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 הצגת הסוגיא

 : )ח:(הגמ' אומרת 

"מכר עידית ושייר בינונית וזיבורית מאי, סבר אביי למימר אתו כולהו גבו מעידית א"ל רבא מה מכר  

ראשון לשני כל זכות שתבא לידו וכיון דאילו אתו גבי לוקח ראשון מצי אגבי להו בינונית וזיכורית,  

ואין נפרעין מנכסים משועבדים כל זמן   ואע"פ דכי זבני בינונית וזיבורית אכתי עידית בני חורין הואי 

דאיכא בני חורין מצי א"ל לא ניחא לי בהאי תקנתא, לוקח שני נמי מצי א"ל גבי בינונית וזיבורית דכי  

 זבין לוקח שני אדעתא דכל זכותא דהו"ל לראשון בגוה זבין".

ו חובות של כתובת  הגמרא מסתפקת במקרה שלראובן יש קרקעות, עידית בינונית וזיבורית ועומדים עלי

אשה, הלוואה ותשלום נזיקין, ראובן מכר לשמעון את שלושת הקרקעות כשאת העידית מכר אחרונה, כך  

שאין גובים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין צריכים לגבות כולם מן העידית,   "חשלפי תקנ

דית שהייתה בת חורין באחרונה ושמעון מכר את העידית ללוי, אביי סבר לומר שעדיין יגבו כולם מן העי

ואין לוי יכול לומר 'לא ניחא לי בתקנתא דרבנן' מכיוון ששמעון שמחזיק בשאר הקרקעות המשועבדות 

עומד כנגדו ומחזיק בתקנה שיגבו רק מה'בני חורין', ואילו רבא אומר לו שמכיוון שכאשר מכר שמעון 

כרה גם עם זכות הטענה של 'לא ניחא לי ללוי את הקרקע מכר אותה עם "כל זכות שתבוא לידו", מ

 בתקנתא דרבנן' שגורמת לכך שלא יגבו ממנו אלא מהבינונית והזיבורית שכרגע נמצאות אצל שמעון. 

 מה היתה המחלוקת בין אביי לרבא ומדוע חזר בו אביי. לה"במלשון "סבר" אביי בגמ', משמע שחזר בו וצ

אות את שאר המקומות בגמרא שמובא דין זה של "כל בשביל להסביר את מחלוקת אביי ורבא עלינו לר

 זכות שתבוא לידו" ולהגדיר בכל מקום את המאפיינים של אותה הזכות.

 

 מקרים בהם הדין בא לידי ביטוי

 א. דין שבח הגזילה

 : )צו.(איתא בגמ' במס' ב"ק 

שהשביח הוריש. בעי רבא:  מה שהשביח מכר, מה  - "אמר רבא: גזל והשביח ומכר, וגזל והשביח והוריש 

 השביח לוקח, מהו? בתר דבעיא הדר פשטה: מה מכר ראשון לשני? כל זכות שתבא לידו". 

ישנו דין שאם השביח הגזלן את הגזילה לא יצטרך להחזיר את השבח אלא רק את הגזילה מפני תקנת 

גם כאשר מכר  השבים )דהיינו שלא להקשות על אדם שחוזר בתשובה(. בגמרא אצלנו שואל רבא האם
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הגזלן את הגזילה והשביח הלוקח אצלו את הגזילה ולא הגזלן בעצמו, האם גם כאן נאמר שזכה בשבח, או 

שמכיוון שהתקנה נתקנה לגזלן אז רק כאשר הוא בעצמו ישביח יזכה בשבח אבל אחרים לא. ומיד עונה 

 ח יזכה בשבח.  רבא, שמכר הגזלן ללוקח 'כל זכות שתבוא לידו' ולכן גם הלוקח אם ישבי

בגמ' כאן מצאנו שרבא סובר את הדין מה מכר ראשון לשני וכו', ומסתבר שרבא לשיטתו שחידש דין זה )

 .(ח: נראה שגם אביי מסכים עם דינו של רבא ב"ק  בגמ' במס' ב"ק שהובאה לעיל יש לציין שלמסקנת הגמ'  

 

 ב. דין גזלן שמכר וחזר וקנה מן הבעלים 

 :)טו:(עא איתא בגמ' במס' בבא מצי

  - אמר ליה: מה מכר לו ראשון לשני  -"בעא מיניה שמואל מרב: חזר ולקחה מבעלים הראשונים מהו? 

