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  גוד או אגוד

  אין בה דין חלוקה במשנה ובתוספתא. א

 :ו"א מ"משנה בבא בתרא פ .1

לעותק ; מצורף( ב"י אוקספורד של בבלי ב"ובכ י קויפמן"בכ, עיינו בנוסח המשנה בדפוסים  )א

 )לחצו כאןי קויפמן "של כסרוק 

 .)א"שימו לב כלפי איזה נוסח אמורים דברי הריטב( ש כל שאילו"ת ה"ד: א יג"ריטב  )ב

 .מבחינה תכנית ולשונית' עמדו על דין המשנה ועל הזיקה בינה ובין משנה א  )ג

 .עמדו על דיני התוספתא ועל היחס בינה ובין המשנה. י-תוספתא בבא מציעא פרק יא הלכות ט .2

 :רקע מקראי אפשרי .3

 .ו לב להבדל בין חציית השור החי וחציית השור המתשימ. לה, א"דין שור תם בשמות כ  )א

  ,כמודל להצעת חלוקה לדבר שאין בו כדי חלוקה משפט שלמה  )ב

  סוגית הגמרא. ב

היעזרו בו , 165מצורף נוסח הסוגיה על פי כתב יד המבורג . סוגית גוד או אגוד, .בבא בתרא יג .1

 .ושימו לב לנוסח ויחסה לנוסח הדפוס, לעמוד על מבנה הסוגיה

 ).מצורף(ש האחרון "ראו את נוסח בעל העיטור בת –הערת נוסח  .2

 :ראשונים על הסוגיה .3

 .ה בכור ופשוט"ה אית דינא ותד"תד. יג  )א

 .י מיגאש"ף ור"רי  )ב

 ".בשדה... וזה הדין אינו", ה עלה בידינו"בתוך ד, רבנו יונה  )ג

 .ה וגוד או אגוד"ה רב יהודה אמר וד"ן ד"רמב  )ד

 .ה והא דקאמרינן"א ד"רשב  )ה

 .ג-א' א הל"ם הלכות שכנים פ"רמב  )ו

 .בשם גליון תוספות, מ לית דינא"ה ש"ד. שיטה מקובצת יג  )ז

 :מחוץ לסוגיה ראשונים .4

 .ז, ש כלל צח סימנים ג"ת הרא"שו  )א
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 .ב סימן קמא"ח, א סימן תתקנו"א ח"ת הרשב"שו  )ב

 ה מדקאמרינן"ד. א לקידושין מב"ריטב  )ג

 :הצעה לנקודות לתשומת לב במהלך לימוד הסוגיה .5

 .ה מפשט דברי התנאים ואיזו שיטה מחודשת ועל מה היא מסתמכתמה עול  )א

 .ומה מגמת הסוגיה לאיזה כיוון נוטות ראיות הגמרא  )ב

 .באילו תנאים נאמר ומה הסבר גדרי הדין –סיכום גדרי דין גוד או אגוד   )ג

תוספתא כפשוטה לבבא מציעא ; )הועלה לקבוצה( 963-962' המשנה עמ מבוא לנוסח –להרחבה  .6

  . 311-309' עמ
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  שמות פרק כא 

  :ֵּמת ֶיֱחצּוןְוִכי ִיּגֹף ׁשֹור ִאיׁש ֶאת ׁשֹור ֵרֵעהּו ָוֵמת ּוָמְכרּו ֶאת ַהּׁשֹור ַהַחי ְוָחצּו ֶאת ַּכְסּפֹו ְוַגם ֶאת ַה ) לה(

  מלכים א פרק ג 

  :ָאז ָּתבֹאָנה ְׁשַּתִים ָנִׁשים זֹנֹות ֶאל ַהֶּמֶלְך ַוַּתֲעמְֹדָנה ְלָפָניו) טז(

 5  :ִיתַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ָהַאַחת ִּבי ֲאדִֹני ֲאִני ְוָהִאָּׁשה ַהּזֹאת יְֹׁשבֹת ְּבַבִית ֶאָחד ָוֵאֵלד ִעָּמּה ַּבּבָ ) יז(

ַּתִים זּוָלִתי ְׁש  ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ְלִלְדִּתי ַוֵּתֶלד ַּגם ָהִאָּׁשה ַהּזֹאת ַוֲאַנְחנּו ַיְחָּדו ֵאין ָזר ִאָּתנּו ַּבַּבִית) יח(

