
  שפטייםבניסוחים מדיוק  –ביצה כ 

   ב עמוד סו דף בתרא בבא מסכת ף"רי

 מאה ארבע הבו להו דאמר גברא ההוא] א"ע' כ ביצה[ שבת ערב להיות שחל טוב יום בפרק גרסינן

 אבל נסיב לא בעי לא ואי נסיב בעי אי ברתיה שקיל מאה ארבע פפא ר"א ברתי ולינסוב לפלוני זוזי

 5 דמתנה לישנא קמא לישנא טעמא מאי לא נסיב לא ואי אין נסיב אי ליה והבו ברתי לינסוב אמר אי

 בתרא לישנא אבל שקיל מינייהו חד בעי ואי שקיל תרוייהו בעי אי הילכך בברתא בין בזוזי בין היא

  :שקיל לא לא ואי שקיל לתנאיה ליה מקיים אי הילכך מתנה וזוזי תנאה ברתיה

   א עמוד י דף ביצה מסכת הקטן המאור

 פירשה'. וכו ברתאי ולנסוב לפלניא זוזי מאה ארבע להו הבו להו דאמר גברא ההוא] א"ע' כ דף[

 10 כדכתיבנא כולה בברתיה בין בזוזי בין הוא דמתנה לישנא קמא לישנא שמת מי בפרק ל"ז ף"הרי

   בהלכות התם

 שיש פי על אף. הפירוש לזה נוטה ודעתינו תנאי אינו מעשה שקדמו תנאי דכל משום מפרשים ויש

 בלחוד באיסורא אלא בממון למעשה קודם ותנאי כפול תנאי' בעי דלא שאמרו החכמים מן הרבה

 שהוציא לשון בכל לדקדק לנו ומה דעתא אומדן אחר בממון הולכין אנו שהרי וקידושין גיטין כגון

 15 בשפתיו התנאי דהוציא היכא דשאני כן נראה לא ולי בעלמא דעתא גלויי שיהא אלא יהא לא תנאו בו

 היה בשפתיו מוציאו היה אם לומר יש דעתו בו שגלה שזה בדעתו וגלה בשפתיו הוציאו שלא ממי

 ראובן ובני גד בני מתנאי למדין שאנו כמו כהלכה הוציאו ולא בשפתיו הוציאו וזה כהלכה מוציאו

 בפרק מציעא בבבא ממון לענין היא שלימה ומשנה בטל והתנאי מקוים והמעשה כלום תנאו אין

  .תנאי אינו בתחלתו שמעשה תנאי כל השוכר

 20  יא משנה ז פרק מציעא בבא מסכת משנה

 שאפשר וכל בטל תנאו בתחלתו מעשה שיש תנאי וכל בטל תנאו בתורה שכתוב מה על המתנה כל 

  :קיים תנאו מתחלתו עליו והתנה בסופו לקיימו לו

  א עמוד י דף ביצה מסכת ד"לראב שם כתוב

 לפלוני תנו האיש זה אמר שאם לומר רצה והנה. משפט במאזני שקל לא זה שאמר מי: אברהם אמר

 25 כן על. הבת את ישא ולא המאתים יטול לתנאי קודם שהמעשה כיון בתי את ישא אם זוז מאתים

  . בישראל כזאת תהא לא, מעוקל משפט יצא

 בתנאי חכמים שאמרו מה כל כי פירשוהו לא שהראשונים אדם מבני הנעלם הסוד את אגלה עתה

 שאחזו במי כדאיתנהו, אחד בדבר ומעשה ותנאי ללאו קודם והן למעשה קודם ותנאי כפול

 בענין] א עד דף[ בכתובות כדאיתא שליח ידי על לקיומיה דאפשר ומעשה], א עה דף גיטין[ קורדיקוס

 30 שאין יבם וחליצת גט נתינת כעין, מיד נעשה כשהמעשה אלא נאמרו לא אלה כל, מוטעת חליצה

 שהיו ראובן ובני גד בני תנאי כעין, וכחוק כראוי נעשה כן אם אלא למפרע המעשה מבטל התנאי

 יקיימו לא שאם התנאים את לכפול משה הוצרך כן ועל מיד נחלתם להם שיתן ה"ע ממשה מבקשין

