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ָנה  ִמׁשְ

ִנים ּוָבנֹות,  יַח ּבָ ת ְוִהּנִ ּמֵ   ִמי ׁשֶ
ין  ָכִסים ְמרּוּבִ ַהּנְ ְזַמן ׁשֶ נִ  -ּבִ נֹות ִיּזֹונוּ ַהּבָ    .ים ִייְרׁשּו, ְוַהּבָ

ָתִחים -ְנָכִסים מּוָעִטין   ֲאלּו ַעל ַהּפְ ִנים ִיׁשְ נֹות ִיּזֹונּו, ְוַהּבָ    .ַהּבָ
  אֹוֵמר:  ַאְדמֹון

י?!  ֲאִני ָזָכר ִהְפַסְדתִּ ִביל ׁשֶ ׁשְ   ּבִ
ְמִליֵאלָאַמר  ן ּגַ   : ַרּבָ

ְבֵרי ַאְדמֹון   .  רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ּדִ
   

ָמָר    אּגְ

ה  ין"ְוַכּמָ   ? "ְמרּוּבִ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ר חֶֹדׁש.  ֵנים ָעׂשָ ּזֹונּו ֵמֶהן ֵאּלּו ְוֵאּלּו ׁשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ   ּכְ

  
יּה  י ֲאַמִריָתא ַקּמֵ מּוֵאלּדִ ּכִ   , ׁשְ

י,  ר ַרּבִ ְמִליֵאל ּבַ ן ּגַ ְבֵרי ַרּבָ   ָאַמר: זֹו ּדִ
יִּ  ֵדי ׁשֶ ְגרוּ ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים: ּכְ ּבָ ּיִ   . ּזֹונּו ֵמֶהן ֵאּלּו ְוֵאּלּו ַעד ׁשֶ

  

ַמר ַנִמי:    ִאיּתְ
י ֲאָתא  י יֹוָחָנןָאַמר  ָרִביןּכִ ר ָחָנה, ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר ַרּבִ ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

ְגרּו  ּבָ ּיִ ּזֹונּו ֵמֶהן ֵאּלּו ְוֵאּלּו ַעד ׁשֶ ּיִ ל ׁשֶ   , "יןְמרּוּבִ "ֵהן  -ּכָ
אן  חֹות ִמּכָ   . "מּוָעִטין"ֲהֵרי ֵאּלּו  - ּפָ

  

א    קמ,א ְגרוּ "ְוִאי ֵליּכָ ּבָ ּיִ הּו?^ -" ְלֵאּלּו ְוֵאּלּו ַעד ׁשֶ נֹות ְלכּוּלְ ְקִלי ְלהּו ּבָ    !ׁשָ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
ְגרּו,  ּבָ ּיִ נֹות ַעד ׁשֶ   מֹוִציִאין ָלֶהן ְמזֹונֹות ַלּבָ

ָאר ְ ִנים. - ְוַהׁשּ     ַלּבָ
   

        

        

        

  רשב"ם
  מתני' 

. מפרש מי שמת: מרובין
   בגמרא:

. מזונות ופרנסת והבנות יזונו
בגרן או עד נשואין עד דת

דתנסבן לגוברין כדתנן בכתובות 
   (ד' נב: נג:):

   . יחזרו על הפתחים:ישאלו
. בשביל שאני זכר הפסדתי

בתמיה ובגמ' מפרש מאי קאמר 
   אלא לא אפסיד ונזונים יחד:

. והכי אמר רבן גמליאל כו'
הלכתא כאדמון דאמר בפ' 
בתרא דכתובות כל מקום 
שאמר ר''ג רואה אני את דברי 

   הלכה כמותו: אדמון
  

  גמ' 
   . פרנסה ומזונות:כדי שיזונו

   . בנים ובנות:אלו ואלו
. אחר פטירתו של כי אמריתא

רב ובאתי ללמוד קמיה 
   דשמואל:

. שכך התנה להן עד שיבגרו
אביהן עד דתבגרן או תנסבן 
כדאמר בכתובות ואינך מועטין 
ויזונו הבנות עד שיבגרו והמותר 

  לבנים כדמפרש ואזיל:
. בתמיה להו בנות לכולהושקלי 

דכיון דקרית להו מועטין א''כ 
לא יטלו בהן כלום הבנים דהא 
תנא במתני' גבי נכסים מועטין 

   הבנים ישאלו על הפתחים:
. והאי דקתני והשאר לבנים

ישאלו על הפתחים היינו 
משהוציאו אותו השאר 
בהוצאת מזונות מכאן ואילך 
הבנות יזונו עד שיבגרו והבנים 

  ל הפתחים:ישאלו ע
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ין ְוִנְתַמֲעטּו  יָטא ְמרּוּבִ ׁשִ ין - ּפְ ֶהן יֹוְרׁשִ ָבר ָזכּו ּבָ    .ּכְ

   ?ַמאי –מּוָעִטין ְוִנְתַרּבּו 
  

ין ַקְייִמי ְרׁשּות יֹוְרׁשִ ְך  ,ּבִ ין ׁשַ ִהְלּכָ ְרׁשּות יֹוְרׁשִ    ,ּוַח בּ ּבִ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ין ֵמָהָכא ִקי יֹוְרׁשִ ּלְ   ?ַסּלּוֵקי ִמּסַ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י ַאִסיָאַמר ּדְ  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ְנָכִסים מּוָעִטין  ְדמּו ּוָמְכרּו ּבִ ּקָ ְכרּו ָמְכרּו.  -ְיתֹוִמין ׁשֶ ּמָ ֶ   ַמה ׁשּ
  

  
י ִיְרְמָיהְיֵתיב  יּה  ַרּבִ הוּ ּדְ ַקּמֵ י ַאּבָ יּה:  ַרּבִ ֵעי ִמיּנֵ   ְוָקא ּבָ

ַמֵעט ּבַ  ,ַאְלָמָנתוֹ  ּתְ ָכִסים? ַמהּו ׁשֶ   ּנְ

ִאית ָלּה ְמזֹוֵני ְמַמֲעָטא,  :ִמי ָאְמִריַנן יָון ּדְ   ּכֵ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

יָון  ָבא ֵלית ָלּה ּדְ ּכֵ ּסְ א ַנִמי ֵלית ָלּה  ,ִאיּלּו ִמּנַ ּתָ    ?ָהׁשְ
  

יָון  ְמָצא לֹוַמר, ּכֵ ָבא ֵלית ָלּה ּדְ ִאם ּתִ ּסְ א ַנִמי ֵלית ָלּה  ,ִאיּלּו ִמּנַ ּתָ    .ָהׁשְ
ת ִאׁשְ  ָכִסים?  -ּתֹו ּבַ ּנְ ַמֵעט ּבַ ּתְ   ַמהּו ׁשֶ

  
ָבא ַנִמי ִאית ָלּה ּוְמַמֲעָטא :ִמי ָאְמִריַנן ּסְ ִכי ִמּנַ יָון ּדְ   ,ּכֵ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
יָון     ?ִאיּלּו ֵמָתה ֵלית ָלּה ְולֹא ְמַמֲעָטאּדְ ּכֵ

  
ְמָצא לֹוַמר יָון  :ְוִאם ּתִ   , ִאיּלּו ֵמָתה ֵלית ָלּה ְולֹא ְמַמֲעָטאּדְ ּכֵ

ַעל חֹוב  ָכִסים?  -ּבַ ּנְ ַמֵעט ּבַ ּיְ   ַמהּו ׁשֶ
  

ִכי ָמֵיית ַנִמי ִאית ֵליּה ְמַמֵעט,  :ִמי ָאְמִריַנן יָון ּדְ   ּכֵ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ִרי ּגּוַבְייָנא ָלא ְמַמֵעט?  ִמַחּסְ יָון ּדְ   ּכֵ
  
  

יָסא ָבֵעי ָלּה ְלִאיָדְך ּגִ א ּדְ    :ְוִאיּכָ
  

ַעל חֹוב  ַמֵע  -ּבַ ּיְ ָכִסים?  ַמהּו ׁשֶ ּנְ   ט ּבַ
  

ּתֹו    קמ,ב ת ִאׁשְ ָכִסים?  -ּבַ ּנְ ַמֵעט ּבַ ּתְ   ַמהּו ׁשֶ
  

ָכִסים?  -ַאְלָמָנתֹו  ּנְ ַמֵעט ּבַ ּתְ   ַמהּו ׁשֶ
  

  ֵאי ֶזה ֵמֶהן קֹוֶדֶמת?  - ַאְלָמָנתֹו ּוַבת
  

   :ָאַמר ֵליּה 
   .ִזיל ָהִאיָדָנא ְוָתא ְלָמָחר

י ֲאָתא ׁשֹוט ִמיַה  ,ּכִ    ,ת ֲחָדאָאַמר ֵליּה: ּפְ
אָאַמר ּדְ  י ַאּבָ י ַאִסיָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ת כְּ  ְנָכִסים מּוָעִטין; ַב ָעׂשּו ַאְלָמָנה ֵאֶצל ַהּבַ   ת ֵאֶצל ַאִחין ּבִ
ָתִחים,  ֲאלּו ַעל ַהּפְ ת ִניּזֹוֶנת ְוָהַאִחין ִיׁשְ ת ֵאֶצל ַאִחין ַהּבַ   ַמה ּבַ

ת ַאְלָמָנה ִניזֹּוֶנת  ָתִחים.  ַאף ַאְלָמָנה ֵאֶצל ַהּבַ ַאל ַעל ַהּפְ ׁשְ ת תִּ   ְוַהּבַ
   

        

        

  רשב"ם
. בשעת מיתה היו מרובין פשיטא מרובין ונתמעטו

ועכשיו הוקירו מזונות או נתקלקלו הנכסים וחסרו 
   ואין בהן כדי מזון אלו ואלו עד שיבגרו:

. בשעת מיתת אביהן וקרינא כבר זכו בהן יורשין
בהו נכסים מרובים ויקחו הבנות חלקן המגיעם כפי 

הבנים יירשו חלקם שומא של שעת מיתת אביהן ו
שהיה מגיעם באותה שעה וכל מה שחסרו הנכסים 

   חסרו לבנות ולבנים לכל אחד כפי חלקו הראוי לו:
   . שהוזלו מזונות:ונתרבו

. מי מטי רווחא לבנים ויטלו מותר נכסים מהו
   העודף מכדי מזונות בנות עד שיבגרו:

. קודם שהעמידו בנות בדין ומכרו יתומים שקדמו
סים מועטין מה שמכרו מכרו דאין אפילו בנכ

מוציאין למזון האשה והבנות מנכסים משועבדים 
וכ''ש בנכסים מרובין כדאמר בכתובות האחים 
ששעבדו מוציאין לפרנסה ואין מוציאין למזונות 
ש''מ כיון שאם מכרו מכירתן מכירה יש להן תפיסת 
יד בנכסים ואם נתרבו יש להן חלק בהן וזכותם בהן 

   עומדת:
. מי שמת והניח בנים מנתו מהו שתמעט בנכסיםאל

ובנות והניח נמי אלמנתו וצריכה נמי מזונות כל ימי 
מיגר ארמלותה ואין כאן נכסים אלא כדי מזון 
הבנים והבנות עד שיבגרו מי אמרינן כיון דאית לה 
מזוני ממעטא ולא מיקרו נכסים מרובין ומפרישין 

המותר מהנכסים מזון האשה והבנות עד שיבגרו ו
לבנים דהא מועטין נינהו ולאחר שיוציאו המותר 
ישאלו על הפתחים או דלמא כיון דאילו מינסבא 
לבעל לית לה מזוני לא ממעטא וכמאן דליתא דמיא 
ומוציאין מן הנכסים לבנות כדי מזונן עד שיבגרו 
וכל השאר יירשו הבנים כדין נכסים מרובין דהא 

ים יירשו אלמנה לא ממעטא להו וקרינן בהו הבנ
והבנות יזונו ומחלק הבנות לא תזון האלמנה עמהם 
והיינו דאיכא בין ממעטא ללא ממעטא דאי ממעטא 
הבנים ישאלו והאלמנה תזון ואי לא ממעטא יזונו 
יחד האלמנה והבנים אבל הבנות אין להן להפסיד 
במזונותיהם כלל בין ממעטא בין לא ממעטא דהא 

ועטין תנן הבנות בין בנכסים מרובין בין בנכסים מ
יזונו אי נמי היכא דלא ממעטא מיקרו נכסים 
מרובין ואף על פי שנתעכבה היום או למחר מלינשא 
הרי הוא כמרובין ונתמעטו דאמרינן כבר זכו בהן 
יורשין ויזונו שלשתן יחד בנים ובנות ואלמנה כן 

   נראה שיטה זו בעיני:
. מי שקיבל עליו בשעת נשואין לזון בת בת אשתו

תו מאיש אחר חמש שנים ומת ומוטל על אש
   היורשין לזונה:

. עד חמש כיון דאף על גב דמינסבא אית לה מזוני
שנים מן היורשין שהרי חוב הוא שנתחייב לה 

   אביהן ממעטא ויזונו היא והבנות והבנים ישאלו:
. ומיקרו מרובין בשעת מיתה ונתמעטו לא ממעטא

ו עד בגר אחרי כן וכבר זכו יורשין והבנות יזונ
   ואותה הבת תזון עמהן:
. אם אין נכסים אלא כדי בעל חוב מהו שימעט

החוב ומזון הבנות מי אמרינן דממעט והבנות יזונו 
והבנים ישאלו על הפתחים או לא ממעט ויזונו בנים 
ובנות עד שעת טריפת בעל חוב וכשיטרוף אם יש 

  מותר יזונו בנות עד בגר ואם לאו יפסידו:
את''ל בעל חוב ממעט ה''מ דאע''ג  .בת אשתו מהו

דאילו מיית אית ליה אבל בת אשתו דל''ל אי מייתא 
   מי ממעטא:
. ואין כאן אלא מזון אחת מהן ושתיהן אלמנתו ובת

תובעות מזונות בתנאי כתובה הלכך כיון דתרוייהו 
   בתקנתא דרבנן אכלי איזו תקדום:

  . אלמנתו ובת:תפשוט מיהא חדא
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        בבבב    ,,,,קמקמקמקמ . 3
י"? ַאְדמֹון" ֲאִני ָזָכר ִהְפַסְדתִּ ִביל ׁשֶ ׁשְ   וכו'.  "!אֹוֵמר: "ּבִ
  

   ?ַמאי ָקָאַמר
  

ֵייָאַמר     :ַאּבַ
י ּתֹוָרה, ִהְפַסְדּתִ ֲאִני ָזָכר, ְוָראּוי ֲאִני ַלֲעסֹוק ּבַ ִביל ׁשֶ ׁשְ    ?ָהִכי ָקָאַמר: ּבִ

  
  : ָרָבאּה ָאַמר ֵלי

ה א ֵמַעּתָ ָיֵרית ,ֶאּלָ ּתֹוָרה הּוא ּדְ ָעֵסיק ּבַ    ,ַמאן ּדְ

ּתֹוָרה לֹא ָיֵרית?ּדְ     !לֹא ָעֵסיק ּבַ
  

א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ
ין :ָהִכי ָקָאַמר ְנָכִסים ְמרּוּבִ ֲאִני ָזָכר, ְוָראּוי ֲאִני ִליַרׁש ּבִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ָכִסים מּוָעִטין ,ּבִ ּנְ י ּבַ    ?ִהְפַסְדּתִ

  

  רשב"ם
אי יפוי כח יש . ממאי קאמר

לזכר במזונות במקום אחר 
יותר מנקבה דקאמר בשביל 
   שאני זכר וזכותי גדול הפסדתי:

. כלומר מי שיש מאן דעסיק כו'
לו שני בנים אחד עוסק בתורה 
ואחד אינו עוסק וכי אבד זכותו 

   בירושתו בשביל שאינו עוסק:
. שאני ויפה כחי בנכסים מרובין

ן יורש הכל אפילו מאה מנה ואי
  לנקבה כי אם מזונות:



    """""ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת    ––––מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' 
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        בבבב    ,,,,קמקמקמקמ . 4
ָנה  ִמׁשְ

ִנים ּוָבנֹות ְוטּוְמטּום יַח ּבָ    ,ִהּנִ
ין  ָכִסים ְמרּוּבִ ַהּנְ ְזַמן ׁשֶ ָכִרים ּדֹוִחין אֹותֹו ֵאֶצל ְנֵקבֹות -ּבִ    .ַהּזְ

ֵקבֹות ּדֹוחֹות אֹותֹו ֵאֶצל ְזָכִרים -ְנָכִסים מּוָעִטין     .ַהּנְ
  

י   :ָהאֹוֵמר תִּ ֵלד ִאׁשְ   ִיּטֹול ָמֶנה.  -ל ָמֶנה", ָיְלָדה ָזָכר ִיּטוֹ  -ָזָכר   "ִאם תֵּ
  נֹוֶטֶלת ָמאַתִים.  - ָמאַתִים", ָיְלָדה ְנֵקָבה  -ְנֵקָבה                           "

  ָזָכר נֹוֵטל ָמֶנה,   -ָמאַתִים", ְוָיְלָדה ָזָכר ּוְנֵקָבה  -ָמֶנה, ִאם ְנֵקָבה  -"ִאם ָזָכר 
  ְנֵקָבה נֹוֶטֶלת ָמאַתִים. 

  ֵאינֹו נֹוֵטל.  -ָיְלָדה טּוְמטּום 
  

י  :ִאם ָאַמר תִּ ֵלד ִאׁשְ תֵּ ֶ ל ַמה ׁשּ    .ֲהֵרי ֶזה ִיּטֹול -ִיּטֹול"  -"ּכָ
א הּוא  ם יֹוֵרׁש ֶאּלָ   .  יֹוֵרׁש ֶאת ַהּכֹל -ְוִאם ֵאין ׁשָ

   

ָמָרא   ּגְ

ַבת? ֵקיל ּכְ    !ּדֹוִחין אֹותֹו ְוׁשָ
  !"ֵאינֹו נֹוֵטל -ָיְלָדה טּוְמטּום " :ָהא ָקָתֵני ֵסיָפא

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

   .ְוֵאין לוֹ  -ּדֹוִחין אֹותֹו 
  

  ָאַמר:  ָרָבאוְ 
   .ְוֵיׁש לוֹ  -ּדֹוִחין אֹותֹו 

ְמעֹון ּבֶ  ן ׁשִ ְמִליֵאלְוֵסיָפא ֲאָתאן ְלַרּבָ   .ן ּגַ
  
   :452ןנַ ְת ּדִ 
רֹוִגינֹוסוְ ָיְלָדה טּוְמטּום "    ,ַאְנּדְ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ה ָחָלה ֲעֵליֶהןֵאין ְק  ָ    .(תמורה כד:) "דּוׁשּ

  

   :ֵמיִתיֵבי
ֵבן -טּוְמטּום " ַבת ,יֹוֵרׁש ּכְ   ,"ְוִניּזֹון ּכְ

ָלָמא ְלָרָבא ׁשְ ֵבן" :ּבִ   ְנָכִסים מּוָעִטין,  - "יֹוֵרׁש ּכְ

ַבת" ין - "ְוִניּזֹון ּכְ  . ְִנָכִסים ְמרּוּבִ

ֵיי ַמאי   קמא,א א ְלַאּבַ ַבת"ֶאּלָ   !"ִניּזֹון ּכְ
  

ֵבן"ְלָרָבא ַמאי , ְלַטֲעִמיךְ וּ     !"יֹוֵרׁש ּכְ
  

א    ,ָראּוי ִליַרׁש ְוֵאין לוֹ  :ֶאּלָ
  .ָראּוי ָלזּון ְוֵאין לוֹ  :ָהָכא ַנִמי

  

                                                           

  מסורת הש"ס 452

  רשב"ם
  מתני' 

. אטום אינו ניכר בו לא זכרות ולא וטומטום
נקבות וספק זכר ספק נקבה הוא ואיכא למ''ד 
נמי ספק בריה הוא ודוחין אותו ואין לו לא 

   כזכר ולא כנקבה:
. ליזון ולא לירש דאמרי הזכרים דוחין אותו

ליה אייתי ראיה דזכר את ותירש עמנו לך אצל 
בות ומיהו איכא למ''ד בגמרא דאפילו נק

כנקבות לא שקיל דאינו לא זכר ולא נקבה 
והאי דנקט לישנא דזכרים דוחין היינו משום 
דבעי למישקל בזכרים להיות ידו על העליונה 
ואינהו דחו ליה מינייהו לומר לך אצל נקבות 

   אע''פ שגם הנה ידחוהו:
. מחלק נכסיו היה ומצוה האומר אם ילדה כו'

קיים דברי המת א''נ בריא וזיכה לו ע''י אחר ל
ואע''ג דאמר רב הונא המזכה לעובר לא קנה 

   הא פרכינן לה ממתני' בגמרא ולא מתרץ ליה:
. אותו הזכר האומר ילדה אשתי זכר יטול מנה

לכשיולד ואירע המעשה שילדה זכר נוטל 
   כדקאמר אביו:
. ובגמ' פריך למימרא דברתא נקבה מאתים

מברא: ה''ג אם זכר מנה אם נקבה  עדיפא ליה
מאתים וילדה זכר ונקבה זכר נוטל מנה נקבה 
נוטלת מאתים. יש מפרשים שילדה שניהן 
ביחד הזכר והנקבה ויטול הזכר מנה והנקבה 
תטול מאתים כדקאמר האב אם זכר מנה אם 
נקבה מאתים ולאו מלתא היא שהרי לא אמר 
האב אם ילדה זכר ונקבה ולא אסיק אדעתיה 
בלידת תאומים אלא הכי קאמר אם זכר מנה 
אם נקבה מאתים דמשמע אם זכר לבדו בלא 
נקבה או נקבה בלא זכר וכיון דהכי הוא לא 
יטול כלום הבן והבת אם נולדו תאומים 
כדאמרינן בגמרא והא זכר ונקבה לא קאמר 
שמא לא היה חפץ בלידת תאומים א''נ אין 
לידת תאומים בכלל אם זכר אם נקבה 

מע אם זכר לבדו אם נקבה לבדה אלא דמש
ה''פ האומר אם זכר ילדה אשתי יטול אותו 
העובר מנה אם נקבה ילדה אשתי תטול 
מאתים וילדה זכר ונקבה כלומר זכר או נקבה 
כדקאמר האב זכר נוטל מנה אם יולד זכר 
נקבה נוטלת מאתים אם יהיה העובר נקבה 
ולאשמועינן אתא שאילו לא פירש אלא אחד 

כדקתני רישא או זכר בלא נקבה או מהם 
נקבה בלא זכר וילדה אשתו מה שלא אמר לא 
יטול העובר כלום אלא השתא שגילה דעתו על 
לידת זכר ועל לידת נקבה כל מה שתלד האשה 
יטול בין זכר בין נקבה ומיהו אם ילדה זכר 
ונקבה תאומים לא יטלו כלום כדמוכח בגמרא 

   עיקר:וכדפרישית לעיל כן נראה בעיני ו
. דבריה בפני עצמה ילדה טומטום אינו נוטל

   חשיב ליה לא זכר ולא נקבה כדמפרש בגמרא:
   . הטומטום:ה''ז יטול

   . אותו הטומטום:ואם אין שם יורש אלא הוא
. ואף על גב דבריה הוא ה''מ יורש את הכל

היכא דאיכא בנים ובנות ודוחין אותו בנים 
לא כבן  אצל בנות והבנות אצל בנים ואין לו

ולא כבת כדאמר אביי בגמרא משום דבריה 
הוא אבל היכא דליכא יורש אלא הוא לא נפיק 
מכלל בן אין לו עיין עליו אם אין לו בת עיין 
עליה א''נ משום דקרינא ביה הקרוב אליו 

   ממשפחתו וירש אותה:

  גמ' 
   נקבה: . בתמיה דקתני דוחין אותו אצל נקבות ומשמע דשקיל מזונות כבתושקיל כבת

   . גבי האומר אם ילדה אשתי כו' ילדה טומטום אינו נוטל לא כבן ולא כבת דבריה הוא ואינו לא זכר ולא נקבה וה''ה לענין ירושה:והא קתני סיפא
   . אצל נקבות ואין לו עם נקבות שגם הן ידחוהו אצל זכרים:אמר אביי דוחין אותו

ר ספק נקבה הוא ויטול כפחות שבהן דלא בריה הוא וסיפא דקתני נכסין מועטין נקבות דוחין אותו אצל זכרים על . ממה נפשך דספק זכרבא אמר דוחין אותו ויש לו
על הבכור מבכרת  כרחין דוחין אותו ואין לו קאמר וסיפא דמקשת לי מינה דחשיב ליה בריה אתאן לרשב''ג דתנן במסכת תמורה בפרק כיצד מערימין כיצד מערימין

מר מה שבמעיה של זו אם זכר עולה אם נקבה שלמים ילדה שני זכרים אחד מהם יקרב עולה והשני ימכר לחייבי עולה ודמיהן חולין ילדה שתי שהיתה מעוברת או
ריה הוא עליהן דבנקבות אחת מהן תקרב שלמים והשניה תמכר לחייבי שלמים ודמיה חולין ילדה טומטום ואנדרוגינוס רבן שמעון בן גמליאל אומר אין קדושה חלה 

תין נמי דקתני ילדה דאינו לא זכר ולא נקבה והלכך לא יחול עליהן קדושת שלמים ועולה במעי אמן ולא קדושת בכור בפטירת רחם דלא קרינא ביה הזכר תקדיש ומתני
   טומטום אינו נוטל לרשב''ג הוא דחשיב ליה בריה:

   . מי שמת והניח נכסים:מיתיבי טומטום יורש כבן וניזון כבת
   . כדמפרש ואזיל:רש כבן כו'יו

פתחים . דחשיב ליה ספק הכי פירושה בזמן שהנכסים מועטין יורש כבן כאחד מן הבנים שלא יטול כלום דכיון דספק הוא לא עדיף מבנים דשואלין על הבשלמא לרבא
   שהנקבות דוחות אותו אצל הזכרים ואין לו דאמרי ליה אייתי ראיה דנקבה את ושקול כמונו:

  . ממה נפשך שהזכרים דוחין אותו אצל הנקבות ויש לו מזונות ממה נפשך כרבא:כבת בנכסים מרובין וניזון
   . דאמר אינו נוטל כלום לא עם בנים ולא עם בנות מאי נזון כבת:אלא לאביי

  . דקתני רישא והלא על כרחך יורש כבן ואין לו מבעי ליה לפרושי סיפא נמי לא שנא:וליטעמיך מאי יורש כבן
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        אאאא    קמא,קמא,קמא,קמא, . 5
י ָיְלָדה ִאם" ָהאֹוֵמר:" תִּ   ִיּטֹול ָמֶנה.  -ִיּטֹול ָמֶנה", ָיְלָדה ָזָכר  - ָזָכר ִאׁשְ

   ."נֹוֶטֶלת ָמאַתִים - ", ָיְלָדה ְנֵקָבה ָמאַתִים -ְנֵקָבה                           "
  

ן?!  ת ֲעִדיָפא ֵליּה ִמּבֵ ּבַ   ְלֵמיְמָרא: ּדְ
יְוָהא ָאַמר  ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ יִמׁשּ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   : יֹוַחאי ּבֶ

רּוְך הּוא ָמֵלא ָעָליו ֶעְבָרה  דֹוׁש ּבָ ן ְליֹוְרׁשֹו ַהּקָ יַח ּבֵ ֵאינֹו ַמּנִ ל ׁשֶ   ּכָ
ֱאַמר ּנֶ ם" :ׁשֶ    ,(במדבר כז, ח) 453"ְלִבּתוֹ  ַנֲחָלתוֹ  ֶאת ְוַהֲעַבְרּתֶ

א   , "ֶעְבָרה" ְוֵאין 'ַהֲעָבָרה' ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ   ! (צפניה א, טו) 454"ַההּוא ַהּיֹום ֶעְבָרה יֹום"ׁשֶ

  

ה  ן ֲעִדיף ֵליּה,  -ְלִעְנַין ְירּוׁשָ   ּבֵ
ּתֹו ֲעִדיָפא ֵליּה.  -ְלִעְנַין ַהְרָווָחה    ּבִ

  
מוּ וּ    ָאַמר:  ֵאלׁשְ

ֶרת ָעְסִקיַנן,  ַמְבּכֶ   ָהָכא ּבְ
א,  ַרב ִחְסּדָ   ּוְכּדְ

ָאַמר  א ַרבּדְ   : ִחְסּדָ
ה ִסיָמן ָיֶפה ְלָבִנים.  ִחּלָ ת ּתְ   ּבַ

  
ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ

ָיא ַלֲאָחָהא  ְמַרּבְ   ּדִ
  

ָאְמִרי:  א ּדְ   ְוִאיּכָ
א.  יׁשָ יּה ֵעיָנא ּבִ ְלָטא ּבֵ ָלא ׁשָ   ּדְ

  
אִח  ַרבָאַמר    : ְסּדָ

ֵני.  ָנָתן ֲעִדיָפן ִלי ִמּבְ   ּוְלִדיִדי ּבְ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ
י ְיהּוָדה ִהיא.  י? ַרּבִ   ָהא ַמּנִ

  
י ְיהּוָדה?    ֵהי ַרּבִ

ּכֹ  "ּבַ י ְיהּוָדה ּדְ   ל", ִאיֵליָמא ַרּבִ
ַתְנָיא:    ּדְ

ַרךְ ' ַוה"" ּכֹ  ַאְבָרָהם ֶאת ּבֵ   (בראשית כד, א)  455"לּבַ

י ּלא :אֹוֵמר ֵמִאיר ַרּבִ ת לוֹ  ָהָיה ׁשֶ    ,ּבַ

י ָהְיָתה :אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ ת לוֹ  ׁשֶ ּכל"וּ , ּבַ ָמּה " ּבַ    ."ׁשְ
  

י ְיהּוָדה  ַמְעּתָ ֵליּה ַרּבִ ׁשָ ֵריּה ַרֲחָמָנא ְלַאְבָרָהם,  -ֵאימּור ּדְ א ַנִמי לֹא ַחּסְ ַרּתָ   ּבְ
ַמְעתָּ ֵליּה?!  ן ִמי ׁשָ ֲעִדיָפא ִמּבֵ   ּדַ

  
א,    ֶאּלָ

י ְיהּוָדה, ָה    א ַרּבִ
ַתְנָיא:    ּדְ
נֹות ֶאת ָלזּון "ִמְצָוה ִנים ָוחֹוֶמר ְוַקל, ַהּבָ ָעְסִקי, ַלּבָ ּתֹוָרה ּדְ   , 456ּבַ

ְבֵרי י ֵמִאיר ּדִ   . ַרּבִ
י ְיהּוָדה   : אֹוֵמר ַרּבִ

ִנים ֶאת ָלזּון ִמְצָוה נֹות ָוחֹוֶמר ְוַקל, ַהּבָ   . ִליְתְזָלן" לֹאּדְ , ַלּבָ
         

                                                           

ם ֶאת ַנֲחָלתֹו ְלִבּתוֹ  453 י ָימּות ּוֵבן ֵאין לֹו ְוַהֲעַבְרתֶּ ר ֵלאמֹר ִאיׁש כִּ ַדּבֵ ָרֵאל תְּ ֵני ִיׂשְ   ְוֶאל ּבְ
  ְך ַוֲאֵפָלה יֹום ָעָנן ַוֲעָרֶפליֹום ֶעְבָרה ַהּיֹום ַההּוא יֹום ָצָרה ּוְמצּוָקה יֹום ׁשָֹאה ּוְמׁשֹוָאה יֹום חֹׁשֶ  454
ּכֹל 455 ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ִמים ַויהָוה ּבֵ ּיָ א ּבַ   ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ
  שוטנשטיין מעיר שהמילים "דעסקי בתורה" הם פרוש הגמרא לברייתא וכן המילים "דלא ליתזלן". 456

  שב"םר
למימרא דבת עדיפא ליה 

. דיהיב לה לנקבה מאתים מברא
   זוז דהיינו שני מנין:

. ובן אין לז והעברתם שנאמר
   את נחלתו לבתו:

. לענין נחלה בן עדיף ליה
דיקרא שם המת על נחלתו אבל 
הבת מסבת נחלה ממטה למטה 

   אחר:
. שאינה יכולה לחזר בתו עדיפא

   אחר מזונותיה כזכר:
מתני' במבכרת  .ושמואל אמר

דבת עדיפא ליה כדמפרש טעמא 
   לקמן ואזיל:

   . מגדלת:דמרביא
א''ר חסדא לדידי בנתן עדיפן 

. אית דמפרשי לדרב חסדא לי
במבכרת כשמעתיה אך הלשון 
מדקאמר לדידי אינו מוכיח כך 
ונראה בעיני שלא נתקיימו לו 
בנים כי אם בנות לכך מתאוה 
היה לבנות ולא נתיישב לי יפה 

   ו של רב חסדא:דעת
. והא מני ר' יהודה היא

מתניתין ר' יהודה שחפץ 
בהרווחה דבת כדמפרש לקמיה 

   דלא ליתזלו:
ה''ג דתניא מצוה לזון את 

. ברייתא היא הבנות כו'
בכתובות בפרק נערה שנתפתתה 
מצוה לזון משום ומבשרך לא 
תתעלם ומיהו חובה הוא דליכא 
כדתנן התם אינו חייב במזונות 

ן מחייבין אותו לזון בתו ואי
בניו ובנותיו כדאמרינן התם 
דאמרינן ליה יארוד ילדה ואבני 

   מתא שדיא:
. ולא ליתזלו דעסקי באורייתא

   פירוש הוא ואינו מן הברייתא:



    """""ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת    ––––מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' 
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ַתְנָיא:  א ָהא ּדְ   ֶאּלָ

   :ּוְנֵקָבה ָזָכר "ָיְלָדה
ָכר ה נֹוֵטל - ַהּזָ ָ ׁשּ יָנִרין ׁשִ   , ּדִ

ֵקָבה ֵני נֹוֶטֶלת - ְוַהּנְ יָנִרין". ׁשְ    ּדִ

ַמאי?    ּבְ
  

י ַרבָאַמר    : ַאׁשִ
יּה ּדְ  ַמֲעָתא ַקּמֵ ֲהָנא ַרבֲאַמִריָתּה ִלׁשְ   , ּכָ

ְמָסֵרס,    ּבִ
ָאַמר:    ּדְ

ִחלָּ    ָמאַתִים,  -ה ָזָכר ּתְ
  ְולֹא ְכלּום.  -ְנֵקָבה ַאֲחָריו 
ה  ִחּלָ   ָמֶנה,  -ְנֵקָבה ּתְ

  ָמֶנה.  -ָזָכר ַאֲחֶריָה 
א.  ֵריׁשָ ְייהּו ְנַפק ּבְ   ְוָיְלָדה ָזָכר ּוְנֵקָבה, ְוָלא ָיְדִעיַנן ֵהי ִמיּנַ

ֵקיל  ְך  -ָזָכר ׁשָ ְפׁשָ ה ּנַ   ָמֶנה, ִמּמַ
ָסֵפק' ִאיָדְך ָמֶנה ֲהָוה: 'ָממֹון ַה  ל ּבְ   ְוחֹוְלִקין.  –ּמּוּטָ

  
  

ַתְנָיא:    ְוָהא ּדְ
א לוֹ  ֵאין - ּוְנֵקָבה ָזָכר "ָיְלָדה    ,ָמֶנה" ֶאּלָ

ַחּתְ ָלּה?  ּכְ   ֵהיִכי ַמׁשְ
  

  : ָרִביָנאָאַמר 
ֵרִני"ּבִ  ְ   . "ְמַבׂשּ
  

ַתְנָיא:    קמא,ב   ּדְ
ֵרִני" ְ ה ַהְמַבׂשּ ּמֶ ל ַרְחָמּה  ִנְפָטר ּבַ י ׁשֶ תִּ    ִאׁשְ

  , ָמֶנה נֹוֵטל ָזָכר ָיְלָדה -ָמֶנה"  ִיּטֹול ָזָכר םִא "
  , ָמֶנה נֹוֵטל ְנֵקָבה ָיְלָדה - ָמֶנה" ְנֵקָבה ִאם"

א לוֹ  ֵאין - ּוְנֵקָבה ָזָכר ָיְלָדה   . "ָמֶנה ֶאּלָ
  

   לֹא ָאַמר! ּוְנֵקָבה" ָזָכר"ְוָהא 

  
  ָאַמר ַנִמי: ּדְ 
  . "ַנִמי ִיּטֹול ָמֶנה -ּוְנֵקָבה ִאם ָזָכר "
  

א ְלַמעּוֵטי ַמאי?    ֶאּלָ
  

  ְלַמעּוֵטי ֵנֶפל. 
  

   

  רשב"ם
. של זהב דהיינו זכר נוטל ששה דינר

מנה וחצי לפי שהמנה כ''ה סלעים שהן 
מאה זוז דינרי כסף ודינר זהב נמכר 

ינר כסף כדתנן בבבא קמא בכ''ה ד
בפרק שור שנגח ד' וה' (דף לו.) במשנה 
נמצא הששה דינר מאה וחמשים זוז 

   שהן מנה וחצי:
. של זהב דהיינו חצי נוטלת שני דינר

   מנה:
. שסירס תנאיו זה למפרע מזה במסרס

שהתנה על לידת תאומים אם יצא 
הזכר תחלה ואח''כ הנקבה יטול הזכר 

ל כלום וחזר מאתים והנקבה לא תטו
וסירס תנאו להתנות על לידת מפרע 
אם נקבה תחלה מנה ואחר כך זכר 

   מנה:
. אפי' נולד זכר נוטל מנה ממה נפשך

   אחרון:
. אם זכר נולד תחלה המוטל בספק

יטלנו כו' ואם נקבה תחלה תטלנו 
הלכך חולקין נמצא הזכר נוטל ששה 

   דינר זהב:
. דמדקתני אין לו היכי משכחת לה

ה משמע דסלקא דעתך אמינא אלא מנ
דאף על גב דאמר יטלו שני מנין אפילו 
הכי אין לו אלא מנה והיכי משכחת לה 

   דאיכא למימר הכי:
. לא התנה לתת לזכר במבשרני

ולנקבה כלום אלא למבשר כדמפרש 
  ואזיל:

ה''ג המבשרני במה נפטר רחמה של 
אשתי אם ילדה זכר יטול מנה ילדה 

מנה ילדה זכר נוטל מנה ואם נקבה 
נקבה נוטל מנה ילדה זכר ונקבה אין 
לו אלא מנה והא זכר ונקבה לא קאמר 
דאמר נמי זכר ונקבה יטול מנה ואלא 

. והכי פירושו למעוטי מאי למעוטי נפל
המבשרני מה תלד אשתי אם יבשרני 
שילדה זכר יטול המבשר מנה לפיכך 
אם ילדה זכר יטול המבשר מנה 

ת לא כדאמר האב אבל על בשורת הב
יטול כלום דהא לא קאמר ואם כה 
יאמר אם נקבה מנה כלומר אם 
יבשרני שילדה אשתי נקבה יטול מנה 
ואירע מעשה שילדה נקבה נוטל 
המבשר מנה אבל על בשורת זכר לא 
יטול כלום דהא לא קאמר אב מידי 
ונראה בעיני דגרסינן בה הכי אם זכר 
מנה אם נקבה מנה ילדה זכר נוטל 

נוטל מנה והשתא אתי  מנה ילדה נקבה
שפיר הך דפרכינן לבסוף אלא למעוטי 
מאי לפי שכל עניני בשורת לידה פירש 
בין לידת זכר בין לידת נקבה בין לידת 
תאומים ואם אירע מעשה שילדה זכר 
ונקבה תאומים אין לו למבשר אלא 
מנה ופרכינן והא זכר ונקבה לא אתני 
אב ועל לידת תאומים לא אסיק האב 

ולא אמר שיטול המבשר אדעתיה 
כלום אלא על זכר לבדו או נקבה לבדה 
ומשני דאמר נמי אם יבשרני זכר 
ונקבה ביחד ותנא כי רוכלא לא חשיב 

   ואזיל:
. כיון דבכל בשורות ואלא למעוטי מאי

יטול המבשר מנה לא ו) (פירש) לא זכר 
ולא נקבה ולא תאו מים ץ) (הוה) ליה 

ל למימר המבשרני במה נפטר רחמה ש
   אשתי יטול מנה:

. מה שפירש האב אם זכר למעוטי נפל
אם נקבה למעוטי אם יבשר הפילה 
אשתך דלא יטול כלום דסתם זכר 

  ונקבה היינו בר קיימא ולא מת:
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ָאַמר ָלּה ִלְדֵביְתהּו:    ַההּוא ּדְ

ַרת" ִמַעּבְ    "ְנָכַסי ְלַהאי ּדְ
  

  : הּוָנא ַרבָאַמר 
ר,  ה ְלעּוּבָ   ָהֵוי ְמַזּכֶ

ר  ה ְלעּוּבָ   לֹא ָקָנה.  -ְוַהְמַזּכֶ
  

  : ָנאהוּ  ַרבלְ  ַנְחָמן ַרבֵאיִתיֵביּה 
י ָיְלָדה ִאם" "ָהאֹוֵמר: תִּ   ! ָמֶנה" נֹוֵטל ָזָכר ָיְלָדה - ָמֶנה" ִיּטֹול ָזָכר ִאׁשְ

  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָנָאּה.  ָנֵתינּו ֵאיִני יֹוֵדַע ִמי ׁשְ   ִמׁשְ

  
  ְוֵליָמא ֵליּה: 

י ֵמִאיר ִהיא!    ַרּבִ
ָאַמר:  א ָלעֹוָלםָאָדם ַמְקֶנה ּדָ "ּדְ ּלא ּבָ     "!ָבר ׁשֶ

  
עֹוָלם, ֵאימוּ  נֹו ּבָ ֶיׁשְ י ֵמִאיר ְלָדָבר ׁשֶ ַמְעּתָ ֵליּה ְלַרּבִ ׁשָ   ר ּדְ

ַמְעּתָ ֵליּה?!  עֹוָלם ִמי ׁשָ ֵאינֹו ּבָ   ְלָדָבר ׁשֶ
  

  ְוֵליָמא ֵליּה: 
ר ָקֵני!  ָאַמר: עּוּבָ י יֹוֵסי ִהיא, ּדְ   ַרּבִ

ְתַנן:    ּדִ
ר    ַמֲאִכיל, ְוֵאינוֹ  ּפֹוֵסל "עּוּבָ
ְבֵרי י ּדִ   ! (יבמות סז.) "ייֹוֵס  ַרּבִ

  
ָאה ֵמֵאיֶליָה.  ה ַהּבָ אֵני ְירּוׁשָ   ׁשָ

  
  ְוֵליָמא ֵליּה: 

רֹוָקה ִהיא! ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ   ַרּבִ
ָנה!  ָנא ַמּתָ ה ְולֹא ׁשְ ָנא ְירּוׁשָ ָאַמר: לֹא ׁשְ   ּדְ

ְתַנן:    ּדִ
רֹוָקה" ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָראּוי ִמי ַעל ָאַמר ִאם ָבָריו וֹ ְליֹוְרׁש  ׁשֶ יִמין ּדְ   .(בבא בתרא קל.) "ַקּיָ

  
עֹוָלם,  נֹו ּבָ ׁשְ ּיֶ רֹוָקה ְלָדָבר ׁשֶ ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבִ ַמְעּתָ ֵליּה ּלְ ׁשָ   ֵאימּור ּדְ

עֹוָלם ִמי ָאַמר?!  ֵאינֹו ּבָ   ְלָדָבר ׁשֶ
  

  ְוֵליָמא ֵליּה: 
רֹוָקה ִהיאַרּבִ  ן ּבְ    ,י יֹוָחָנן ּבֶ

ַרּבִ  ְוָסַבר ָלּה    !י יֹוֵסיּכְ
  

ָסַבר ָלּה?!    ִמי ֵייַמר ּדְ
  

  ְוֵליָמא ֵליּה: 
ֵרִני"ּבִ  ְ   !"ְמַבׂשּ
  

  ִאי ָהִכי, 
ָקָתֵני ֵסיָפא: ם ֵאין ְוִאם" ּדְ א יֹוֵרׁש  ׁשָ    ."לַהּכֹ יֹוֵרׁש  הּוא ֶאּלָ

ֵרִני"ִאי ּבִ  ְ יּה?  -" ְמַבׂשּ   יֹוֵרׁש ַמאי ֲעִביְדּתֵ
  

  ְוֵליָמא ֵליּה: 
ְלָדה! ּיָ ׁשֶ   ּבְ

  

  רשב"ם
. על ידי אחר לא קנה עד שיולד והמזכה לעובר

ואפילו היכא דאמר נכסיי להא עובר כשיולד 
   ה:דאמר רב הונא לקמן אף לכשתלד לא קנ

. ממתני' דתנן האומר איתיביה ר''נ לרב הונא
   אם ילדה אשתי כו' דהיינו מזכה לעובר:

. לא מצינו לא יחיד ולא איני יודע מי שנאה
   רבים:

ולימא ליה ר''מ היא דאמר אדם מקנה דבר שלא 
. ואמאי קאמר רב הונא איני יודע מי בא לעולם

שנאה הא איהו גופיה ס''ל כר''מ כדאמר ביבמות 
פרק האשה שהלך בעלה למדה''י (דף צג.) דאמר ב

ר''נ בר יצחק רב הונא כרב ורב כר' ינאי ור' ינאי 
כר' חייא ור' חייא כרבי ורבי כר''מ ור''מ כר''א 
בן יעקב ור''א בן יעקב כר''ע דאמר אדם מקנה 
דבר שלא בא לעולם ומפרש התם רב הונא 
דאיתמר המוכר פירות דקל לחבירו אמר רב 

שלא באו לעולם יכול לחזור בו ור''נ הונא עד 
אמר אף משבאו לעולם יכול לחזור בו כו' רבי 
מאיר דתנן האומר לאשה הרי את מקודשת לי 
לאחר שאתגייר לאחר שתתגיירי כו' אינה 
מקודשת רבי מאיר אומר מקודשת ומתניתין נמי 
קס''ד דה''ה גבי עובר דכי היכי דאדם מקנה דבר 

לעובר שלא בא  שלא בא לעולם ה''נ מקנה
   לעולם:

. אימור דשמעת ליה לר''מ בדבר שישנו בעולם
בשעת קנין אלא שעדיין לא הגיע זמנו לקנות 
כדקתני הרי את מקודשת לאחר שאתגייר לאחר 
שתתגיירי כו' האשה הנקנית לו הרי היא בעולם 
אלא שעדיין לא נתגיירה ולא הגיע זמנה לקנות 

י ולהכי איני אבל עובר אינו בעולם ולא קני מיד
   יודע מי שנאה:

. ואנא דאמינא כרבנן ולימא ליה ר' יוסי היא
   ואמאי קאמר איני יודע מי שנאה:

   . חלק בעבדי אביו:ר' יוסי היא דאמר עובר קנה
. בפרק אלמנה ביבמות בת ישראל שנישאת דתנן

לכהן ומת והניחה מעוברת לא יאכלו עבדיה 
ם בתרומה מפני חלקו של עובר כדמפרש הת

דעובר במעי זרה זר הוא שהעובר פוסל ואינו 
מאכיל דברי ר' יוסי כלומר שהעובר שנתעברה 
ישראלית מכהן בעלה שמת פוסל את העבד 
מלאכול בתרומה מפני חלקו דעובר במעי זרה זר 
הוא ולא קרינא ביה ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו 
דאינו ילידו של כהן לקרות כהן עד שיצא לאויר 

ו מאכיל את אמו ישראלית שעיברתו העולם ואינ
מכהן דקי''ל התם שאוכלת בתרומה בשביל בנה 
כהן כאילו בעלה כהן חי כדכתיב ויליד ביתו הם 
יאכלו בלחמו אבל עובר לא דס''ל לרבי יוסי עובר 
במעי זרה זר הוא כדמפרש התם שמעינן מיהא 
דעובר יש לו חלק במעי אמו בעבדי אביו שמת 

תרומה אלמא מזכה לעובר מדפסיל להו באכילת 
   קנה הואיל ויורש ממילא בנכסי אביו:

. ויש לה כח ומשני ירושה הבאה מאיליה שאני
   לתפוס אבל להקנות לו אדם לא קנה:

. ביש נוחלין רבי יוחנן בן ברוקה אומר אם דתנן
אמר איש פלוני יירשני על מי שראוי ליורשו 
במקצת כגון בן בין הבנים וקס''ד דבעובר בין 
הבנים קאמר דהיינו ראוי ליורשו לכשיולד דבריו 
קיימין אלמא המוריש לעובר קנה דהיינו מזכה 
לעוברו ולעיל נמי במזכה לעובר שלו מיירי שהוא 

   ראוי ליורשו:
. כגון בן בין הבנים אבל עובר במי שישנו בעולם

   בין הבנים לא:
. דעובר יורש ואיכא וסבירא ליה כרבי יוסי

י יוחנן בעובר בין הבנים דהיינו למימר דאיירי רב
   ראוי ליורשו במקצת כרבי יוסי דעובר יורש:

. לרבי יוחנן בן ברוקה כרבי יוסי מי יימר דס''ל
   והלכך לא נודע מי שנאה:

. דמתני' איירי במבשרני כי המבשר ולימא ליה
ישנו בעולם ונוקי למתני' שהמבשר יטול מנה ולא 

   העובר דהמזכה לעובר לא קנה:
   . דמבשר לירש כלום:י עבידתיהמא

. כשאמר האב אם ילדה זכר ולימא ליה בשילדה
תנו לו מנה כבר נולד בשעת אמירה הלכך יטול 

  מנה דלא איירי במזכה לעובר:



    """""ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת    ––––מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' 
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  י ָהִכי, ִא 
ָקָתֵני ֵסיָפא: ל' ָאַמר "ְוִאם ּדְ ֵלד ַמה ּכָ תֵּ ֶ י ׁשּ תִּ    ,"ִיּטֹול ֶזה ֲהֵרי 'ִיּטֹול ִאׁשְ

ל" ֵלד ּכָ תֵּ ֵעי ֵליּה! "ׁשֶ ְלָדה' ִמיּבָ ּיָ ל ׁשֶ    'ּכָ
  

ֵלד'!    קמב,א ּתֵ ָאַמר 'ִלְכׁשֶ   ְוֵליָמא ֵליּה ּדְ
  

  ַרב הּוָנא ְלַטֲעֵמיּה 
ָאַמר    : הּוָנא ַרבּדְ

ֵלד ַא  ּתֵ   לֹא ָקָנה.  -ף ִלְכׁשֶ
  

ָאַמר    : ַנְחָמן ַרבּדְ
ר  ה ְלעּוּבָ   לֹא ָקָנה,  -ַהְמַזּכֶ

ֵלד'  ּתֵ   ָקָנה.  -'ִלְכׁשֶ
  
  ָאַמר:  הּוָנא ַרבוְ 

ֵלד'  ּתֵ   לֹא ָקָנה.  -ַאף 'ִלְכׁשֶ
  
ת ַרבוְ  ׁשֶ   ָאַמר:  ׁשֵ

  ָקָנה.  -ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה, 
  

ת ַרבָאַמר  ׁשֶ   : ׁשֵ
  ִמיָנא ָלּה? ְמָנא ָא 

  
ַתְנָיא:    ּדְ

ר ת "ּגֵ ּמֵ   , ׁשֶ
זוּ  ָרֵאל ּוִבְזּבְ   , ְנָכָסיו ִיׂשְ
ְמעוּ  ׁש  ְוׁשָ ּיֵ ן לוֹ  ׁשֶ    ,ּבֵ

ָהְיָתה אוֹ  ּתוֹ  ׁשֶ ֶרת ִאׁשְ     - ְמעּוּבֶ
יִבין    ְלַהֲחִזיר. ַחּיָ

  , לַהּכֹ ֶהֱחִזירוּ 
ךְ  ְוַאַחר ְמעוּ  ּכָ ת ׁשָ ּמֵ נוֹ  ׁשֶ יָלה אוֹ  ּבְ ִהּפִ ּת  ׁשֶ   , וֹ ִאׁשְ

ה  :ֶהֱחִזיק ִנּיָ ׁשְ   , ָקָנה - ּבַ
  . ָקָנה" לֹא -ִראׁשֹוָנהָב וּ 

  
ְך:  ְעּתָ   ְוִאי ָסְלָקא ּדַ

ה?  ִנּיָ ׁשְ ה ְלהּו ַאְחזּוֵקי ּבַ ר ָלא ָקֵני, ָלּמָ   עּוּבָ
  ָהא ַאֲחִזיקּו ְלהּו ֲחָדא ִזיְמָנא! 

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

אֵני.  ָאה ֵמֵאיֶליָה ׁשָ ה ַהּבָ   ְירּוׁשָ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
אֵני ָהָתם ָרא ,ׁשָ יַדְייהּו ֵמִעיּקָ ָיאן ּבִ ַרּפּוֵי ְמַרּפְ    .ּדְ

  
יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהּו:  א ּבֵ   ִאיּכָ

ְך ֵמת.  ת ְולֹא ֵמת ְוַאַחר ּכָ ּמֵ ְמעּו ּבֹו ׁשֶ ׁשָ   ׁשֶ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ינֹוק ן "תִּ   .(נדה מד.) ּוַמְנִחיל" נֹוֵחל ֶאָחד יֹום ּבֶ

ן"   ִאין  - ֶאָחד" יֹום ּבֶ
ר    לֹא!  -עּוּבָ

  

  רשב"ם
. רב הונא מתני' דאמר אם תלד אשתי זכר ולימא

תנו ליה מנה לכשתלד דלא זכי ליה כלום עד 
נן לעיל דלא שיוולד ואין זה מזכה לעובר דאמרי

קנה ומשני רב הונא דאמר איני יודע מי שנאה 
ולא אוקמה כשתלד לטעמיה דאמר רב הונא אף 
המזכה לעובר בכה''ג דאמר לכשתלד כלומר 
נכסיי להאי דמיעברא לכשיולד לא קנה דכיון 
דבשעת הקנאה עובר הוא ואינו יכול לזכות לא 

   יקנה לכשיולד ע''י אמירה דאמר לכשתלד:
. אע''ג דפליג ר''נ בהמוכר פירות נהלכשתלד ק

דקל לחבירו דאמר אף משבאו לעולם יכול לחזור 
בו דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם הכא גבי 
עובר מודי דחשיב ליה כישנו בעולם וגם הנכסים 
שנותן לו הרי הן בעולם אלא שצריך לתקן לשונו 
ולומר נכסיי להאי עובר לכשתלד דאז ראוי 

   לקנות לגמרי:
. החזיקו כל איש ואיש מה שמצא בזזו ובזבזו

איש לו: חייב להחזיר כיון דאשתו מעוברת עובר 
   יורש הוי אלמא המזכה לעובר קנה:

. וחזרו ישראל והחזיקו או שהפילה אשתו
   בנכסיו:

. אחר שמת הבן או העובר קנה החזיק בשניה
   דהשתא ליכא עוד שום יורש:

יה לו בן . דאיגלאי מילתא שהבראשונה לא קנה
או עובר ואע''ג דסוף סוף מת העובר בבטן ולא 
יצא לאויר העולם כיורש גמור חשיב ליה ומרע 
לחזקת מחזיקי ראשונה אלמא עובר יורש כרב 

   ששת:
. לעולם אימא לך לא שנא המזכה ורבא אמר

לעובר לא שנא ירושה הבאה מאיליה לא קנה 
כלל ושאני התם גבי המחזיק בראשונה האי דלא 

לאו משום עובר הוא דהא אין עובר יורש  קנה
אלא מעיקרא כשהחזיקו רפויי מרפיין בידייהו 
כשמת הגר ובזבזו נכסיו והחזיקו לא נתכוונו 
להחזיק לגמרי דהא מספקא להו אם יש לו 
יורשין אם לאו כמו שהוכיח סופו על תחלתו 
ששמעו לבסוף שהיה לו בן או אשתו מעוברת 

א חזקתו חזקה ושמא לא תפיל ולכך לא הוי
אא''כ חזרו והחזיקו אחר מיתת הבן והעובר 
ולעולם אימא לך עובר אינו יורש וגם המזכה לו 

   לא קנה:
. בין לאביי בין לרבא חזקה ראשונה מאי בינייהו

לאו כלום היא מה לי משום דעובר יורש לאביי 
מה לי משום דרפויי מרפיא לרבא מאי נפקא לן 

   מינה:
בו שמת ולא מת ואח''כ איכא בינייהו ששמעו 

. לשונות רבים שמעתי ולא ישרו בעיני אמנם מת
כן צריך לפרש איכא בינייהו בין אביי לרבא 
בכה''ג גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו והחזיקו 
ואח''כ שמעו שאשתו מעוברת ושמעו אחרי כן 
שמת העובר ועדיין היו מוחזקין א''נ שהחזיקו 

מעו אלא אחר ששמעו בו שמת ולא היה מת כשש
אח''כ מת לאביי דאמר עובר יורש משום דהוי 
ירושה הבאה מאיליה המחזיקים ראשונה קודם 
מיתת עובר לא החזיקו אלא מחזיקי אחר מיתתו 
ולרבא דתלי טעמא ברפויי המחזיקים ראשונה 
ששמעו בו שמת הויא חזקתן חזקה ואע''פ שנודע 
לבסוף שעדיין לא מת מ''מ לא מרפיא בידיהם 

מעו בו שמת והעובר לא יצא לאויר כיון שש
העולם ולא זכה לירש דלרבא אינו יורש עד שיצא 
לאויר והמחזיק בשניה אחר מיתת העובר לא הוי 
חזקתן חזקה כן נראה בעיני ועיקר: לשון קצרה 
איכא בינייהו ששמעו בו שמת העובר ואח''כ 
החזיקו והוא לא מת אלא אח''כ מת ובאו 

ראשונה לא מרפיא  אחרים להחזיק לרבא חזקתו
שהרי שמעו שמת ונתכוונו להחזיק לגמרי וקנו 
דסוף סוף העובר לא יצא לאויר העולם ולא יירש 

   מידי ולאביי אחרונים קנו:
. דתנן במס' נדה בפ' יוצא דופן (דף מד.) ת''ש

תינוק בן יום אחד מטמא בנגעים כו' עד נוחל 
ומנחיל ופרכינן בגמרא נוחל ממאן מאביו מנחיל 

אן לאחין מן האב אחין אי בעו מיניה לירתו למ
אי בעו מאביהם לירתו ומאי נפקא לן מינה בהאי 
תינוק אפי' כי לא בא לעולם היתה ירושה נופלת 

   לפני אלו האחין:
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ת ַרבָהא ָאַמר  ׁשֶ   : ׁשֵ
ִנְכֵסי ָהֵאם ְלַהְנִחיל ָלַאִחין ִמן ָהָאב.   נֹוֵחל ּבְ

ן יֹום ֶאָחד ְוָקא ּבֶ    ,ְוּדַ
ר    לֹא,  -ֲאָבל עּוּבָ

  ַמאי ַטֲעָמא? 
אּדְ    קמב,ב ֵריׁשָ    ,הּוא ָמֵיית ּבְ

ֶבר ּקֶ ן יֹוֵרׁש ֶאת ִאּמֹו ּבַ   ְלַהְנִחיל ָלַאִחין ִמן ָהָאב.  ְוֵאין ַהּבֵ
  

א?!  ֵריׁשָ הּוא ָמֵיית ּבְ   ְלֵמיְמָרא: ּדְ
ְרּכּוֵסי!  ָלָתא ּפִ ס ּתְ   ְוָהא ֲהָוה עּוְבָדא ּוִפְרּכֵ

  
ר ָמרָאַמר  י ַרב ּבַ   : ַאׁשִ

ֲהָוה ַאְזנַ  י ּדַ ֶסתִמיּדֵ ַפְרּכֶ ּמְ ָטָאה ׁשֶ   .ב ַהלְּ
  

ֵריּה  ָמר ֵמיּה ּדְ  יֹוֵסף ַרבּדְ  ּבְ ְ   ָאַמר:  ָרָבאִמׁשּ
כֹוָרה,  ֵחֶלק ּבְ ַמֵעט ּבְ ּמְ   לֹוַמר ׁשֶ

ר לֹא. ן יֹום ֶאָחד, ֲאָבל עּוּבָ ְוָקא ּבֶ   ְוּדַ
  

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  
  ָאַמר ַרֲחָמָנא. (דברים כא, טו)  457"לוֹ  ְוָיְלדוּ "
  

ָאַמר  ֵריּה  ָמרּדְ ֵמיּה ּדְ  יֹוֵסף ַרבּדְ  ּבְ ְ   : ָרָבאִמׁשּ
ּנֹוַלד ְלַאַחר ִמי ן ׁשֶ כֹוָרה,  - ַתת ָאִביוּבֵ ֵחֶלק ּבְ   ֵאינֹו ְמַמֵעט ּבְ

  ַמאי ַטֲעָמא? 
א.  "לוֹ  ְוָיְלדוּ "   ָאַמר ַרֲחָמָנא ְוָהא ֵליּכָ
  

סּוָרא ַמְתנּו ָהִכי.    ּבְ
  

ִדיָתא ַמְתנּו ָהִכי:  פּוְמּבְ   ּבְ
ֵריּה  ָמרָאַמר  ֵמיּה ּדְ  יֹוֵסף ַרבּדְ  ּבְ ְ   : ָרָבאִמׁשּ

ּנֹוַלד ְלַאַחר כֹור ׁשֶ ַנִים,  ּבְ י ׁשְ   ִמיַתת ָאִביו ֵאינֹו נֹוֵטל ּפִ
  ַמאי ַטֲעָמא? 