  :ֲאַנְחנּו ַּבָּבִית

  :ַוָּיָמת ֶּבן ָהִאָּׁשה ַהּזֹאת ָלְיָלה ֲאֶׁשר ָׁשְכָבה ָעָליו) יט(

ּה ַהֵּמת ִהְׁשִּכיָבה ַוָּתָקם ְּבתֹוְך ַהַּלְיָלה ַוִּתַּקח ֶאת ְּבִני ֵמֶאְצִלי ַוֲאָמְתָך ְיֵׁשָנה ַוַּתְׁשִּכיֵבהּו ְּבֵחיָקּה ְוֶאת ְּבנָ ) כ(

 10  :ְבֵחיִקי

  :ְדִּתיָוָאֻקם ַּבּבֶֹקר ְלֵהיִניק ֶאת ְּבִני ְוִהֵּנה ֵמת ָוֶאְתּבֹוֵנן ֵאָליו ַּבּבֶֹקר ְוִהֵּנה לֹא ָהָיה ְבִני ֲאֶׁשר ָילָ ) כא(

ַוְּתַדֵּבְרָנה י ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ָהַאֶחֶרת לֹא ִכי ְּבִני ַהַחי ּוְבֵנְך ַהֵּמת ְוזֹאת אֶֹמֶרת לֹא ִכי ְּבֵנְך ַהֵּמת ּוְבִני ֶהחָ ) כב(

  :ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך 

  פ: ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך זֹאת אֶֹמֶרת ֶזה ְּבִני ַהַחי ּוְבֵנְך ַהֵּמת ְוזֹאת אֶֹמֶרת לֹא ִכי ְּבֵנְך ַהֵּמת ּוְבִני ֶהָחי) כג(

 15  :ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְקחּו ִלי ָחֶרב ַוָּיִבאּו ַהֶחֶרב ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ) כד(

  :ֶּמֶלְך ִּגְזרּו ֶאת ַהֶּיֶלד ַהַחי ִלְׁשָנִים ּוְתנּו ֶאת ַהֲחִצי ְלַאַחת ְוֶאת ַהֲחִצי ְלֶאָחתַוּיֹאֶמר ַה ) כה(

נּו ָלּה ֶאת ַהָּילּוד ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ְּבָנּה ַהַחי ֶאל ַהֶּמֶלְך ִּכי ִנְכְמרּו ַרֲחֶמיָה ַעל ְּבָנּה ַוּתֹאֶמר ִּבי ֲאדִֹני ְּת ) כו(

  :ת ַאל ְּתִמיֻתהּו ְוזֹאת אֶֹמֶרת ַּגם ִלי ַגם ָלְך לֹא ִיְהֶיה ְּגזֹרּוַהַחי ְוָהֵמ 

  :ַוַּיַען ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר ְּתנּו ָלּה ֶאת ַהָּילּוד ַהַחי ְוָהֵמת לֹא ְתִמיֻתהּו ִהיא ִאּמֹו) כז(

ְרּבֹו ְראּו ִמְּפֵני ַהֶּמֶלְך ִּכי ָראּו ִּכי ָחְכַמת ֱאלִֹהים ְּבִק ַוִּיְׁשְמעּו ָכל ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר ָׁשַפט ַהֶּמֶלְך ַוּיִ ) כח( 20 

  ס: ַלֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט

  כתב יד קויפמן –משנה בבא בתרא פרק א משנה ו 

  . לזה אמות וארבע לזה אמות ארבע בה שיהא עד החצר את חולקים אין

  . לזה קבים ותשעת לזה קבים תשעת בה שיהא עד השדה את ולא

 25  . לזה קבים חצאי ותשעת לזה קבים חצאי תשעת. 'או ודהיה' ר

  .  רובע בית עקיבה' ר וכדברי. לזה קב חצי]ו[ לזה קב חצי בה שיהא עד הגנה את ולא

! ר!ב!ח! בית את ולא המרחץ את ולא הטלת] את[ ולא השובך את ולא המורן את ולא הטרקלין את לא

  . לזה וכדי לזה כדי בהן שיהא עד

  . רוצין שניהם איןש בזמן. אמתי
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 30  . יחלוקו. מיכן פחות אפילו. רוצין שניהן]ש[ בזמן אבל

  .  יחלוקו לא רוצין ששניהן פי-על-אף הקודש וכיתבי

 י אוקספורד יא עמוד א"משנה בבא בתרא כ

שיהא  ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה ולא את השדה עד אין חולקין את החצר עד שיהא בה' מתני

