
           
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                       

  

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

  

  ב קסט, חקסדף  -  בבא בתרא מסכת  
  ם על הדףעיוני

  ?מדוע לא הסכים אביי לכתוב שטר בלא אחריות
מעשה באנסי קרקעות ישמעאלים אנסו קרקעות בפומבדיתא ' הביאה הגמ

באו בעלי קרקעות לאביי וביקשו שיכתוב להם שטר , ונטלו אף את השטרות
 אביי לא. נוסף על הקרקע כדי שיהיה להם גיבוי אם יטלו מהם את הקרקע

שיש , שטרות על קרקע אחת' הסכים מחמת דברי רב ספרא שאין כותבים ב
הם התעקשו ואמר אביי . חשש שמא יטרוף פעמיים מלקוחותיו של המוכר

שאל רב , לסופרו שיכתוב להם שטר על המחק ועדיו על הניר ששטר זה פסול
אמר אביי אין הכוונה , אחא בר מיומי אולם אם רישומו ניכר זה יהיה כשר

  . אלא יכתוב סימנים בעלמא', יכתוב שטר הגון וימחוק וכוש
, מדוע אביי לא כתב שטר בלא אחריות שלא יצא בו תקלה, שואלים הראשונים

ג לגבי שטרות מקח האם כותבים "שהרי מבואר בסוגיא שנחלקו רבנן ורשב
ולדעת רבנן מותר לכתוב עוד שטר שלא יצא בו , שטר נוסף כאשר טוען אבד

  . וע לא כתב אביי שטר זהומד, תקלה
א ביארו שעל כרחך צריך לומר שהם התעקשו שיכתוב להם "ד רמה והריטב"בי

  . שטרות שיש בהם אחריות
מבואר ' בגמ, ג וכך"א עושה חשבון שחייבים לומר שאביי סבר כרשב"אך ברשב

האם , ג במקבל מתנה שהחזיר את שטר המתנה לנותן"שנחלקו רבנן ורשב
 עוד מעשה קנין או שבעצם חזרת השטר לידיו של נותן זכה הנותן צריך לעשות

אך לדעת , דעת רבנן שלא מועיל חזרת השטר אלא צריך לעשות קנין. בקרקעו
שנחלקו בדין ' וביארו בגמ, ג אינו צרי לעשות קנין מלבד קבלת השטר"רשב

ג אותיות נקנות במסירה ולכך אין צריך "לדעת רשב" אותיות נקנות במסירה"
כ יש לחוש שמא החזיר הלוקח את השטר למוכר ולדעת "א. עשה קניןעוד מ
אינו דובר אמת , ועתה שמבקש הקונה שטר נוסף, ג הקרקע שייכת למוכר"רשב

ואם נכתוב לו שטר נוסף יטען שהקרקע היא שלו , שהרי הקרקע אינה שלו
כ "א,  סבר אותיות נקנות במסירה)א, קטז(ואביי במסכת יבמות . ויוציא שלא כדין

, כ לא הסכים לכתוב אפילו שטר בלא אחריות כשיטת רבנן"ג וע"סברתו כרשב
ולא רק , ואין ללוקח קרקע כלפי המוכר, שהרי לדעתו יתכן והחזיר את השטר

  . כלפי לקוחות
שטרות מחמת ' ג שאין לכתוב ב"אם אביי סובר כרשב, אמנם היה מקום לברר

כ "א', ות נקנות במסירה וכושיש חשש שהחזיר הלוקח את השטר למוכר ואותי
לבאר בטעמו את שיטת רב ספרא שיש חשש של גביה ' מדוע נזקקה הגמ

  . ג"וכוונתו בעיקר לטעמו של רשבוביאר בבית מאיר שלאו דווקא . 'כפולה וכו
שהרי , א הקשה על דבריו שצריך תלמוד ללמוד כך בדברי אביי"אלא שהרשב

וברים שאותיות נקנות במסירה אולם  סובר שלמרות שאנו ס)א, קעג(אביי להלן 
  . מ שיקנה"וצריך להביא ראיה שמסר לו את השטר ע, לא מועיל נתינה סתם

א שבאמת אביי לא רצה "פ דרכו של הרשב"ביאר ע, הבית מאיר הנזכר לעיל
לכתוב להם שטר שאין בו אחריות מחמת חששו לאותיות נקנות במסירה שיכול 

, אולם אמרו לאביי שיכתוב להם שטר', ושהחזיר את השטר וכ, להיות תקלה
שטרות כדברי רב ספרא שיהיה ' אמר להם אביי בפשטות יש בעיה של כתיבת ב

אך באמת אם היו דורשים שטר בלא אחריות היה אומר להם . 'גביה כפולה וכו
  . 'אביי את טעמו האמיתי שאף בלא אחריות יש חשש של חזרת השטר וכו

  . רקעותהאם אביי הערים על בעלי הק
אביי לא הסכים לכתוב להם , כמבואר במעשה עם בעלי הקרקעות בפומבדיתא
שיש , שטרות על קרקע אחת' שטר נוסף מחמת דברי רב ספרא שאין כותבים ב