יר" יר. דברים כא, יז), ( ָאַמר ַרֲחָמָנא 458"ַיּכִ ַיּכִ   ְוָהא ֵליָתא. ּדְ
  

  ְוִהְלְכָתא: 
ָרָבא. ֵמיּה ּדְ ְ ַרב יֹוֵסף ִמׁשּ ֵריּה ּדְ ָאַמר ָמר ּבְ ֵני ּדְ ָ ָכל ָהֵני ִליׁשּ   ּכְ

  
  

                                                           

ים ָהַאַחת ֲאהּוָבה ְוָה  457 י ָנׁשִ תֵּ י ִתְהֶייָן ְלִאיׁש ׁשְ ִניָאהּכִ ְ כֹור ַלׂשּ ן ַהּבְ נּוָאה ְוָהָיה ַהּבֵ ְ נּוָאה ְוָיְלדּו לֹו ָבִנים ָהֲאהּוָבה ְוַהׂשּ   ַאַחת ׂשְ
ית אֹנֹו לֹו ִמ  458 י הּוא ֵראׁשִ ֵצא לֹו ּכִ ר ִיּמָ כֹל ֲאׁשֶ ַנִים ּבְ י ׁשְ יר ָלֶתת לֹו ּפִ נּוָאה ַיּכִ ְ ן ַהׂשּ ֹכר ּבֶ י ֶאת ַהּבְ כָֹרהּכִ ט ַהּבְ ּפַ   ׁשְ

  רשב"ם
ומשנינן אמר רב ששת נוחל בנכסי האם להנחיל לאחין 

. דמיניה קא ירתי כגון רחל שילדה את יוסף מן האב
ם שנולד יוסף וירש את אמו שהרי בן יום ומתה רחל ביו

אחד נוחל ואח''כ מת ומנחיל לראובן ושמעון בני יעקב 
שהן אחיו מאביו דמיניה דיוסף ירתי ולא מרחל שהרי 
אינה אמם הכי איתא במסכת נדה והכא הכי הוא 
דפרכינן תא שמע תינוק בן יום אחד נוחל ומנחיל בן יום 

יורש ירושה אחד אין עובר לא אלמא עובר אינו 
דממילא וכל שכן דהמזכה לעובר לא קנה וקשיא לרב 
ששת ומשני א''ר ששת נוחל כו' והאי שינויא במסכת 
נדה איתיה משום קושיא אחריתי כדפרישית לעיל 
ונראה בעיני דהכי גרסינן האמר רב ששת נוחל בנכסי 
האם כו' הלכך כיון דההוא יומא דאתיליד מתה אמו 

א בן יום אחד שנולד ויצא לאויר משום הכי דייקינן דוק
העולם ואח''כ מתה אמו ואח''כ מת הוא והוריש לאחיו 
מן האב אבל עובר לא אינו יכול לירש אמו בעודנו 

להנחיל ממונו לאחיו מן האב ולא בהדיא תנן  בבטנה
לה אלא מדוקיי' דהך דתנן לקמן (דף קנח:) נפל הבית 

אין יורשי עליו ועל אמו כו' דמשמע דאם מת קודם אמו 
הבן יורשין ממון האם וביש נוחלין נמי דייקינן לה 
ממתני' דהאשה את בנה והאשה את בעלה מה האשה 
את בעלה אין הבעל יורש את אשתו בקבר אף האשה 
את בנה אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחיו מן 
האב אבל אילו מתה אם תחלה ואחר כך מת עובר היה 

  עולם אימא לך דעובר יורש:מנחיל לאחין מן האב דל
   . העובר אחר יציאת נפשה:ופרכס

. שמפרכסת אחר ומשני מידי דהוה אזנב הלטאה
   שחתכוה מן הלטאה ואין בה חיות:

. לעולם אימא מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא אמר
לך זימנין דהיא מייתא ברישא ואחר כך עובר ומנחיל 

ג דתירץ העובר לאחין מן האב דעובר יורש הוא ואע''
רבא לעיל שאני התם דמעיקרא רפויי מרפייא בידייהו 
ואתא למימר דעובר אינו יורש שיטת גמרא הוא זה 
אזיל הכא וקא מדחי ליה ואזיל הכא וקא מדחי ליה 
ולעולם הך משנה דבן יום אחד נוחל ומנחיל לאו 
למעוטי עובר מדין ירושה אלא למעוטי דאינו ממעט 

שבא לומר דבן יום אחד  בחלק בכורה וכדמפרש ואזיל
ממעט בחלק בכורה כגון יעקב שמת והניח שני בנים 
ראובן ושמעון והניח שנים עשר מנה ראוי הבכור ליטול 
פי שנים כאחד מן אחיו ויטול ראובן שמנה מנים 
ושמעון ארבעה מנים נולד לוי בחיי יעקב ומת יעקב בו 
ביום אחרי לידת לוי נמצא נוטל ראובן ששה ושמעון 

שה ולוי שלשה ומת לוי בו ביום אחרי מיתת אביו של
דהוה ליה בן יום אחד ומנחיל לאחיו שלשה מנים 
הראוין לו ובאלו לא יטול ראובן חלק בכורה כנגד 
שמעון שהרי מכח אחיו לוי הוא יורש נמצא ראובן נוטל 
שבעה מנין וחצי ושמעון ד' מנין וחצי נמצא שמעטו 

בכורתו ודוקא בן יום לידת לוי לראובן חצי מנה מחלק 
אחד אבל אם היה לוי עובר כשמת אביו יעקב ואח''כ 
נולד לוי אינו ממעט בחלק בכורה אלא בחלק פשיטות 
כיצד מת אביו נוטל ראובן מן השנים עשר מנים ארבעה 
מנים בחלק בכורה כאילו אין העובר בעולם שהרי לא 
הניח יעקב בנים ילודים אלא ראובן ושמעון ושמנה 

הנותרים יחלקו בין שלשתן ראובן ושמעון ולוי כל מנים 
אחד יטול שלש מנים חסר שליש וגם אם יחזור וימות 
לוי יטול אחיו בחלקו נמצא ראובן נוטל ארבעה מנים 
של חלק בכורה ושלשה מנים חסר שליש חלק פשיטותו 
ומחצית של חלק לוי דהיינו מנה ושליש סך הכל ח' מנין 

חלק לוי לעשרה חלקים  ואם היו עשרה אחין יחלקו
   וחלק בכורה לא יזוז מקדמותו:

. כשנולדו לאב בחייו אמר רחמנא לתת לו וילדו לו בעינן
פי שנים חלק בכורה על אחיו שכם אחד אבל עובר 
הנולד לאחר מיתתו של אב לא קרינא ביה וילדו לו 
ולגבי חלק בכורה כמאן דליתא דמי ויטול הבכור חלק 

   אותן אחין הנולדים בחיי אביו:בכור גדול לפי חשבון 
. כגון ילדה תאומים או בכור הנולד לאחר מיתת האב

היו ליעקב נשים הרבה ונולד ראובן אחר מיתתו מלאה 
   ויוסף מרחל:

. וכיון דנולד בחייו אפילו לא ראהו אביו ולא יכיר בעינן
הכירו מימיו הואיל וראוי להיכרא אין היכרא מעכבת 

וי לבילה כו' (לעיל דף פא:) בו כדר' זירא דכל הרא
   בפר''ח:



    """""ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת    ––––מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' 
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 קמב, ב קמב, ב קמב, ב קמב, ב  . 8

י "ִאם   :ָהאֹוֵמר"[ תִּ ֵלד ִאׁשְ   ]."ִיּטֹול ָמֶנה -ִיּטֹול ָמֶנה", ָיְלָדה ָזָכר  -ָזָכר   תֵּ
  

יָאַמר  יָאַמר  ִיְצָחק ַרּבִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ר  ה ְלעּוּבָ   לֹא ָקָנה.  -ַהְמַזּכֶ

ָנֵתינּו! ְוִאם ּתֹ   אַמר: ִמׁשְ
נֹו. ל ָאָדם ְקרֹוָבה ֵאֶצל ּבְ   הֹוִאיל ְוַדְעּתֹו ׁשֶ

  
ָתָאה ָחָנא ַרבלְ  מּוֵאלׁשְ ָאַמר ֵליּה  ְגּדָ   : ּבַ

ְייהּו:  ַאּפַ ָרה, ְוֵאיַמר ְלָך ּבְ י ֲעׂשָ   ּפֹוק ַאְייֵתי ִלי ּבֵ
ר  ה ְלעּוּבָ   ָקָנה.  -ַהְמַזּכֶ

  
  ְוִהְלְכָתא: 

ר לֹא ָקָנה.  ה ְלעּוּבָ   ַהְמַזּכֶ
  
  

  רשב"ם
. דאיתיביה רב וא''ת משנתינו

נחמן לרב הונא דלעיל האומר 
  אם ילדה אשתי כו':

. וגמר ומקנה קרובה אצל בנו
בכל לבו אבל לעובר אחר לא 

   קנה:
. דמן בגדד עיר שנולד בגדתאה

בה ובכתבי רב שרירא היא 
   נזכרת:

   . לפרסומי למילתא:בי עשרה
. הלכתא המזכה לעובר לא קנהו

כרבי יוחנן וכגון שאינו בנו אבל 
המזכה לעובר שבמעי אשתו 
קנה דדעתו של אדם קרובה 

   אצל בנו:
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        אאאא    קמג,קמג,קמג,קמג,    ––––ב ב ב ב     קמב,קמב,קמב,קמב, . 9
ָאַמר ִלְדֵביְתהּו:    ַההּוא ּדְ

ֶיֱהווּ  יְך.  ְנָכַסי ִלְבֵני ּדְ   ִלי ִמיּנֵ
יֱהֵוי ֲעֵליּה?  ְבָרא ַמאי ּתֶ א ָאַמר ֵליּה: ַההּוא ּגַ יׁשָ ִ ֵריּה ַקׁשּ   ֲאָתא ּבְ

ָרא.  ַחד ִמּבְ   ָאַמר ֵליּה: ִזיל ְקֵני ּכְ
  

י ֵליְתְנהוּ  -ָהָנְך  ּתִ ַאּכַ אי לֹא ָקנּו, ּדְ    .ַוּדַ
א    - ַהאי  ַנּיָ ְמקֹום ּבְ    ,ִאית חֹוַלק ְלַטְלָיא ּבִ

   :אוֹ 
א? ֵלי ַנּיָ ְמקֹום ּבְ   ת ֵליּה חֹוַלק ְלַטְלָיא ּבִ

  
י יוְ  ָאִבין ַרּבִ א ַרּבִ יוְ  ְמָייׁשָ ָאְמִרי:  ִיְרְמָיה ַרּבִ   ּדְ

א.  ַנּיָ ְמקֹום ּבְ   ִאית חֹוַלק ְלַטְלָיא ּבִ
  

י הוּ  ַרּבִ יוְ  ַאּבָ ר ֲחִניָנא ַרּבִ י ּבַ ּפִ יוְ  ּפַ ָחא ִיְצָחק ַרּבִ ָאְמִרי:  ַנּפָ   ּדְ
א. ֵלית חֹוַלק  ַנּיָ ְמקֹום ּבְ   ְלַטְלָיא ּבִ

  
יָאַמר ֵליּה  הוּ  ַרּבִ ילְ  ַאּבָ   : ִיְרְמָיה ַרּבִ

ָוַתְייכּו?  ָווָתן אֹו ִהְלְכָתא ּכְ   ִהְלְכָתא ּכְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֵק  ַדְרּדְ ָווַתְייכּו ּדְ ְייכּו, ְוָלאו ִהְלְכָתא ּכְ ָנא ִמיּנַ יׁשְ ִ ַקׁשּ ָווָתן, ּדְ ִהְלְכָתא ּכְ יָטא ּדְ ׁשִ   י ַאּתּון. ּפְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ָתא!  ְלָיא ִמיּלְ ַטֲעָמא ּתַ ָתא? ּבְ ְלָיא ִמיּלְ יׁשּוָתא ּתַ ִ ַקׁשּ   ִמיֵדי ּבְ
  

  ְוַטֲעָמא ַמאי? 
  

יּה  יִזיל ְלַגּבֵ ְרָתּה ִניֲהֵליּה,   ָאִבין ַרּבִ ַאְסּבַ   ּדְ
א.    קמג,א י ִמְדָרׁשָ יּה ּבֵ ּה ֵריׁשֵ יׁש ּבָ   ְוַכְרּכֵ

  
יּה    , ֲאַזל ְלַגּבֵ

ֲחמֹור' ִמי ָקֵני?!    ָאַמר ֵליּה: ִאיּלּו ָאַמר ֵליּה: 'ְקֵני ּכַ
  
   

  

  רשב"ם
. נכסי לברי דיהוי ליך מינאי

ולא היתה אשתו מעוברת הלכך 
לא קנה כדלקמן דכה''ג לא 
אמרינן דעתו של אדם קרובה 
אצל בנו אלא היכא דמזכה 

רה אשתו כבר לעובר שנתעב
   ושוב מצאתי כן בפר''ח:

. מאשתו בריה קשישא
   ראשונה:

. יקנה כאחד יקנה כחד ברא כו'
מן הבנים העתידים להולד 

   מאשה זו:
. אית חולק לטליא במקום בניא

דאף על גב דבניא לא קנו בכח 
מתנה זו אפילו חלק אחד דהא 
ליתנהו אפילו עובר דנימא דעתו 
 של אדם קרובה אצל בנו ולא

יקנו אלא בתורת ירושה במיתת 
אביהם אפ''ה בריה טליא קנה 
בכח מתנה זו חלק אחד מלבד 

   חלקו שיורש עם אחיו:
אית חולק לטליא כנגד אחד 

. אילו קני דה''ק ויקנה כחד מהן
מברא דיהוי לה מינאי ואף על 
פי שלא יקנו רואין כמה בנים 
יהיו לה אם הן שלשה בנים 
 מלבד הקשיש חולקין בארבעה
חלקים ויטול זה חלק אחד מהן 
וחוזרין וחולקים שלשה חלקים 
הנותרים לארבעה ויטול כל 

   אחד חלק אחד בתורת ירושה:
. תינוק גדול כדאמר בפרק טליא

המוכר את הספינה (לעיל דף 
צא:) דאמר ץ) רב נחמן נהירנא 
כי הוו מטיילין טליא וטליתא 
כבר שב סרי בשוקא ולא הוו 

   חטאו:
כשיירשו הבנים  .במקום בניא

את אביהן אית חולק לטליא 
   עמהם לבד ירושתו כדפרישית:

. אלא חלק לית חולק לטליא
ירושה בלבד כדמפרש לקמיה 
דקני כחמור הוא דקאמר ליה 
קני כאחד מן הבנים שיהיו לי 
וכי היכי דאינהו לא קנו שהרי 
לא היו עדיין אפילו עובר בשעת 
מתנה איהו נמי לא קנה 

  במתנת הבנים: שנתלית מתנתו
   . הודה לדבריי:וכרכיש

. כמו קני כחמור מי קנה
שהחמור לא קנה כן הוא לא 
קנה הכא נמי כי היכי דבנים 
העתידים לבא בעולם לא קנו 

  איהו נמי לא קנה:



    """""ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת    ––––מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' 
    

615

        אאאא    קמג,קמג,קמג,קמג, . 10
ַמר ִאיּתְ    :ּדְ

ֲחמֹור" "    .לֹא ָקָנה -"ְקֵני ּכַ
   –" "ַאּתְ ַוֲחמֹור

  ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן
  .ָקָנה ֶמֱחָצה

  ָאַמר:  ַרב ַהְמנּוָנאוְ 
לּום   .לֹא ָאַמר ּכְ

תוְ  ׁשֶ   ָאַמר:  ַרב ׁשֵ
  .לַהּכֹ ָקָנה 

  
תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

  ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה? 
ַתְנָיא    :ּדְ

י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ּבֹו,  ִניִמי ׁשֶ א ּפְ ּות ֶאּלָ יׁשּ ּקִ   ֵאין ְלָך ַמר ּבַ

ּבֹו, ְותֹוֵרם הּוא ּתֹוֵרם מֹוִסיף ַעל ַהִחיצֹון ׁשֶ ׁשֶ   . "ְלִפיָכְך ּכְ
אי? "ַאּתְ ַוֲחמֹור" הּוא!    ַאּמַ

  
אֵני   ָהָתם,  ׁשָ

ְייָתא  רּוָמה ַמַעּלְ אֹוַרְייָתא תְּ ִמּדְ   . ִהיאּדְ
  
י ֶאיְלָעאָאַמר ּדְ    : ַרּבִ

רּוָמה?  רּוָמתֹו ּתְ ּתְ ֶפה ׁשֶ ִין ַלּתֹוֵרם ִמן ָהַרע ַעל ַהּיָ   ִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ ּנּו"ׁשֶ ֲהִריְמֶכם ֶאת ֶחְלּבֹו ִמּמֶ אּו ָעָליו ֵחְטא ּבַ   . (במדבר יח, לב) 459"ְולֹא ִתׂשְ

ה?  - ִאם ֵאינֹו ָקדֹוׁש וְ  יאּות ֵחְטא ָלּמָ   ְנׂשִ
ֶפה  אן ַלּתֹוֵרם ִמן ָהַרע ַעל ַהּיָ רּוָמה.  -ִמּכָ רּוָמתֹו ּתְ ּתְ   ׁשֶ

  
ַכיָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרב ָמְרּדְ   , ַרב ַאׁשִ

א ַרב ָאְוָיאְמִתיב  יּוְבּתָ    :ּתְ
י ֲאָחיֹות, " תֵּ ים ּוָבֶהן ׁשְ ָחֵמׁש ָנׁשִ ה ּבְ   ַמֲעׂשֶ

ֵאִנים, ְוִליּקֵ  ל תְּ ָלה ׁשֶ ְלּכָ   ט ֶאָחד ּכַ
ִביִעית ָהְיָתה,  ל ׁשְ ֶהן ָהְיָתה, ְוׁשֶ ּלָ   ְוׁשֶ

ן ָלה ַאַחת ֵמֶהן ַעל ְיֵדי ּכּוּלָ ָלה זֹאת", ְוִקּבְ ַכְלּכָ ׁשֹות ִלי ּבְ ֶכן ְמקּוּדָ    .ְוָאַמר: "ֲהֵרי ּכּוּלְ
ׁשֹותֲחָכִמיםָאְמרּו    . )(קידושין נ: ": ֵאין ֲאָחיֹות ְמקּוּדָ

ׁשֹות, ּדְ ֲאָחיֹות הּוא    ֵאין ְמקּוּדָ
ׁשֹות.  -ָהא ָנְכִרּיֹות    ְמקּוּדָ

אי? "ַאתְּ ַוֲחמֹור" ִהיא!    ְוַאּמַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֲחַזאי  ר ָאְוָיאַהְיינּו ּדַ מֹוִתיב  ַרב הּוָנא ּבַ ֶחְלָמא ּדְ א.  ַרב ָאְוָיאּבְ יּוְבּתָ   ּתְ

  
ׁש ִלי"? ָאַמר: "ָהְר ּדְ  -ָלאו ִמי אֹוִקיְמָנא  ְתַקּדֵ ם ְלִביָאה ּתִ   אּוָיה ִמּכֶ

  
  
  

                                                           

לּו ְולֹא ָתמּותוּ  ְולֹא 459 ָרֵאל לֹא ְתַחּלְ י ְבֵני ִיׂשְ ּנּו ְוֶאת ָקְדׁשֵ ֲהִריְמֶכם ֶאת ֶחְלּבֹו ִמּמֶ אּו ָעָליו ֵחְטא ּבַ   ִתׂשְ

  רשב"ם
   . את ובהמה זו תקנו נכסיי:את וחמור

. דהכי אמר ליה אתה וחמור קנה מחצה
ולא  תקנו שניכם הוא מחצה ואתה מחצה

אבד האיש חלקו בשביל החמור שלא תלאן 
   זה בזה:

. דכיון דבקנין אחד שיתף לא קנה ולא כלום
שניהם לא נגמרה בדעתו להקנות לזה בלא 
זה כלום וכיון דחמור לא קנה איהו נמי לא 

   קנה:
. אדם יודע שאין רב ששת אמר קנה הכל

חמור קונה וגמר בדעתו שמי שיוכל לקנות 
   משניהם יקנה:

. קישות אחד מחמשים איכא הוא תורםכש
למיחש דלמא איכא מר בפנימי שבזה טפי 
מאינך ואין כאן אחד מחמשים במתוק 
ונמצא תורם מן המר על המתוק הלכך 
כשהוא תורם מוסיף על המתוק כביצה 
מקישות אחרת ותורם קישות וכביצה על 
הארבעים ותשע ואיכא השתא מתוק 

ק על בתרומה טובא ונמצא תורם מן המתו
   המתוק:

. שאמר קישות זה ואמאי את וחמור הוא
יהא תרומה על אלו וכיון דיש בה מר 
ומתוק כי היכי דמר לא חייל בה תרומה 
ולא מבטל שם טבל מן המ''ט הכי נמי 
המתוק ולא יחול עליו שם תרומה אלא 
מאי אית למימר המתוק קנה הכל ופטר 
מטבל את המ''ט ולעיל נמי את וחמור אף 

דחמור לא קנה הוא קנה הכל כי היכי על גב 
   דהכא דמר לא קנה ומתוק קנה הכל:

. דמר נמי תרומה ומשני שאני תרומה
מעלייתא הוא כמתוק ואין כאן את וחמור 

   ושניהן קונין זה כזה:
. על התרומה חטא אם תרימו את לא תשאו

חלבו מן היפה הא אם תרימו מן הרע תשאו 
   בחר:עליו חטא שלא עשית מצוה מן המו

. אלא יחזור ויתרום מן נשיאות חטא למה
   היפה:

. בפ' האיש מקדש מעשה בחמש נשים
והתם מפרש לה רב שפיר אמר רב שמע 
מינה ממתניתין ארבעה ונקט בידיה תלת 
שמע מינה המקדש בפירות שביעית 
מקודשת וש''מ קדשה בגזל אינה מקודשת 
ואפילו בגזל דידה מדקתני שלהן היתה ושל 

יתה טעמא דשביעית דהפקר הוא שביעית ה
הא דשאר שני שבוע לא וש''מ אשה נעשית 
שליח לחבירתה ואפי' במקום שנעשית לה 
צרה שהרי קבלה אחת על ידי כולן 
ונתקדשה היא וחברותיה בכלכלה זו ונעשו 

   צרות זו לזו:
. דקדושין שאין אין אחיות מקודשות

מסורין לביאה לא הוו קדושין כלל ואפי' 
   ייהו:בחדא מינ

. נכריות מקודשות והא את וחמור ואמאי
הוא הרי מקדש בכלכלה זו כולן חמש 
נכריות ואחיות וכי היכי דאחיות לא קנו 
נכריות נמי לא יקנו אלא שמע מינה מה 

   שיש בידו כח לקנות יקנה הכל כרב ששת:
. היינו דחזאי רב הונא בר אויא בחלום

ומשום דאמרת לי דמותיב רב אויא 
תקיים חלומי מיהו לאו קושיא תיובתא נ

   הוא דלאו מי אוקימנא כו' בתמיה:
. ואין אחיות בכלל ואביי הוא הראויה מכם

דמוקי לה הכי בקדושין וקי''ל כרב נחמן 
דאמר דאת וחמור קנה מחצה והמזכה 
לעובר לכשתלד קנה כרב נחמן בפירוש 

  רבינו חננאל:
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  ָאַמר ָלּה ִלְדֵביְתהּו: "ְנָכַסיי ֵליְך ּוְלָבַנִיְך", ּדְ ַההּוא 

  
  : ַרב יֹוֵסףר ָאַמ 

   .ָקְנָתה ֶמֱחָצה
  

  : ַרב יֹוֵסףְוָאַמר 
  ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה? 

ַתְנָיא    :ּדְ
י"   ָאַמר:  ַרּבִ

  , (ויקרא כד, ט) 460ּוְלָבָניו" "ְוָהְיָתה ְלַאֲהרֹן
   ,ְלַאֲהרֹן –ֶמֱחָצה 
  ."ְלָבָניו –ֶמֱחָצה 

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ָלָמא ָהָתם ַאֲהרֹ  ׁשְ ר ֲחלּוָקה הּוא, ּבִ   ן ּבַ
א  ְלּגָ ָקל ּפַ יּה ַרֲחָמָנא ְלִמׁשְ ַרט ּבֵ   ְלָהִכי ּפָ

ה ִהיא  ת ְירּוׁשָ ה ָלאו ּבַ ָ ּטֹול  -ִאׁשּ ּתִ ּה ׁשֶ ּיָ ִניםכְּ ּדַ   "!ֶאָחד ִמן ַהּבָ
  

  ִאיִני? 
ָעא ְנַהְרּדְ    ,ְוָהא עּוְבָדא ֲהָוה ּבִ

יּה  מּוֵאלְוַאְגּבֵ א!  ׁשְ ְלּגָ   ּפַ
  

יּה  ְרָיא, ְוַאְגּבֵ ִטּבֶ י יֹוָחָנןּבְ א!  ַרּבִ ְלּגָ   ּפַ
  

י ֲאָתא  ר יֹוֵסףְותּו, ּכִ   ָאַמר:  ַרב ִיְצָחק ּבַ
ֵבי  דּו ּדְ ׁשְ ִליָלא ּדִ ֵמי ּכְ א ַאַאּבּוֵלי ְוַאִאיְסְטרּוֵגיַההּוא ּדְ    .ַמְלּכָ

לְ  י: ֵניְתבּו ַאּבּוֵלי ּפַ אָאַמר ַרּבִ ְלּגָ א ְוִאיְסְטרּוֵגי ּפַ   !ּגָ
  

א? ּתָ    !ָהִכי ָהׁשְ
ְתִבי  י ָהוּו ּכָ ָרא ּכִ ְתִבי -ָהָתם ֵמִעיּקָ ֲהַדְייהּו,  ,ַאַאּבּוֵלי ָהוּו ּכָ יִעי ּבַ   ְוִאיְסְטרּוֵגי ָהוּו ְמַסּיְ

יִעי,  ְוָיַדע ָהוּו ָקא ְמַסּיְ א ּדְ   ַמְלּכָ

ְתֵבי ַאַאּבּוֵלי ְוַאִאיְסְטרּוֵגי ָקא ּכָ א ַמאי ּדְ ּתָ א ,ָהׁשְ ְלּגָ א ְוָהֵני ּפַ ְלּגָ ָהֵני ּפַ    .ְלֵמיְמָרא ּדְ
  

י ֵזיָראְמִתיב     :ַרּבִ
ֵני ֵכִלים"  :ָהאֹוֵמר" ׁשְ רֹון ְלָהִביא ּבִ ָ   "ֲהֵרי ָעַלי ִמְנָחה ֵמָאה ִעׂשּ

ְכִלי ֶאָחד ֵמִביא ִעים ּבִ ְכִלי ֶאָחד, ְוַאְרּבָ ים ּבִ ִ ׁשּ    .ׁשִ

ְכִלי ֶאָחד   קמג,ב ים ּבִ ִ ְכִלי ֶאָחד  ,ְוִאם ֵהִביא ֲחִמׁשּ ים ּבִ ִ   ."ָיָצא –ַוֲחִמׁשּ
   ,ִאין – "ִאם ֵהִביא"

ה  ִחּלָ   !לֹא –ְלַכּתְ
ךָ  ְעּתְ ְווָנא :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ י ַהאי ּגַ ל ּכִ א ּוַפְלגָּ  ,ּכָ ְלּגָ ה ַנִמיּפַ ִחּלָ    !א הּוא, ֲאִפיּלּו ְלַכּתְ

  
א? ּתָ    !ָהִכי ָהׁשְ

ין,  -ָהָתם  דֹול ָקא ְמַכּוֵ ן ּגָ ָרא ְלָקְרּבָ ְבָרא ֵמִעיּקָ ַהאי ּגַ   ֲאַנן ָסֲהֵדי ּדְ
ָיַדע  ֵני ֵכִלים ּדְ ׁשְ ָקָאַמר ּבִ רּדְ ְוַהאי ּדְ ְכִלי ֶאָחד, ְלַאּתּוֵיי  לֹא ֶאְפׁשָ   ּבִ

ה  ּמָ ר ּדְ ּכַ    .ְלִאיתּוֵיי ַמְייִתיַנןֶאְפׁשָ
  

ָווֵתיּה  ֶדה    :ַרב יֹוֵסףּדְ ְוִהְלְכָתא ּכְ ׂשָ    ,(ב"ב יב,ב)ּבְ

  (ב"ב קיד,א), ִעְנָין 

  .  ּוֶמֱחָצה

                                                           

י ה 460 ֵ ים הּוא לֹו ֵמִאׁשּ י קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ָמקֹום ָקדֹׁש ּכִ  ָחק עֹוָלם 'ְוָהְיָתה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ַוֲאָכֻלהּו ּבְ

  רשב"ם
. כנגד הבנים היא מחצה והם קני פלגא

   מחצה:
. בלחם הפנים כתיב והיתה לאהרן וגו'

הן גדול אהרן זה כהן גדול מחצה לכ
ומחצה למשמרת כהנים והך ברייתא 
במסכת יומא בפרק ראשון (דף יז:) 
דתנן התם גבי כהן גדול מקריב חלק 
בראש ונוטל חלק בראש ותניא בגמרא 
ונוטל חלה אחת משתי חלות של עצרת 
ארבע או חמש ממעשה לחם הפנים רבי 
אומר לעולם חמש שנאמר והיתה 
לאהרן ולבניו מחצה לאהרן ומחצה 

ניו והתם מפרש למה אינו נוטל שש לב
דהאיכא י''ב חלות שתים מערכות שש 
המערכת ומכאן אנו למדין דהמזכיר 
יחיד אצל מרובין לענין מתנה נוטל כנגד 

   המרובין:
. בכלל שאר כהנים אע''ג חלוקה הוא

דלא גלי ביה קרא שלא כתב אהרן אלא 
   והיתה לכהנים היה חולק עמהן:

   . כתר מלכות:דמי כלילא
   . הטילו על אלו לעשותה:דשדו בי קיסר

. עשירים ושרים אבולי ואיסטרטיגי
כדגרסינן (במגילה דף טו.) במרדכי 
והמן זה בא בפרוזבולי וזה בא 
בפרוזבוטי נציבים ומצב פלשתים 
מתרגמינן איסטרטיגי (שמואל א יד 

   מלכים א ד):
. אע''ג דאבולי ואיסטרטיגי פלגא

   עשירים יותר:
. בכתב של מלך ליתן כתיביאבולי הוו 

הכל אלא שאיסטרטיגי מסייעי להו 
   פורתא:

. להוסיף על מה השתא דקא כתבי כו'
   שהיו רגילין ליתן נכתבו עתה:

. לרב יוסף: האומר הרי מתיב ר' זירא
עלי מנחה מאה עשרון להביאם בשני 
כלים מביא ששים בכלי אחד ומ' בכלי 

הרי זה שפירש מאה עשרון  אחד ט'.
כלים כגון זה שאמר לך ולבנייך  בשני

ולא קתני חמשים בכלי וחמשים בכלי 
אלא דיעבד אבל לכתחלה לא אלא 
מביא ששים בכלי אחד וארבעים בכלי 

   אחד וקשיא לרב יוסף דאמר מחצה:
ופריק התם אנן סהדי דלקרבן גדול קא 

. לאתויי בכלי אחד והאי דקאמר מכוין
שני כלים ולא קאמר מאה עשרון 

כלי אחד משום דידע דלא להביא ב
אפשר לאתויי בכלי אחד יותר מששים 
עשרון דתנן בפרק המנחות והנסכים 
(מנחות דף קג:) מתנדב אדם מנחה של 
ששים עשרון ומביא בכלי אחד ואם 
אמר הרי עלי ס''א מביא ס' בכלי אחד 
ואחד בכלי אחד שכן הצבור מביאין 
ביום טוב הראשון של חג שחל להיות 

אחד דיו ליחיד שיהא בשבת ששים ו
פחות מן הצבור אחד א''ר שמעון והלא 
אלו לכבשים ואלו לפרים ואינן נבללין 
זה עם זה אלא עד ששים יכולין לבלול 

   כו':
. והלכתא כוותיה דרב יוסף בשדה כו'

משום דבכולי גמרא רבה ורב יוסף 
הלכתא כרבה איצטריך למימר 

   דהלכתא כרב יוסף בהני תלת:
ותפין (לעיל דף יב:) . בפרק השבשדה

גבי ההוא גברא דזבן ארעא אמצרא דבי 
   נשא ותלת מילי קאמר רב יוסף התם:

. בפרק יש נוחלין קנין אימתי חוזר ענין
רב יוסף אמר כל זמן שעסוקים באותו 

   ענין ואית דגרס קנין:
. היינו הך דא''ר יוסף קנאי ומחצה
  פלגא:
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יָרֵאי ְלֵביֵתיּה  ׁשִ יְסֵקי ּדְ ַדר ּפִ ׁשְ   . ַההּוא ּדִ

  

י ַאִמיָאַמר    : ַרּבִ
ִנים  ִנים,  -ָהְראּוִיין ְלּבָ   ַלּבָ

נֹות.  -ְלָבנֹות ְראּוִיין    ַלּבָ
  

ָתא ּלָ ֵלית ֵליּה ּכַ א ּדְ   , ְולֹא ֲאָמַרן ֶאּלָ

ָתא  ּלָ ַדר.  -ֲאָבל ִאית ֵליּה ּכַ ֵתיּה ׁשְ   ְלַכּלָ
ָנֵתיּה ָלא ְנִסיָבן ֵתיּה  - ְוִאי ּבְ ר ְלַכּלָ ּדַ ָנֵתיּה ּוְמׁשַ ַבק ּבְ    .ָלא ׁשְ

  
  
  

  . "ְנָכַסיי ְלָבַניי" :ָאַמר ְלהוּ ּדְ ַההּוא 
א  ֲהָוה ָרא ּוְבַרּתָ ַניי -ֵליּה ּבְ י ִלְבָרא ּבָ ּור ָקָאֵתי ,ִמי ָקרּו ֱאיָנׁשֵ א ֵמִעיׂשּ    ,ּוְלַסּלּוֵקי ִלְבַרּתָ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ַניי י ִלְבָרא ּבָ ָנה ָקָאֵתי?  ,ָלא ָקרּו ֱאיָנׁשֵ ַמּתָ א ּבְ ָכּה ִלְבַרּתָ   ּוְלמֹוׁשְ

  
ֵייָאַמר     :ַאּבַ

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ים""ּוְבֵני ָדן    .(בראשית מו, כג) ֻחׁשִ

  

  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ֵבי  ְדָתָנא ּדְ ְלָמא ּכִ הּדִ    :ִחְזִקּיָ

ל ָקֶנה" ים ׁשֶ חּוׁשִ ין ּכְ ָהיּו ְמרּוּבִ   !"ׁשֶ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ

  .(במדבר כו, ח) "ּוְבֵני ַפּלּוא ֱאִליָאב"
  

   :ָאַמר ַרב יֹוֵסף

  .א ב, ח)(דברי הימים  "ּוְבֵני ֵאיָתן ֲעַזְרָיה"
  
  
  

   ,"ִנְכַסאי ְלָבַנאי" :ָאַמר ְלהוּ ּדְ ַההּוא 
ָרא ָרא ּוַבר ּבְ    .ֲהָוה ֵליּה ּבְ

ָרא י ְלַבר ּבְ ָרא" :ָקרּו ֱאיָנׁשֵ    ,"ּבְ
  אֹו לֹא? 

  
  ָאַמר:  ַרב ֲחִביָבא

ָרא" ָרא "ּבְ י ְלַבר ּבְ    .ָקרּו ֱאיָנׁשֵ
  

י ר ַרב ַאׁשִ   ָאַמר:  ָמר ּבַ
י ְלַב  ָרא"ָלא ָקרּו ֱאיָנׁשֵ ָרא "ּבְ    .ר ּבְ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ י: ּדְ ּתַ ר ַרב ַאׁשִ   ָמר ּבַ

ִנים " ר ֲהָנָאה ִמּבָ ְבֵני ָבִנים -ַהּמּוּדָ ר ּבִ   ."מּותָּ
  
  

  רשב"ם
. חתיכות מעיל פיסקי דשיראי

   שלח לחלק לבני ביתו:וסתם 
   . מלבושי זכר:הראוין לבנים

. ולא לבנותיו לכלתיה שדר
ודוקא דאינסיבא בנתיה שאינה 
מוטלת עליו ירושלמי בפ' שני 
דייני גזירות מי ששלח למדינת 
הים ואמר יתנו אלו לבניו 
בנותיו בכלל ואם בשעת מיתה 
אמר אלו לבניי אין הבנות 

   בכלל:
   יתה:. בשעת מההוא דאמר להו

. ולא היה לו אלא נכסיי לבניי
בן אחד זכר וגם בנות היו לו 
ובעי גמרא מי קרו אינשי לברא 
יחידאה בניי לשון רבים וא''כ 
כל נכסיו נתן לבנו ואין הבנות 
   בכלל או לא ויחלקו הבנות עמו:

. אלמא בן אחד ובני דן חושים
   קרי לשון רבים:

. שגדלים כחושים של קנה
ז טרוק''ש אי הרבה ביחד בלע''

נמי עלי קנים או קשרי הקנים 
   קרוין כן:
. בן של אותו בן או של ובר ברא

   אחר שמת:
. מי קרו אינשי לבר ברא ברא

ולפיכך אמר נכסיי לבניי לשון 
רבים ויחלקו ביניהם או לא קרו 
ליה ברא והאי דקאמר לשון 
רבים היינו כדאמרן לעיל ובני 

   פלוא אליאב:
ל לענין . אבמותר בבני בנים

פריה ורביה חשיבי כבנים בפרק 
הבא על יבמתו (יבמות דף 

  סב:):
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ָנה  ִמׁשְ

ים,  דֹוִלים ּוְקַטּנִ ִנים ּגְ יַח ּבָ   ִהּנִ
ָכִסים  דֹוִלים ֶאת ַהּנְ יחּו ּגְ ּבִ יחּו ָלֶא  -ִהׁשְ ּבִ   .ְמַצעִהׁשְ

ין ְואֹוְכִלים  :ִאם ָאְמרוּ  א ֲהֵרי ָאנּו עֹוׂשִ יַח ַאּבָ ִהּנִ ֶ יחּו ְלַעְצָמן.  - ְראּו ַמה ׁשּ ּבִ   ִהׁשְ
ָכִסים  יָחה ֶאת ַהּנְ ּבִ ִהׁשְ ה ׁשֶ ָ יָחה ָלֶאְמַצע.  -ְוֵכן ָהִאׁשּ ּבִ   ִהׁשְ

ה  ְעִלי, ֲהֵרי ֲאִני עֹוׂשָ יַח ִלי ּבַ ִהּנִ ֶ יָחה ְלַעְצָמּה  - ְואֹוֶכֶלת"ִאם ָאְמָרה: "ְראּו ַמה ׁשּ ּבִ   .  ִהׁשְ
   

ָמָרא   ּגְ

ֵריּה ָאַמר  ֵריּה ּדְ  ַרב ֲחִביָבא ּבְ ֵמיּה  ָרָבאּדְ  ַרב יֹוֵסף ּבְ ְ   : ָרָבאּדְ ִמׁשּ
ְבחּו ְנָכִסים ֵמֲחַמת ְנָכִסים ָ ׁשּ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   ,לֹא ׁשָ

ְבחּו ְנָכִסים ֵמֲחַמת ַעְצָמן יחּו ְלַעְצָמ  - ֲאָבל ׁשָ ּבִ   ן. ִהׁשְ
  

   ?!ִאיִני
י ֲחִניָנאְוָהא ָאַמר    : ַרּבִ

א ֲאִפיּלּו לֹא   קמד,א יַח ָלֶהם ֲאִביֶהם ֶאּלָ ָכר  - אּוַדְייִני^ִהּנִ ָ    .ָלֶאְמַצעַהׂשּ
  ְוָהא אּוַדְייִני ֵמֲחַמת ַעְצמֹו הּוא! 

  
ֲעִביָדא,  ִלְנִטירּוָתא הּוא ּדַ אֵני אּוַדְייִני, ּדְ   ׁשָ

ים נַ    ִמי ָמצּו ְמַנְטִרי ָלּה.  ַוֲאִפיּלּו ְקַטּנִ
   

  

  רשב"ם
  מתני' 

. השביחו הגדולים את הנכסים
   סתם בעודן בתפוסת הבית:

. ויטלו קטנים השביחו לאמצע
כגדולים וכדמפרש בגמרא 

   ששבחו הנכסים מחמת נכסים:
. ואם אמרו גדולים לקטנים

 בפני עדים או אמרו לבית דין או
בצבור ראו מה שהניח לנו אבא 
ומזומנים אנו לחלוק ומה 
שנשביח נשביח מחלקנו 
ונתעצלו ב''ד לחלוק אז השביחו 

   לעצמן:
. שמת בעלה ובגמרא וכן האשה

מוקי לה באשה יורשת: ואם 
אמרה ראו מה שהניח לי בעלי 
הריני עושה ואוכלת השביחה 
לעצמה. והוא דלא שקלה מזוני 

נן דאי שקלה מזוני לא דת
אלמנה נזונת מנכסי יתומין 
ומעשה ידיה שלהן (כתובות דף 

   צה:):
  

  גמ' 
   . דהשביחו לאמצע:לא שנו

אלא ששבחו נכסים מחמת 
. לא טרחו ולא הוציאו נכסים

משלהם כלום אלא מנכסי 
אביהן שכרו פועלים והשביחו 

   הנכסים:
. שחפרו ונטעו מחמת עצמן

ושכרו משלהם ולא משל אביהם 
  ן:אז השבח לעצמ

. בור וכיסויו ושוכרין אודייני
   אותו להשקות שדות ממימיו:

. שמשמרין מחמת עצמו הוא
אותו הגדולים וצריכין לעמוד 
על גביו פן יהיה הפקר לכל 

   שואבי מים:
. אינן צריכין דלנטירותא עבידא

להוציא משלהן כלום עליו אלא 
לשמרו וגם הקטנים יכולין 

  לשמרו:
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יַח  ַמה ְראוּ " :ָאְמרוּ " ִהּנִ ֶ א ׁשּ ין ָאנוּ  ֲהֵרי ַאּבָ יחוּ  - "ְואֹוְכִלין עֹוׂשִ ּבִ    ."ְלַעְצָמן ִהׁשְ
  

ַבק ֲאבּוהַּ  ָסְפָרא ַרב   זּוֵזי,  ׁשְ
הּו ִעיְסָקא.  ַקִליְנהּו ֲעַבד ּבְ   ׁשְ
ִדיָנא ַקּמֵ  ָבעּוהּו ּבְ   , ָרָבאיּה ּדְ ֲאתּו ַאֵחי ּתְ

יְרֵסיּה ְוָטַרח ְלַאֲחִריֵני. ֵביק ּגִ ה הּוא, ָלא ׁשָ ְבָרא ַרּבָ   ָאַמר ְלהּו: ַרב ָסְפָרא ּגַ
  
  
  

ה ָ יָחה "ָהִאׁשּ ּבִ ִהׁשְ ָכִסים ֶאת ׁשֶ יָחה - ַהּנְ ּבִ    ."ָלֶאְמַצע ִהׁשְ
  

ִנְכֵסי ַיְתֵמי ַמאי ֲעִביְדָתּה?!  ה ּבְ ָ   ִאׁשּ
  

יָאַמר     :ִיְרְמָיה ַרּבִ
ת ה יֹוֶרׁשֶ ָ ִאׁשּ   .ּבְ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  
ּה ְלִמְטַרח,  ְרּכָ ָלאו ּדַ יָון ּדְ ֵתיָמא: ּכֵ   ַמהּו ּדְ
ֵמי, ָפֵריׁש ּדָ מֹו ּדְ ֵריׁש ּכְ לֹא ּפָ ב ּדְ   ַאף ַעל ּגַ

ַמע ָלן.     ָקא ַמׁשְ
  
  
   
יַח  ַמה ְראוּ " :ָאְמָרה ִאם" ִהּנִ ֶ ְעִלי ִלי ׁשּ ה ֲהֵריִני ּבַ יָחה - ְואֹוֶכֶלת" עֹוׂשָ ּבִ    ."ְלַעְצָמּה  ִהׁשְ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

י ַיְתֵמי, ַאחּוֵלי ַאְחָלה,  ָאְמִרי: ָקא ָטְרָחא ַקּמֵ ָתא, ּדְ ִביָחא ָלּה ִמיּלְ ׁשְ יָון ּדִ ֵתיָמא: ּכֵ   ַמהּו ּדְ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

   
  

  רשב"ם
שיב ליה . וחעבד בהן עיסקא

שבח נכסים מחמת נכסים 
הואיל ואין צריך טורח כל כך 

   אלא לקנות ולמכור:
לא שביק גירסיה וטרח 

. וכמי שאמר ראו מה לאחריני
שהניח לנו אבא דמי ושמעי' 
מהכא דכל היכא דמאן דהוא 
כמו רב ספרא אע''ג דלא אמר 
לעצמי אני עושה כמאן דאמר 

  דמי והשביח לעצמו:
ו תטול . אאשה מאי עבידתה

כתובתה ותלך לה או תטרח 
קמי יתמי ותהיה ניזונת ומעשה 
ידיה שלהן ואין לה להשתכר 

   בממון היורשים:
. כגון שנשא באשה יורשת

ראובן בת שמעון ומתו וירשו 
בני ראובן ובת שמעון את נכסי 
יעקב אבי אביהן או כגון בת בין 
הבנות או בת הבן בין הבנים 
דינה כדין האחין או שאמר 

עלה תטול אשתי כאחד מן ב
הבנים אם השביחה את 
הנכסים פירשה לעצמה לא 
פירשה השבח לאמצע ואלמנה 
שאמרה בב''ד ראו מה שהניח לי 
בעלי הריני עושה ואוכלת 
השביחה לעצמה והוא דלא 
שקלא מזוני דאי שקלא מזוני 
הא תנן ץ) אלמנה ניזונת מנכסי 
יתומין ומעשה ידיה שלהן הלכך 

והניח נכסים אשה שמת בעלה 
מועטין שאין בהן כדי כתובתה 
אם אמרה ראו מה שהניח לי 
בעלי ונתעצלו ב''ד או יורשין 
להשביעה על כתובתה אפילו 
השביחה אלף ככר השביחה 
לעצמה אבל אם השביחה 
הנכסים סתם תטרוף כתובתה 
והמותר ליורשין ואע''פ שלא 
נשתייר מבעלה אפילו רביע 

   כתובתה:
ה בה ממה . וחזראחולי אחלה

שאמרה תחלה הריני עושה 
  ואוכלת קא משמע לן:
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יָאַמר    : ֲחִניָנא ַרּבִ

ַבִית  דֹול ּבְ ה ִלְבנֹו ּגָ ָ יא ִאׁשּ ִ ׂשּ    .ְקָנאוֹ  –ַהּמַ
דֹול,    ְוַדְוָקא ּגָ

תּוָלה,    ְוַדְוָקא ּבְ
ּתֹו ִראׁשֹוָנה,    ְוַדְוָקא ִאׁשְ

יאֹו ִראׁשֹון.  ִ ִהׂשּ   ְוַדְוָקא ׁשֶ
  

יה  ִית, ַוֲעִלּיָ יָטא ִייֵחד לֹו ָאִביו ּבַ ׁשִ יה"ָקָנה,  "ִיתּבַ " –ּפְ    .לֹא ָקָנה "ֲעִלּיָ
ִית ְוַאְכָסְדָרה, ַמהּו?    ּבַ

י ֵני ָבּתִ ה, ַמהּו? ׁשְ   ם ֶזה ִלְפִנים ִמּזֶ
  

יקּו.    ּתֵ
  
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ִית ָאִביו לוֹ  "ִייֵחד ֵלי" – ַבִית ּוְכֵלי ּבַ ִית", ָקָנה - "ַבִית ּכְ   ! ָקָנה" לֹא -" ּבַ

  
יָאַמר    : ִיְרְמָיה ַרּבִ

ם.  ח ׁשָ ל ָאִביו מּוּנָ ָהָיה אֹוָצרֹו ׁשֶ גֹון ׁשֶ   ּכְ
  

ֵעי   ָאְמִרי:  ְנַהְרּדְ
יֹוֵני. ֲאִפילּ    ּו ׁשֹוָבָכא ּדְ

  
י ַרבוְ  ְיהּוָדה ַרב ּפִ   ָאְמִרי:  ּפַ

  ַהְרְסָנא. ּדְ ֲאִפיּלּו ֲעִציָצא 
  

ָלא.  ָמר זּוְטָרא   ַאְנְסֵביּה ִלְבֵריּה, ּוְתָלא ֵליּה ַסְנּדְ
  

י ָחא ַרב ַאׁשִ ִמׁשְ א ּדְ יׁשָ    .ַנְסֵביּה ִלְבֵריּה, ּוְתָלא ֵליּה ַאׁשִ
  

   :ָמר זּוְטָראָאַמר 
ָלא ַטֲעָמא: ָה  ִהְלְכָתא ּבְ ַנן ּכְ ִויְנהּו ַרּבָ י ׁשָ ָלת ִמיּלֵ   ֵני ּתְ

   .ָהא –ֲחָדא 
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ  -ִאיָדְך    : ׁשְ

ּתֹו  ל ְנָכָסיו ְלִאׁשְ א.  -ַהּכֹוֵתב ּכָ א ַאּפֹוְטרֹוּפָ ָאּה ֶאּלָ   לֹא ֲעׂשָ
ָיְדךָ ": ַרבָאַמר ּדְ  - ִאיָדךְ  ֵנהּו ִלְפלֹוִני", ָמֶנה ִלי ּבְ   , ּתְ

ן  ּתָ ָלׁשְ ַמֲעַמד ׁשְ   ָקָנה.   -ּבְ
  
 
  

  רשב"ם
. הבן לאותו הבית תקנת קנאו

חכמים היא והלכתא בלא 
טעמא כדלקמן ובמס' גיטין 
מוקמינן לה כגון שיש לאביו 

   בעיר בית אחר לדור בו:
. דבכי האי גוונא ודוקא גדול כו'

   חביב ליה טפי וגמר ומקני ליה:
. כלומר ייחד לו בית ועלייה

ייחד לו האב לבנו בית שיש 
   עלייה על גביו:

. לפני הבית ופותחין בו אכסדרה
חלונות ודרך אכסדרה נכנסים 

   לבית:
. אם תמצא לומר שני בתים כו'

בית ואכסדרה קנה היינו משום 
דאכסדרה משועבד לבית אבל 

   שני בתים זה לפנים מזה מהו:
. הלכך בית לא קנה אוצרו בתוכו
מש האב בבית לא דכיון דמשת

הוציאו מחזקתו ולא מקני ליה 
   לבנו:

. כלי מלא דגים עציצא דהרסנא
   מטוגנים בשמן:

. כוס מלא אשישא דמשחא
   שמן:

. הם תקנו את שווינהו רבנן
הדברים כך אף על פי שאינו דין 

   תורה כי מדה ומדה הם:
. המשיא אשה לבנו חדא הא

ותקנת חכמים היא לכבוד 
שאת אשה החתן שגנאי הדבר ל
   ואין מקום לדור בו:

. דאנן סהדי דלא אפוטרופא
עקר נחלת הבנים ולא נתכוין 
אלא שיכבדוה הבנים מתוך 

   שאוכלין על ידה:
. נפקד ומפקיד במעמד שלשתן

   ומקבל מתנה:
. כך תקנו חכמים לפי קנה

שהדבר תדיר הוא בין הבריות 
ולא הזקיקו חכמים להקנות 

  בקנין ובעדים:
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621

        בבבב    קמד,קמד,קמד,קמד, . 16
ָנה  קמד,ב  ִמׁשְ

נּות ַפל ֶאָחד ֵמֶהן ְלאּוּמָ ּנָ ִפין ׁשֶ ּותָּ   .ָנַפל ָלֶאְמַצע - ַאִחין ַהׁשּ
א ל ַעְצמוֹ  - ָחָלה ְוִנְתַרּפֵ ֶ א ִמׁשּ   .  ִנְתַרּפֵ

   

ָמָרא   ּגְ

ָנא   : ּתָ

נּות"ַהאי " ֶלךְ ְל  -" אּוּמָ נּות ַהּמֶ    ."אּוּמָ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
אי, אֹו ּפֹוְלמּוְסטֹוס" ּבַ יּנּוהּו ּגַ ּמִ    ,ֶאָחד ִמן ָהַאִחין ׁשֶ

  ָלַאִחין,  -ִאם ֵמֲחַמת ָהַאִחין
  . "ְלַעְצמוֹ  –ִאם ֵמֲחַמת ַעְצמֹו 

  
יָטא – "ָלַאִחין –ִאם ֵמֲחַמת ַאִחין " ׁשִ    !ּפְ
  

   .ָחִריף ְטֵפיּדְ לֹא ְצִריָכא 
ֵתיָמא ֵרים ֵליּה  :ַמהּו ּדְ    ,חּוְרֵפיּה ּגָ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
נּות " ַטל ָמאַתִים זּוז ִלְלמֹוד ּתֹוָרה אֹו ִלְלמֹוד אּוּמָ ּנָ    –ֶאָחד ִמן ָהַאִחין ׁשֶ

ה ֶאְצֵלנּו "ְיכֹוִלין ָהַאִחין לֹוַמר לֹו:     .ֵיׁש ְלָך ְמזֹונֹות -ִאם ַאתָּ

ה ֶאְצֵלנּו ִאם ֵא    . "ֵאין ְלָך ְמזֹונֹות" -ין ַאתָּ
  

ִאיֵתיּה  ל ֵהיָכא ּדְ    !ְוֵליְתבּו ֵליּה ּכָ
  

יַע ֵליּה ְלַרב הּוָנא,    ְמַסּיֵ

  : ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ 
ּה  רּוּבָ ִית ּבְ ת ַהּבַ ְרּכַ   .ּבִ

  
ִית ת ַהּבַ ְרּכַ   !ְוֵליְתבּו ֵליּה ְלִפי ּבִ

  
   .ָהִכי ַנִמי

   
        

        

  רשב"ם
  מתני' 

הכי גרסינן בסדר המשנה אחין 
השותפין שנפל אחד מהן 

. אומנות המלך לאומנות
שמחמת אביו נפל לאומנות זו 
שכן מנהג המלך מעמיד מבית זו 
מוכס חדש אחד ומבית זו חדש 

   אחד וכן מכל בתי העיר:
. כל זמן שקנו נפל לאמצע

בתפוסת הבית הריוח לאמצע 
   שהרויח זה באומנותו:

   פרש בגמרא:. בפשיעה כדמחלה
  

  גמ' 
. וטעמא תנא אומנות המלך

כדפרישית אבל אומנות אחרת 
   שנפל בה מעצמו הריוח שלו:

. שוטר ורבינו או פולמוסטוס
חננאל פי' פולמוסטוס לוחם 

   מלחמות בלשון יון:
. כמנהג העיר לקחת מחמת אחין

מכל בית שוטר אחד לפי הזמן 
   הקבוע או לחדש או לשנה:

שיבותו . מחמת חמחמת עצמו
   ומחמת חריפותו:

. שאילו היה ברכת הבית ברובה
דר עמהן היה הבית מתברך 

   בגללו:
. קצת מזונות וליתבו ליה

ויפחתו לו לפי חסרון ברכת 
  הבית בגללו שאין דר עמהם:
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א ָחָלה" ל ַעְצמוֹ  - ְוִנְתַרּפֵ ֶ א ִמׁשּ   . "ִנְתַרּפֵ
  

ַלח  ֵמיּה  ָרִביןׁשָ ְ י ֶאְלָעאּדְ ִמׁשּ   : ַרּבִ
יָעה ְפׁשִ ָחָלה ּבִ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ אֹוֶנס , לֹא ׁשָ א ִמן ָהֶאְמַצע.  -ֲאָבל ּבְ   ִנְתַרּפֵ

  

ֵמי יָעה" ֵהיִכי ּדָ ְפׁשִ   ? "ּבִ
  

י ֲחִניָנא, ְד כִּ    ַרּבִ

י ֲחִניָאַמר ּדְ    : ָנאַרּבִ
ַמִים,  לַהּכֹ  יֵדי ׁשָ   ּבִ

ִחים ים ּפַ ּנִ   ,חּוץ ִמּצִ
ֱאַמר:  ּנֶ ׁש ׁשֹוֵמר ַנְפׁשֹו ִיְרַחק ֵמֶהם"ׁשֶ ֶדֶרְך ִעּקֵ ִחים ּבְ ים ּפַ   (משלי כב, ה).   "ִצּנִ

  

  רשב"ם
. לישנא דקרא צנים צנים פחים

פחים בדרך עקש הצנה והקור 
פח ומוקש בדרך עקש כי בידו 

ן הצנה הדבר תלוי להשמר מ
ויש מפרשים צנים פחים קור 

  וחום:
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י ָהָאב ַחּיֵ ִבינּות ּבְ ָעׂשּו ִמְקָצָתן ׁשּוׁשְ    ,ָחְזָרה ָלֶאְמַצע -ִבינּות ָחְזָרה ׁשּוׁשְ , ָהַאִחין ׁשֶ
ין ֵבית ּדִ ית ּבְ ִבינּות ִנְגּבֵ ּוׁשְ ַהׁשּ   .ׁשֶ

ֶמן  י ׁשֶ י ַיִין ְוַכּדֵ ּדֵ ֹוֵלַח ַלֲחֵבירֹו ּכַ ין,  -ֲאָבל ַהׁשּ ֵבית ּדִ ין ּבְ   ֵאין ִנְגּבִ
ִמילּות ֲחָסִדים ֵהן ּגְ ֵני ׁשֶ   .  ִמּפְ

   

ָמָרא   ּגְ

  :ּוְרִמיְנִהי
ַלח לֹו ָאִביו ׁשוּ " ִהיא חֹוֶזֶרת חֹוֶזֶרת לֹו. ׁשָ ׁשֶ ִבינּות, ּכְ   ׁשְ

ִהיא חֹוֶזֶרת  ׁשֶ ִבינּות, ּכְ ָחה ְלָאִביו ׁשּוׁשְ ּלְ תַּ    !"חֹוֶזֶרת ִמן ָהֶאְמַצע -ִנׁשְ
  

י ַאִסיָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ַנן ַנִמי ַמְתִניִתין י ּתְ ָחה ְלָאִביו" :ּכִ ּלְ תַּ ַנן "ִנׁשְ    .ּתְ

  
ִבינּות""ַאִח ְוָהא  ָעׂשּו ִמְקָצָתן ׁשּוׁשְ    !ָקָתֵני ין ׁשֶ

  
ֵני    .ְלִמְקָצָתן :ּתְ

  
ִבינּות"ְוָהא     !ָקָתֵני "ָחְזָרה ׁשּוׁשְ

  
בֹות  :ָהִכי ָקָאַמר ית ֵמֶאְמַצע.  -ָחְזָרה ִלּגָ   ִנְגּבֵ

  
י ַאִסי   ָאַמר:  ַרּבִ

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  ְסָתם.  -ּכָ   ּבִ
אן ְמָפֵרׁש  – ּכָ   .ּבִ

  
ְד     :ַתְנָיאּכִ

ִבינּות" ַלח לֹו ָאִביו ׁשּוׁשְ ִהיא חֹוֶזֶרת חֹוֶזֶרת לוֹ  - ׁשָ ׁשֶ    .ּכְ
ִבינּות ְסָתם ַלח ָאִביו ׁשּוׁשְ ִהיא חֹוֶזֶרת חֹוֶזֶרת ָלֶאְמַצע - ׁשָ ׁשֶ   ."ּכְ

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ָיָבם ָעְסִקיַנן -ָהָכא     ,ּבְ
ָראּוי ׁשֶ  ְב ֵאינֹו נֹוֵטל ּבְ    .מּוְחָזקּכִ

  

ם? ִמ  ּלֵ ִאיָדְך ְמׁשַ ָלל ּדְ   ּכְ
ַמח ִעּמֹו" ִביִני ְוֶאׂשְ נּו ִלי ׁשּוׁשְ   !ֵליָמא: "ּתְ

  
ְנָיא    :ִמי לֹא ּתַ

ין " ֲהגּו ְלַהֲחִזיר ִקּדּוׁשִ ּנָ   ַמֲחִזיִרין,  -ָמקֹום ׁשֶ
ּלֹא ְלַהֲחִזיר  ֲהגּו ׁשֶ ּנָ   . "ֵאין ַמֲחִזיִרין -ָמקֹום ׁשֶ

אְוָאַמר  ר ַאּבָ מּוֵאלָאַמר  ָמר עּוְקָבאַמר ָא  ַרב יֹוֵסף ּבַ   : ׁשְ
ָתה ִהיא,  ּמֵ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

   ,ֵאין ַמֲחִזיִרין -ֲאָבל ֵמת הּוא 
   ?ַמאי ַטֲעָמא

ּתֹ  אַמר:  ְיכֹוָלה ִהיא ׁשֶ

ַמח ִעּמֹו",   קמה,א ְעִלי ְוֶאׂשְ נּו ִלי ּבַ   "ּתְ

ַמח ִע  ִביִני ְוֶאׂשְ נּו ִלי ׁשּוׁשְ   ּמֹו"! ָהָכא ַנִמי ֵניָמא: "ּתְ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ת.  ּמֵ יק ְלפֹוְרעֹו ַעד ׁשֶ ה, ְולֹא ִהְסּפִ ּתֶ ְבָעה ְיֵמי ִמׁשְ ַמח ִעּמֹו ׁשִ ׂשָ גֹון ׁשֶ   ּכְ

