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גזל שחזר וקנה את השדה מהבעלי  אינו יכול להוציא מיד הלוקח  ,מה הנפ"מ בי הטעמי ?
1

כשמת הלוקח
כשמת גזל
כשנת במתנה

למר זוטרא "ניחא ליה
דלא נקייה גזלנא"
2
להו"א :יכול להוציא
למסקנא :אינו יכול להוציא
3
להו"א :בניו יכולי להוציא
למסקנא :אינו יכול להוציא
יכול להוציא

לרב אשי "ניחא ליה
דליקו בהמנותיה"
אינו יכול להוציא
אינו יכול להוציא
אינו יכול להוציא

גזל שמכר את השדה ללוקח ,ושוב הגיעה לידיו השדה באופני דלהל ,הא יכול להוציאה?

לרב אחא
ורבינא

חד אמר
וחד אמר

כשגבה הגזל מהנגזל
שדה זו בחובו
היה שדה אחרת לגבות :לא מוציא
לא היה שדה אחרת :מוציא

גזל מורישו
ושוב ירשו
יכול
להוציא

נת הנגזל לגזל
שדה זו במתנה
4
יכול להוציא
5
לא יכול

 1שמואל שאל מרב ,הא יכול הגזל  שנהפ עכשיו להיות הבעלי על השדה  להוציא את
השדה מהלוקח )וית דמי המקח ,כמו שהבעלי היו יכולי להוציא את השדה מהלוקח( .ופשט
לו רב "מה מכר לו ראשו לשני  כל זכות שתבוא לידו" ,והיינו כשמכר הגזל ללוקח מכר לו ג"כ
כל זכות שתבוא לידו אח"כ ,וזכות זו שבאה ליד הגזל עכשיו ע"י קניית השדה מיד הבעלי
הראשוני ,היא ג נמכרה ללוקח ,ולכ אי הגזל יכול להוציא את השדה מהלוקח ולתת דמי.
והקשו בגמ' ,מה הטע שפשוט לנו שכ דעת הגזל למכור ללוקח כל זכות שתבוא לידו ,ומפרשת
הגמ' שני טעמי.
 2סברה הגמ' בהו"א שלמר זוטרא שאמר שהטע שמעמיד הגזל את השדה ביד הלוקח  כדי
שלא יקראנו גזל ,א"כ כשמת הלוקח  לא יקרא אותו יותר גזל .ודחתה הגמ' ,שאכתי בני
הלוקח יקראו אותו גזל ,ובשביל למנוע זאת חשוב לו להעמיד את השדה ביד ,ולכ אמרה הגמ'
שבאופ זה אי נפ"מ.
 3בהו"א סברה הגמ' שרק בחייו איכפת לו שלא יקראו לו גזל .ובדחיה סברה הגמ' ,שג אחר
מותו איכפת לו שלא יקראו לבניו "בני גזלנא".
 4דמתנה כירושה דבאה ממילא ,ולא טרח להעמידה ביד הלוקח.
 5דכדי שיקבל מתנה מאותו אד  בודאי טרח לפניו להתרצות לו ולעשות לו נחת רוח ,ואמרינ
שטירחא זו ודאי עשה כדי לעמוד באמונתו.
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מה שאירש מאבא ,או מה שתעלה מצודתי מכור ל ,הא מכור או לא?

לרבנ
לר' מאיר ולרב

כשאמר היו
2
קנה
קנה

כשאמר סת
1
לא קנה
קנה

בבא מציעא ד טז:
שדה שאני לוקח לכשאקחנה קנויה ל מעכשיו ,מה הדי?

לרב
לרבא

כשאמר שיקנה שדה סת
קנה
3
קנה

כשאמר שיקנה שדה מסוימת
קנה
לא קנה

המוצא שטרות דלהל הא יחזיר אות למלוה?

לשמואל
לר' יוחנ

6

שטר אקנייתא ,שטר שכתוב בו הנפק
5
יחזיר
לא יחזיר

שטרי חלטאטא ואדרכתא
יחזיר
יחזיר

4

 1והקשה רב ששת ,והסכימו ע קושיא זו רמי בר חמא ורב יוס ,שמברייתא זו מבואר שאי אד יכול
להקנות דבר שעדיי אינו שלו ,וא"כ אי אמרינ גבי גזל להקנות לו משעה ראשונה  לכשיחזור ויקח
אותה מהנגזל ,וכמו שפירשו התוס' )בד"ה בההיא( .אול רבא ואביי תירצו קושיא זו ,דבברייתא זו לא
קנה משו שלא סמכה דעתיה על מה שאומר שיביא לו ,אול גבי גזל כ סמכא דעתיה  כי יודע שרוצה
לעמוד באמונתו.
 2במה שאירש מאבא  מיירי כגו שאביו גוסס ותקנו שיהיו דבריו קיימי משו כבוד אביו ,כדי שיהיה
לו מעות בשביל קבורתו ולקנות תכריכי  שלא ישהה אביו בבזיו עד שישיג מעות .ולגבי מה שתעלה
מצודתי ,הוא תקנת חכמי "משו כדי חייו" ,דשמא צרי הוא למזונות דבר מועט .ולכ תיקנו דוקא
"היו" אבל חודש או כל השנה  אי ש משו כדי חייו.
 3דסמכא דעתיה דמקבל מתנה  שודאי ימצא איזה שדה ויתננה לו ,שהרבה שדות מצויות ליקח .אבל
בשדה זו ,לא סמכה דעתיה דמקבל מתנה ,דמי יימר שימכרו לו שדה זו ,וא בא לחזור יכול לחזור בו.
 4פי' ,שטר חלטאטא הוא אישור מב"ד שקרקע שגבה בחובו באה לידו ע"פ בדי .ואדרכתא ,שכותבי לו
שטר שיכול לרדו ולחזר אחר נכסי הלוה ומה שימצא יגבה .דלא שיי כא פרעו .והקשתה הגמ' ,דכ
שיי דהרי אדרכתא והשומא חוזרת היא א יפרע לו הלוה מעות .ותירצה הגמ' ,שיש ללוה לשמור שטר
קנייה ,כיו שמה שחוזרת השומא הוא לא מ הדי ,אלא משו "ועשית הישר והטוב" ,וחשיב כקניה
חדשה ,וצרי הלוה לשמור שטר שקנה מחדש את השדה מיד המלוה שטרפה ממנו.
 5דאי לחשוש לפרעו  דהרי לא קרעו את השטר ,ולשמא כתב ללוות ולא לוה אי לחשוש ,לא באקנייתא
 דהא אקני ליה בכל עני ,ולא בשטר שיש בו הנפק ,דהרי ב"ד לא מקיימי אלא בפני בע"ד.
 6כתבו התוס' )בד"ה אע"פ( שר' אבהו בסוגיי פליג על רב כהנא ,דר' אבהו ס"ל שמה שאמר ר' יוחנ
ששטר שיש בו הנפק לא יחזיר  הוא דוקא כשאי חייב מודה ,דהרי מפרש שהטע הוא שמא כתב ללוות
ולא לוה .אול לפי רב כהנא אפי' בחייב מודה ג"כ לא יחזיר ,דס"ל דיש לחוש לקנוניא.

