מנל מקום אם יש אדם חשוב ביניהם או הוא דבר שכל הסוחרים והתגריםובניהעיר
הושוו ביניהם אי נמי כל הנחתומין והצבעין או כל בעלי האומניות ההוא הושוו בו
והתנו ביניהן נין נקנין נין שלא בקנין התנאי שלהם קיים ועל כגון זה אמור

בתוספתא ורשאין הנחתומין לעשות רניעהו) ביניהם .וזהו נוסח שפר רגיעה:
יודעים אנו ערים חתומי מטה עדות ברורה שאמרו לנו פלוני ופלוני הנחתומים
שבמקום פלוני ,ואם הם מרובין להזכיר שמותיהן אומי כל גני מנוי פלוני
או כל בני עיר פלוני הוו עלינו ערים וקט מכל אחר ואחד סמנו להיסע ביד כולנו
לזכות מחמת שרצינו ברצון נפשינו בלא שום זכר אונסכלל אלא בלב שלם וכנפש
חמצה ובדעת שלימה ובעין יפה ואיצפבנא ברעות נפשנא ועבירנא רניעה ביננא
רכל אחד ואחר מיננא אית ליה יוטא בשוקא יום פלוני לפלוס ,ואם הם מרוביןנסי
להזכירשמותיהןאומריםויתחיללנקופשוקאיוםראשוןבחרשפלוניהשרויבתחלתהמבוי
ואחריו השרוי אצלו יום שני וכן דרך חנייתן כולן זה אחר זה ולית רשותא לכל חד
מיננא למיעבד ביומא דחבריה מירי עיבידתא מאוטנותא דילנא ומאן דעביר ביה אית
עליה כך וכך קנס או כך וכך האסר ויהא רשאי לכל תר והד טמנו לתת הקנס הזה
לכל שליפ וםרדיופ שירצה שכך התנינו בינינו וקבלנו עלעצמינו קכלה נמורה בלא
שום אונאה ובלא שום שיור בעולם וקבלה זו קבלה בקנין נטור ורניעה זו שרירא
וקיימא כדת ונהלכה דלא להשנאה בה ורלא לסיהדר מינה לעלםסיומאדנן ולעלם
דלא כאסטכתא ורלא כפופסי רשטרי וקנינא סכל בני טנוי פלוני מכל חר והר
לחבריה בקנין נטור בכל מאי'דכתיב ומפורש לעילא במנא דכשר למקניא ביה .ומה
שהיה בפנינו כיום פלוני לירח פלוני לשנת כךוכך לבריאת עולםלמניןשאנושונין
כאן בברצלונה מתא כתבנו וחתמנו ונתננו ביד כל אהד ואהד מהם לראיה ולנכות
והכל שרירוקיים ולשון רניעה מלשון רנעים ורגע .גרסינן בפר' המניה את הכרה)
ההוא נרנותא דבתרי דכל יומא הוה דלי הד מיניהו יומא חד אזל חר מיניהו וקא
דלי ביומא דחבריה איל יומאדילי הוא לא אשנת ביה שקל 0נדא דטרא טהייה
אמ' ליה לטחייה סאה פנדי בפנדא דמרא אפי' למאן דאמי לא עביד איניש דינא
לנפשיה במקום פסידא עביד איניש דינא לנפשיה ,וכן הלכתא דעביד איניש
דינא לנפשיה.

והשפר השטונהוחמישים הוא שפרשמוש.
והוא שפר שנות בין )8ביתדין בטה שדנו ובטה שעשו שהיה*) טונה אותו שפר
השמוש ביד נאמן ואתה טוצא שפר שיטוש זה על דרכים הרבה כפי טה שיצטרך
לביתדין לעשותו עושיןאותו .האחד טהן בשפרא רסירכסא יצפרך לביתדיןלעשות
כתב שיטוש שיתנו ביד הלוה קודם שינתם השפר המחודש הנאבר שנותנין ביר

ע,.

 )1בימב"ן גגא גתרא לדף ט' שכתג :והלשון הזה טצהבין הגאונים בספר השפרות
לרג הגרצלוני ז"ל וכן שאח מדבריו דדוקא בהגאי כל אומני.
 )2נבא קטא דף כא ע"ג.
') צ":5שמותגיי.

') נסחיה.

הטלוה והוא כסו שפירשנו לעיל בענין שפר י,ח שהוא שפרא רסירכסא .ויש לך
ן על האפפרופוס בסך עזבון הנפפר ומניחי' אותו אצ
שפר אחר שכותבין ביתדי
נאמן .ויש לך נמי שפרשימוש אחר שנותבין ביתדין על מי שנפצר והניהאלמנה
או בעל חוב ולא נמצא לו יורש וקיימאלן שאין אחד מישראל שאין לו נואלים
אוץ מן הנר וזה שנפטר וראי יש לו יורשים ואפיי בסוף העולם וכיון דהכי הוא
טשביעין את האלטנה או את הבעל חוב ומננין להם את חובו ומה שנשתייר מן
) שפר
הנכסים לאחר פריעתן מניחל אותו ביתדין אצל נאמן וכותבין (וכותביי
שיטוש בסך הסטון שביד הנאמן וחוחמין בו ביתדין ומניחיןאותו שפר שימושביד

-

-

-

-

-

-

-

-

נאמן אחד עד שיבוא לו היורש ואם לא יבוא יהא מונה ער שיבוא אליהוויוריע
מי הוא היורש .וכן נמי אם ישבו ביתדין והוצרך להםלעיין ולאחר הדבר בין
מפני פירוף השעהבין מפניעיון הדיןלעיין נדבר כותבין שפר שיטוש עלכךולפי
שהוא שפר שימוש נוהג על דרכים הדבה כפי מה שיזדמן לביתדין דבר לנתו'בו
לכך לא כתבנו נוסח שפר שימוש מפני שהוא מתהפך לכסה לשונות לפי הצורך.
ואם הוא שפר השימוש עיונא ררייניא
הכי .אנחנאכייני דחתיסין לתחתכך
יען הדין פלוני התובע דאית ליה בירא
כא
הוא ראתא קרמנא פלוני בר פלוני לדינ
יפ
בו
ות
דפלוני הנתבע כך וכך או ארעא פלונית ובגוהלין מיליא אחא שליפא ואגפיה
לפלוני או אהדתתיה אשתא .ואם הואעידן תפלה כוחכין הכי ובתרכן טפא עידן
קרית שסע או תפלה ופסקנא ואשתמיפ הרין פלוני הנתכע ואזל באורחא ,או אי
איצפריך דינא לעיונא כותבין הני ואחרניה לפסק דינא עררטעייןביה וכתבנא הלין
מילי דאשתמישו בהון קדטנא ואחיתנא בבי דינא לטיהוי לזנו ולראיה .וטאי דהוה
קרמנא ביום פלוני לירח מלוני דהוא כך וכך לשנת פלונית כתיבנא והתיסנא
ואתיתנאדינא.