  רשב"ם
  מתני' 

. ה''ג האחין שעשו מקצתן שושבינות בחיי האב
ששלח האב את אחד מבניו לשמוח את החתן 
ובידו דורונות שכן דרך שושבינות נוטל דורון 
לשמחת חופת חבירו ואוכל עמו וזה יחזיר לו כמו 
כן כשישא אשה כדתניא לקמן (דף קמה.) ה' 

ים נאמרו בשושבינות רעה דוד (ש''ב טו) דבר
   מתרגמינן שושבינא דדוד:

. כשיחזור זה הבן וישא אשה חזרה שושבינות
   וזה יחזיר שושבינותו חזרה לאמצע:

. כדין מלוה אביהם ובגמ' פריך עלה נגבית בב''ד
   ומשני לה נגבית בבית דין כדין מלוה:

. בלא חופה אי נמי בחופתו אבל השולח לחבירו
ינו הולך לאכול שם ולשמוח עמו בחופתו אין וא

זה דין שושבינות אלא מתנה בעלמא וגמילות 
   חסד ואינה נגבית בב''ד:

  
  גמ' 

. כלומר שלח על ורמינהי שלח לו אביו שושבינות
ידו ולצרכו שהוא יאכל וישמח עמו דהא לקמן 
מפליג בין שלח אביו שושבינות לשלח לו אביו 

   שושבינות:
ותו הבן ולא לאמצע כדקתני . לאחוזרת לו

מתניתין וקשיא למתניתין דסבירא ליה להאי 
תנא דכיון דשלח האב על יד זה הבן חפץ הוא 

   שלו לבדו יחזיר שושבינות ולא לשאר בניו:
. דמצוה על היתומים לפרוע חוזרת מן האמצע

   חובת אביהן:
. כדמתרץ לה ואזיל וחוזרת נשתלחה לאביו תנן

ו חוזרת מן האמצע לאמצע דמתניתין היינ
כדמפרש ואזיל אבל היכא דשלח אביו שושבינות 
ע''י בנו לאחרים מודה תנא דמתני' דחוזרת 

   לאותו הבן לבדו כברייתא:
   . לגבות:חזרה

. לעולם מתני' כדקתני שהאב שלח רבי אסי אמר
שושבינות לאחרים וכשהיא חוזרת חוזרת 
לאמצע וכו' וברייתא דקתני חוזרת לאותו הבן 

ו לא קשיא מתני' בסתם ששלח סתם ע''י לבד
אחד מבניו ולא פירש דלדעת בן זה שלח הלכך 
חוזרת לאמצע אבל הברייתא במפרש 
השושבינות תחזור לאותו הבן הלכך חוזרת לו 

   ואינה חוזרת לאמצע:
. כלומר נתן לו כדתניא שלח לו אביו שושבינות

אביו מעות ושלחו לעשות שושבינות כשחוזרת 
בדו אבל שלח אביו שושבינות סתם חוזרת לו ל

ולא ייחד לאחד מבניו אף על פי שעל ידי אחד 
   מבניו שלח אינה חוזרת לו לבדו אלא לאמצע:

. לעולם כדקתני ברייתא דהאב ושמואל אמר
השולח שושבינות על יד אחד מבניו חוזרת לאותו 
הבן לבדו ומתניתין דקתני חוזרת לאמצע ה''מ 

ת על ידו ורוצה שמת הבן שנשתלחה שושבינו
היה לחזור לו אלא שמת וייבם אחד מן האחים 
את אשתו ורחמנא אמר יקום על שם אחיו 
לנחלה ודינו היה ליטול השושבינות במקום אחיו 
אי לאו דקרייה רחמנא בכור כדכתיב והיה 
הבכור וגו' ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק 
ואמרינן לקמן דאין בכור נוטל פי שנים הלכך 

   ת לאמצע לכל האחין:חוזר
. אותו שנשתלחה לו ומקשה גמרא מכלל דאידך

שושבינות על ידי זה הבן שמת בעי שלומי בתמיה 
וכי יש לו לשלם שושבינות ליורשי שושבינו שמת 
והלא יכול לומר תנו לי שושביני ואשמח עמו 
ואוכל בחופתו כמו ששמח גם הוא ואכל בחופתי 

ג שושבינות וכיון שמת נפטרתי מלשלם שכן מנה
   להביא דורון ולאכול עמו בחופתו:

. אחר מיתת האשה מקום שנהגו להחזיר קדושין
  בימי אירוסין כדמפרש ואזיל:

. כלומר אני מזומנת להשלים תנאי תנו לי בעלי
   קדושי דהיינו נשואין ואין העיכוב תלוי בי:

. בעלמא אמרי' תנו לי שושביני אמר רב יוסף
הכא במאי עסקינן ואשמח עמו כדקאמרת אבל 

כגון ששמח ואכל עם המת בחופתו אותו שחייב 
לו השושבינות ונתחייב השושבין מיד לפרעו 
אחרי ששמח עמו אלא שמת וייבם אחיו את 
אשתו ושושבינות זו ראויה היא ותחזור לאמצע 

  דרך שושבינות אוכל עמו ואח''כ מביא הדורון:
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ין ""[ ֲהגּו ְלַהֲחִזיר ִקּדּוׁשִ ּנָ   ַמֲחִזיִרין,  -ָמקֹום ׁשֶ

ּלֹא ְלַהֲחִזיר  ֲהגּו ׁשֶ ּנָ   . "ֵאין ַמֲחִזיִרין -ָמקֹום ׁשֶ
אְוָאַמר  ר ַאּבָ מּוֵאלָאַמר  ָמר עּוְקָבאָאַמר  ַרב יֹוֵסף ּבַ   : ׁשְ

ָתה ִהיא,  ּמֵ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

   ,ֵאין ַמֲחִזיִרין -ֲאָבל ֵמת הּוא 
   ?ַמאי ַטֲעָמא

ּתֹ ַמח ִעּמֹו"ְיכֹוָלה ִהיא ׁשֶ ְעִלי ְוֶאׂשְ נּו ִלי ּבַ   ]."אַמר:  "ּתְ

  
ֵאי ִהיא? "ּתְ  :ֵליָמא ּנָ ַמח ִעּמֹו" ּתַ ֲעִלי ְוֶאׂשְ   נּו ִלי ּבַ

  

ַתְנָיא    :ּדְ
ה" ָ    ,ַהְמָאֵרס ֶאת ָהִאׁשּ

תּוָלה     ,ּגֹוָבה ָמאַתִים -ּבְ
  ָמֶנה.  - ְוַאְלָמָנה

ין  ֲהגּו ְלַהֲחִזיר ִקּדּוׁשִ ּנָ   ַמֲחִזיִרין,  -ָמקֹום ׁשֶ
ין  ּלא ְלַהֲחִזיר ִקּדּוׁשִ ֲהגּו ׁשֶ ּנָ   ֵאין ַמֲחִזיִרין,  -ָמקֹום ׁשֶ

ְבֵרי  י ָנָתןּדִ   . ַרּבִ
יא ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֲהגּו ְלַהֲחִזיר  ּנָ ֱאֶמת ָאְמרּו: ָמקֹום ׁשֶ   ַמֲחִזיִרין,  -ּבֶ
ּלא ְלַהֲחִזיר  ֲהגּו ׁשֶ ּנָ   . "ֵאין ַמֲחִזיִרין -ָמקֹום ׁשֶ

  

א א ַקּמָ ּנָ יא ַהְיינּו ּתַ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ    !ַרּבִ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ ַמח ִעּמֹו" ִאיּכָ ְעִלי ְוֶאׂשְ נּו ִלי ּבַ א ָלאו "ּתְ    ,ֶאּלָ
ָרא ְוָהִכי ָקָתֵני    :ְוַחּסּוֵרי ִמַחּסְ

ה, " ָ   ַהְמָאֵרס ֶאת ָהִאׁשּ
תּוָלה    ּגֹוָבה ָמאַתִים,  -ּבְ

  ָמֶנה.  -ְוַאְלָמָנה 
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ יּה ִאיהּו.  :ּבַ ֲהַדר ּבֵ   ּדַ

   :ל ֵמָתהֲאָב 

ֲהגּו ְלַהֲחִזיר  ּנָ   ַמֲחִזיִרין,  -ָמקֹום ׁשֶ
ּלא ְלַהֲחִזיר  ֲהגּו ׁשֶ ּנָ   ֵאין ַמֲחִזיִרין.  -ָמקֹום ׁשֶ

ָתה ִהיא,  ּמֵ   ְוַדְוָקא ׁשֶ
  ֵאין ַמֲחִזיִרין,  -ֲאָבל ֵמת הּוא 

   ?ַמאי ַטֲעָמא
ּתֹ ַמח ִעּמוֹ ְיכֹוָלה ִהיא ׁשֶ ְעִלי ְוֶאׂשְ נּו ִלי ּבַ   ."אַמר: "ּתְ

יאַוֲאָתא  ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ    :ְלֵמיַמר ַרּבִ
ֱאֶמת ָאְמרוּ  ין ֵמת הּוא ּוֵבין ֵמָתה ִהיא, ּבֶ ֲהגּו ְלַהֲחִזיר : ּבֵ ּנָ   ַמֲחִזיִרין,  -ָמקֹום ׁשֶ

ּלא ְלַהֲחִזיר  ֲהגּו ׁשֶ ּנָ   , ֵאין ַמֲחִזיִרין -ָמקֹום ׁשֶ
ְעִלי ְוֶאׂשְ  נּו ִלי ּבַ   ַמח ִעּמֹו"! ְולֹא ָמְצָיא ָאְמָרה: "ּתְ

  

ּתֹ י ָעְלָמא ְיכֹוָלה ׁשֶ כּוּלֵ ַמח ִעּמֹו". לֹא, ּדְ ְעִלי ְוֶאׂשְ נּו ִלי ּבַ   אַמר: "ּתְ
ִליִגי -ּוְדִמית הּוא  י ָעְלָמא ָלא ּפְ    .ּכּוּלֵ

ָתה ִהיא, ְוָהָכא ּבְ  ּמֵ ִליִגי ׁשֶ י ּפְ ְלִגיּכִ נּו ָקא ִמיּפַ ין ְלִטיּבּוִעין ִניּתְ    ,ִקּדּוׁשִ
י נָ  נוּ ַרּבִ ין ָלאו ְלִטיּבּוִעין ִניּתְ   .ָתן ָסַבר: ִקּדּוׁשִ

נּו.  ין ְלִטיּבּוִעין ִניּתְ יא ָסַבר: ִקּדּוׁשִ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ   ְוַרּבִ
  

ֲהגּו ְלַהֲחִזיר ְוָהא  ּנָ    !ָקָתֵני ַמֲחִזיִרין" -"ָמקֹום ׁשֶ
  

ֲהגּו ְלַהֲחזִ  :ָהִכי ָקָאַמר ּנָ אי ָמקֹום ׁשֶ   ַמֲחִזיִרין.  -יר ְוִסְבלֹונֹות, ַוּדַ
  

ֵאי ּנָ ָהֵני ּתַ ֵאי ּכְ ּנָ   , ְוָהֵני ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ר" ִכּכָ ּה ּבְ ׁשָ    ,ִקּדְ

  רשב"ם
לימא תנו לי בעלי ואשמח עמו 

. למר מחזירין תנאי היא
קדושין אם מת הארוס ולמר 

   אין מחזירין:
. אם מת או בתולה גובה מאתים

גירשה ובדכתב לה מן האירוסין 
דהיכא דלא כתב לה בעיא היא 
בכתובות (דף פט:) ולא 

   איפשיטא:
מקום שנהגו להחזיר קדושין 

. לקמיה מפרש לה מחזירין
   ואזיל:

. ר' יהודה הנשיא אומר כו'
   לה:לקמן פריך ע

. חוזר בה ורוצה דהדר ביה איהו
לגרשה הלכך תטול כתובתה 
מלבד קדושין והוא הדין אם 
מת הוא כדמפרש ואזיל ומשום 
דמיבעי ליה לפרושי באנפי 
נפשיה טעמא דמת הוא משום 
תנו לי בעלי ואשמח עמו נקט 

   הכא לישנא דהדר ביה איהו:
. דמית הוא כולי עלמא לא פליגי

דמציא דאינה מחזרת קדושין 
אמרה תנו לי בעלי ואשמח עמו 
כדאוקמה רב יוסף בר אבא 

   לברייתא דלעיל:
. שאם תמות לטיבועין ניתנו

ולא יזכה לישאנה יהיו אבודין 
   ולא יחזרו לו:

ופרכינן והא מקום שנהגו 
. להחזיר מחזירין קתני

במילתיה דר' הודה הנשיא 
והיכי מוקמת לה לדידיה 

   דלטיבועין ניתנו:
   רבי יהודה: .הכי קאמר

. בההוא מודינא סבלונות ודאי
לך דבמנהגא תליא מילתא והוא 
תכשיטים ששולח לארוסתו 
לאחר שקדשה אבל קדושין 

   ודאי לטיבועין ניתנו:
. דלקמן כי הני תנאי והני תנאי

דלעיל דפליגי בקדושין לטיבועין 
   ניתנו:
  . כסף היינו כ''ה מנה:בככר
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תּוָלה     ,ּגֹוָבה ָמאַתִים -ּבְ
  ָמֶנה,  -ְוַאְלָמָנה 

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

תּוָלה    ּגֹוָבה ָמאַתִים,  -ּבְ
  ָמֶנה,  -ְוַאְלָמָנה 

ָארוּ  ְ   .ַמֲחֶזֶרת לֹו ֶאת ַהׁשּ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִרים  ֶעׂשְ ּה ּבְ ׁשָ ים ֲחָצִאין,  -ִקּדְ לֹׁשִ   נֹוֵתן ָלּה ׁשְ
ים  לֹׁשִ ׁשְ ּה ּבִ ׁשָ ִרים ֲחָצִאין -ִקּדְ   ."נֹוֵתן ָלּה ֶעׂשְ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן   ? ּבְ

ָתה  ּמֵ ה? -ִאיֵליָמא ׁשֶ תּוּבָ    !ִמי ִאית ָלּה ּכְ
א, ׁשֶ  ת הּואְוֶאּלָ ָאר - ּמֵ ְ אי ַמֲחֶזֶרת לֹו ֶאת ַהׁשּ ַמח ִעּמֹו"!  :ְוֵניָמא? ַאּמַ ְעִלי ְוֶאׂשְ נּו ִלי ּבַ   "ּתְ

א ָתה, ,ְוֶאּלָ יּנְ ּזִ ָרֵאל ׁשֶ ת ִיׂשְ ֵאׁשֶ   ּבְ

   ?ּוְבַמאי
ָרצֹון  ה -ִאי ּבְ תּוּבָ    ?ִמי ִאית ָלּה ּכְ

א  אֹוֶנסְוֶאּלָ ְרָיא ֵליּה  - ּבְ ָרא ׁשַ    ?!ִמיׁשְ
  

ת ּכֹ ְוֶא  ֵאׁשֶ א, ּבְ ֶאְנָסהּלָ ּנֶ    .ֵהן ׁשֶ
  
ְלִגי, וּ  נּו ָקִמיּפַ ין ְלִטיּבּוִעין ִניּתְ ִקּדּוׁשִ   ּבְ

י ֵמִאיר ָסַבר נוּ  :ַרּבִ ין ְלִטיּבּוִעין ִניּתְ    ,ִקּדּוׁשִ
י ְיהּוָדה ָסַבר נוּ  :ְוַרּבִ   .ָלאו ְלִטיּבּוִעין ִניּתְ

י יֹוֵסי ָקא ֵליּה  :ְוַרּבִ נוּ ִאי ְלִטיבּ  ,ְמַסּפְ    ,ּוִעין ִניּתְ
  ִאי לֹא, 

ךְ  ִרים  ,ְוִהְלּכָ ֶעׂשְ ּה ּבְ ׁשָ ים ֲחָצִאין -ִקּדְ לֹׁשִ    .נֹוֵתן ָלּה ׁשְ

ים לֹׁשִ ׁשְ ּה ּבִ ׁשָ ִרים ֲחָצִאין - ִקּדְ    .נֹוֵתן ָלּה ֶעׂשְ
  
  
  
  

  רשב"ם
פרשא . לקמן מיבתולה גובה כו'

   כולה:
. דהיינו בתולה גובה מאתים זוז

שני מנין והיינו חמשים שקל 
כמוהר הבתולות מלבד קדושין 

   תטול כתובתה:
. כ''ה מנים מנה כ''ה ככר

שקלים שקל ד' דינר דהיינו ד' 
   זוזים:

ר' יהודה אומר בתולה גובה 
. מן הככר של קדושין מאתים

   ומחזרת השאר לארוסה:
יה מפרש . לקמרבי יוסי אומר

   לה:
. היא ומשום אילימא שמתה

הכי קאמר ר' יהודה מחזרת לו 
את השאר דקדושין לאו 

   לטיבועין ניתנו:
. והלכך גובה אלא בשמת הוא

כתובתה כדין אלמנה ואמאי 
קמחזרת לר' יהודה את השאר 
והא אוקימנא לעיל יכולה היא 
שתאמר תנו לי בעלי ואשמח 

   עמו:
. תחת ארוס [שלה] שזינתה

אה לגבות כתובתה כשיגרשנה וב
   בעלה:

. כדנפקא לן מישרא שריא ליה
בסוטה (דף ב:) מוהיא לא 
נתפשה אסורה הא נתפשה 
מותרת ואם בא לגרשה שלא 

   כדין למה תחזיר את השאר:
. ואסורה לו כדנפקא שנאנסה

לן (כתובות דף נא:) מוהיא לא 
נתפשה הא יש לך אחרת אע''פ 
שנתפשה אסורה ואיזו זו אשת 

הן וכיון דלא פשעה לא כ
הפסידה כתובתה לד''ה אבל 

   בקידושיה פליגי:
. והוו ר' יוסי מספקא ליה

קדושין ממון המוטל בספק 
וחולקין ומחזרת לו את החצי 
או חושבת בכתובתה ותטרוף 
ממנו מותר כתובתה הלכך 
קידשה לאלמנה בכ' שקלים 
דהיינו שמונים זוזים המ' זוזים 
 צריכה להחזיר לו וחושבת
בכתובתה והוא נותן לה ל' 
חצאי שקלים דהיינו ס' זוז הרי 
נתקבלה האלמנה ק' זוז דהיינו 

   מנה בכתובתה:
. דהיינו מאה קדשה בל' שקלים

ועשרים זוז חציים תחשוב 
בכתובתה דהיינו ס' זוז 
וארבעים החסרים לה הוא יתן 
עשרים חצאי שקל דהיינו מ' 
זוז: נראה בעיני דה''ג אמר רב 

מניומי אמר רב נחמן יוסף בר 
בכל מקום שנהגו להחזיר 

  מחזירין. היכא דמתה אשה:
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ר ַמְניּוֵמיָאַמר    : ַרב ַנְחָמןָאַמר  ַרב יֹוֵסף ּבַ

ֲהגּו לְ  ּנָ ָכל ָמקֹום ׁשֶ   ַמֲחִזיִרין.  -ַהֲחִזיר ּבְ
  

ָעא.  :ְוַתְרּגּוָמא   ְנַהְרּדְ
  

ֶבל ַמאי ַאר ּבָ    ?ׁשְ
  

ה ְרַוְייהוּ  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
  ָהְדִרי,  -מֹוֲהֵרי 
י     .ָלא ָהְדִרי -ִקּדּוׁשֵ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ

   :ִהְלְכָתא
ָתה ִהיא ּמֵ ין ׁשֶ ת הּוא, ּבֵ ּמֵ ין ׁשֶ יּה הּוא ֲהַד וְ  ,ּבֵ י ָלא ָהְדִרי -ר ּבֵ    .מֹוֲהֵרי ָהְדִרי, ִקּדּוׁשֵ

ּה ִאיִהי  י ַנִמי ָהְדִרי.  -ָהְדָרא ּבָ   ֲאִפיּלּו ִקּדּוׁשֵ
  

  ָאַמר:  ַאֵמיָמר
י ָלא ָהְדִרי,    ִקּדּוׁשֵ

א יֹ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ ֲאחֹוָתּה ּגְ ין ּתֹוְפִסין ּבַ   .אְמרּו ִקּדּוׁשִ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ּה  יּטָ    .מֹוִכיַח ָעֶליָה ּגִ

  
דּוָתא ִהיאּדְ ְוָהא  י ּבְ    ,ַרב ַאׁשִ

א  ִאיּכָ ָהאּדְ ּדְ ַמע ּבְ ָהא ְולֹא ׁשָ ַמע ּבְ    .ׁשָ
  
  

  רשב"ם
. ששולח אחר מוהרי הדרי

קדושין והן סבלונות הדרי 
במיתת האשה ונראה בעיני 
דתרי גווני נינהו מוהרי 
וסבלונות דהא גבי סבלונות נמי 
הכי פסקינן לה לקמן גבי מתני' 
דסבלונות ותרי זימני למה לי 

מוהר הוא ממון שמקדים וי''ל ד
לה עתה בימי אירוסין שיהא 
כותב בכתובתה כשתנשא לו 

   ולהכי מיקרי מוהר:
. קדושי גזירה שמא יאמרו

טעות היו ולכך חזרו ונמצאו 
קדושין תופסין באחותה 

   ומותרת לו:
   . בהחזרת קדושין:איכא דשמע

. בגט הלכך ולא שמע בהא
  קדושין לא הדרי:
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ין" ֵבית ּדִ ית ּבְ ִבינּות ִנְגּבֵ ּוׁשְ ַהׁשּ   . "ׁשֶ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִבינּות: " ׁשּוׁשְ ָבִרים ֶנֶאְמרּו ּבְ ה ּדְ ָ   ֲחִמׁשּ

ֵבית ית ּבְ ין ִנְגּבֵ    .ּדִ
עֹוָנָתּה    .ְוחֹוֶזֶרת ּבְ

ית ּום ִרּבִ ּה ִמׁשּ  .ְוֵאין ּבָ

ה  קמה,ב ְטתָּ ּמַ ִביִעית ְמׁשַ ְ    .ְוֵאין ַהׁשּ
ַנִים י ׁשְ ּה ּפִ כֹור נֹוֵטל ּבָ    ."ְוֵאין ַהּבְ

  

ין" ֵבית ּדִ ית ּבְ    ."ִנְגּבֵ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  

ְמָיא ִמְלֶוה ּדָ    .ּכְ
  

  

ית" ּום ִרּבִ ּה ִמׁשּ    ."ְוֵאין ּבָ
  

ָהִכי ְיַהב ֵליּה  א ּדְ ְעּתָ ָלאו ַאּדַ    .ּדְ
  

  

ה" ְטתָּ ּמַ ִביִעית ְמׁשַ ְ    ."ְוֵאין ַהׁשּ
  

יּה  ָלא ָקֵריָנא ּבֵ    .(דברים טו, ב) 461"שׂ "לֹא ִיּגֹ  :ּדְ
  

  

ַנִים" י ׁשְ כֹור נֹוֵטל ּפִ    ."ְוֵאין ַהּבְ
  

ֲהָוה ֵליּה ָראּוי    ,ּדַ

ְבמוּ וְ  ָראּוי ּכִ כֹור נֹוֵטל ּבְ   ְחָזק.  ֵאין ַהּבְ
   
        

ֲהָנאָאַמר     :ַרב ּכָ
ִבינּוָתא ׁשּוׁשְ ָלָלא ּדְ    :ּכְ

ָמָתא  ֵעי ֵליּה ְלֵמיָתא -ֲהָוה ּבְ    .ִאיּבָ
ַמע ַקל ַטְבָלא    . ֵעי ֵליּה ְלֵמיָתאִאיּבָ  -ׁשָ

ַמע ַקל ַטְבָלא  ֵעי ֵליּה ְלאֹודּוֵעיּה  - לֹא ׁשָ ְרעֹוֶמת ִאית ֵליּה  ,ִאיּבָ לֵּ  ,ּתַ ּלּוֵמי ְמׁשַ   ם. ׁשַ
  

ה ּמָ   ?ְוַעד ּכַ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ֵני ְגָנָנא ַעד זּוָזא  ְכֵרֵסיּה  -ָנֲהגּו ּבְ יּה ָאְכֵליּה ּבִ ַכּפֵ    .ַאְייָתא ּבְ

ָעה  א.  -ַעד ַאְרּבָ ְלּגָ ם ּפַ ּלֵ   ְמׁשַ
אן ְוֵאיָלְך  יבּוֵתיּה  -ִמּכָ ֲחׁשִ    .ִאיִניׁש ִאיִניׁש ּכַ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

פוּ " ה ִעּמֹו ּבְ יָעׂשָ ִצְנָעא  ,ְמּבֵ ׁש ַלֲעׂשֹות ִעּמֹו ּבְ ָך,   :ָיכֹול לֹוַמר לוֹ  -ּוִבּקֵ ה ִעמְּ י ֶאֱעׂשֶ פּוְמּבֵ   ּבְ
י.  יָת ִעּמִ ָעׂשִ ֶדֶרְך ׁשֶ   ּכְ

ׁש ַלֲעׂשֹות ִעּמֹו  ְבתּוָלה, ּוִבּקֵ ה ִעּמֹו ּבִ ָך,   לֹוַמר לֹו:ָיכֹול  -ַאְלָמָנה ּבְ ָעׂשָ ה ִעּמְ ְבתּוָלה ֶאֱעׂשֶ   ּבִ
ֶדֶר  י, ּכְ יָת ִעּמִ ָעׂשִ   ְך ׁשֶ

ה ִעּמוֹ  ִראׁשֹוָנה  ָעׂשָ ׁש ַלֲעׂשֹות ִעּמֹו ּבְ ה, ּוִבּקֵ ִנּיָ ׁשְ    :ָיכֹול לֹוַמר לוֹ    -ּבְ
ָך.  ה ִעּמְ ה ַאֶחֶרת ֶאֱעׂשֶ ָ א ִאׁשּ ָ ׂשּ תִּ   ִלְכׁשֶ

ִים  תַּ ׁשְ ׁש ַלֲעׂשֹות ִעּמֹו ּבִ ַאַחת, ּוִבּקֵ ה ִעּמֹו ּבְ   ָיכֹול לֹוַמר לֹו:    -ָעׂשָ
יּבְ  יָת ִעּמִ ָעׂשִ ֶדֶרְך ׁשֶ ָך, ּכְ ה ִעּמְ   .  "ַאַחת ֶאֱעׂשֶ
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  רשב"ם
כשישא זה אשה  .וחוזרת בעונתה

   יחזיר לו שושבינותו ולא קודם:
. אם הרבה לו ואין בה משום רבית

  בדורון יותר:
. אם עברה ואין שביעית משמטתה

שביעית בינתיים קודם שחזר זה 
   ונשא גם הוא אשה:

. היכא ואין בכור נוטל פי שנים
   דחוזרת לאמצע כדתניא לעיל:

נגבית בב''ד מ''ט מפני שהיא 
לה ובספרים כתוב . ה''ג כמלוה

נגבית בב''ד וחוזרת בעונתה מ''ט 
מפני שהיא כמלוה דלדעת כן הלווהו 
שיחזיר לו בעונת שמחתו ופרעון 
הולך אחר קביעות זמן שקבע לו 

   המלוה:
. שאם דלאו אדעתא דרבית יהיב ליה

רצה פוחת לו אלא מתוך שמחת 
   ריעות הרבה בדורון:

. שאינו דלא קרינא ביה לא יגוש
דחקו בב''ד בשביעית שהרי יכול ל

לא הגיע זמנו עד שישא הוא אשה 
ויחזיר לו אז דאינה נגבית אלא 
בב''ד בעונתה כדאמרינן במסכת 
מכות (דף ג:) המלוה את חבירו 
לעשר שנים אין שביעית משמטתו 
אף זה לא הגיע זמנו עד לאחר 
שביעית הלכך בשביעית אכתי לא 
מטא זמניה שיוכל לנוגשו דעדיין לא 

   א אשה:נש
. ופסקינן הלכתא דהוי ליה ראוי

בפרק יש נוחלין (לעיל דף קכה:) אין 
הבכור נוטל פי שנים במלוה בין 

   שגבו קרקע בין שגבו מעות:
. אותו שעליו להחזיר הוה במתא

שושבינות הוה בעיר כשנשא 
   שושבינו אשה ולא בא לשמחתו:

   . ונגבית בב''ד:איבעי ליה למיתי
בלעז שהיו  . אשקלנ''אקול טבלא

משמיעין קול לבא לשמוח עם 
   החתן:

. ומדלא אודעיה איבעי ליה לאודועי
תרעומות אית ליה עליה כדמפרש 

   ואזיל אבל שלומי מיהא משלם:
. דהא ודאי צריך לנכות דמי עד כמה

   אכילתו שהרי לא אכל עמו:
. זוזא היה אוכל הלכך עד זוזא כו'

זוזא פוחת מדמי שושבינותו אית 
ד זוזא אייתיה בכפיה אכלי דגרסי ע

בכסיה בבטנו כמו בית הכוסות אי 
   נמי בכרסיה:

. אם נתחייב ד' זוזים עד ארבע
   משושבינותו:
. דכיון דמביא ד' רגילין משלם פלגא

להאכילו בריוח עד שני זוזים וכיון 
   דלא אכל יפחות שנים מן הד':

. לפי מה שהוא חשוב כחשיבותיה
במיני ומביא הרבה ורגילין לכבדו 

מעדנים יפחתו לו מדמי שושבינותו 
   כפי מה שהיה אוכל:
. בגלוי שמחה עשה עמו בפומבי

מפורסמת וזה שחזר ונשא גם הוא 
אשה בקש לעשות חופתו בצניעות או 
לפי שעת צרה היא או שרוצה 
לצמצם סעודתו ואינו חושש להרבות 

   אוכלין:
. בשמחה בפומבי אני עושה עמך
יתי לך וכן יתירה אני חפץ כמו שעש

   כל הנך דמפרש ואזיל:
. לא אשמחך לכשתשא אשה אחרת

יותר ממה ששמחתני שאיני חפץ 
  בשמחה יתירה:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

יר ְנָכִסין" י  ,ַעתִּ יר ּפּוְמּבֵ ַעל ֲהָגדֹות.  -ַעתִּ   ֶזה הּוא ּבַ
יר ְסָלִעים קֹוַע  ,ַעתִּ יר תְּ ְלּפּול.  -ַעתִּ ַעל ּפִ   ֶזהּו ּבַ

ח יר ְמׁשַ ָמ  ,ַעתִּ יר ּכְ מּועֹות -ס ַעתִּ ַעל ׁשְ    .ֶזהּו ּבַ
א  ּיָ ְלמּוד –ַהּכֹל ְצִריִכין ְלָמֵרי ִחטַּ   ."תַּ

  
י ֵזיָראָאַמר     :ַרבָאַמר  ַרּבִ

ְכִתיב ל ְיֵמי ָעִני ָרִעים :ַמאי ּדִ   ? (משלי טו, טו) 462""ּכָ
ְלמּוד ַעל ּתַ    .ֶזה ּבַ

ה ָתִמיד" תֶּ ַעל  - "ְוטֹוב ֵלב ִמׁשְ ָנהֶזה ּבַ    .ִמׁשְ
  

  ַמר: ָא  ָרָבא
ָכא   . ִאיּפְ

אָאַמר ּדְ ְוַהְיינּו  ּיָ ְרׁשִ ֵמיּה  ַרב ְמׁשָ ְ    :ָרָבאּדְ ִמׁשּ
ְכִתיב  ם"ַמאי ּדִ ֶכן ּבָ ֶהם ּבֹוֵקַע ֵעִצים ִיּסָ יַע ֲאָבִנים ֵיָעֵצב ּבָ    ?(קהלת י, ט) "ַמּסִ

ֶהן" יַע ֲאָבִנים ֵיָעֵצב ּבָ ֲעֵלי  - "ַמּסִ ָנהֵאּלּו ּבַ   .ִמׁשְ
ם""ּבֹוֵקַע ֵעִצים יִ  ֶכן ּבָ ֲעֵלי ַתְלמּוד - ּסָ   .ֵאּלּו ּבַ

  
י ֲחִניָנא    :ָאַמר ַרּבִ

ל ְיֵמי ָעִני ָרִעים" ה ָרָעה - "כָּ ָ ׁש לֹו ִאׁשּ ּיֵ    .ֶזה ׁשֶ
ה ָתִמיד" תֶּ ה טֹוָבה.  - "ְוטֹוב ֵלב ִמׁשְ ָ ׁש לֹו ִאׁשּ ּיֵ   ֶזה ׁשֶ

  
אי י ַיּנַ   ָאַמר:  ַרּבִ

ל ְיֵמי ָעִני ָרִעים"   .ִניסֶזה ִאיְסְט  - "כָּ
ה ָתִמיד" תֶּ ְעתֹו ָיָפה - "ְוטֹוב ֵלב ִמׁשְ ּדַ    .ֶזה ׁשֶ

  
י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ

ל ְיֵמי ָעִני ָרִעים"   .ֶזה ַרֲחָמן - "כָּ
ה ָתִמיד" תֶּ   .ֶזה ַאְכָזִרי - "ְוטֹוב ֵלב ִמׁשְ

  
ן ֵלִויוְ  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   :ָאַמר ַרּבִ

ל ְיֵמי ָעִני ָרִעים" ְעּת  - "כָּ ּדַ    .ֹו ְקָצָרהֶזה ׁשֶ
ה ָתִמיד" תֶּ ְעּתֹו ְרָחָבה - "ְוטֹוב ֵלב ִמׁשְ ּדַ   .ֶזה ׁשֶ

 

ן ֵלִויָאַמר וְ    קמו,א ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ל ְיֵמי ָעִני ָרִעים"   ? "כָּ

תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ א ׁשַ    !ְוָהא ִאיּכָ
  
מּוֵאל, ִד כְּ    ׁשְ
מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ

ּנּוי ֶוֶסת  ת -ׁשִ ִחּלַ   .חֹוִלי ּתְ
  

ן ִסיָרא:  ֵסֶפר ּבֶ ִתיב ּבְ   ּכְ
ל ְיֵמי ָעִני ָרִעים"   , "כָּ

ן ִסיָרא אֹוֵמר: ַאף ֵלילֹות ים ְלַגּגֹו,  ,ּבֶ ּגִ ּגֹו, ִמְמַטר ּגַ ים ּגַ ּגִ ֶפל ּגַ ׁשֵ   ּבְ

ָרִמים ְרמֹו ַלּכְ ְרמֹו ֵמֲעַפר ּכַ רּום ָהִרים ּכַ    .ּבְ
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  רשב"ם
. עשיר משדות וכרמים ת''ר עתיר בנכסין

וזיתים הנראין לבריות וגם עתיר פומבי עושר 
   הגלוי כגון רוב בהמות שהכל יודעים בהן:

. שדורש בכל מקום ברבים זהו בעל אגדה
בבתי משתאות שדורש בימים טובים והכל 
נאספין לשמוע ויש לו קול חכמה ובא 
להשמיענו שמתוך שאין אגדות צריכות עיון 

   יכול לדרוש בכל מקום:
. שולחני שמשתכר תמיד במיני עתיר סלעין

   מטבעות:
. יש מפרשין שיש לו בתים הרבה עתיר תקוע

ומשתכר בהן תדיר ומיקרי הכי על שם ויעקב 
ת אהלו (בראשית לא) ולי נראה תקע א

כדאמרינן במנחות (דף פה:) תקוע אלפא 
לשמן עיר היא ומשם היו מביאים שמן 
למנחות ודימה למטבעות ולשמן את הפלפול 
על שם שמרויח יום יום תדיר בפלפולו טעמים 
הרבה כשאר המטבעות וטעמי השמן 

   שמביאין מתקוע:
ן . אנשי מדות (במדבר יג) מתרגמינעתיר משח

אינשי משחן עתיר בדבר המדוד כגון תבואה 
שאיץ משתכרין בה תדיר אלא מכניסין אותה 
לאוצר ולכשתגיע עת מכירה אז ימכרנה 
וישתכר והיינו נמי עתיר כמס כמו כמוס עמדי 
חתום באוצרותי (דברים לב) דבר שמכניסין 

   לאוצר:
. שיודע הלכות ומימרות זהו בעל שמועות

הוראה יגלה האמוראין ולכשיגיע עת 
   שמועותיו:

. סוגיית גמרא ותרוצי משניות וברייתות גמרא
וזהו עיקר הגמרא שאם לא הגמרא אין למדין 
הלכה מתוך משנה כדאמרינן התנאים מבלי 

   עולם (סוטה דף כב.):
. שממית עצמו לכוין הלכות זה בעל גמרא
   ולתרץ הוויות:

. כל ימי עני רעים זה בעל רבא אמר איפכא
נו יכול להורות הלכה מתוך משנתו משנה שאי

וגם כי כשחולקות זו על זו אינו יכול לתרץ 
וטוב לב זה בעל הגמרא שיודע משניות על 
עיקרם ובקי בטעמיהם ויש בידו כח להורות 

   הלכה למעשה:
   . לשון בעצבון תאכלנה (בראשית ג):יעצב

. ששונה משניות כל היום ואין זה בעל משנה
עמיהן ואינו יודע לו אלא צער שמתקשה בט

   לפרש:
. לשון תמימות כמו ותהי למלך סוכנת יסכן

   (מלכים א א) כלומר שנהנה מהן:
. מי שדעתו קצה ולבו נמאס בכל זה איסטניס

   דבר מגונה שהוא רואה:
. שסובל הכל דאינו מזיק לו שום לכלוך יפה

   ושום דבר מיאוס:
. כמו עצרן וקפדן עינו רעה בשלו ובשל קצרה

   אחרים:
. כמה ענינים הוא רואה וכמה זה רחמן

  מאורעות שלבו בוכה תדיר עליהן:
. כתיב כל ימי עני רעים ואמר ר' יהושע בן לוי

והא איכא שבתות וימים טובים שיש לו מנות 
ומזונות שהיו מחלקין לעניים מערב שבת 
לערב שבת אלא כשמואל אתא קרא 

   לאשמועי' וכולה ר' יהושע קאמר לה:
חוק כמו עני שכל ימות החול  .שינוי ווסת

אוכל פת חריבה ובשבת אוכל בשר הכי גרסי' 
תחלת חולי מתוך כך מתחיל לחלות ואית 

   דגרסי חולי מעיים:
. שלמה כתב כל ימי עני כתיב בספר בן סירא

רעים אבל בלילות כשישן יש לו מנוחה ובן 
סירא אומר אף הלילות אין לו מנוחה כי 

   טורדו ביום סגריר: בשפל גגים גגו ונמצא דלף
. זבל ואשפה שהביא מעפר כרמו לכרמים

לכרמו נשפך לכרמים אחרים שהוא במקום 
רעוע בהרים ובסלעים במקום שאין עשיר חפץ 
בו נופל למטה בכרמים של עשירים שהם 

  במקום טוב ומדרון ונוח לעסוק בהן:
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ָנה   ִמׁשְ

ֹוֵלַח     ,ָחִמיו ְלֵבית תִסְבלֹונוֹ  ַהׁשּ
ַלח ם ׁשָ ם ְוָאַכל, ָמֶנה ֵמָאה ׁשָ ִדיָנר ֲאִפיּלוּ  ָחָתן ְסעּוַדת ׁשָ ין ֵאיָנן - ּבְ   , ִנְגּבִ

ם ָאַכל לֹא ין ֵאּלוּ  ֲהֵרי - ָחָתן ְסעּוַדת ׁשָ   , ִנְגּבִ
ַלח ין ִסְבלֹונֹות ׁשָ ְחְזרוּ  ְמרּוּבִ ּיַ ּה  ׁשֶ ְעָלּה  ְלֵבית ִעּמָ יןנִ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי -, ּבַ    ,ְגּבִ

ׁש  מּוָעִטין ִסְבלֹונֹות ּמֵ תַּ ׁשְ תִּ ֶהן ׁשֶ ֵבית ּבָ ין ֵאין - ָאִביָה  ּבְ   .  ִנְגּבִ
   

ָמָרא   ּגְ

  : ָרָבאָאַמר 
ְוָקא  יָנר"ּדַ   , "ּדִ

יָנר  חֹות ִמּדִ   לֹא.  -ֲאָבל ּפָ
  

יָטא!  ׁשִ יָנר"ּפְ ַנן!  "ּדִ   ּתְ
  

חֹות ִמ  ֲאִפיּלּו ּפָ ין ּדַ ֵתיָמא: הּוא ַהּדִ יָנר, ַמהּו ּדְ   ּדִ
ָקָתֵני  יָנר"ְוַהאי ּדְ ָתא ָקָתֵני,  "ּדִ ִמיּלְ   אֹוְרָחא ּדְ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  
  
ַנן "ָאַכל" ָתה ַמאי?  - ּתְ   ׁשָ
  

ַנן  לּוחֹו' ַמאי?  - הּוא ּתְ   'ׁשְ
  

ם" ַנן "ׁשָ ר לֹו, ַמאי?  -  ּתְ ּגֵ   ׁשִ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ְיהּוָדה ַרבּדְ    463:ׁשְ

ל: ַמֲעׂשֶ  ר ְלֵבית ָחִמיו ֵמָאה ְקרֹונֹות ׁשֶ ּגֵ ִ ׁשּ ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ   ה ּבְ
ֵלי ִמיַלת,  ל ּכְ ֵלי ָזָהב, ְוׁשֶ ל ּכְ ֵלי ֶכֶסף, ְוׁשֶ ל ּכְ ֶמן, ְוׁשֶ י ׁשֶ ּדֵ ל ּכַ י ַיִין, ְוׁשֶ ּדֵ   ּכַ

ְמָחתֹו,  ׂשִ   ְוָרַכב ּבְ
ית ָחִמיו,  ַתח ּבֵ   ְוָהַלְך ְוָעַמד ַעל ּפֶ

ָתה, ּוֵמת. ְוהֹוִציאּו לו ּכוֹ  ין ְוׁשָ ל ַחּמִ   ס ׁשֶ
יְוזֹו ֲהָלָכה ֶהֱעָלה  ר ַאָחא ַרּבִ יָרה ׂשַ אלְ  ֲחָכִמיםִלְפֵני  ַהּבִ   ְוָאְמרּו:  אּוׁשָ

לֹות  ין,  -ִסְבלֹונֹות ָהֲעׂשּוִין ִליּבָ   ֵאין ִנְגּבִ
לֹות  ֵאין ֲעׂשּוִין ִליּבָ ין.  -ְוׁשֶ   ִנְגּבִ

  
ָתה. ּה: ֲאִפיּלּו ׁשָ ַמע ִמיּנָ    ׁשְ

  
ּה:  ְמַעּתְ ִמיּנָ   ׁשָ

יָנר. חֹות ִמּדִ   ֲאִפיּלּו ּפָ
  

י ַרבָאַמר    : ַאׁשִ
ְקֵיּה?  ְוָיא ַאְלָפא זּוֵזי ְוַאׁשְ ׁשַ ִניָתא ּדְ ְחִקי ֵליּה ַמְרּגָ לֹא ׁשָ   ַמאן ֵליָמא ָלן ּדְ

  
ּה:  ְמַעּתְ ִמיּנָ   ׁשָ

רּו לֹו. ּגְ   ֲאִפיּלּו ׁשִ
  

ֵב  ית ָחִמיו ּכְ ַתח ּבֵ ל ּפֶ ְלָמא ּכָ ֵמי.ּדִ    ית ָחִמיו ּדָ
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  רשב"ם
  מתני' 

. מנהג חתנים השולח סבלונות
ח לאחר קדושין למחרת שול

לבית חמיו לכבוד אשתו 
תכשיטין ומיני פירות וכדי יין 
וכדי שמן ופעמים אוכל שם 

   עמה:
. אם מת הוא או אינן נגבין

שמתה היא או שחזר בו ורוצה 
לגרשה שמחמת חיבת שמחת 
אכילה שאכל ושתה ושמח עמהן 
מחל סבלונות העשוין ליבלות 
אבל אין עשוין ליבלות הדרי 
אע''פ שאכל ושתה עמהן 

תניא בגמ' ובסבלונות סתם כד
מיירי דהא לקמן מפליג 
בסבלונות ששלח כדי שיבאו 
עמה לבית בעלה לסבלונות 
ששלח כדי שתשתמש בבית 
אביה והנהו לא תלו באכילת 
חתן מכלל דרישא בסתם 
סבלונות והנהו תלויין בסעודת 
חתן אם אכל עמהן מחולין ואם 

   לאו נגבין:
. ופירש שלח סבלונות מרובין

יבואו עמה לבית בעלה כדי ש
וה''ה למועטים אם שלחן לכך 
אלא אורחא דמילתא נקט 
מרובים רגיל לשלוח ולפרש כדי 
שיבואו עמה לבית בעלה 
ומועטין כדי שתשתמש בהן 

   בבית אביה:
  

  גמ' 
. אכל שם אמר רבא דוקא

סעודת חתן בדינר תנן אין נגבין 
   אבל פחות מדינר לא מחל מידי:

שיעור . אורחא דמילתא קתני
אכילת אדם בדינר כדאמרן עד 

   זוזא אכלי בכרסיה:
. דקתני אם אכל שם הוא תנן

   דמשמע הוא עצמו:
. לחתן מן סעודתם שיגרו לו

   בביתו מאי:
. מתוך שמחת ורכב בשמחתו

הון רב ששלח לבית חמיו שתה 
על סוסו ומת אח''כ קודם 

   נשואין:
. כשהיתה סנהדרין לשם באושא

גליות דאושא היא אחת מעשר 
שגלתה סנהדרין כדאיתא במס' 

   ראש השנה (דף לא.):
. קודם סבלונות העשוין ליבלות

נשואין אין נגבין דהנהו מחולין 
בסעודת חתן בדינר כדפרישית 

   במתני':
. כגון ושאין עשויין ליבלות

   תכשיטי זהב וכסף:
. ה''ג ש''מ אפי' פחות מדינר

   ותקשי לרבא:
מאן לימא לן דלא שחיקי ליה 

. בכוס החמין שכן דרך רגניתאמ
   השרים שותין אותו לרפואה:

. שהרי שתה אפי' שיגרו נמי
כשהוא רוכב סוסו לפני פתח 

   בית חמיו:
. אבל שגרו לו כבית חמיו דמי

  בביתו איבעיא לן:
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  : ָרָבאָאַמר [

ְוָקא  יָנר"ּדַ   , "ּדִ
יָנר  חֹות ִמּדִ   ].לֹא -ֲאָבל ּפָ

  
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ׁש?  ּלֵ ׁשַ ּיְ   ַמהּו ׁשֶ
  

ַבח ִסְבלֹונֹות, ַמהּו?    ׁשֶ
  

ִאי ִאיְתְנהּו ְלִדיֵדיּה ָהְדִרי  יָון ּדְ בּוח,  -ּכֵ ְרׁשּוֵתיּה ׁשְ   ּבִ
ְלָמא ּלּוֵמי ֵליּה  אֹו ּדִ ֵעי ׁשַ ְנִבי ּבָ ִאי ָאְבִדי אֹו ִמּגַ יָון ּדְ בּוח?  -ּכֵ יָדּה ׁשְ ְרׁשּוָתא ּדִ   ּבִ

  
יקּו.    ּתֵ

  

  רשב"ם
. היכא שבח סבלונות מהו

דהדרי סבלונות מי הדרי שבח 
שהשביחו כגון שלח לבית חמיו 

  צאן ובקר וילדו:



    """""ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת    ––––מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' 
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יְוזֹו ֲהָלָכה ֶהֱעָלה [" ר ַאָחא ַרּבִ יָרה ׂשַ אלְ  ֲחָכִמיםִלְפֵני  ַהּבִ   ְוָאְמרּו:  אּוׁשָ

לֹות    ין, ֵאין ִנְגּבִ  -ִסְבלֹונֹות ָהֲעׂשּוִין ִליּבָ
לֹות  ֵאין ֲעׂשּוִין ִליּבָ ין –ְוׁשֶ   "].ִנְגּבִ

  
ֵעי    : ָרָבאּבָ

לֹות" לוּ וְ  "ִסְבלֹונֹות ָהֲעׂשּוִין ִליּבָ   ַמהּו?  - לֹא ּבָ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
יָרהְוזֹו ֲהָלָכה ֶהֱעָלה  ר ַהּבִ י ַאָחא ׂשַ א, ְוָאְמרּו:  ַרּבִ אּוׁשָ   ִלְפֵני ֲחָכִמים ּבְ
לֹות ִסְבלֹונֹות ָהֲעׂשּויִ  ין,  -ן ִליּבָ   ֵאין ִנְגּבִ

לֹות  ֵאין ֲעׂשּוִין ִליּבָ ין.  -ְוׁשֶ   ִנְגּבִ
לּו?  לֹא ּבָ ב ּדְ   ַמאי ָלאו ַאף ַעל ּגַ

  
לּו.  ּבָ   לֹא, ּדְ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ׁש  מּוָעִטין "ִסְבלֹונֹות ּמֵ תַּ ׁשְ תִּ ֶהן ׁשֶ ֵבית ְוִהיא ּבָ ין ֵאין - ָאִביָה  ּבְ    !"ִנְגּבִ

  
ָמּה  ְרּגְ   : ָבאָר ּתִ

ֵייָבא ְוִסְבְכָתא.   ּבְ
   

  

  רשב"ם
בעי רבא סבלונות העשוים 

. דאמרן דלא הדרי אם ליבלות
לא בלו בשעת חזרה אותן שאין 
עשוין ליבלות מי הדרי עמהן או 

   לא:
תא שמע סבלונות מועטין 
שתשמש בהן והיא בבית אביה 

. בשלמא הך קמייתא אין נגבין
כיון דקתני עשויות ליבלות 
מצית לאוקמה בדבלו אבל הכא 

תני מילתא דפסיקא ק
שתשתמש בהן בבית אביה 
אע''פ שישנן בעין ומיהו הוה 
מצי לתרוצי (כשאין עשוין 
ליבלות או) כשעשוין ליבלות 
ובלו אלא רבותא אשמועי' אפי' 

   כשעשוין ליבלות ולא בלו:
. מיני כגון בייבא וסיבכתא

צעיפים וקישורי נשים שהן דבר 
מועט ומחיל להו לגמרי לא שנא 

בל בלו ולא שנא לא בלו א
תכשיטין חשובין תיבעי לך: 
מצאתי גירסא בפר''ח שאינה 
בספרים שלנו הא דאמר רבא 
דוקא דינר כלומר שאם אכל 
בבית חמיו מה ששוה דינר או 
שתה יין אבל פחות מדינר לא 
ועלה אמרי' מהו שישלש 
בסבלונות ועלתה בתיקו פירוש 
אם שלח סבלונות בק' מנה 
ואכל בבית חמיו בדינר זכו 

יו בכל הסבלונות בבית חמ
והשתא דאכל בחצי דינר יזכו 
לחצי הסבלונות והוא הדין 
לשליש ולרביע וזהו פירוש מהו 
שישלש בסבלונות ועלתה 

  בתיקו:
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  : ַרבָאַמר  ְיהּוָדה ַרבָאַמר 

ר ְלֵבית ָחִמיו:  ּגֵ ִ ׁשּ ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ   ַמֲעׂשֶ
ֶמן ָחָדׁש  ,ַיִין ָחָדׁש  ֲעֶצֶרת.  ,ְוׁשֶ ן ָחָדׁש ּבָ ּתָ   ּוְכִלי ִפׁשְ

  
ַמע ָלן?    ַמאי ָקא ַמׁשְ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ִאיּבָ

יבּוָתא  ַמע ָלן, ֲחׁשִ ָרֵאל ָקא ַמׁשְ ֶאֶרץ ִיׂשְ   ּדְ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ
ִאי ָטֵעין ַטֲעָנֵתיּה ַטֲעָנה.    ּדְ

  
  
  

  : ַרבָאַמר  ְיהּוָדה ַרבָאַמר 
ה ָאְמרּו לֹו  ַמֲעׂשֶ ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ּתֹו ּתֹוְתָרִנית ִהיא, ּבְ   ִאׁשְ

  ְוִנְכַנס ַאֲחֶריָה ְלחּוְרָבה ְלבֹוְדָקּה, 
ִליל, ָאַמר ָלּה  ּגָ   : ֵריַח ְצנֹון ֲאִני ֵמִריַח ּבַ

יּה "ְמָרה ֵליּה: ָא    קמו,ב ְיִריחֹו ְוָאַכְלָנא ּבֵ   , "ַמן ָיֵהיב ָלן ִמּכֹוָתבֹות ּדִ
  ָנַפל ֲעָלּה החּוְרָבה ּוֵמָתה. 

א ְלבֹוְדָקּה,    ָאְמרּו ֲחָכִמים: הֹוִאיל ְולֹא ִנְכַנס ַאֲחֶריָה ֶאלָּ
ּה  -ֵמָתה    . ֵאינֹו יֹוְרׁשָ

   
  

  רשב"ם
   . כלים מפשתן חדש:וכלי פשתן

. שממהרת לבשל שבחא דא''י
   פירותיה בעצרת:

. אי הדרי דאי טעין טענתיה טענה
לך סבלונות וטעין יין ושמן שלחתי 

בעצרת לא הוחזק בדאי בכך והדרי 
   ליה:

. שאמרו לו אשתו תותרנית היא
חולי הוא שאינה יכולה להריח 
ומום שבסתר הוא ותנן בהמדיר 
בכתובות (דף עב:) המקדש את 
האשה ע''מ שאין בה מומין ונמצאו 
עליה מומין אינה מקודשת כנסה 
סתם ונמצאו בה מומין תצא שלא 

ה דברים בכתובה כו' עד וחכ''א במ
אמורים במומין שבסתר כו' וזה 
האיש לא קבל עליו את המומין 
ואם קדשה סתם וכנסה סתם 
ונמצאו בה מומין תצא בלא כתובה 
ומיהו גט בעיא כדמפרש בגמרא 

   בפרק המדיר:
. שם נכנס אחריה לחורבה לבודקה

ונשא עמו בתוך חיקו צנון לנסותה 
אם תריח ויש מפרשים כותבת נטל 

לא צנון וקרוב לגליל בתוך חיקו ו
   היה מעשה:

. אמר לה ריח צנון אני מריח בגליל
לנסותה אם תריח שמתוך דבריה 
ניכר אם תריח ועל הצנון שבתוך 
חיקו אמר וללישנא דמפרש 
שכותבת היה עמו לכך אמר לה ריח 
צנון לדעת אם תשיבנו דבר לאמר 
ריח כותבת אני מריחה ולא ריח 

  צנון:
   . דרך שחוק:אמרה ליה

. שהן מאן יהיב לן מכותבות דיריחו
מתוקים ונאכל עם הצנון שהוא חד 
שכן היה דרכן לאכול תמרים עם 
הצנון שזה חד וזה מתוק ומתקן זה 
את זה ולפי שהבינה שלנסותה 
נתכוין השיבתו דרך שחוק כך 
וללישנא דאמרי' שנטל עמו כותבת 
אמרה כותבות דיריחו אני מריח 
 ולא צנון. יריחו נקראת עיר

   התמרים דהיינו כותבות:
. ובא נפלה עליה חורבה ומתה

הבעל לפני ב''ד והיה רוצה לירש 
את אשתו ואמרו חכמים הואיל 
ולא נכנס עמה לבא עליה אלא 
לבודקה ולגרשה ומתה בתוך כך 
אינו יורשה אית דגרסי הכי ומוקי 
לה בארוסה ולא נהירא לי דאפילו 
בא עליה בימי אירוסין קודם 

פה לא ירית לה כדתני הכנסתה לחו
חנן בר אמי אשתו ארוסה לא אונן 
כו' מתה אינו יורשה דאין הבעל 
יורש את אשתו עד שתכנס לחופה 
כדנפקא לן (לעיל דף קט:) ירושת 
הבעל משארו הקרוב אליו 
ממשפחתו וירש אותה דהיינו 
לאחר שנכנסה לחופה הלכך 
בנשואה מוקמינן לה והכי גרסי' 

כנס אחריה ואמרו חכמים הואיל ונ
לבודקה מתה אינו יורשה דכיון 
דהיה בדעתו לגרשה אם ימצאנה 
בעלת מום ובתוך כך מתה קודם 
שנתפייסו אינו זוכה בירושה 
ומהכא שמעינן שמי שמתה אשתו 
מתוך קטטה שיש בדעתו לגרשה 
שוב אינו יורשה כדאמרי' במס' 
גיטין (דף יח.) משנתן עיניו לגרשה 

  שוב אין לבעל פירות:
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ׁש  מּוָעִטין "ִסְבלֹונֹות ּמֵ תַּ ׁשְ תִּ ֶהן ׁשֶ ֵבית ּבָ   .וכו' ָאִביָה" ּבְ

  
יּה ּדְ  ָסָבא ָרִביןְיֵתיב  א ַרבַקּמֵ ּפָ   ְוָיֵתיב ְוָקָאַמר:  ּפַ

ת הּוא, ֲהַדר הּוא  ּמֵ ָתה ִהיא ּוֵבין ׁשֶ ּמֵ ין ׁשֶ   ִסְבלֹונֹות ָהְדִרי.  -ּבֵ
ה  ּתֶ    .ַדרלֹא ָה  - ַמֲאָכל ּוִמׁשְ
ּה ִאיִהי  ַיְרָקא.  -ֲהַדָרא ּבָ א ּדְ יׁשָ   ֲהַדָרא ֲאִפיּלּו ּכִ

  
ֵריּה  הּוָנא ַרבָאַמר  ַע  ַרבּדְ  ּבְ   : ְיהֹוׁשֻ

זֹול. וְ  ר ּבְ ֵמי ָבׂשָ ִמין ָלֶהן ּדְ   ׁשָ
  

ה  ּמָ זֹול"ַעד ּכַ   ? "ּבְ
  

א.   יְלּתָ   ַעד ּתִ
   

  

  "םרשב
ויתיב וקאמר בין שמת הוא בין 

. איהו שמתה היא והדר בה
   ומגרש לה:

. כגון סבלונות סבלונות הדרי
שאין עשוין ליבלות ששלח סתם 
אבל אוכלא ומשתיא ששלח 
בבית חמיו לא הדרי מסתמא 
אם אכל מסעודת חתן שם 
בדינר דהיינו עשוין ליבלות 
הלכך מחולין כדתניא לעיל אבל 

יחזרו לי אם פירש על מנת ש
הדרי לא שנא סבלונות מרובין 
ולא שנא סבלונות מועטין 
כדמפ' במתני' אבל אי הדרא בה 
איהי אפי' כישא דירקא הדרא 
אגודה של ירק אבל קדושין לא 
הדרי כדאמרי' לעיל גזירה שמא 

   יאמרו כו':
. ושמין להן הבשר בזול

כשיחזרו לו אוכל ומשקה 
שהאכילם והשקם ישומו בזול 

מיה לפחות שליש כדמפ' לק
מדמיו שבענין זה שמין כל 
מחזירין אוכלים הנאכלים 
מתחלה שלא לדעת חזרה 
שאילו היה יודע שצריך להחזיר 
לא היה אוכל משלו ומיהו בזול 
מיהא מחזיר וה''נ אמרו (ב''ק 
דף כ.) גבי אכלה מתוך הרחבה 
משלמת מה שנהנית דמי עמיר 
בזול או דמי שעורים בזול וכן 

לד:) גבי הניח להם  (כתובות דף
אביהם פרה שאולה שחטוה 
ואכלוה משלמין דמי בשר בזול 
ומהכא פשטינן לכל בזול דהיינו 
כל הדמים חסר שליש כל זוזא 
חשבינן ואמרי' לשלומי 
בארבעה דנקי ארבע מעות 
דהיינו שני חלקי דינר שהרי שש 
מעה כסף דינר ודנקא היא 

  מעה:
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ָנה  ִמׁשְ

ִכיב ַתב: ְמַרע ׁשְ ּכָ ל" ׁשֶ   , ַלֲאֵחִרים" ְנָכָסיו ּכָ
יר ּיֵ ל ַקְרַקע ְוׁשִ הּוא ּכָ ָנתוֹ  - ׁשֶ יֶמת. ַמתְּ    ַקּיֶ

יר לֹא ּיֵ ל ַקְרַקע ׁשִ הּוא ּכָ ָנתוֹ  ֵאין - ׁשֶ יֶמת. ַמתְּ    ַקּיֶ
   

ָמָרא   ּגְ

ָנא?  ַתר אּוְמּדָ ָאְזִליַנן ּבָ א ּדְ ּנָ   ַמאן ּתַ
  

  : ַנְחָמן ַרבָאַמר 
ן ְמנַ  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ְסָיא ִהיא. ַרּבִ

ַתְנָיא:    ּדְ
ָהַלךְ  "ֲהֵרי נוֹ  ׁשֶ ם ִלְמִדיַנת ּבְ ַמע, ַהּיָ ת ְוׁשָ ּמֵ נוֹ  ׁשֶ ל ְוָכַתב ְוָעַמד, ּבְ   , ְלַאֵחר ְנָכָסיו ּכָ

ךְ  ְוַאַחר א ּכָ נוֹ  ּבָ ָנתוֹ  - ּבְ ָנה ַמתְּ    .ַמתָּ
ן ְמַנְסָיא ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : אֹוֵמר ַרּבִ

ָנתוֹ  ֵאין ָנה ַמתְּ ִא , ַמתָּ נוֹ  יֹוֵדַע  ָהָיה ְלָמֵלאׁשֶ ּבְ ים ׁשֶ    ".ּכֹוְתָבן ָהָיה לֹא ַקּיָ
  

ת ַרב ׁשֶ   ָאַמר:  ׁשֵ
זּוִרי ִהיא,  ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ   ַרּבִ

ַתְנָיא:    ּדְ
ִראׁשֹוָנה"   : אֹוְמִרים ָהיוּ  ּבָ

קֹוָלר ַהּיֹוֵצא ְתבוּ " :ְוָאַמר ּבְ ט ּכִ י ּגֵ תִּ בוּ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי - "ְלִאׁשְ נוּ  ִיְכתְּ   , ְוִיתְּ
יָרא ְוַהּיֹוֵצא, ַהְמָפֵרׁש  ַאף: לֹוַמר ָחְזרוּ  ּיָ ׁשַ    .ּבְ

זּוִרי  ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ   : אֹוֵמרַרּבִ

ן ַאף   ."ַהְמסּוּכָ
  
זּוִרי?  ַנְחָמן ַרבוְ  ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ ַרּבִ   ַמאי ַטֲעָמא ָלא מֹוִקים ָלּה ּכְ
  

ָאַמר  אֵני ָהָתם ּדְ ְתבוּ "ׁשָ   . "ּכִ
  

ת ַמאי ַטֲע  ׁשֶ ן ְמַנְסָיא? ְוַרב ׁשֵ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ   ָמא לֹא מֹוִקים ָלּה ּכְ
  

אֵני.  מּוָכח ׁשָ ָנא ּדְ   אּוְמּדָ
  
  

ַנן:  ָתנּו ַרּבָ א ְלָהא ּדְ ּנָ   ַמאן ּתַ
ָהָיה "ֲהֵרי ל חֹוֶלה ׁשֶ ה ּומּוטָּ טָּ ּמִ   ? ְלִמי ְנָכֶסיךָ : לוֹ  ְוָאְמרוּ , ּבַ

ׁש  ּדֹוֶמה^ ָלֶהן ְוָאַמר   קמז,א ּיֵ   , ןּבֵ  ִלי ׁשֶ
יו ֵאין ַעְכׁשָ ן ִלי ׁשֶ   ; ִלְפלֹוִני ְנָכַסי ּבֵ

ל חֹוֶלה ָהָיה ה ּומּוטָּ טָּ ּמִ   ? ְלִמי ְנָכָסיו: לוֹ  ְוָאְמרוּ , ּבַ
י ּדֹוֶמה: ָלֶהן ָאַמר תִּ ִאׁשְ ֶרת ׁשֶ   , ְמעּוּבֶ

יו ֵאין ַעְכׁשָ י ׁשֶ תִּ ֶרת ִאׁשְ   , ִלְפלֹוִני ְנָכַסי ְמעּוּבֶ
ׁש  נֹוַדע ּיֵ ן לוֹ  ׁשֶ ָהְיָתה אוֹ  ּבֵ ּתוֹ  ׁשֶ ֶרת ִאׁשְ ָנתוֹ  ֵאין - ְמעּוּבֶ ָנה ַמתְּ   ."ַמתָּ

  
ַנן?  ן ְמַנְסָיא ִהיא ְולֹא ַרּבָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ֵליָמא ַרּבִ

  
ַנן,  יָמא ַרּבָ   ֲאִפיּלּו ּתֵ

אֵני.  "ּדֹוֶמה"   ׁשָ
  

  ּוְדָקָאֵרי ָלּה ַמאי ָקָאֵרי ָלּה? 
  