הם התעקשו ואמר אביי . חשש שמא יטרוף פעמיים מלקוחותיו של המוכר
  .לסופרו שיכתוב להם שטר על המחק ועדיו על הניר ששטר זה פסול

. האם הועיל להם בדבר מה, האם היה כאן הערמה על אותם בעלי קרקעות
איך לומדים את . האם נלמד מכאן שמותר לשקר על מי שלוחץ שלא מן הדין

  .המעשה המובא
על מסכת " חשוקי חמד"א הביא בספרו "ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"מו

, להתרימו לנושא חשוב מה הדין באדם שבאו לביתו גובי צדקה )ב, צט(פסחים 
ויטען בפניהם , ו של אותו אדםליכולותיהסכום שביקשו אותם גבאים היה מעבר 

שאותו , אותם גבאים החליטו משום מה. שאין לו את האפשרות לתת סכום זה
לחצו ולחצהו עד שלא היה ... אדם הוא גביר גדול ואין סיבה שיתחמק מהם

אך חתם , דרשו/ ד כפי שביקשו על סכום מכוביק 'ברירה בידו וכתב להם ש
לא , וכמובן שכאשר באו לגבות את ההמחאה בבנק, חתימה שאינה מן העניין

אם " גביר"שאל אותו . 'הסכים הבנק לכבד את המחאה בטענה של זיוף וכו
  . עשה כדין כאשר הערים עליהם בצורה זו

ן אדם שאסור למשכ )ב, ח(לעיל ' א מדברי הגמ" שליטזילברשטייןי "הביא הגר
וביאר רב יצחק בר מרתא " ופקדתי על כל לחציו"שאינו אמיד שהרי מבואר 

ועליהם נאמר ,  ואותם גבאים התנהגו שלא כדין.שהכוונה אפילו לגבאי צדקה
  .והשיב להם בצורה הראויה להם" עם עקש תתפתל"

שהביא ראיה מהסוגיא שלנו , א"ש קנייבסקי שליט"והביא מדברי גיסו הגרי
שכנזכר לעיל לא הסכים אביי לכתוב להם ,  עם בעלי הקרקעותממעשה אביי

ולאחר שהפצירו והתעקשו אמר אביי לסופרו שיכתוב להם שטר על , שטר שני
 כתוב כך ואחר אותו ומחוק שטר ")פריהסל ליה אמרה "ד(ם "ביאר הרשב, מחק

 ."מהם ואיפטר פסול שהוא לב יתנו לא ואלו הנייר על יחתמו והעדים המחק על
ם שכל מטרתו של אביי להיפטר "הרי מבואר בלשונו הטהור של הרשב, ל"עכ

כ טען "א, מהם בדרך המהירה וכתב להם שטר שאין בו כלל מהות הלכתית
  . נהם למדנו שכאשר בא עיקש מותר לאלפו בי"ח לפי שיטת הרשב"הגרשי

דפסול  "נו גרשוםשביאר רב, טת רבנו גרשום אינה כךאך מאידך הביא ששי
וף ממנו לקוחות אבל לכך יועיל להם שכל זמן שזה שטר בידם אין יכול לטר

שאביי לא דחה אותם , מבואר בדברי רבנו גרשום, "המוכר לכפור שלא נכר
ז הועיל להם מפני "ות גביה אולם בכראלא לא הסכים לתת להם אפש, בקש

  . זה שמותר להערים על מי שלוחצוכיח ממעשהוין להא כ"א. ערערו של מוכר
  

  

  סיכום הדף
  

   . חששות זיוף בנמחק השטר או אבד :נושא  

 לו שטר וכותביםד מקיימים את השטר "ד ובי"מביא את עדיו לבי, אם נמחק שטר חוב
.  העדיםוחותמים', חדש המבאר שהיה שטר שנמחק באריך פלוני והעדים העידו וכו

והמלווה פלוני במושב שלשה דיינים ישבנו ,  שקיום השטר נכתב כךבברייתא מבואר
יכול לגבות . ועדיו פלוני ופלוני, בן פלוני הוציא לפנינו שטר מחוק שנכתב ביום פלוני

שנזקקנו לעדות ונמצאה "ד בקיומו של שטר " רק אם הוסיפו ביבשטר זה בלא ראיה
  .  כך יצטרך להביא ראיה נוספת בעת שיגבהואם לא הוסיפו, "מכוונת

 אם קרעו אולם,  שנקרע מעצמוופןאב', ו שטר חדש וכשמעמידים 'מבארת הגמ
. אין עושים שטר חדש, ד קרעו את השטר"היינו בי, יאר רב יהודה בשם רבבכוונה ב

 לדעת אביי, ד קורעים את השטר במקום החתימות הזמן והתורף"בי, ולדעת רב יהודה
  . הם קורעים שתי וערב