ולא  תשעה חצאי קבין לזה ותשעה חצי קבין לזה' אומ יהודה' ותשעה קבין לזה רבה תשעה קבין לזה 

בית רובע ולא את הטרקלין ולא את ' עקיבא אומ' ר את הגינה עד שיהא בה חצי קב לזה וחצי קב לזה 35 

הבדים ולא בית השלחים עד שיהו בה  ולא את השובך ולא את הטלית ולא את המרחץ ולא את המורן

מעלין אותו בדמים אימתיי בזמן  לזה זה הכלל כל שיחלוק ושמו עליו חולקין ואם לאו כדי לזה וכדי

פ ששניהם "כתבי הקודש אע אבל בזמן ששניהם רוצים אפילו פחות מיכן יחלוקו שאין שניהם רוצים

  רוצים לא יחלוקו

 40  פרק יא ) ליברמן(תוספתא מסכת בבא מציעא 

  הלכה ט

לא ' יהודה או' ר] זה סמוך לחצירו וזה סמוך לחצירו[לכאן לזה חצר סמוכה לכן ולזה חצר סמוכה 

לא הורשו ' שמעון אומ' הורשו אלא שלשים יום הוזק בתוך שלשים יום פטור לאחר שלשים יום חייב ר

בבית תשעת חצאי ' יהודה או' אלא שלשה ימים הוזק בתוך שלשה פטור לאחר שלשה חייב וכן היה ר

 45 1לזה כדי שיהא איכר אומן חורש ושונה כללו של דבר כל ששם קבין לזה ובבית תשעת חצאי קבין

  הראשון קרוי עליו אין רשיי לחלקו 

  הלכה י

אחד מהן לחבירו טול את ' עד שיהא בה כדי שיעור לזה וכדי שיעור לזה אמ 2אין חולקין את האכולים

כבוד אבותיו ושאר כל  אין שומעין לו מפני' רבן שמעון בן גמליאל או 3הפחות ותן לי שיעור שומעין לו

 50  הדברים ששם הראשון קרוי עליהן הרשות בידו 

  165כתב יד המבורג  –בבלי בבא בתרא יג עמוד א 

  . 'וכו" המורן את ולא לין!קרט!ה את ולא"

  . מהו לזה וכדי לזה כדי בהן אין

                                                

  .ומסתבר שכך יש לגרוס, שאין שם –י ערפורט "בכ 1

 .אבולים –י ערפורט ובדפוס ראשון "בכ 2

 .ותן לן שיעור טול את הפחות]א[ –מן מציע להגיה ש ליבר"ר 3
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  . אגוד או דגוד דינא אית. 'אמ יהודה רב

 55  . אגוד או דגוד דינא לית. 'אמ נחמן ורב

 עבד אביהן להן שהניח ופשוט בכור. אגוד או דגוד דינא לית. דאמרת לדידך. נחמן לרב רבא ליה' אמ

  . יעשו כיצד טמאה ובהמה

  .  ימים שני ולזה אחד יום לזה עובד. 'או שאני. ליה' אמ

  

 60  . ליה מסייעא נימא

. משנה'' <הלל בית דברי. אחד יום עצמו ואת אחד יום רבו את עובד חורין בן וחציו עבד שחציו מי''

  .  >ה,ד גיטין

. יכול אינו חורין בת. יכול אינו שפחה לישא. תקנתם לא עצמו ואת רבו את תקנתם. שמאי בית אמרו''[

 מפני אלא". יצרה לשבת בראה תוהו לא. "'שנ. ורביה לפריה אלא נברא לא העולם כל והלא. ליבטל

 65 להודות הלל בית וחזרו. דמיו חצי על שטר לו וכותב חורין בן אותו לעשות אותו כופין העולם תקון

  ].  >ה,ד גיטין. משנה'' <שמאי לבית

  )] שאני. (איגוד או גוד}א{ד דינא לית. מ'ש[

  .  ליכא גוד איכא דאגוד. התם שאני

  

 70  . שמע תא

  . הבד ובית מרחץ אביהן להן והניח. עני ואחד עשיר אחד אחים שני''

  . 'לאמצ השכר. לשכר עשאן

  . לעצמו עשאן

  > ב,יג<. לעני' אומ עשיר הרי

 75  . במרחץ וירחצו עבדים לך קח

  . >ז,י בתרא- בבא. משנה'' <הבד בבית ועשם ובא זתים לך קח

  . אגוד או דגוד דינא לית. מינה שמע

  .  ליכא איגוד איכא דגוד. התם שאני

  

 80  . שמע תא

  . בדמים אותן מעלין לאו ואם. חולקין עליו ושמו יחלק שאלו כל

  . היא תנאי

  . לו שומעין. פחות ואני שיעור אתה טול. דתניא
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  .  לו שומעין אין. 'או' גמל בן שמעון רבן

 85  . דמי היכי

  . 'גמל בן שמעון דרבן' טע מאי. כדקתני אילימא

  . 'קאמ הכי. לאו אלא

  . לו שומעין. פחות ואני שיעור אתה טול

  . לו שומעין נמי אגוד או וגוד

 90  . לו שומעין יןא. למימר' גמל בן שמעון רבן ואתא

  . 'גמל בן' שמע דרבן' טע מאי. ודקאמרת. תני כדקא' לעול. לא

  ".  יחיה מתנות ושונא"' דכת. לי ניחא לא במתנה ואי. לך למיתן לי לית בדמי אי. ליה' דאמ משום

  

  . היא' דשמוא' יהוד דרב הא. יוסף לרב אביי ליה' אמ

 95  . ''קויחלו לא רוצין ששניהן פ'אע הקדש ובכתבי''. דתנן

  . חולקין כריכות בשתי אבל. אחד בכרך אלא שנו לא. שמואל' ואמ

  . נמי כריכות בשתי אפלו. אגוד או דגוד דינא לית' דע' סל ואי

  .  רוצין בששניהן]. שלמן): [נחמן( רב תרגמה

  

 100  . אגוד או דגוד דינא אית. 'היל. אמימר' אמ

  . מאי נחמן דרב והא. 'לאמימ אשי רב ליה' אמ

  . לי סבירא לא. כלומר. לי שמיעא לא. ליה' אמ

 מיפא ידעא הוה חדא. אמהאתא תרתי אבוהון להון שבק חיננא בר דימי ורב חיננא בר רבין והא. ולא

  .  ?וד?אג או דגוד דינא לית. להו' ואמ דרבא לקמיה ואתו. בסתרקא ידעא הוה וחדא. ובשולי

 105  .  והא הא ליה מיבעי ולמר. והא הא ליה מבעי דלמר. התם שאני

 כריכות בשתי אבל אחד בכרך אלא שנו לא. שמואל' ואמ. להו צריכי ו?ה?דתרוי הקדש כתבי והא

  . חולקין

  .  רוצין בששניהן. שלמן רב תרגמה הא

  א מסכת בבא בתרא דף יג עמוד ב "חידושי הריטב

אם כן היכי ומאן דגריס לה במתניתין משתבש ד, ברייתא היא. ש כל שאילו יחלק ושמו עליו חולקין"ת 110 

, ג כוותיה"ועוד היכי הוה פליג רב נחמן אסתם מתניתין ואפילו קאי רשב, לא מדכרינן לה עד השתא

מכלל שלא , ותו דהא פלוגתא דרב יהודה ורב נחמן על רישא דמתניתין אתמרא אין בהם כדי לזה מהו

  .וזה ברור, הוזכר דין זה במשנתינו
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   ב עמוד כה דף קרקעות חלוקת -  ח אות העיטור ספר

 115 שיחלק כל איתה והכי בדמין אותן מעלין לאו אם בתרא שמע בתא ליתא דילן עתיקא בנוסחא אבל

 איגוד או דגוד דינא לית מ"ש חולקין לאו ואם דקאמר פריך קא דמתניתין ומסיפא חולקין עליו ושמו

 דאמר משום ג"בדרש טעמא והיינו דינא לית לעולם ודחינן היא תנאי לחלוק אותו כופין ליה אית דאי

 ואני שיעור אתה וטול ק"כת הלכה דינא אית לן דקיימא וכיון דינא לית דהא דמי לי לית בדמי אי ליה

 .במתנה שנא ולא בדמי שנא לא לו שומעין פחות

 120  ש כלל צח סימן ז "ת הרא"שו

 הילכך, דהתם נמי לא קאמר רב יוסף אלא שבכל שדה ושדה יש בה שיעור חלוקה וראוי לחלוק... 

אבל אם לא היה בכל שדה ושדה . אני רוצה ליטול חלק בכל שדה ושדה: בטעמא כל דהו מצי למימר

דטעמא דהאי , לא נחלוק: אומר= והשני=' והב, והאחד אומר לחלוק שדה כנגד שדה, שיעור חלוקה

ל ומכאן ואילך יהא תלוי לכ, אלא חולקין בעל כרחן, לא מצי מעכב החלוקה, מידויל והאי לא מידויל

אם יש , כי חכמים ראו שטוב לתקן חלוקה בכל דבר של שותפות. וכן בשטרי חובות נמי; אחד לפי מזלו 125 

וכל . משום דקדרה דשותפי לא קרירא ולא תמימא, בגוד או איגוד, ואם לאו, חולקין בגורל, בו שיעור

אחד יסמוך על והשותפין כל , שצריך טורח והשתדלות גדול להציל מידם, שכן בשטרי חובות של כותים

  .ולכן טובה החלוקה, חברו ויתקלקלו החובות

  ש כלל צח סימן ג "ת הרא"שו

וגם , שהן בית ועליה על מקצתו, והניח קרקעות, ראובן שמת והניח אלמנה ויורש: יורנו רבינו: שאלה 130 

 העליה: וכל אלו הדירות הן כל אחת דירה בפני עצמה; ותחתיו מרתף לאצור בו יין, חנות על מקצתו

פתוח [וכן המרתף , =לרשות הרבים=ה "וגם החנות פתוח לר, =רשות הרבים=ה "עולין לה דרך ר

כפי מנהג , לכל אחד בחציין, והורידו בית דין לאלמנה וליורש באלו הדירות=]. לרשות הרבים=ה "לר

כדי שיהא שוה לו , ואומר שרוצה למכור הכל ביחד, ועכשיו רוצה היורש למכור חלקו. טוליטולא תקנת

או איגוד בשומא שנותנין בכל , או גוד ותן לי חצי מה שנותנים לי בכל הקרקעות: ואומר לאלמנה, יותר 135 

אלא , אין לי ממון במה שאיגוד: והאלמנה אומרת. הקרקעות ואקבל מעותיהם ואתן לך חצי מהדמים

כ "ויעשו ג, ויעשו שומא לבית שאני דרה בו= בית דין=ד "ויבאו ב, שאדור בה, שאני רוצה ליקח הבית

ואפשר שישומו שאר =. בית דין=ד "וגם אני אקבל עלי הבית בשומת ב, ך*ותקבלנו עלי, שומא לשאר

ואתה תקבל , דאהיה אני דרה בבית בעלי, והבית ישומו עלי בחצי סך הכל, הקרקעות בחצי הסך הכל

, הן שתתן לי, דבר מועט, =בית דין=ד "לפי שומת ב, ואם יהיה ביניהם; בשומת בית דין לפי הקרקעות 140 

  . מאי דביני ביני, או אתה תתן לי, אתן לך, או שאתן לך
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יחלוקו הבית מתהום , ה לכל אחד ארבע אמות על ארבע אמות*שיהי, אם יש בבית כדי חלוקה: תשובה

ולא שייך כאן גוד או , עם העליה והחנות שעל גביו ועם המרתף שתחת הבית, עאארעא עד רום רקי

והיורש אומר שרוצה למכור הכל , ואם אין בבית כדי חלוקה. כיון שיש בו כדי לזה וכדי לזה, איגוד 145 

או איגוד , גוד ותן לי החצי ממה שנותנין בכל הקרקע: ואומר לאלמנה[, כדי שימכור חלקו ביוקר, ביחד

דאין זה גוד או ; הא לאו טענה היא, ]ואקבל המעות ואתן לך חצי הדמים, שנותנין לי בכולם בשומא

, דטעמא דרב יהודה. אלא שימכור כל הקרקעות לאחר, כיון שאין לו מעות לקנות הקרקע משלו, איגוד

 ,היינו משום שאין מקום המשותף ראוי לתשמיש שניהם, אית דינא דגוד או איגוד): ב יג"ב(דאמר 

או אקנה , תקנה חלקי ויהיה ראוי לך לתשמיש: הילכך אמרו חכמים שיש כח לאחד מן השותפין לומר 150 

שאינו ראוי לתשמיש שניהם וראוי לאחד , דהוי זה נהנה וזה אינו חסר; חלקך ויהיה ראוי לי לתשמיש

וגם למכור , לקנות איני רוצה: דמצי למימר, ואפילו הכי אמר רב נחמן דלית דינא דגוד או איגוד. מהם

ורב . ואתה תשתמש כפי הראוי לך, אלא אשתמש במקום המשותף כפי הראוי לי, חלקי איני חפץ

כדי שיהיה ראוי לאחד , מצי למימר גוד או איגוד, כיון שאינו ראוי לתשמיש שניהם: יהודה סבירא ליה