ָקא ַמְד  ֵתיָמא: ַצֲעֵריּה הּוא ּדְ ר, ַמהּו ּדְ   ּכַ
ַמע ָלן.     ָקא ַמׁשְ

  רשב"ם
  מתני' 

. וה''ה אם סיו לאחריםשכיב מרע שכתב כל נכ
חילק על פיו בלא כתיבה שאמר נכסיי לפלוני 
כדתניא לקמן (דף קנו:) באמן של בני רוכל שמתה 
וקיימו חכמים את דבריה וכגון שהיו עדים שהיה 
שכיב מרע כשכתב או נתן מתנה זו או שכתב 
בשטר כד קציר ורמי בערסיה כדאמרי' לקמן 

   בגמרא:
   ר המפורש בגמ':. כשיעושייר קרקע כל שהוא

. דמתנת שכיב מרע במקצת אם עמד מתנתו מתנה
מחליו אינו חוזר וכגון שכתוב בו קנין כדפסקינן 
לקמן בגמרא והלכתא מתנת שכיב מרע במקצת 
בעי קנין אע''ג דמית ומצוה מחמת מיתה במקצת 
לא בעי קנין והוא דמית [אבל אם] עמד חוזר אע''ג 

   צוה מתנה זו:דקנו מיניה הואיל ומדאגת מיתה 
. הואיל ושייר לעצמו הרי היא מתנתו מתנה

כמתנת בריא הלכך בין עומד מחליו בין מת מתנתו 
   קיימת דשלא מדאגת מיתה נתן:

. ואם לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו מתנה
עמד חוזר אפי' קנו מידו שנראין הדברים שמחמת 
מיתה נתן וע''מ שאם לא ימות לא יתקיים מתנה 

שייר מידי אמרי' לאו אדעתא דהכי יהב דמדלא 
ליה שאם יעמוד מחליו ימות ברעב ויצטרך לבריות 
אבל אם מת מיהא מתנתו מתנה בין שייר בין לא 
שייר כדמוכח בגמ' אמר רב נחמן שכיב מרע שכתב 
כל נכסיו לאחרים רואין אם כמחלק מת קנו כולן 
כו' ואפי' לא קנו מידו קנו כל הנכסים לאחר 

כא דלא שייר מידי דדברי שכיב מרע מיתתו הי
ככתובין וכמסורין דמו וטעמא מפרש בגמ' ודוקא 
שכיב מרע שכתב כל נכסיו סתם ולא צוה מחמת 
מיתה ולא הזכיר דברי מיתה בשעת צואה אבל 
מצוה מחמת מיתה אפי' שייר קרקע כל שהוא וקנו 
מיניה אין מתנתו מתנה אלא אם עמד חוזר 

   דפרישית:כדפסקינן לקמן בגמרא וכ
  

  גמ'
. דסבירא ליה דאזלינן בתר אומדנא מאן תנא

דדעתא דנותן מתנה אע''פ שלא פירש כמי שפירש 
דמי דקתני היכא דלא שייר קרקע כל שהוא 
אמדינן דעתיה שנתייאש מן החיים ולהכי לא שייר 
ואדעתא דהכי יהב שאם ימות תתקיים המתנה 

   ואם יעמוד תחזור לו ולא תתקיים המתנה:
. כששמע שמת בנו אך ד וכתב נכסיו לאחריםועמ

לא פירש שבשביל מיתת בנו הוא עושה אלא סתם 
   נתן:

. אחרי שלא פירש ותלה במיתת בנו מתנתו מתנה
דלא אזלינן בתר אומדן דעתיה ומתני' ר''ש בן 
מנסיא היא דקתני הכא לא שייר אין מתנתו מתנה 
דאמדינן דעתיה שאילו היה יודע שיעמוד מחולי 

   לא היה נותן כל נכסיו:זה 
. ליהרג ואין דעתו מיושבת עליו כל היוצא בקולר

כך וכשאמר כתבו ע''מ לתת לאשתו אמר אלא 
   מתוך טרדו ודאגתו שכח ולא אמר תנו:

   . מיבשה לים:המפרש
. קרוב למיתה שדעתו שיכתבו ויתנו אף המסוכן

   דלפטור את אשתו מן הייבום נתכוין:
י דעתיה שרוצה לתת . גלשאני התם דאמר כתבו

   גט דאי לאו לגרשה כתיבת גט מה צורך:
. שכל זמן שהיה בנו קיים לא אומדנא דמוכח שאני

נתן עד ששמע שמת אבל חולה כיון דרוב חולין 
לחיים והוא לא צוה מחמת מיתה ליכא אומדנא 

  דמוכח כולי האי:
. כלומר כמדומה הייתי שיש לי בן עכשיו דומה

   שנודע לי שאין לי בן:
. דאילו היה יודע שיש לו בן או אין מתנתו מתנה

   שאשתו מעוברת לא היה נותן:
. ולא תלה טעם מתנתו דלמא צעריה קמדכר

במיתת בנו אלא כמתאונן על בנו שמת ולפי שבן 
ראוי לירש נכסי אביו וזה אין לו בן לירש ומתוך 
כך נזכר צער מיתת בנו בשעת חילוק נכסיו וליכא 

ך דאיכא למימר רבי שמעון בן אומדן דעתיה כל כ
מנסיא היא ולא רבנן דליכא הכא אומדן דמוכח 
כל כך קמ''ל דדוקא קאמר וכדמפרש ותולה 

  מתנתו במיתת בנו דמי ודברי הכל היא:
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יָאַמר    : ַרבָאַמר  ֵזיָרא ַרּבִ

ִהיא ִמן ַהּתֹוָרה?  ִכיב ְמַרע ׁשֶ ַנת ׁשְ ִין ְלַמּתְ   ִמּנַ
ֱאַמר  ּנֶ םׁשֶ   , (במדבר כז, ח) 464"ְלִבּתוֹ  ַנֲחָלתוֹ  ֶאת "ְוַהֲעַבְרּתֶ

זֹו, ְוֵאי זֹו?  ִהיא ּכָ   ֵיׁש ְלָך ַהֲעָבָרה ַאֶחֶרת ׁשֶ
ִכיב ְמַרע. זֹו  ַנת ׁשְ   ַמּתְ
  

הָאַמר  ַנְחָמן ַרב ר ַרּבָ   : ֲאבּוּה  ּבַ
םֵמָהָכא    , (במדבר כז, ט) 465"ְלֶאָחיו ַנֲחָלתוֹ  ֶאת "ּוְנַתּתֶ

זֹו, ְוֵאי זֹו?  ִהיא ּכָ   ֵיׁש ְלָך ְנִתיָנה ַאֶחֶרת ׁשֶ
ִכיב ְמַרע.  ַנת ׁשְ   זֹו ַמּתְ

  
םְוהַ "ְוַרב ַנְחָמן ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר ִמ    ?"ֲעַבְרּתֶ

  
י,  ַרּבִ ֵעי ֵליּה ִלְכּדְ   ַההּוא ִמיּבָ

ַתְנָיא:    ּדְ
י"   : אֹוֵמר ַרּבִ

ן ֶנֶאְמָרה כּוּלָ ֶהן ּבְ    ,'ַהֲעָבָרה' ֶנֶאְמָרה ְוָכאן 'ְנִתיָנה' ּבָ
ֲעִביר ְלךָ  ֵאין ּמַ ֶבט ַנֲחָלה ׁשֶ ֵ ֶבט ִמׁשּ א ְלׁשֵ ת,  ֶאּלָ   ּבַ

ין ּוַבְעָלּה  ּוְבָנּה  הֹוִאיל    .אֹוָתּה" יֹוְרׁשִ
  

י ֵזיָרא ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר ִמ  ם"ְוַרּבִ   ? "ּוְנַתּתֶ
  

ְקָרא הּוא.    אֹוְרֵחיּה ּדִ
  

ָיא ַרב ר ְמַנׁשְ   ָאַמר: ִיְרְמָיה ּבַ
ִמים"ֵמָהָכא:  ּיָ הוּ  ָחָלה ָהֵהם ּבַ    ָלמּות, ִחְזִקּיָ

בֹ  ְעָיהוּ  ֵאָליו אַוּיָ ִביא ָאמֹוץ ֶבן ְיׁשַ    ֵאָליו: אֶמרַוּיֹ  ַהּנָ
י ְלֵביֶתךָ  ַצו' ה ָאַמר הּכֹ  ה ֵמת ּכִ   , (מלכים ב כ, א) "ִתְחֶיה ְולֹא ַאּתָ

ָעְלָמא.  ָאה ּבְ ַצּוָ   ּבְ
  

ר ָרִמי   ָאַמר:  ְיֶחְזֵקאל ּבַ
י ָרָאה ַוֲאִחיתֶֹפל"ֵמָהָכא:  ָתה לֹא ּכִ    ֲעָצתֹו, ֶנֶעׂשְ
ֲחבׁש  ֶלךְ  466םָק יָ וַ  ַהֲחמֹור ֶאת ַוּיַ יתוֹ  ֶאל ַוּיֵ    ֹו,ִעיר ֶאל ּבֵ

יתוֹ  ֶאל ַוְיַצו ָחַנק ּבֵ   , (שמואל ב יז, כג) 467"ַוּיֵ
ָעְלָמא.  ָאה ּבְ ַצּוָ   ּבְ

  
  
  

                                                           

464   
465   
 ויקם הוסף על פי הפסוק. 466

467   

  רשב"ם
. שקונה מנין למתנת שכיב מרע

בדבור בלא קנין סודר כגון 
מצוה מחמת מיתה דפסקינן 
לקמן (דף קנא:) דלא בעי קנין 

במקצת והוא דמית אי אפילו 
נמי שכיב מרע שחלק כל נכסיו 

   בלא שיור ומית:
. שנאמר והעברתם את נחלתו

דהוה מצי למכתב איש כי ימות 
ובן אין לו נחלתו לבתו וכו' 
והעברתם יתירא הוא ורבינו 
חננאל פי' מדכתיב את נחלתו 
את רבויא הוא ולא נהירא דהא 
אמרינן לקמן ההיא מיבעי ליה 

אומר כו' והעברתם לכדתניא ר' 
דריש ולא דריש את אלמא לעיל 
נמי דריש אידך מלשון העברה 
ואית דמפרשי מדשני קרא 
בדבוריה דמצי למכתב ונתתם 
כדכתיב באינך ולא נהירא נמי 
האי לישנא דהא ונתתם נמי 
חשבינן מיותר באותה סוגיא 
דהכי הוה ליה למכתב איש כי 
ימות ובן אין לו נחלתו לבתו 

בת נחלתו לאחיו וכן  ואם אין לו
כולם הלכך כל והעברתם 
ונתתם מיותרים הם כן נראה 

   בעיני:
. ברשות הבת שהיא שהיא כזו
   בלא קנין:

. קרא ונתתם את נחלתו כו'
יתירא הוא דמצי למכתב ואם 
אין לו בת (ונתתם) נחלתו 

   לאחיו וכן כולן:
. שהן הואיל ובנה או בעלה

משבט אחר יורשין אותה והכי 
א לאשמועינן אתא קר

והעברתם את נחלתו משבטו על 
ידי בתו שתירשנו ושמא תינשא 
אחרי כן לאיש משבט אחר 

   ותמות ויירשנה:
. אלמא צואת שכיב צו לביתך

  מרע בעלמא קונה:



636                                                                                                                                               ְּגָמָרא ְסדּוָרה

        בבבב- - - - אאאא    קמז,קמז,קמז,קמז, . 30
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ה לֹׁשָ ָבִרים "ׁשְ ה ּדְ ָניו ֶאת ֲאִחיתֹוֶפל ִצּוָ    :ּבָ

ְהיוּ  ַאל ַמֲחלֹוֶקת תִּ   , ּבְ
ְמְרדוּ  ְוַאל ַמְלכּות תִּ ית ּבְ ִוד ּבֵ   , ּדָ

רּור ֲעֶצֶרת לׁשֶ  טֹוב יֹוםוְ  ים" ִזְרעוּ  - ּבָ   . ִחטִּ
  

  ָאַמר:  זּוְטָרא ָמר
ַמר.  לּול' ִאיּתְ   'יום ּבָ

  
ֵעיָאְמִרי  ֵמיּה ּדְ  ְנַהְרּדְ ְ יִמׁשּ   : בַיֲעקֹ  ַרּבִ

רּור"לֹא  ׁש,  "ּבָ רּור ַמּמָ   ּבָ
ׁש,  לּול ַמּמָ לּול" ּבָ   ְולֹא "ּבָ

לּול א ֲאִפיּלּו ּבָ ַ  ,ֶאּלָ רּור"ְבּתֹו ֶזה הּוא ְורּוַח ְצפֹוִנית ְמַנׁשּ   . "ּבָ
  

יָאַמר ֵליּה  א ַרּבִ י ַרבלְ  ַאּבָ   : ַאׁשִ
יִמי ַמְתִניַנן ָלּה.  ר ַאְבּדִ ַרב ִיְצָחק ּבַ   ֲאַנן ַאּדְ

ָאַמר  ר ִיְצָחק ַרבּדְ יִמי ּבַ   : ַאְבּדִ
ל ַחג, ַהּכֹ  ֲעָרָכה, מֹוָצֵאי יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ן ַהּמַ   ל צֹוִפין ַלֲעׁשַ

י ָצפֹון ָנָטה  ַלּפֵ ים ֲעֵצִבין,   -ּכְ ֵמִחים ּוַבֲעֵלי ָבּתִ ים ׂשְ   ֲעִנּיִ
ֵני ֵמי ִמּפְ ׁשְ ּגִ ָנה ׁשֶ ין ׁשָ   ַמְרִקיִבין. ּוֵפירֹות ְמרּוּבִ

רֹום  י ּדָ ַלּפֵ ֵמִחין,   -אם ָנָטה ּכְ ים ׂשְ ים ֲעֵצִבים ּוַבֲעֵלי ָבּתִ   ֲעִנּיִ
ֵני ֵמי ִמּפְ ׁשְ ּגִ ָנה ׁשֶ ירוֹ  ׁשָ ִרין תמּוָעִטין, ּפֵ ּמְ ּתַ   .ִמׁשְ

י ִמְזָרח  ַלּפֵ ֵמִחין. ַהּכֹ  -ָנָטה ּכְ   ל ׂשְ
י ַמֲעָרב  ַלּפֵ   ל ֲעֵצִבין. ַהּכֹ  -ּכְ

  
  ּוְרִמיְנִהי: 

  , ָיָפה ְלעֹוָלם - "ִמְזָרִחית
ה ְלעֹוָלם - ַמֲעָרִבית   , ָקׁשָ

ים ָיָפה - ְצפֹוִנית רּוַח  ָעה ,ַלִחטִּ ׁשָ ֵהִביאוּ  ּבְ ִליׁש  ׁשֶ ה, ׁשְ יִתים ְוָקׁשָ ָעה ַלּזֵ ׁשָ ֵניצוּ  ּבְ ּיָ    ,ׁשֶ
רֹוִמית ְורּוַח  ה - ּדְ ין ָקׁשָ ָעה ַלִחטִּ ׁשָ ֵהִביאוּ  ּבְ ִליׁש  ׁשֶ יִתים ְוָיָפה, ׁשְ ָעה ַלּזֵ ׁשָ ֵניצוּ  ּבְ ּיָ    ."ׁשֶ

יָמא יֹוֵסף ַרבְוָאַמר  יָמא זּוְטָרא ָמר, ְוִאיּתֵ ר ַנְחָמן ַרב, ְוִאיּתֵ   : ִיְצָחק ּבַ
  ְוִסיָמָנְך: 

לְ  פֹון, ׁשֻ ּצָ   ָחן ּבַ
רֹום,  ּדָ   ּוְמנֹוָרה ּבַ

יֵדיּה.  י ּדִ יֵדיּה, ְוַהאי ְמַרּבֵ י ּדִ   ַהאי ְמַרּבֵ
  

ָיא:    ָלא ַקׁשְ
  ,ָלן –ָהא 

  ְלהּו.  - ְוָהא 
  

ְנָיא:    ּתַ
אּול" א ׁשָ   : אֹוֵמר ַאּבָ

ל טֹוב יֹום רּור ֲעֶצֶרת ׁשֶ ָנה ְלָכל ָיֶפה ִסיָמן - ּבָ ָ ּה  ַהׁשּ    ."ּכּוּלָ
  

  : ְזִביד ַרב ָאַמר
א,  ּתָ ֵריׁש ׁשַ א ּדְ   ַהאי יֹוָמא ַקּמָ

א ֲחִמיָמא.  -ִאי ֲחִמים  ּתָ ּה ׁשַ   ּכּוּלָ
א ְקִריָרא  -ִאי ְקִריר  ּתָ ּה ׁשַ   ּכּוּלָ

  
ּה?    ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

  
ל ּכֹ    קמז,ב תֹו ׁשֶ דֹול. ִלְתִפּלָ   ֵהן ּגָ

  

  רשב"ם
. שלשה דברים צוה אחיתופל

   הכי הוה קים להו:
. ואל תמרדו במלכות בית דוד

   שלא אירע לו יפה:
היינו . דויום טוב של עצרת

שבועות אם תראהו ברור צח 
ולא יום המעונן זרעו חטים 
שמצליחין באותה שנה כעצם 
השמים לטוהר (שמות כד) 

   מתרגמי' לברירו:
   . מעורב יום המעונן:בלול

. ורוח צפונית מנשבת בו
שמפזרת את העבים כדכתיב 
(איוב לז) מצפון זהב יאתה רוח 

   צפונית מאיר את היום כזהב:
ק בר אבדימי אנן אדרב יצח

. סימני תבואות חם מתנינן לה
יצליחו אם לאו אדרב יצחק 
סמכינן ולא אסימני עצרת 

   בשביל שבחג נידונין על המים:
. רוח דרומית מנשבת כלפי צפון

   בו ומטהו כלפי צפון:
. ומתוך ופירותיהן מרקיבין

שאינן יכולין להשמר נמכרין 
   בזול:

. רוח צפון מנשבת כלפי דרום
   בו:

. י שגשמי שנה מועטיןמפנ
ובאותם הגשמים מתברכין 
הפירות הנזרעין ושבאוצרות 
משתמרין ונמכרין ביוקר הרי 

   ריוח לעשירים ועצב לעניים:
. שמערבית למזרח כולן שמחים

ממטרת במדה ופירות אינן 
   ביוקר:

. שמזרחית מונעת כולן עצבין
מטר ומביאה בצורת ויוקר גדול 
ופירות קרקע אינן צומחים 

למא מזרחית קשה ומערבית א
   יפה:

. מהך ברייתא דקתני ורמינהי
   איפכא:

. דאין בשעה שהביאו שליש
   צריכין למטר:
. כדכתיב (שמות שולחן בצפון

כו) והשלחן תתן על צלע צפון 
והמנורה בדרום כדכתיב (שם) 

   ואת המנורה נכח השלחן:
. כל אחד האי מרבי דידיה כו'

מגדל את שלו לחם חטין על 
חן בצפון וצפונית יפה השל

לחטים שמן זית מדליקין 
במנורה שבדרום ודרומית יפה 

   לזיתים:
. לבני בבל השוכנים הא לן

במצולה וארצנו מלוחלחת 
ואינה צריכה למטר כל כך 
לדידן מיתנייא ברייתא 
בתרייתא שמערבית קשה לפי 
שממטרת יותר מדאי לבני בבל 
ומזרחית יפה וברייתא קמייתא 

א להו לבני א''י דמתניא איפכ
שארצם גבוהה וצריכין למטר 

   הרבה:
. כלומר רוב כולה שתא חמימא

  השנה:
. שהיה לתפלתו של כהן גדול

מתפלל ביום הכפורים שתהיה 
שנה זו גשומה ושחונה ועתה לפי 
הענין שיראה בראש השנה 

  יתפלל ביוה''כ:



    """""ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת    ––––מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' 
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  : ַנְחָמן ַרבָאַמר  ָרָבאוְ 

כִ  ַנת ׁשְ ָעְלָמא ִהיא, ַמּתְ ַנן ּבְ ַרּבָ   יב ְמַרע ִמּדְ
ְעּתֹו ָעָליו. ֵרף ּדַ ּטָ א ּתִ ּמָ   ׁשֶ

  
  ּוִמי ָאַמר ַרב ַנְחָמן ָהִכי? 

  : ַנְחָמן ַרבְוָהא ָאַמר 
ָאַמר  ב ּדְ מּוֵאלַאף ַעל ּגַ ַטר חֹוב ַלֲחֵבירֹו, ְוָחַזר ּוְמָחלֹו ָמחּול,     :ׁשְ   ַהּמֹוֵכר ׁשְ

  ל ַוֲאִפיּלּו יֹוֵרׁש מֹוֵח 
ִכיב ְמַרע, ֵאינֹו ָיכֹול ְלמֹוֲחלֹו.  ַנת ׁשְ ַמּתְ ִאם ְנָתנֹו ּבְ מּוֵאל, ׁשֶ   מֹוֶדה ׁשְ

אֹוַרְייָתא  ָלָמא ּדְ ׁשְ ּום ָהִכי ֵאינֹו ָיכֹול ִלְמחֹול,  -ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ   ִמׁשּ
ַנן ִהיא  ַרּבָ א ִאי ָאְמַרּתְ ּדְ אי ֵאינֹו ָיכֹול ִלְמחֹול?!  - ֶאּלָ   ַאּמַ

  
ל ּתֹוָרה.   ֵאיָנּה  ׁשֶ אּוָה ּכְ ל ּתֹוָרה, ַוֲעׂשָ   ׁשֶ

   
  
  

  רשב"ם
. שקונה באמירה מתנת שכיב מרע

דלעיל  בעלמא אינה מן התורה וקראי
עצה טובה קמ''ל שיצוה לביתו בשעת 
מיתתו מה שיש לו לצוות הן על ידי קנין 
הן ע''י דבור כגון דברים שאין צריכין 
קנין שאדם מודיע לבני ביתו מי חייב לו 
כלום וממונו וחפציו ביד מי והיכן מונחין 
אלא מדרבנן בעלמא קונה גזירה שמא 
עד שיבאו עדים לקנות תטרף דעתו של 

ה קודם שיבאו ולא יוכל להקנות חול
ונמצאת צוואתו בטלה וקשיא לי מה 
בכך אם תבטל מאחר שאינו קונה 
באמירה תבטל ותבטל ולישנא אחרינא 
מפרשינן ונראה בעיני דלהכי תקון רבנן 
שיקנו דבריו באמירה שאם אין דבריו 
נקנין חיישינן שמא תטרף דעתו בחליו 

ו מתוך צער שהוא יודע שלא יקיימו בני
   צוואתו:

. דמדרבנן היא ולא מי אמר רב נחמן הכי
   מדאורייתא:

. שחייב לו לוה למלוה המוכר שטר חוב
ממון ומסר לו המלוה את השטר ליד 
לוקח ומכרו לו וכתב לו קני לך וכל 
שעבודיה אי נמי כדפסקינן התם הלכתא 
אותיות נקנות במסירה בפרק המוכר את 

   הספינה (לעיל עז.):
   ומחל ללוה: . המוכרוחזר
. דלא מכר לו ראשון לשני אלא כל מחול

זכות שתבא לידו ולא עדיף האי לוקח 
ממלוה דאתי מחמתיה דמלוה ומיהו 
מעותיו יחזיר לו מוכר ללוקח דהא 
הלכתא היא דדיינינן דינא דגרמי וזה 
הפסיד מעותיו כשורף שטרותיו של 
חבירו דקיימא לן דחייב מההוא עובדא 

אשי ואגבי מיניה כי דכפייה רפרם לרב 
   כשורא לצלמי:

. של מלוה מוחל וסברא הוא ואפילו יורש
דלא אלים כח של לוקח במה שנמסר לו 
שטר המלוה אלא לזכות בחוב הכתוב 
במקום המלוה או היורש אך לא נעקר 
שעבודו מן המלוה וקרינא ביה עבד לוה 

   לאיש מלוה ויכול למחול שעבודו:
ה לאיש . המלומודה שמואל שאם נתנו

אחר במתנת שכיב מרע וכגון שחלק כל 
נכסיו אי נמי על ידי קנין כדין כל מתנת 
שכיב מרע במקצת אי נמי בלא קנין 
דכיון דמסרו לו בחייו אין לך קנין גדול 
מזה ומיהו אם עמד חוזר אם מתנת 
שכיב מרע במקצת הוא כדפסקי' לקמן 
דאינו יכול למחול דדברי שכיב מרע 

ן דמו ואלימי ממתנת ככתובין וכמסורי
   בריא ואין היורש יכול למחול:

. אלא מדרבנן ומשני אינה של תורה
   היא:

. ומשום טירוף דעתו ועשאוה כשל תורה
כדאמרן לעיל: א''ר נחמן שכיב מרע 
שאמר ידור פלוני בבית זה יאכל פלוני 
פירות דקל זה לא אמר כלום. שהדירה 
אין בה ממש להקנותה ופירות דקל נמי 

אדם מקנה דבר שלא בא לעולם  אין
וכיון דמתנת בריא אפי' בקנין סודר לא 
קני דמילי לא מיקנו אלא א''כ הקנה לו 
החפץ כגון דקל לפירותיו ובית לדור 
מתנת שכיב מרע נמי לא קניא דמילתא 
דליתא בבריא ליתא בשכיב מרע שאין 
שכיב מרע חמור מן הבריא אלא 
דאמירתו במקום קנין של בריא הוא 

היכא דאין קנין מועלת בבריא אמירה ו
בשכיב מרע לא מהניא מידי הלכך אין 

   מועיל עד שיאמר תנו בית זה לפלוני כו':
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  : ַנְחָמן ַרבָאַמר  ָרָבאָאַמר 

ָאַמר:  ִכיב ְמַרע ׁשֶ   ׁשְ
ַבִית ֶזה" לֹוִני ּבְ   , "ָידּור ּפְ
ֶקל ֶזהיאכַ " ירֹות ּדֶ לֹוִני ּפֵ לּום,  - "ל ּפְ   לֹא ָאַמר ּכְ

ּיאַמר:  יִ "ַעד ׁשֶ נּו ּבַ   , "ְפלֹוִני ְוָידּור ּבוֹ ת ֶזה לִ ּתְ
ֶקל ֶזה ִלְפלֹוִני ְויֹ" נּו ּדֶ ירֹוָתיוּתְ   . "אַכל ּפֵ
  

ָבִריא  ִאיָתא ּבְ ָתא ּדְ ָסַבר ַרב ַנְחָמן: ִמיּלְ ִכיב ְמַרע.  -ְלֵמיְמָרא ּדְ ׁשְ   ִאיָתא ּבִ
ָבִריא  ֵליָתא ּבְ ִכיב ְמַרע.  -ּדְ ׁשְ   ֵליָתא ּבִ

  
  :  ַנְחָמן ַרבָאַמר  ָרָבאְוָהא ָאַמר 

ָאַמר  קמח,א ִכיב ְמַרע ׁשֶ נּו ַהְלָוָאִתי ִלְפלֹוִני" :ׁשְ   ַהְלָוָאתֹו ִלְפלֹוִני,  - "ּתְ
ָבִריא! ֵליֵתיּה ּבְ ב ּדְ   ְוַאף ַעל ּגַ

  
א ַרב ּפָ   ָאַמר:  ּפַ

ּה.    הֹוִאיל ְויֹוֵרׁש יֹוְרׁשָ
  

ֵריּה  ַאָחא ַרב   ָאַמר:  ִאיָקא ַרבּדְ  ּבְ
ָבִריא    ַהְלָוָאה ִאיָתא ּבְ

  ְדַרב הּוָנא ָאַמר ַרב, ּוכְ 
ָאַמר    : ַרבָאַמר  הּוָנא ַרבּדְ

ָיְדָך, ּתְ  ן ָקָנה.  - ֵנהּו ִלְפלֹוִניָמֶנה ִלי ּבְ ּתָ ָלׁשְ ַמֲעַמד ׁשְ   ּבְ
  
  

  רשב"ם
. לא למימרא דסבר רב נחמן כו'

אלים כח השכיב מרע יותר מן 
הבריא אלא שאמירתו קונה 

  כקנין סודר דבריא:
. ממון שחייב לי הלואתי לפלוני

י נותן פלוני במלוה על פה אנ
לפלוני ויפרעם לו הלוה במקומי 
נתקיימו הדברים ותהא הלואתו 
לפלוני ואע''ג דבבריא ליתיה 
דאינו יכול להקנות לחבירו 
מלוה על פה דלהוצאה ניתנה 
ואין קנין תופס אלא בדבר 
שהוא בעין אא''כ מלוה בשטר 
וכגון שמסר לו השטר א''נ 
במעמד שלשתן כדאמר [בגיטין] 

   (דף יב.):
. לזו י הואיל ויורש יורשהומשנ

המלוה כאילו ברשותו היא 
ואמרינן לקמן (דף קמט.) מתנת 
שכיב מרע כירושה שויוה רבנן 
הלכך כיון דאיתיה בירושה 

   איתיה במתנת שכיב מרע:
. מתלת במעמד שלשתן קנה

הלכתא בלא טעמא הוא ולפי 
שהדבר נהוג הוא בין הסוחרים 
והחנונים תקנו את הדבר לקנות 

ה במעמד שלשתן לפי באמיר
שאין קנין מועיל בדבר שאין 
בעין ומוקמינן לה התם בין 
במלוה בין בפקדון ואע''ג 
דאסיקנא דמילתא דליתא 
בבריא ליתא בשכיב מרע אפי' 
הכי מטבע דקי''ל בהזהב (ב''מ 
מו.) דאין מטבע נקנה בחליפין 
אפ''ה אם נתנו במתנת שכיב 
מרע קנה מהאי טעמא דהלואתי 

  לפלוני:



    """""ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת    ––––מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' 
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ֶק    ַמהּו?  - ל ְלֶאָחד ּוֵפירֹוָתיו ְלַאֵחרּדֶ
  

יֵרי יר ְמקֹום ּפֵ ּיֵ    ,ִמי ׁשִ
יֵּ    יר? אֹו לֹא ׁשִ

  
ּיּור,  ְמֵצי לֹוַמר: ְלַאֵחר ָלא ָהֵוי ׁשִ   ִאם ּתִ

ירֹוָתיו    ַמהּו?  -ְלַעְצמֹו חּוץ ִמּפֵ
  

  : ַנְחָמן ַרבָאַמר  ָרָבאָאַמר 
יֵרי,  ּיּור ְמקֹום ּפֵ ֶקל ְלֶאָחד ּוֵפירֹוָתיו ְלַאֵחר, ָלא ָהֵוי ׁשִ ְמֵצי לֹוַמר ּדֶ   ִאם ּתִ

ירֹוָת  יר ּפֵ ּיֵ ֶקל ְלֶאָחד ְוׁשִ יֵרי.ּדֶ יר ְמקֹום ּפֵ ּיֵ   יו ְלָפָניו, ׁשִ
  

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  

יּה  י ַנְפׁשֵ ל ְלַגּבֵ יר.  -ּכָ ּיֵ ַעִין ָיָפה ְמׁשַ   ּבְ
  

יָאַמר ֵליּה  א ַרּבִ י ַרבלְ  ַאּבָ   : ַאׁשִ
ן ָלִקיׁש ַמְתִניַנן ָלּה,  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ֲאַנן ַאְדַרּבִ

ָאַמר  יּדְ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   : ָלִקיׁש  ּבֶ
ִית ַלֲחֵבירֹו, ַהּמוֹ    ֵכר ּבַ

יַעל ְמָנת ׁשֶ "ְוָאַמר לֹו:  ּלִ יֹוָטא ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ּלֹו.   - "ּדְ יֹוָטא ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ   ּדְ
  
  

  רשב"ם
. אית דמוקמי לה איבעיא להו דקל לאחד כו'

בבריא ובא להודיענו דיני מכירה מה שייר 
לעצמו ולא נהירא לי דא''כ מה ענין בעיא זו 
בזו השמועה ובזה הפרק בהמוכר את 
הספינה איבעי לן למיבעיא בשמעתא דהקונה 
שני אילנות (לעיל דף פא.) ועל כרחין בשכיב 

תין קאי דקתני מרע מוקמינן ליה ואמתני
בשכיב מרע שייר קרקע כל שהוא מתנתו 
מתנה ואיבעיא להו אם נתן דקל לאדם אחד 
ונמלך וחזר ונתן פירותיו לאחר ואמרינן 
לקמן א''ר נחמן שכיב מרע שכתב כל נכסיו 
אם בנמלך מת קנו כולן אם עמד אינו חוזר 
אלא באחרון בלבד דלא הוה ביה שיור אבל 

והכא מי אמרינן  קמאי דהוה בה שיור קנו
שייר מקום פירי כשנתנו הדקל לראשון בלא 
פירות שייר לעצמו מקום הפירות ענפי האילן 
שבו גדילין הפירות וכשנתן לשני את הפירות 
עדיין מקום הפירות שייר לעצמו ואילן 
המחובר כקרקע דמי וקורא אני עליו שייר 
קרקע כל שהוא והויא מתנתו מתנה בין 

ואם עמד אינו חוזר והוא  באילן בין בפירות
דאיכא קנין כדפסקינן לקמן (דף קנא:) 

   במתגת שכיב מרע במקצת:
. וכשנתן הדקל לראשון כולו או לא הוי שיור

נתן וליכא שיור קרקע ואמרינן לקמן כמה 
כל שהוא רב יהודה אמר ממקרקעי כדי 

   פרנסתו:
. הפירות מהו מי שייר מקום שייר לעצמו

לן יקוץ ענפיו כך הפירות ולכשייבש האי
כתוב בספרים אמר רבא א''ר נחמן אם תמצי 
לומר דקל לאחד ופירות לאחר לא הוי שיור 
שייר פירותיו לפניו שייר מקום פירי מאי 
טעמא כל לגבי נפשיה כי משייר בעין יפה 
משייר ולא נהירא לי האי לישנא משום דלא 
מיתני עליה הך סוגיא דלקמן א''ל אנן 

נן ליה הלכך לישנא אדריש לקיש מתני
אחרינא הכתוב בספרים עיקר דגרסינן בהו 
חוץ מפירותיו מהו דהוה דומיא דרב זביד 
וריש לקיש ג) והיינו פירוש לשון אחרון דקל 
לאחד ופירותיו לאחר מי הוי שיור מקום 
הפירות באילן וקנה ראשון דהא איכא שיור 
קרקע כל שהוא או לא וכשנתן לו את הדקל 

קום צימוח פירות את''ל לא הכל נתן גם מ
הוי שיור חוץ מפירותיו מהו מי אמרינן כיון 
דמעיקרא הדקל לבדו בלא פירות נתן לו ולא 
הוזקק לומר בו לישנא יתירא חוץ מפירותיו 
אלא לשייר מקום לעצמו אמר ואיכא שיור 

   קרקע כל שהוא ומתנתו מתנה:
. חוץ מפירותיו א''ר נחמן אם תמצי לומר כו'

דכל לשון מיותר לשייר קצת מן  הוי שיור
המתנה לעצמו בא ואליבא דרב זביד דתנן 
בהמוכר את הבית (לעיל דף סא.) לא מכר 
היציע ולא את הגג בזמן שיש לו מעקה עשרה 
טפחים דהיינו נמי דיוטא העליונה ואמרינן 
בגמרא (שם סג.) אמר ריש לקיש זאת אונרת 
המוכר בית לחבירו ואמר לו על מנת 

העליונה שלי הדיוטא העליונה שלו  שהדיוטא
ואמרינן למאי הלכתא אהני תנאי דע''מ 
לשייר לעצמו מקום בחצר שלפני הבית אם 
רצה להוציא זיזין מדיוטא עליונה שהיא שלו 
בחצר הלוקח מוציא ולא יעכב בעל החצר על 
המוכר ואליבא דרב זביד כו' כלומר 
וכדפרשה רב זביד למילתיה דריש לקיש 

רא דע''מ להוציא זיזין לשיורי ליה דאהני יתו
מקום בחצר הכי נמי אהני יתור לשון דחוץ 

   מפירותיו לשייר מקום באילן:
. להאי איבעיא להו אנן אדריש לקיש מתנינן

ולהך מילתא דרב נחמן דאם תמצי לומר 
כדמפרש לקמן ואזיל ובמתנת בריא ומינה 
תפשוט לשכיב מרע ולאו גבי דקל איבעיא 

   טא כדמפרש ואזיל:אלא לגבי דיו
  . היא עלייה העליונה שעל גג הבית:דיוטא
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ִית ְלֶאָחד ּוְדיֹוָטא ְלֶאָחד, ַמהּו?    ּבַ
ּיּור,    ִמי ָהֵוי ׁשִ

  אֹו לֹא? 
  

ְמָצא לֹוַמר: ּבַ  ּיּור,  -ִית ְלֶאָחד ּוְדיֹוָטא ְלֶאָחד ִאם ּתִ   ָלא ָהֵוי ׁשִ
יֹוָטא"   ַמהּו?  -" חּוץ ִמּדְ
  

  : ַנְחָמן ַרבָאַמר  ָרָבאָאַמר 
ּיּור,  ִית ְלֶאָחד ּוְדיֹוָטא ְלֶאָחד ָלא ָהֵוי ׁשִ ְמָצא לֹוַמר ּבַ   ִאם ּתִ

יֹוָטא" ּיּור.  - "חּוץ ִמּדְ   ָהֵוי ׁשִ
  

ַרב ְזִבי א ּדְ יּבָ ּה ִזיִזין מֹוִציא. ְוַאּלִ ִאם ָרָצה ְלהֹוִציא ּבָ ָאַמר: ׁשֶ   ד ּדְ
יֹוָטא,  :ַאְלָמא יר ּדְ ּיֵ ׁשִ יָון ּדְ   ּכֵ

יר.  ּיֵ   ְמקֹום ִזיִזין ַנִמי ׁשִ
יר).   ּיֵ יֵרי ׁשִ ירֹוָתיו' ְמקֹום ּפֵ ָאַמר 'חּוץ ִמּפֵ יָון ּדְ   (ָהָכא ַנִמי ּכֵ

   
  

  רשב"ם
. במתנת איבעיא להו בית לאחד

בריא ודיוטא לאחד הוי מקום 
שיור מי איכא להאי בעל דיוטא 
שיור מקום בחצר להוצאת זיזין 
או לא אם תמצי לומר לא הוי 
שיור לאחריני אבל לעצמו הוי 
שיור כגון דאמר ליה בית אני 

לך חוץ מדיוטא העליונה  מוכר
   או דלמא ליכא שיור:

. דכי א''ל ואליבא דרב זביד
סתמא בית זה אני מוכר לך לא 
קנה דיוטא העליונה כדתנן 
בהמוכר את הבית (לעיל דף 
סא.) לא מכר את הגג בזמן שיש 
לו מעקה גבוה י' טפחים דהיינו 
דיוטא וכי א''ל חוץ לטפויי 
מילתא קאתי ושייר לו מקום 

להוצאת זיזין מן הדיוטא  בחצר
  לחצר של לוקח:
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ר יֹוֵסף ַרבָאַמר    : ַנְחָמן ַרבָאַמר  ַמְניּוֵמי ּבַ

ל ְנָכָסיו ַלֲאֵחִרים, רֹוִאין:  ַתב ּכָ ּכָ ִכיב ְמַרע ׁשֶ   ׁשְ
ק:  ְמַחּלֵ   ִאם ּבִ

ן,  -ֵמת    ָקנּו ּכּוּלָ
ן.  -ָעַמד  כּוּלָ   חֹוֵזר ּבְ

ִנְמָלְך:    ִאם ּבְ
ן,  -ֵמת    ָקנּו ּכּוּלָ

ַאֲחרֹון.  -ָעַמד  א ּבָ   ֵאינֹו חֹוֵזר ֶאּלָ
  

ין, ַוֲהַדר ָיֵהיב! ִדְלָמא ִעּיּוֵני ָקא    ְמַעּיֵ
  

ֵייק ְוָהַדר ָיֵהיב.  ִכיב ְמַרע ֵמיָדק ּדָ   ְסָתֵמיה ׁשְ
  
   

ר ַאָחא ַרבָאַמר    : ַנְחָמן ַרבָאַמר  ַמְניּוֵמי ּבַ
ל ְנָכָסיו ַלֲאֵחִרים, ְוָעַמד  ַתב ּכָ ּכָ ִכיב ְמַרע ׁשֶ   ֵאינֹו חֹוֵזר,  -ׁשְ

א ֵיׁש לֹו ְנָכִסים ּבִ  ּמָ יַנן ׁשֶ   ְמִדיָנה ַאֶחֶרת.ָחְייׁשִ
  

ָקָתֵני:  א ַמְתִניִתין ּדְ   ְוֶאּלָ
יר "לֹא ּיֵ ל ַקְרַקע ׁשִ הּוא ּכָ ָנתוֹ  ֵאין - ׁשֶ יֶמת" ַמתְּ ַחּתְ ָלּה? ַקּיֶ ּכְ   , ֵהיִכי ַמׁשְ

  
  : ָחָמא ַרבָאַמר 

אֹוֵמר:  ל ְנָכַסי"ּבְ   . "ּכָ
  

ר ָמר י ַרב ּבַ   ָאַמר:  ַאׁשִ
ֵלית ֵליּה.  מּוְחָזק ָלן ּדְ   ּבְ

  

  רשב"ם
. שמשעה ראשונה אם במחלק

שהתחיל לחלק היה בדעתו 
לחלק כל נכסיו ולא לשייר 

   כלום:
. כדין כל מתנת אם מת קנו כולן

שכ''מ שאין צריכה קנין אם 
   מת:

. שלא היה בדעתו אם בנמלך
לחלק כל נכסיו אלא אחר 
שחילק שתק ולא רצה לחלק 

ונמלך בעצמו לחלק כל  עוד חזר
   הנותר:

. בלבד דלא הוי בה אלא באחרון
שיור אבל קמאי קנו כדקתני 
מתניתין שייר קרקע כל שהוא 

   מתנתו מתנה:
. דלמא האי דשתיק ניחוש

וחישב בין מתנה למתנה לא הוי 
כנמלך אלא עיוני מעיין מה יתן 
לכל אחד ומעיקרא היה בדעתו 
לחלק את הכל ויחזור בו 

מחליו ואמאי קנו כשיעמוד 
   קמאי:

. עיוני סתמא דשכיב מרע
קמעיין בלבו מה יתן לכל אחד 
קודם שיבואו לפניו ואין לו 
לשתוק בין זה לזה ומדשתק 

   נמלך הוי:
אמר רב נחמן שכיב מרע שכתב 

. הידועין ולא נמצא לו כל נכסיו
   שיור ועמד אינו חוזר כו':

. לא חילק באומר כל נכסיי
אחד בפני  שדותיו וכרמיו לכל

עצמו אלא לשון זה כתב כל 
נכסיי אני נותן לפלוני ופלוני 
דכל היכא דאיתנהו נתונין הן 
במתנה ואין כאן שיור ובפר''ח 
גרס כל נכסיי אלו הן ולא 

   נהירא:
. שאנו מוחזקין בו שאין במוחזק

  לו עוד נכסים:
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ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ּה, אֹו לֹא?  ּכּוּלָ ִמְקָצת, ָהֵוי ֲחָזָרה ּבְ   ֲחָזָרה ּבְ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ן ִני ִמְקָצָתן ָלִראׁשֹון "ּכּוּלָ ֵ ִני -  ַלׁשּ    ."ָקָנה לֹא - ִראׁשֹון ָקָנה, ׁשֵ

ת?  ּמֵ ׁשֶ   ַמאי ָלאו ּבְ
  

ָעַמד.  ׁשֶ   לֹא, ּבְ
  

ָרא, ִמ  ּבְ ָקָתֵני ֵסיָפא: ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ   ּדְ
ןוְ  ָלִראׁשֹון "ִמְקָצָתן ִני ּכּוּלָ ֵ ִני, ָקָנה - ִראׁשֹון, ַלׁשּ    ."ָקָנה לֹא - ׁשֵ

  
ִני לֹא ָקָנה,  ּום ָהִכי ׁשֵ ָעַמד, ִמׁשּ ׁשֶ ָלָמא ּבְ ׁשְ   ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ

ְרַוְייהּו ִליְקנּו!  ת, ּתַ ּמֵ ׁשֶ א ִאי ָאְמַרּתְ ּבְ   ֶאּלָ
  

י ַרבלְ  יָמריֵ  ַרבָאַמר ֵליּה    : ַאׁשִ
ָעַמד,  ׁשֶ   ְוֶתֱהֵוי ַנִמי ּבְ

ּה,  כּוּלָ ִמְקָצת ָהְוָיא ֲחָזָרה ּבְ ָלָמא ֲחָזָרה ּבְ ׁשְ   ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ
ִני ִמיַהת ָקָנה,  ׁשֵ   ַהְיינּו ּדְ

ּה,  כּוּלָ ִמְקָצת ָלא ָהְוָיא ֲחָזָרה ּבְ א ִאי ָאְמַרּתְ ֲחָזָרה ּבְ   ֶאּלָ
ק, וּ  ְמַחּלֵ ְייהּו לֹא ִליְקנּו! ֶניֱהֵוי ּכִ   ְלַחד ִמיּנַ

  
  ְוִהְלְכָתא: 

ִמְקָצת  ּה,  -ֲחָזָרה ּבְ כּוּלָ   ָהְוָיא ֲחָזָרה ּבְ
א  ָעַמד.  -ֵריׁשָ ין ׁשֶ ת, ּבֵ ּמֵ ין ׁשֶ ַחת ָלּה ּבֵ ּכְ   ַמׁשְ
ָעַמד.  -ֵסיָפא  ׁשֶ א ּכְ ַחת ָלּה ֶאּלָ ּכְ   ָלא ַמׁשְ

   
  

  רשב"ם
. שכיב מרע שכתב כל איבעיא להו חזרה במקצת

בו במקצת ונתן שוב לאחר נכסיו לאחד וחזר 
שהרי יכול לעשות כן כדאמרינן דייתיקי מבטלת 
דייתיקי בפירקין דלעיל (דף קלה:) מי הויא 
חזרה בכל הנכסים שנתן לראשון דגלי דעתיה 
שמתחרט בראשון ומה שנתן לשני מתנה במקצת 
היא דאיכא שיור והויא מתנה ואתו יורשין 

חזרה  ומפקי מיד ראשון כל המותר או לא הויא
אלא מה שנתן לשני קנה שני והנותר קנה ראשון 
ואם יעמוד מחליו יחזור בשניהן שהרי לא שייר 

   לעצמו כלום:
. במתנת שכ''מ ומקצתו ת''ש דתניא כולן לראשון
   נתן לשני שחזר במקצת:

. מה שנתן לו ממה נפשך ל''ש מת ול''ש שני קנה
עמד דהא מתנת שכ''מ במקצת היא והויא מתנה 

שייר לעצמו מותר נכסים שנתן לראשון שהרי 
   שהרי ראשון לא קנה:

. וקתני הראשון לא קנה אלמא מאי לאו כשמת
חזרה במקצת הויא חזרה בכולהו דאי לא הויא 

   חזרה תרוייהו ליקנו בכל הנכסים:
. לעולם לא הויא חזרה וברייתא ומשני לא

כשעמד הלכך שני קנה דמתנה במקצת לא מצי 
תני' אבל בראשון שניתנו לו הדר ביה כדקתני מ

כל הנכסים בלא שיור אם עמד חוזר כדתנן 
במתני' ולקמן פרכינן אי כשעמד תרוייהו לא 
ליקנו ואפי' שני דכיון דחזרה במקצת לא הויא 
חזרה בכולהו גבי שני ליכא שיור דהא לא הדר 
ביה מראשון אלא במה שנתן לשני ובין שניהן נתן 

הכא פשטינן הכל ולא שייר לעצמו כלום ומ
במסקנא חזרה במקצת הויא חזרה בכולה הלכך 
בין שמת בין שעמד שני קנה שהרי חזר בו 
מראשון לגמרי ושייר לעצמו שיור נכסיו שנתן 
לראשון וחזר בו מהן ומתנה במקצת שמה 

   מתנה:
. דבשעמד עסקינן דקתני מקצתן ה''נ מסתברא

לראשון וחזר בו ונתן כולו לשני ראשון קנה 
שיור והויא מתנה כדקתני מתני'  שהיה בה

דמתנת שכ''מ במקצת מתנה גמורה היא שני לא 
קנה כלל דלא שייר לעצמו כלום והלכך אם עמד 

   חוזר:
אי אמרת בשלמא בשעמד היינו דשני מיהא לא 

. כדתנן לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קנה
   מתנה:

. כדין אלא אי אמרת בשמת תרוייהו נמי ליקנו
מ שקונה אחר מיתה היכא דליכא מתנת שכ''

שיור ואם עמד חוזר דאילו מתנה במקצת בין מת 
בין עמד מתנה גמורה היא אלא לאו בשעמד 

   ומדסיפא בשעמד רישא נמי בשעמד:
. רישא בשעמד א''ל רב יימר לרב אשי ותהוי נמי

אפ''ה תפשוט דחזרה במקצת הויא חזרה בכולה 
 דאי אמרת בשלמא חזרה במקצת הויא חזרה

היינו דשני קנה דאיכא שיור נכסים לשכ''מ 
שחוזר בו ממה שנתנו לראשון וראשון לא קנה 
אלא אי אמרת לא שמה חזרה אלא מה שלא נתן 
לשני נשאר ביד ראשון תרוייהו נמי לא ליקנו 
שהרי בין שניהם נתן כל הנכסים ולא שייר 

   לעצמו קרקע כל שהוא:
 . שני קנה דהא הדר ביהבין שמת בין שעמד

מראשון ואיכא שיור טובא ראשון לא קנה דהא 
הדר ביה ואפי' מת לא יקנה ראשון דהא קי''ל 
דייתיקי מבטלת דייתיקי מה לי חוזר בו מראשון 
ונותן לשני מה לי חוזר בו ומעכב לעצמו 

   וליורשיו:
. הלכך ראשון סיפא לא משכחת לה אלא בשעמד

קנה דמתנה מקצת הוא ואיכא שיור שני לא קנה 
הוה במתנתו שיור דאי בשמת תרוייהו  דלא

  ליקנו:
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ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

יׁש כָּ    ל ְנָכָסיו ְוָעַמד, ַמהּו?ִהְקּדִ
  

ַמר ּוַמְקֵני?  ׁש ּגָ י ֶהְקּדֵ ל ְלַגּבֵ   ִמי ָאְמִריַנן ּכָ
ַמר ּוַמְקֵני?  יּה ָלא ּגָ י ַנְפׁשֵ ל ְלַגּבֵ ְלָמא ּכָ   אֹו ּדִ

  
ל ְנָכָסיו, ַמהּו?    ִהְפִקיר ּכָ

  
ַמר ּוַמְקֵני? יִרים, ּגָ ֲעׁשִ ים ּכָ ַאף ַלֲעִנּיִ יָון ּדְ    ִמי ָאְמִריַנן ּכֵ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ַמר ּוַמְקֵני?  יּה ָלא ּגָ י ַנְפׁשֵ ל ְלַגּבֵ   ּכָ

  
ים, ַמאי?  ל ְנָכָסיו ַלֲעִנּיִ ק ּכָ   ִחיּלֵ

  
ַמר ּוַמְקֵני? אי ִמְגַמר ּגָ   ִמי ָאְמִריַנן ְצָדָקה ַוּדַ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ַמר ּוַמְקֵני?  יּה ָלא ּגָ י ַנְפׁשֵ ל ְלַגּבֵ   ּכָ

  
יקּו.    ּתֵ

  
  

ָנא ַא  ָ   ֲחִריָנא: (ִליׁשּ
  

ל ְנָכָסיו, ַמהּו?  יׁש ּכָ   ִהְקּדִ
ל ְנָכָסיו, ַמהּו?    ִהְפִקיר ּכָ

ים, ַמהּו?  ל ְנָכָסיו ַלֲעִנּיִ ק ּכָ   ִחיּלֵ
  

יקּו.)    468ּתֵ
  
  

                                                           

  כך גירסת הדפוס. יש אומרים שהלישנא בתרא עדיפא ולא גורסים את הלישנא קמא והמילים "לישנא אחרינא" . 468

  רשב"ם
. שכיב מרע איבעיא להו

שהקדיש כל נכסיו בלא שיור 
ואח''כ עמד מחליו מי מצי הדר 
ביה מי חמיר ממתנת הדיוט 
דנימא דגמר והקדיש הכל בלב 
שלם בין יחיה בין ימות ואת''ל 
דגבי הקדש הכל מוקדש ואפילו 

   עמד:
לימא  . מיהפקיר כל נכסיו מהו

כוונתו לשמים ואקני לגמרי לכל 
מי שיבוא ויזכה או לא א''נ כיון 
דהפקיר ממונו הוציאו מדעתו 
לגמרי ואינו חפץ בחזרתו שאינו 
רוצה ליהנות עוד ממנו ואת''ל 
גבי הפקר דאינו חושש בזה 
הממון הואיל והפקירו ולא 

   דקדק לחלקו לאוהביו:
. מי חילק נכסיו לעניים מהו

ם כיד הקדש ואם לימא יד עניי
  עמד אינו חוזר או לא תיקו:
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ת ַרבָאַמר  ׁשֶ   : ׁשֵ
   ,'ִיּטֹול'

ה'    ,ְו'ִיְזּכֶ
   ,ְו'ַיֲחִזיק'
ָנה ֵה  -ְו'ִיְקֶנה'  ן ְלׁשֹון ַמּתָ   ן. ּכּוּלָ

  
ָנא:  ַמְתִניָתא ּתָ   ּבְ

   ,'ַיֲחֵסין'  :"ַאף
  "ְו'ִיַרת'

  
ָראּוי ְליֹוְרׁשֹו,   ּבְ

רֹוָקא ִהיא,  ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ   ְוַרּבִ
  
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
ֶהן', ַמִהי?   קמט,א   'ֵיָהֶנה ּבָ

  
ָנה ָקָאַמר? הּו ַמּתָ ֶניֱהֵוי ּכּוּלְ   ּדְ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ְייה י ִמיּנַ י ָקָאַמר? ִליְתַהּנֵ   ּו ִמיּדֵ

  
ֶהן'   ַמהּו?  -  'ֵיָרֶאה ּבָ

  
ֶהן'   ַמהּו?  -  'ַיֲעמֹוד ּבָ

  
ֶהן' ֵען ּבָ ָ   ַמהּו?  - 'ִיׁשּ

  
יקּו.    ּתֵ

  
  
  

  רשב"ם
. שכ''מ שאמר יזכה א''ר ששת

פלוני בנכסיי או יטול או או 
יחזיק או יקנה כולן לשון מתנה 
וקנה דלשון מתנה בעינן 
כדאמרינן לעיל (דף קמז:) ידור 
פלוני בבית זה לא אמר ולא 
כלום עד דאמר תנו או יטול 

א ויקנה או יחסין וירת אם הו
   ראוי ליורשו כגון בן בין הבנים:

. דאמר ור' יוחנן בן ברוקה היא
בפירקין דלעיל (דף קל.) דבריו 
קיימין וקי''ל כוותיה דפסקינן 

  התם הלכה כמותו:
  . יראה:יהנה



    """""ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת    ––––מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' 
    

645

        אאאא    קמט,קמט,קמט,קמט, . 39
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
ל ְנָכָסיו   ַמהּו?  - ָמַכר ּכָ

  
  : ַרבָאַמר  ְיהּוָדה ַרבָאַמר  469ִזיְמִנין

  ִאם ָעַמד ֵאינֹו חֹוֵזר. 
  : ַרבָאַמר  ְיהּוָדה ַרבִנין ָאַמר ְוִזיְמ 

  ִאם ָעַמד חֹוֵזר. 
  