והשפר התשעהוחטישים הוא שפר שומא דקבלנותא,
והוא כנון סי שיש לו נהמה דקה או נסה ושם אותו להבירו על דרך היתר ולא

על דרך איסור והוא כדתנו) אי זהו נשך אין סקנלין צאן ברזל מישראל ספני
שהוא רבית אבל טקבלין צאן ברזל מן הנוים וכו' .ת"רנ) אעפ"י שאסרו אין
סקבלין צאן ברזל מישראל אבל מקבליןצאן ברזלטגוי .השם פרה סחנירו ואוס' לו
הרי פרתך עשויה עלי בשלשים דינרין ואני אעלה לך סלע בחדש לפי שלא
עשאה') והלא*) עשאה דמים ,אם' ר' ששת לא עשאה דמים מחיים אלא לאחר
מיתה .ופי' אין סקכלין צאן ברזל טישראל כגון ישראל שנתן לחברו מאה צאן
במאהרינרין וכל הוולדות והצמר והחלב יהיו חולקין למחצה לשליש ולרביע ער
שלש שנים הן הסר הן יתר ואם סתו אלו הצאן המקבל חייב באחריותן ומשלם
סאהרינרין וכיון דהכי אסור שכיון שאלו הצאן באחריות המקבל אם מתו מתו לו
מאי פעמא יקה זה שסנרן מן הוולדות והצמר והחלב אלאכיון שנופל מהן הרי
הוא רביתכי ספני שהוא ממתינו בטאהדינרין אלו שקונהאותו הטקנל בהן משום

 - -!) בבא סציעא ד' ש ע"ב.
 )2ב"ה בר",ף ובגמרא (ד' ס"ט.ע"ב) דתניאוכו'.
') צריך להוסיף :דמים.
י בכל הכ"י היא כמו ברי"ף,
 )4כ"ה כר",ף ובגמרא :ולא עשאה.ועי' דקדוקי סופריםכ

א

סשר השטרחת

הכי נותן לו רבית שיהנה בפירות ויקח מן הוולרות והצמר והחלב .תניאנסיי) תכי
) אמ' לו הרי עשויות לפניך למחצה לשליש ולרביע במאה דינר
אי והו צאןברזליי
של זהב אסור ,ועל זה הענין שאמרנו הוא אסור לקבל צאן ברזל מישראל פפני
על תנאי זה שאם ימות
שהוא רבית אבל אם מקבל ממנו מאה צאן במאה
וולרות ובצמר ובחלב שיהא
ס
דן
לשניהם וכל הרינה שיעלה בהןבין משבחא דנופןבי
ינריי
א
נ
ל
פ
ד
ס
פ
ה
ב
ד
לשניהם על דרך אי פלנא באנרא תרי תלתי בהפס אי
תרי תלתי
ה הענין  tWIYררך היתר שפר שומא
באנר על הדרך הזה הוא מותר ועלי
דקבלנותא .וכן נמי מי שיש לו פירותי) להבירו קה )4אלו הפירותי) בכך וכך
ופפר )6אותם למחצה שכר שנחלוק הריוח שיעלהביניהןבין מפפומיןביןמפירותיהן
ואם יארע בהן שום הפסד מסיתה או מזולתו יהיה בין שניהם וחלוקהזו שחולקין
הריוח וההפסד על דרך פלנא באגר תרי תלתי בהפסד אי נמי מחצה על טחצה
בזמן שנותן לו שכר עמלו ום~נו או פוסק עסו כל שהוא בשכר עמלו וטזום והוא
נדתנן נטי בפר' אי זהו נשך במשנה שלפנינו)6אין מקבליןצאןברזלאיןסושיבין)7
חנוני למחצית שכר אלא אם כן נותן לו שנרו כפועל אין מושיביןתרננולין למחצה
ואין שמין עגלים וסייחין למחצית שכר אלא אם כן נותן לו שכר עמלו וטחנות
אבל מקבלין עגליםוסייהין למחצה ומנרלין אותן עד שיהיו טשולשין וחתטור )8ער
שתהא טוענת ,שמין )9פרה וחסור וכל דבר שדרכו לעשות ולאכול .טקום שנהנו
לחלוק את הולד סיר חולקין ,מקום שנהנו לגדל ינדלו .רשב-ג אוט' שטין עגל עם
אמו וסייח עם אמו ,תנאם!) כפועל כפל מאיכפועל בטל אם'אביי כפועל בטל של
ן טועת דברי ר'
אותה טלאכה דנפיל מינה .תיר כסה הוא שכרו בין טרוכה בי
מאיר רי יהודה אומ' אפי' לא פיבל עמו אלא בציר ולא אכל עטו אלא נרונרת

אחת זו היא שכרו ,ר' שמעון בן יוחאי אומ' נותן לו שכרו משלם ,והלכה כרי
מאיר )11דסתם מתניתי' כוותיה מיהו האי דאמ' ר' מאיר בין מרובהבין טועפ לאו
בכילהו יומי רשותפותא קאס' אלא בכל יום ויום קאמ' עד משלםיוסי שותפותא
ריהיב ליה כפועל בטל של אותה מלאכה דבטיל מינה והיינו דקאס'בין מרובהבין
טועפ כדפסקי ומתנו אהרדי לפום ההיא עבירתא רבטיל מינה ואי בעו למיפסק לכל
יוסי דשותפזתא פסקי נדרבא דאם' אי שקיל טלנה פלנא באנר דרי תרי תלתי
בהפסד ,ואי שקיל תילתא באנר דרי פלנא בהפסר וההיא טופינא דשקל לוה
ממנאתיה הוי לשכר עמלו ומזונו והנימילי בחנוני וכיוצא בו דלית ליה עיסקא
אחרינא לריליה אלא הדין עיסקא כלחור כרתניא המושיב את חנירו בחנות למחצית

י בתוספתא נ"מ
 )1ע ,,בירושלמי ב"מ פ"ה ה"ה (מונא בתוס' ד' ע' ע"ב ר"ה אין) .ועי
פ"ה .ועיי אור זרוע בגא מציעא לי ע"ב שכתב, :ג' רביי יצחק אלפס ת"ל דהכי תניא בתוספתא
איזהו צאן ברזל וכוי" וברי"ףשלפנינו לא מצאתי.
 ):צריך להוסיף כמש"ש :היה לו סאה צאן.
 )6אזל :,פרווה
 )4ולקח.
 )5אזל .,ופסק.
 )6שלפג,
 )7שם ד' ס"ת.
 )8צ"ל :וחמור.
 )9שם ד' ס"ט ע"ב.
 )10שם ר ,ס"ח ע"כ.

 )11לשון הרי"ף.

יעסוק באוטנותו אבל סאןראיוןליהעיסק
שכר אםהיה
אאחרינא ולא קס)5
מיבפלליה סיאנויס
1א בעי באגפה כולי האי כדאטרינן אט' רב טותה') שליש
הן!ל
בשכרך סותר ושמואל אט' לא טצא מותר שלישילךלביתוריקן אלא אש שמואל
קוצץ לו דינר ואקשתן וסבר רב לאקייצינין ליה דינר ,והא אסי רב ריש ענלא
ליה טותר שליש ופרקינן לא או סוהר שלישאו ריש ענלא
לפיפמא טאי לאו
לפיפסא .ואי בעית אים'כי קאם' רב דסותר שליש בשכרך טוהר כנון דאיתליה
בהטה לריריה דאסריאינשי נכיל לתורךנביללחורי והלכתאכרב רקיסאלןהלכחא
כרבבאיסורי" .ר' אלעור )5סהנרוניא זבן בהטה ויהב לה לאריסיה מפפיםליה')
ויהב ליה רישא באנריה ויהבוי) ליה פלנו רווהא אמרהליה אתתיה אי משתתפת
יפלנו דאליתא אסי לית תא
בהדיהיהיב לך נמי טאליתא אשתוף וזבן') בהריהדי
ניפלניה לרישיה אמי ליה השתא כרמעיקראנמי לא אוףליה ער האירנא רוי וצו

דכת.

רירי ואי לא יהיבבא לך פפי פורחא') אסרי איושי לפארי ארעע משתעברי.
ת5ר )16טקום שנהנו להעלות שכר כתף לטעות טעלין לבהמהטעליןלהעלות ולדות
בשכר עמלו וטוונו מעליןואין משנין טטנהנ הסדינה .רשב5נ אוט' שטין ענל עם
אסו וסייח עם אסו ואעפ'י )'1בטקום שנהנו להעלות שכר כתף מעות וליהה)15
לדרשבינ אלא נענין שכר עמלו וטוונו.
פיםי שמין פרה וחמור וכו' ת*ר' )1השם נהמה לחבירו ער חייב להפפל בה
סומכום אום' באתונות חבט) חדש בנודרות כיר חדש טור
א
ים בא לחלוק בתוך
נסנו חבירו מעכבעליו .אבל אינו דומה פשלה של שנה  %לעפולה של שנה
אחרת .תניא אידך השם בהטה לחבירו עד מתי ליפפל בוולדות בדקה שלשים יום
בנפה חטשיםיום .רייוסי אוטי בדקה שלשה חדשים ספני שפפולה טרובה טאי
פיפולה סרובה תנא )16ספני ששיניה דקות מכאן ואילך נופל מהצהל) בשל
חבירו .רב מנשיא בר נדא שקל טחצהז )1וחצי טחצה בשל חרירו אתא לקמיה
אמ' ליה מאן פלג לך ועור טקום שנהגו לנדל דשא ותנן מקום שנה%
דאביי
לגדל ינדלנו .)18וזהו נוסח שפר שוטא דקנלנותא כזמן שפופק עסו לכולהויוסי
בשכר עמלו וטוונו.)19

 )1צרוך להטיף :לא.

 )4עכ"ל הר",ף
 )6דף ס,/פ
 )6צ"ל .לה כמו כרי"ף וכ"ח בכי"ט.עי' דקדוקיסופרים.
י) צ"ל :ויהב)'- .עי' דקדוקי סופרים.
 )9צריך להוסיף" :טיחזי כריכית השתא שותפי אנן מאי אסרת קא טרחתפפי פורתא"
וחסר פה גין "פורתא"ובין "פורתא'.
 )10ד ,ס"תע"ב )11 --.לפנינו וכן וריעף :ואפילו.
2י) כ"כ חר",ף )18י
 ,ס"פ.
* uuni )1בגפרא-וברי"ף:י"ח .ובדקדוקי סופריםהביא פכ"י פ':י'ב.
 )16ב"ה ברי"ףוכ"כ בדקדוקיסופרים.
 )16צריך להוסיף :שלו וחצי טחצח.

)17צריך להוסיף:ש*.
 )16בגמרא:יגרילי .וברשף:יגרלו.
)19מיגא בקציר ובשנויים מס' העטור
המחגר איך פלוני בר פלשי אסר לנו וגר.

רץ ר' מ' ע"ב ורמס לבוב ד' נ"ב :נתב גלשון

.
-

יודעים אנו ערים החתומים לטפה עדות ברורה שאמ' לנו פלוניבן פלוני הוועלי
עדים וכתבו וחתמועלי בכל לשון של זכות ותנו לו לפלוניבן פלוני סחטת

שרציתי ברצון נפשי שלא באונס כלל אלא בלב שלם וכנפש חפצה וברעת שליסה
ובעין יפה וקבלתי ארבעה שוורים בארבע סאות זוז או מאה צאן בסאהדינרין
דאפמים יתהון ואשגח בהון שנים עשר הרש ובתר כן נשימינון או נובינינון וכל
רווחא דהוי בהוןעל ארבע מאהזוגי או על מאה דינרין אשקול אנא פלנא בעמלאי
ובלאותידי והדין פלוני פלני בממוניה ואם ח"ו יארע בהון כלוס אשלם אנא הצי
הפחת סכל מה שיפחתו טארבע מאות דינריןלפ .שכך קבלתי עלי בקנין נמור שכל
ן שנינו הפחת מארבע מאות 111
סה שיזמינו נהם מן השמים בין מופב יהא בי
ת
והמותר מארבע מאות זו 1והמותר על ארבע מאו זוז ושעבדתי עצטי בחצי הקרן
בקנין נטור להשתעבד לו לפלוני דנן כל נכסי דאיתלי תחוח כל שמיא דקניתי
וראקנה להון כולהון יהון אתראין וערבאין למאתים זוג שהוא חצי הקרן אם יפחתו
בהמות אלו טן הקון שיגבה טמני מכל טה שימצאלי חצי הפחת ער סאתיםזוז
ושטר הקנלנותא דין שריר ומקויים וחזק כראוי עלי ועל יורשי כאחריות וכחומר כל

שפרי שומא ושעבורא ויופאתא וקכלנותא דנהיגין בישראל מיומא דנן ולעלם רלא
נאסמכתא והלא כטופסי רשפרי ,וקנינא מפלוני בר פלוני דנן לפלוני בר פלו' דנן
נכל מאי רכתי' וטפורש לעילא במנא רכשר למקניא ביה ,ומה שהיה בפנינו וכו',
והכל שריר וקיים .וזה שכותבין )1הכי לטחצית שכר ומחצית הפסד נזמן שפוסק
עמו לכולהו יומי דשותפותא דיהיב ליה מירי בשכר עמלו ומגונו ,אבל אם אינו
פוסק עמו כותבין השטר על הררך הברור והקבוע או פלנא באנר ותרי תלתי בהפסד
או תלתא בהפסד או תלתא נאגר ופלנא בהפסד.

