
	

 יג דף
ולא אגוד ה אטול הקטן ו רצו לחלוק ז.  גוד גוד. ד. או אגוד. ג. אגוד ולא גוד א. חולקים באלכסון ב.

 תשמישים שונים ח. תנ"ך.
סמוך   בשוה שדה של שני אחים שיש נהר על פני מזרח ויאור על פני צפון מחלקים אותה לשמונה חלקים שיהא לשניהם א.

 (ורחוק) לנהר וליאור, וכפי שמצויר ברש"י.
דין חלוקה או בדבר שאי אפשר שיחלוקו כגון שפחה או כלי מכור   במקום שאין בו לחבירו אחד מהשותפים שאמר ב.

אמר יכול שותפו לומר לא אקנה חלקך ולא   ור"נ רב יהודה אמר הדין עמו או קנה ממני חלקי בשער הזה לי חלקך בכך וכך
קעא,   (ח"מ או לקנות ממנו לחבירו את הנתבע למכור וכופין הדין עמואמכור חלקי אלא שותפים נהיה. והלכה כרב יהודה ש

 ו).
לקנות ממנו אפילו בשער   חבירו את לכוף אבל אם אין התובע רוצה לקנות או לא ימצא (מעות) במה יקנה אינו יכול ג.

רבו  (שם) לפיכך מי שחציו עבד וחציו בן חורין עובד את יכול לומר לו איני רוצה שאקנה אלא שאמכור. חבירו הזול שהרי
את האדון ולומר אקנה ממך חלקך שהרי אין יכול לומר לו או   לכוף ב"ה ואין יכול העבד יום אחד דברי יום אחד ואת עצמו

יאסר בשפחה וגם בבת  שאל"כ שכופיןאת רבו לשחרר אותו שותפים. וחזרו ב"ה להורות כב"ש ישארו אמכור לך חלקי, וע"כ
 חורין.

האב לשכור השכר לאמצע כל זמן   עשאן ץ או בית הבדשני אחים אחד עני ואחד עשיר שהניח להם אביהם מרח כן ד.
אחיו לשכור אותם אלא משתמשים בהם כדרך שנשתמש   לכוף האב לעצמו אין יכול עשאן שירצו לעמוד בשותפות.

בבית הבד קנה לך עבדים ויבואו וירחצו במרחץ וכו' (קעא,  ועשאם אביהם והרי העשיר אומר לעני קח לך זיתים ובא
 ו).

ה. אם אין בו דין חלוקה ואמר האחד נעשה ב' חלקים אחד שיהיה בו כשיעור ואחד קטן ואני אטול הקטן ואתה טול 
ואפילו אם א"ל טול אתה הגדול במתנה יכול הלה לומר אין   לכופו ששוהיותר הגדול אינו יכול הגדול ותן לי דמים
 קעא). בזה (ח"מ חולקין ויש רצוני לקבל מתנה
צו לחלוק דבר שאין בו דין חלוקה אע"פ שהם מפסידים את שמו חולקים. ובכתבי הקדש דהיינו כ"ד ו. השותפים שר

(שהוא בזיון לספרים לחלקן מכרך אחד  חולקין בגליוןכספר תורה שלנו אם הם בכרך אחד אין ספרים שהם כתובים
 צים יחלוקו.רו (קעג, א). ובשני כריכות אם שניהם אע"פ שאם היו של אחד מותר לחתכן, רמ"א)

כגון שתי שפחות שהאחת יודעת לאפות ולבשל והאחת יודעת לטוות או שני כלים שאין  שוה דבר שאין תשמישו ז.
וכל אחד צריך לשניהם וכו' אין אחד יכול לומר לחברו טול אתה זה ואני השני או איפכא לפי שכל אחד   שוה מלאכתן

 יג). (קעא, צריך לשניהם
וי"א תורה בפני עצמה   שי"א מדביק יק אדם בכרך אחד תורה נביאים וכתוביםמדב אם נחלקו התנאים ח.

בכרך אחד ומניח בין   מותר לדבק תורה נביאים וכתובים בפנ"ע. ולהלכה וי"א כל ספר וספר בפנ"ע וכתובים בפנ"ע נביאים
ג' וכן בין כל נביא ונביא של תרי עשר ואין קדושתם כקדושת ס"ת אלא   ובין כל נביא ונביא שיטין כל חומש וחומש ד'
 רפג, א). כחומש בעלמא (יו"ד
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