או שנתן לב, שדות ועירב את הלשונות
, בני אדם המקבלים שדה אחת'  שאף בב,א"שיטת ר. רק על מה שמיוחס הלשון מתנה

אולם . מועיל הלשון של מתנה ומעורב בה לשון של ירושה, שדות למקבל אחד' או בב
לא , ולאחד מבואר לשון ירושה ולשני מתנה, בני אדם' שדות לב' אם בשטר כתוב ב

  . מועיל למי שיש לשון ירושה
' היינו ב" תנתן שדה פלונית לפלוני ויירש פלוני שדה פלונית"באופן שאמר , רבין אמר
.  לא קנה המקבל בלשון ירושהא"לדעת ר.  קנו שנייהםח"לדעת ריו, בני אדם' שדות לב

' לא מועיל לערב ב, שדות' בני אדם ובב' שהר בב, א מובנים דבריך" לדעת ר,שאל אביי
' ב, 'מבארת הגמ. קשה מהאמור לעיל, ח"לשיטת ריואולם . לשונות של מתנה וירושה

  . ח"האמוראים נחלקו מה אמר ריו
פלוני ופלוני יירשו שדה פלונית ופלונית שנתתים להם  " לא מועיל עד שיאמר,ל"שיטת ר

  . מועיל, שיש התייחסות למתנה לשניהם שבאופן כלומר". במתנה ויירשום
מועיל עירוב , באדם אחד ושדה אחת, שיטת רב המנונא ,שנחלקו בכך' ומביאה הגמ

עת ד. לא מועיל, בני אדם' או שדה אחת לב, שדות לאדם אחד' אולם בב. לשונות' של ב
אולם בשדה אחת , הלשונות' לא מועיל אם עירב את ב, בני אדם' שדות לב' רק בב, נ"ר

דעת רב . אם עירב לשון ירושה ומתנה זוכים הכל, שדות לאדם אחד' או ב, בני אדם' לב
שעירב , שדות' בני אדם וב' ולכן אף בב, בכל אופן קונה אם הזכיר לשון מתנה, ששת

וצורך הבנים , אמר שיתנו לבנו שקל בכל שבוע, כיח רב ששתוהו. לשונות הכל קנו' ב
כיון שכוונת האב שיתנו להם ,  שיתנו להם סלעאמרו חכמים, שקלים' היינו ב, או סלע

כ "אא,  לא היתה כוונתו שיפחיתו מהצורך האמיתיאולם, כפי צרכם בלא יכולת לבזבז
אם ימותו הבנים , אבואם אמר ה. נותנים להם רק שקל, אמר האב אל תתנו אלא שקל

שהרי מוכח , בכל אופן יתנו להם רק שקל, יירשו אחרים במקומם, קודם שיכלה הממון
שאחרים זה אנשים אחרים שאינם , ולמד רב ששת. מדבריו שמקפיד שישאר לאחרים

 שקנו ומבואר בברייתא, שדות' בני אדם וב' ונמצא שזה ממש כב, ראויים ליורשו
כ בתוך דבריו נזכר לשון "כ מוכח שאם בסה"וא,  ירושהלמרות שלאחרים אמר בלשון

שאין כאן ראיה שהברייתא היא שיטת רבי יוחנן בן ,  רב ששתמבאר. מתנה מועיל
ולא , ומועיל בו לשון ירושה,  היא מי שראוי ליורשוואחרים האמורים בברייתא, ברוקה

  . זכו מחמת לשון המתנה שהיה מעורב בדבריו
ואחרי , נכסי לך ואחריך יירש פלוני, אמר שכיב מרע, ברייתאמבואר ב, אמר רב אשי

,  מת השניכאשר. קנה השני, אם מת הראשון שקיבל בלשון מתנה. אחריך יירש פלוני
נשארים הנכסים , בעוד שהנכסים היו אצל הראשון, אם מת המקבל השני. קנה שלישי

הראשון , ולמד רב אשי. א לקיים את העברת הנכסים לשני"כיון שא, אצל יורשי הראשון
לבאר לא ניתן ו. מוכח שמועיל לשון מתנה וירושה, קיבל בלשון מתנה והשאר בירושה

ומדובר במי שראוי ליורשו ולכן מועיל בו לשון ,  ברוקהשאף זה כשיטת רבי יוחנן בן
שלא , אמר רב אחא בנו של רב עויא, שהרי באופן שהראשון ראוי ליורשו .ירושה

וירושה , הנכסי לך זה לשון ירושה" נכסי לך ואחריך לפלוני"כיון שאמר , ניהנכסים לשעוברים 
  . שדות' בני אדם בב'  מועיל לשון מעורבת של ירושה ומתנה לבכ בהכרח"וא. אין לה הפסק

אין . וכך פסק רבא, בני אדם'  שאמר שכולל בלשונו את המתנה על בל"ולשיטת ר
 בדבר זה ופסקו הלכה, רב על כולםקושיא מהברייתא שמבואר שמועיל לשון מעו

מועיל משום , הלשונות' שבאופן שאמר בתוך כדי דיבור את ב ',ביארה הגמ, ל"כר
' אולם אם התעכב והיה יותר מתוך כדי דיבור יש ב. שהכל נכלל בחד לשון ומועיל

ל שצריך התייחסות גמורה של הלשון "לכן אמר ר, ולשון ירושה לא מועיל, לשונות
 למעט, לאותו דיבור, כל תוך כדי דיבור מוגדר, ופסקו להלכה.  המקבליםלשני, מתנה

  .שבהם לא מועיל חזרה אף בתוך כדי דיבור. וקידושין, מדיבור של עבודת כוכבים
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