והשטר הששים הוא שטר שחלא ושובר)2ומקבל ומוכר,)8
והוא כדתנןבפרק המקבל בבבא סציעא דנזיקיןנ) הטקבל שדה מחבירו מקום שנהנו
לקצור יקצור לעקור יעקור לחרוש אחריו יחרוש הכל כמנהגהמדינה .כשם שהולקין
בתבואה כן חולקין בתבן ובקש .כשםשחולקיך) נומורות ובקנים ושניהם מספקין
את הקנים תנא מקום שנהנו לקצור יקצור ואינו רשאי לעקור הא אם' כעינא
דתורבל ארעא ,והא אמ' לא סצינא דאפרח לעקור אינו רשאי לקצור והא*) אסי
בעינא דתינקר ארעאוהאי אם' בעינא תיבנא .המקבל שרה מחברו והואבית השלחין

או בית האילן יבש המעין ונקצץ האילן מנכה )6לו מן חכירו .היכי דטי אילימא
דיבש נהרא רבה מכת מרינה הוא אמ' רב פפא ריבש וופרא )6ראיפשרד) לאחויי
ברולא מנהרא רבה .אמ' רב פפא הני ברחי מתניאתא קמיחא משכחת להובין

----

 )1מיבא בס,העטיי ר"1יף מ' ע"ביי"
ל ד' כ"כ :וכתג הגג

פלגי נאגר ובהפסד וכו'.

המחגי

הא דכתב'נ,בשפיי

 )2צ"ל .וההר.
 )2דף ק"ג

 )8צריך להיסיף:גיין כךחולקיי.
 )4האי.

 )6צ"ל .א,ס מנכה.
) לפנים נהרא זומא.
י
 )1דף ק"ד :רא"לאיברי לך,וברי"ף כמו פה :ראפשר.ועיי רקדוקיסופרים.
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בחכירותאבע בקכלנותא טכאןואילך דאיתיה בחכירותאליתיח בקכלנחזא ודאיתיה
בקבלנותא ליחיה בחכירותא .תניא בטסכת דטאי )1טה בין שוכר לחוכר השוכר
נסעות והחוכר בפירות אבל חוכר וטקכל שניהם בפירות אלא שהתקבל נחזן לבעל
קרקע שליש תבואתו או רביע לפי מה שמקבל על עצו והחוכרנותן לו פירות
קצובין ססקוםנפריא רוצה ואין לבעל הקרקע בתבואת הקרקע כלום .ואם אם' לו
הכורלי בית השלהין )9או שדהאילן זהיני) המון ונקצץ האילן טנכה לומן
חבירו') ולימא להג שמא בעלז) אסרי סילא .)6תניא בית כור עפר אני סוכר לך
אעפ"י שאיןבו אלא לתךהניען שלא סכר לו )6שמא וועא דסתקףבית כן אניז)
טוכר לך אעפ"י שאין בו אלא לפמם )8הניעווכו' .אס' שמואל אי אט' טחכיר
לחוכרי) יטדקאם'זו פשיפא דקאי בנףהעסקינן בית למחכיר קפירא ורבינא אט'
י דאם' ליה טחכיר לחוכר וסדקאם' )16פשיטא דקתי בנויהעסקינן בית
אירי ואיי
ןוו למהלי הכי קאט'ליה נגז השלהין כרקיימא השתא הילכך אם יבש
השיתי
הטעין סננה לו מןתכירו דאט'ליה בהוביל המעיןחכירנא מינך והלכתא כרבינא'.)1
מתנ" המקבל שדה טחברו וטשוכה בה דבירהצ )1שמין אותה כסה היא ראויה
לעשות ונותן לו שכך כותב לו אם אוביר ולא אעביד אשלם בסיפבא וגו'.
ההוא8י) נברא דקניל ארעא אס' ליה אם סוכירנא יהיבנא לך אלפא זוד אוביר
תלתא אסרי נהרדעי בעי לסיתב ליה תלת סאה ותלחין ותלתא ומילתא .רבא אם'
אסטכתא היא ואסמכתא לא קמא .ורבא אט'*') מאי שנא טיהא דתנן אם אוביר
ולא אעביד אשלם בסיפבא התם לא קאם' מילתא יתירא הכי נווסא בעלמא .וכת'
ל הכי ומסתבראלן דמיחייבלמיתי ליה שישר טפי דאוביר בשחה
הנאון ר' יצחקי
דלא קאם' רבא אסטכתא היא ולא קניא אלא בההיא שיעורא יתירא דהוה ליה
נוזטא ולאקני אבל שיעור מאי דאוביר בשוהיהיב ונכי האי מילתא לא אם'
אסטכתא היא דהא תנן שסין אותה כסה היא ראווה לעשות וטפןלודכיון דשיעור
טאי דאוביר הוא )'6הואדיהיב שענידיהאיענד נפשיה ונטרומקני הכינסילענין
אלפאזוזי סאי דסוסיףעל שיעורא דראוהה לעשות הוא דהואי אפטכתא ולאשיעבד
נפשיה אבל שיעורא דראויה לעשות איתא בכלל אלפאזחי ושעבודיה ששתעבד
י האי נונאנענין ההוא שתלא )16דאם'
נפשיהומיחייב ביה ואשכחינן לרבא נופיהכ
 )1יצס,תא פ".1
דלהיסיף.% :
)2ציי

 )8צ"ל :יבש.

 )4צ"ל :חכורו.
 )6צ"ל :שטא בעלמא אמרי לךמי לאחגיא.
 )6צ'ק :אלא שמא.
י) צ"ל :כרםאני סוכרלך.

') צ"ל:נפגים.

 )9צרך -להוסיף :חטא 41מ אטר חוכר וצריך למחוק" :וטדקאמר  %מאגפא דקאי 3ט"
עסקינן בית"כי נכתב פה בשורה שלאחרית.
 )10צרוךלהוסיף.% :
 )11כ"ח ברישן.
וכ"ח ברקדוקי סומרים.
 )11צ"ל :ומשוגת בה הטירח .כמ"ש
בר""
 )18שם דףק"דע"ב.
" )14אסו" טיותר ונטוזק.
 )16צ"ל :גשוחי גמיש גראף.
* )1גנט דף ק"ג,