ִליִגי:    ְוָלא ּפְ
ֵעיַנְייהוּ  -ָהא  ִאיְתְנהּו ְלזּוֵזי ּבְ    ,ּדְ
חֹובֹו.  -ָהא  ָפְרִעיְנהּו ּבְ   ּדְ

  

                                                           

  ע"פ גירסת הראשונים וכתב"י. 469

  רשב"ם
. חוזר הא דאיתנהו בעינייהו

דלהכי שבקינהו אם אעמוד 
   מחליי אחזירם:

. אם עמד דפרעינהו בחוביה
  אינו חוזר:
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ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

הֹוָדה ִכיב ְמַרע ׁשֶ   ַמהּו? - ׁשְ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ּיֹוָרא ֲה  י ִאיּסּור ּגִ ֵריַסר ַאְלֵפי זּוֵזי ּבֵ   . ָרָבאָוה ֵליּה ּתְ

ה ֲהַואי,  ָמִרי ַרב ָ ְקדּוׁשּ ה, ְוֵליָדתֹו ּבִ ָ ְקדּוׁשּ ּלא ּבִ ֵריּה, הֹוָרתֹו ׁשֶ   ּבְ
  ֲהָוה,  ַרבּוֵבי 

  : ֵהיִכי ִניְקִניְנהּו ַרב ָמִרי ְלָהֵני זּוֵזי? ָרָבאָאַמר 
ה  ירּוׁשָ ה הּוא,  -ִאי ּבִ ר ְירּוׁשָ   ָלאו ּבַ
ָנה  ַמּתָ ַנן,   - ִאי ּבְ ְויּוָה ַרּבָ ה ׁשָ ירּוׁשָ ִכיב ְמַרע ּכִ ַנת ׁשְ   ַמּתְ

ל ִאיֵתיּה  ֵהיָכא ּכָ ה ּדְ ירּוׁשָ ָנה ִאיֵתיּה  ּבִ ַמּתָ   , ּבְ
ל ֵליֵתיּה  ֵהיָכא ּכָ ה ּדְ ירּוׁשָ ָנה ֵליֵתיּה  ּבִ ַמּתָ   . ּבְ

יָכה  ְמׁשִ יּה.  -ִאי ּבִ ּבֵ   ֵליְתְנהּו ּגַ
ֲחִליִפין  ֲחִליִפין.   -ִאי ּבַ ַע ִנְקֶנה ּבַ   ֵאין ַמְטּבֵ

ב ַקְרַקע    ֵלית ֵליּה ַאְרָעא.  -ִאי ַאּגַ
ן  ּתָ ָלׁשְ ַמֲעַמד ׁשְ ַלח ִלי לֹא ָאֵזיְלָנא.  - ִאי ּבְ   ִאי ׁשָ

  
ֵריּה  ִאיָקא ַרבַמְתִקיף ָלּה    : ַאִמי ַרבּדְ  ּבְ

ַרב ָמִרי ִניְנהוּ  ָהֵלין זּוֵזי ּדְ אי? ְולֹוֵדי ִאיּסּור ּדְ   , ַאּמַ
אֹוִדיָתא!    ְוִליְקִניְנהּו ְוַיְקֶנה ּבְ

  
י ִאיּסּור.  ָהִכי ְנַפק אֹוִדיָתא ִמּבֵ   ַאּדְ

ד  י ּוַמְפְסִדי ִלי. ָרָבאִאיְקּפַ   , ָאַמר: ָקא ַמְגְמִרי ַטֲעָנָתא ֶלֱאיָנׁשֵ
  
  

  רשב"ם
. איבעיא להו שכיב מרע שהודה

ואמר בחליו שדה ומעות הללו 
של פלוני הן ואע''פ שהיינו 
מוחזקים בנכסים הללו שאינן 
של אותו פלוני שהיינו יודעין 
שהן של זה המודה בהם 
לאחרים מי אמרינן שהוא אומר 
כן שלא להשביע את בניו או 

   דלמא כיון דאודי אודי:
תו . ומסקנא דהודאת''ש כו'

הודאה ואע''ג דאמרינן 
בסנהדרין בפרק דיני ממונות 
תניינא (דף כט:) ההוא דהוו 
קרי ליה עכברא דשכיב אדינרי 
כי קשכיב אמר פלניא ופלניא 
מסקו בי זוזי אתו תבעינהו 
ליורשים כו' ומסקנא אדם עשוי 
שלא להשביע את בניו ופטורין 
מלשלם והכא אמרינן דאזלינן 

יני בתר הודאת פיו נראה בע
דהתם היינו טעמא כיון שעושה 
עצמו עבד לוה לאיש מלוה ודאי 
להחזיק עצמו כעני היה עושה 
אבל כיון שהממון בעין והוא 
מודה של פלוני הוא י''ל 
שהפקידו אצלו מקודם לזה 
השכיב מרע או הקנה לו השכיב 
מרע ע''י אחר והרי הוא חפץ 

   שיבא לידו:
. הוא איסור גיורא שבא דאיסור
בת מר שמואל קודם  על רחל

שנתגייר ונתעברה הימנו בגיות 
את רב מרי בר רחל ובתוך כך 
נתגייר ואח''כ נולד רב מרי והוה 
ליה הורתו שלא בקדושה 
ולידתו בקדושה והיא מבנות 
שמואל שנשבו כדאיתא 

   בכתובות (דף כג.):
. אמר רבא במאי קני להו כו'

והלכך אני זוכה בהן דנכסי הגר 
י הן בידי והנני דינן כהפקר והר

   קודם וזוכה:
. דרחמנא גר לאו בר אורותי הוא

אפקריה לזרעיה דעובד 
   כוכבים:

. כגון רב מרי דליתיה בירושה
ליתיה נמי בדין מתנת שכיב 

   מרע:
. אין המעות בביתו ליתנהו גביה

של איסור שיוכל ליתנם לו 
   בידו:

. בבבא אין מטבע נקנה בחליפין
   מציעא בהזהב (דף מו.):

. כדאמרי' בפ''ק אי אגב קרקע
דקדושין (דף כו.) ונפקא לן 
מקרא דלכסף ולזהב וגו' עם ערי 

   מצורות אשר ביהודה:
. אני ואיסור אם במעמד שלשתן

ורב מרי ביחד נפקד ומפקיד 
   ומקבל מתנה:

. בתר איסור פן לא אזלינא
   אפסיד:

. לא תמצא ענין שיוכל רב אמאי
מרי לזכות והלא יודה איסור 

   של רב מרי ויזכה בהן: שהן
. מתוך אדהכי והכי נפק אודיתא

שנאמר בבית המדרש יצא הקול 
ולימדוהו לטעון כן כל אלו 
  הדברים שאמר רבא הלכות הן:
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יר  קמט,ב  ּיֵ ל ַקְרַקע "ׁשִ הּוא ּכָ ָנתוֹ  ׁשֶ יֶמת" ַמתְּ    .ַקּיֶ

  
ה  הּוא לּכָ "ְוַכּמָ   ? "ׁשֶ

  
  : ַרבָאַמר  ְיהּוָדה ַרבָאַמר 

ֵדי ַפְרָנָסתֹו.    ַקְרַקע ּכְ
  
ר ִיְרְמָיה ַרבוְ  א ּבַ   ָאַמר:  ַאּבָ

ֵדי ַפְרָנָסתֹו.  ְלְטִלין ּכְ   ִמּטַ
  

יָאַמר    : ֵזיָרא ַרּבִ
ָסֵבי,  ַמֲעָתָתא ּדְ וָנן ׁשְ ה ְמַכּוְ ּמָ   ּכַ

ִאי ָקֵאי ָסֵמיְך    ֲעֵליּה,ַקְרַקע ַטֲעָמא ַמאי? ּדְ
ַוְיהּו.  ְלְטֵלי ַנִמי ִאי ָקֵאי ָסֵמיְך ִעיּלָ   ִמּטַ

  
  : יֹוֵסף ַרבַמְתִקיף ָלּה 

א?   וְנּתָ ּוַ   ּוַמאי ּכַ
ְלְטִלין'  ָאַמר: 'ִמּטַ ַנן!  "ַקְרַקע"  - ַמאן ּדְ   ּתְ

ֵדי ַפְרָנָסתו' ֹ ָאַמר: 'ּכְ ל" -ַמאן ּדְ הּוא ּכָ ַנן!  "ׁשֶ   תְּ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ָתֵני ְוכָ  ְוָקא?! "ַקְרַקע"ל ֵהיָכא ּדְ   , ַקְרַקע ּדַ

ַנן:    ְוָהא ּתְ
ל" :ַהּכֹוֵתב" ן ָיָצא - "ְלַעְבּדוֹ  ְנָכָסיו ּכָ   , חֹוִרין ּבֶ

יר ּיֵ ל ַקְרַקע ׁשִ הּוא ּכָ ן ָיָצא לֹא -  ׁשֶ   ,חֹוִרין ּבֶ
ְמעֹון י ׁשִ   : אֹוֵמר ַרּבִ

ן הּוא ְלעֹוָלם   , חֹוִרין ּבֶ
ּיֹ ַעד י ִלְפלֹוִני ְנתּוִנין ְנָכַסי לּכָ " :אַמרׁשֶ    ,ַעְבּדִ

ֶהן ֵמִרּבֹוא ֵמֶאָחר חּוץ ּבָ   .(פאה ג, ח) ""ׁשֶ

יִמי ַרבְוָאַמר   קנ,א  ר ּדִ יָאַמר  יֹוֵסף ּבַ   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ּיּור ֵאֶצל ֶעֶבד,  ְלְטִלין ׁשִ   ָעׂשּו ִמּטַ

ה!  תּוּבָ ּיּור ֵאֶצל ּכְ ְלְטִלין ׁשִ   ְולֹא ָעׂשּו ִמּטַ
  

ִדין הּוא ָהָת    לֹא ִליְתֵני ַקְרַקע, ּדְ ם, ּבְ
א:  ָתָנא ֵריׁשָ   ְוַאְייֵדי ּדְ

י ֲעִקיָבא"   : אֹוֵמר ַרּבִ
ל ַקְרַקע הּוא ּכָ יֶבת ׁשֶ ֵפָאה ַחּיֶ רֹוְזּבֹול ֲעֵליֶהם ִלְכּתֹוב ,ּוְבִבּכּוִרים ּבְ   , ּפְ

ֶהם ְוִלְקנֹות ֵאין ְנָכִסים ִעּמָ   , ַאֲחָריּות ָלֶהם ׁשֶ
ֶכֶסף ָטרוּ  ּבְ   ,"ּוַבֲחָזָקה ִבׁשְ

ּום ָהִכי ָקָתֵני ַקְרַקע.    ִמׁשּ
  

ָתֵני ְוכָ  ל"ל ֵהיָכא ּדְ הּוא ּכָ יעּוָרא?!  "ׁשֶ   ֵלית ֵליּה ׁשִ
ַנן:    ְוָהא ּתְ

יָנס" ן ָהְרּכִ י ּדֹוָסא ּבֶ   : אֹוֵמר ַרּבִ
יבֹות ,ּוְפָרס ָמֶנה ָמֶנה ּגֹוְזזֹות ְרֵחלֹות ָחֵמׁש  ית ַחּיָ ֵראׁשִ ז ּבְ   ,ַהּגֵ

  : אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ל ּגֹוְזזֹות ְרֵחלֹות ָחֵמׁש  ֵהן ּכָ   .(חולין קלה.) "ׁשֶ

ה  ל"ְוָאְמִריַנן: ְוַכּמָ ֵהן ּכָ   ? "ׁשֶ
ׁשֹות! ַרבָאַמר  הּו ְמחּוּמָ ּיְ   : ָמֶנה ּוְפָרס, ּוִבְלַבד ׁשֶ

  
לֹא ִליְתֵני  - ָהָתם ִדין הּוא ּדְ ל"ּבְ הּוא ּכָ   , "ׁשֶ

ָקָאַמר ּתַ  ה, ְוַאְייֵדי ּדְ יעּוָרא ַרּבָ א ׁשִ א ַקּמָ   ּנָ
יעּוָרא זּוְטָרא, ָקֵרי ָלּה  ל"ָאַמר ִאיהּו ַנִמי ׁשִ הּוא ּכָ   . "ׁשֶ

  רשב"ם
. כמה יפה כוונו שפירשו כל שהוא כדי פרנסתו למר כמה מכוונן

   במקרקעי ולמר אפי' במטלטלי:
להקנות המתנה  . כדי פרנסתו טעמא מאי הוי שיורדמקרקעי

שנתן מקצת משום דכי קאי מחליו סמיך עלייהו והלכך נתן לדעת 
כן שאפילו אם יעמוד מחליו תתקיים המתנה והוא יתפרנס ממה 

   ששייר מטלטלי נמי כו':
   . והלא אינן מכוונות יפה דלמ''ד מטלטלי כו':מאי כוונתא
   . בתמיה והתנן במסכת פאה:קרקע דוקא

. שהרי העבד בכלל נכסים א בן חוריןהכותב נכסיו לעבדו יצ
   ונמצא שהקנה לעבד את גופו עם שאר נכסים:

. כגון שאמר חוץ מקרקע כל שהוא לא יצא שייר קרקע כל שהוא
בן חורין שהעבד הוקש לקרקעות דכתיב והתנחלתם (ויקרא כה) 
והאי קרקע כל שהוא איכא למימר שעל העבד הוא אומר ונמצא 

סים לא קנה וה''ה אם אמר חוץ שאינו בן חורין וגם הנכ
ממטלטלין כל שהוא כדמפ' ר' אלעזר לקמיה שעשו המטלטלין 
שיור אצל העבד דדלמא האי עבד הוא המטלטלין ששייר דעבדא 
מיטלטל אבל אם אמר כל נכסיי נתונים לך חוץ משדה פלוני הרי 

   הוא בן חורין שהעבד אינו בכלל אותו שדה שפירש:
. אם שייר קרקע כל שהוא הוא בן חוריןרבי שמעון אומר לעולם 

דשייר קרקע ולא עבד עד שיהיה השיור ששייר סתם ויאמר כל 
נכסיי נתונים לפלוני עבדי חוץ מאחד מרבוא שבהן שההוא אחד 
מרבוא אעבד קאי ואינו משוחרר ודרך כבוד כתב לעבדו כך ומ''מ 

  לא קנה כלום:
קתני שייר קרקע . אע''ג דואמר רב דימי אמר רבי אלעזר עשו כו'

כל שהוא לא יצא בן חורין הוא הדין אם שייר מטלטלין כל שהוא 
דעבדא נמי כמטלטלי דמי שהרי אינו מחובר לקרקע וקרו ליה 
בני אדם מטלטלי אלמא אע''ג דקתני קרקע לאו דוקא אלא הוא 
הדין למטלטלי ומתניתין נמי מטלטלי כדי פרנסתו כמקרקעי כדי 

  פרנסתו דמי:
. דתנן גבי דההיא במס' פאה טלטלי שיור אצל כתובהולא עשו מ

ובפרקין דלעיל (דף קלב.) מייתינן לה ופרשינן לה הכותב נכסיו 
לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא אבדה כתובתה ואית דמוקי 
לה התם בשותקת ופירש רב נחמן כיון שעשאה שותפת בין הבנים 

נתן  אבדה כתובתה דבההיא קרקע כל שהוא ששייר לה שלא
לבניו מחלה כתובתה ודוקא קרקע כל שהוא אבל שייר לה וכתב 
לה מטלטלין כל שהוא לא אבדה כתובתה דכתובה עיקרה גובה 
ממקרקעי ולא ממטלטלי במסכת כתובות הלכך אמקרקעי 
סמכה דעתה ולכך לא עשו מטלטלין שיור לכתובתה דאם שייר 

לאשתו  לה הבעל מטלטלין ונתן לה כשחילק נכסיו לבניו וכתב
   מטלטלין כל שהוא לא אבדה כתובתה:

. לעולם אימא לך כל היכא דתני קרקע אמר ליה רב יוסף לאביי
דוקא הוא והכא גבי עבד היינו טעמא דלאו דוקא דבדין הוא דלא 
איבעי ליה למיתני מקרקעי אלא מטלטלי הוה ליה למיתני 

   בהדיא:
ע כל . במסכת פאה ר' עקיבא אומר קרקואיידי דקתני רישא

שהוא חייבת בפאה ובבכורים ולכתוב עליו פרוזבול ולקנות עמהן 
נכסים שאין להם אחריות בכסף בשטר ובחזקה דהני כולהו 
דוקא מקרקעי ולא מטלטלי תנא נמי סיפא קרקע אף ע''ג דהוא 
הדין בסיפא למטלטלי ומשום סידורא דכל שהן מתנו גבי הדדי 

בי פאה פאת שדך ובוידוי לא גרסי' בסדר המשנה דבשלמא ג
כתיב קרקע כל שהוא גבי בכורים כתיב ראשית פרי האדמה אשר 
נתתה לי ולכתוב עליה פרוזבול הכי תקון רבנן אם יש לו ללוה 
קרקע כותבין פרוזבול למלוה לגבות חובו בשביעית דדמי כמאן 
דאית ליה משכון דמקרקעי דלוה משתעבד ליה וגבי משכון לא 

ביה לא יגוש הואיל ואית ליה משמטא שביעית דלא קרינא 
משכון ולא רצו בית דין לעקור תקנת שביעית מן התורה. ולקנות 
עמהן נכסים שאין להם אחריות מקראי נפקא לן בקדושין אלא 
וידוי מעשר אע''ג דכתיב ביה (דברים כו) השקיפה ממעון קדשך 
וגו' ואת האדמה אשר נתתה לנו [וגו'] אפי' אין לו קרקע יתוודה 

לנו אכל ישראל קאי כדתנן במסכת מעשר שני (פ''ה מי''ד)  דהאי
מכאן אמרו ישראל וממזרים מתוודין אבל לא גרים ועבדים 
משוחררים שאין להם חלק בארץ אלמא אפי' אין לו קרקע אלא 

   שיהא ראוי הוא ואבותיו ליטול חלק בארץ:
. דאקשי לעיל למ''ד כדי פרנסתו כל ואמר ליה אביי לרב יוסף

   תנן וכל היכא דתנן כל שהוא מי לא בעינן שיעורא:שהוא 
   . בפרק ראשית הגז:והתנן

. ליטרא חמש רחלות גוזזות כל אחת ואחת משקל מנה ופרס
וחצי ליטרא חייבת בראשית הגז דברי ר' דוסא ומחמש צאן 
עשויות נפקא להו לבית הלל דבעינן חמש וחכמים אומרים ה' 

   רחלות וכו':
בין חמשתן ובלבד שיהו מחומשות כל אחת . מנה ופרס. אמר רב

יש בה צמר חומש של מנה ופרס אבל בציר מהכי כמאן דליתיה 
   דמי:

. מנה ופרס לכל אחת תנא סיפא נמי שיעורא זוטא שיעורא רבה
אבל מתני' דקתני כל שהוא דוקא הוא והלכך לא מכוונן שמעתא 

  דסבי:
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        אאאא    קנ,קנ,קנ,קנ, . 42
יָטא ָאַמר:  ׁשִ   ּפְ

ְלְטַלי ִלְפָלנְ " יּה ָקֵני,   - "ָיאִמּטַ ּתֵ ִמיׁשְ ׁשְ ל ָמאֵני ּתַ   ּכָ
י ְלַבר ָעֵרי. ֵמִחּטֵ    ּוׂשְ

ְלְטַלי ִלְפָלְנָיאכָּ " ָעֵרי, ַוֲאִפיּלּו ֵריַחִים ָהֶעְליֹוָנה ָקָנה,   - "ל ִמּטַ י ּוׂשְ   ֲאִפיּלּו ִחּטֵ
ְחּתֹוָנה ֵמֵריַחִים ְלַבר   , ַהּתַ

ְלֵטל" ִמּטַ ל ּדְ ְחּתֹוָנה ָקֵניֲאִפיּלּו ֵריַחִים  - "ּכָ    .ַהּתַ
  
  

  רשב"ם
. שכיב מרע מטלטלי אמר

בריא על ידי לפלניא והוא הדין ל
   קנין:

. והוא הדין לבר מחטי ושערי
   לבר מבהמותיו כן נראה בעיני:

. שרגילין אפי' ריחים העליונה
ליטלה משם כדי לתקנה אבל 
ריחים התחתונה במקומה 

   מתקנין אותה:
. כל שיכולין כל דמטלטל

לטלטלו שאינו מחובר לקרקע 
ממש ואע''פ שאין רגילין 

  לטלטלו:



    """""ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת    ––––מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' 
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        בבבב- - - - אאאא    קנ,קנ,קנ,קנ, . 43
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ֵמ  ְלְטָלא ּדָ ִמּטַ ְמַקְרְקָעא, אֹו ּכְ א ּכִ   י? ַעְבּדָ
  

ֵריּה  ַאָחא ַרבָאַמר ֵליּה  י ַרבלְ  ָאְוָיא ַרבּדְ  ּבְ   : ַאׁשִ
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

   :ָהִעיר ֶאת ַהּמֹוֵכר"

ים ָמַכר תִּ יִחין, ּבָ ין ּוֵבית, ּוֶמְרֲחָצאֹות, ּוְמָערֹות ׁשִ ּדִ ָלִחין ּוֵבית, ַהּבַ ְ   , ַהׁשּ
ְלְטִלין ֶאת לֹא ֲאָבל טַּ   . ַהּמִ

ָאַמר ּוִבְזַמן תֹוָכּה  ַמה ְוָכל ִהיא": ׁשֶ ּבְ ֶ   , "ׁשּ

ּה  ָהיוּ  ֲאִפיּלוּ  ֵהָמה ּבָ ן ֲהֵרי ֲעָבִדים אוֹ  ּבְ    .(בבא בתרא סח.) "ְמכּוִרין ּכּוּלָ
ֵמיִאי ָאְמַרּתְ ּבִ  ְלְטָלא ּדָ ִמּטַ ָלָמא ּכְ א,  -  ׁשְ ֵריׁשָ ן ּבְ ּבַ ּום ָהִכי ָלא ִמיְזּדַ   ִמׁשּ

א ִאי  ֵמיֶאּלָ ְמַקְרְקָעא ּדָ ן?  -  ָאְמַרּתְ ּכִ ּבַ אי ָלא ִמיְזּדַ   ַאּמַ
  

א ַמאי  ֵמי"ְוֶאּלָ ְלְטָלא ּדָ ִמּטַ   ? "ּכְ
  ַמאי 'ֲאִפיּלּו'? 

ָלא ָנֵייד.  ְלְטָלא ּדְ ּטַ ָנֵייד ִמּמִ ְלְטָלא ּדְ אֵני ִמּטַ א ַמאי ִאית ְלָך ְלֵמיַמר, ׁשָ   ֶאּלָ
  

ָנֵייד  אֵני ְמַקְרְקָעא ּדְ ֵמי, ׁשָ ְמַקְרְקָעא ּדָ יָמא ּכִ ָלא ָנֵייד. ֲאִפיּלּו ּתֵ ַקְרְקָעא ּדְ   ִמּמְ
  

י ַרבלְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַאׁשִ
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ל" :ְלַעְבּדוֹ  ַהּכֹוֵתב" ן ָיָצא - "ְנָכָסיו ּכָ   , חֹוִרין ּבֶ

יר ּיֵ ל ַקְרַקע ׁשִ הּוא ּכָ ן ָיָצא לֹא - ׁשֶ   . חֹוִרין ּבֶ
ְמעֹון י ׁשִ   : אֹוֵמר ַרּבִ

ן הּוא ְלעֹוָלם    ,חֹוִרין ּבֶ

ּיֹ ַעד ל" :אַמרׁשֶ י ִלְפלֹוִני ְנתּוִנין ְנָכַסי ּכָ ֶהן ֵמִרּבֹוא ֵמֶאָחד חּוץ, ַעְבּדִ ּבָ    .""ׁשֶ
  

יִמי ַרבְוָאַמר  ר ּדִ יָאַמר  יֹוֵסף ּבַ   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ה.  תּוּבָ ּיּור ֵאֶצל ּכְ ְלְטִלין ׁשִ ּיּור ֵאֶצל ֶעֶבד, ְולֹא ָעׂשּו ִמּטַ ְלְטִלין ׁשִ   ָעׂשּו ִמּטַ

  
  : ַנְחָמן ַרבלְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה וְ 

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  

ְלְטָלא הּוא,  א ִמּטַ   ַעְבּדָ
ּיּור,  ְלְטָלא ָהֵוי ׁשִ ְלְטָלא ְלִמּטַ   ּוִמּטַ

ה ְמַקְרְקָעא הּוא,  ָ ת ִאׁשּ תּוּבַ   ּכְ
ּיּור.  ְלְטָלא ִלְמַקְרְקָעא ָלא ָהֵוי ׁשִ   ּוִמּטַ

  
  ָאַמר ֵליּה:   קנ,ב 

לָ  ּום ּדְ א ַמְתִניַנן ָלּה. ֲאַנן ִמׁשּ יּטָ רּות ּגִ   או ּכְ
   

  

  רשב"ם
. עבדא כמטלטלי דמי איבעיא להו

נהי ודאי דעבדא כמקרקעי דמי 
לענין שבועה וקנין בכסף ובשטר 
ובחזקה דכל מילי דאורייתא דין 
מקרקעי יש להם מוהתנחלתם אבל 
לענין לשון בני אדם מיקרו להו 
מטלטלי וישנן בכלל מתנת מטלטלי 

   שהרי מטלטלי הוא או לא:
. היינו דלא אזדבן ליה ברישא

שא דמתניתין במאי דקתני ברי
היכא דמכר את העיר סתמא ולא 
אמר לו היא וכל מה שבתוכה לא 
קחשיב אלא מקרקעי אבל עבדים 
ומטלטלין לא נמכרו אלמא עבדא 
כמטלטלי דמי: ופרכינן אלא מאי 
עבדא כמטלטלי דמי א''כ מאי אפי' 
דקתני סיפא מכר את המטלטלין 
ואפי' עבדים ואי כמטלטלי דמי 

מע דאינו אמאי קאמר אפילו דמש
   דומה כל כך למטלטלין:

. אמאי אלא מאי אית לך למימר
קמפלגי בינן למטלטלין למיתני 
אפי' משום דשאני בין מטלטלי 
דניידי דהיינו עבדים למטלטלי דלא 
ניידי והלכך קתני בהו אפילו ה''נ 
ברישא איכא למימר דעבדא 
כמקרקעי דמי והאי דלא מיזדבני 

ם בכלל העיר דשאני להו לבני אד
בין מקרקעי דנייד למקרקעי דלא 
נייד וכיון דעיר מכר דהיינו 
מקרקעי דלא נייד לא אסיק 
אדעתיה למכור אלא מקרקעי דלא 
נייד דהיינו דומיא דעיר אבל היכא 
דאמר סתמא מקרקעי לפלניא 
עבדים בכלל והיכא דאמר סתמא 
מטלטלי לפלניא לעולם אימא לך 

   דאינו בכלל:
יכי . דכי העשו מטלטלי שיור

דקתני שייר קרקע כל שהוא לא 
יצא לחירות הכי נמי אם שייר 
   מטלטלי כל שהוא לא יצא לחירות:

ואמר ליה רבא לרב נחמן מאי 
. והשיב לו רב נחמן עבדא טעמא

מטלטלי דכיון דשייר מטלטלין 
לעצמו איכא למימר דעבדו שייר 
לעצמו שהוא מטלטלין ולא יצא 

   לחירות אלמא כמטלטלי דמי:
. לעולם אימא רב אשי לרבינאא''ל 

לך כמקרקעי והאי עשו מטלטלין 
שיור אצל העבד לאו היינו טעמא 
כדרב נחמן דאמר עבדא מטלטלי 

  הוא אלא כדפרישית טעמא:
דאנן משום דלאו כרות גיטא 

. עבד גמר לה לה מאשה מתנינן לה
דבעינן גט כריתות וכיון דיש לבעל 
העבד זכות בשטר שכתוב בו ששייר 

מטלטלי לעצמו לא הקנה לו קרקע ו
השטר לגמרי שגם זכות האדון 
כתוב בו הלכך לא קרינא ביה גט 
כריתות כענין זה פירש רבינו חננאל 
ורבותי שבלותי''ר וגם יש לפרש כך 
לעולם עבדא כי מקרקעי דמי וגבי 
גט אמאי חשבינן אפי' מטלטלין 
שיור אצל עבד היינו טעמא משום 

שזה דכריתות גמור בעינן וכיון 
שייר מטלטלין מאן לימא לן דלא 
היה בדעתו לשייר העבד בכלל 
המטלטלין אחרי שלא פירש מה הן 
המטלטלין ששייר ואע''ג דבדוכתא 
אחרינא עבדא כמקרקעי דמי מיהו 

  גבי כריתות לאו כריתות הוא:
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  : ַנְחָמן ַרבָאַמר  ָרָבאָאַמר 

בּו:  ְכּתְ ּיִ ה ַעד ׁשֶ ָ ל ִנְכֵסיֶהם"ֲחִמׁשּ   , ְוֵאּלּו ֵהן: "ּכָ
ִכיב ְמַרע,    ׁשְ

  ַעְבּדֹו, 
ּתֹו,    ִאׁשְ

  ּוָבָניו, 
  ַמְבַרַחת. 

  
ִכיב ְמַרע:    ׁשְ

ְתַנן:    ּדִ
ִכיב" ּכָ  ְמַרע ׁשְ    :ַתבׁשֶ

ל" יר "ַלֲאֵחִרים ְנָכָסיו ּכָ ּיֵ ל ַקְרַקע ְוׁשִ הּוא ּכָ ָנתוֹ  - ׁשֶ יֶמת ַמתְּ   , ַקּיֶ

יר לֹא ּיֵ ל ַקְרַקע ׁשִ הּוא ּכָ ָנתוֹ  ֵאין - ׁשֶ יֶמת ַמתְּ    ."ַקּיֶ
  

  ַעְבּדֹו:
ְתַנן:    ּדִ

ל' :"ַהּכֹוֵתב ן ָיָצא -  ֹ 'ְלַעְבּדו ְנָכָסיו ּכָ   , חֹוִרין ּבֶ
יר ּיֵ ל ַקְרַקע ׁשִ הּוא ּכָ ן ָיָצא לֹא - ׁשֶ    .(פאה ג, ח) "חֹוִרין ּבֶ

  
ּתֹו:    ִאׁשְ
ָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ְיהּוָדה ַרבּדְ   : ׁשְ

ּתֹו  ל ְנָכָסיו ְלִאׁשְ א -ַהּכֹוֵתב ּכָ ְטרֹוּפָ א ַאּפִ ָאּה ֶאּלָ    .לֹא ֲעׂשָ
  

ָניו:    ּבָ
ְתַנן:    ּדִ

ל "ַהּכֹוֵתב ּתוֹ  ְוָכַתב, ְלָבָניו ְנָכָסיו ּכָ ל ַקְרַקע ְלִאׁשְ הּוא ּכָ ָדה ,ׁשֶ ָתּה  ִאּבְ תּוּבָ    .(פאה ג, ז) "ּכְ
  

  וַמְבַרַחת: 
ל ְנָכֶסיָה'.  ְכּתֹוב: 'ּכָ ּתִ ָאַמר ָמר: ַמְבַרַחת ְצִריָכה ׁשֶ   ּדְ

  
ּיּור,  ְלְטֵלי ָהֵוי ׁשִ הּו ִמּטַ   ּוְבכּוּלְ

ה:  תּוּבָ   ְלַבר ִמּכְ
ַקְרְקֵעי  ַאּמְ ַנן.  -ּדְ ינּו ַרּבָ ּקִ   תַּ

ּטַ  ַנן.  -ְלְטֵלי ִמּמִ קּון ַרּבָ   לֹא ּתְ
  

  ָאַמר:  ַאֵמיָמר
ּיּור.  ֵעיַנְייהּו ָהֵוי ׁשִ ה, ְוִאיְתְנהּו ּבְ תּוּבָ ּכְ ְכִתיִבי ּבַ ְלְטֵלי ּדִ   ִמּטַ

   
  

  רשב"ם
. אמר רבא א''ר נחמן חמשה

נותני מתנה הן שאין דינן חלוק 
כל מנותני מקצת עד שיכתבו 

נכסיהם ואז דינן חלוק ממשייר 
קצת ממנו וכגון שלא שיירו כלום 
אפי' במטלטלין כדמסיק בסיפא 
לבר מכתובת אשה במקרקעי הוי 

   שיור ולא מטלטלי:
ואלו הן שכיב מרע עבדו אשתו 

. והשתא מפרש להו ובניו מברחת
ואזיל שכיב מרע כו' וכולהו כבר 
מפורשים בפרק זה וביש נוחלין 

ולקמן בסמוך  לבד ממברחת
אפרשנה: בניו דתנן הכותב נכסיו 
לבניו וכתב לאשתו קרקע כל 
שהוא אבדה כתובתה. אבל שייר 
לא אבדה דמגו דנחתא אהאי 
שיורא בשביל כתובתה נחתא נמי 
אכולהו נכסי כדאמר ביש נוחלין 
ההוא דפלגינהו לנכסיה לאתתיה 
ולבניה שייר חד דיקלא וכו' 

א ואסקי' התם מגו דנחתא אדיקל
   נחתא נמי אכולהו נכסי:
. כלומר מברחת דאמר מר כו'

אשה אלמנה שיש לה נכסים 
ודעתה לינשא ורוצה להבריח 
נכסיה מבעלה שלא יהא זכאי 
בנכסיה ואם תתאלמן או תתגרש 
יחזרו לה נכסיה ואם לא 
הוציאתן מרשותו קודם נשואין 
יזכה בהן בעל ואמרינן בכתובות 
צריכה שתכתוב כל נכסיה לאחר 

תם כיון דלא שיירה מידי אנן ס
סהדי דלא נתנה לזה אלא בשביל 
שרוצה לינשא ולכשתרצה יחזרו 
לה אבל אם שיירה כל שהוא קנה 
המקבל מתנה ולא יחזרו לה כל 
הנכסים עולמית וזה הדבר אינו 
כתוב בגמרא כך אלא מכללא 
שמעינן לה דאמרינן בכתובות 
בפרק האשה שנפלו לה נכסים 

חנילאי בר אידי (דף עט.) אמר רב 
אמר שמואל אני מורה הוראה 
אם יבא שטר מברחת לידי 
אקרענו ויהיב טעמא דלא שביק 
איניש לנפשיה ויהב לאחריני 
מיתיבי הרוצה שתבריח נכסיה 
מבעלה כיצד היא עושה כותבת 
שטר פסים לאחרים דברי רשב''ג 
וחכמים אומרים רצה משחק בה 
עד שתכתוב מהיום ולכשארצה 

ליה הכי הא לא  טעמא דכתבה
כתבה הכי קנינהו לוקח אמר ר' 
זירא לא קשיא הא בכולן הא 
במקצתן שמעינן מהכא היכא 
דכתבה כולן לא קנה לוקח ואף 
בעל לא קנה כדמשני התם 
עשאום כנכסים שאינן ידועין 
לבעל אליבא דר''ש אבל היכא 
דלא כתבה כולן צריכה שתכתוב 
מהיום ולכשארצה לא קנה 

   לוקח:
. הני חמשה ממטלטלי ובכולהו

הוי שיור שאם שייר מטלטלין 
   כשייר קרקע דמי:

. ואיתנהו בעינייהו הוי שיור
שהרי אשה גובה כתובתה מהם 
כדאמר אמימר בפרק אע''פ 
בכתובות (דף נה.) מטלטלי 
ואיתנהו בעינייהו בלא שבועה 
ואיכא למימר דאזדא אמימר 
לטעמיה דהא הכא אמימר נמי 

  קאמר לה:



    """""ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת    ––––מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' 
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   – "ְנָכַסי ִלְפָלְנָיא"ָאַמר: 

א ִאיְקֵרי 'ִנְכֵסי',    ַעְבּדָ
ְתַנן:    ּדִ

ל" :ַהּכֹוֵתב" ן ָיָצא - "ְלַעְבּדוֹ  וְנָכָסי ּכָ    .(פאה ג, ח) "חֹוִרין ּבֶ
  

  ַאְרָעא ִאיְקֵרי 'ִנְכֵסי', 
ְתַנן:    ּדִ

ׁש  "ְנָכִסים ּיֵ ֶכֶסף ִנְקִנין - ַאֲחָריּות ָלֶהן ׁשֶ ָטר ּבְ   .(קידושין כו.) "ּוַבֲחָזָקה ּוִבׁשְ
  

ִליָמא ִאיְקֵרי 'ִנְכֵסי   , 'ּגְ
ְתַנן:    ּדִ

ֵאיןוְ " א ִנְקִנין ֵאין - ַאֲחָריּות ָלֶהן ׁשֶ יָכהּבְ  ֶאּלָ   .(קידושין כו.) "ְמׁשִ
  

  זּוֵזי ִאיְקֵרי 'ִנְכֵסי', 
ְתַנן:    ּדִ

ֵאין"וְ  ׁש  ְנָכִסים ִעם ִנְקִנין - ַאֲחָריּות ָלֶהן ׁשֶ ּיֵ   , ַאֲחָריּות ָלֶהן ׁשֶ
ֶכֶסף ָטר ּבְ    .(קידושין כו.) ּוַבֲחָזָקה ּוִבׁשְ

  
י ָהא ּדְ  א ַרבּכִ ּפָ י חֹוַזאי,  ָהוּו ֵליּה  ּפַ ֵריַסר ַאְלֵפי זּוֵזי ּבֵ   ּתְ

מּוֵאל ַרבַאְקִניְנהּו ִניֲהֵליּה לְ  ר ׁשְ ֵביֵתיּה, ַאָחא ּבַ יָפא ּדְ ב ַאּסֵ   ַאּגַ
ָווְך.  יּה ַעד ּתָ י ֲאָתא ָנַפק ְלַאּפֵ   ּכִ

  
ָטָרא ִאיְקֵרי 'ִנְכֵסי',    ׁשְ

ָאַמר  הּדְ ר ַרּבָ   : ִיְצָחק ּבַ
ָטרֹות ֵהן: ָאַמר ' ֵני ׁשְ ָטר' ׁשְ ְ ֶדה ֶזה ִלְפלֹוִני, ְוִכְתבּו לֹו ֶאת ַהׁשּ ׂשָ   ְזכּו ּבְ

ָטר,  ְ ׁשּ   חֹוֵזר ּבַ
ֶדה.  ָ ׂשּ   ֵאינֹו חֹוֵזר ּבַ

ָטר':  ְ בּו לֹו ֶאת ַהׁשּ ְכּתְ ּתִ   'ַעל ְמָנת ׁשֶ
ֶדה.  ָ ׂשּ ין ּבַ ָטר ּבֵ ְ ׁשּ ין ּבַ   חֹוֵזר ּבֵ

  
יא ַרבוְ  ר ִחּיָ   : הּוָנא ַרבָאַמר  ָאִבין ּבַ

ה ׁשְ  לֹׁשָ   ָטרֹות ֵהן: ׁשְ
ֵרי  ֲאָמַרן,  -ּתְ   ָהֵני ּדַ

ִנינּו:   -ִאיָדְך  ָ ׁשּ אֹוָתּה ׁשֶ ָטר ּכְ ְ   ִאם ָקַדם מֹוֵכר ְוָכַתב ֶאת ַהׁשּ
ָטר "ּכֹוְתִבין  קנא,א  י ַעל ְוַאף ַלּמֹוֵכר ׁשְ ֵאין ּפִ    ,(בבא בתרא קסז:) "לֹוֵקַח  ׁשֶ

ָטר ְרַקע ִנְקָנה ׁשְ ּקַ ֶהֱחִזיק ֶזה ּבַ יָון ׁשֶ הּוא".  ּכֵ ל ָמקֹום ׁשֶ ּכָ   ּבְ
ִנינּו:  ָ ׁשּ   ְוזֹו ִהיא ׁשֶ

ֵאין "ְנָכִסים ָכִסים ִעם ִנְקִנין ַאֲחָריּות ָלֶהן ׁשֶ ׁש  ַהּנְ ּיֵ    ַאֲחָריּות, ָלֶהן ׁשֶ
ָטר ֶכֶסףּבְ     .(קידושין כו.) "ּוַבֲחָזָקה ּוִבׁשְ
  

ֵהָמה ִאיְקֵרי 'ִנְכֵסי',   ּבְ
ְתַנן:    ּדִ

יׁש  ְקּדִ ֶהן ְוָהְיָתה ְנָכָסיו "ַהּמַ ֵהָמה ּבָ י ְראּוָיה ּבְ ַח  ְלַגּבֵ   , ִמְזּבֵ
  , לעֹולֹות ְזָכִרים

ְכרוּ  ּוְנֵקבֹות ָלִמים ִזְבֵחי ְלָצְרֵכי ִיּמָ   .(שקלים ד, ז) "ׁשְ
 

  עֹופֹות ִאיְקֵרי 'ִנְכֵסי', 
ְתַנן:    ּדִ

יׁש  ְקּדִ ֶהן ְוָהיוּ  ְנָכָסיו "ַהּמַ ָבִרים ּבָ י ָהְראּוִיין ּדְ ַח ִמזְ  ְלַגּבֵ   , ּבֵ
ָמִנים, ֵיינֹות   . (שקלים ד, ח) וכו' ְועֹופֹות" ׁשְ

  
ין ִאיְקֵרי 'ִנְכֵסי',  ִפּלִ   ּתְ

ְתַנן:    ּדִ

  רשב"ם
. פסקי הלכות הן שפוסק נכסי לפלניא אמר

הגמ' שכיב מרע שאמר נכסיי לפלניא א''נ 
בבריא שהקנה בסודר ואמר נכסיי לפלניא 
ובא הגמרא לפרש איזו דבר קרוי ממון והוא 
הדין אם אמר בלשון לע''ז אויי''ר או בלשון 

   שמכנין הממון דין נכסיי לפלוני נוהג בו:
והרי הוא . כמו כסף וזהב עבדא מקרי נכסי

   בכלל המתנה:
   . בקדושין:דתנן

. והקרקעות נכסים שיש להם אחריות
אחריות כל מלוה וחוב וכתובה נסמכין עליהן 
לפי שאין דליקה שולטת בהן ואינן אובדין 

   וקתני בהן לשון נכסים:
. היינו מטלטלין וארישא ושאין להם אחריות

קאי דמיקרו נכסים וכמאן דמיתני נכסים 
   ריות:שאין להם אח

. שאם נקנין עם נכסים שיש להן אחריות
מכר אדם או נתן לחבירו מטלטלין וקרקעות 

   החזיק בקרקעות קנה מטלטלין:
. כלומר ומניין לנו דנכסים כי הא דרב פפא

שאין להם אחריות הנקנין עם נכסים שיש 
להן אחריות מיירי נמי במעות ומנלן דמעות 

בע נמי נקנו על ידי קרקעות והלא אין מט
נקנית בחליפין ועל ידי קרקעות מנלן כי הא 
דרב פפא כו' אקנינהו ניהליה לרב שמואל 

   ההולך שם בקנין סודר:
. שהקנה לו בסודר אגב אסיפא דביתיה

קרקע כניסת ביתו ואגבו הקנה לו המעות 
בתורת הרשאה המפורשת בבבא [קמא] (דף 
ע.) אי נמי הלך והחזיק הקרקע והקנה לו 

שהן אלמא מעות מיקרי  המעות כל מקום
   נכסי:

. מקום ויש מפרשין חצי הדרך עד תווך
ומפרשין נמי שלא יחזיק בהן לעצמו ולא היא 
דכיון דכתב בהרשאה וכל מאן דמתעני ליה 
מן דינא קבלתי בין לזכות בין לחובה מינה 
שמעינן דשליח שווייה הכי מפרש בבבא 

   [קמא] (שם):
   רך פלוני:. הקנה להן בסודר לצוזכו בשדה זו
. מייפוי כח דשטר יכול לחזור בו חוזר בשטר

   כל זמן שלא נמסר השטר לאותו פלוני:
. אחרי שכבר זכו בקנין או ואינו חוזר בשדה

   בחזקה וזכין לאדם שלא בפניו:
. עניני שטרות הן ולא בא לחלוק אלא שלשה

   להוסיף:
. מכירה להיות אם קדם מוכר וכתב שטר

ירצה למכרו לשדהו מזומן ללוקח כל שעה ש
לא יהא עיכוב במעותיו בשביל כתיבת השטר 
ולכך קדם והכתיבו והוא יכול לעשות כן 

כותבין שטר למוכר אף על פי  כאותה ששנינו
שאין כו'. דאינו חוב אלא למוכר וכיון שהוא 

   רוצה יכתוב לו:
. מסקנא כיון שהחזיק זה בקרקע כו'

דמילתא דרב הונא היא אם קדם מוכר וכתב 
לו את השטר ואח''כ מכר לזה את השדה כיון 
שהחזיק הלוקח בשדה נקנה לו השטר בכל 
מקום דאין אדם יכול לעכבו דלדעת כן מכר 
לו את השדה שיזכה הלוקח בשטר הנכתב לו 
לשמו וכשהחזיק בשדה נקנה לו השטר 
כדתנן נכסים שאין להן אחריות כו' אלמא 

   שטר מיקרי נכסים שאין להן אחריות:
. במסכת שקלים בפ''ד (משנה ז) דתנן

המקדיש נכסיו והיה בהן בהמה הראויה על 
גבי המזבח זכרים ונקבות רבי אליעזר אומר 
זכרים ימכרו לצרכי עולות ונקבות ימכרו 
לצרכי זבחי שלמים ודמיהם יפלו עם שאר 
נכסים לבדק הבית ר' יהושע אומר זכרים 
עצמן כו' ובמס' תמורה (דף לא:) מפרש 

   הו:פלוגתיי
. גם זו שנויה במסכת יינות שמנים כו'

   שקלים:
. במס' ערכין המקדיש נכסיו מעלין לו דתנן

תפילין כלומר אף תפלין הקדש ומעלין לו 
בדמים ופודן בשוויהן אלמא מדחל עלייהו 

  הקדש מיקרי נכסי שהרי נכסיו הקדיש:
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יׁש  ְקּדִ ין" לוֹ  ַמֲעִלין ְנָכָסיו "ַהּמַ ִפּלִ   . (ערכין כג:) תְּ
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
  ֵסֶפר ּתֹוָרה ַמאי? 

  
ן,  ּבַ לֹא ִמְזּדַ יָון ּדְ   ָלאו 'ִנְכֵסי' הּוא.  -יּה ָאסּור ְלַזּבּונֵ ּדְ ּכֵ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ן ִללְ  ּבַ ִמְזּדַ יָון ּדְ הּכֵ ָ א ִאׁשּ ָ   'ִנְכֵסי' הּוא?  - מֹוד ּתֹוָרה ְוִליׂשּ

  
יקּו.    ּתֵ

  
  
  

  רשב"ם
. מי מיקרי נכסי ספר תורה

כתפילין דמו או דלמא תפילין 
נו טעמא דהוי מלבוש אבל היי

ספר מצוה היא ולא נכסי ואע''פ 
שיכול למכרו לא מיקרי נכסי 

   תיקו:



    """""ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת    ––––מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' 
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יִמי ְוַרב יֹוֵסף( י ַאְחָווָתא ַרב טֹוִבי ְוַרב ּדִ ְרּתֵ ַעְמָרם ִמּתַ יּה ּדְ   . )ִסיָמן: זּוְטָרא ִאיּמֵ
  

ר זּוְטָרא ַרביּה ּדְ ִאיּמֵ  א ּבַ   , טֹוִבּיָ
ַתִביְנהּו ְלִנְכָסּה לְ  ר זּוְטָרא ַרבּכְ א ּבַ ָבֲעָיא ְלִאְנסּוֵבי ֵליּה לְ  טֹוִבּיָ   , ְזִביד ַרבּדְ
ּה,  ְרׁשָ   ִאיְנִסיָבא ְוּגֵ

יּה ּדְ  יָבי ַרבָאְתָיא ְלַקּמֵ ר ּבֵ ֵיי ּבַ   , ַאּבַ
ּום ִאְנסּוֵבי, ְוָהא ִאיְנִסי   ָבא, ָאַמר: ִמׁשּ

ֵריּה  הּוָנא ַרבָאַמר ֵליּה  ַע  ַרבּדְ  ּבְ   : ְיהֹוׁשֻ
י מּוַלְייָתא?!  ָאתּו ִמּמּוָלֵאי ָאְמִריתּו ִמיּלֵ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ּה,  ְעּתָ ְלָיא ּדַ לֹא ּגָ י ֵהיָכא ּדְ ָאַמר ַמְבַרַחת ָקֵני, ָהֵני ִמיּלֵ   ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ
וּ  ִמׁשּ ּה ּדְ ְעּתָ ְלָיא ּדַ ה.ֲאָבל ָהָכא ּגָ ְרׁשָ   ם ִאיְנסּוֵבי הּוא, ְוָהא ִאיְנִסיָבא ְוִאיּגַ

   
  

יּה ּדְ  ר ָרִמיִאיּמֵ   , ָחָמא ּבַ
יְנהּו ְלִנְכָסּה לְ  ַתְבּתִ אֹוְרָתא ּכְ ר ָרִמיּבְ   , ָחָמא ּבַ

יְנהּו לְ  ַתְבּתִ ַצְפָרא ּכְ ר עּוְקָבא ַרבּבְ   . ָחָמא ּבַ
ר ָרִמיֲאָתא  יּה ּדְ  ָחָמא ּבַ ת ַרבְלַקּמֵ ׁשֶ ִנְכֵסי :ׁשֵ    .אֹוְקֵמיּה ּבְ

ר עּוְקָבא ַרבֲאַזל  יּה ּדְ  ָחָמא ּבַ ִנְכֵסיַנְחָמן ַרבַקּמֵ    .: אֹוְקֵמיּה ּבְ
ת ַרבֲאָתא  ׁשֶ יּה ּדְ  ׁשֵ   , ַנְחָמן ַרבְלַקּמֵ

ר ָחָמא?    ָאַמר ֵליּה: ַמאי ַטֲעָמא אֹוְקֵמיּה ָמר ְלַרב עּוְקָבא ּבַ
ּה, ְוָהא  ָהְדָרא ּבָ ּום ּדְ ִכיָבא! ִאי ִמׁשּ   ׁשְ

מּוֵאלָאַמר ֵליּה: ָהִכי ָאַמר  ָנתֹו. ׁשְ ַמתְּ ִאיּלּו ָעַמד חֹוֵזר, חֹוֵזר ּבְ ל ׁשֶ   : ּכָ
מּוֵאל ְלַעְצמֹו, ְלַאֵחר ִמי ָאַמר?!  ָאַמר ׁשְ   ֵאימּור ּדְ

ין ְלַאֵחר.  ין ְלַעְצמֹו ּבֵ מּוֵאל: ּבֵ ֵפירּוׁש ָאַמר ׁשְ   ָאַמר ֵליּה: ּבְ
   

  
יּה ּדְ  ָטַראי,  ֲחִסיָדא ְמָרםַע  ַרבִאיּמֵ ׁשְ   ֲהָוה ָלּה ְמלֹוָגא ּדִ

ִרי.  ְכָבא ָאְמָרה: ֶליֱהֵוי ְלַעְמָרם ּבְ י ָקא ׁשָ   ּכִ
יּה ּדְ  ָאֵתי ֲאחּוהַּ  ְך! ַנְחָמן ַרבְלַקּמֵ   , ָאְמרּו ֵליּה: ְוָהא לֹא ָמׁשַ

מּו.  ְכתּוִבין ְוִכְמסּוִרין ּדָ ִכיב ְמַרע ּכִ ְבֵרי ׁשְ   ָאַמר ְלהּו: ּדִ
   

  
יּה ּדְ  ר טֹוִבי ַרבַאְחּתֵ ָנה ַרב ּבַ   , ַמּתָ

יְנהּו ְלִנְכָסּה לְ  ַתְבּתִ ר טֹוִבי ַרבּכְ ָנה ַרב ּבַ ַצְפָרא.  ַמּתָ   ּבְ
ר ַאַחְדבֹוי ַרבְלַפְנָיא ֲאָתא  ָנה ַרב ּבַ ָכה ָלּה,  ַמּתָ   ּבָ

ַנן ּוָמר ָלאו צּוְרָבא ֵמ  א ָאְמִרי ָמר צּוְרָבא ֵמַרּבָ ּתָ ַנן! ָאַמר ָלּה: ָהׁשְ   ַרּבָ
יְנהּו ִניֲהֵליּה. ַתְבּתִ   ּכְ

יּה ּדְ    ָאַמר ֵליּה:  ַנְחָמן ַרבֲאָתא ְלַקּמֵ
מּוֵאלָהִכי ָאַמר  ָנתֹו. ׁשְ ַמּתְ ִאיּלּו ָעַמד חֹוֵזר, אף חֹוֵזר ּבְ ל ׁשֶ   : ּכָ

  
   

יּה ּדְ  יִמי ַרבַאְחּתֵ ר ּדִ יָסא,  יֹוֵסף ּבַ ַפְרּדֵ יְסְקָתא ּדְ   ֲהָוה ָלּה ּפִ
ל ֵאיַמ  א ּכָ ֲהַות ָחְלׁשָ   ֲהָוה ַמְקְנָיא ֵליּה ִניֲהֵליּה,  -ת ּדַ

ּה.  -ְוִכי ָקְייָמא    קנא,ב   ֲהַות ָהְדָרא ּבָ
א,    ִזיְמָנא ֲחָדא ָחְלׁשָ

א ְקֵני,  ְלָחה ֵליּה: ּתָ   ׁשָ
ֵעיָנא.  ַלח לה: ָלא ּבָ   ׁשָ

ָבֵעית.  ל ֵהיָכא ּדְ א ְקֵני ּכָ ְלָחה ֵליּה: ּתָ   ׁשָ
יָרּה וְ  ּיְ ּה, ֲאַזל ׁשִ   ָקנּו ִמיּנָ

ּה.  י ָקְייָמא ֲהַדָרא ּבָ   ּכִ
יּה ּדְ    , ַנְחָמן ַרבֲאַתאי ְלַקּמֵ
א.  ַלח ֵליּה: ּתָ   ׁשָ

ּה!  יָרּה ְוָקנּו ִמיּנָ ּיְ   לֹא ֲאָתא, ָאַמר: ַמאי ֵאיֵתי? ָהא ׁשִ

  רשב"ם
. וכן פירשה לו משום דקבעי לאינסובי לרב זביד

בהדיא כדמוכח בסיפא דגליא דעתה משום דבעיא 
לאינסובי היא נותנתן לזה דאין זה אלא להבריח 

  מבעלה:
   . ותבעה נכסה מבנה:ואיגרשה

. והפסידה דקנה בנה ולא אהני גלויי אינסיבא והא
דעתה אלא להכי שאילו לא היתה ניסת לרב זביד לא 
תתקיים המתנה אבל השתא דאינסיבא נתקיימה 

   המתנה:
. דאביי אביו ממשפחת בית עלי כדאמרינן ממולאי

(ר''ה דף יח.) אביי ל) ורבא ממשפחת בית עלי קאתו 
ר אזל לממלא וזהו שם מקומן בבראשית רבה ר' מאי

   ראה אותן שהם שחורי ראש כו':
. בעלי מומין שאין בהן ממש כמו שקל מילי מולייתא

   מוליא ושדא בנצא גבשושית (לעיל דף נד.):
. יש מפרשים היינו גבי אפילו למאן דאמר מברחת קני

ההוא מעשה דאימיה דרב שמואל בר אבא מאקרוקנא 
דהתם בפרק החובל (ב''ק דף פח.) ולאו מלתא היא 

בחיי בעלה כתבה נכסי מלוג שלה לבנה לזכות בהן 
אחר מיתת בעלה והכי מפרשינן לה אפי' לרבנן דפליגי 
ארשב''ג בכתובות בפרק האשה שנפלו לה נכסים (דף 
עט.) ואמרי רצה משחק בה ומעכב המתנה לעצמו 

   וקנה הכל ולעיל פרישית לה:
. דאמרי רבנן רצה משחק בה וקנה היכא הני מילי

בא סתמא ולא גליא דעתה דמשום אינסובי הוא דיה
   ולא נודע שלהבריח מתכוונת:

. מברחת אבל הכא גליא דעתה דמשום אינסובי
מבעלה ולדעת כן שיחזרו לה אחר גירושין והרי 
אינסיבא ואיגרשא הכא מודו רבנן דלא קני אלא יחזרו 
לה נכסים כדאמרינן נמי התם עד שתכתוב מהיום 

יא דעתה כמאן דכתבה ליה הכי ולכשארצה דכיון דגל
   דמי:

. ומסקנא אחרון קנה משום אימיה דרמי בר חמא כו'
דהדרא בה מראשון ובפרק מי שהיה נשוי בכתובות 
(דף צד:) איכא מעשה אחריני אימיה דרמי בר חמא 
בצפרא כתבתינהו לנכסי לרמי בר חמא לאורתא 
כתבתינהו לרב עוקבא אתא רמי בר חמא לקמיה דרב 

מיה בנכסי אתא רב עוקבא בר חמא לקמיה ששת אוק
דרב נחמן אוקמיה בנכסי ומסקנא שודא דדייני 
ולהקדמה לא חיישינן הואיל וביום אחד נכתבו מיהו 
ההוא מיבעיא לן לאוקמה במתנת בריא והא דהכא 
בשכיב מרע ובשכיב מרע לא שנא ביום אחד לא שנא 

   בשני ימים אחרון קני דהא הדר ביה מקמיה:
. דבשלמא אם לא מתה תנן לא שייר קרקע והא מתה

כל שהוא אין מתנתו מתנה וכמו שחזרה מן הראשון 
כשנתנה לשני תחזור בה מן השני נמי אם תרצה אבל 
עתה שמתה תתקיים מתנה ראשונה ויקנה ראשון 
שהרי היא נתנה במתנת שכ''מ ודבריה ככתובין 
וכמסורין כשמתה ולא אמרינן דייתיקי מבטלת 

   כי סבירא ליה:דייתיקי וה
. וזאת האשה מאחר שאם עמדה כל שאילו עמד כו'

היתה חוזרת הועילה חזרתה מן הראשון אע''פ שמתה 
   וקנה שני וכן הלכה:

. היכא דחזר בו החולה אימור דאמר שמואל לעצמו
ושייר לעצמו ולא נתנה לאחרים הויא חזרתו חזרה 
אע''ג דמית אבל הכא דחזר בו מראשון ונתן לאחר 

   לאו חזרה גמורה היא: שמא
. כרך של שטרות אי נמי נרתק מלא מלוגא דשטרי

   שטרות:
. כגון שקנו מידה אי נמי בלא קנין הני לעמרם בני

   וכגון דלא שיירה מידי:
   . רב עמרם האי מלוגא דשטרי בחייה:והא לא משך
. כולי עלמא שאחי שנתת לו מתנה הוי השתא אמרי

   צורבא מרבנן:
. ובתרא כל שאילו עומד חוזר כו'הכי אמר שמואל 

  קני. פיסקתא. כמו פיסקא חתיכת קרקע:
. כדתנן לא שייר קרקע כל כי הות קיימא הדרא בה

   שהוא אין מתנתו מתנה:
. בא עתה אלי וקנה השדה תא וקני כל היכא דבעית

   בקנין גמור בכל ענין שתרצה שלא אוכל לחזור:
דה אלא . לא רצה לקבל כל השאתא ושייר וקנו מינה

שייר לעצמה מעט דהוה ליה מתנה מקצת ועל ידי קנין 
דקים לן לקמן דלא מצית הדרא בה אלא אם כן מצוה 
מחמת מיתה דמגלי דעתיה דמחמת מיתה קיהיב ואי 

  קאי הדר ביה:
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ָמא  ע ּדָ ָלא ַמּבַ ִסיְלָוא ּדְ ַלח ֵליּה: ִאי לֹא ָאֵתית, ָמֵחיָנא ָלְך ּבְ   ׁשָ
ה? ָאַמר לְ    הּו ְלָסֲהֵדי: ֵהיִכי ֲהָוה ַמֲעׂשֶ

ָתא!  ָקא ִמיָתה ַהְך ִאיּתְ   ָאְמרּו ֵליּה: ָאְמָרה ָהִכי: ַווי ּדְ
ה ֵמֲחַמת ִמיָתה חֹוֵזר. ה ֵמֲחַמת ִמיָתה, ּוְמַצּוֶ ן, ֲהָוה ְמַצּוֶ   ָאַמר ְלהּו: ִאם ּכֵ

  
  

  רשב"ם
. קוץ בסילוא דלא מבע דמא

שמכאיב ואין יציאת דם ניכר בו 
   דהיינו נידוי:

   . העדים:אמרו ליה
   שילחה בשביל אחיה:. כשאמרה

. ולא ווי כי מיתה הך איתתא
תראה את אחיה שאינו רוצה 

   לבא אלי:
. א''כ מצוה מחמת מיתה היא

וכל מצוה מחמת מיתה חוזר 
בין במתנה במקצת בין במתנה 
בלא שיור ואפילו קנו מידו אי 
קאי מחליו הדר בכולהו בידוע 
שלא היה קנין אלא מחמת 
 מיתה הואיל והיה מתאונן על
מיתתו בעת צוואתו והכי 

  פסקינן לקמן:



    """""ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת    ––––מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' 
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            בבבב    קנא,קנא,קנא,קנא, . 47
ַמר:    ִאיּתְ

ִמְקָצת,  ִכיב ְמַרע ּבְ ַנת ׁשְ   ַמּתְ
יּה ּדְ ֲא  ַנן ַקּמֵ ֵמיּה ּדְ  ָרָבאַמרּוָה ַרּבָ ְ ֵריּה  זּוְטָרא ָמרִמׁשּ ֵמיּה ּדְ  ַנְחָמן ַרבּדְ  ּבְ ְ ָאַמר ִמׁשּ   : ַנְחָמן ַרבּדְ

ִכיב ְמַרע;  ַנת ׁשְ ַמּתְ ִריא, ַוֲהֵרי ִהיא ּכְ ַנת ּבָ ַמּתְ   ֲהֵרי ִהיא ּכְ
ִאם ָעַמד  ִריא ׁשֶ ַנת ּבָ ַמּתְ   ר, ֵאינֹו חֹוזֵ  -ֲהֵרי ִהיא ּכְ

ִכיב ְמַרע ַנת ׁשְ ַמּתְ ֲעָיא ִקְנָין.  - ַוֲהֵרי ִהיא ּכְ לֹא ּבָ   ּדְ
  

   :ָרָבאָאַמר ְלהּו 
ַרב ַנְחָמן,  יְתלּו ּבּוֵקי ְסִריִקי ּבְ   ָלאו ָאִמיָנא ְלכּו: לֹא ּתִ

ִריא,   : ַנְחָמן ַרבָהִכי ָאַמר  ַנת ּבָ ַמּתְ   ֲהֵרי ִהיא ּכְ
  ּוָבֲעָיא ִקְנָין. 