כל זכות שתבא לידו. מאי טעמא? מר זוטרא אמר: ניחא ליה דלא נקרייה גזלנא, רב אשי אמר: ניחא ליה  

 דליקו בהמנותיה". 

על אדם שגזל קרקע ומכרה לאחר ואח"כ בא ולקחה כדין מן הבעלים, והסתפק שמואל האם   מ'מדובר בג

יהיה דינו ככל אדם שקונה מן הבעלים ומוציא מיד הלקוחות )שהקרקע משועבדת למכירה זו( או שקנייתו 

רת רק מחזקת את בעלותו של לוקח, כאילו קנה את הקרקע אחרי שקנה אותה הגזלן כדין וזו לא תהיה מכי

גזל, ועונה לו רב שכאשר מכר הגזלן ללוקח את הקרקע מכר אותה עם "כל זכות שתבוא לידו" ולכן גם  

 הזכות הזאת של בעלות גמורה על הקרקע מגיעה לו ולא יוכל הגזלן להוציא הקרקע מיד הלוקח. 

לא מצאנו   בגמ' זו יש להעיר שהגמרא הביאה טעמים לדין "מה מכר ראשון לשני", שכן בכל שאר הגמרות

שהגמ' מביאה טעמים לדין זה, וגם הטעמים שהביאה הגמ' כאן הם טעמים רק לעניין גזלן ולא יועילו 

לשאר המקומות שנאמר בהם הדין מה מכר ראשון לשני שכן שאר הגמרות לא מדברות על גזלן דווקא 

' האמור בגמ' כאן, יש אלא על מקח וממכר וכד', ועל כורחנו לכאורה לומר שדין מה מכר ראשון לשני וכו

לו גדר שונה משאר מקומות בהם מצאנו מה מכר ראשון לשני וכו', ובעוד שאר הגמרות הדין מובן מסברא 

 שהוא גדר מגדרי המקח, מ"מ כאן לעניין גזלן הוצרכה הגמ' להוסיף הסבר נוסף.

 נ"ע בגזלן.שהוא דין בפ  לכאו' בגמ' כאן מצאנו שדין מה מכר מוסכם ללא מחלוקת, ומיהו נראה

 

 ג. דין חליטת בתי ערי חומה 

 :)לא:(איתא בגמ' במס' ערכין 

איני יודע אם שנה לראשון אם שנה לשני,   - "אין מונין לו שנה אלא משעה שמכר כו'. תנו רבנן: שנה 

כשהוא אומר: עד מלאת לו שנה תמימה, הוי שנה לראשון. למי חלוט? רבי אלעזר אומר: לראשון חלוט,  

יוחנן אמר: לשני חלוט. בשלמא לר' אלעזר דלדידיה קא מנינן, אלא לרבי יוחנן מאי טעמא? אמר  רבי 

 רבי אבא בר ממל: מה מכר לו ראשון לשני? כל זכות שתבא לידו". 

הגמרא מביאה מחלוקת במקרה שאדם קנה בית ערי חומה )שיכול הבעלים או קרובו לגאול אותו בתוך  

ן, פחות משנה, מכר הלוקח את הבית לאחר, האם כעבור שנה למכירה  שנה מן המכר(, וכעבור פרק זמ

ראשונה נחלט הבית רק לראשון שלקנייתו עברה שנה, או שנחלט גם לקונה שני ואין הלוקח הראשון יכול 

 להוציא ממנו יותר את הבית. 
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רה שנה ר' אלעזר אומר: רק לראשון שעברה שנה לקנייתו, ור' יוחנן אומר: אף לשני למרות שלא עב

לקנייתו מכיוון שכאשר מכר ראשון לשני את הבית, מכרו עם כל זכות שתבוא לידו ועל כן מכר לו גם את  

 הזכות שכעבור שנה )למכירה ראשונה( לא יהיה אפשר לקחת ממנו את הבית יותר. 