סבר רב כהנאלמים' מנכהליה כחשאדארעאאמיליהרבאשיאמריאינשיתכתושארעא
ולא תכחוש מארההילכךלא מנכי ליה .ההואט) נברא רקביל ארעא לשומשמי זרעה
היפי ועברה חיטי פפי טשומשמי סבררבינאכמיסר הישיפפי טשומשטילאעבור אלא
מן השבחשהשביח החוכריהיבליה שגחאדביניוביני אמ'ליה רבינא )5טרפתילרבינא
הוא*) אשבח ארעא לא אשבח .המקבל שדה טחבירו ולא רצה לנכש )6אם' מאי
איכפת לך ואני נותן לך חכירךאין שומעין לו שהרי למחר אתה יוצא טמנה ואתה
טעלה לפני עשבים ואי אמ' לבתר הכי כריבנא לה אמ' ליה כיזרא דנפל נפל ולא
מהני )6כרבא דלבתר הכי כלום דכי נפיק מינה נפקיע) עשבי .המקבל שרה ולא
עשתה אס יש בה כדי להעסיר כרי הייכ לימפל בה .אג' ר' יהורהוכי טה קיצבה
כריי) אלא אם יש בה כדי נפילה .ת"ר המקבל שדה טחבירו ולא עשתה אם יש
בה כרי להעמידה )9כרי חייב ליפפל בה שכות' לו אנא איקום ואוביר )'0ואזרע
ואחצד ואעטר וארוש ואדרה )11ואקים כריא קטך וחיתי את ותפול פלנא ואנא
בעמלאי ובנפקתירי פלגא ,וכסא כרי להעסיר כרי איל רייוסי ברי חנינא כסי
י אמ'
שתעמור בו )19כרי שלא יהא כונסשלה רואה פני חמה .אם'מריי)לו
שלש מאין דבי ר' ינאי אמרי סאתים .אמ' ריש לקיש סאתים שאמרו חוץ
מן ההוצאה.
טתני' המקנל*!)שרהמחבירוואכלה חנכ או נשרפה)15אטטכתמרינההוא מנכה לו
מן חנירו ואםאינה מכתמרינהאינו מנכה לו מן תכירו .היכי רטי מכתמרינה
אם' רב יהורה כנון דאישתרוף רובה רנאני ,עולא אמ' כנון שנשתרפו ארבע שרות
טארבע רוחותיה .וסוניין )16כרב יהודה .אמ' ליה זרעא חיפי ואזל.וורעה שערי
ואשתדוף רובי דכאני ואשתרוף נסי הלך' )1שערי אט' ליה אי זרעתה חיפי נמי
הוה מישתרפה או דילטא אם' ליה אי זרעתה חיפי הוה מיקיים בי ותנזר אומרויקם
לך )18נשתדפו כל שדותיו של טחכיר ולא אשתדוף רובי רבאניה מאיכיון דלא
)1מ" ,התם" עד געלטא" ,ש לטחיק יצאך לחיס,ף כש"ש ביי"ף :ושנירא התם טאי
דאפסיר טשלם ה"נ טאי דאפסיד טגכינן ליה ואירך יהבינן ליה והא גסי דאלפא חזי וכוי.
)9

שם דף ל"ד ש'ב.

') צ"ל :רי אחא.
*) צ"ל :אש הוא.
 )5שם דף ק"ה

 )6לשון הרי"ף.
י) ברי'ף :מסקא )' - .בכרי.
 )9להעמיד.
 )10צ"ל .ואזיר.
 )11צ"ל .ואררה.
 )12צריך להשלים :הרחת.
י )1צ"ל :א,הסר.
4ן) שם רף ק"ה ע"ב.
 )15צ"ל .נשרפה.

 )!6לשון הרי"ף.
;נ) צ"ל הנך (שם דף ק"י).
 )18שם

;n~olo

מסתברא רא"לאי זרעתאחיטי הוהמיקיים ותגזר אומר וכו'.

שפר שפלא ושוכר מקבלוחוכר
אשתדוף רובי רבאניה לא מנכי ליה או דילמאכיון דאשתדוף כולהו ארעאתא אמי
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ליה משום לתך הוא מיסתכרא דאם' להו משום לתך הוא ואמאי הכא נסי ליטא
י פורתא כדכתי' כי נשארנו מעפ מהרבה משום
אי משום ליתאי הוא הוה משתיירל
ראמ' ליה מחכיר אי הוית חוי לאשתיורי לך הוה משתייר לך סדנפשך .אם" רב
יהורה אם' שמואל לא שנו שמנכה לו אלא שזרעה וצמחה ואכלה חגב אכל לא
זרעה כלל חייב דאמי ליה אי זרעתה הוה מקיים כי )1לא יבושו בעת רעה ובימי
רעבון ישבתו') .תני )8חרא פעם ראשונה ושנייה זורעה שלישית אינו זורעה,
ותניא אידךשלישית זורעה רביעית אינו זורעה ,לא קיטיא הא*) דאמי בתריזימניהויא
חוקה הא רשב"נ דאמ' (דאמ') עד תלתא זימני לא הויא חזקה )6אמ' ריש לקיש
לא שנו אלא שזורעה וצמחה )6אבל זרעה ולא צמחה ממיא )7ליה כל היכי זרע
ליה ואזיל ,)8ועד אימת אמי רב פפא ער דאתי אריסיה מרברא וקיימא כרמה)8
ארישיהו .ראי) אומ' קבלה ממנו נסעות בין כך ובין כך אינו מנכה לו מן הכירו.
ההוא נברא דקביל ארעא בגוד למיעבד בה תומי אנורא דנהר מלבא סבא' )1אחא
ל נכי ליה אמרי ליה רבנן לרבא והא תנן רי יהורה אום'
לקמיה דרבא אמ' ליהזי
אם קבלה ממנו במעות בין נך ובין כך אינו מנכה לו מן תכירו ,אמי להו לית דהש
לה להא דר' יהודה .המקבל שדה מחבירו בעשרה בורין הימים לקתה נותן לו
מתוכה היו חפיה יפות לא יאס' לו הריני לוקה לך מן השוק אלא נותן לו מתוכה.
ההוא גברא דקכיל ארעא לאספסתא עבדא אספסתא וחרשה וזרעה שערילקיין הנהי
שערי שלחה רב חביבא ממורא דפרת לרבינא כי האי נונא רזאי )'2לקתה נותן לו
מתוכה רמי או לא אם' ליה מי דמי התם לא עברא ארעא שליחותה הכא עבדא
ארעא שליחותה'י) .ההוא נברא דקביל פרריסא טחבריה בעשרה דני חמרא תקיף
ההוא המרא סנר רב כהנא למיסר היינו מתני' לקתה נוהן לו מתוכה אמ' ליה רב
אשי לרב כהנא סי דמי התם לא עכדא ארעא שליהותא*י) .ומודה רב אשי בעינבי
דאקרוס )!6ושדה שלקתה בעומריה דכי לקתה נוחן לו דמי מתוכה .המקבל שדה
מחבירו לזורעה שעורים לא יזרענה חפים ,חפיםיזרענהשעורים ,רשב'נ או )16'0קפנית
לא יורענה תבואה תבואה לאיי) יזרענה קפנית )18אם' ליה והא תנן תבואה יזרענה
 )1צ"ל :ב,
 )8שם רף ק"ו ע"ג.
') צריך להוסיף :כרבי.
 )5לפנ,גו בגמרא :גחלתזימני הוה חזקה.
 )6צרך .להיס,ף :ואגלה חגב.
 )7צ"ל :טצי אטר.
') כ"ת גראףועי' דקרוקי סופרים.
 )9צ"ל :כימה.
 )10צ"ל :ר, ,הורה.
 )11צריך לחוסיף; אסתכר נחר טלכא סבא.
 )12צ"ל .טא ,מ.
 )2צ"ל.

,שבעי

[תהלים ל"ז י"ס].

י )1וכ,,ה ברי"ףועי' גדקריקי סופרים.
 )14צריך להוסיף :הכא עבדא ארעא שליחוהא.
 )16צ"ל .רכרוס בט"ש ברי"ף ולפגיע בגמרא :דכדוס.ועי' ערוך השלם ערך כרס.
 )16צ"ל.

איס
יצריך למחוק ,והיא כרופףכ"יעי' רקדוקי סופרים.
 )17סלת ""wg
6י) צריך להטיף כמ"ש רף ק*ז :מתגי ליה ר' יהורה לרבין חבואה לא יזרענה קטנית
[והיאכניי סהר"ם סביב הרי"ף].
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מפר השפרות
קטנית אמי ליה לא קשיא הא לן והא להו .המקבל שרה טחבירו )1שנים מועטות

לא יזרענה פשתןואיןלו קורות שקטה .קבלה ממנו שכע שנים גורעה שנה ראשונה
פשתן ואין') לו נקורות שקמה .אביי אט' בקורות שקמה אין לו כשבח שקטה יש
לו .ורבא אמי אפילו בשבח שקמה אין לו והלכתא כרבא .רב פפא קביל ארעא
לאספסתא קדחו בה תאלי כי קא מסתלק אמ' להו הכולי שבתאי אמ' ליה שישא
בריה דרב אידי דיקלא ואלים נעימר )8שבהיה אשליה התם לאו אדעתא דהכי נחת
אנא ארעהא דהכי נחיתנא נמאן כאביי דאמ' בשנת שקטה יש לו אפי' תימא כרבא
התם לית ליה פסידא הכא אית ליה פסירא אם' ליה מאי פסידך ירא דאטפסתא
שקול ידא דאספסתא וזיל ,אמ' ליה כורכמא הישקא רביי אם' ליה גלית אדעתך
למשקל ואמתלוקי עבדת שקול כורכמך רישקך וזיל אין לך אלא רמי עצים בלנד.
רב ביבי כר אביי קכיל ארעא וגדרה )4טשוניתא קרהא בה ורדתא נההיא משוניתא
כי קא טסתלק אט' להו הכולי שבחאי אמי ליה משוס דאתאי מטולאי אמרי מילי
טוליאתא אפי' רב פפא לא קאמ' אלא דאית ליה פסירא הכא מאי פסירא איתליה
רהא )6במקום דליתיה ראוי לזריעה קרחה ורדתא .ההוא שחלא ראמר אי מפסירנא
מסתליקנא אפסיד רב יהורה אמ' טסלקינןליה בלא שבהא רכ כהנא אם' יהנינןליה
שבתא וטסלקינן ליה ,ומודה רב כהנא דאי אמי מסתליקנא בלא שבתא דססתליקנא
סלא שכהא .רבא אמ' אסמכתא היא ואסמנתאלא קניא ,ורבא אם' טאי שנא מיהא
דתנן אם אוביר ולא אעביד אשלם במיסבא ,התם מאי דאפסיד טשלם הכא טאי
דאפטיד מנדינן )6ליה ואידך יהכינן ליה .דניא שתליה דרבינא הוה אפסיד וסלקיה
אחא לקמיה דרבא אמ' ליה הזי סר מאי קא עמיר אמ' ליה שפיר קא עביד לך
והא לך אחריז) בילא צריכת לאתרויי רבא לפעמיה דאס' רבאמיקרי דרדקי שחלא
טבחא ואומנא וספר מתא נולהו כמותרין ועומרין דמי וכללא דמילתא בל פסירא
רלא הרר כמותרה ועוטר דמי .אמת) רב מניומיה בריה דרב רחומי באתרא דשקיל
שתלא פלנא ואריסא תילתא האי שתלא רבעי איסתלוקי יהבינןליה שבחיהומסלקינן

ליה בי היכי דלא ליפסיר כעל הבית .ופירש הנאון ר' יצחק ז"ל היני דמי כנון
דהוה ליה שבחא י'נ סלעים לשתלא שיתא ולטאריה רארעא שיתא ואי בעי שתלא
לסלוקי שקיל אריסא רנהית ברוכתיה תילתא דאינוןד' סלעים פשו להו סי8בסלעים
אשקיל מארי ארעא מינייהו שיתא אלפי )9ראינון )10ריבעא דתמניא ורנקא רחב
שקיל להו שיחלא והיינו דקאמ' ריבעא הוא דנקא כי היכי רלא ליפסיד בעל הבית
סמנאתיה כלום .אריס )11אומ' למחצה ירדתי ובעל הנית אוס' לשליש הורדתיו סי
נאמן רב יהודה אומי בעל הכית מהיטןורב נחסןאמיהכל כמנהנ המדינהוהלכתא'ו)
 - - )1שם דף ק"ט.
 )2צ"ל .רש

 )8צ"ל .גע ,טר
 )4כ"ח גם גרי"ף ,ולפנינו בגמרא :ואהדר ליה.ועיי דקדוקי סופרים.

)6היא מרי"ף.

*) צ"ל .מנגינן.
ז) צ"ל :לא אתרי גי ,לא.
 )8שם דף קוש ע"ג.
 )9צ"ל.סלע.
 )10צתךלחיסיף כמ"ש גרי"ף :מנאתאדיליה פשוליהתריסלעי דאיתן.
1י) שם דף ק",

צ )1כ"כ ההי"א
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כרב נחמן .המקבלי) שדה מחבירו לשבע שנים נשבע מאות דינריןאין השביעית
מן המנין ,שבוע אחד בשבע מאות דינרין השניעית מן המנין .וזהו נוסח
ש5ר שיתלאי).
שאמר
ו
נ
ל
ם אנו עדים החתומים למפה עדות ברורה
ן
ב
י
נ
ו
ל
פ
י
נ
ו
ל
פ
ופלוני
יודעי
בן פלוני הוועלי עדים וקנו מכל אחר ואחר ממנו ותנו לו לאבירנו*) להיות
בירנו לזכות טחנת שרצינו ברצון נפשינו בלא שום זכר אונס כלל אלא בלב שלם
ובנפש הפצה וברעת שלימה ובעין יפה ונתרצינו שנינו שנתתי לו אני פלוני בן
פלוני קרקע פלוני שלי שהוא במקוםפלוני בסימניו ובמצריו כדי שיפע אותוויעשנו
כרם פרדס נפוע יפה ויענור אותו עבורה יפה בכל שנה ושנה ויתןלי מחצית סכל
הפירות והענבים שיצאו ממנו בכל שנה ושנה ומחצית מגל העצים שיחתכו מהן טן
האילנות והנפנים שקורין אותן שביםתא )4וקבל פלוני זה השחלא על עצמו בקנין
גמור ונתרצה ולקח קרקעזו לשתלו אותו וליפעט ולעבוד אותו עבורהיפה וכך אמ'
לנו פלוני זה אנא אקום ואטע ואשתול ואחפור ואפרה ואעבור ואשקי  )6ואכיר )8
ואחתוך זמורות ואכניש יתהון ותשקול אנת פלנא ואנא פלגא ואפרחנמי ער דאבציר
ענבי ופירי ותיתי את ותשקול בארעך פלגא ואנא בעמלאי ובלאותי ובנפקתידי
פלגא ואם אופיר ולא אעבוד אשלם בט'טבא ושאר תנאין הללו שריר ומקויים
דנהימן בישראל תיגמא דנן ולעלם רלא כאסמכתא ודלא כ15פסי דשטרי ,וקנינאאנו
ערים מפלוני בר פלוני לפלוני בר פלוני בכל התנאין הכתובים לעיל בסאנא דכשר
למקניא ביה ,שה שהיה בפנינו וכו' ער ונתננו ביר פלוני ופלוני מהן להיות ביר כל
אחד לראיה ורנות .והכל שריר וקיים .ושפר שוכר כותנין אותו נטי על זה הררך
אלא שכות בה ושכרתי ממנו שרה פלוני בכך וכך זוז בשנה ואתן לו בכל שנה
זוזים הללו ויהיו כל הפירות היוצאין מן השדה שלי ולא יהא לבעל הקרקע בהן
כלום כי כבר נסתלק מפירות קרקע זה טווים הללו בכל  mwוכו' .והמקבל והחוכר
כותכין נמי נוסח השפר על האי ענינא דכתבינן לעיל בשפר שחלא על פיהעניין

שמקבל אותהוחוכר אותה הימנו אלא בשפר מקבל כותב ואנא אקום ואכיר)6ואזרע
ואהצור ואעמר ואיוש ואדרה  )7ואוקים כריא קמא וחיתי את ותשקול פלנא או
תילתא או ריבעא על פי התנאי שביניהן ואנא בעמלאי ובנפקותירי אשקול פלנא
או תרי תילתי או תילתא או ריבעא על פי התנאי שביניהם .ובחוכר כותבין הכי
ואתן לך משרה זו עשרה כורין בשנה ובין עושה הרב'ובין עושה מעט הכל שלי
ואפי' חס ושלום לא יצאו סמנה אפילו עשרה כורין בשנה אתן לך משלי עשרה
בכל שנה ושנה כל זטן שהכירותזהקיים וכו' .וכל שופרא דשפרא וכוי.

והשטר האחדוששים הוא שטרשובר.

הם מהבין שובר
וכנר פירשנו לעיל בענין סמפון שאעפ"י שהשובר והסמפון
י
ח
א
ר
ב
ו
ש
ו
י
ל
ע
וסטפון והשובר הוא נעשה על שטר חוס שנאבר שכותכין
כי אולי

יף

 v'p )1ע"ב.
 )2ע ,,בס ,העטור ד'ץ רף מי ור"ל די נ"ב.
)8איל :,לכל אחר ממני .כמ"ש מס' העטור :לכל חד מתא.
') שבשמא .שי בערוך ערך שבש ,ובסי העטור :שיבשא.
*) בסי העטור :מישפי.

 )6ר"ל .יאניף.

 )7צ"ל :ואררה.סי'לעיל .גם בס' העטור ואיררי.
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שמא ימצא היום או מהר ויתכעוהו היורשין או הוא בעצמו ונעשה נטי על מי
שהוא במדינה אחרת ואין שטר חובו אצלו ופורע הלווה מסונו שכות' לו שובר על
השטר עד שילך למדינתו ויחדרנה לו .ונעשה נמי על מי שפרע מקצת חובו
וכותכ~) השמר אצל המלוה שכותב לו שובר במקצת שפרע לו ואעפ'י שהוא דבר
ןרכותבין שובר וכדתנן בפ' נט פשופ)2
זה פלוגתא רר' יהודה ור' יוסי הא קיימאל
י אומר יכתוב שונר ,אם' ר'
מי שפרע מקצת חונו רי יהודה אומ' יחליף רייוס
יהודה נמצא זה צריך להיות שומר שוברו מן העכברים אמ' לו ר' יוסי וכן יפה לו
ואל ירע כחו של זה ,ומסקנא )8דכותנין') שובר דאמר רב הונא בריה ררב יהושע
השובר הני מילי אפלנא אכל אכולה לא ולא היא אכולה
אפי' למאן דאמ'
שפר
ח
ס
ו
נ
ו
ה
ג
ו
הא דרב יצחק בר יוסף וכו'.
שובריו)
נמי כתבינןכוכתיביי
יודעים אנו עדים חתומי מטה עדות ברורה שאמי לנו פלוני בר פלוני הוו עלי
עדים וקנו סמני וכתנו והתמו עלי ככל לשון של זכות ותש לו לפלוני בר
פלוני להיות בידו לזכות מחסת שכבר נשתלמתי ממנו כך ונךדינרין שהואחייבלי
מומן פלוני ולא נשתייר לי אצלו לא משוה זוז ולמעלה ולא טשוהזוז ולסטה אלא
הכל נשתלמתי ממנו עד גמירא ואוהו השפר שהיהלי עליו מסך זהומזמן פלוני
נכל מקום שהוא שתמצא פרוע הוא ונטל לנסרי וכל מי שיבוא מארבע רוחות
העולם בן ובת אח ואחות רחוק וקרוב יהודי וארמאי יורש ונוחל אכיל נכסי ופרע
חובות") ראתי ברשותי ושלא כרשותי בהרשאתי ושלא בהרשאתי ריקום ויטעון
ר וישתעי שום דינא ורברים בעולם על פלוני זה או  gvהבאים מכחו
ויהגהויערע
מחסת אותו שטר חוב שנזכר שנפלתי ממנו זה הממון הנזכר יהיו דבריו בפלין
ומכופלין וחשובין למנא דחסף תביר דלית ליה ממשא וכל שטרוזכות שיצא מתחת
ידי או מתחתידי יורשי אחרי על פלוני זה או על הנאים סכתו מחמת אותו שטר
יהיו שביתין פסולין כמלין קרועין ומקורעין לא שרירין ולאקיימין כי באותו שמר
פרוע הוא לנמרי בכל מקום שהוא והרי הוא בתל ומבוטל וכל טודעי ותנאי ומודעי
דמודעי ומורעי דנפקי טנו מורעי ער סוף כל מודעי שמסרתי ושעתיד אני למסור
על שונר זה בטלין ומבוטלין בכל לישני ודבורי דמבפלין בהון רבנן מודעי ותנאי.
ואיבא נסי מאן דכתי' ביה הכי וכולן סכרתיס לפלוני זה בפרופה ,וכך אט' לנו
פלוני דנן אחריות וחומר שובר זה קבלתי עלי ועל יורשי אחרי דלא כאסטכתא
ודלא כטופסי דשטרי שוברא אלא כאחריות וחומרי כל שטרי שוברין והוראות
וקבלות דנהינ)ן בישראל סיומא דנן ולעלם כדת וכהלכה .וקנינא ספלוני וה לפלוני
זה בכל מאי דכתיב וטפורש לעילא במנא דכשר למקניא ביה ,וטה שהיה בפנינו
בו הכי סחטת
ונו' עד והגל שריר ומקיים .ואם הוא שובר במקצת השטר
וכךדינריןועכשיו
ביי
תך
שבפלחי וקנלתי סמנו מאותו שפר פלוני שהיה לו עלי מחדקכוכ
נטלתי טאותן הדינרין כך שיעור הצי השפר או שלישיתו או כפי טה שהוא הסך
והרי הוא נכפל לנסרי שענור חצי אותו השפר שהיהליעליו ולא יהא כח באותו

)1איי
:,ימונח.

 )2בבא בחרא ד' ק"ע ע"ב.
 )8כ"כ הרי"ף.
*) דף קע"ת.
 )5ש ,בס ,העטור ד" 1ר' כ"ח ע"ג וד"ל ר' '"ד ע"ג גם מהחרויהרי עמור .706
') ש' "הפסגה" קובץ ג' יעברת א' עמוד  60שורה ..." :22ל' (והרא"א הרכנו חגיה:
בעלי) נכמין ורישן רשוהי ופרע חובתי".ול"י טה שנמצא פה אול' צ"ל שם" :אכלינכסיי".

שטר  nbnaשכעטמע
השפר לנבות ענו ומיורשיו לא הוא ולא יורשיו אלא חצי סך השפר כי החצי
י אותו השפר מענשיו לגמרי ולכךאני מנפל בפניכםבקניןנטור
הסך האחר פרעל
א
ו
ה
א
ל
ו
כפל ופרוע
יהא כח באותו המחצית הפרוע לעולםוכוי
הצי השפר והרי
ער סוף השפר.

והשפרהשניםוששים הוא שפר מתנתשכיבטרע.

והיא מהחלקת לדרגים הרבה כיאיןהעדים כותנין אלא טה שצוה להם העתן או
שקנו סידו ואין זה מקומו להאריך כאן כי בסייעת' דשמיא אנו עתידין לפרשו
בהלכות טתנת שכיב מרע ומצוה טחמת טיחה להחזיר הסרר במקומו בענין השפרות
כתבינן הכא קצת והוא מה ששנינו בפר' סי שטתי) שכיב מרע שכתי נכסיו לאחרים
שייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת מאי פעטא דאולינן בתר אוטדנא דאי הוה ירע
דחיי לא הוה כתב כלל לכולהו נכסיה לאחריני אבל אי שייר קרקע כל שהוא
אמרינן לטיסטך עליה שייריה הילנך מתנתו קיימת אמ' רב יוסף בר טניוטיפ) אמ'
רב נחמן שכיב טרע שכת' כל נכסיו לאחריני רואין אם כמהלק פי' שנתן לזה
ולוה בבת אחת שלא נמלך בין לוה ולזה ולא שתקנין נתינה לנתינה מת קנו
כולן שהרי לא חזר עמד חוור בכולן שהרי הוא כשים שכת' נכסיו לאחרים ולא
שייר כלום אבל אם זה השכיב מרע הוא כנמלך בטי שנתן לזה הצוחק ואח'כ
נסלך ונתן לשניוכן לשלישי וכן לכולן מת קנו כולן ואפי' האחרון שהרי לא הזר
בו עטר אינו חוזר אבל בראשון')כי בראשוניםשייר טקרקעותיו טה שנתןלאחרון.
ומקשינן ודילסא לכולם נמור בלבו לתת להם ולהקנותם כאחד וזה שנראה שנמלך
לאו נמלך הוא אלא עיוני קאמעיין .ותרצינן בתמיהא') דשכיב טרע סידק רייק
והדר יהיב .אמ' רב יוסף )6בר טניוטי אש רב נחמןשכיב מרע שכתי נכסיולאחרים
ועמד אינו חוור היישינן שמא יש לו נכסיו בסדינה אחרת אלא מתני' רקחני לא
שייר קרקע כל שהואאין מתנתו קייטת היכי משכחת לה אמי רב חטא באוטר כל
נכסי אלו ,טר בר רב אשי אמ' בטוחזק ,והלכתא כהניפ.רוקי .איבעיא להו חזרה
בטקצת הויא חזרה בכולהו או לא ,פ" כגון שאין לא אלא שדות שלש והוא שכיב
מרע ונחנן כולןלראובן ואח'כ אם' השרה אאחת תהיה לשמעון והשתים שהן נתונות
לראובן כבר לא הזכירן בשעת חורה בשדה חאחת שנתן לשמעון פיהו כאלו חור
גם בשתי שדות הנותרות או לא ,ובעיין אלו אינה אלא היכא שטת דהיכא דעטר
לא צריך מילתא דמתנה בלא שיור היות לראשון וכו' והלכתא חזרה בטקצת הויא
חזרה בכולה דתניא כולן לראשון ומקצתן לשני שני קנה ראשון לא קנה מקצתן
לראשון וכולן לשני ראשון קנה שני לא קנה ,וטשכחת לה לרישאבין בשמת בין
בשעסד והא דקני סיניה וסופא לא משכחת לה אלא כשעטר דאי בשמת שניי)
קנה ראשון לא קנה רהא הדר ביה סקסא*) הילכך לא טשכהת לה אלא בשעסד
והא דקנו מיניה .אם' רב ששת יפול יזכה יחזיק יקנה כולן לשון טחנה הן,
 )1בבא בחרא ר' קגה' 1ע"ב.
 )2ד ,קט"ח ע"ב

*) צ"ל :אלא באחרון.
*) צ"ל :מתמיה .ע" ביד רמ"ה דףרכ"ג.
') וכ"ח ברי"ף .ובגטרא ר אחא .וכ"כ ביר רמ"ח שם.
 )6כ"ח ברי"ףכ"י כמ"ש בדקדוקי סופרים .אסכם בדפוס (מלברקהליו שניירא) :ראשון
 nspמקצת ושאר חנכסיםלשני.