  
  : ַנְחָמן ַרבלְ  אָרָב ֵאיִתיֵביּה 

יר ּיֵ ל ַקְרַקע "ׁשִ הּוא ּכָ ָנתוֹ  ׁשֶ יֶמת ַמתְּ   ",ַקּיֶ
יּה ַמ  לֹא ָקנּו ִמיּנֵ   !אי ָלאו ּדְ
  

יּה.  ָקנּו ִמיּנֵ   לֹא, ּדְ
  

  ִאי ָהִכי, ֵאיָמא ֵסיָפא: 
יר "לֹא ּיֵ ל ַקְרַקע ׁשִ הּוא ּכָ ָנתוֹ  ֵאין ׁשֶ יֶמת ַמתְּ    ",ַקּיֶ

יּה, ַאּמַ  ָקנּו ִמיּנֵ יֶמת? ְוִאי ּדְ ָנתֹו ַקּיֶ   אי ֵאין ַמּתְ
  

  ָאַמר ְלהּו: 
מּוֵאלָהִכי ָאַמר    : ׁשְ

ל ְנָכָסיו ַלֲאֵחִרים,  ַתב ּכָ ּכָ ִכיב ְמַרע ׁשֶ   ׁשְ
דֹו, ָעַמד  נּו ִמּיָ ּקָ י ׁשֶ   חֹוֵזר,  -ַאף ַעל ּפִ

ּלא ָהָיה ִקְנָין ָידּוַע ׁשֶ א ֵמֲחַמת ִמיָתה.  ,470ּבְ   ֶאּלָ
  

ְרׁשִ  ַרבֵאיִתיֵביּה  אְמׁשָ   : ָרָבאלְ  ּיָ
ָהְיָתה חֹוָלה,  ֵני רֹוֵכל ׁשֶ ל ּבְ ן ׁשֶ ִאּמָ ה ּבְ   ַמֲעׂשֶ

י"ְוָאְמָרה:  ֵביָנִתי ְלִבּתִ ֵתן ּכְ ּנָ ר ָמֶנה, וּ , ְוהּוא, ּבִ "ּתִ ֵנים ָעׂשָ ָבֶריָה ׁשְ ימּו ּדְ   !ֵמָתה, ְוִקּיְ
  

ה ֵמֲחַמת ִמיָתה.  -ָהָתם  ְמַצּוֶ   ּבִ
  

  : ָרָבאלְ  ָרִביָנאֵאיִתיֵביּה 
י וּ "ָהאֹוֵמר: " תִּ ט ֶזה ְלִאׁשְ נּו ּגֵ יתְּ ְחרּור ֶזה ְלַעְבּדִ ַטר ׁשִ נּו ְלַאַחר ִמיָתה,  - , ּוֵמת"ׁשְ   לֹא ִיתְּ

נּו ָמֶנה ִלְפלֹוִני" נּו ְלַאַחר ִמיָתה -, ּוֵמת "תְּ   ! (גיטין יג.) "ִיתְּ
יּה?  לֹא ָקנּו ִמיּנֵ אי ּדְ   ּוִמּמַ

ט,  ּגֵ   ּדּוְמָיא ּדְ
ט ָלאו  ר ִקְנָין, ַמה ּגֵ   ּבַ

יּה ַאף ַה  לֹא ָקנּו ִמיּנֵ    !אי ַנִמי ּדְ
  

ה ֵמֲחַמת ִמיָתה. -ָהָתם ַנִמי  ְמַצּוֶ   ּבִ
  

ֵריּה  הּוָנא ַרב ַע  ַרבּדְ  ּבְ   ָאַמר:  ְיהֹוׁשֻ
ָעְלָמא  ה ֵמֲחַמת ִמיָתה ּבְ ֲעָיא ִקְנָין,  -ְמַצּוֶ   ּבָ

ל נְ  ק ּכָ ְמַחלֵּ יָתא, ּבִ ְנָיא ָהֵני ַמְתִנּיָ , ְוִכי ּתַ ְויּוהָּ ִכיב ְמַרע ׁשָ ַנת ׁשְ ַהִהיא ַמּתְ   ָכָסיו, ּדְ
  

  ְוִהְלְכָתא: 
ִמְקָצת  ִכיב ְמַרע ּבְ ַנת ׁשְ ֲעָיא ִקְנָין,  -ַמּתְ ֵמת. ּבָ ב ּדְ   ְוַאף ַעל ּגַ

ה ֵמֲחַמת ִמיָתה  ֵמת -ְמַצּוֶ ֲעָיא ִקְנָין, ְוהּוא ּדְ ָקנּו ִמינֵּ  - ָעַמד  .לֹא ּבָ ב ּדְ   יּה. חֹוֵזר, ְוַאף ַעל ּגַ

                                                           

ה) הוגה ע"פ הגהות הב"ח ועוד. בדפוס: 470   (ְמַצּוֶ

  רשב"ם
איתמר מתנת שכיב מרע 

. שלא היה בה קנין במקצת
והיא אותה מתנה ששנינו שייר 
קרקע כל שהוא מתנתו מתנה 
שאם עמד אינו חוזר דכיון דהוי 
בה שיור כך היה דעתו שאם 
יעמוד לא יחזור ולכך שייר 

   לעצמו מה ששייר:
 .והרי היא כמתנת שכיב מרע

שאין בה שיור דלא בעיא קנין 
ואם מת קנה ואם עמד אינו 

   חוזר:
. וכיון דקנו מיניה ובעיא קנין

אם עמד אינו חוזר דאיכא קנין 
ושיור וכל שכן דאם מת קנה 
אבל בלא קנין אפילו מת לא 
קנה וכ''ש אם עמד חוזר והכי 

   פסקינן לקמן:
. איתיביה רבא לרב נחמן

ממתני' שייר קרקע כל שהוא 
' דהיינו מתנת שכיב מרע כו

   במקצת:
אימא סיפא אם לא שייר קרקע 

. אם כל שהוא אין מתנתו מתנה
   יעמוד מחליו ואם מת קנה:

ואי דקנו מיניה אמאי לא הויא 
. שאם יעמוד לא מתנתו מתנה

   יחזור:
בידוע שלא היה קנין אלא 

. הואיל ולא שייר מחמת מיתה
ואע''פ שלא צוה מחמת מיתה 

   בהדיא:
   . שם אדם:רוכל

. בית נפש נושק''א כבינתי
בלע''ז והוא לשון כבינות 
דרחלות במסכת שבת (דף נד.) 

   שמכבנין אותן למילת:
. וקיימו חכמים את דבריה

אע''פ דמתנת מקצת בלא קנין 
הואי דמדקתני דבריה משמע 

   דברים בלא קנין הואי:
. התם במצוה מחמת מיתה

שהזכירה דמדאגת מיתה היא 
ה מחמת מיתה מחלקת דמצו

לא בעי קנין היכא דמת בין 
איכא שיור בין ליכא שיור והכי 

  פסקינן לקמן:
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    אאאא    קנב,קנב,קנב,קנב, . 48
ַמר    קנב,א   ִאיּתְ

ּה ִקְנָין,  תּוב ּבָ ּכָ ִכיב ְמַרע ׁשֶ ַנת ׁשְ   ַמּתְ
י ֵמיּה ּדְ  ַרב ּבֵ ְ   ָאְמִרי:  ַרבִמׁשּ

י.  ֵרי ִריְכׁשֵ ֵביּה ַאּתְ   ַאְרּכְ
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ּה,    ָלא ָיַדְעָנא ַמאי ָאדּון ּבָ
  

י ֵמיּה ּדְ  ַרב ּבֵ ְ ֵב  ַרבִמׁשּ י. ָאְמִרי: ַאְרּכְ ֵרי ִריְכׁשֵ   יּה ַאּתְ
ִכיב ְמַרע;  ַנת ׁשְ ַמּתְ ִריא, וֲהֵרי ִהיא ּכְ ַנת ּבָ ַמּתְ   ֲהֵרי ִהיא ּכְ

ִאם ָעַמד  ִריא, ׁשֶ ַנת ּבָ ַמּתְ   ֵאינֹו חֹוֵזר,  -ֲהֵרי ִהיא ּכְ
ִאם ָאַמר ַהְלָוָאתֹו ִלְפלֹוִני  ִכיב ְמַרע, ׁשֶ ַנת ׁשְ ַמּתְ   ִני. ַהְלָוָאתֹו ִלְפלוֹ  -ֲהֵרי ִהיא ּכְ

מּוֵאלוּ  ּה,  ׁשְ   ָאַמר: ָלא ָיַדְעָנא ַמאי ָאדּון ּבָ
ָטר,  ׁשְ א ּבִ ַמר ְלַהְקנֹותֹו ֶאּלָ א לֹא ּגָ ּמָ   ׁשֶ

ָטר ְלַאַחר ִמיָתה.    ְוֵאין ׁשְ
  

מּוֵאל;  ׁשְ מּוֵאל ַאּדִ ׁשְ ַרב, ְוּדִ ַרב ַאּדְ   ְוָרֵמי ּדְ
ַלח  ׁשָ ֵמיּה ּדְ  ָרִביןּדְ ְ יִמׁשּ הוּ  ַרּבִ   : ַאּבָ

ַלח ֱהוּו יָ  ָ ׁשּ יְדִעי ׁשֶ ּום  ֶאְלָעָזר ַרּבִ ינוּ ַלּגֹוָלה ִמׁשּ   : ַרּבֵ
ָאַמר:  ִכיב ְמַרע ׁשֶ   ֵאין ּכֹוְתִבין ְונֹוְתִנין,  -, ּוֵמת "ְתבּו ּוְתנּו ָמֶנה ִלְפלֹוִניכִּ "ׁשְ

ָט  ָטר, ְוֵאין ׁשְ ׁשְ א ּבִ ַמר ְלַהְקנֹותֹו ֶאּלָ א לֹא ּגָ ּמָ   .ר ְלַאַחר ִמיָתהׁשֶ
מּוֵאלָאַמר  ְיהּוָדה ַרבְוָאַמר    : ׁשְ

  ִהְלְכָתא: 
  ּכֹוְתִבין ְונֹוְתִנין.

ַרב,  ַרב ַאּדְ ָיא ּדְ   ַקׁשְ
מּוֵאל!  ׁשְ מּוֵאל ַאּדִ ׁשְ ָיא ּדִ   ַקׁשְ

  
ָיא:  ַרב לֹא ַקׁשְ ַרב ַאּדְ   ּדְ

יּה,  -ָהא  ָקנּו ִמיּנֵ   ּדְ
יּה.  -ָהא  לֹא ָקנּו ִמיּנֵ   ּדְ

  
מּוֵאל לֹא ַקׁשְ  ׁשְ מּוֵאל ַאּדִ ׁשְ   ָיא: ּדִ

ה ֶאת ּכֹ  ְמַיּפֶ   חֹו. ּבִ
  

ר ַנְחָמן ַרבְיֵתיב    , ָרָבאֲאחֹוֵריּה ּדְ  ִיְצָחק ּבַ
יּה ּדְ  ָרָבאִויֵתיב     ַנְחָמן ַרבַקּמֵ

יּה: ִמי ָאַמר  ֵעי ִמיּנֵ מּוֵאלָקא ּבָ   : ׁשְ
ָטר ְלַאַחר ִמיָתה?  ָטר, ְוֵאין ׁשְ ׁשְ א ּבִ ַמר ְלַהְקנֹותֹו ֶאּלָ א לֹא ּגָ ּמָ   ׁשֶ

מּוֵאלָאַמר  ְיהּוָדה ַרבא ָאַמר ְוָה    : ׁשְ
דֹו, ָעַמד  נּו ִמּיָ ּקָ י ׁשֶ ל ְנָכָסיו ַלֲאֵחִרים, ַאף ַעל ּפִ ַתב ּכָ ּכָ ִכיב ְמַרע ׁשֶ   חֹוֵזר,   -ׁשְ

יָתה!    קנב,ב א ֵמֲחַמת ַהּמִ ּלא ָהָיה ִקְנָין, ֶאּלָ ָידּוַע ׁשֶ   ּבְ
  

יק.  ּתִ ָיֵדיּה, ְוִאׁשְ   ְוַאֲחֵוי ֵליּה ּבְ
י  ר ַנְחָמן ַרבָקם, ָאַמר ּכִ   : ַמאי ַאֲחֵוי ְלָך? ָרָבאלְ  ִיְצָחק ּבַ

ה ֶאת ּכֹ  ְמַיּפֶ   חֹו. ָאַמר ֵליּה: ּבִ
  

ֵמי  ה ֶאת ּכֹ "ֵהיִכי ּדָ   ? "חוֹ ְמַיּפֶ
  

א ַרבָאַמר    : ִחְסּדָ
י" אְוָקֵניָנא ִמיּנֵ א ּדָ ְנּתָ   . "ּה מֹוִסיף ַעל ַמתַּ
   

  

  רשב"ם
. על מתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין בי רב אמרי ארכביה כו'

כרחך בכותב כל נכסיו פליגי רב ושמואל דאי במתנת שכיב 
מרע במקצת שכתב בה קנין פליגי בהדיא הו''ל למימר מתנת 

ת כו' ועוד הא תנן מתני' סתמא שייר קרקע שכיב מרע במקצ
כל שהוא מתנתו מתנה ולא מפליג בין כתב בשטר קנין בין לא 
כתבו בתוכו והיאך אמו. שמואל לא ידענא מאי אידון בה ולא 
קנה הא כיון דכתיב בה קנין ומתנת מקצת היא על כרחך קתני 
מתני' הרי היא מתנה וכן פר''ח ועוד הא פסקנא לדברי הכל 

כתא דמתנת שכיב מרע במקצת בעיא קנין והרי היא מעתה הל
כמתנת בריא לגמרי ואינו יכול לחזור בו אפילו כשעומד ואם 
אין בה קנין אינה כלום ואפילו אם מת לא קנה ולא הוה ליה 
לגמרא לקובעה אחר הפסק ועוד מדרמינן עלה לקמן מדרב 

א יהודה אמר שמואל שכיב מרע שכתב כל נכסיו כו' מכלל דה
   נמי בכותב כל נכסיו מיירי:

. והוא הדין אם אין כתוב קנין בתוך השטר או שכתוב בה קנין
אפילו אין כאן השטר כלל אלא שכיב מרע שהזכיר צוואת 
שכיב מרע כשחלק כל נכסיו וגם הקנה אותם בקנין סודר 
למקבל מתנה אבל אורחא דמלתא נקט שדרך לכתוב הצוואות 

שתכח הצוואה ואפי' לשמואל והקניינין בשטר כדי שלא ת
דאמר לא ידענא מאי אידון בה שמא לא גמר להקנותו אלא 
בשטר ה''ה אם לא נכתב הקנין בתוך השטר וכדבעינן לפרושי 
בסמוך וראיה לדבר מהא דרמינן עלה בסמוך מהא דאמר רב 
יהודה אמר שמואל שכיב מרע שכתב כל נכסיו אע''פ שקנו 

   בלא כתיבה בשטר מיירי:מידו כו' והיינו בקנין בעלמא 
. כמו רוכבי הרכש (אסתר ח) המרכבה ארכביה אתרי ריכשי

לרכש (מיכה א) כלומר הטיל שתי כוחות לצורך מתנה זו ע''י 
שכתב בה כדקציר ורמי בערסיה וכל לשון שכיב מרע נתן בה 
כח שכיב מרע כדמפרש לקמיה וע''י קנין שכתוב בה שאינו 

מתנת בריא נתן לו כח מתנת צריך בצוואת שכיב מרע אלא ב
בריא שאם עמד אינו חוזר דכיון דדברי שכיב מרע ככתובין 
וכמסורין דמו ולענין מיקנא לאחר מיתה לא צריך קנין הלכך 
לייפות כחו של מקבל מתנה הקנה בקנין כדי שלא יוכל לחזור 

   בו אפילו אם יעמוד מחליו:
לואה . בזאת המתנה אם נתן לו השאם אמר הלואתו לפלוני

שחייב לו איש אחר אע''ג דליכא מעמד שלשתן קנה דקיימא לן 
[גיטין] (דף יג.) מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה 
לא שנא מלוה ולא שנא פקדון והכא קני בצוואת שכיב מרע 

   ואע''ג דליכא במעמד שלשתן:
. דלמא לא קנה כלל אפילו אם מת לא ידענא מאי אידון בה

קני באמירה בעלמא בצוואת שכיב מרע הואיל דכיון דהוה 
וליכא שיור נכסים למה לי תו לאקנויי בסודר הלכך איכא 
למימר מיהדר הדר ועקר ממנה כח מתנת שכיב מרע ואינו 
רוצה שיקנה באמירה בעלמא אלא בקנין סודר ומה הוא מקנה 
לו בהאי קנין מתנת שכיב מרע הוא מקנה לו דהיינו לאחר 

לאחר מיתה אלא אם כן הקנה לו מחיים א''נ מיתה ואין שטר 
אין הקנין כתוב בשטר וגם השטר לא נכתב כלל אלא שצוה 
ונתן מחיים כל נכסיו בצוואת שכיב מרע ומקנה בסודר אין 
קנין תופס שלא נתכוין להקנות אלא לאחר מיתה דמיד כשמת 

   נפלו נכסים קמי יורשין ותו לא חיילא מתנתו:
לאחר שמת שמא לא גמר להקנות לו בעל . אין כותבין ונותנין

פה אלא עד שיכתוב השטר ושטר שנכתב לאחר מיתה לאו 
כלום הוא דלענין שטר לא אמור רבנן דברי שכיב מרע ככתובין 
וכמסורין דמו אלא לענין מתנת ממון דאי אמר תנו נותנין אף 

   לאחר מיתה:
. דלייפות כחו של מקבל מתנה צוה הלכתא כותבין ונותנין

   תוב:לכ
. דלעיל אמר רב קשיא דרב אדרב קשיא דשמואל אדשמואל

בתר אומדנא דייפוי כחו של מקבל מתנה אזלינן ושמואל אמר 
   אין שטר לאחר מיתה והכא קאמר איפכא:

. כדאמרן שכתוב בה קנין וה''ה לקנין בלא הא דקנו מיניה
   כתיבה וכיון דאקני בקנין לייפות כחו הוא דעבד:

דלקמן וקנינא מיניה מוסיף על מתנה דא . כבמיפה את כחו
ייתור לשון לייפות כחו הוא וה''נ בצוואתו שאמר כתבו ותנו 
  פירש שיכתבו בשטר ההוא ייפוי כח דקנין דמוסיף על מתנתא:

. הלכך חוזר בו הא בידוע שלא היה קנין אלא מחמת מיתה
אם מת קנה המקבל מתנה ולא אמרינן שמא לא גמר להקנותו 

אין שטר לאחר מיתה וקשיא אדשמואל דאמר אלא בשטר ו
לא ידענא מאי אידון בה במתנת שכיב מרע שיש בה קנין 

   דהיינו הך והכא אמר קנה אחר מיתה:
. שיודע תירוץ בדבר א''נ רמז לו כעין ייפוי כח אחוי ליה בידיה

   לומר דמוקמי' לההוא דאמר קנה במייפה את כחו:
כל מה דכתוב ומפורש . כוקנינא מיניה מוסיף על מתנתא דא

לעיל במנא דכשר למקנייא ביה שריר וקיים כלומר וקנינא 
מיניה קנין גמור להוסיף ולייפות כחו לבד המתנה שנתן בעל 

  פה ולישנא יתירא לייפות כח הוא:



    """""ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת    ––––מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' 
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  רשב"ם
. שכיב מרע שכתב כל נכסיו לראובן כתב לזה וכתב לזה

תו במתנת שכיב מרע ל''ש בעל פה ול''ש בכתב לברר מתנ
   וחזר וכתבו או נתנו לשמעון אבל לא מסר להן את השטר:

. של שני מבטל דייתיקי של ראשון דשכיב מרע יכול דייתיקי
לחזור בו הלכך אחרון קנה שהרי חזר בו מראשון דייתיקי 
לשון מתנת שכיב מרע דאמרי' דא תהא למיקם ולמיהוי 

   דדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורין דמו:
. כתב כל נכסיו לראובן ומסר לו את השטר כתב וזיכה לזה

   לראיית זכותו ויש לשונות אחרים ולא ישרו בעיני:
. דהא זיכה כקנין חשיב ליה והרי היא רב אמר ראשון קנה

כמתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין דארכביה אתרי ריכשי 
   ואפי' אם עמד אינו חוזר:

ו . כדין מתנת שכיב מרע בכל נכסיושמואל אמר שני קנה
שאין בה קנין ואם עמד חוזר ואמרי' לעיל כל שאם עמד 

   חוזר חוזר במתנתו והלכך שני קנה:
. לעיל במתנת שכיב מרע שכתוב והא איפליגו בה חדא זימנא

בה קנין דרב אמר ארכבה אתרי ריכשי ושמואל אמר כו' 
דסבר רב דאפי' לעצמו נמי לא קנה דאינו יכול לחזור בו 

   ה:הלכך הכא ראשון נמי קנ
. בתרייתא דלא קנו מיניה סד''א דלא הוי זיכה אבל בהך

ייפוי כח כקנין ואימא מודה לשמואל (דשני קונה דאין כאן 
לא ייפוי כח) ולא הורעת כח דשמואל דנימא לא ידענא מאי 
אידון בה כדאמר לעיל דהא אין כאן קנין דנימא לא גמר 

   להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה:
. אית דמפרשי אדלעיל קאי אפלוגתא ו הכיבסורא מתנ

קמייתא דמתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין ואמר רב ארכבה 
אתרי ריכשי ושמואל אמר כו' ואתא למימר בסורא מתנו 
הכי כדלעיל וקשיא להו הא דאמר רב יהודה אמר שמואל 
אבל בפומבדיתא מתנו הכי וכו' ולא קשיא להו מידי הא 

דהשתא נמי מודי שמואל דאם דאמר רב יהודה אמר שמואל 
מת הוי קנין כדדייקינן נמי ממילתיה דרב יהודה ולאו 
מילתא היא דהשתא נמי קשיא הך אדרב יהודה דהכא 
קאמר אין לאחר קנין כלום בין לאחר בין לעצמו ואפי' אם 
עמד אינו יכול לחזור בו ולעיל אמר רב יהודה אמר שמואל 

יכול לחזור בו אלא בידוע שלא היה קנין אלא מחמת מיתה ו
אהך דסליק מיניה קאי דפליגי רב ושמואל בכתב וזיכה לזה 
וכתב וזיכה לזה וכן פר''ח בסורא מתנו הכי לפלוגתא דרב 
ושמואל דכתב וזיכה לזה כדאמרן בפומבדיתא מתנו שלחו 
מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו כתב וזיכה לראשון וקנו מידו 

מיניה קנה ואין יכול מאי שלח להו כיון שזיכה לו וקנו 
לחזור במתנתו וכ''ש להקנותו לאחר ואין אומרים בזה שמא 
לא גמר להקנותו אלא בשטר דהא זיכה לו וקנו מיניה כיון 

  דכולי האי [עבד] לא הוי אלא לייפות כחו וקנה:
. דאין לאחר קנין כלום שאם כתב סבור מיניה הני מילי

לגמרי וכגון  וזיכה לראשון וכתב וזיכה לאחר דראשון קנה
שמת שכיב מרע אבל לעצמו יכול לחזור בו אם יעמוד מחליו 

   לא קנה ראשון שלא היה קנין אלא מחמת מיתה:
. בין לאחר בין לעצמו ולא דמיא לדרב אמר להו רב חסדא

יהודה אמר שמואל דאמר בידוע שלא היה קנין אלא מחמת 
מיתה דהתם כתב וקנו אבל הכא זיכה וכתב וקנו דכל כך 

   דאי לייפות את כחו:ו
. כתב וזיכה וקנו מיניה ורצה לחזור בו ההוא דקנו מיניה

   כשעמד מחליו:
. שכיב מרע הנותנין לאחר מיתה לדעת כדמקנו אינשי

שיחזרו בהן אם יעמדו שכותבין או מקנין או כותבין ומקנין 
אבל אתה כתבת וזכית והקנית דהא ודאי שמואל מודי בין 

שמעינן מד' מילי דאמר שמואל  לעצמו בין לאחר והשתא
בשמעתין דקיימא לן כוותיה בדיני מתנת שכיב מרע בדלא 
שייר שיש בה קנין בלא זיכה לו את השטר לא ידענא מאי 
אידון בה ולא קנה מקבל מתנה אפי' מת הנותן דשמא לא 
גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה אבל אם 

ה דכתב בה וקנינא ייפה את כחו בכתיבת השטר או בצווא
מיניה מוסיף על מתנתא דא קני המקבל מתנה שבזה לא 
נאמר לא גמר להקנותו אלא בשטר כו' והוא שמת הנותן 
אבל אם עמד חוזר דבידוע שלא היה קנין אלא מחמת מיתה 
ומדרב יהודה אמר שמואל דאוקימנא במייפה את כחו 

י שמעינן ליה להא ושכיב מרע שאמר כתבו ותנו מנה לפלונ
ומת כותבין ונותנין לאחר מיתה כדאוקימנא לשמואל 
במייפה את כחו אבל בלא ייפוי לא קנה דאין שטר לאחר 
מיתה ואם כתב וזיכה השטר למסרו לזה לראיה וכתב וזיכה 
לזה השני קנה והדר ביה מראשון והוא שמת ואם עמד חוזר 
דכל מתנת שכיב מרע בכל הנכסים בלא ייפוי כח בשטר אם 

ר הלכך שני נמי קנה דהדר ביה מקמא אבל אם כתב עמד חוז
וזיכה והקנה קאמר שמואל דקנה קמא לגמרי בין לעצמו בין 

  לאחר ואם עמד אינו חוזר:

        אאאא    קנג,קנג,קנג,קנג,    ––––ב ב ב ב     קנב,קנב,קנב,קנב, . 49
ַת  יָטא: ּכָ ׁשִ   ב ְלֶזה, ְוָכַתב ְלֶזה, ּפְ

ִכי ֲאָתא  יִמי ַרבַהְיינּו ּדְ יְ "ָאַמר:  ּדִ ְייִתיֵקיּדַ ֶלת ּדַ    ".יִתיֵקי ְמַבּטֶ
ה ְלֶזה?   ַתב ְוִזיּכָ ה ְלֶזה, ּכָ ַתב ְוִזיּכָ   ּכָ

  
  ָאַמר:  ַרב

  ִראׁשֹון ָקָנה. 
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ִני ָקָנה.    ׁשֵ
  
    -" ִראׁשֹון ָקָנה ָאַמר: ַרב"

ִריא.  ַנת ּבָ ַמּתְ   ֲהֵרי ִהיא ּכְ
  
מּוֵאלוּ " ִני ָקָנה ׁשְ     -" ָאַמר: ׁשֵ

ִכיב ְמַרע.  ַנת ׁשְ ַמּתְ   ֲהֵרי ִהיא ּכְ
  

ּה ֲחָדא ִזיְמָנא,    ְוָהא ִאְפִליגּו ּבָ
ּה ִקְנָין!  תּוב ּבָ ּכָ ִכיב ְמַרע ׁשֶ ַנת ׁשְ ַמּתְ   ּבְ

  
  ְצִריָכא, 

ָהא  ַמר ּבְ ִאי ִאיּתְ ָהא ָקָאַמ  -ּדְ יּה, ּבְ ָקנּו ִמיּנֵ ּום ּדְ   ר ַרב ִמׁשּ
מּוֵאל;  יּה ֵאיָמא מֹוֶדה ֵליּה ִלׁשְ לֹא ָקנּו ִמיּנֵ ָהא ּדְ   ֲאָבל ּבְ

ָהא  ַמר ּבְ מּוֵאל,  -ְוִאי ִאיּתְ ָהא ָקָאַמר ׁשְ   ּבְ
ַהְך ֵאיָמא מֹוֶדה ֵליּה ְלַרב,    ֲאָבל ּבְ

  ְצִריָכא. 
  

סּוָרא ַמְתנּו ָהִכי.    ּבְ
  

ִדיָתא פּוְמּבְ   ַמְתנּו ָהִכי:  ּבְ
  

ר ִיְרְמָיה ַרבָאַמר  א ּבַ   : ַאּבָ
ְלחּו ֵליּה ִמ  יׁשָ מּוֵאללִ  ַרב ּבֵ ֵדנּו ׁשְ ינוּ , ְיַלּמְ   : ַרּבֵ

דֹו, ַמהּו?  ל ְנָכָסיו ַלֲאֵחִרים ְוָקנּו ִמּיָ ַתב ּכָ ּכָ ִכיב ְמַרע ׁשֶ   ׁשְ
  

ַלח ְלהּו:    ׁשָ
לּום.     ֵאין ַאַחר ִקְנָין ּכְ

  
י ְלַאֵחר, ְסבּור ִמינֵּ   קנג,א    יּה ָהֵני ִמיּלֵ

  .לֹא –ֲאָבל ְלַעְצמֹו 
  

א ַרבָאַמר ְלהּו     :ִחְסּדָ
י ֲאָתא  ין ַלֲאֵחִרים.  הּוָנא ַרבּכִ ין ְלַעְצמֹו ּבֵ ּה: ּבֵ יְרׁשָ   ִמּכּוְפֵרי ּפֵ

  
יּה,  ָקנּו ִמיּנֵ   ַההּוא ּדְ

יּה ּדְ    , הּוָנא ַרבֲאָתא ְלַקּמֵ
י.ָאַמר: ַמאי ִאיֲעִביד ָלְך? ּדְ  ְדַמְקנּו ֱאיָנׁשֵ   לֹא ַאְקֵנית ּכִ
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ּה: ַהִהיא ַמּתַ  תּוב ּבָ ֲהָוה ּכָ א ּדַ ֶות"ְנּתָ ים ּוַבּמָ ַחּיִ    ".ּבַ

  ָאַמר:  ַרב
ִכיב ְמַרע.  ַנת ׁשְ ַמּתְ   ֲהֵרי ִהיא ּכְ

מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
ִריא.  ַנת ּבָ ַמּתְ   ֲהֵרי ִהיא ּכְ

  
ַנת ַרב ַמּתְ ִכיב ְמַרע,  ָאַמר: ֲהֵרי ִהיא ּכְ   ׁשְ

ּה:  ְכִתיב ּבָ ֶות"ִמּדִ ּמָ   ַאַחר ִמיָתה ָקָאַמר ֵליּה.  "ּבַ
ְכִתיב:  ים"ְוַהאי ּדִ ַחּיִ י.  "ּבַ ַחּיֵ ָעְלָמא ּדְ   ִסיָמן ּבְ

מּוֵאלוּ  ִריא,  ׁשְ ַנת ּבָ ַמּתְ   ָאַמר: ֲהֵרי ִהיא ּכְ
ים ָקָאַמר,  ים' ֵמַחּיִ ַחּיִ ּה 'ּבַ ְכִתיב ּבָ   ִמּדִ

ָכַתב ה ְוַעד עֹוָלם'.  ְוַהאי ּדְ ָאַמר: 'ֵמַעּתָ ַמאן ּדְ ֶות' ּכְ   ' ַּבּמָ
  

ֵעיָאְמִרי    : ְנַהְרּדְ
ַרב.  ָווֵתיּה ּדְ   ִהְלְכָתא ּכְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ים'  ּה: 'ֵמַחּיִ ִתיב ּבָ   ָקָנה.  –ְוִאי ּכְ
  

  : ַאֵמיָמרָאַמר 
ָרָבא.  ָווֵתיּה ּדְ   ֵלית ִהְלְכָתא ּכְ

  
י ַרבָאַמר ֵליּה    : יָמרַאֵמ לְ  ַאׁשִ
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

ַרב!  ָווֵתיּה ּדְ ֵעי ִהְלְכָתא ּכְ ָהא ָאְמִרי ְנַהְרּדְ   ּדְ
  

ים' מֹוֵדי ַרב,  ֵתיָמא: 'ֵמַחּיִ   ַמהּו ּדְ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
יּה ּדְ  ֲאָתא ְלַקּמֵ ָעא.  ַנְחָמן ַרבַההּוא ּדַ   ִלְנַהְרּדְ

יּה ּדְ  ַדֵריּה ְלַקּמֵ יׁשְ ר ִיְרְמָיה ַרּבִ א ּבַ   ׁשּום ַטְמָיא. לְ  ַאּבָ
ַרב?  ָווֵתיּה ּדְ מּוֵאל, ֵהיִכי ַנֲעֵביד ּכְ ׁשְ   ָאַמר: ָהָכא ַאְתָרא ּדְ

  
יּה ּדְ  ֲאַתאי ְלַקּמֵ   , ָרָבאַהִהיא ּדַ

ַמֲעֵתיּה.  ָרָבאֲעַבד ָלּה  ׁשְ   ּכִ
  ֲהָוה ָקא ָטְרָדא ֵליּה. 

א ַרבָאַמר ֵליּה לְ  ּפָ ֵריּה  ּפַ   ַסְפֵריּה:  ָחָנן ַרבּדְ  ּבְ
  תֹוב ָלּה, ִזיל כְּ 

ּה:    , "ַמְטָען אוֹ  ֲעֵליֶהן ׂשֹוֵכר"ּוְכתֹוב ּבָ
יּה! ַאְטעּוֵיי ָקא ַמְטֵעית ִלי!  ע ַאְרּבֵ   ָאְמָרה: ִליְטּבַ

יְנהּו ְלָמֵניּה ּדְ  א,  ָרָבאַאְמׁשִ ַמּיָ   ּבְ
יְבָעא.     ַוֲאִפיּלּו ָהִכי לֹא ִאיְפַרק ִמּטִ

   
  

  רשב"ם
. מתנת שכיב מרע ההיא מתנתא

במקצת שכתוב בה קנין וקונה 
לדברי הכל בין עמד בין לא 

   עמד:
. מתנה דהוה כתוב בחיי ובמותי

ים ובמות זו אני מקנה לך בחי
וליכא לאוקמה במתנת בריא 
דהיכי לימא רב הרי היא 
כמתנת שכיב מרע למיקני לאחר 
מיתה והלא אין שטר לאחר 

   מיתה:
רב אמר הרי היא כמתנת שכיב 

. למיקני לאחר מיתה ואם מרע
עמד חוזר וכ''ש אם מתנת שכיב 
מרע בכל שהוא בלא שיור דלא 

   קני אלא עד לאחר מיתה:
ומר במות . כלסימנא לחיים

דוקא הוא ומחיים לאו דוקא 
אלא לסימן טוב לפי שהזכיר 
מיתתו שלא רצה לפתוח פיו 
לשטן כלומר המקום יצילני 

   מחולי זה ולא אמות:
. כאילו הרי היא כמתנת בריא

לא כתב בה במות ואפי' אם 
עמד אינו חוזר ואפי' במתנה 
בלא שיור דהכא לא לימא 
שמואל לא ידענא מאי אידון בה 

מא אין שטר לאחר מיתה דני
   דהא כתב בה מחיים:

. דמשמע דוקא מחיים קנה
   מעתה התחיל לקנות:

דהא אמרי נהרדעי הלכתא 
. גבי בחיים ובמות כוותיה דרב

   וה''ה היכא דכתב מחיים:
. דלא שאני לרב קא משמע לן

בין בחיים למחיים סימנא 
   לחיים:

. ההוא דאתא לקמיה דר''נ
חיים דהוה כתוב בשטר דידיה ב

   ובמות:
   . מקום:לשום טמיא

. ואע''ג אתריה דשמואל
דהלכתא כרב לאו אורחא למידן 
כרב באתריה דשמואל זיל עביד 

   ליה התם כרב:
. דהוה כתיב ביה כשמעתיה

מחיים וקנה בעל השטר והאשה 
   הפסידה:

. לומר לא יפה וקטרדא ליה
   דנתני:

. א''ל לספריה זיל כתוב לה
השטר שהדין עמה וכתוב בסוף 

משנה השנויה בב''מ בהשוכר 
את האומנין (דף עה:) שוכר 
עליהן או מטען וסימן היה בתוך 
השטר שלדחות האשה 
ולהטעותה נתכוין להיפטר 
ממחלקותה והיא הבינה 

   בדברים וקללתו:
   . תיטבע ספינתו:ליטבע ארביה

   . בתמיה:אטעויי קמטעית ליה
. שראום במים אמשינהו למניה

   כך:להתקיים קללתה ב
. דאל תהי לא איתפרק מעונשה

קללת הדיוט קלה בעיניך ומהא 
שמעינן דבין בחיים בין מחיים 

  סימנא לחיים:



    """""ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת    ––––מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' 
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ָנה   ִמׁשְ

ַתב לֹא ּה  ּכָ   , ְמַרע ִכיבׁשְ  ּבָ
ִכיב" :אֹוֵמר הּוא   , "ָהִייִתי ְמַרע ׁשְ
ִריא" :אֹוְמִרים ְוֵהן    ",ָהִייָת  ּבָ

ִכיב ְרָאָיה ְלָהִביא ָצִריךְ  ְ ׁשּ   , ָהָיה ְמַרע ׁשֶ
ְבֵרי י ֵמִאיר ּדִ    .ַרּבִ

  : אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
  .ָהְרָאָיה ָעָליו ֵמֲחֵברוֹ  ַהּמֹוִציא

   

ָמָרא   ּגְ

ְנּתָ  ּה: ַההּוא ַמּתַ ַתב ּבָ ֲהָוה ּכָ   א ּדַ
ד ֲה " ַעְרֵסיּה ּכַ   , "ָוה ְקִציר ְוָרֵמי ּבְ

ּה:  ַתב ּבָ ר ְלֵבית עֹוָלֵמיּה ּוִמּגֹו ַמְרֵעי"ְולֹא ּכָ ּטַ   ."ּה ִאיּפַ
  

הָאַמר   קנג,ב    : ַרּבָ
  ֲהֵרי ֵמת, 

  ַוֲהֵרי ִקְברֹו מֹוִכיַח ָעָליו.
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ִפינָ  א, ּוַמה ּסְ ּתָ ד, ָהׁשְ ן ְלַאּבֵ רּוּבָ   ה ׁשֶ

ים ְוחּוְמֵרי ֵמִתים,    נֹוְתִנין ֲעֵליֶהן חּוְמֵרי ַחּיִ
ן?!  ּכֵ ל ׁשֶ ים, לֹא ּכָ רֹוב חֹוִלין ְלַחּיִ   חֹוִלין ׁשֶ

  
ֵריּה  הּוָנא ַרבָאַמר  ַע  ַרבּדְ  ּבְ   : ְיהֹוׁשֻ

ה?  ַרּבָ ַמֲעָתא ּדְ ַמאן ָאְזָלא ָהא ׁשְ   ּכְ
  

י ָנָתן.  ַרּבִ   ּכְ
ַתְנָיא:    ּדְ

ד מֹוִציא "ִמי   ? ִמי ִמּיַ
לֹא ִמיֵדיֶהן מֹוִציא הּוא   , ְרָאָיה ּבְ
דוֹ  מֹוִציִאין ֵאין ְוֵהן א ִמּיָ ְרָאָיה ֶאּלָ   , ּבִ

ְבֵרי י ַיֲעקֹ ּדִ   . בַרּבִ
י ָנָתן   : אֹוֵמר ַרּבִ

ִריא ִאם ָהָיה ְרָאָיה ְלָהִביא ָעָליו - הּוא ּבָ ִכיב ׁשֶ   , ְמַרע ׁשְ
ִכיב ִאם ִריא ְרָאָיה ְלָהִביא ֲעֵליֶהן - אהוּ  ְמַרע ׁשְ ּבָ   ."ָהָיה ׁשֶ

  
יָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ַמֲחלֹוֶקת,   ּוְלטּוְמָאה ּכְ
ְתַנן:    ּדִ

ְקָעה ימֹות "ּבִ ה ּבִ ִחיד ְרׁשּות    - ַהַחּמָ ת ַהּיָ ּבָ   , ְלׁשַ
ים ּוְרׁשּות   , ְלטּוְמָאה ָהַרּבִ

ימֹות ִמים ּבִ ׁשָ ִחיד ְרׁשּות - ַהּגְ   . (טהרות ו, ז) ּוְלָכאן" ְלָכאן ַהּיָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ִמים,  ׁשָ ּלא ָעְברּו ָעָליו ְימֹות ַהּגְ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

ִחיד ְלָכאן ּוְלָכאן.  ֲאָבל ִמים ְרׁשּות ַהּיָ ׁשָ   ָעְברּו ָעָליו ְימֹות ַהּגְ
   

  
  

  רשב"ם
  מתני' 

. כדקציר ורמי בערסיה וגם לשון מתנת לא כתוב בה שכיב מרע
בריא לא נכתב בה כד מהלך על רגלוהי בשוקא שזהו לשון מתנת 

ר מיירי דאמרן ביה בריא כדאמרינן בגמרא ובמתנה בלא שיו
   דאינה מתנה שאם עמד חוזר:

   . וחוזרני בי:הוא אומר שכיב מרע הייתי
   . ולא תחזור:בריא היית

. הנותן להביא ראיה ששכיב מרע היה באותה שעה וכל זמן צריך
שלא יביא ראיה זכה המקבל מתנה דברי ר' מאיר ובגמרא 

   מפרש ראיה במאי וטעמא מאי:
תרי גווני מיפרשי טעמייהו דרבנן . בוחכמים אומרים כו'

   בגמרא:
. דהיינו מקבל מתנה ונותן הוי המוציא מחבירו עליו הראיה

   מוחזק בנכסים:
  

  גמ' 
. כך היו רגילין לכתוב מתנת שכיב מרע מגו מרעיה איפטר כו'

הנכתבות לאחר מיתתן להודיע שהנכסים הללו נתונין לזה 
נפטר שלא עמד המקבל בצוואת שכיב מרע ומתוך אותו חולי 

  בינתים ולא חזר בו:
. אנו רואין שהוא מת ובתר השתא אזלינן אמר רבה הרי

והעמדנו על חזקת מיתתו ויש לנו לומר שמתוך אותו חולי מת 
   וקנה המקבל מתנה:

. מאן לימא לך דמההוא חולי איפטר לבית עולמיה א''ל אביי
   והלא רוב חולים לחיים וחזר בו ואחרי כן חלה ומת:

. הטובעות בים שרובן ליאבד ואפ''ה נותנין א ומה ספינותהשת
עליו חומרי חיים וחומרי מתים כדתנן בפ' כל הגט (גיטין ד' כח:) 
אבל עיר שכבשה כרכום וספינה שאבדה בים נותנין עליו חומרי 
חיים וחומרי מתים בת כהן לישראל בת ישראל לכהן שתיהן אין 

   אוכלות בתרומה:
. כדתנן (גיטין שם.) המביא גט חייםחולים שרוב חולים ל

ממדינת הים והניחו זקן או חולה נותנין לה בחזקת שהוא קיים 
לא כל שכן דנימא עמד וחזר בו ומיהו (רבא) [רבה] לא הדר ביה 
וקי''ל כוותיה דשמעתיה כרבי נתן אזלא דקי''ל כוותיה כדאמרי' 

   דינא:בעלמא (ב''מ ד' קיז:) ר' נתן דיינא הוא ונחית לעומקא ד
. מתנה שאין כתוב בה לא לשון מתנת בריא מי מוציא מיד מי

ולא לשון מתנת שכיב מרע כי מתני' זה אומר בריא הייתי וזה 
   אומר שכיב מרע הייתי:

. ונותן עומד בנכסיו וזוכה בהן דהעמד נכסים הוא מוציא מידיהן
על חזקתן ויד בעל השטר שבא לתבוע נכסיו של זה על התחתונה 

לינן בתר השתא כדאביי דרוב חולים לחיים דאיכא דלא אז
   למימר דהדר ביה:

   . אא''כ מביאין ראיה בעדים שבריא היה:והם אין מוציאין מידו
. בשעת העמדה בדין עליו וכו' דאזלינן בתר אם בריא הוא

   השתא:
. דקי''ל ספק טומאה ברה''י ספיקו אמר ר''א ולענין טומאה

''ל נמי דבקעה בימות החמה טמא וברה''ר ספיקו טהור וקי
רשות הרבים לטומאה ובימות הגשמים רשות היחיד לטומאה 

   כדתנן כו':
. כי היכי דנחלקו ר' יעקב ור' נתן במתנה סתם אי כמחלוקת

אזלינן בתר השתא או בתר חזקת נכסים הכי נמי אפליגו גבי 
טומאה שאם בא אדם לב''ד ונשאל על שנכנס לבקעה ואין יודע 

אי בימות החמה וטהור אי בימות הגשמים וטמא מתי נכנס 
חזינן אם עתה כשנשאל ימות החמה הן טהור הוא דאזלינן בתר 
השתא לר' נתן ואם ימות הגשמים הוא טמא דבתר השתא 
אזלינן ולרבי יעקב דאזיל בתר חזקה העמד טהור על חזקתו 

   וטהור עד שיבאו עדים ויעידו שבימות הגשמים נכנס:
מסוייגת בגדר סביב ורה''י היא לשבת ואפי'  .דתנן בקעה כו'

היא קרפף יותר מבית סאתים לזרוק בתוכו מרה''ר חייב 
   ולטלטל אסור:
. דלאו מקום סתירה הוא אבל בימות הגשמים רה''ר לטומאה

שיש שם זרעים אין נכנסים לתוכה והוי מקום סתירה וספק 
   טומאה טמא:

א והמפרש . מילתא באפי נפשה היאמר רבא לא שנו כו'
דמילתיה דר''א אדרבא קאי אינו אלא טועה דרבא בתרא הוא 

   וא''צ לדחוק מילתיה דרבי אלעזר ולהעמידה על פירוש רבא:
   . דבקעה בימות החמה רה''ר לטומאה:לא שנו

. על בקעה זו ימות הגשמים משגדרוה אבל עברו אלא שלא עברו
משיגיעו עליה ימות הגשמים תו לא פקע מינה שם רה''י אפילו 

ימות החמה ותיהוי לעולם רה''י לכאן ולכאן וסברא מעלייתא 
היא או חומרא דרבנן הוא ור''ח פירש דרבא פליג אדר' אלעזר 
והכי כתב ורבא חולק על רבי אלעזר ופי' נמי לא שנו דבקעה כו' 
אלא בזמן שלא עברו על זו הטומאה שהיתה עתה בבקעה ימות 

ימות הגשמים רה''י היא הגשמים אבל עברו על זו הטומאה 
  לכאן ולכאן:
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  . "ְרָאָיהָה  ָעָליו ֵמֲחֵבירוֹ  ַהּמֹוִציא: אֹוְמִרים ֲחָכִמים"וַ 
  

ַמאי?  "ְרָאָיה"   קנד,א   ּבְ
  

  ָאַמר:  הּוָנא ַרב
ֵעִדים.    ְרָאָיה ּבְ

  
א ַרב הוְ  ִחְסּדָ ר ַרּבָ   ָאְמִרי:  הּוָנא ַרב ּבַ

ָטר.  ְ ִקּיּום ַהׁשּ   ְרָאָיה ּבְ
  
ֵעִדים הּוָנא ַרב"   , "ָאַמר: ְרָאָיה ּבְ

י י ַיֲעקב ְוַרּבִ ַרּבִ א ּדְ ְפלּוְגתָּ ְלִגי ּבִ   ָנָתן:  ָקא ִמיּפַ
י ָנָתן,  ַרּבִ י ֵמִאיר ּכְ   ַרּבִ

י ַיֲעקב. ַרּבִ ַנן ּכְ   ְוַרּבָ
  
א ַרב" הוְ  ִחְסּדָ ר ַרּבָ ָטר הּוָנא ַרב ּבַ ְ ִקּיּום ַהׁשּ   , "ָאְמִרי: ְרָאָיה ּבְ

ימֹו,  ָתבֹו, ָצִריְך ְלַקּיְ ּכְ ָטר ׁשֶ ׁשְ מֹוֶדה ּבִ ְלִגי ּבְ   ָקא ִמיּפַ
י ֵמִאיר ָסַבר: מֹוֶדה ּבִ  ַרּבִ ימֹו, ּדְ ָתבֹו ֵאינֹו ָצִריְך ְלַקּיְ ּכְ ָטר ׁשֶ   ׁשְ

ימֹו.  ָתבֹו ָצִריְך ְלַקּיְ ּכְ ָטר ׁשֶ ׁשְ ַנן ָסְבִרי: מֹוֶדה ּבִ   ְוַרּבָ
  

ּה ֲחָדא ִזיְמָנא!    ְוָהא ִאיְפִליגּו ּבָ
ַתְנָיא:    ּדְ

  , ְלפֹוְסלוֹ  ֶנֱאָמִנין "ֵאין
ְבֵרי י ֵמִאיר ּדִ   . ַרּבִ

  ! "ִניןֶנֱאָמ : אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
  

  ְצִריָכא 
ַמר ַהִהיא,  ִאי ִאיּתְ   ּדְ

ָטָרא,  יֵמי ֵעִדים ּוַמְרֵעי ׁשְ ַאּלִ ּום ּדְ ַנן ִמׁשּ ַהִהיא ָקָאְמִרי ַרּבָ   ּבְ
ִמיֵניּה ֵאיָמא לֹא.  ל ּכְ ָלאו ּכָ   ֲאָבל ָהָכא, הּוא, ּדְ

י ֵמִאיר,  ָהא ָקָאַמר ַרּבִ ָהא, ּבְ ַמר ּבְ   ְוִאי ִאיּתְ
ַהְך ֵאיָמא ַנן.  ֲאָבל ּבְ   מֹוֶדה ְלהּו ְלַרּבָ

  ְצִריָכא. 
  

הְוֵכן ָאַמר    : ַרּבָ
ֵעִדים.    ְרָאָיה ּבְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

  ַמאי ַטֲעָמא? 
הּו: ִאי ֵניָמא  ִתיב ּבְ הּו ּכְ כּוּלְ ד ֲהָוה ְמַה "ִמּדְ ׁשּוָקאּכַ ְך ַעל ַרְגלֹוִהי ּבְ   , "ּלֵ

ּה,  ִתיב ּבָ   ּוְבָהא לֹא ּכְ
ּה: ַמע ִמיּנָ ִכיב ְמַרע ָהֵוי, ׁשְ   ׁשְ

ַעְרֵסיּה'  ד ְקִציר ּוְרִמי ּבְ הּו: 'ּכַ ִתיב ּבְ הּו ּכְ כּוּלְ ה, ִמּדְ    –ַאְדַרּבָ
ּה,  ִתיב ּבָ   ְוָהא לֹא ּכְ

ִריא ָהֵוי!  ּה: ּבָ ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
  

א ְלֵמיַמר ָהִכי,  א ְלֵמיַמר ָהִכי, ְוִאיּכָ   ִאיּכָ
ֶחְזַקת ָמֵריּה.    אֹוֵקי ָממֹוָנא ּבְ

  
ְפ  א ּדְ ּוּבִ ילּוְגּתָ ֵעִדים,  יֹוָחָנן ַרּבִ   ָאַמר: ְרָאָיה ּבְ

יוְ  ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ ָטר.  ָלִקיׁש  ּבֶ ְ ִקּיּום ַהׁשּ   ָאַמר: ְרָאָיה ּבְ
  

יֵאיִתיֵביּה  ילְ  יֹוָחָנן ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   : ָלִקיׁש  ּבֶ

  רשב"ם
. בין לרבנן בין לר''מ קבעי ומשום דאיכא ראיה במאי

   לפרשה בתרי גווני כדלקמן קבעי הכי:
   . כדמפרש לקמיה:ראיה בעדים

. ר''מ אזיל בתר השתא ר''מ כר' נתן ורבנן כר' יעקב
כר' נתן ומתניתין כגון שהוא בריא עכשיו והכי קאמר 

שכ''מ הייתי ועכשיו אני בריא וחוזרני בי  מתני' אמר
והן אומרים בריא היית עליו להביא ראיה בעדים 
ששכיב מרע היה וחכ''א הנותן מוחזק הוא בנכסים 
ועל המקבל מתנה שהוא מוציא מחבירו עליו הראיה 

   בעדים שיביא שבריא היה:
. ראיה שאמרו חכמים המוציא ראיה בקיום השטר

יום השטר קאמרי רבנן מחבירו עליו הראיה בק
שצריך לקיים שטרו שלא יוכל נותן לטעון ולומר 
מזויף הוא וכיון דנתקיים שלא ע''פ הנותן דאין כאן 
הפה שאסר הוא הפה שהתיר שהרי לא נתקיים ע''פ 
הנותן דנימא מיגו יבא בעל השטר ויזכה במתנתו 
דכ''ע אזלינן בתר השתא כרבה ורבי נתן וכיון דבריא 

כה בעל השטר אך יקיים שטרו שלא יוכל הוא עכשיו ז
נותן לפסלו אבל ראיה דר''מ ראיה בעדים היא 

   כדמפרש עליו להביא ראיה ששכ''מ היה דברי ר''מ:
. לוה בשטר שכתבו ואינו מזויף אלא שטוען במודה

פרעתיו או שכ''מ הייתי או שטר אמנה או שטר פסים 
   הוא:

לוה  . ע''פ אחרים שלא יוכלצריך המלוה לקיימו
   לפסלו במיגו קמיפלגי:

. דסתם שטרות הרי הם ר''מ סבר א''צ לקיימו
כשרים ובשטרות לא נימא הפה שאסר הוא הפה 
שהתיר לפסלו והכי קאמר מתני' צריך להביא ראיה 
בעדים ששכ''מ היה דברי ר''מ מאחר שמודה הוא 
בשטר שכתבו ונתקיים השטר בכך דאזלינן בתר 

חכ''א המוציא מחבירו השתא שהוא בריא כר' נתן ו
שהוא בעל השטר צריך להביא ראיה קיום השטר 
שיתקיים בחותמיו דהודאת נותן שטוען כתבתיו לא 
מהניא מידי דהא קאמר שכ''מ הייתי והפה שאסר 
הוא הפה שהתיר והלכך צריך בעל השטר לקיימו 
ויזכה במתנתו דאזלינן בתר השתא שהוא בריא כר' 

ראי שמעינן דאזלינן בתר נתן ומתרי לישני ומתרי אמו
   השתא כרבה ור' נתן כדפרישית:

. במודה בשטר שכתבו והא איפליגו בה חדא זימנא
   צריך לקיימו:

   . בפרק ב' דכתובות:דתניא
. דתנן התם העדים שאמרו כתב ידינו אין נאמנין כו'

הוא זה אבל אנוסים היינו קטנים היינו פסולים היינו 
וא הפה שהתיר ותניא הרי אלו נאמנין שהפה שאסר ה

בגמרא אין נאמנין לפסלו דברי ר''מ ופליג אמתני' 
דלא חייש להפה שאסר גבי שטרות דלא נחשדו 
ישראל על כך ומפרש התם במסקנא טעמא דקסבר 
ר''מ מודה בשטר שכתבו לוה שא''צ מלוה לקיימו 
וכיון שאמר לוה אני כתבתיו תו לא מהימני עדים 

גדול מזה שהלוה מודה למפסליה שהרי אין לך קיום 
שכתבו דמסתמא לא נעשה בפסלות וכמו שכתב ידו 
יוצא ממקום אחר דמי דתנן התם אין נאמנין דאין 

   כאן הפה שאסר:
. דאע''ג דמודה לוה שכתבו צריך וחכ''א נאמנין

לקיימו וכיון שאינו מתקיים כי אם ע''פ עדים הללו 
שאומרים כתב ידינו הוא זה הא קאמרי נמי קטנים 

   יינו ונאמנים דהפה שאסר הוא הפה שהתיר:ה
. דאע''ג שמודה לוה שכתבו לא בההיא קאמרי רבנן

חשיב כקיום כיון דעדים עצמן פוסלין חתימתן משום 
דאלימי עדים לאורועי שטרא ולא מהניא הודאת לוה 
אבל במתני' אימא לאו כל כמיניה לאורועי שטרא 

לא קא  ולמימר שכ''מ היה כיון דמודה שכתבו ועדים
   פסלי חתימתן:

. היינו טעמייהו דרבנן מדכולהו מתנות בריא אילימא
כתיב בהו כד מהלך על רגלוהי בשוקא והאי לא כתיב 
ביה ש''מ שכ''מ היה והלכך אמרי רבנן המוציא 
מחבירו דהיינו מקבל מתנה עליו להביא ראיה שבריא 

   היה דמסתמא י''ל ששכ''מ היה:
וא דקא משני לאביי הכי . רבה האיכא למימר הכי כו'

היינו טעמייהו דרבנן משום דאיכא למימר הכי והכי 
ומספקא לן אם מתנת בריא הוא אם מתנת שכ''מ 
הלכך אוקי ממונא בחזקת מריה בחזקת נותן והלכך 
המוציא מחבירו דהיינו בעל השטר עליו להביא ראיה 

   בעדים שבריא היה להוציא הממון מחזקת הנותן:
   הונא ורב חסדא פליגי ר' יוחנן ור''ל:. דרב ובפלוגתא
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ה ְבֵני "ַמֲעׂשֶ ַרק ּבִ ֶאָחד ּבְ ַכר ּבְ ּמָ ִנְכֵסי ׁשֶ   , תּוֵמ , ָאִביו ּבְ
ֵני ּוָבאוּ  ָחה ּבְ ּפָ ַעת ָהָיה ָקָטן: לֹוַמר ְוִעְרֲערוּ  ִמׁשְ ׁשְ   , ִמיָתה ּבִ
ֲאלוּ  ּוָבאוּ  י ֶאת ְוׁשָ   ? ְלבֹוְדקוֹ  ַמהוּ : ֲעִקיָבא ַרּבִ
ם ִאי  : ָלֶהם ָאַמר ִאים ַאתֶּ ָ ולוֹ  ַרׁשּ   . ְלַנּוְ

ּנֹות ֲעׂשּוִיין ִסיָמִנין, ְועֹוד תַּ   ."ִמיָתה ְלַאַחר ְלִהׁשְ
  

ֵעִדים',    קנד,ב ָאִמיָנא: 'ְרָאָיה ּבְ ָלָמא ְלִדיִדי ּדְ ׁשְ   ּבִ
חּו,  ּכָ קֹוחֹות: 'ַאְייתּו ֵעִדים', ְולֹא ַאׁשְ ָאַמר ַלּלָ יָון ּדְ   ּכֵ

ָקא ָאתּו ְוָאְמרּו ֵליּה:    . ְלבֹוְדקֹו?" "ַמהוּ ַהְיינּו ּדְ
ָטר', ְ ִקּיּום ַהׁשּ : 'ְרָאָיה ּבְ ָאְמַרּתְ א ְלִדיָדְך ּדְ ה ְלהּו ְלבֹוְדקֹו?  ֶאּלָ   ָלּמָ

ִנְכֵסי!  ָטַרְייהּו ְולֹוְקמּו ּבְ ימּו ׁשְ   ִלַקּיְ
  

ָחה ַקְייִמי, ְוָקא ָאתּו ָלקֹוחֹות ּוְמַעְרְעִרי'?  ּפָ ֵני ִמׁשְ ֶחְזַקת ּבְ : 'ִנְכֵסי ּבְ   ִמי ָסְבַרּתְ
ָחה ְוָקא ּפָ ֵני ִמׁשְ ֶחְזַקת ָלקֹוחֹות ַקְייִמי, ְוָקא ָאתּו ּבְ   ְמַעְרְעִרי. ִנְכֵסי ּבְ

  
ָרא: ּבְ   ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ

ָקָאַמר ְלהּו:  ם "ִאיִמּדְ ִאים ַאתֶּ ָ ולֹו" ַרׁשּ יקּו. ְלַנּוְ ּתִ   , ְוִאיׁשְ
יקּו,  ּתִ ּום ָהִכי ִאיׁשְ ָחה ָקא ְמַעְרְעֵרי', ִמׁשּ ּפָ ֵני ִמׁשְ ָלָמא: 'ּבְ ׁשְ   ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ

: 'ָלקֹוחֹות ָקא ְמַעְר  א ִאי ָאְמַרּתְ ְתֵקי? ֶאּלָ אי ׁשָ   ְעֵרי', ַאּמַ
ול!  ּוַ ול ְוִליּנַ ּוַ   ֵליְמרּו ֵליּה: ֲאַנן זּוֵזי ָיֲהִביַנן ֵליּה, ִליּנַ

  
ּום ָהא, לֹא ִאיְרָיא,    ִאי ִמׁשּ

ם "ִאיָהִכי ָקָאַמר ְלהּו: ֲחָדא, ּדְ  ִאים ַאתֶּ ָ ולֹו" ַרׁשּ   . ְלַנּוְ
ול  ּוַ ַקל, ִליּנַ יְמרּו זּוֵזי ׁשְ ול, ְועֹוד, ְוִכי ּתֵ ּוַ ּנֹות ֲעׂשּוִיין "ִסיָמִניםְוִליּנַ תַּ   . ִמיָתה" ְלַאַחר ְלִהׁשְ

  
  

  רשב"ם
   . מקום:בבני ברק

. וקס''ד ועמדו עליו בני משפחה
השתא נכסי בחזקת יורשין 
קיימי ולא באו עדיין ליד 
לקוחות ואתו לקוחות וקא 
מערערו להוציא מן היורשין לפי 
שקנאום מן המת והיורשין 
עוררין ומשיבין דבר ללקוחות 
ואומרים קטן היה קרובנו 

שעת מיתה וקי''ל לקמן (דף ב
קנה.) דאינו יכול למכור בנכסי 
אביו עד שיהא בן עשרים ולא 
נוציא הנכסים מחזקתנו 
והלקוחות לא מצאו עדים 
שיאמרו גדול היה ולכך הוצרכו 
לבודקו וכשלא יוכלו לבודקו 
וגם העדים לא מצאו הפסידו 
דר''ע כדרבנן דאמרי המוציא 
מחבירו עליו הראיה בעדים 

א היה וה''נ על הלקוחות שברי
   להביא ראיה שגדול היה:

   . לקוחות ושאלו את ר''ע:באו
. ואפי' אם עשויין להשתנות

דומין עתה לסימני גדול י''ל 
  אילו היה קיים הוה שומא:

. בשלמא לדידי דאמינא ראיה
דאמרי רבנן במתני' המוציא 
מחבירו עליו הראיה היינו ראיה 

ה בעדים שבריא היה ויגב
מתנתו מיד היורשין ה''נ בקשו 
לקוחות לעשות כך ולבקש עדים 
כדי לטרוף מקחן מיד היורשין 

   וכיון דלא אשכחו כו':
. ומסתמא אין לקיימו שטרייהו

העדים חותמין על השטר אא''כ 
   נעשה גדול:

. בחזקת לקוחות הוו קיימי
   והחזיקו בהן קודם ערעור:

. ואתו יורשין וקא מערערי
יה ושלא כדין ואמרי קטן ה

תפסתם דהתם גבי יורשין לא 
   שייך קיום שטריה:

. כדי שלא לינוול היינו דשתקי
   קרובם:

. אין אנו חוששין לינוול ולינוול
בבשתו שאינו קרובנו והפסדנו 

  מרובה:
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ַאל  471 יׁשָ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ יֶאת  ָלִקיׁש  ּבֶ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ָרא:  ר ַקּפָ ַנת ּבַ ִמׁשְ נּוָיה ּבְ ְ ׁשּ   זֹו ׁשֶ
ָהָיה "ֲהֵרי ֶדה, אֹוֵכל ׁשֶ ֶחְזַקת ּוָבא ׂשָ ִהיא ּבְ   , ּלוֹ ׁשֶ  ׁשֶ

י" לֹוַמר: ַעְרָער ֶאָחד ָעָליו ְוָקָרא ּלִ   ", ִהיא ׁשֶ
ּה ": לֹוַמר אֹונוֹ  ֶאת ֶזה ְוהֹוִציא ַכְרתָּ ּמְ ּה " אוֹ  ִלי" ׁשֶ ַתתָּ ּנְ ָנה" ִלי ׁשֶ ַמתָּ   , ּבְ

יר ֵאיִני": ָאַמר ִאם ָטר ַמּכִ ׁשְ ים -ֵמעֹוָלם"  ֶזה ּבִ ָטר ִיְתַקּיֵ ְ חֹוְתָמיו ַהׁשּ   , ּבְ
ַטר": ָאַמר ִאם ים ׁשְ סִּ ַטר" אוֹ , "ֶזה הּוא ּפַ י, ֲאָמָנה ׁשְ ַכְרתִּ ּמָ ִמים ִלי ָנַתתָּ  ְולֹא ְלךָ  ׁשֶ    ",ּדָ
ךְ  - ֵעִדים ֵיׁש  ִאם   , ֵעִדים ַאַחר ַהּלֵ

ךְ  - ָלאו ְוִאם ָטר ַאַחר ַהּלֵ ְ   . "ַהׁשּ
  

ָאַמר:  ֵליָמא: י ֵמִאיר ִהיא, ּדְ ָתבֹו "ַרּבִ ּכְ ָטר ׁשֶ ׁשְ ימוֹ  ֵאינוֹ  -מֹוֶדה ּבִ   , "ָצִריְך ְלַקּיְ
ַנן?    ְולֹא ַרּבָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  לֹא! 
ְבֵרי ַהּכֹ  ֲאִני אֹוֵמר: ּדִ ָתבֹו " :לׁשֶ ּכְ ָטר ׁשֶ ׁשְ ימוֹ  -מֹוֶדה ּבִ   . "ֵאינֹו ָצִריְך ְלַקּיְ

  
ִליִגי!    ְוָהא ִמיְפַלג ּפְ

ְתַנן:    ּדִ
  , ְלפֹוְסלוֹ  ֶנֱאָמִנין "ֵאין

ְבֵרי י ֵמִאיר ּדִ   , ַרּבִ
  ! ֶנֱאָמִנין": אֹוְמִרים ָכִמים ֲַח ו
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ִמיֵניּה?  ל ּכְ ָטָרא, ִאיהּו ּכָ יֵמי ּוַמְרִעי ׁשְ   ִאי ֵעִדים ַאּלִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ָחה!  ּפָ ֵני ִמׁשְ ְמָך ָאְמרּו: ָיֶפה ִעְרֲערּו ּבְ ִ   ַוֲהלֹא ִמׁשּ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  זֹו ֶאְלָעָזר ֲאָמָרּה, 
י ּדָ    ָבר ֶזה ֵמעֹוָלם. ֲאִני לֹא ָאַמְרּתִ

  
יָאַמר    : ֵזיָרא ַרּבִ

ְלִמידֹו,  י ֶאְלָעָזר ּתַ ַרּבִ י יֹוָחָנן ּבְ   ִאם ִיְכּפֹור ַרּבִ
אי ַרּבֹו?!  י ַיּנַ ַרּבִ   ִיְכּפֹור ּבְ

ָאַמר  יּדְ אי ַרּבִ יָאַמר  ַיּנַ   : ַרּבִ
ימֹו,  ָתבֹו ֵאינֹו ָצִריְך ְלַקּיְ ּכְ ָטר ׁשֶ ׁשְ   מֹוֶדה ּבִ

י ְוָאַמר ֵליּה    : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָנֵתנּו ִהיא זֹו?!  י, לֹא ִמׁשְ   ַרּבִ

  , "ָהְרָאָיה ָעָליו ֵמֲחֵבירוֹ  ַהּמֹוִציא: אֹוְמִרים ֲחָכִמים"וַ 
ָטר!  ְ ִקּיּום ַהׁשּ א ּבְ   ֵאין ְרָאָיה ֶאּלָ

  
ינּו יֹוֵסף,  ְבֵרי ַרּבֵ ַרם ִנְרִאין ּדִ   ּבְ

ָאַמר  ינוּ ּדְ מּוֵאלַמר ָא  ְיהּוָדה ַרבָאַמר  יֹוֵסף ַרּבֵ   : ׁשְ
ְבֵרי ֲחָכִמים,    זֹו ּדִ

ימֹו.  ִריְך ְלַקּיְ ּצָ ָתבֹו ׁשֶ ּכְ ָטר ׁשֶ ׁשְ י ֵמִאיר אֹוֵמר: מֹוֶדה ּבִ   ֲאָבל ַרּבִ
ְבֵרי ַהּכֹ "ּוַמאי  ְבֵרי ַהּכֹ "לּדִ י ֵמִאיר ּדִ י ַרּבִ ַנן ְלַגּבֵ ַרּבָ   ל ִהיא. ? ּדְ

  
ַנן:  ָכא ּתְ   ְוָהא ִאיּפְ

  ! "ָהְרָאָיה ָעָליו ֵמֲחֵבירוֹ  ַהּמֹוִציא: אֹוְמִרים ֲחָכִמים"וַ 

                                                           

ַמע)(ּתָ  רוב הראשונים לא גרסו: 471   ור"י מיגאש ויד רמה מפרשים לפי שתי הגירסאות. א ׁשְ

  רשב"ם
. ואסיפא ה''ג זו ששנויה כו'

   קאי לימא ר''מ היא כו':
. שפייסת ממני שטר פסים

לכתוב לך שטר מכירה 
להחזיקך בעשיר לוקח 

   קרקעות:
. האמנתיך למסור שטר אמנה

לך שטר מכירה קודם שקבלתי 
   הדמים:

. שאני אומר לדברי הכל כו'
כדמפרש לקמיה דכי פליגי רבנן 
ואמרי מודה בשטר שכתבו 
שצריך לקיימו הני מילי היכא 
דאיכא עדים דמרעי ליה 
לשטרא ופוסלין חתימת עצמן 

'ג ה''ז פסול גדול הלכך אע'
דמודה לוה שכתבו צריך לקיימו 
אבל בהך דבר קפרא דלוה גופיה 
קפסיל ליה ולא עדים כיון 
דמודה שכתבו לאו כל כמיניה 
למימר שטר פסים הוא והכל 

   מודים שא''צ לקיימו:
. דהתם אי עדים אלימי כו'

   אמרי עדים פסולי עדות היינו:
. בתמיה וכי יש איהו כל כמיניה

י חייב כח ביד הלוה לומר אינ
כלום והכא לא אמרי' הפה 
שאסר הוא הפה שהתיר דכיון 
דאמר לוה כתבתי שטר זה אפס 
שטר פסים או שטר אמנה הוא 
דמה לי לשקר במקום עדים לא 
אמרינן דאנן סהדי דלאו שטר 
אמנה הוא דעדים אשטר אמנה 
ופסים לא חתמי דלא ניתן 
ליכתב כדאמר בפרק ב' 
דכתובות (דף יט.) והלכך לא 

   ן למימר שטר אמנה הוא:מהימ
. ריש והלא אמרו משמך כו'

לקיש קא''ל לר' יוחנן היכי 
מצית למימר דלדברי הכל מודה 
בשטר שכתבו א''צ לקיימו אף 
על גב דאיהו נמי פסיל ליה 
משום שטר אמנה או שטר 
פסים דלאו כל כמיניה 
לאורועיה איהו כל זמן דעדים 
גופייהו לא מרעי ליה והלא 

ה ערערו בני משמך אמרו יפ
משפחה אע''ג דמודו בני 
משפחה בשטר שכתב נותן 
מתנה כיון דאמרי קטן היה 
נאמנין עד שיתקיים השטר 
בחותמיו אלמא מודה בשטר 

   שכתבו לדידך צריך לקיימו:
. בתמיה והלא ויכפור בר' ינאי

לר' ינאי רבו א''ר יוחנן בהדיא 
   צריך לקיימו:

. ר' ברם נראין דברי רבינו יוסף
א קא''ל ואתא לתרוצי דמאי זיר

דא''ר יוחנן לריש לקיש לעיל 
שאני אומר לדברי הכל א''צ 
לקיימו היינו טעמא דס''ל לר' 
יוחנן דמהפכינן מתניתין ר''מ 
לרבנן דס''ל לרבנן א''צ לקיימו 
כדמפרש ואזיל והאי דקא''ר 
יוחנן לדברי הכל א''צ לקיימו 
לאו דוקא אלא משום דאליבא 

צ לקיימו דרבנן קאמר דא''
   חשיב ליה כדברי הכל:

. מתני' דמוכח זו דברי חכמים
   א''צ לקיימו:
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  ֵאיּפּוְך. 