ן מה  בגמ' זו מצאנו מחלוקת בדין מה מכר ראשון לשני וכו', וצריך להבין שכן בגמרות לעיל מצאנו שדי

מכר ראשון לשני וכו' הוא דין מוסכם לכאורה ולא הביאה הגמ' בו מחלוקת, ואילו כאן משמע שדין זה 

 נתון במחלוקת. 

ונראה לומר שמה שמדברת עליו הגמ' אצלנו הוא דבר שונה ולכן יש בו מחלוקת, בכך שהלוקח הראשון 

ר את הבית אע"פ שלא עברה שנה  מוכר את הבית ביחד עם הזכות הוא מפסיד מכך שלא יוכל לגאול יות

למכירתו ולכן אפשר לומר שחולקים דווקא כאן, אבל במקרה רגיל שאין הפסד למוכר אפשר לומר דכ"ע 

 ."מה מכר ראשון לשני"  - סוברים שאומרים

 

 הסבר הדין

 בר. באיזה זכות מדו  ב.האם יש הפסד למוכר בכך שמוכר את הזכות,    א.נראה שבגדר דין זה יש ב' עניינים, 

בגמ' במס' ערכין מצאנו שלעניין חליטת בתי ערי חומה על פניו ר"א חולק על דין מה מכר, ומיהו נראה  

לומר שרבי אלעזר לא חולק על הדין הבסיסי של כל זכות, שכפי שהערנו לעיל מצאנו מקומות בגמ' בהם 

ון של הגמ' במס' ערכין  הובא דין זה ללא מחלוקת ועל כן נראה שעיקר הדין לא נתון למחלוקת ורק בניד

סובר ר"א שלא שייך דין מה מכר, והטעם לזה שלכאורה הטעם שמה מכר ראשון לשני אפשר להסבירו 

שכאשר אדם מוכר קרקע הוא מוכר על הצד הטוב ביותר ועל כן הוא מוכר עם כל זכות שתבוא בקשר 

זכות, כמו שראינו בגמ'  לקרקע, אך במקום שיש הפסד למוכר, יש להסתפק האם נאמר את הדין של כל

בערכין דמיירי שם בשיש הפסד למוכר ובזה מצאנו מחלוקת האם אמרינן דין מה מכר ראשון לשני במקום 

 שיש הפסד. ובזה יתבאר הנידון בגמ' במס' ערכין.

שהובאה לעיל בעניין גזלן שמכר האם יכול להוציא מהקונה לכאורה  )טו:(ומיהו לכאורה בגמ' במס' ב"מ 

הפסד למוכר וע"פ האמור דין זה צריך להיות נתון במחלוקת, אולם כפי האמור לעיל נראה שדין  יש כאן

זה שבגמ' במס' ב"מ הוא דין ייחודי שכן כפי שהערנו רק בגמרא בב"מ שואלת הגמ' מה הוא הטעם של דין 

ר בזה מה  זה, ועל כורחנו שיש בדין זה טעם מיוחד שאמנם מצד הדין הפשוט של מה מכר לא שייך לומ

מכר ראשון לשני שכן יש כאן הפסד, ולזה שואלת הגמ' מאי טעמא ומיישבת: "מר זוטרא אמר: ניחא ליה 

דלא נקרייה גזלנא, רב אשי אמר: ניחא ליה דליקו בהמנותיה" )הוי אומר, אע"פ שמפסיד, ניחא ליה(, 

תו, משמע שבלי טעמים אלו לא  והיינו, יש עניין מיוחד בגזלן שלא רוצה שיקראו לו גזלן ולהישאר בנאמנו

ט שכאן יש הפסד למוכר וכיוון שיש הפסד למוכר שוב לא " שייך בגמ' זו הדין הפשוט של "מה מכר", וה

 שייך דין מה מכר כפי שאמרנו למעלה, ולכן הוצרכה הגמרא לטעמים אחרים מדוע שייך כאן דין מה מכר.  