באו , ת השטרות אנסו קרקעות בפומבדיתא ונטלו אף אאנסי קרקעות ישמעאלים
בעלי קרקעות לאביי וביקשו שיכתוב להם שטר נוסף על הקרקע כדי שיהיה להם גיבוי 

'  מחמת דברי רב ספרא שאין כותבים בהסכיםאביי לא . אם יטלו מהם את הקרקע
הם . שיש חשש שמא יטרוף פעמיים מלקוחותיו של המוכר, שטרות על קרקע אחת

הם שטר על המחק ועדיו על הניר ששטר זה  שיכתוב להתעקשו ואמר אביי לסופרו
 אין אביימר א,  אולם אם רישומו ניכר זה יהיה כשרשאל רב אחא בר מיומי, פסול

  . אלא יכתוב סימנים בעלמא', הכוונה שיכתוב שטר הגון וימחוק וכו
 בשטרות אולם,  כותבים לו שטר חדשאין', אפילו אם יש עדים וכו, שטרואמר שאבד 

שטרות שהרי אף שכותבים שטר אין ' בים שאין חסרון ונזק אם יהיו במקח וממכר כות
  .  אף שטרות מכר אין כותבים כללג"לדעת רשב. כותבים אחריות על הקרקע

 לדעת רבנן.  חזרה המתנה בלא קנין נוסףג"לרשב,  בהחזיר שטר מתנהעוד נחלקו
רות נקנים שנחלקו האם שט'  הגמ,ביאר רבה. המתנה קיימת עד שיעשה קנין מחדש

.  אותיות נקנות במסירה ובמסירת השטר זכה בקרקע בלא קנין נוסףג"לרשב, במסירה
א רצו לומר "להו(.  קנין נוסףצריך לעשות לא מועיל מסירה בשטרות ולכן לרבנן

כ כאשר "א, ג שאמר לו שיהיה מתנתו כל זמן שמחזיק את השטר"שטעמו של רשב
כ אם יאבד השטר או "תמה רבה א. וניםהשיב את השטר חזרה הקרקע לבעליה הראש

  .)רקעקיגנב גם תחזור ה
, כיון שעלול לצאת תקלה,  מה שלא כותבים אחריות בשטר המחודשביאר רב ספרא

יאמר לאחר , המלווה של המוכר יטרוף את הקרקע ילך ללקוחות יוציא מהם קרקע
 'רת הגממבא. זמן למלווה שיוציא את שטרו שוב ובשטר השני יגבה שוב מלקוחות

נ שחייבים לקרוע את השטר ובלא "שאין לומר שיגבה המלוה בשטר חוב שהרי אמר ר
אלא . אדרכתאזה לא יוכל לגבות והדין נכון הן לגבי שטרות הלוואה וכן בשטרות 

ויהיה לו עוד שטר לעשות ' ויוציא מלקוחות וכו,  שיטען זכות אבות על הקרקעחוששים
, שטרות ויגבה' שאין לומר שיוציא מיד ב, פתי מדביאר רבינא לרב אחא. כך שוב

 'ותמהה הגמ. לכן ימתין ויחכה עד שישכחו מעט, שישימו לב שמשהו לא הגון קורה כאן
מדוע לא כותבים שובר שכל השטרות שיוצאים על הקרקע אינם נכונים מלבד השטר 

, רב אשיח לפני רב פפא או לפני " התמכאן רצו להוכיח. החדש שתאריכו פלוני אלמוני
 לעולם כן כותבים שוברים אולם יש חשש שהלוקח 'דוחה הגמ. שאין כותבים שוברים

 בנתיים הלוקח יאכל אולם, ולהם אין שובר ואמנם הם יחזרו למוכר, ילך מיד ללקוחות
ובשטרות . או שחוששים ללקוחות בלא אחריות. פירות ולהוציאם בדין זה לא קל

אם יש לו  ם שיתכן שלווה שילם במעות לכך יבררוכיון שיודעי,  לא חששו לזההלוואה
  .  רכש קרקע ואין רגיל להתפייס במעותאולם במכירה. 'שובר וכד

שאין כותבים אחריות בשטר מקח שאבד הכוונה שכותבים ששטר זה לא , נ"אמר ר
רצה רפרם .  רק שתעמוד הקרקע בידיו של לוקחאלא' גובים בו ממשעובדים וכו

היינו אם יש שטר שלא כתוב בו אחריות נכסים אנו " ות סופראחריות טע" שלהוכיח
 מבואר בדברי שהרי, תולים שיש כאן טעות ובאמת התחייב המוכר להעמיד אחריות

שבאמת לא ,  אשימבאר רב. נ שאם לא יכתבו יגבו מהשטר אף ממשועבדים"ר
  . וממילא לא יגבו, כותבים מאומה

, נ"שה לרהאבאה , קרקע בלא אחריותקנה לה ,  שירכוש לה קרקעאשה שלחה שליח
 הוא אחריות על שיתחייב נ"אמר לו ר, וטענה שעשתה אותו שליח לתיקון ולא לקלקול

  .הקרקע כלפי האשה
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