  
ְנָיא:    ְוָהא ּתַ

  , ְלפֹוְסלוֹ  ֶנֱאָמִנין "ֵאין
ְבֵרי י ֵמִאיר ּדִ   , ַרּבִ

  ,ֶנֱאָמִנין": אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
  

  ֵאיּפּוְך.
  

ֵעִדים ָקָאַמר!  י יֹוָחָנן ְרָאָיה ּבְ   ְוָהא ַרּבִ
  

  ֵאיּפּוְך. 
  

א! ֵליָמא: ֵליּפוּ  יּוְבּתָ   ְך ַנִמי ּתְ
  

  לֹא! 
יָהִכי ָקָאַמר ֵליּה   קנה,א  ילְ  יֹוָחָנן ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   : ָלִקיׁש  ּבֶ

כָ  ָנְחִתי ָלקֹוחֹות ַלּנְ ַחּתְ ָלּה ּדְ ּכַ ַמׁשְ ָטר', ַהְיינּו ּדְ ְ ִקּיּום ַהׁשּ ָאִמיָנא: 'ְרָאָיה ּבְ ָלָמא ְלִדיִדי ּדְ ׁשְ   ִסים, ּבִ
א ְלִדיָדךְ  ָכִסים?  ֶאּלָ ּנְ ָנְחִתי ָלקֹוחֹות ּבַ ַחת ָלּה ּדְ ּכַ ֵעִדים', ֵהיִכי ַמׁשְ : 'ְרָאָיה ּבְ ָאְמַרּתְ   ּדְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ָלאו ַעְרָער הּוא, ָחה ּדְ ּפָ ֵני ִמׁשְ ּבְ ַעְרָער ּדִ   מֹוֵדיָנא ְלָך ּבְ
  ַמאי ָקָאְמִרי ָקָטן ָהָיה?! 

ָטר ְ דֹול!  ֲחָזָקה ֵאין ָהֵעִדים חֹוְתִמין ַעל ַהׁשּ ה ּגָ ן ַנֲעׂשָ א ִאם ּכֵ   ֶאּלָ
   

  

  רשב"ם
. דאמר לעיל נמי תיובתא

איתיביה ר' יוחנן לר''ש בן 
לקיש וכו' ליפוך והשתא צריך 
לומר איתיביה ריש לקיש לר' 
יוחנן דמהא שמעינן דמתניתין 

  ראיה בעדים קאמר:
הכי קאמר ליה רבי יוחנן לריש 

בשלמא לדידי דאמינא לקיש 
. ואפכינא ראיה בקיום השטר

נמי מתני' דלרבנן אין צריך 
לקיימו כיון דמודה שכתבו 
היינו דמשכחת להו נכסי בידא 
דלקוחות ואתו יורשין 
וקמערערי כדאמר לעיל הכי נמי 
מסתברא מדקתני דאמר להו אי 
אתם רשאין לנוולו כו' הלכך 
שמא קיימו שטר או אפילו לא 

ן דמודו בני משפחה קיימו כיו
בשטר שכתבו נותן אין צריך 
לקיימו והוחזקו לקוחות 

   בנכסים:
אלא לדידך דאמרת ראיה 

. ולדידך לא מתהפכא בעדים
מתני' וכיון דאמרי רבנן 
המוציא מחבירו עליו הראיה 
דהיינו מקבל מתנה נכסי בידא 
דלקוחות היכי משכחת לה הא 

   לית להו עדים שגדול היה:
. ומן הדין אלאו ערעור הו

   הוחזקו לקוחות בנכסים:
. נותן ומקבל ועדים נעשה גדול

כולם גדולים וכשרים. ומסקנא 
דשמעתא מודה בשטר שכתבו 
אין צריך לקיימו כדשמואל וכר' 
יוחנן לא שנא היכא דאיהו מרע 
ליה לשטרא למימר שטר פסים 
הוא שטר אמנה הוא לא שנא 
היכא דעדים מרעי ליה לומר 

דהא אפכינא נמי  אנוסין היינו
הכא לההיא דכתובות לעיל 

  דאין נאמנין לפסלו כו':
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ַמר:    ִאיּתְ

ִנְכֵסי ָאִביו?     ָקָטן, ֵמֵאיָמַתי מֹוֵכר ּבְ
  

  : ַנְחָמן ַרבָאַמר  ָרָבא
מֹ  ן ׁשְ ָנה. ּבֶ ֵרה ׁשָ   ֶנה ֶעׂשְ

  
ר הּוָנא ַרבוְ  ָנא ּבַ   : ַנְחָמן ַרבָאַמר  ִחיּנָ

ָנה.  ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ   ִמּבֶ
  

ָרָב  ַמר) (ְוָהא ּדְ ָלָלא ִאיּתְ א ִמּכְ ַמר ֶאּלָ ֵפירּוׁש ִאיּתְ   א ָלאו ּבְ
  

יְמִתיב    : ֵזיָרא ַרּבִ
ה ְבֵני "ַמֲעׂשֶ ַרק ּבִ ֶאָחד ּבְ ַכר ּבְ ּמָ ִנְכֵסי ׁשֶ   , ּוֵמת ָאִביו ּבְ

ֵני ּוָבאוּ  ָחה ּבְ ּפָ ַעת ָהָיה ָקָטן": לֹוַמר ְוִעְרֲערוּ  ִמׁשְ ׁשְ   , "ִמיָתה ּבִ
ֲאלוּ  ּוָבאוּ  י ֲעִקיָבא תֶא  ְוׁשָ   ? ְלבֹוְדקוֹ  ַמהוּ : ַרּבִ
ם ִאי  : ָלֶהם ָאַמר ִאין ַאתֶּ ָ ולוֹ  ַרׁשּ   . ְלַנּוְ

ּנֹות ֲעׂשּוִיין ִסיָמִנין, ְועֹוד תַּ   ."ִמיָתה ְלַאַחר ְלִהׁשְ
מֹ  ן ׁשְ ָאַמר: ּבֶ ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ָנה, ּבִ ֵרה ׁשָ   ֶנה ֶעׂשְ

ָקָאתּו ְוָאְמרּו ֵליּה:   קנה,ב    "?ְלבֹוְדקוֹ  ַמהוּ "ַהְיינּו ּדְ
ְדקּו ֵליּה' ַמאי ָהֵוי?  י 'ּבָ ִרים, ּכִ ן ֶעׂשְ : ִמּבֶ א ִאי ָאְמַרּתְ   ֶאּלָ

ַנן:    ְוָהא ּתְ
ן ִרים "ּבֶ ּלֹ  ֶעׂשְ י ֵהִביא אׁשֶ תֵּ ָערֹות ׁשְ    ,ׂשְ

הּוא ְרָאָיה ָיִביאוּ  ן ׁשֶ ִרים ּבֶ    ,ֶעׂשְ
ִריס ּואהוְ  ם" ְולֹא חֹוֵלץ לֹא ,ַהסָּ   ! (נדה מז:) ְמַיּבֵ
  

ַמר ֲעָלּה:    ָלאו ִאיּתְ
יָאַמר  מּוֵאל ַרּבִ ר ׁשְ   : ַרבָאַמר  ִיְצָחק ַרב ּבַ

ּנֹוְלדּו ּבֹו ִסיָמֵני ָסִריס?    !ְוהּוא ׁשֶ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָקָתֵני:  ְיָקא ַנִמי ּדְ   ּדַ

ִריס "ְוהּוא   , "ַהסָּ
ּה.  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

  
ּמָ    ה? ְוִכי לֹא נֹוְלדּו לֹו ִסיָמֵני ָסִריס, ַעד ּכַ

  
ֵני  יּתָ יא ַרּבִ   : ִחּיָ
נֹוָתיו" רֹוב "ַעד    .ׁשְ

  
יּה ּדְ  י ֲאָתא ְלַקּמֵ יאּכִ י ִחּיָ   , ַרּבִ

ִחיׁש ָאַמר ְלהּו: ִליְבֵרי.    ִאי ּכְ
  ְוִאי ִאְבֵרי ָאַמר ְלהּו: ִליְכחֹוׁש. 

ָאתּו ֵמֲחַמ  ִחיׁשּוָתא, ִזְמִנין ּדְ ָאתּו ֵמֲחַמת ּכְ ָהֵני ִסיָמֵני ִזְמִנין ּדְ ִרּיּוָתא. ּדְ   ת ּבְ
  
  

  רשב"ם
   . היורש נכסי אביו שמת:קטן

. מאימתי מוכר בנכסי אביו
בקרקעותיו ותהוי מכירתו 
מכירה דאילו גבי מטלטלי תנן 
(גיטין דף נט.) הפעוטות מקחן 
מקח וממכרן ממכר במטלטלין 
ומפרשינן התם כבר שית כבר 

לפום חורפיה ומשום  שב כל חד
כדי חייו תקינו ליה רבנן 
במטלטלין דתהוי מכירה 

   למזונותיו אבל במקרקעי לא:
. ויום אחד בן שמנה עשרה

דפסקינן לקמן תוך זמן כלפני 
זמן ואע''פ שאינו יודע בטיב 
משא ומתן יפה כדמוכח לקמן 
בת י''ד שיודעת בטיב משא 
ומתן מוכרת וכגון שהביאה 

  ח לקמן:שתי שערות כדמוכ
. היינו דאמרו ליה מהו לבודקו

שאם לא ימצאו בו שערות 
יחזיקוהו כקטן עד עשרים 
כדמפרש ואזיל ודוקא לענין 
למכור בנכסי אביו תרתי בעינן 
שמנה עשרה שנים ושערות אבל 
לענין עונשים ומצות מבן י''ג 

   חשיב גדול אם הביא שערות:
. קרובי האלמנה יביאו ראיה

ם להתירה כדי לפטרה מזה היב
   לשוק בלא חליצה ויבום:

. והרי הוא והוא הסריס כו'
סריס ולא חולץ ולא מיבם 
כדאמר ביבמות דלא קרינא ביה 
להקים לאחיו שם וכל שאינו 
עולה ליבום אינו עולה לחליצה 
אלמא מבן עשרים ואילך אע''ג 
דלא אייתי שערות כגדול 
מחזיקין ליה ומפני שהוא סריס 

   לא אייתי שערות:
. וא שנולדו בו סימני סריסוה

סימנין המפורשין ביבמות (דף 
פ:) דכיון דאיכא תרתי חשבינן 
ליה כגדול אבל בן עשרים שלא 
הביא שערות ואין בו סימני 
סריס חשבינן ליה כקטן עד רוב 
שנותיו כדמפרש ואזיל ואי 
נולדו בו סימני סריס מקמי 
דליהוי בן עשרים ושערות נמי 

ינן לא אייתי אכתי לא סמכ
למיחשביה סריס עד דליהוי בן 
עשרים ויהא בו סימני סריס 

   דאיכא תרתי:
. וכי לא נולדו בו סימני סריס

ושערות. נמי לא הביא עד כמה 
   נחזיקהו כקטן:

. ל''ו שנים שהן רוב רוב שנותיו
שבעים כדכתיב ימי שנותיו בהם 

   שבעים שנה (תהלים צ):
. פירוש הני סימנים זימנין כו'

קמיה קאי כי אתו הוי ואדל
   לקמיה דר' חייא כו':

. כשהנער כחוש כחישותא
  בבשרו:

. המתעכבין יותר כי אתו לקמיה
   מדאי להביא שערות:

. דלמא מחמת אכחשוהו
  בריאותא נתרו להו:



    """""ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת    ––––מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' 
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ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ִלְפֵני ְזָמן,  -'ּתֹוְך ְזָמן'    ּכְ
ְלַאַחר ְזָמן?    אֹו ּכִ

  
  : ַנְחָמן ַרבָאַמר  ָרָבא

ִלְפֵני ְזָמן.    ּתֹוְך ְזָמן ּכְ
  

ר ָרָבא יָלא ַרב ּבַ   : ַנְחָמן ַרבָאַמר  ׁשֵ
ְלַאַחר ְזָמן.    ּתֹוְך ְזָמן ּכִ

  
ַמר.  ְוָהא ָרָבא ָלָלא ִאיּתְ א ִמּכְ ַמר ֶאּלָ ֵפירּוׁש ִאיּתְ   ָלאו ּבְ

  
יּה ּדְ  ין ִנְכֵסי ַוֲאָתא ְלַקּמֵ ָאֵזיל ַזּבֵ ַההּוא ּתֹוְך ְזָמן ּדְ   , ָרָבאּדְ

ה ְולֹא ְכלּום.    ָאַמר ְלהּו: לֹא ָעׂשָ
  

ִלְפֵני ְזָמן.  ּתֹוְך ְזָמן ּכְ ּום ּדְ ֲחָזא ָסַבר ִמׁשּ   ַמאן ּדַ
  

  ְולֹא ִהיא, 
יּה.  א ֲחָזא ּבֵ טּוָתא ְיֵתיְרּתָ   ָהָתם ׁשְ
ְחֵרר ְלהּו ְלַעְבֵדיּה. ֲהָוה ָקא ְמׁשַ   ּדַ

   
  
  

  רשב"ם
. שנת שמנה עשרה תוך זמן

גופיה למר ושנת עשרים גופיה 
   למר והביא שערות:

. שאין מכירתו מכירה כלפני זמן
   סי אביו:בנכ

. שמכר בנכסי דההוא תוך זמנו
   אביו:

. מהכא לא פשטינן ולא היא
   ליה:

. וזהו דקא משחרר להו לעבדיה
איבוד ממון בחנם שאין לו בה 

  הנאה:
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ַלח ֵליּה  לׁשָ יּדֵ ר ּגִ ָיא ּבַ   : 472472472472ָרָבאלְ  ְמַנׁשְ

א ּוַמ  ָ ִטיב ַמׂשּ ָנה ְויֹום ֶאָחד, יֹוַדַעת ּבְ ֵרה ׁשָ ע ֶעׂשְ ת ַאְרּבַ ינֹוֶקת, ּבַ ינּו: ּתִ ֵדנּו ַרּבֵ ן, ַמהּו? ְיַלּמְ   ּתָ
ר.  ָרּה ִמְמּכָ ח ּוִמְמּכָ ָחּה ִמּקָ ן ִמּקָ א ּוַמּתָ ָ ִטיב ַמׂשּ ַלח ֵליּה: ִאם יֹוַדַעת ּבְ   ׁשָ

  
ַלח ֵליּה  ינֹוק! ְוִליׁשְ   תִּ

  
ְך ָהָיה.  ָהָיה ּכָ ה ׁשֶ   ַמֲעׂשֶ

  
ָנה ְויֹום ֶאָחד! ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ת ׁשְ ינֹוֶקת ּבַ ַלח ֵליּה תִּ   ְוִליׁשְ

  
ה  ְך ָהָיה.  ַמֲעׂשֶ ָהָיה ּכָ   ׁשֶ

   
( ַמר ּדְ ָלָלא ִאיּתְ א ִמּכְ ַמר ֶאלָּ ֵפירּוׁש ִאיּתְ ָרָבא ָלאו ּבְ    ,473(ְוָהא ּדְ

ָיא],  ר ְמַנׁשְ ל ּבַ ִגיּדֵ ין ִנְכֵסי [ֲאבּוהּו ּכְ ֲאַזל ַזּבֵ ִרים ּדַ ן ֶעׂשְ חֹות ִמּבֶ   ַההּוא ּפָ
יּה ּדְ     ָרָבאֲאָתא ְלַקּמֵ

י ָאְמרּו ֵליּה ְקרֹוֵביּה: זִ  ָייָתא ּבֵ יּה ַקׁשְ ֵדי ּבֵ ְמֵרי ּוׁשְ   , ָרָבאיל ֱאכֹול ּתַ
  ֲעַבד ָהִכי, 

  ָאַמר ְלהּו: ְזִביֵניּה ָלאו ְזִביֵני. 
ָטָרא,  ְתבּו ֵליּה ׁשְ י ָקא ּכָ   ּכִ

זּוָזא ָמר ּבְ ָטָרא ּדְ זּוָזא, ׁשְ ר ּבְ ת ֶאְסּתֵ   ?! ָאְמרּו ֵליּה ָלקֹוחֹות: ִזיל ֵאיָמא ֵליּה ְלָרָבא: ְמִגּלַ
  ֲאַזל ָאַמר ֵליּה. 

  ָאַמר ְלהּו: ְזִביֵניּה ְזִביֵני. 
  ָאְמרּו ֵליּה ְקרֹוֵביּה: ָלקֹוחֹות ַאְגַמרּוהּו! 

ִרי ֵליּה ְוָסַבר, ֵמיַדע ָיַדע,  ַמְסּבְ יָון ּדְ ִרי ֵליּה ָסַבר, ּכֵ   ָאַמר ְלהּו: ַמְסּבְ
ֲעַבד ָהִכי ֲהָוה ּבֵ  ,ְוַהאי ּדַ א ְיֵתיָרא הּוא ּדַ   יּה. חּוְצּפָ
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  רשב"ם
אית דגרסי מקחה מקח 

. ולא וממכרה ממכר במטלטלין
מבעיא בת ארבע עשרה אלא 
אפי' כבת שב וכבת שית כדתנן 

הו הפעוטות כו' ומוקים ל
בגיטין כבר שית וכבר שבע אלא 
מעשה שהיה כך היה ולא נהירא 
דמאי אתא לאשמועינן מתני' 
היא הפעוטות מקחן מקח כו' 
ואפילו אין יודעין יפה בטיב 
משא ומתן דהא כבר שית כבר 
שבע מוקמית לה ונראה בעיני 
דבמקרקעי מיירי ולא גרסינן 
במטלטלין והכי מפרש לה שלח 

יא לרב ליה רב גידל בר מנש
ילמדנו רבינו תינוקת בת י''ד 
שיודעת בטיב משא ומתן מהו 
למכור בנכסי אביה אע''ג דלא 
הויא בת עשרים מהכא שמעינן 
דעד השתא איירינן בשאין יודע 
כל כך בטיב משא ומתן ואפילו 
הכי מבן עשרים ואילך מוכר 
בנכסי אביו הואיל ואינו שוטה 
ממש אבל בפחות מבן עשרים 

יתירה למכור בעינן חכמה 
בנכסי אביו: ה''ג שלח ליה אם 
יודעת בטיב משא ומתן מקחה 
מקח וממכרה ממכר ולישלח 

   ליה בתינוק כו':
. לא והא דרבא לאו בפירוש כו'

גרסינן הכא כלל וה''ג ההוא 
פחות מבן עשרים שמכר בנכסי 
אביו כגידל בר מנשיא בחזקת 

   יודע בטיב משא ומתן:
ר . כדי לחזואתא לקמיה דרבא

בו ולומר שאינו יודע בטיב משא 
   ומתן:

. לאותו אמרו ליה קרוביה
   יתום:

. והשלך גרעינים זיל אכול תמרי
לפני רבא ויהיה סבור שאתה 

   שוטה ויחזיר לך נכסיך:
. פסק דין כי כתבו ליה שטרא

   שיחזירו לו נכסיו:
. הורוהו אמרו ליה לקוחות כו'

דבר חכמה שיאמר לפני רבא 
יו ויודע בטיב ויחשב חכם בעינ

משא ומתן ולא יפסידו לקוחות 
   מקחם:

. שהוא דבר גדול מגילת אסתר
רגיל סופר לכתוב בזוזא ובשביל 
שטר קטן שכותב לי שואל לי 

   זוז בתמיה:
   . קרובים לרבא:אמרו ליה

. לומר כן לקוחות אגמרוהו
   להאי אך אינו יודע כלום:

. דבר אמר להו כיון דמסברי ליה
ין חכם הוא חכמה ויודע להב

וממכרו ממכר והאי דשדא 
קשייתא חוצפא בעלמא הוא 

  דעבד ולא מתוך שטות:



    """""ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת    ––––מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' 
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            בבבב    קנה,קנה,קנה,קנה, . 57
ֵריּה  הּוָנא ַרבָאַמר  ַע  ַרבּדְ  ּבְ   : ְיהֹוׁשֻ

  ֵעדּותֹו ֵעדּות.  -ּוְלֵעדּות 
  

  : זּוְטָרא ָמרָאַמר 
ְלְטֵלי,  א ְלִמּטַ   לֹא ֲאָמַרן ֶאּלָ

  לֹא.  -ֲאָבל ִלְמַקְרְקֵעי 
  

י ַרבָאַמר ֵליּה    : זּוְטָרא ָמרלְ  ַאׁשִ
ְזִב  ְלְטֵלי ּדִ ָנא ִמּטַ   יֵניּה ְזִביֵני ַמאי ׁשְ
ְתַנן:  ה, ָהא ּדִ א ֵמַעּתָ   ֶאּלָ

עֹוטֹות ָחן "ַהּפָ ח ִמּקָ ָרן ִמּקָ ר ּוִמְמּכָ ְלְטִלין ִמְמּכָ ִמטַּ   , (גיטין נט.) "ּבְ
ֵעדּוָתן ֵעדּות?!    ָהִכי ַנִמי ּדְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ֵעיָנא:  ֵני ְוָעְמדוּ "ָהָתם ּבָ ים ׁשְ א!(דברים יט,יז) 474"ָהֲאָנׁשִ    , ְוֵליּכָ
   

  

                                                           

474   

  רשב"ם
א''ר (זירא) [הונא] ולעדות 

. אע''פ שאמרנו בפחות מעיד
מכ' שאינו יודע בטיב משא 
ומתן אינו מוכר בנכסי אביו 
אבל לעדות נאמן הוא להעיד 
מה שראה ושמע מבן י''ג ואילך 

יל ואינו שהביא שתי שערות הוא
   שוטה:

. בעדות אלא במטלטלי
   מטלטלי:

   . עדות מטלטלי דנאמן:מ''ש
. במטלטלי משום דזביניה זביני

אע''פ שאינו יודע בטיב משא 
ומתן דהיינו פעוטות ה''נ 

   דעדותו במטלטלי הויא עדות:
אלא מעתה הא דקתני 

. ומוקמינן לה הפעוטות כו'
   בגיטין כבר שית כבר שבע:

. בעדות שיםועמדו שני האנ
מוקמינן לה במסכת שבועות 
(דף ל.) ובעינן אנשים ולא 

  קטנים:
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  : ַאֵמיָמרָאַמר 

ָנה.  ָנתֹו ַמּתָ   ּוַמּתְ
  

י ַרבָאַמר לֹו    : ַאֵמיָמרלְ  ַאׁשִ
ין,  ְלָמא מֹוִזיל ּוְמַזּבֵ ָלא, ּדִ ל זּוֵזי ָאַמְרּתָ ּדְ ְמַקּבֵ ִביֵני ּדְ א ּוַמה זְּ ּתָ   ָהׁשְ

י!  לֹא ָמֵטי ֵליּה ְולֹא ִמיּדֵ ָנה ּדְ ן ַמּתָ ּכֵ ל ׁשֶ   ּכָ
  

  ֵליּה:   ָאַמר
ְזִביֵניּה ְזִביֵני?!   קנו,א  יָתא, ָהִכי ַנִמי ּדִ ׁשִ א ּבְ ֵוי ַחְמׁשָ ין ׁשָ   ּוְלַטֲעִמיְך, ַזּבֵ

  
א,    ֶאּלָ

י זּוֵזי,  ּבֵ יּה ּגַ ְעּתֵ ְרָבא ּדַ ָינֹוָקא ִמּקַ ַנן ּדְ   ִקים ְלהּו ְלַרּבָ
י ֵליּה  ְמַקְרְקׁשִ ֲאבּוּה, ְוִאי ָאְמַרּתְ ְזִביֵניּה ְזִביֵני, ִזְמִנין ּדִ הּו ִנְכֵסי ּדַ ין ְלכּוּלְ    זּוֵזי, ָאֵזיל ְמַזּבֵ

ָנה,  יּה לֹא ֲהָוה ָיֵהיב ֵליּה ַמּתָ ֲהָוה ֵליּה ֲהָנָאה ִמיּנֵ ָנה, ִאי ָלאו ּדַ י ַמּתָ ּבֵ   ֲאָבל ּגַ
י.  ַלֲעִבידּו ְלהּו ִמיּלֵ ָנה, ּדְ ָנתֹו ַמּתָ יֱהֵוי ַמּתְ ַנן: ּתֶ   ָאְמרּו ַרּבָ

  
  

  רשב"ם
. של בן י''ג אמר אמימר ומתנתו

ויום אחד הויא מתנה אע''פ 
שאינו יודע בטיב משא ומתן 

   ואין מכירת קרקעותיו מכירה:
. השתא ומה זביני דקשקיל זוזי

דדרך חכמה היא זאת אפילו 
י זביני הכי תקינו רבנן דלא ליהו

עד שיהא בן עשרים הואיל ואינו 
בקי בטיב משא ומתן מתנה 
שהוא דרך שטות מיבעי דתקון 

  רבנן דלא ליהוי מתנה:
. דתלית טעמא א''ל ולטעמיך

במידי דאית ליה רווחא 
   והפסדא:

. דאית זבין שוה ארבע בחמש
   ליה רווחא טובא:

. בתמיה והא ה''נ דזביניה זביני
ות מבן לא פלוג רבנן במכירת פח

עשרים שאינו יודע בטיב משא 
ומתן מידי אלא כולהו תקון 

   דלא ליהוי זביני:
. היינו טעמא דמכירה קים אלא

להו לרבנן כו' זימנין דמקרקשי 
כו' הלכך בכולהו מכירות תקון 
דלא ליהוי זביני: אי לאו דאית 
ליה הנאה גדולה מיניה לא הוה 
יהיב ליה כו' דליעבדן מילי. 

ולהיטיב לו בכל  לגמול לו חסד
ענינין: בודקין לקדושין אע''פ 
שהוא בן י''ג שנים ויום אחד 
והאשה בת י''ב שנים ויום אחד 
לא סמכינן אשנים לאחזוקינהו 
כגדולים ובני שיער להחשב 
קדושיהן ודאי אף להקל כגון 
לבטל קדושי שני שקידש אחריו 
בלא גט אלא בודקין אחריו אם 
 הביא שערות אז יחשבו קדושי

  ודאי:
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            אאאא    קנו,קנו,קנו,קנו, . 59
מּוֵאלָאַמר  ַנְחָמן ַרב ָאַמר   : ׁשְ

ין,   ּבֹוְדִקין:   ְלִקּדּוׁשִ
ין,    ְלֵגרּוׁשִ
   ,ְוַלֲחִליָצה

  ּוְלֵמיאּוִנין. 
ִנְכֵסי ָאִביו  ִרים.  -ְוִלְמּכֹור ּבְ ן ֶעׂשְ ֵהא ּבֶ ּיְ   ַעד ׁשֶ

  
ְבַדְקָנא  ין"ְוֵכיָון ּדִ ין", "ְלִקּדּוׁשִ ה ִלי?!  "ְלֵגרּוׁשִ   ָלּמָ

  
  א ְלִיּבּום, לֹא ִנְצְרָכא ֶאלָּ 

ְתַנן:    ּדִ
ן ע "ּבֶ ׁשַ ִנים תֵּ א ֶאָחד ְויֹום ׁשָ ּבָ   ,ְקָנָאּה  ְיִבְמּתוֹ  ַעל ׁשֶ

ט נֹוֵתן ְוֵאין ל ַעד ּגֵ ְגּדַ ּיִ   . (נדה מה.) "ׁשֶ
  
י יֹוֵסי,  - "ַלֲחִליָצה" ַרּבִ   ְלַאּפּוֵקי ִמּדְ

ָאַמר:  ה,  (דברים כה, ז) 475"ִאיׁש "ּדְ ָרׁשָ ּפָ תּוב ּבַ   ּכָ
ה ֲאָבל ִא  ָ ה  - ׁשּ דֹוָלה ּוֵבין ְקַטּנָ ין ּגְ   ּבֵ

ה ְלִאיׁש,  ָ יַנן ִאׁשּ ׁשִ ַמּקְ ַמע ָלן ּדְ   ָקא ַמׁשְ
י יֹוֵסי.  ַרּבִ לֹא ּכְ   ּדְ

  
י ְיהּוָדה,  - "ּוְלֵמיאּוִנין" ַרּבִ   ְלַאּפּוֵקי ִמּדְ

ָאַמר:  חֹור"ּדְ ה ׁשָ ְרּבֶ ּיִ   , (נדה נב.) "ַעד ׁשֶ
ַרּבִ  לֹא ּכְ ַמע ָלן: ּדְ   י ְיהּוָדה.ָקא ַמׁשְ

  
ִנְכֵסי ָאִב " ִריםְוִלְמּכֹור ּבְ ן ֶעׂשְ ֵהא ּבֶ ּיְ מֹ  - "יו ַעד ׁשֶ ן ׁשְ ָאַמר ּבֶ אן ּדְ ֵרה. ְלַאּפּוֵקי ִמּמַ   ֶנה ֶעׂשְ
  

ִלְפֵני ְזָמן.  -ְוִהְלְכָתא: ּתֹוְך ְזָמן    ּכְ
ה.  ֶ ר ְמַנׁשּ יֵדל ּבַ ּגִ   ְוִהְלְכָתא: ּכְ

ָמר זּוְטָרא.    ְוִהְלְכָתא: ּכְ
ַאֵמיָמר. ְוִהלְ    ְכָתא: ּכְ

הּו.  כּוּלְ מּוֵאל ּבְ ַרב ַנְחָמן ָאַמר ׁשְ   ְוִהְלְכָתא: ּכְ
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  רשב"ם
   . לקמיה מפרש:ולגירושין
. כדמפרש לקמיה ולחליצה

דמשום אשה נקט לה שלא 
תחלוץ עד שתגדיל ותביא סימני 

   שיער:
. אם הביאה שערות ולמיאונין

   לא תמאן:
. אע''ג עד שיהא בן עשרים

   דאייתי שערות מי''ג:
. להאי וכי מאחר דבדקנא ליה

גברא בשעת קדושין ונמצא גדול 
ריך בדיקה בשעת למה צ
   גירושין:

. דמבן תשע קנאה אלא ליבום
בביאה ואין יכול לגרש עד 

   שיביא שתי שערות:
. דמשום לאפוקי מדר' יוסי

חליצה איש לא איצטריך 
   דמגירושין שמעינן לה:

ה''ג עד שירבה השחור קמ''ל 
. ובמסכת נדה דלא כרבי יהודה

מפרש עד שירבו השערות ויהיו 
שהרבה שוכבות ונראה כמו 

השחור ולא גרס על הלבן ולר' 
יהודה אין בודקין דהא לאחר 
הבאת שערות ממאנת עד 

   שירבה ויהיו שוכבות:
. דבן והלכתא כגידל בר מנשה

י''ג היודע במשא ומתן מוכר 
בנכסי אביו אפי' מקרקעי דאילו 
מטלטלי אפילו פעוטות כבר 

   שית מוכרין:
. דלעדות מטלטלי כמר זוטרא

שאינו יודע בטיב מעיד בן י''ג 
משא ומתן אבל בעדות קרקע 

   לא:
. דמתנת בן והלכתא כאמימר

י''ג שאינו יודע בטיב משא ומתן 
הויא מתנתו מתנה ואע''ג 
   דמכירת נכסיו לא הויא מכירה:

והלכתא כרב נחמן אמר שמואל 
. קדושין וגירושין חליצה בכולהו

ומיאונין דלא סמכינן אשנים עד 
בנכסי  שנבדוק סימנין ולמכור

אביו עד שיהא בן עשרים ויביא 
סימנים מי שאינו יודע בטיב 
משא ומתן דטפי מעשרים לא 
אמטו רבנן להמתין לחכמתו 
ואם לא הביא שיער בעשרים 
נחזקינן כקטן עד רוב שנותיו 
אם לא נמצאו בו סימני סריס 
ואיכא למימר דוקא בנכסי אביו 
אבל בנכסים שנתנו לו במתנה 

שאינם או שקנה מטלטלין 
ירושת אבותיו הנהו מוכר פחות 

  מבן עשרים כדין מטלטלין:
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ָנה   ִמׁשְ

ק יו ַעל ְנָכָסיו ַהְמַחּלֵ   , ּפִ
י ֶאְלָעָזר   : אֹוֵמר ַרּבִ

ִריא ֶאָחד ן ְוֶאָחד ּבָ    .ְמסּוּכָ
ׁש  ְנָכִסים ּיֵ ֶכֶסף ִנְקִנין - ַאֲחָריּות ָלֶהן ׁשֶ   , ּוַבֲחָזָקה ָטרּוִבׁשְ  ּבְ
ֵאין א ִנְקִנין ֵאין - ַאֲחָריּות ָלֶהן ְוׁשֶ יָכה ֶאּלָ ְמׁשִ   .  ּבִ

  : לוֹ  ָאְמרוּ   קנו,ב 
ה ן ַמֲעׂשֶ ִאמָּ ל ּבְ ֵני ׁשֶ ָהְיָתה רֹוֵכל ּבְ   : ְוָאְמָרה, חֹוָלה ׁשֶ

נוּ " ֵביָנִתי תְּ י ּכְ ֵנים ְוִהיא, ְלִבתִּ ר ׁשְ   , "ָמֶנה ָעׂשָ
ימוּ , ּוֵמָתה ָבֶריָה  ֶאת ְוִקּיְ   ! ּדְ
  : ָלֶהן ָאַמר

ֵני ֵרם רֹוֵכל ּבְ ְקּבְ ן תִּ    !ִאּמָ
   

ָמָרא   ּגְ

ְנָיא:    ּתַ
י ֱאִליֶעֶזר ָלֶהן "ָאַמר   : ֲחָכִמיםַל  ַרּבִ

ה ָמרֹוִני ַמֲעׂשֶ ָהָיה ֶאָחד ּבְ ַלִים ׁשֶ ירּוׁשָ   , ּבִ
ְלְטִלין לוֹ  ְוָהיוּ  ה ִמטַּ ׁש  ַהְרּבֵ ָנם ּוִביּקֵ ָנה ִליתְּ ַמתָּ   , ּבְ

ָנה ָלֶהם ֵאין: לוֹ  ָאְמרוּ  ּקָ ְקֶנה ַעד תַּ ּיַ ב ַעל ׁשֶ   , ַקְרַקע ּגַ
ית ְוָלַקח ָהַלךְ  ַלִים ָסמּוךְ  ֶאָחד ֶסַלע ּבֵ   , ִלירּוׁשָ

  , ָחִבּיֹות ּוֵמָאה אןצֹ ֵמָאה ְוִעּמוֹ , ִלְפלֹוִני ְצפֹונוֹ ": ְוָאַמר
  . "תָחִבּיוֹ  ּוֵמָאה אןצֹ  ֵמָאה ְוִעּמוֹ  ִלְפלֹוִני ּוְדרֹומוֹ 

ימוּ , ּוֵמת ָבָריו ֶאת ֲחָכִמים ְוִקּיְ    .ּדְ
ם: לוֹ  ָאְמרוּ  ָ    !?ְרָאָיה ִמׁשּ
ִריא ָמרֹוִני   ".ָהָיה ּבָ

   
  
  

  רשב"ם
  מתני' 

ר' אלעזר אומר אחד בריא ואחד 
. ר' אלעזר סבירא ליה מסוכן כו'

לענין שכיב מרע אינם ככתובין 
וכמסורין כלל אלא כבריא 
בעלמא וצריך קנין כשאר מתנת 
בריא ואע''ג דמית לא קנה 
 מקבל מתנה בלא קנין ואפי'

מצוה מחמת מיתה נמי לר''א 
בעי קנין שהרי מעשה של אמן 
של בני רוכל אוקימנן לעיל (דף 
קנא:) במצוה מחמת מיתה 
ואפ''ה פליג ר''א ואמר להו 
לחכמים בני רוכל תקברם אמם 
ושלא כדין קיימו דבריה כי אם 

   לקונסן:
. ואף על גב דלא ואחד מסוכן

שייר מידי לא מיקני באמירה 
יני דכיון דלא כלל ונראה בע

מפליג ר''א בין שכיב מרע 
לבריא לענין היכא דמית הוא 
הדין היכא דעמד אינו חוזר אם 

  קנו מידו לר' אלעזר:
   . שם אביהן:בני רוכל

שהיתה חולה ואמרה תינתן 
. אם מתנת שכיב כבינתי לבתי

מרע בלא שיור היתה איכא 
למימר דמודה ר''א במצוה 
מחמת מיתה דלא בעי קנין 

דמית דהא לא מיבעי והוא 
לאוקומי מעשה דבני רוכל 
במצוה מחמת מיתה ואם מתנת 
שכיב מרע במקצת היתה 
ומיבעי לן לאוקומי במצוה 
מחמת מיתה כדאוקימנן לעיל 
דהא מתנת שכיב מרע במקצת 
כולי עלמא מודים דלא מיקניא 
באמירה ואם כן ע''כ פליג ר''א 

   אפילו במצוה מחמת מיתה:
ן ראיה אמר להן אין מביאי

. דרשעים היו והלואי מבני רוכל
שתקברם אמם כדמפרש טעמא 
בגמרא וקנסא הוא דקנסום 
רבנן לקיים מתנת אמם לבתה 

   בלא קנין:
  

  גמ' 
   . על שם מקומו:במרוני

. שהיה שכיב מרע וביקש ליתנם
לדברי ר''א ומקבלי מתנה לא 
הוו גביה כדמפרש בקדושין 

   והתם פריך עלה טובא:
. להם תקנה אמרו ליה אין

לזכות בהן המקבל מתנה לפום 
מאי דלא סמכא דעתן עד 
שיקנה כו' הכי מפרש בפ''ק 

   דקדושין והתם מפרש שפיר:
. שאינו ראוי ולקח בית סלע

לזריעה וקנאו בזול לשם כן על 
   מנת להקנות לו:

. בשעת מתנה מרוני בריא היה
  ואח''כ מת:



    """""ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת    ––––מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' 
    

671

        בבבב    קנו,קנו,קנו,קנו, . 61
ֵני: ָלֶהן "ָאַמר ֵרם רֹוֵכל ּבְ ְקּבְ ן תִּ   . ְוכו' "ִאּמָ

  
  ַמאי ַטֲעָמא ָקא ָלֵייט ְלהּו? 

  
מּוֵאלָאַמר  ְיהּוָדה ַרבָאַמר    : ׁשְ

יֵמ  ֶכֶרם ָהיּו, ְמַקּיְ   י קֹוִצים ּבְ
י ֱאִליֶעֶזר ְלַטְעֵמיּה,    ְוַרּבִ

ְתַנן:    ּדִ
ים ֶכֶרם קֹוִצים "ַהְמַקּיֵ    ּבְ

י ֱאִליֶעֶזר   : אֹוֵמר ַרּבִ
ׁש     .ִקּדֵ

  : אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ׁש  לֹא א ,ִקּדֵ ָבר ֶאּלָ מֹוהוּ  ּדָ ּכָ יִמין ׁשֶ   .(כלאים ה, ח) "ְמַקּיְ

  
ְרּכֹום ָלָמא ּכַ ׁשְ   ֲחֵזי,  - ּבִ

א    ְלַמאי ֲחֵזי?  - "קֹוִצים"ֶאּלָ
  

יָאַמר    : ֲחִניָנא ַרּבִ
י ֱאִליֶעֶזר?  ַרּבִ   ַמאי ַטֲעָמא ּדְ

יֶהן. ַמּלֵ דֹות ְלּגְ ָ ׂשּ יִמין קֹוִצים ּבַ א ְמַקּיְ ּיָ ֲעַרּבִ ן ּבַ ּכֵ   ׁשֶ
  
  
  

  רשב"ם
   . קרדונ''ש:מקיימי קוצים

'ג אשכחן במסכת . דכה'בכרם
כלאים דמאכל בהמה הוי 
כלאים בכרם משום לא תזרע 
כרמך כלאים ואפילו מקיים 
לוקה דדרשי' במועד קטן (דף 

   ב:) כלאים שדך לא:
. ורבנן בתר שכן בערביא כו'

רובא דעלמא אזלי שאינן 
   מקיימין שדות לגמליהן:
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יָאַמר    : ֵלִוי ַרּבִ

ִכיב ְמַרע ֲאִפיּלּו ּבְ  ְ ת, קֹוִנין ִקְנָין ִמׁשּ ּבָ   ׁשַ
י ֱאִליֶעֶזר.    ְולֹא ָלחּוׁש ְלִדְבֵרי ַרּבִ

א ְעּתֹו ָעָליו.   ,ֶאּלָ ְטרֹוף ּדַ א ּתִ ּמָ   ׁשֶ
  
  

  רשב"ם
. קונין משכיב מרע אפי' בשבת

כגון  לא שנא היכא שצריך קנין
ששייר לא שנא במחלק כל 
נכסיו דכיון דתלי טעמא משום 
שמא תטרוף דעתו עליו דלא 
סמכא דעתיה שתתקיים 
צוואתו באמירה הלכך כדי 
להפיס דעתו קונין אפילו בשבת 
בכל מתנתו בין ששייר וצריך 
קנין בין בלא שייר ובאמירה 
סגי ואע''ג דקנין דמי למקח 
וממכר שהרי קונין בכליו של 

ה שמקנה סודרו כדי לקנות קונ
  בו המתנה:

. מה ולא לחוש לדברי ר' אליעזר
שקונין לאו דצריך קנין כר''א 
דהא קיימא לן כרבנן דדברי 
שכיב מרע ככתובין וכמסורין 
אלא להפיס דעתו כדי שלא 
תטרוף דעתו קונין דהשתא 

  סמכא דעתיה:
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ָנה   ִמׁשְ

י ֱאִליֶעֶזר   : אֹוֵמר ַרּבִ
ת ּבָ ׁשַ ָבָריו - ּבְ יִמין ּדְ   , ַקּיָ

ֵני ֵאין ִמּפְ   , ִלְכּתֹוב ָיכֹול ׁשֶ
חֹול לֹא ֲאָבל   . ּבַ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ   : אֹוֵמר ַרּבִ
ת ּבָ ׁשַ חֹול ָוחֹוֶמר ַקל ,ָאְמרוּ  ּבְ    .ּבַ
ּיֹוֵצא   , ְלָקָטן - ָזִכין  : ּבוֹ  ּכַ

   ,ְלָגדֹול ָזִכין ְוֵאין
ְבֵרי י ֱאִליֶעֶזר ּדִ   . ַרּבִ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ   : אֹוֵמר ַרּבִ
  .  ְלָגדֹול ָוחֹוֶמר ַקל ,ָאְמרוּ  ְלָקָטן

   

ָמָרא   ּגְ

י?   ַמְתִניִתין ַמּנִ
  

י ְיה   ּוָדה ִהיא. ַרּבִ
ַתְנָיא:    ּדְ

י ֵמִאיר"   , אֹוֵמר ַרּבִ
י ֱאִליֶעֶזר   : אֹוֵמר ַרּבִ

חֹול ָבָריו ּבַ יִמין ּדְ ֵני, ַקּיָ כֹול ִמּפְ ּיָ   , ִלְכּתֹוב ׁשֶ
ת לֹא ֲאָבל ּבָ ׁשַ   .ּבְ

ַע    קנז,א י ְיהֹוׁשֻ   : אֹוֵמר^ַרּבִ
חֹול ת ָוחֹוֶמר ְוַקל, ָאְמרוּ  ּבַ ּבָ   . ְלׁשַ

ּיֹוֵצא    :ּבוֹ  ּכַ
  , ְלָקָטן ָזִכין ְוֵאין, ְלָגדֹול ָזִכין

ְבֵרי י ֱאִליֶעֶזר ּדִ   . ַרּבִ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ   : אֹוֵמר ַרּבִ

ָגדֹול   . ְלָקָטן ָוחֹוֶמר ַקל, ָאְמרוּ  ּבְ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

י ֱאִליֶעֶזר   : אֹוֵמר ַרּבִ
ת ּבָ ׁשַ ָבָריו ּבְ יִמין ּדְ   , ַקּיָ

ֵני ֵאינוֹ  ִמּפְ   , ּתֹובִלְכ  ָיכֹול ׁשֶ
חֹול לֹא ֲאָבל   . ּבַ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ   : אֹוֵמר ַרּבִ
ת ּבָ ׁשַ חֹול ָוחֹוֶמר ַקל, ָאְמרוּ  ּבְ   . ּבַ
ּיֹוֵצא    :ּבוֹ  ּכַ

   ,ְלָקָטן ָזִכין
  , ְלָגדֹול ָזִכין ְוֵאין

ְבֵרי י ֱאִליֶעֶזר ּדִ   . ַרּבִ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ   : אֹוֵמר ַרּבִ

  . "ְלָגדֹול ָוחֹוֶמר ַקל, ָאְמרוּ  ְלָקָטן
   

  

  רשב"ם
  מתני' 

. אם בשבת רבי אליעזר אומר
ו חכמים חילק נכסיו אז תקנ

שיהו דבריו קיימין בלא קנין 
וכתיבה שלא תטרוף דעתו שמן 
הדין אין יכול לקנות ולכתוב 

   בשבת:
. שיש תקנה בקנין אבל לא בחול

   וכתיבה ולמה תטרוף דעתו:
. שדבריו קיימין בשבת אמרו

אע''ג דליכא למימר מגו דיכול 
לקנות ולכתוב כי לא עביד נמי 

י קני וקל וחומר בחול דכל הראו
   לבילה אין בילה מעכבת בו:

. הואיל ואין לו יד זכין לקטן
לזכות לעצמו ממון שנותנין לו 
תקנו חכמים שיהא אחר זוכה 

   ומקבל לצרכו:
. שהרי יכול ואין זכין לגדול

   לזכות בעצמו:
. ר' יהושע אומר לקטן אמרו

משום דזכין לו שלא בפניו וכ''ש 
לגדול שיש לו יד לקבל ולזכות 

מצי משוי והלכך  ושליח נמי
   כ''ש דזכין לאדם שלא בפניו:

  
  גמ' 

. דכיון דאין קל וחומר לשבת
יכול לכתוב עשו לו תקנה לקנות 
דבריו באמירה בעלמא כדי שלא 

  תטרוף:
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ָנה   ִמׁשְ

ִית ָנַפל יו ְוַעל ָעָליו אוֹ , ָאִביו ְוַעל ָעָליו ַהּבַ    מֹוִריׁשָ
ת, ָעָליו ְוָהְיָתה תּוּבַ ה ּכְ ָ ַעל, ִאׁשּ   , חֹוב ְוּבַ
י ן: אֹוְמִרים ָהָאב יֹוְרׁשֵ ךְ  ְוַאַחר ִראׁשֹון ֵמת ַהּבֵ   , ָהָאב ֵמת ּכָ
ךְ  ְוַאַחר אׁשֹוןִר  ֵמת ָהָאב: אֹוְמִרים ַהחֹוב ּוַבֲעֵלי ן ֵמת ּכָ    ,ַהּבֵ

אי ּמַ ית ׁשַ   : אֹוְמִרים ּבֵ
  , ַיֲחלֹוקוּ 

לוּ    : אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ
ֶחְזָקָתן ְנָכִסים   .  ּבְ

   

ָמָרא   ּגְ

ַנן ָהָתם:    ּתְ
ְלֶוה    :ֲחֵבירוֹ  ֶאת "ַהּמַ

ָטר ׁשְ ָכִסים ּגֹוֶבה - ּבִ ִדים ִמּנְ    ,ְמׁשּוְעּבָ
ָכִסים ּגֹוֶבה - ֵעִדים ְיֵדי ַעל ֵני ִמּנְ    .(בבא בתרא קעה.) "חֹוִרין ּבְ

  
ֵעי  מּוֵאלּבָ   : ׁשְ

ִאיְקֵני', ְוָקָנה, ַמהּו?    'ּדְ
  

ּלֹ  ָבר ׁשֶ ָאַמר: ָאָדם ַמְקֶנה ּדָ י ֵמִאיר ּדְ ַרּבִ א ּדְ יּבָ א ָלעֹוָלם, ַאּלִ   א ּבָ
אי ָקָנה.  ַוּדַ ֵעי ְלָך, ּדְ יּבָ   לֹא ּתִ

י ֵעי ְלָך ַאּלִ יּבָ י ּתִ א ּכִ ַנן, ֶאּלָ ַרּבָ א ּדְ   ּבָ
ּלֹ  ָבר ׁשֶ ָאְמִרי: ֵאין ָאָדם ַמְקֶנה ּדָ א ָלעֹוָלם?ּדְ   א ּבָ

  
  : יֹוֵסף ַרבָאַמר 

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
  : אֹוְמִרים ֲחָכִמים"וַ 

ַח  ָהָיה ֶזה יּקֵ ַכר ּפִ ּמָ ְרַקע ֶאת לוֹ  ׁשֶ   , ַהּקַ
ֵני הּוא ִמּפְ נוֹ  ָיכֹול ׁשֶ ּכְ   . "ָעָליו ְלַמׁשְ

  
   :ָרָבאָאַמר ֵליּה 

יּה ָקָאַמר?    ִמיּנֵ
ְתֵפיּה?!  ַעל ּכַ ִליָמא ּדְ יּה ֲאִפיּלּו ִמּגְ   ִמיּנֵ

ִאיְקֵני' ָקָנה ְוהֹוִריׁש, ַמאי?  ִאיְקֵני' ָקָנה ּוָמַכר, 'ּדְ ֲעָיא ָלן 'ּדְ י ָקא ִמיּבָ   ּכִ
  

  : ָחָנא ַרבָאַמר 
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ִית "ָנַפל יומֹוִר  ְוַעל ָעָליו, ָאִביו ְוַעל ָעָליו ַהּבַ   , יׁשָ
ת, ָעָליו ְוָהְיָתה תּוּבַ ה ּכְ ָ   , חֹוב ּוַבַעל ִאׁשּ
י ן: אֹוְמִרים ָהָאב יֹוְרׁשֵ ךְ  ְוַאַחר ִראׁשֹון ֵמת ַהּבֵ   , ָהָאב ֵמת ּכָ
  ". ִראׁשֹון ֵמת ָהָאב: אֹוְמִרים חֹובֹות ּוַבֲעֵלי

ִאיְקֵני' ָקָנה ּוָמַכר,  ְך 'ּדְ ְעּתָ   ְוִאי ָסְלָקא ּדַ
ִאיְקֵני' ָקנָ  ד,  -ה ְוהֹוִריׁש 'ּדְ ְעּבֵ ּתַ   לֹא ִמׁשְ

ִאיְקֵני' הּוא! א, 'ּדְ ֵריׁשָ ָאב ִמית ּבְ   ְנִהי ַנִמי ּדְ
  

  : ַנְחָמן ַרבָאַמר ְלהּו 
ָמּה:  ְרּגְ   ְזֵעיָרא ַחְבִרין ּתִ

תוֹ    .ים ִלְפרֹוַע חֹוַבת ֲאִביֶהןִמ ִמְצָוה ַעל ַהּיְ
  

י ַרבַמְתִקיף ָלּה    : ַאׁשִ
ה הּוא, ְרַוְייהּו:  ִמְלֶוה ַעל ּפֶ ָאְמִרי ּתַ מּוֵאל ּדְ   ְוַרב ּוׁשְ

קֹוחֹות!   ין ְולֹא ִמן ַהּלָ ה ֵאינֹו ּגֹוֶבה לֹא ִמן ַהּיֹוְרׁשִ   ִמְלֶוה ַעל ּפֶ

  רשב"ם
  מתני' 

. על ראובן ועל יעקב אביו ואין ידוע מי מת נפל הבית עליו ועל אביו
   קודם:

רישיו כגון אחי ראובן או אחי . על ראובן ועל מועליו ועל מורישיו
   יעקב אביו שאין להם קרוב יותר מראובן וראובן ראוי ליורשן:

. על ראובן כתובת אשה או בעל חוב ואין לו ממה והיתה עליו
   לפרוע:

. בנפל הבית עליו ועל אביו קאי יורשי האב אומרים הבן מת ראשון
אפילו חנוך שיורשי יעקב כגון בני יעקב שמעון ולוי אחי ראובן או 

ופלוא בני ראובן שגם הם יורשי יעקב אומרים הבן מת ראשון 
דהיינו ראובן מת ראשון ומכח אבוה דאב קאתינא כדאמרינן 
בגמרא ולא זכה ראובן בהני נכסי כלל ונירש אנו כל נכסי יעקב 
ולענין נפל הבית עליו ועל מורישיו שייך למיתני יורשי מורישיו 

   אומרים הבן מת ראשון:
. כדמפרש טעמא ביבמות בהחולץ דאע''ג ''ש אומרים יחלוקוב

דיורשי האב ודאי יורשין בהאי ממון ובעל חוב ספק וקאתי ספק 
ומוציא מידי ודאי קסברי בית שמאי שטר העומד לגבות כגבוי דמי 

   ותרוייהו ודאי חשיבי:
. בחזקת יורשי האב שהרי הם יורשים וב''ה סברי נכסים בחזקתן

ב או מראובן וכמוחזקין דמו שהרי יעקב מוחזק ודאי או מיעק
בנכסיו היה ואלו באים מכחו ובעל חוב ספק ואין ספק מוציא מידי 

   ודאי:
  

  גמ' 
   . לקמן בגט פשוט:תנן התם

. אפילו לא נכתב בו אחריות גובה מנכסים המלוה את חבירו בשטר
משועבדים אם אין ללוה נכסים בני חורין וגובה מלוה מן הלקוחות 

אמר בשנים אוחזין (ב''מ דף יד.) לרבנן אחריות שלא נכתב בשטר ד
טעות סופר הוא וכמי שנכתב בו דמי דלא שדי איניש זוזי בכדי 
ולכך נתכוין המלוה שיכתוב בשטר אחריות אלא ששכח הסופר 
וטעה וסתם שטר קלא אית ליה ולקוחות הוא דאפסידו אנפשייהו 

חורין כדי לגבות מהן  שלקחו קרקע מן הלוה ולא הניחו לו בני
   מלוה את חובו:

. הכותב לחבירו משעבד אני לך בחובך כל נכסים בעי שמואל
   שאקנה מהו והיינו שכותבין בשטרות דקנאי ודעתיד אנא למיקני:

. מי טריף מלקוחות נכסים שקנה הלוה אחר כתיבת השטר מהו
   ומכרן לאלו:
ימות אישך . גבי האומר לאשה הרי את מקודשת לכשאליבא דר''מ

לכשתמות אחותך לאחר שתתגיירי כו' לא תיבעי לך דודאי קנה 
דכיון דפירות דקל דעדיין לא באו לעולם קנה כ''ש דמשתעבדי ליה 

   קרקעות דאתו לעלמא אלא שעדיין לא קנאן לוה בשעה ששעבד:
. מאי מי שאני שעבוד מקנין וטעמא אלא כי תיבעי לך אליבא דרבנן

רבנן לשעבוד יותר מקנין דלא תנעול דלת  כדפרישית א''נ אלמוהו
   בפני לוין או לא:
. דתנן בפ' שני דייני גזירות בכתובות (דף קי.) א''ר יוסף ת''ש

המוציא שטר חוב על חבירו והלה הוציא שטר שכתוב בו שמכר לו 
את השדה מלוה ללוה אחר שנכתב השטר חוב שהוא מוציא עליו 

חייב הייתי לך היה לך לפרוע אדמון אומר יכול הלוה לטעון אילו 
   את שלך ממני ולא היה לך למכור לי קרקע בשביל צורך מעות:

. המלוה היה פיקח שמכר לו ללוה את הקרקע וחכמים אומרים זה
שהוא יכול עתה למשכנו בעד חובו ולא יכול לדחותו ולומר אין לי 
לפרוע כלום והנה זה הקרקע דאיקני הוה שלאחר שנכתב השטר 

ו הלוה זמן מרובה והנה זה המלוה חוזר וגובה בחובו חוב קנא
   אלמא דאיקני וקני משתעבד למלוה:

. בתמיה מקרקע שקנה הלוה עצמו ואינה אמר ליה רבא מיניה
משועבדת לשום אדם היאך אתה מביא ראיה מיניה פשיטא שיגבה 
המלוה ואפילו מגלימא דעל כתפיה דהא לא קמבעיא לן אלא היכא 

נה ואחרי כן שעבדו לאחר או במכירה או דכתב דאיקני וק
שהורישו לאחר מיבעיא לן אי אלים תנאיה שכתב לו דאיקני 
לטרוף מלקוחות או מיורשין שאחר כתיבת שטרו שקדם להן או 

   לא:
. וירש הבן כדקאמר בעל חוב דאיקני נהי נמי דאב מיית ברישא

 הוא שקנאו הבן אחר כתיבת השטר והורישו ליורשיו ואפילו הכי
   גובה אותו בעל חוב אלמא דאיקני וקנה והוריש משתעבד:

. ולא משום שכתב לו דאיקני הוא וגבי קנה מצוה על היתומין כו'
ומכר לא משתעבד אלא גבי יורשים משום מצוה ואפילו לא כתב לו 

   דאיקני משתעבד יורש למלוה משום מצוה על היתומים:
   יתמי:. ואמאי טריף ממקרקעי דא''כ מלוה על פה הוא

. לקמן בגט פשוט מלוה על פה והא רב ושמואל דאמרי תרוייהו
אינו גובה מן היורשין וכי אמרינן מצוה על היתומין הנ''מ מלוה 
בשטר ושמואל גופיה הוא דקמבעיא ליה הא בעיא ואם כן קשיא 
דידיה אדידיה ומיהו לקמן פסקינן הלכתא מלוה על פה גובה מן 

  לוין: היורשין שלא תנעול דלת בפני
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י?   קנז,ב  א ָהא ַמּנִ   ֶאּלָ

ּלֹ  ָבר ׁשֶ ָאַמר: ָאָדם ַמְקֶנה ּדָ י ֵמִאיר ִהיא, ּדְ א ָלעֹוָלם. ַרּבִ   א ּבָ
  

ַהר ַיֲעקב ַרבָאַמר  ֵמיּה ּדְ  ִמּנְ ְ קֹוד ִמׁשּ   : ָרִביָנאּפְ
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ְטֵרי ִמין חֹוב "ׁשִ סּוִלין ַהּמּוְקּדָ   , ּפְ
אּוָחִרין ִרין ְוַהּמְ ׁשֵ    .ּכְ

  
ד,  ְעּבֵ ּתַ ִאיְקֵני' ָקָנה ְוהֹוִריׁש לֹא ִמׁשְ ִאיְקֵני' ָקָנה ּוָמַכר, 'ּדְ ְך 'ּדְ ְעּתָ   ְוִאי ָסְלָקא ּדַ

ׁשֵ  "ְמאּוָחִרין" אי ּכְ   ִרין? ַאּמַ
ִאיְקֵני' הּוא!    'ּדְ

  
י?    ָהא ַמּנִ

ּלֹ  ָבר ׁשֶ ָאַמר: ָאָדם ַמְקֶנה ּדָ י ֵמִאיר ִהיא, ּדְ א ָלעֹוָלם, ַרּבִ   א ּבָ
  

א ַרבָאַמר  ּיָ ְרׁשִ ֵמיּה ּדְ  ְמׁשָ ְ   : ָרָבאִמׁשּ
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ַבח יַצד ַקְרָקעֹות "ְלׁשֶ   ? ּכֵ
ַכר ֲהֵרי ּמָ ֶדה ׁשֶ ּבִ  ַלֲחֵבירוֹ  ׂשָ   , יָחּה ְוִהׁשְ
ַעל ּוָבא   , ּוְטָרָפּה  חֹוב ּבַ

הּוא ׁשֶ ֶרן ֶאת ּגֹוֶבה - ּגֹוֶבה ּכְ ָכִסין ַהּקֶ ִדין ִמּנְ   ,ְמׁשּוְעּבָ
ַבח ְוֶאת ֶ ָכִסין - ַהׁשּ ֵני ִמּנְ   . "חֹוִרין ּבְ

  
ּתַ  ִאיְקֵני' ָקָנה ְוהֹוִריׁש לֹא ִמׁשְ ִאיְקֵני' ָקָנה ּוָמַכר, 'ּדְ ְך 'ּדְ ְעּתָ ד, ְוִאי ָסְלָקא ּדַ   ְעּבֵ

ָבָחא?  אי ּגֹוֶבה ׁשְ ַעל חֹוב ַאּמַ   ּבַ
  

י?    ָהא ַמּנִ
י ֵמִאיר ִהיא,    ַרּבִ

ּלֹ  ָבר ׁשֶ ָאַמר: ָאָדם ַמְקֶנה ּדָ א ָלעֹוָלם. ּדְ   א ּבָ
  

ד,  ְעּבֵ תַּ ִאיְקֵני' ָקָנה ְוהֹוִריׁש לֹא ִמׁשְ ִאיְקֵני' ָקָנה ּוָמַכר, 'ּדְ ְמָצא לֹוַמר 'ּדְ   ִאם ּתִ
ּתַ  ד. ָהא לֹא ִמׁשְ   ְעּבֵ

ד:  ְעּבֵ תַּ ְמָצא לֹוַמר ִמׁשְ   ִאם ּתִ
  ָלָוה ְוָלָוה, ְוָחַזר ְוָקָנה, ַמהּו? 