בעניין מכר עידית ושייר בינונית, שלכאורה שם יש הפסד למוכר    )ח:(וכעת צריך להבין את הגמ' במס' ב"ק  

שהרי שמעון שמכר ללוי מעדיף שיגבו מן העידית שביד לוי, וא"כ, לפי מה שהסברנו תהיה לנו בעיה לומר  

מן העידית, וע"כ עלינו  שיהיה בזה לכולם דין מה מכר ראשון לשני ולכן סבר אביי למימר שיגבו כולם

 להבין מה ההפרש בין הגמ' במס' ערכין לגמרא במס' ב"ק הנ"ל, ואפשר להסביר עניין זה בב' אופנים. 
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אופן אחד אפשר לומר שיש לחלק בין זכות שקיימת ברגע המכירה לבין זכות שתבוא אח"כ שכאשר 

אם הזכות אינה קיימת בשעת   הזכות קיימת, יותר מובן שהיא תימכר עם הקרקע בכל מצב, דהיינו,

המכירה יש צד לומר שאינה נמכרת עם הקרקע, אבל אצלנו בב"ק, שהזכות היא קיימת כבר ונמצאת,  

שהמוכר יכול )אם הקרקעות אצלו( לטעון אי אפשי, אז בין אם יש הפסד ובין אם אין, הזכות תהיה מכורה 

חזר בו אביי, שבתחילה סבר לומר, מכיוון ללוקח ביחד עם הקרקע בין אם רוצה ובין אם לא ומשום כך 

שיש הפסד למוכר לא נאמר שמכר "כל זכות" עם הקרקע, וחזר בו מכיוון שאמר לו רבא, אצלנו הדין יהיה 

שונה, אע"פ שיש הפסד למוכר, אנחנו אומרים שמכר "כל זכות" מכיוון שהזכות כבר קיימת ולפי כולם 

 קו בגלל שהזכות תבוא רק אח"כ כשתעבור שנה.נמכרת עם הקרקע ולא כמו בערכין ששם נחל

באופן השני, אפשר לומר שיש לחלק בין זכות שקיימת ברגע המכירה לבין זכות שתבוא אח"כ, דהיינו בין 

עסוקה בגביית לקוחות וזה עניין שיתחדש   (ח)כאן , דהיינו הגמ'  1זכות צפויה לזכות שאיננה בהכרח צפויה

כר מוכן לוותר בקלות יותר, ולכן במקום שהזכות היא זכות שהתחדשה בהמשך הזמן, על זכות כזו המו

בגמ' בערכין מדובר בזכות שקיימת ברגע   שא"כבמהלך הזמן וודאי שיש את דין כל זכות שתבוא לידו, מ

המכירה שכן כל השאלה האם המכירה היא מוחלטת או לא היא שאלת מעמדה של המכירה ברגע המכר, 

מעת המכירה יכול לחזור בו(, ועל זכות שכזו וודאי שאין הבעלים מוכן לוותר  כ בכל רגע ורגע ו" )וכמ

במקום שיש לו הפסד מכך, וייתכן שלכך אביי סבר שאין כאן דין כל זכות שתבוא לידו שכן יש כאן הפסד 

ז יש כאן דין כל זכות שכן הזכות הגיעה מעלמא וזכות שכזו הבעלים מוכן למכור. "וחידש לו רבא שבכ

הזכות לא קיימת ברגע המכר שכן שבח הגזילה  ששםלעניין שבח גזילה  )צו.( לקמןאר בזה גם הגמ' ומבו

 עניין זה וודאי שיש דין מה מכר ראשון לשני אע"פ שיש הפסד למוכר. בהוא עניין שיבוא מעלמא ו

הזכות  ונמצא שבאופן עקרוני יש את הדין של מה מכר ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו, אך במקום ש

היא ברגע המכר ובנוסף לזה יש הפסד למוכר בזה מצאנו מחלוקת בין ר"א לר"י בגמרא במס' ערכין )כמו 

כן במקום שיש הפסד אפילו בלי שהזכות היתה ברגע המכר היה לאביי סלקא דעתך לומר שאין בזה דין 

סף לזה בעניין גזלן מצאנו מה מכר ראשון לשני וכו', וחידש רבא שאעפ"כ יש דין מה מכר ראשון לשני(. בנו

 דין מה מכר וכו' שהוא דין בפנ"ע. 

על מה מכר ראשון לשני ישנה  (ח:) נקודה יפה שמבארת את המהלך בצורה ברורה: במסורת הש"ס בגמ' 

הפניה רק למסכת ערכין ששם המקרה דומה למקרה שלנו, בב"מ הסברנו שאומרים את הדין מסברא וא"כ 

לא שייך להפנות אליו, בגמ' בב"ק אין הפסד ולכן פשוט שהזכות נמכרת עם הקרקע ולכן גם לשם אין 

 . מות למקרה שלנוסיבה להפנות אלא רק לגמרא בערכין ששם ישנו הפסד ונראה לד

 

 חקירת האחרונים בדין מה מכר ראשון לשני

ישנה מחלוקת מהי המכירה האמורה ב"כל זכות", האם היא סוג של 'תנאי' כאילו שסיכמו ביניהם המוכר 

והלוקח או שזו 'זכות' גמורה ללוקח שיכול לדרוש אותה. נפק"מ תהיה כאשר לדוג' המוכר אינו רוצה 

 להעביר את הזכות ללוקח.  

 :)ב"ק דף ח: ד"ה מה מכר ראשון(כתב הראב"ד 

 
 ד איניש דמקני ושבחא דאתי מעלמא עביד דמקני, ע"ש. גמ' בהמפקיד שבחא דאתי מגופה לא עבימהסמך לחילוק    1
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ני לומר ללוקח ראשון אתה חייב לפטור אותי מנזקין ומבעל חוב ומכתובה ולהגבות אותם  "יכול לוקח ש

בדיניהם כאלו היו כולם אצלך, וזה הטעם בין שמכר ראשון לשני באחריות בין שמכר שלא באחריות גם  

  אין באין לו מטעם שיכול לומר הלוקח השני לראשון נכסיך בני חורין הם אצל בעל חוב יותר משלי כי 

 כולם משועבדים הם אלא מן הטעם שפירש מה מכר וכו". 

מבואר מדבריו שדין מה מכר הוא מין חובה שחייב המוכר לתת ללוקח )זכות גמורה ללוקח(, ועל כן דין 

 זה קיים בין מכר באחריות ובין מכר שלא באחריות. 

 מאידך כתב בתוס' הרא"ש )שם(:

כו' וכי היכי דלוקח ראשון מצי למימר אי אפשי "ולפי המסקנא ניחא דמה מכר לו ראשון לשני ו

בתקנת חכמים לתועלתו כשלקח עידית באחרונה ואפשי לתועלתו כשלקח זיבורית באחרונה, 

זה הזכות מכר ללוקח שני כשקנה בינונית וזיבורית וכל מה שהוא תועלתו יטעון כאילו היה 

 קח ראשון".לוקח ראשון ויטעון אפשי כתקנת חכמים ויגבו מעידית שביד לו

אפשר להבין בדבריו שכמו שהזכות באה לתועלת הראשון כך זכאי הלוקח השני באותה הזכות. והדברים 

 מפורשים יותר במהר"ם מלובלין )שם(: 

"נ"ל דר"ל דהוי כאילו התנה הלוקח השני עם הראשון באם יבוא ב"ח שיתן לו לגבות מהבינונית 

היו ביד הלוקח שני גם הבינונית והזיבורית ולכך מצי אמר והזיבורית שנשארו בידו והוי כאילו 

 ליה לב"ח זיל לגבי לוקח ראשון וגבי מהבינונית והזיבורית דלא ניחא לן בתקנתא דרבנן ע"כ".

מבואר בדבריו שדין מה מכר ראשון לשני הכוונה שהוא כמין תנאי שעשו הלוקח הראשון והשני. ניתן 

 שכתב:  )ג: מדפה"ר(מדברי הנמוק"י להביא לדברי מהר"ם מלובלין סמך 

"ולא מצי למימר תגבו מבינונית ומטעמא דאי אפשי בתקנת חכמים כדלעיל דהא מכרה  

 ולחבירו ניחא ליה בתקנת חכמים ואיך יאמר הוא אי אפשי".

ומשמע מדבריו שהוא תנאי שמתנה עמו שלא יטען כנגדו לא ניחא לי בתקנתא דרבנן, שאם כוונתו של 

עם המכירה נמכרת ג"כ הזכות, למה צריך לומר שאין למוכר לטעון אי אפשי כיוון שהקונה מוכר שיחד 

 תלוי במוכר כלל, ע"כ זהו תנאי שמתנה המוכר שלא יאמר אי אפשי במקום שהקונה אפשי.  נואפשי הרי אי

 ומעתה אפשר לומר שמחלוקת האמוראים האמורה לעיל במסכת ערכין, האם יש דין מה מכר ראשון לשני

כל זכות שתבוא לידו במקום הפסד והזכות אינה קיימת או לאו, תלויה במחלוקת הראב"ד והמהר"ם כאן, 

שאם נאמר שכל זכות זהו 'תנאי' בין המוכר ללוקח, א"כ תנאי זה נאמר רק על דעת שמכירת הזכות  

י מחויבות משתלמת לשני הצדדים וא"כ במקום הפסד, אפשר שאין תנאי. אך לדעת רבי יוחנן אפשר שזוה

של המוכר ללוקח שלו וממילא אין הבדל אם יש הפסד למוכר או לאו, וגם כאשר הזכות באה לאחר מכאן, 

היא נכללת במכר ולא אומרים שאולי הוא לא רצה למכור, שלא מדובר על תנאי התלוי ברצון המוכר 

 או לאו.והקונה אלא כך היא המחויבות של המוכר לקונה ולכך אין הבדל אם המוכר רוצה 

נקודה נוספת אפשר לומר, לעיל הבאנו שני הסברים בחילוקים בין הזכויות שבגמרות )בין הגמ' במסכת  

ערכין לגמ' במסכת בבא קמא(, אופן אחד לחלק בין זכות שקיימת ברגע המכר לבין זכות שאיננה קיימת  

' ההסברים הנ"ל תלויים ברגע המכר, אופן שני לחלק בין זכות צפויה לזכות שאיננה צפויה, ואפשר שב

בחקירה זו, שאם נאמר שהחילוק בין הגמרות הוא בין זכות שקיימת ברגע המכר לזכות שאיננה קיימת 

ברגע המכר היינו משום שרק מה שקיים ברגע המכר כלול במכירה וכדברי הראב"ד שהוא זכות שכלולה  
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ינו שהדבר תלוי בדעת בני אדם אם  במכר, אבל אם נאמר שהחילוק הוא אם הזכות צפויה או לא צפויה הי

היה צפוי בדעתם או לאו, והיינו כדרכו של מהר"ם והנמוק"י שהוא תנאי בין המוכר לקונה ולכך תלוי 

 בדעת בני אדם. 

 

 סיכום

מצאנו שבדין הפשוט של מה מכר ראשון לשני, אין חולק שמכר לו כל זכות שתבוא לידו, כמו בגמ' בב"ק 

פסד למוכר במכירת הזכות, אומרים שמכר כל זכות כמו אצלנו בב"ק ח, אלא צו, ראינו שגם כאשר יש ה

אם ישנו מקרה מיוחד, או כאשר הזכות אינה קיימת ברגע המכירה שאז פחות שייך לומר שנמכרת עם 

הקרקע והסברנו זאת לפי דברי הראב"ד שמכירת הזכות אינה תלויה ברצון המוכר, או דווקא כאשר 

שהמוכר אינו מוכן לוותר עליה ביתר קלות, וזה הסברנו לפי דברי המהר"ם שסובר  הזכות קיימת וצפויה,

 שמכירת הזכות זה כמו תנאי בין המוכר ללוקח ולכאורה תלוי בדעת המוכר. 

ומצאנו גם בגזלן שאומרים שמכר כל זכות ששם יש הפסד והזכות אינה קיימת שלפי אפשרות ראשונה 

מ' מביאה שם טעמים לעניין, ולפי האפשרות השנייה, באמת מכיוון צ"ל שבגזלן הדין שונה וראינו שהג

 שהזכות אינה קיימת בשעת המכר אלא צפויה, אע"פ שיש הפסד לגזלן, אמרינן שמכר כל זכות. 