או אני , עגוד חלקי כמו שאמכור כל הקרק: חד מהם*שאמר א, אבל בכי האי גונא. מהם לתשמיש 155 

אפילו רב יהודה מודה דלא שייך גוד , כדי שימכור חלקו ביוקר, אמכור את הכל ואתן לך חצי הדמים

אלא ימכור חלקו ; ולא נדחה את האחד מלהסתפח בנחלתו בשביל תוספת דמים של האחר, או איגוד

, שני אחין): קעב(הא דתנן בפרק גט פשוט , דאי לא תימא הכי. והלוקח ישתתף עם האחר, כמו שיוכל

, עשאן לעצמו, השכר לאמצע, עשאן לשכר, שהניח להם אביהם מרחץ ובית הבד, אחד עני ואחד עשיר

ומסקינן . קח לך זתים ועשאם בבית הבד, קח לך עבדים וירחצו בבית המרחץ: הרי העשיר אומר לעני 160 

לפי שהעני אין לו , איגוד ליכא, משום דגוד איכא, הא דלא אמרינן גוד או איגוד:): יג(ב "ק דב"בפ

או אני , קח לך חלקי בשומא שיתנו לי עבור כל הקרקע: יאמר העני לעשיר, ואמאי; דמים לקנות

אלא כשיש , אלא ודאי כל כי האי גונא לא שייך גוד או איגוד; אמכור כולו לאחר ואתן לך חצי הדמים

נן גוד או איגוד אלא כשיד דלא אמרי, ל"ח ז"וכן כתב ר. כדי שישאר האחד בנחלתו, לו לקנות משלו

. ולא בנתבע, אם ידו משגת, ואמר דבתובע תליא מילתא, ל חלק עליו"ף ז"ורי; שניהם משגת לקנות 165 

שיקנה כל , אם כן בכל פעם ידם משגת על ידי אחר, שייך גוד או איגוד= דבכהאי גוונא=ג "ת דבכה"וא

אלא , רוצה למכור את חלקה שאינה, הילכך הדין עם האשה; הקרקע ויקבל כל אחד חצי הדמים

והמרתף שתחת , שהעליה דירה בפני עצמה והחנות דירה לעצמו, וכל שכן בנדון זה. היורש ימכור חלקו

ויעלה זה לזה , =בית דין=ד "שאם ירצה היורש יקח בשומת ב, שהדין עם האשה[, הבית דירה לעצמו

 170  .ל"יחיאל זצ' אשר בן הרב ר]. בדמים
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  תתקנו  א חלק א סימן"ת הרשב"שו

השיב בשנים שלקחו מקום ישיבה בבית הכנסת שאין דין חלוקה לזמנים ידועים כלל למאן דאית ליה 

אי נמי למאן דאמר אית דינא במידי דאי . דינא דגוד או אגוד בדברים שיש בהם דינא דגוד או אגוד

שום דדינא דגוד או ונראה לי טעמא דמילתא מ. אפשר בגוד או אגוד כגון מי שחציו עבד וחציו בן חורין

דאלו מדינא הוה לן למימר דאפילו חצר דלית בה , אגוד ודינא דחלוקה לזמנים ידועים תקנתא היא 175 

תקנו להם או ' ולפי, שיעור חלוקה אלו רצה זה ליטול חלקו אלא משום עשיית הטוב והישר אי אפשר

ותדע לך דאמרי . ל זה חלקםדינא דגוד או אגוד או דינא דחלוקת זמנים ידועים כדי שלא יפסידו זה ע

אי דאמן דאית ליה דינא דגוד או אגוד אית ליה תקנתא אחריתי מאי מקשינן ליה ממי שחציו עבד 

אלא דאיהו טעי וסבר . הא איהו הא והא אית ליה דהא עקר? וחציו בן חורין וממרחץ דעני או עשיר

ועוד . תקנתא אחריתי ואהדר דלאדאפילו מידי דלא איפשר למימר ביה גוד או אגוד לחודיה לא עבדי  180 

דעל כרחין אית ליה דינא דגוד או אגוד הוא עיקר ועדיפא מחלוקת זמנים כי היכי דלא ליצטריך האי 

ואי אמר האי חלוקת זמנים והאי גוד או אגוד לזה שומעין דאמר . לאיסתלוקי מביתיה כלל לא בעי

נא דגוד או אגוד בחלוקת זמנים ידועים ואי אמרת אית די. וכדמשמע בהדיא בסוגיין/ כהלכה/בהלכה 

דאלו מעיקרא תקנתא דדיני דגוד או אגוד תקינו ליה למהוי ידיה על . נמצאת מהפך את הדין על הנתבע

. ועכשו אתה מסלקו בעל כרחו או לזמן או בעל כרחיה. 'לאיסתלוקי מביתי' העליונה למיגד או לאוגודי 185 

ונמצא נתבע מחוייב בכך או שיאמר הוא איני . קת זמניםדתובע זה בא עליו בעקיפין ופותח ליה בחלו

ונראה לי עוד ראיה מדתנן פרק . רוצה בחלוקת זמנים אלא גוד או אגוד ולקתה מדת הדין בכך

רבי אלעזר בן . היה אחד מן השוק מודר מאחד מהם הנאה לא יכנס לחצר) ז"דף מ(השותפין בנדרים 

ואסיקנא בגמרא דבחצר . ך אני נכנס איני נכנס לתוך שלךיעקב אומר יכול הוא לומר לו לתוך של חבר

כיון ' ופירשו בבבא קמא טעמיה דרבי אלעזר משום דאית ליה ברירה כלו. שאין בה דין חלוקה פליגי 190 

  .שאין בו כדי חלוקה ואי אפשר שלא ישתמשו בה שניהם

  א חלק ב סימן קמא "ת הרשב"שו

היאך , כל זמן שאינן רוצין בדין גוד או איגוד .שנים שלקחו מקום ישיבה של בית הכנסת: שאלת

וכאותה שאמרו במי ? ידועים' או יש ביניהם דין חלוקה לזמני, ישתמש בו כל אחד לפי שיזדמן? עושים

עובד : שאני אומר. עבד ובהמה טמאה: ובכור ופשוט שהניח להם אביהם. שחציו עבד וחציו בן חורין 195 

יחלקו , צא לומר שיש ביניהם דין חלוקה לזמנים ידועיםואם תמ. את זה יום אחד ולזה שני ימים

שאין חלוקתן לא לימים : שאמר גבי חצר, ל"ם ז"לפי שנמצא להרמב? לימים או לחדשים או לשנים

ל כן "ואולי לא יאמר ז. שאין אדם עשוי לפנות את כליו אלא משנה לשנה. ולא לחדשים אלא לשנים

ואם אירע הדבר שהאחד ישב . ין כאן טורח של פנוי כלוםשהרי א. אבל במקום ישיבה לא, אלא בחצר

או יעלה לו שכר כנגד הימים , אשב אני שם כמו שישבת אתה: יכול לומר לו חברו, שם חמש שנים 200 
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לא היה לי לימנע מלישב שם כל זמן , כל שלא חלקנו: או דילמא מצי אמר לו אידך? שהיה ראוי בו

  . כ תורף דבריך"ע. שהוא פנוי

ובדברים , אית דינא דגוד או איגוד: ד"למ, סתברא שאין דין חלוקה לזמנים ידועים כללמ: תשובה

שאז יש דין /במידי דאי אפשר בגוד או איגוד : ד אית דינא"נ למ"א. שיש בהם דינא דגוד או איגוד

משום דדינא דגוד : ל טעמא דמלתא"ונ. מי שחציו עבד וחציו בן חורין: כגון/. חלוקה לזמנים ידועים 205 

דאפילו חצר דלית : דאילו מדינא הוה לן למימר. תקנתא נינהו, או איגוד ודינא דחלוקה לזמנים ידועים

. אי אפשר, עשיית הישר והטוב: אלא משום. יטול, אילו רצה זה ליטול חלקו, ביה שיעור חלוקה

ו זה על זה כדי שלא יפסיד. או דינא דחלוקת זמנים ידועים, או דינא דגוד איגוד: תקנו להם: ולפיכך

  . חלקם

. משום דהדרא ליה, דינא דחלוקת זמנים ידועים עדיפא ליה לנתבע: דמר אמר. ובעקר תקנתא פליגי 210 

וכי היכי דלמר לית ליה אלא . משום דידו על העליונה, גוד או איגוד עדיפא ליה לנתבע: ומר אמר

  . 'תקנתא חדא כו

מאי קא מקשה , ית ליה תקנתא אחריניתאא, גוד או איגוד: דמאן דאית ליה: דאם איתא: ותדע לך

אלא ודאי ! הא והא צוית ליה, הא איהו? וממרחץ דעני ועשיר, ליה ממי שחציו עבד וחציו בן חורין

דאפילו במידי דלא אפשר למימר : אלא דהוה טעי וסבר. דגוד או איגוד בלחוד הוא דאית ליה: מ"דש 215 

: ואהדר ליה. לא עבדינן להו תקנתא אחריתי, דיהאלא גוד לחודיה או איגוד לחו, גוד או איגוד: ביה

  . דלא

ועדיפא מחלוקת זמנים כי היכי דלא לצטריך . הא עקר, כ למאן דאית דינא דגוד או איגוד"דע: ועוד

לזה , גוד או איגוד: ואמר אידך, חלוקת זמנים: ואי אמר האי. אי לא בעי, האי לאסתלוקי מביתיה כלל

שמא /אית דינא דחלוקת ידועים זמנים : ואי אמרת. בהדיא בסוגיין וכדמשמע. שאמר כהלכה, שומעין 220 

, גוד או איגוד: דהיינו, דאילו מעיקר תקנתא. נמצאת מהפך את הדין על הנתבע, /זמנים ידועים: ל"צ

ועכשיו אתה . ודלא לאיסתלוקי מביתיה כלל, למיגד או לאוגודי, תקינו ליה למיהוי ידיה על העליונה

/ בחלוקת: ל"צ/ופותח לו כחלוקת , דתובע זה בא עליו בעקיפין. כ"זמן או בעאו ל: כ"מסלקו בע

אלא גוד , /בחלוקה: ל"אולי צ/איני רוצה בחלוקת : או שיאמר הוא, ונמצא נתבע מחוייב בכך. זמנים

 225  .... או איגוד ולקתה מדת הדין בכך

  א מסכת קידושין דף מב עמוד א "חידושי הריטב

דקדק רבינו תם שיש רשות לאפוטרופוס לחלוק בדינא דגוד או . לק יפהמדקאמרינן ובוררין להם ח

ועוד הביא ראיה , אגוד דאי בגורל בלחוד מאי ברירה איכא הא הגורל מוכיח באשר יפול שם יזכה

במי שמת והניח נכסים ויש בהן עבדים והניח עובר שאין העבדים ) 'ז א"ס(לדבריו מדאמרינן ביבמות 

לקו של עובר כרבי יוסי דסבר דעובר אית ליה זכייה ואינו מאכיל שהילוד אוכלין בתרומה מפני ח 230 



  

  דף מקורות לשיעור של הרב מאיר ליכטנשטיין

  

  14דף מספר  –בתרא  בבא

 .ע"בכסלו תש' כ, ד"בס

 

ואמרינן התם דעבדינן להו תקנתא כדרב נחמן אמר שמואל ומעמידין , מאכיל ושאינו ילוד אינו מאכיל

אפוטרופוס לעובר זה לחלוק עם אחיו ונותנין העבדים לגדול ונוטל העובר בשאר נכסים כנגד חלקו 

והא התם כי יהבי לגדול עבד ושקיל ליה קטן משאר נכסים גוד או איגוד הוא וכשדה  ,שיש לו בעבדים

  .כנגד כרם

ל דודאי אין לאפוטרופוס רשות לחלוק בגוד או איגוד דגוד או איגוד "י ז"ו אומר כדברי ר"ורבינו נר 235 

א וההי, )'ב א"נ(מקח וממכר הוא ואין אפטרופסים רשאין למכור וליקח כדאיתא במסכת גיטין 

דיבמות לאו ראיה היא דהתם מפני שהעבדים מכחישין כשאינם אוכלים בתרומה ויש הפסד בדבר 

אנו , וגם אין זכותו של עובר עדיין ברי דלא ידעינן אם הוא נקבה ואין לו זכות בנכסים, לעובר זה

עושים לפנים משורת הדין לחלוק שדה כנגד עבד כשם שאנו עושים לפנים משורת הדין למנות 

והיינו דלא אמרינן התם דעבדינן להו כדשמואל אלא דעבדינן להו תקנתא , טרופוס למי שאינו ילודאפו 240 

אי נמי דהתם , כדשמואל דאלמא תקנת חכמים היא במקום זה לתקנת עובר שלא יכחישו העבדים

 ,דאפוטרופסין מוכרים עבדים ולוקחין קרקע) גיטין שם(נוטלין קרקע לעובר כנגד העבד וכדקיימא לן 

והא דהכא לאו ראיה היא שאף בחלוקה שהיא בגורל שייך לישנא דברירה שהרי צריך דעת וישוב גדול 

  .בהשוות חלקים במדה ובדמים ובעידית ובזיבורית ולהכי אמר ובוררין להם חלק יפה
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