 ללאו קודם ובהן, התנאי חוזק שהוא למעשה קודם בתנאי דקדק וכן. מידם הנחלה אותה יטלו אותן

 ומעשה אחד בדבר בתנאי וכן, המעשה לעקור כח בו אין הלאו קדם אם מיד נעשה והמעשה הואיל

 35 את לי שתחזירי מנת על כגון, לסתרו מגופו עליו יתנה איך מיד נעשה שהמעשה שכיון אחר בדבר

 מינה ילפינן מקום מכל אסיקנא אחרינא מטעמא דההיא דמסקנא גב על ואף], א עה דף גיטין[ הנייר

 באים שהן שבעולם התנאים כל מעתה. תנאי הוי דלא באם אלא מנת על דליכא היכא אחריני למילי



 שהוא ממון בנתינת וכן, מיד שנעשו יבם וחליצת קדושין או לידה גט נתינת כגון המעשה את לעקור

 לא אם פלוני יום ועד מכאן באתי לא אם שלך ויהיה זה מנה הילך לחבירו אדם אמר אם, מיד ניתן

 40  . תנאי אינו התנאים בעניני דקדק לא או תנאו כפל

 היא זו נתינתן שאלו לפי וכקדושין הגט כנתינת ולא כחליצה שאינה זו מתנה על עוד לומר יש גם

 היכא וכל, בעלמא פקדון אלא אינו מסר תנאי שעל כיון זה של לידו המנה מסירת אבל. עשייתן

  . איתיה דמאריה ברשותיה דאיתיה

 נחלה ובתורת בגויה להו הוו זכיה דאינהו דמי לא, הוא הכי נמי ראובן ובני גד בני תנאי תאמר ואם

 45 ספק אין מ"מ. היושר כדרך לי נראה וכן עשייתה נגמרה לנחלה ובירידתה היתה ובחליפין לה נחיתו

 ולית דין לית, בתי יקח אם זוז מאתים לפלוני תנו שאמר זה כגון מעשה שום בו נעשה שלא בדבר

  . האמת והוא, יטול לא יקח לא אם דיין

 אבל. הבת יקח לא אם יטול שלא ספק בו אין באם אמר אם טוב יום דמסכת גברא דההוא ומעשה

  .ממנו לזוז ואין ל"ז הרב שפירש כמו הטעם

 50  א עמוד י דף ביצה מסכת' ה מלחמת

 דתנן לימא לן קמשמע משנה אותה כסתם הלכה תאמר אם ללמדנו פפא רב בא מה כ"א הכותב אמר

 שקיל נסיב אי ליה והבו לינסוב אמר אבל בגמרא ודקאמרינן תנאי אין בתחלתו שמעשה תנאי כל

 זו ובמסקנא זו בשמועה הזה המעשה ענין מה ועוד למימר צריכא פשיטא תנאו וכפל הכי אמר אי

 מגלח ואינו נזיר יוצא ואינו נדור יוחנן רבי שאמר לזו הוא ודומה ל"ז הגדול רבינו כדברי ודאי אלא

 55 תלה ולא תנאה הוי לא ושאגלח בה שאצא מנת על אמר דלא דכיון משום דמילתא טעמא נמי דהתם

 מוכח והכי יצא חוניו בבית שאגלח ששנינו כאותה ומגלח יוצא ודאי מנת על אמר שאלו בכך נדרו

 אותם תלה שאלו בתו בנשואי מתנתו תלה לא נמי וכאן דמנחות בתרא בפרק התם בגמרא בהדיא

 ככתובין מרע שכיב דברי שכל מרע בשכיב כפול תנאי אמרו לא שמעולם לפי קיים תנאו בהם

 וזה ל"כנ עליו דעתו ותטרף התנאין לדקדוקי צריך יהא שלא בתנאי בין במעשה בין דמו וכמסורין

 60   כאן לו צריכין אנחנו שאין אלא הוא פשוט ודבר וברור נכון הטעם

 שקל לא זה שאמר מי אברהם אמר כך שהשיב ל"ז דוד ברבי אברהם רבי רבינו דברי נראין ברם

 כיון בתי את ישא אם זוז מאתים לפלוני תנו האיש זה אמר שאם לומר רצה והנה משפט במאזני

 לא ושלום חס מעוקל משפט יצא כן על הבת את ישא ולא המאתים יטול לתנאי קודם שהמעשה

 מה כל כי פירשוהו לא שהראשונים אדם מבני הנעלם הסוד את אגלה עתה בישראל כזאת תהא

 65 כדאיתא אחד בדבר ומעשה ותנאי ללאו קודם והן למעשה קודם ותנאי כפול בתנאי חכמים שאמרו

 אלו כל מוטעת חליצה בענין בכתובות כדאיתא שליח ידי על לקיומיה דאפשר ומעשה שאחזו במי

 למפרע המעשה מבטל התנאי שאין יבם וחליצת גט נתינת כעין מיד נעשה כשהמעשה אלא נאמרו לא

 כ"וע מיד נחלתם להם שיתן ממשה מבקשים שהיו גד בני תנאי כעין ובחוזק כראוי נעשה כ"אא

 קודם בתנאי דקדק וכן מידם הנחלה אותה יטלו אותם יקיימו לא שאם התנאים לכפול משה הוצרך

 70 כח בו אין ללאו קדם אם מיד נעשה והמעשה דהואיל ללאו קודם ובהן התנאי חוזק שהוא למעשה

 מגופו עליו יתנה איך נעשה שהמעשה שכיון אחר בדבר ומעשה אחד בדבר בתנאי וכן המעשה לעקור

 אסיקנא אחרינא מטעמא מההיא דבמסקנא גב על אף הנייר את לי שתחזירי מנת על כגון לסותרו

 שבעולם התנאים כל מעתה אם אלא מנת על דליכא היכא אחריני למילי מינה ילפינן מקום מכל לה

 בנתינת וכן מיד שנעשה היבם וחליצת קדושין או לידה גט נתינת כגון המעשה לעקור באים שהם

 75 אם פלוני יום ועד מכאן באתי לא אם לך ויהיה זה מנה הילך לחבירו אדם אמר אם מיד שנתן ממון



 שום בו נעשה שלא בדבר ספק אין מקום מכל תנאי אינו התנאים בעניני דקדק לא או תנאו כפל לא

 יטול לא יקח לא שאם דיין ולית דין לית בתי יקח אם זוז מאתים לפלוני תנו שאמר זה כגון מעשה

 לא אם יטול שלא ספק בו אין באם אמר אם טוב יום דבמסכת גברא דההוא ומעשה האמת והוא

   ל"ז הרב דברי כאן עד ממנו לזוז ואין ל"ז הרב שאמר כמו הטעם אבל הבת יקח

 80 שומע אתה לאו מכלל מאיר לרבי ליה לית לך אוכל ולא בחולין נדרים גבי דהא לשאול תחלה לי ויש

   מעשה דליכא גב על ואף העדות בשבועות וכן הן

 הא ליה לית מכללא דמעשה בו נודר להיות לאו מכלל מאיר לרבי ליה אלים לא נמי דהתם לומר ויש

   תנאי הוי עלמא לכולי מעשה בו נגמר שלא דבר לבטל בתנאי לעשותו

 חדש עשר שנים ועד מכאן באתי לא אם לאשתי גט ותנו כתבו ששנינו ממה דבריו היינו וסומכין

 85 בו שיש פי על אף קיים תנאו אלמא גט אינו חדש עשר שנים לאחר ונתנו חדש עשר שנים בתוך כתבו

 דיני הני לכל ה"וה כפול תנאי' בעי לא שליח דבהדי משבחא אחא לרב שמצינו אלא בתחלתו מעשה

   דוקא שליח ליה משוי ליה דקאמר דמאי דאדעתא דתנאין

 את הרי לאשה האומר דתני בקדושין האומר בפרק לדבריו ראיה בירושלמי עוד מצאתי אבל

 אומר מאיר רבי מקודשת אינה לאו ואם מקודשת גשמים וירדו גשמים שירדו מנת על לי מקודשת

 90 ירדו גשמים שירדו לאחר אמר שאם מודים הכל תנאו שיכפול עד מקודשת ירדו לא בין ירדו בין

 הוא כלאחר לא אם והן יוסי רבי קומי בעא חגי רבי' וכו מקודשת אינה לאו ואם מקודשת גשמים

   מידם להוציאה מבקש והוא לפניהם הארץ שהיתה היא שניא ליה אמר

 שאינו גשמים שירדו לאחר מקודשת את הרי לאשה באומר סבורין ישראל ארץ שבני ברור ופירושו

 של האם וזה והקשו מעשה שום בו נעשו לא וכאלו עכשיו הקדושין חלו שלא לפי תנאו לכפול צריך

 95 תנאו לכפול הכתוב הוצרך כן פי על ואף הוא כלאחר לאו יעברו אם דכתיב ראובן ובני גד בני תנאי

 התנאים רבינו משה כפל לפיכך מעכשיו בה מחזיקין והם לפניהם הארץ שהיתה התם שאני ותירץ

 במשמע אין לידה קדושין שהגיע כיון בקדושין וכן מידם הנחלה אותה יטלו אותן יקיימו לא שאם

 אינו לאחר במפרש אבל מעכשיו חלין והקדושין בטל התנאי אלא שיכפול עד הקדושין לבטל האם

 ואינו כלאחר שלו האם הרי בידו מתנה הוחזקה שלא שכל ל"ז הרב דברי נסמכו מעתה כפל צריך

 100 הנה אמת והנה ראובן ובני גד בני תנאי חומרי לשאר הדין והוא מאיר לרבי אפילו כפול לתנאי צריך

  :נכון

 למעשה קודם ותנאי כפול תנאי' בעי דלא שאמרו החכמים מן הרבה שיש ל"ז המאור בעל שכתב ומה

 שלו בתשובת ומצוי עליו תלמידיו שהעידו הוא ל"ז הגדול רבינו דעת אבל כן לו נראה ולא בממון

 בממונא כפול תנאי' בעי דכי בהפך אמרו העדות שבועת ובפרק בממון הכתוב שעיקר לפנים וצריך

 105 כמו לומר יש אבל הוא ממונא ביה דאית איסורא וקדושין גיטין וכן ועדים וסוטה לא באיסורא אבל

 לרווחא וקדושין בגיטין כפול תנאי' בעי דכי שלו נוחלין יש בפרק ל"ז רומרוגי שמואל רבי הרב שכתב

 לא ממונות בדיני הא מתי לא ואם מתי ואם מרע דשכיב בגטא לחומרא שמואל מדאתקין דמילתא

 על אף ח"ר בה' וכ סתם מ"לדר שנאוה למעשה קודם תנאי לענין ומיהו הוא דיחידאה מ"כר ל"קי

 היא סתמא' מתני דהך פסיקתא הלכתא גבי דתני כוותיה הלכתא מ"דר אליבא לה אשכחן דלא גב

 110 יש כן שאלמלא לאמרו הדבר צריך דאמר ג"ורחב מ"דר פלוגתא כפול דתנאי נינהו הלכתא וכולהו

 למעשה הלכך התנאים כדין התנאי מאותו למדין לאמרו צריך הדבר היה לא אילו הא' וכו במשמע

 תנאי אין ל"דקי מינה גמרינן השליח י"ע לעשותו שאפשר לתנאי נמי וכן מינה גמרינן לתנאי קודם

 ותנאי ללאו קודם והן כפול לתנאי אבל המדיר' ובפ חליצה מצות' בפ הכי לה סבר י"ור בחליצה

 מדחש לחומרא חיישינן וקדושין גטין דלענין אלא כוותיה ל"קי לא אחר בדבר ומעשה אחד בדבר



 115 ולא גד בני מתנאי הכי' דילפי שנא מאי למימר וליכא בלכתחילה מרע דשכיב בגיטא שמואל לה

 אלמא מיפלגי קא כפול בתנאי והכא בחליצה תנאי יש רבינא אמר ביבמות דאמרינן מיניה הכי ילפינן

 בתנאי מ"ר תלמודא בכולי וסוגיין ראובן ובני גד בני של תנאן מענין כולן ונלמוד שוין הדברים כל אין

 בתנאי פליגי בגיטין ג"ורשב ג"רחב והא להנך הדין והוא כוותיה לן קיימא ולא הוא יחידאה כפול

 להנך ה"ה כוותיה הילכתא ולית מתנאי מידי שום גמרינן לא' אמרי ולא' כטעמי וחד חד כל כפול

 120 חלפתא אבא של סתם אותה ולדחות למעשה קודם בתנאי אף כן לומר ואפשר' במתני מסתיימי דלא

  :תלמוד וצריך בהלכות נוסחא ראיתי וכן חנניא כפר איש

  יד הלכה ב פרק חגיגה הלכות ם"רמב

 חגיגה ידי בה יוצא ואינו תודה להביא חייב, חגיגה לשם חובתי ידי בה שאצא תודה עלי הרי האומר

 לא שלנו בספרים א"א. בה שאצא תודה עלי הרי האומר/ ד"הראב השגת/... החולין מן אלא באה חגיגה שאין

 125 דאדעתא להתנות יכול בה שאצא אמר אבל דמפרש גב על אף בה לצאת כמיניה כל דלאו בה ואצא אלא בה שאצא גרסינן

   .נדר דהכי

  יד הלכה ח פרק נזירות הלכות ם"רמב

 המעשר מן קרבנותיו מביא ואינו נזיר זה הרי שני מעשר ממעות שאגלח מנת על נזיר הריני האומר

  .החולין מן אלא

 130   יד הלכה ב פרק חגיגה הלכות משנה לחם

 מנת על נזיר הריני האומר רבינו שם שכתב ח"פ נזירות' בהל נזיר גבי למה ל"ז א"הר על לתמוה ויש

 לא למה, כ"ע החולין מן אלא שני ממעשר קרבנותיו מביא ואינו נזיר ז"ה שני מעשר ממעות שאגלח

 שאני נזיר דגבי ל"ז א"להר ליה דאית ואולי. מהני מ"ע דאמר דכיון כאן שהשיגו כמו שם השיגו

 הכא אבל המעשר מן קרבנותיו מביא מצי לא בו ונהג נזירותו שחל דכיון זה על להתנות יכול דאין

 135  :כך בתנאי אלא תודה עשאן לא

   א עמוד כ דף ביצה מסכת למאירי הבחירה בית

 נותנין אין בתי את שישא מנת על או בתי את ישא אם לפלוני מנה תנו ואמר מיתה מחמת שצוה מי

 וכל מתנות שתי לו נתן הרי בתו את וישא לפלוני מנה תנו אמר אם אבל שישאנה עד המנה את לו

 והבת המנה את לו נותנין והילכך בידו הרשות באחת אלא רוצה אינו והוא מתנות שתי לאחר הנותן

 140 ותנו בתי את פלוני ישא ואמר הבת נשואי הקדים אם מ"ומ ישא לא לאו ואם ישא לישא רוצה אם

 אחרונה למתנה כתנאי עשאן הבת נשואי שהקדים שמאחר שישא עד המנה את לו נותנין אין מנה לו

 שתי לחבירו שנותן מי בכל לי נראה וכן לאו אם יקבלנה אם בה מפקפק שהוא את והקדים הואיל

 לו וברור בקבלתה הנותן אצל זכות ויש חובה אם למקבל הוא זכות אם מהן באחת ומפקפק מתנות

 בו מפקפק שהוא את מזכיר כ"ואח לזכות ברור שהוא את הקדים שאם למקבל זכות שהוא באחרת

 145 רוצה הלה אם לו נותן והאחרת פקפוק שום בלא לו נותן הוא לזכות לו ברור שהוא דבר אותו ודאי

 את מקבל כ"אא הברור את לו נתן שלא דעתו אומדין בה מפקפק שהוא את תחלה לו הזכיר ואם בה

  :הנותן אצל זכות המסופק בקבלת ויש הואיל המסופק

 אלא נאמר ראשון לשון תפוש דין שאין מפני לי נראה ואין ראשון לשון תפוש מצד זו שמועה מ"י

 לשון תפוש בו שנאמר פסק לענין מוחלט הדבר אין בזו ואף לחברו מתנגד שהאחד לשונות בשתי

 150  :ובבתרא במציעא דינין שביארנו כמו שבלשונות פחות אחר והלך הוא ספקא אלא ראשון