ד?  ְעּבֵ ּתַ ד אֹו ְלַבְתָרא ִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ א ִמׁשְ   ְלַקּמָ
  

  : ַנְחָמן ַרבָאַמר 
ֲעָיא ָלן  ָתא ִאיּבַ   ָהא ִמיּלְ

ם: ִראׁשֹון ָקָנה.  ְלחּו ִמּתָ   ְוׁשָ
  

  ָאַמר:  הּוָנא ַרב
  קּו. ַיֲחלוֹ 

  
ֵני  הְוֵכן ּתָ ר ַרּבָ   : ֲאבּוהַּ  ּבַ

  ַיֲחלֹוקּו. 
  

  : ָרִביָנאָאַמר 
י, ָאַמר ָלן: ִראׁשֹון ָקָנה.  ַרב ַאׁשִ א ּדְ   ַמֲהדּוָרא ַקּמָ

י, ָאַמר ָלן: ַיֲחלֹוקּו.  ַרב ַאׁשִ ְתָרא ּדְ   ַמֲהדּוָרא ּבַ
  

  ְוִהְלְכָתא: ַיֲחלֹוקּו. 
  

  ֵמיִתיֵבי: 

  רשב"ם
. וכי מיבעי לן לרבנן הוא דמיבעיא אלא הא מני ר''מ כו'

   לן כדאמרן לעיל:
. שנכתבו ביום ט''ו בניסן וכתב בתוך השטר המוקדמים

   באחד בניסן:
. דאתי למיטרף לקוחות של ט''ו ימים ראשונים פסולין

דניסן שלא כדין שהרי ההלואה היתה בט''ו בניסן והוא 
''ו קודם ומיהו אם ההלואה היתה יטרוף לקוחות דט

באחד בניסן בפני עדים וקנו מידו להשתעבד נכסי לוה 
למלוה ולא כתבו את השטר עד ט''ו בניסן וכתבו בו 
באחד בניסן כי האי מוקדם כשר כדאמר להו רבה בר 
שילא להנך דכתבי אקנייתא אי ידעיתו ההוא יומא 

ביה דאקניתו בו לחיי ואי לא כתיבו יומא דקיימיתו 
   לקמן בגט פשוט (דף קעב.):

. כדפרישית שהקדים זמן הכתוב המוקדמין פסולין
בשטר ליום כתיבתו א''נ שנכתב השטר באחד בניסן וכן 
כתוב בו באחד בניסן לוה פלוני מפלוני והוא לא לוה 
ממנו כלום עד ט''ו בניסן גם זה מוקדם ופסול שאין לו 

י דאמר לטרוף אלא מזמן ההלואה ואילך ודלא כאבי
   עדיו בחתומיו זכין לו בשנים אוחזין (ב''מ דף יג.):

. לוה בניסן ולא נכתב עד תשרי אי והמאוחרים כשרין
נמי כתבוהו ביום שלוה אך איחר הזמן בתוך השטר 
וכתב בו בתשרי כשרין שמחל לו השעבוד עד תשרי ולא 

   יטרוף לקוחות אלא מתשרי ואילך:
ן ונכתב בתשרי . כשלוה בניסמאוחרין אמאי כשרין

והלא שמא קנה זה אלו נכסים בין ניסן לתשרי ולא 
אשתעבדו למלוה דהא דאיקני הוא בשעת הלואה 
והטורף יבא לטרוף מתשרי ואילך שלא כדין מן 
הלקוחות שקנו מן הלוה נכסים הקנויין לו מניסן ועד 
תשרי אלא שמע מינה דאיקני משתעבד והלכך 

   :מאוחרים כשרים דליכא למיחש להכי
. והלכך מאוחרים כשרין שאם כתב הא מני ר''מ היא

בתוך השטר שום אחריות כתב דקנאי ודעתיד אנא 
למיקני שאין כותבין אחריות לחצאין וליכא למיחש 
למידי וגם אם לא נכתב בו אחריות ליכא למיחש כלל 
דהא לר' מאיר לא טריף ממשעבדי בשנים אוחזין ומיהו 

הו דאקני בהא ודאי אם כתב בהו דקנאי ולא כתיב ב
מודה ר' מאיר דמאוחרין פסולין כקושיין דלעיל דלמא 
אתי למטרף קרקעות שקנה בין זמן הלואה לזמן כתיבת 
השטר שלא כדין מיהו לא שכיחא מילתא לכתוב 

   אחריות לחצאין והלכך לא חש לאקשויי טפי:
. במס' גיטין (דף מח:) תנן אין לשבח קרקעות כיצד

רות ולשבח קרקעות ולמזון האשה מוציאין לאכילת פי
והבנות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם והשתא 
מפרש לשבח קרקעות כיצד ובשנים אוחזין (דף יד:) 
מיתנייא הרי שגזל שדה מחבירו כו' ומשני לא תרוצי 
קא מתרצת ליה תריץ נמי בבעל חוב וכדמתרצא התם 

   מיתנייא הכא:
בזיבול וחרישה  . כשהיא מושבחתובא בעל חוב וטרפה

   וזריעה:
   . הלוקח מן המוכר:כשהוא גובה

. והלא זה השבח הלוקח שלקח בעל חוב שבח מנא ליה
שדה זו אחר הלואת המלוה השביחו ודאקני קרינא ביה 

   בשעת הלואה:
   . בעיא באפי נפשה היא:ואת''ל כו'

. וליכא למיבעי אי בתרא קני אי קמא קני הא לא קנה
   לא זה ולא זה: כדלקמן שהרי לא קנה

. לוה ואם תמצא לומר דאיקני קנה ומכר משתעבד
וכתב למלוה שעבדתי לך כל נכסיי דקנאי ודאיקני וחזר 
ולוה מאחר וכתב לו כמו שכתב לו לראשון ואח''כ קנה 
נכסים ומכרן או שמת והורישם ליורשים ובאו שני 
הנושים לטרוף אותן הנכסים הדין עם מי לקמא 

בשטר מוקדם או לבתרא  משתעבד שהרי כתוב
משתעבד דלא אלים דאיקני לתפוס עד שיבואו הנכסים 
בעולם וכי קנה הני נכסים אחרי כן הא הדר ביה מקמא 

   ויקנה בתרא:
. כל אחד לפי מעותיו דבבת אחת נשתעבדו להם יחלוקו

שהרי אחר ב' ההלואות קנאה ובאותה העת שקנאה 
   מיד נשתעבדו לשניהן שאין קדימה לאחד מהן:

. כשחזר לימודו פעם שניה נמצא מהדורא בתרא
בתשובת רב האי ובפר''ח רב אשי חיה ששים שנה ובכל 
שנה מחזר לימודו בשני חדשי הכלה ניסן ותשרי 
ולכשהגיעו שלשים שנה סיים כל לימודו וכן עשה 
בשלשים שנים אחרונים ומהדורא קמא היינו שלשים 

ם שנים ראשונים ומהדורא בתרא הן שלשים שני
   אחרונים:
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ַבח יַצד ַקְרָקעֹות "ְלׁשֶ   ? ּכֵ
ַכר ֲהֵרי ּמָ ֶדה ׁשֶ יָחּה  ַלֲחֵבירוֹ  ׂשָ ּבִ ַעל ּוָבא, ְוִהׁשְ   , ּוְטָרָפּה  חֹוב ּבַ

הּוא ׁשֶ ֶרן ֶאת ּגֹוֶבה - ּגֹוֶבה ּכְ ָכִסין ַהּקֶ ִדין ִמּנְ    ְמׁשּוְעּבָ
ַבח ְוֶאת ֶ ָכִסין - ַהׁשּ ֵני ִמּנְ    .חֹוִרין" ּבְ

ֵעי ֵליּה!  -ְוִאם ִאיָתא  ַבח ִמּבָ   ֲחִצי ׁשֶ
  

ָקָתֵני?  "ּגֹוֶבה"ַמאי    ַנִמי ּדְ
ַבח.   ֲחִצי ׁשֶ

  רשב"ם
ואם איתא חצי שבח מיבעי 

. שכיון שמכר הלוה שדהו ליה
וכתב לו אחריות עליו ואחרי כן 
השביחן הלוקח נמצא המלוה 
והלוקח שניהן נושין בלוה 
ונמצא השבח קנוי ללוה אחר 
שעבוד שניהן למלוה בחובו 
וללוקח בכסף מקנתו לפיכך 
חולקין השבח כדין לוה ולוה 

כך אין למלוה וחזר וקנה הל
   בכל מקום אלא חצי השבח:

. ומשני מאי גובה נמי חצי שבח
ושינויא דסמכא הוא מהא 
שמעינן דהא דאמר שמואל 
בשנים אוחזין (ב''מ דף יד:) בעל 
חוב גובה את השבח לא סבירא 
לן כוותיה אלא גובה חצי שבח 
וכן הלכה ואי קשיא דהכא בעי 
שמואל דאיקני מהו והתם 

ובה את השבח קאמר בעל חוב ג
דהיינו דאיקני איכא למימר 
דאליבא דר' מאיר קאמר אי 
נמי מיבעי לן לרבנן מאי ואיהו 
פשיט מנפשיה דאיקני קנה 

  וסברא דנפשיה קאמר:
  



    """""ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת    ––––מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' 
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ָנה   ִמׁשְ

ִית ָנַפל   קנח,א ּתוֹ  ְוַעל ָעָליו ַהּבַ    ִאׁשְ
י ַעל יֹוְרׁשֵ ה: אֹוְמִרים ַהּבַ ָ ךְ  ְוַאַחר ,ִראׁשֹון ֵמָתה ִאׁשּ ַעל ֵמת ּכָ   , ַהּבַ
י ה יֹוְרׁשֵ ָ ַעל: אֹוְמִרים ִאׁשּ ה ֵמָתה ךְ ּכָ  ְוַאַחר ִראׁשֹון ֵמת ּבַ ָ   , הִאׁשּ

אי ּמַ ית ׁשַ   : אֹוְמִרים ּבֵ
  . ַיֲחלֹוקוּ 

לוּ    :  אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ
ֶחְזָקָתן ְנָכִסים   . ּבְ
ה תּוּבָ ֶחְזַקת ּכְ י ּבְ ַעל יֹוְרׁשֵ   . ַהּבַ
ְכָנִסין ְנָכִסים ּה  ְוַהּיֹוְצִאין ַהּנִ ֶחְזַקת, ִעּמָ י ּבְ   .ָהָאב יֹוְרׁשֵ

  

ָמָרא   בקנח,   ּגְ

לֵבית וּ "[   :  אֹוְמִרים ִהּלֵ
ֶחְזָקָתן ְנָכִסים   ]."ּבְ

  
ֶחְזַקת ִמי?    ּבְ

  
י   ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

ַעל. י ַהּבַ ֶחְזַקת יֹוְרׁשֵ   ּבְ
  
יוְ    ָאַמר:  ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ה.  ָ י ָהִאׁשּ ֶחְזַקת יֹוְרׁשֵ   ּבְ
  
יוְ  ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ ּום  ָלִקיׁש  ּבֶ רִמׁשּ ָרא ּבַ   ָאַמר:  ַקּפָ

  ַיֲחלֹוקּו. 
  

ֵני  רְוֵכן ּתָ ָרא ּבַ   : ַקּפָ
לוּ  "הֹוִאיל ִאין ְוַהּלָ לוּ  ִליַרׁש  ּבָ ִאין ְוַהּלָ   .  "ַיֲחלֹוקוּ  - ִליַרׁש  ּבָ

   
  

  רשב"ם
  מתני' 

. ואין נפל הבית עליו ועל אשתו
   לה בנים ממנו:

. אביו או אחיו או יורשי הבעל
   בניו מאשה אחרת:

 . ואיןאשה מתה ראשונה
ליורשי אשה כלום בכל נכסיה 
שהרי הבעל מת אחרון וירש את 

   אשתו קודם מותו:
. קרוביה יורשי האשה

ממשפחת אביה (ואחרי כן מתה 
   היא וירשנו בכל נכסיה):

. והיא נדוניא נכסי צאן ברזל
דהנעלת ליה ונכתבה בכתובה 
ומנה ומאתים ותוספת ונכסי 

   מלוג שלה:
. שהרי ב''ש אומרים יחלוקו

ן מוטל בספק הוא וי''מ ממו
ביבמות בהחולץ (ד' לח:) 
דאכתובה לא פליגי ב''ש אלא 

   אשארא:
. וב''ה אומרים נכסים בחזקתן

בגמ' מפרש בחזקת מי הלכך 
לאו לקמיה קאי אלא ה''ג 
וכתובה בחזקת יורשי הבעל 
והני נכסים דקאמרי ב''ה הן 
נכסי צאן ברזל שהכניסה מבית 
אביה ושמאן בכתובתה 

ם עליו אם פיחתו ואחריות
פיחתו לו ואם הותירו הותירו 

   לו:
. וכתובה בחזקת יורשי הבעל

מנה ומאתים ותוספת שממון 
הבעל ראוי לינתן א) לה הלכך 
מספק לא תוציאנו מחזקת 

   הבעל ומחזקת יורשים:
. נכסים הנכנסים ויוצאים עמה

הן נכסי מלוג שנפלו מבית האב 
   ואין אחריותן עליו:
. שמאביה בבחזקת יורשי הא

  באו לה:
  

  גמ' 
. הנכסים דקאמרי בחזקת מי

בית הלל נכסים בחזקתן 
   בחזקת מי קאמרי בית הלל:

. הוא בחזקת יורשי האשה
דקאמרי לה דהיא הנעלת ליה 

   מבית אבוה:
. שאם בחזקת יורשי הבעל

פיחתו פיחתו לו ואם הותירו 
הותירו לו ויכול היה למוכרן 

   הלכך לא דמי לנכסי מלוג:
. כדמפרש לקמן הואיל וקויחל

והללו באין לירש הכל והללו 
באין לירש הכל יחלוקו שהרי 
לשניהם יש טענת חזקה 
כדפרישית היא הנעלת ליה 
מבית אבוה והוא מתוך שקיבל 
אחריות עליו קנאן והרי הן 
כממונו והאי דאמרי בית הלל 
נכסים בחזקתן היינו בחזקת 

  שניהן ויחלוקו:
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ָנה   ִמׁשְ

ִית ָנַפל    .ִאּמוֹ  ְוַעל ָעָליו ַהּבַ
ֲחלֹוקוּ  מֹוִדין - ְוֵאּלוּ  ֵאּלוּ  ּיַ   . ׁשֶ

י ֲעִקיָבא ָאַמר   : ַרּבִ
זוֹ  ֲאִני מֹוֶדה ָכִסים ּבְ ַהּנְ ֶחְזָקָתן ׁשֶ   . ּבְ
אי לוֹ  ָאַמר ן ַעּזַ   : ּבֶ

  , ִמְצַטֲעִרין ָאנוּ  ֲחלּוִקין ַעל
א אָת  ֶאּלָ ּבָ ק ׁשֶ ִוין ֶאת ָעֵלינוּ  ְלַחּלֵ ָ   ?!  ַהׁשּ

   

ָמָרא   ּגְ

ֶחְזַקת ִמי?      ּבְ
  

י א ַרּבִ   ָאַמר:  ִאיּלָ
י ָהֵאם.  ֶחְזַקת יֹוְרׁשֵ   ּבְ

  
י   ָאַמר:  ֵזיָרא ַרּבִ
ֶחזְ  ן. ּבְ י ַהּבֵ   ַקת יֹוְרׁשֵ

  
י ְסֵליק  יּכִ א, ָקם ּבְ ֵזיָרא ַרּבִ י ִאיּלָ ַרּבִ ֵתיּה ּדְ יּטָ   .ׁשִ

   
הָקם  י ֵזיָרא ַרּבָ ַרּבִ ֵתיּה ּדְ יּטָ ׁשִ   . 476ּבְ

  
יָאַמר     :ֵזיָרא ַרּבִ

ים.  ָרֵאל ַמְחּכִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּה ֲאִויָרא ּדְ ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
  

  ְוַטֲעָמא ַמאי? 
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ֶבט.ה אֹותֹו ׁשֵ   ֹוִאיל ְוהּוְחְזָקה ַנֲחָלה ּבְ
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  רשב"ם
  מתני' 

. כגון שנפל הבית על רחל אשת ת עליו ועל אמונפל הבי
יעקב באלמנותה ועל יוסף בנה מיעקב ולא היה לה עוד בן 
מיעקב ולא מאיש אחר שעכשיו טענותיהן שוות שיורשי 
האם כגון אחיה מאביה אומרים הבן מת ראשון והיא מתה 
אחרונה וירשנו כל נכסיה ויורשי הבן כגון ראובן בן יעקב 

נכסים ואומר רחל מתה תחלה וירש יוסף מלאה טוען כל ה
   את כל נכסיה ואח''כ מת הוא וירשנו כל הנכסים:

. דשניהם באין מכח טענת ירושת אלו ואלו מודים שיחלוקו
נכסים שהוחזקה בהן האשה לבדה בחייה באלמנותה בלא 
בעל ולא דמי לנפל הבית עליו ועל אביו דלעיל דהתם זה בא 

ר חוב וגם נפל הבית עליו ועל מכח ירושה וזה בא בטענת שט
אשתו יש שם נכסים שמוחזק בהן בעלה ויש שם נכסים 
שמוחזקת האשה בחזקת אביה אבל הכא כל הנכסים 
הוחזקה בהן וקנאתן לאחר מות בעלה ואבד כח בעלה 
וזכותו מהן וכיון ששניהן באין בחזקת ירושה ותובע כל 
אחד כל הנכסים הוו ספק וספק וחולקין הלכך לא 

תוקמא אלא כגון שלא נשאר לרחל שום זרע אבל אם יש מי
לה עוד בן כגון שיש לה שני בנים לרחל יוסף מיעקב ובנימין 
בנה מאיש אחר שהוא אחי יוסף מאמו וראובן בן יעקב 
מלאה אומר רחל מתה תחלה וירש יוסף חצי נכסיה ואתה 
החצי ואחר כך מת יוסף וירשתי חלקו ובנימין אומר לא כי 

ף מת תחלה ואחר כך מתה אמי וירשתי כל נכסי' אלא יוס
על זאת נשאלתי מרבותי שבלותי''ר ותשובותיי להם בסוף 
הפרק צרופות ובחונות ואומר אני שאין לראובן כאן כלום 
משום דהוי בנימין יורש ודאי במקצת וראובן ספק ואין 
ספק מוציא מידי ודאי שכל מקום ששנים באים מכח 

מכח מי הן באין לירש וכל אחד תובע ירושה ויודעין לטעון 
כל הנכסים יחלוקו דהוי ספק וספק וחולקין כגון במתני' 
שנפל הבית עליו ועל אמו ואין לרחל עוד בן אחר אלא זה 
המת בלבד וכל היכא שהאחד תובע את הכל והאחד תובע 
החצי הנה זה שתובע הכל קרוי ודאי הואיל והוי ודאי 

וציא מידי ודאי והנני מביא במקצת ואידך ספק ואין ספק מ
ראיה מן השמועות הפסוקות בפרק החולץ (יבמות דף לה:) 
דתנן ספק בן תשעה לראשון ספק בן שבעה לאחרון יוציא 
והולד כשר וחייבין עליו אשם תלוי ואמרינן בגמרא (שם דף 
לח.) ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי סבא שהוא אביו של 

פלגא דידי ויבם אמר יבם ספק אמר אנא בר מיתנא אנא ו
ליה את ברא דידי את ולית לך ולא מידי הוי יבם ודאי 
וספק הוי ספק ואין ספק מוציא מידי ודאי מינה שמעינן 
דכ''מ שהאחד יורש במקצת והשני ספק אם יש לו חלק 
בנכסים או לא דודאי יורש את הכל הלכך מתני' דנפל הבית 

כגון שאין  עליו ועל אמו דאמרי' יחלוקו לא מתוקמא אלא
לאם בן אחר אלא זה המת שעכשיו טענותיהן שוות שיורשי 
האם תובעין כל הנכסים ויורשי הבן תובעין כל הנכסים הוו 
להו ספק וספק וחולקין דומיא דסבא ויבם בנכסי ספק או 
סבא וספק בנכסי יבם שחולקין כדאמרינן בהחולץ אבל אם 

ו ודאי יש לה בן שני קיים יזכה בכל הנכסים דהוי איה
   במקצת ויורשי הבן ספק ואין ספק מוציא מידי ודאי:

. משום דנקט תנא קמא לישנא אמר ר''ע מודה אני בזו כו'
דמודים אמר איהו נמי מודה אני כלומר ואני מודה וחולק 
עליך דלדברי ב''ה נמי אמרינן הכא נכסים בחזקתם 

   ובגמרא מפרש בחזקת מי וטעמא נמי מפרש:
. דבית שמאי [ובית] הלל על חלוקין [וכו']אמר ליה בן עזאי 

דלעיל אנו מצטערין על שלא הושוו לדעת אחת ואתה באתה 
לחלוק ולומר חולקין היו בית שמאי ובית הלל במה 

   שחביריך אומרים שהן שוין:
  

  גמ' 
   . אדר' עקיבא קאי:בחזקת מי

. כדמפרש לקמיה הואיל והוחזקה נחלה בחזקת יורשי האם
ימי חיי האשה לאחר שמת בעלה היה כל  לאותו השבט שכל

ממונה בחזקתה והרי היא משבט אביה ואפילו כתובתה 
ותוספתה שגבתה מבעלה משבאו לידה הרי הן בחזקת שבט 

   אביה שהיא מתייחסת אחר שבט אביה:
. דמשמת בעלה היה בן ראוי ליורשה בחזקת יורשי הבן

קודם לכל קרוביה מצד האב: קם רבה בשיטתיה דרבי 
   רא לא גרסינן ליה ובפר''ח נמי לא גרס ליה:זי

. אמר ר' זירא שמע מינה אוירא דארץ ישראל מחכים
שמשעליתי לא''י נתתי את לבי לצאת משיטתי הראשונה 

   ולעמוד על אמיתת דברים:
   . הדר ביה ר' זירא:מאי טעמא

. של אם: יש גורסין כאן בעו מיניה מרב ששת באותו השבט
   קמיה מפרשינן לה:בן מהו שיירש כו' ול



    """""ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת    ––––מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' 
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אי לוֹ  "ָאַמר ן ַעּזַ    .וכו' ִמְצַטֲעִרין" ָאנוּ  ַהֲחלּוִקין ַעל: ּבֶ

  
יָאַמר  ְמַלאי ַרּבִ   : ׁשַ

  ֲעָדא ָאְמָרה: 
י ֲעִקיָבא ֲהָוה,  ַרּבִ ְלִמיד ָחֵבר ּדְ אי ּתַ ן ַעּזַ   ּבֶ

ָקָאַמר ֵליּה  אָת " :ּדְ ּבָ   .  "ׁשֶ
   

  

  רשב"ם
. זאת אומרת עדא עדא אמרה

   כמו הדא:
. פשיטא לן תלמיד חבר

דמתחלה היה תלמידו והדא 
אמרה דלבסוף היה חבירו 
דקאמר ליה שבאת ולא קאמר 

  שבא רבינו:
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ִית ָנַפל"[ יו ְוַעל ָעָליו אוֹ , ָאִביו ְוַעל ָעָליו ַהּבַ    מֹוִריׁשָ

ת, ָעָליו ְוָהְיָתה תּוּבַ ה ּכְ ָ ַעל, ִאׁשּ   , חֹוב ְוּבַ
י ן: אֹוְמִרים ָהָאב יֹוְרׁשֵ ךְ  ְוַאַחר ִראׁשֹון ֵמת ַהּבֵ   , ָהָאב ֵמת ּכָ
ךְ  ְוַאַחר ׁשֹוןִרא ֵמת ָהָאב: אֹוְמִרים ַהחֹוב ּוַבֲעֵלי ן ֵמת ּכָ    ,ַהּבֵ

אי ּמַ ית ׁשַ   : אֹוְמִרים ּבֵ
  , ַיֲחלֹוקוּ 

לוּ    : אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ

ֶחְזָקָתן ְנָכִסים   .477]"ּבְ
  

ם:  ְלחּו ִמּתָ   ׁשָ
י ָאִביו, ּוֵמת,  ַחּיֵ ִנְכֵסי ָאִביו ּבְ ָוה ּבְ ּלָ ן ׁשֶ   ּבֵ

קֹוחֹות,  ד ַהּלָ נֹו מֹוִציא ִמּיָ   ּבְ
ּקָ  ִדיֵני ָממֹונֹות. ְוזֹו ִהיא ׁשֶ ה ּבְ   ׁשָ

  
יק?  "ָלָוה"   ַמאי ַמּפֵ
  

  ְועֹוד, 
יּה!  "ָלקֹוחֹות"   ַמאי ֲעִביְדּתֵ
  

ַמר:    קנט,א ַמר, ָהִכי ^ִאיּתְ א ִאי ִאיּתְ   ֶאּלָ
י ָאִביו, ּוֵמת,  ַחּיֵ ִנְכֵסי ָאִביו ּבְ ַכר ּבְ ּמָ ן ׁשֶ   ּבֵ

קֹוחֹות.  ד ַהּלָ נֹו מֹוִציא ִמּיַ   ּבְ
ּקָ  ִדיֵני ָממֹונֹות. ְוזֹו ִהיא ׁשֶ ה ּבְ   ׁשָ

  
יק?!  ין ְוַאּתְ ַמּפֵ   ְוֵליְמרּו ֵליּה: ֲאבּוְך ְמַזּבֵ

  
ָיא?    ּוַמאי קּוׁשְ

א ָקָאִתיָנא.  ַאּבָ ְלָמא ָמֵצי ָאַמר: ִמּכַח ֲאבּוּה ּדְ   ּדִ
  

ַדע,    ּתֵ
ְכִתיב:  ַחת"ּדִ יֵתמוֹ  ָבֶניָך, ִיְהיוּ  ֶתיךָ ֲאבֹ  תַּ ׁשִ ִרים ּתְ ָכל ְלׂשָ   ! (תהלים מה, יז) "ץָהָאֶר  ּבְ

  
א,    ֶאּלָ

ָיא:  ָיא, ָהא ַקׁשְ   ִאי ַקׁשְ
י ָאִביו,  ַחּיֵ י ָאִביו, ּוֵמת ּבְ ַחּיֵ כֹוָרה ּבְ ַכר ֵחֶלק ּבְ ּמָ כֹור ׁשֶ ן ּבְ   ּבֵ

קֹוחֹות.  ד ַהּלָ נֹו מֹוִציא ִמּיַ   ּבְ
ִדיֵני ָממֹונֹות,  ה ּבְ ׁשָ ּקָ   ְוזֹו ִהיא ׁשֶ

יק? ין, ִאיהּו ַמּפֵ   ! ֲאבּוּה ְמַזּבֵ
  

יָמא:    ְוִכי ּתֵ
  ָהָכא ַנִמי ָאַמר: 

א ָקָאִתיָנא  ַאּבָ   ִמּכַח ֲאבּוּה ּדְ
יּה?  ַח ֲאבּוהַּ ִאי ִמּכֹ  כֹוָרה ַמאי ֲעִביְדּתֵ ֵחֶלק ּבְ א ָקא ָאְתָיא, ּבְ ַאּבָ   ּדְ

  
ָיא?    ּוַמאי קּוׁשְ

ְלָמא ָמֵצי ָאַמר: ִמּכֹ  א ָקָאִתיָנא, ּוִבְמקֹום ָאב ַח ֲאבּוהַּ ּדִ ַאּבָ   ָקֵאיְמָנא!  ּדְ
  

ָיא,  א ִאי ַקׁשְ   ֶאּלָ
ָיא:    ָהא ַקׁשְ

ְזָלן,  ה ּגַ ּלא ַנֲעׂשָ ָטר, ַעד ׁשֶ ׁשְ   ָהָיה יֹוֵדַע לֹו ֵעדּות ּבִ
ַתב ָידֹו, ֲאָבל ֲאֵחִרים ְמִעיִדין.  ְזָלן, ֵאינֹו ֵמִעיד ַעל ּכְ ה ּגַ   ְוַנֲעׂשָ
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  רשב"ם
. משבשתא היא ולקמן מתרץ שלחו מתם בן שלוה כו'

לה ומשום דבמסקנא דייק לה ממתניתין דנפל הבית 
יו ועל אביו נקט ליה הכא ונראית גירסת רבינו על

חננאל דגרס לה מקמי נפל הבית עליו ועל אשתו דהא 
על משנת נפל עליו ועל אביו הוקבעה בגמרא דמינה 

   מייתי לה ראיה להך מילתא:
. וכי בשביל שלוה ממון ומתמה גמרא לוה מאי מפיק

בחיי אביו יוציא מיד הלקוחות מה שמכר להן אביו 
   :או הוא

אלא אי איתמר הכי איתמר בן שמכר בנכסי אביו 
. כגון ראובן שמכר חלקו הראוי לירש בנכסי יעקב כו'

אביו ומת ראובן בחיי יעקב אביו ואח''כ מת יעקב בא 
חנוך בן ראובן ומוציא הנכסים שמכר ראובן אביו 
מנכסי יעקב מיד הלקוחות מפני שהן ראוי ולא באו 

לקוחות מכחו וכשם ליד ראובן מעולם שיזכו בהן 
שהראוי אינו משתעבד כך אינו נמכר כדתנן בבכורות 
בפרק יש בכור לנחלה (דף נב:) ולא האשה בכתובתה 
ולא הבנות במזונותם ולא היבם כולם אין נוטלין 
בשבח ולא בראוי כבמוחזק וכן הלכה ולא חיישינן 
להאי דדחי במסקנא ומוקי למתני' ביורשי אחוזה 

פירוקא אינו אלא להקשות על דההיא קשיא וההיא 
מה שאמר וזו היא שקשה בדיני ממונות והתלמוד 
מפרק דלא תסייעיה ממתניתין ולעולם קשה בדיני 
ממונות ומכל מקום אע''פ שקשה בדיני ממונות כן 
הלכה כדשלחו מתם קשה היא וכן הלכה כמותה אפס 

  דין קשה הוא בלא טעם כדמפרש ואזיל:
זבין ואת מפקת שאתה . לקוחות אבוך ולימרו ליה

  יורש ממנו והלא אין אדם יורש מה שמכר אביו:
. דאמר להו חנוך בן ראובן מכח יעקב דהוא דלמא 

אבוה דאבא קא אתינא דבני בנים הרי הן כבנים וכי 
היכי דראובן אבי היה יכול לירש את יעקב אביו אילו 
[היה] חי אחרי מות אביו כך אני יורש את יעקב 

לא מכח ראובן אבי אני יורש ואין מגזירת הכתוב ו
בנכסים הללו שום זכות לראובן ומכירתו לאו כלום 

   היא:
. דחנוך בן ראובן יורש את יעקב זקנו שלא מכח תדע

ראובן דכתיב תחת אבותיך יהיו בניך לראובן קאמר 
תחת אבותיך דהיינו יעקב יהיו בניך דהיינו חנוך 

   מדלא כתיב תחתיך יהיו בניך:
. אי איכא למימר דשלחו א הא קשיאאלא אי קשי

מתם זו היא שקשה בדיני ממונות לאו כי האי גוונא 
שלחו כדלעיל דהא לאו קשה הוא אלא הכי שלחו 
מתם בכור שמכר חלק בכורתו בחיי אביו ומת הבכור 
כגון ראובן שמכר חלק בכורתו הראוי להגיעו בנכסי 
אביו ומת ראובן ואחר כך מת יעקב בא חנוך ומוציא 

יד הלקוחות חלק בכורת ראובן אביו ונוטלה לעצמו מ
כאילו לא מכרה ראובן שחנוך יורש חלק בכורת אביו 
בנכסי זקנו אביו ואע''פ שמת הבכור בחיי אביו כדתנן 
לעיל (דף קטז:) בנות צלפחד נטלו שלשה חלקים חלק 
שהיה ראוי לאביהן שהיה מיוצאי מצרים ושהיה 

   בכור ונוטל שני חלקים:
   . והלא אינך בכור:ורה מאי עבידתיהחלק בכ

   . בדיני ממונות:ומאי קושיא
. חנוך מכח יעקב אבי אבא קאתינא דלמא מצי אמר

כדכתיב תחת אבותיך יהיו בניך ויעקב אני יורש 
כאילו אני ראובן דבמקום ראובן אבי אני עומד כאילו 

   אני בכור מגזירת הכתוב וכדתנן בנות צלפחד כו':
. והכי שלחו ני ממונות הא קשיאאלא אי קשיא בדי

   ליה מתם:
. ראובן לשמעון עד שלא נעשה היה יודע לו בעדות

ראובן גזלן והיה שמו חתום בשטר הלואתו של 
   שמעון:

. ונפסל לעדות כדכתיב (שמות כג) ואחר כך נעשה גזלן
אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס ואע''פ שנאמן 

(דף כ:) מעתה  אדם לומר זה כתב ידי כדתנן בכתובות
אינו מעיד על כתב ידו שהרי כל דבריו אנו מחזיקין 
שקר משנעשה גזלן ושמא עד אחד פסול זייפו או 

   עצמו כתבו וחתם בו היום שקר:
. כדמפרש במסקנא והשתא לפום אבל אחרים מעידין

מאי דקס''ד הכי קשה בדיני ממונות דאיהו לא 
צמו מהימן אחריני מהימני בתמיה והלא שמא הוא ע

חתם בו היום שקר שהרי גזלן הוא וכשמכירין 
  חתימתו מה אנו מרויחין בכך והלא שמא פסול הוא:



    """""ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת    ––––מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' 
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א ִאיהּו לֹא ְמֵהיַמן, ַאֲחִריֵני ְמֵהיְמֵני?!  ּתָ   ָהׁשְ
ִדיֵני ָממֹונֹות.  ה ּבְ ׁשָ ּקָ   ְוזֹו ִהיא ׁשֶ

  
ָיא?    ַמאי קּוׁשְ

ין!  ֵבית ּדִ ַתב ָידֹו ּבְ הּוְחַזק ּכְ גֹון ׁשֶ ְלָמא, ּכְ   ּדִ
  

א,    ֶאּלָ
ָיא:  ָיא ָהא ַקׁשְ   ִאי ַקׁשְ

ה,  ירּוׁשָ ּפֹול לֹו ּבִ ּלא ּתִ ָטר ַעד ׁשֶ ׁשְ   ָהָיה יֹוֵדַע לֹו ֵעדּות ּבִ
ַתב ָידֹו, הּוא ֵאינֹו ָיכֹול ְלַקיֵּ    ים ּכְ

ַתב ָידֹו.  ים ּכְ   ֲאָבל ֲאֵחִרים ְיכֹוִלין ְלַקּיֵ
  

ָיא?    ּוַמאי קּוׁשְ
ְלָמא ָהָכא ַנִמי,    ּדִ

ין!  ֵבית ּדִ ַתב ָידֹו ּבְ הּוְחַזק ּכְ גֹון ׁשֶ   ּכְ
  

ָיא:  ָיא ָהא ַקׁשְ א ִאי ַקׁשְ   ֶאּלָ
ה ֲחָתנֹו,  ּלא ַנֲעׂשָ ֵעדּות ַעד ׁשֶ   ָהָיה יֹוֵדַע לֹו ּבְ
ַתב ָידֹו,  ה ֲחָתנֹו הּוא ֵאינֹו ֵמִעיד ַעל ּכְ   ְוַנֲעׂשָ

  ֲאָבל ֲאֵחִרים ְמִעיִדין. 
  

   !הּוא ָלא ְמֵהיַמן, ַאֲחִריֵני ְמֵהיְמֵני?
  

ין,  ֵבית ּדִ ַתב ָידֹו ּבְ הּוְחַזק ּכְ גֹון: ׁשֶ יָמא ָהָכא ַנִמי, ּכְ   ְוִכי ּתֵ
ר יֹוֵסף ַרבְוָהא ָאַמר    : ַנְחָמן ַרבָאַמר  ַמְניּוֵמי ּבַ

ין!  ֵבית ּדִ ַתב ָידֹו ּבְ ּלא הּוְחַזק ּכְ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
  

ָיא?    ּוַמאי קּוׁשְ
ִאיהּו לֹא ְמֵהיַמן ְוַאֲחִריֵני ְמֵהיְמֵני,  ֵזיַרת ֶמֶלְך ִהיא ּדְ ְלָמא ּגְ   ּדִ

ר, ּקֵ ּום ְמׁשַ   ְוָלאו ִמׁשּ
ּום ה ְוַאֲהרן ְלחֹוְתָנם, ִמׁשּ יָמא ָהִכי, מׁשֶ ִאי לֹא ּתֵ ָלא ְמֵהיְמֵני הּוא?!  ּדְ   ּדְ

ּלא ָיִעידּו ָלֶהם,  ֵזיַרת ֶמֶלְך הּוא ׁשֶ א ּגְ   ֶאּלָ
ַתב ָידֹו ְלחֹוְתנֹו!  ּלא ָיִעיד ַעל ּכְ ֵזיַרת ֶמֶלְך הּוא ׁשֶ   ָהָכא ַנִמי ּגְ

  
א,    ֶאּלָ

ָרא,  ַדֲאַמִריָנן ֵמִעיּקָ   ְלעֹוָלם ּכְ
ָיא ְלָך:  ַחת"ּוְדָקא ַקׁשְ   ! (תהלים מה, יז) "ָבֶניךָ  ִיְהיוּ  ֶתיךָ ֲאבֹ  ּתַ

ִתיב.  ְבָרָכה ּכְ   ַההּוא ּבִ
  

יָנא לֹא?    קנט,ב ִתיב ^ֲאָבל ְלִעְנַין ּדִ ְבָרָכה ּכְ   ּוִמי ָמֵצית ָאְמַרתְּ ּבִ
  ְוָהַתְנָיא: 

ִית "ָנַפל יו ְוַעל ָעָליו או, ָאִביו ְוַעל ָעָליו ַהּבַ    ,מֹוִריׁשָ
ת ָעָליו ְוָהְיָתה תּוּבַ ה ּכְ ָ   , חֹוב ַעלּוַב  ִאׁשּ
י ן: אֹוְמִרים ָהָאב יֹוְרׁשֵ ךְ  ְוַאַחר ִראׁשֹון ֵמת ַהּבֵ   , ָהָאב ֵמת ּכָ
ךְ  ְוַאַחר ִראׁשֹון ֵמת ָהָאב: אֹוֵמר חֹוב ּוַבַעל ן ֵמת ּכָ   ". ַהּבֵ

י"ַמאי ָלאו  ֵני  - "ָהָאב יֹוְרׁשֵ   ּבְ
יו"   ַאֵחי.  - "מֹוִריׁשָ

ְך ָלא ָמֵצי ָאַמר:  ְעּתָ א ָקָאִתיָנא' ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ַאּבָ   'ִמּכַח ֲאבּוּה ּדְ
ִתיב:  ִכי ּכְ ַחת"ּדְ ִתיב,  "ָבֶניךָ  ִיְהיוּ  ֶתיךָ ֲאבֹ  ּתַ ְבָרָכה ּכְ   ּבִ

ְך ֵמת ָהָאב ַמאי ָהֵוי?  ן ְוַאַחר ּכָ י ֵמת ַהּבֵ   ּכִ
ֵקיְלָנא!  ת ֲאבּוהֹון ָקא ׁשָ ַעל חֹוב: ְירּוׁשַ   ֵניָמא ְלהּו ּבַ

  
י  לֹא!    ,ָחיוֶא  – ָהָאב" "יֹוְרׁשֵ

יו" ֲאבּוּה.  - "מֹוִריׁשָ   ַאֵחי ּדַ

  רשב"ם
. בהנפק בבית דין כגון שהוחזק

בטרם היותו גזלן דהשתא ליכא 
למימר הכי אלא אלו מעידין 
שחתמו בהנפק זה וקיימו השטר 
מקמי דהוי האי גברא גזלן 
וההיא שעתא היה הוא עצמו 

לומר זה כתב ידי והשתא נאמן 
ליכא למיפרך איהו לא מהימן 
אחריני מהימני דהא הני אחריני 
אכתב ידן הן מעידין ולא אכתב 
ידו ושטרא מקיימא וקאי 

   ממילא:
. דגזירת אע''פ שלא הוחזק כו'

הכתוב היא דחתנו אינו נאמן 
ולא משום דמחזיקין ליה כמזייף 
וכותב הלכך אחריני מהימני 

שנעשה חתנו דליכא למימר מ
   זייף וכתב:

. בן לעולם כדאמרן מעיקרא
   שמכר בנכסי אביו כו':

. שהצדיקים בברכה הוא דכתיב
יש להם בנים ובני בנים ליורשם 
כדכתיב בסיפיה תשיתמו לשרים 

  בכל הארץ:
. בתמיה מי אבל לענין דינא לא

לא אשכחן במתני' דין זה ואמאי 
אמרינן וזו היא שקשה דמשמע 

ראיה לדבריהם שאין מוצאין 
ומתוך כך מקשין על סברת 
שמועתם: ה''ג מאי לאו יורשי 
האב בני מורישו אחי [וכו'] לא 
יורשי האב אחי מורישיו אחי 
דאבוה. ופירושו מאי לאו יורשי 
האב היינו בני דההוא בן שנפל 
הבית עליו ועל אביו כגון שנפל 
הבית על ראובן ועל יעקב אביו 

ל והיתה עליו כתובת אשה ובע
חוב יורשי האב כגון חנוך בן 
ראובן אומר ראובן מת ראשון 
ואחר כך מת האב דהיינו יעקב 
ומכח יעקב אני בא לירש ולא 
מכחו של ראובן אלמא לענין 

   דינא אמרינן מכח אבוה דאב:
. של ומשני לא יורשי האב אחיו

ראובן שאומר ראובן מת ראשון 
ואחריו מת יעקב אביו וירשנו כל 

ינו ואין לראובן נכסיו של אב
אחינו חלק בהן שהרי הוא מת 
תחלה ובן אין לו דהכא ודאי לאו 
מכח ראובן באין לירש שהרי גם 
הם ראויין לירש את יעקב כמוהו 
ומורישיו אחי דאבוה אחי יעקב 
עשו דוד ראובן וכשנפל הבית 
עליו ועל מורישיו דהיינו עשו 
אחי יעקב אביו יורשי מורישיו 

ים ראובן מת כגון אחי עשו אומר
תחלה ועשו מת אחרון ואנו 
יורשין כל נכסיו כי לא יירש 
ראובן בן יעקב בנכסי עשו דודו 
תחת יעקב (אבינו) שמת כבר 
שהרי ראובן מת תחלה ואחר כך 
מת עשו ובעל חוב אומר עשו מת 
תחלה וראובן מת אחרון והרי 
יירש ראובן נכסי יעקב אביו 
שמת בנכסי עשו עמכם ונטל 

תא ליכא הכא תחת חלקו דהש
אבותיך יהיו בניך דלענין דינא 
לא אשכחן במתני' שום ראיה 
למילתא דשלחו מתם והלכך 
קשה הוא בדיני ממונות ומיהו 
הכי הלכתא כדשלחו מתם דהכי 
סבירא להו אלא דלא אשכחן 
ראיה מפורשת וכן כל הני דאמרן 

  לעיל הכי הלכתא:
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        בבבב    קנט,קנט,קנט,קנט, . 69
יּה ֵמ  עּו ִמיּנֵ ת ַרבּבָ ׁשֶ   : ׁשֵ

ֶבר ְלַהְנִחיל ָלַאִחין ִמן ָהָאב?  ּקֶ יַרׁש ֶאת ִאּמֹו ּבַ ּיִ ן ַמהּו ׁשֶ   ּבֵ
  

ת ַרבָאַמר ְלהּו  ׁשֶ   : ׁשֵ
ֵניתּוָה:    ּתְ

ה "ָהָאב ּבָ ׁשְ ּנִ נוֹ  ּוֵמת, ׁשֶ ִדיָנה ּבְ ּמְ    ,ּבַ
ן ה ּבֵ ּבָ ׁשְ ּנִ ִדיָנה ָאִביו ּוֵמת ׁשֶ ּמְ   , ּבַ

י י ָהָאב יֹוְרׁשֵ ן ְויֹוְרׁשֵ    .ַיֲחלֹוקוּ  - ַהּבֵ
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
  

ְדָקָתֵני    ִאיֵליָמא ּכִ
ן?!  י ַהּבֵ י ָהָאב? ְוֵהי ִניְנהּו יֹוְרׁשֵ   ֵהי ִניְנהּו יֹוְרׁשֵ

א ָלאו ָהִכי ָקָאַמר:    ֶאּלָ
ן  ה ּוֵמת ּבֶ ּבָ ׁשְ ּנִ ִדיָנה, ָאב ׁשֶ ּמְ ּתֹו ּבַ   ּבִ

ִדיָנה,  ּמְ ה ּוֵמת ֲאִבי ִאּמֹו ּבַ ּבָ ׁשְ ּנִ ּתֹו ׁשֶ ן ּבִ   ּבֶ
א ֵריׁשָ ְייהּו ִמית ּבְ    ,ְוָלא ָיְדִעיַנן ֵהי ִמיּנַ

ן ַיֲחלֹוקּו.  י ַהּבֵ י ָהָאב ְויֹוְרׁשֵ   יֹוְרׁשֵ
   ,ְוִאם ִאיָתא

א,  ֵריׁשָ ן ֵמת ּבְ ּבֵ   ְנִהי ַנִמי ּדְ
ִקְבֵריּה ְוֵליְרִתיְנהּו ַלֲאחּוהַּ  ֵליְרֵתיּה ַלֲאבּוהַּ  יּה ּבְ ִאּמֵ   ! ִמן ֲאבּוהַּ  ּדְ

  
ּה:  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ   ֶאּלָ

ֶבר ְלַהְנִחיל ָלַאִחין ֵמָאב.  ּקֶ ן יֹוֵרׁש ֶאת ִאּמֹו ּבַ   ֵאין ַהּבֵ
  

ר ַאָחא ַרבָאַמר ֵליּה  ֵיילְ  ַמְניּוֵמי ּבַ   : ַאּבַ
ֵניָנא:    ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ

ִית "ָנַפל ֲחלֹוקּו" מֹוִדים ְוֵאּלוּ  ֵאּלוּ  ִאּמוֹ  ְוַעל ָעָליו ַהּבַ ּיַ    ,(בבא בתרא קנח:) ׁשֶ
א,  ֵריׁשָ ן ֵמת ּבְ ּבֵ   ְוִאם ִאיָתא, ְנִהי ַנִמי ּדְ

ִקְבֵריּה, ְוֵליְרתּו ִאיְנהּו ְלַאֵחי ֵמֲאבּוּה!  יּה ּבְ   ֵליְרֵתיּה ְלִאּמֵ
  

ּה:  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ   ֶאּלָ
ן ֶבר ְלַהְנִחיל ָלַאִחין ִמן ָהָאב. ֵאין ַהּבֵ ּקֶ   יֹוֵרׁש ֶאת ִאּמֹו ּבַ

  
ּה.  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

  
  ְוַטֲעָמא ַמאי? 

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ַבַעל , ה ּבְ ֵבן, ְוֶנֶאְמָרה ִסיּבָ ה ּבְ   ֶנֶאְמָרה ִסיּבָ
ֶבר,  ּקֶ ּתֹו ּבַ ַעל יֹוֵרׁש ֶאת ִאׁשְ ַבַעל ֵאין ַהּבַ ה ָהֲאמּוָרה ּבְ יּבָ   ַמה ּסִ

ֶבר ְלַהְנִחיל ָלַאִחין ִמן ָהָאב.  ַא  ּקֶ ן יֹוֵרׁש ֶאת ִאּמֹו ּבַ ֵבן ֵאין ַהּבֵ ה ָהֲאמּוָרה ּבְ   ף ִסיּבָ
   

  
  

  רשב"ם
. יוסף בן בעו מיניה מרב ששת

בחיי אמו ואחר כך  רחל שמת
מתה רחל אמו מהו שיירש את 
אמו כשהוא בקבר כאילו הוא 
חי להנחיל לאחיו שלו מן אביו 
כגון לראובן בן יעקב מלאה 

   שהוא אחיו מאביו:
   . בארץ מולדתו:במדינה

. והלא הי ניהו יורשי האב כו'
אם אין לו בנים לא לאב ולא 
לבן קרובי האב יורשין את 

ים לאותו שניהם או אם יש בנ
בן הרי הן יורשין את האב ואת 

   הבן:
. ויורשי הבן ומת בן בתו במדינה

   הם קרובי אביו שהוא בעל אמו:
. דבן יורש את אמו ואם איתא

   בקבר:
. נהי נמי דבן מיית ברישא

אמאי יחלוקו יורשי האב ויורשי 
הבן לירתו יורשי הבן את הכל 
שהרי יירש את אבי אמו תחת 

א בקבר אמו אף על פי שהו
ולירתינהו לאחיו מן האב שהן 
יורשי הבן ואמאי יחלוקו עמהן 

   יורשי האב:
. דכמי לירתיה לאמיה בקבר

   שמת אחרון דמי:
אמר אביי נאמר סיבה בבעל 

. המקראות מפורשין ביש כו'
  נוחלין (לעיל דף קיד:):

. אין הבעל יורש את אשתו
   כשהיא מתה בקבר:

אין הבן יורש את אמו כשהוא 
. האי בקבר לא דמי כו' בקבר

  לההוא קבר דבעל:



    """""ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת"ִמי ֶׁשֵּמת    ––––מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' מסכת בבא בתרא פרק ט' 
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ָאַמר ֵליּה ְלַחְבֵריּה:    ַההּוא ּדְ

ִניָנא ָלְך. 478 ר ִסיִסין ְמַזּבְ ּבַ   ִנְכֵסי ּדְ
ר ִסיִס  ֵבי ּבַ ְרָיא 'ּדְ ֲהָוה ִמיּקַ   ין', ֲהַואי ֲחָדא ַאְרָעא ּדַ

ר ִסיִסין',  ֵבי ּבַ ְרָיא 'ּדְ ִמיּקַ רּוֵיי הּוא ּדְ ר ִסיִסין ִהיא, ְוִאיּקַ ֵבי ּבַ   ָאַמר ֵליּה: ָהא ָלאו ּדְ
יּה ּדְ  479וּ ָאת לֹוֵקַח. יָ , אֹוְקָמּה ּבְ ַנְחָמן ַרבְלַקּמֵ   ָדא ּדְ

  
  : ַנְחָמן ַרבלְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה 

יָנא ָהִכי?!    ּדִ
  ָליו ָהְרָאָיה! ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָע 

  
ַרב ַנְחָמן, ַרב ַנְחָמן ַאּדְ ָרָבא, ּוּדְ ָרָבא ַאּדְ   ְוָרֵמי ּדְ

ַההוּ  ָאַמר ֵליּה ְלַחְבֵריּה: ּדְ יָתא"א ּדְ ַהאי ּבֵ ֵעית ּבְ   ? "ַמאי ּבָ
ֵני ֲחָזָקה.  ְך ְזִביְנָתּה ַוֲאָכִלית ׁשְ   ָאַמר ֵליּה: ִמיּנָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ֵא  ּוָ כּוֵני ּגַ ׁשְ   י ֲהַואי ֲאָנא ּבִ
יּה ּדְ  480וּ ָאת רֹור ֲאִכיָלָתְך. ַנְחָמן ַרבְלַקּמֵ   , ָאַמר ֵליּה: ִזיל ּבְ

  
  : ַנְחָמן ַרבלְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה 

יָנא ָהִכי?!    ּדִ
  ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה! 

  
ָרָבא,  ָרָבא ַאּדְ ָיא ּדְ   ַקׁשְ

ַרב ַנְחָמן!  ַרב ַנְחָמן ַאּדְ   ּוּדְ
  

ָרָבא  ָיא: ּדְ ָרָבא לֹא ַקׁשְ   ַאּדְ
ִנְכֵסיּה,  -ָהָכא    מֹוֵכר ָקֵאי ּבְ
ִנְכֵסיּה. -ָהָתם    לֹוֵקַח ָקֵאי ּבְ

  
ָיא:  ַרב ַנְחָמן לֹא ַקׁשְ ַרב ַנְחָמן ַאּדְ   ּדְ

ָאַמר לֵ  -ָהָכא  יָון ּדְ ר ִסיִסין"יּה: ּכֵ ֵבי ּבַ ְרָיא "ּדְ ר ִסיִסין", ּוִמיּקַ ֵבי ּבַ   , "ּדְ
יֵדיּה  ר ִסיִסין ִהיא.  ֲעֵליּה ּדִ ֵבי ּבַ ָלאו ּדְ   ַרְמָיא ְלַגּלּוֵיי ּדְ

ִנְכֵסי.  - 481םָת ָה  ָטְרָך ְוקּום ּבְ ים ׁשְ ָטָרא, ִמי ָלא ָאְמִריַנן ֵליּה ַקּיֵ ָנֵקיט ׁשְ א ּדְ   לֹא ְיֵהא ֶאּלָ
  
  

 הדרן עלך מי שמתהדרן עלך מי שמתהדרן עלך מי שמתהדרן עלך מי שמת
  

                                                           

  כל ע"פ כתב"י, ולעיל ל,א 478
  אתו ע"פ דקדוקי סופרים ולעיל ל,א .ֲאָתאגירסת הדפוס:  479
  אתו ע"פ דקדוקי סופרים ולעיל ל,א .ֲאָתאגירסת הדפוס:  480
 התיקון ע"פ הגהות הב"ח. ָהָכא 481

  רשב"ם
. ההוא דאמר ליה לחבריה כו'

הכל פירשנו בחזקת הבתים 
בראשו ואגב גררא דמיירי 
מתניתין בנכסים בחזקתן נקט 

  ליה הכא:


