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.

.

י,

נטתניתא תנא אףיחסין וירש בראוי ליורשו ויוחנן )1בן ברוקא היא ,ויהנה בחן
ויראה בהן') וישען בהן אלו השניי) לשונות עלו נתיקו ,איקני אי לא קני ,וכת'
נאון דלא קנה .ירושלמי*) ר' יוחנן בשם ר' ינאי עיטו דברי שכיב טרע כבריא

-

שכתכ ונתן והוא שמת מאותו החולי.
פים' קיקע כללי) שהוא מתנתו קיימת וכמה כל שהוא כרי פרנסתו וליחה לררב
יהודה )8מדרנהל) אמי רב נחסן ראמי חמשה ער שינתבו כל נכסיהם ואלו
הן שניב מרע עבדו ואשתו ובניו ומנרתת דשמעת סיניה דשיור מידי בכולהו הוי
שיור ולא בעינן כרי פרנסתו ושכיב מרע היא הא דאמ' רב יהורה דתנן שכיב מרע
שכת' כל נכסיו לאחרים שייר קרקע כל שהוא וכו' ולאו דוקא נמי קרקע אלא
אמי' טפלפלי הוי שיור לבד מכתובת אשה דמקרקעי חקינו רבנן מפלפלי לא תקינו
רבנן ,והשתא נמי דתקינו רבנז בתראי למנבא מפלמלי אפילו לכתובת אשה הוי
שיוריי) .אימיה )9הרב זופרא בר פוביה כתבתינהו ליכי )10לנכסה לרב זופרא בריה
אמי דבעינא אינסובי לרב וביד לסוף אינסיב' ואינרשי אתיא לקמיה דרבביבי בר
אביי אמ' משוםאינסוני הוא והא אינסינא .אמיליה לרב הונאה) בריה דרב יהושע
משום ראתו ממולאי ואמריץ) מילי מוליאתא אפי' למאןדאמ' מברחתקני הניסילי
היבא רלא נליא דעתיה הכא הא גליא דעתיה .אימיה דרמי בר חמא כתבתינהו
לנכסי באורחא לרמי בר חמא וכצפרא כתכתינהו לרב עוקבא בר המא ומתה )18אזל
רב עוקכא בר חמא לקמיה דרב נחמן )14אמ' ליה מאי פעמא אוקמיה לרב עוקנא
בר חמא בנכסיה אי משום דהררא בהא הא שכיבא אמ' ליה הכי אמ' שמואל כל
שאלו עמד הוזר )16במתנתו אימר דאסי שמואל לעצמו לאחר מי אם' אם' ליה
בפירוש אמ' שמואל ביןלעצמובין לאחר .אימיה דרב עמרם הוה ליה מלוגא דשפרי
כי קא שככה אמרה להוו לעמרם ברי אחא אחוהי לקמיה דרב נחסן א"ל והא לא
משך אם' ליה )16דברי שכיב ככתיבין וכמסירין רמי .אתתיה דרב דימי בר יוסף
הוה ליה עיסקאל )1בפרדיסא כל אימת דהוה חלשה הוה מקניא ליה ניהליה וכי
קיימא הדרא בה זימנא חדא חלשה שלחה ליה תא קני כל היכא רבעית אחא שייר
י קיימא הדרא בה אתא לקמיה דרב נחמן  nSwליה לא אתא)19
וקני מיניהם) כ
--- ----- --

!) צ"ל :זרי יוחנן.
 )2צריך להוסיף:ויעטש כהן.
") צ"ל :ארבע .היינו ר' גמקט ב .,וביר רמ"ה :ואלו כלן 'SPכתיקו.
 )4כתובות פי"א .סובא גס בס' העטור ד"ו דף צ"ז וד"ל רףנ"י.
 )6צ"ל כל (נבא בחרא ד קט"ט ע"ג),
 )6לשון הרי"ף.
 )7צ"ל מדרבא (ד' ק"ג ע"ב).
') עכ"ל הרי"ף בשנויים שעטים.
 )9בכא כחרא ד' קנ"א.
סו) ס,זתר  )11 -צ"ל .רג

 )!2צ"ל .אסריתו.

 )15צריך להוסיף :אזל רמי בר חטי לקמיה ררב ששת אוקטי כגבסי.
 )!4צריך להטיף :אוקמי בנכסיי.אזל רב ששתלקמיה דרב נחמן.
 )!6צריך להטיף :חוזר.

 )!8צ"ל .לחו.
,
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ובגמרא פיסקתא וכתב הרשב"ם כמו פיסקא .ובס' העטור
 )17צ"ל :פיסקא כט"ש
ד" 1דף צ'ז ע"ד :קרנא (ר"ל ד' ג" 1ע"ז).
 )!8צ.ל .מינה )19 - .צריך להוסיף :אטר.
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טאיאייתי הא שיירי וקנו טינה שלח ליה אי לא אתית מהינא לך בסילוא דלא
מבע דמא אמ' להו לסהדי )1הוה מעשה אמרו ליה )2ווי דקא מיתה הא איתתא
אמי להו א"נ הוה טצוה מחמת מיתה ומצוה מחמת סיתה חתר .נרסינן נפר' סי
שאחזו )5אמ' ר' אלעזר שכיב טרע שניתק טחולי לחולי מתנתו מתנה וסוגיא
דשסעתא התם בשלא עמר והלך על משענתו אבל עמר והלךעל משענתוביןחולי
לחולי אומדין אותו אם סחטת חולי הראשון מת מתנתו מתנה ואם לאואין מתנתו
מתנה ,ואם הלך כשוק בלא טשענהאין מתנתו טחנה .איתמר*) טחנת שכיב מרע
בטקצת אם' רב נחמן הרי היא כמתנת בריא ובעיאקנין .איתיביה רבא לרב נחמן
שייר קרקע נל שהוא טחנתו קיימת מאי לא )61דקנו סיניה אי הכי אימי סיפא לא
שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קייטת ואי דקנו סיניה אסאי לא אם' ליה הכי
אם' שמואל שכיב מרע שכת' כל נכסיו לאחרים אעם'י שקנו סידו אם עמד הוגר
גירוע שלא היה קנין אלא מחמת מיחה ,והלכתא מתנת שכיב מרע במקצת בעיא
קנין ואע'נ דמית ואם עמד אינו )6חוור ,מצוה סחמת מיתה לא בעיא קנין והוא
דמית עטד חתר ואע"נ דקנו מיניה ,הא דאמ' שסואלז) שכיב מרע שכת' כל נכסיו
לאחרים אעפ"י שקנו סידו אם עמד חוור בידוע שלא )8היה קנין אלא טהסת מיתה
דשמעת מינה פעמא דלא )9עמד הא עמד )!6קני ואוקיטנא בטיפה את כהו והיכי
דמי מיפה את כהו אמ' רב חסדא דכתיי לה וקגינא טיניה מוסיף על מתנתא דאז
אי!!) לא קני דכיון דכתי' בה קנין שטא לא נמר להקנותו אלא כשפר ואין
שפר לאחר פיתה'י) .פשיטא כת' לוהוכת' לוההיינורכי אחא רב רשי אם' ריתיקי
סבפלתדייתיקי .כתב וזיכה לוה וכת וזיכה לוה מאי אכו רב ראשון קנה ושטואל
אמ' שני קנה ,רב אמ' ראשון קנה הרי הוא כמתנת בריא ,ושמואל אם' שני קנה
הרי הוא כטחנת שכיב מרע והלכתא כשמואל .במורא מתני הכי ,בפומבדיתא מתני
אם' ר' ירמיה בר אבא שלחו ליה סבי רב לשמואל ילסדנו רבי' שכיב סרע שכתי
וזכה וקנו מידו מהו אמר!) להו אין לאחר קנין כלום ולא טצי לסיהדר ביהבין
לעצמובין לאחר .ההיא*י) דכתכה לכולתו נכסה וקנו סירו )16אתא לקמיה דרב
הונא אמ' לה מאי אעביר ליך דלא אקנית כראקנו אינשי הא קא טפרשי רבנן)16
יזיכוי וקנין הות וטשום הכי לא מצי למחרר בה .ההוא דהוה כתו' כה
רעליר
בחיים ובסות רב אמ' הרי היא כטתנת שכיב מרע דסיכת' בה בטות לאחר סיתה
)) צריך להוסיף:חיכי.
 )2צריך להעיף :אמרה הכי.
 )5גיפין ר' ע"ג 1סוגא פה ברי"ף.
 )4בבא בחראדי קנחו ע"ב.
 )6צריך להוסיף :רלא קעפיניתי לא.
*)ע ,,ברי"ף.

) לשון הרודף.
י
*) ב"ב ד' ונ"ב ע"ב.

 )9צוליעמר
 )11דאיא,

 )16צ"ל :לא עטר.

 )!2עכ"ל הרידף
* )1שלח
* )1שם ד ,קנ"ג :דקהטיניה.
' בסי העפור ר" 1ר' צ"ח ע"בוי"לר' נץ ע"ר שהביאשני הטפחאהז.
 )16נעה גר",ףיעי
 )!6כ"כ הרי"ף.

בה מחיים הואג) ובמות כמאן דאטי מעתה ועד עולם .אמרי נהרדעי הלכתא כוותיה
דרנ ואמ' רבה )2ואי כתבה מחייםקני .אמי אמימר לית הלכתא נרבא אמ' ליה
רב אשי לאמימר פשימא דהא אמרי נהררעי הלכתא כוותיה דרב מהו דתימאמחיים
סודה קמ"ל .ונתב אחד מן המחברים נ"ל הכי תדע דטתנת שכיב מרע במצוה טחמת
מיחה יש בה ארבעה דרכים כשעמד ויש בה ארבעה דרכים כשמת .הדרך הראשון
ניתן במקצת ומהמת מיתה ובקנין שלא הקניך) כלום להיכא שעמר כי ההיא
עובדא דאהתיה דרב דיסי שהיה בקנין ובשיור ואסיקנא דלא קנה .הדרך השני
הניתן במקצת ומחמת מיתה ובלאקנין דודאי וברור שאם עמר הוגר דיש לומ'כקנין
יכול לחזור כל שכן נלא קנין .הדרך השלישי נותן כל נכסיו ובקנין מצוה מחסת
מיתה ריכול לחוור דהשתא היכא שהוא בשיור ובקנין יכול להזור כל שכן היכא
שאינו בשיור שהקנין לאיועיל וחוזר .הדרך הרניעי נותן כל נכסיו טצוה מהטת
טיחה ובלאקנין דכל שכן שאם עמד שיכול לתחר דהשתא בקנין יכול לחזור כל
שכן בלא קנין .והיכא שמת אתה מוצא בו נמי ארבעה דרכים .הדרך הראשון מצוה
מחמת מיתה שנתן מקצת ננסיו בלא קנין ומת קנה הנל המקכל מתנה וכמו שאמרנו
לעיל מצוה מחמת מיתה לא כעי קנין והוא דמית .הדרך השני מצוה טחמת מיתה
שנתן מקצת נכסיו בקנין ומת דודאי שקנה מקבל המתנה דהשתא בלא קנין קנה
כל שכן בקנין .הדרך השלישי מצוה מחמת מיתה שכתב נל נכסיו בלאקנין ומת
שקנה טקנל המתנה רכיון שמחמת מיתה הוא גמר וסקנה מאחר שמת רעד כאןאין
אנו אומרין במי שכת' כל נכסיו לאחרים שאם עמד חוזר דנידוע שלא היהקנין
אלא מחמת מיתה אלא בזמן שעמר אבל אם מה קנה .הררך הרביעי מצוה מחמת
מיתה שנתן נל נכסיו ובקנין ומת דודאי שקנה דהשתא נלא קנין קנה כל שכן
בקנין .נמצאו כל המדות הללו שיש בו שוות ואתה מוצאם בכלל אחדבי האי
גוונא מתנת שכיב מרע שהוא מצוה מחמת מיתה בין במקצתנין בכל הנכסיםבין
בקניןבין שלא בקנין אם עמר חוזר בכולו ואם מת קנה מקבל טחנה והזר בו
שפירשנו בין לעצמובין לאחר יכול לחזור ובין שתהיה החזרה לאחר שעמדובין
שתהיה החורה והוא בתוך החולי ולא שנא לעצטו ולא שנא לאחרים יכול לחוור
וכשם שאלו עסהחוור כשהוא בתוךהחולי נמי חוורוהלכה בכלהני דרכים שפירשנו.
ובטחנת שכיב מרע שאינו מצוה מחמת מיתה אתה מוצא נמי ארבעה דרכים בשעמד
וארנעה דרכים בשמת .הררך הראשון שכינ מרע שנתן מקצת נכסיו בלא מצוה
טהטת מיתה וקנו מידו אם עמר אינו חוזר שהיא היא כמתנת בריא .הררך השני
שכיב טרע שנתן טקצת נכסיו בלא מצוה מחמת מיתה ולא קנו אם עמר חוזר שהרי
העמיר רב נחמן משנתנו שאנו אומרין בה שייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת
בשקנו סירו ועוד דער כאן לא קאמי שכיב מרע שאם עמד אינו אלא בקנין אנל
בלא קנין לא .הדרך השלישי מתנת שכיב מרע בלא מצוה מחמת מיתה ובכל
הנכסים ובקנין ועמר שהרי הוא חוזר וכמו שהעמרנו משנתנו לא שייר קרקע כל
שהואאין מתנתו קיימת ואע'ג דקנו מירו ,ובירך זה מחלוקי דרב ושמואל בארככא
אתרי רגשי!) דרב סבר אם עמר אינו חוזר לפי שיש שםקנין ושמואל סכר בידוע
)  :s~yמהיום הוא רקאמר כמ"ש גרי"ף ,אמנם בגמרא :מחיים הוא דקאמר.
י
 )2צ" .5רבא

) הקניא.
י
') צ"ל רכשי (שם דף קג"ב).
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שלאהיהקנין אלא מחטת טיחה ואם עטד חו%ע הדרך הרביעי מתנת שכיב מרע
בלא מצוה טחמת טיתה ובנע הנבטים ובלאקנין ועמד דודא* שאם עתד חסר
דהשתאבקנין תחר כ"ש בלאקנין .נטצאו ארנעח דרכים הללו הראשונות נלבד
הוא ראם' בה שאם עמר אינו הוזר והשליש כולןשוות שאם עמד ועזר .ואתהטוצא
בה ארבעה דרכים כשמת .הדרךהראשון מתנת שכיב טרע במקצת נלא משה סחטת
מיתה ובקנין וטת דודאי קנה כדאמרי' והלכתא טחנת שכיב טרע בסקצתבעיאקנין
ואסיג דמית .הדרך השני סתנת שכיכ טרע בטקצת בלא טצוה טחסת מיתה ועלא
קנין ומת לא קנה מקבל המתנה טאחר שפסקנו דבעיקנין ואע*נ דמית .הדרך הם
טתנת שכיב מרע בכל הנכסים שאינו טצוה טחסת טיתה ובקנין וטת % %אנסי

שהלקו בה רב ושסואן וקבענו הלכה כשמואל ודרךזו יש בה שניעניינים הראשון
אםלא היהבמיפה את כחולא קנה ואפי' שמת הנותן .והעניןהשני אם היה כפיפה
את כחו קנה הכל המקבל .הדרך הד' סתנת שניב טרע בכל הנכסים שאינו מצוה
טחמת מיתה ובלאקנין ומת לפי הדקדוק שדקרקנו למעלה קנה הקבל המחגה.ופי'
רכי' שמואל בן חפני!) נאון ז"ל דכל המזכיר שם טיתה בשעת הסתנה הוא
הנקרא מצוה מהמת מיתה כגון שטוכיר ואומ' מפחד אני טןהמיתה או שאט' מפחד
אני שמא תנאעלי המיתה פתאום כרנרסינן )9הרי זה ניפיך טהיום אם טחי מחולי
זה ועמד והלך בשוק וחלה ומת רואין אם מחמת חולי הראשון מת הרי זה נפ ואם
לאו אינו נפ .ונרסינן לבתר הכי ניפו כמתנתו טה מתנתו אם עמד חוזר אף ניפו
אם עמר הוזר ,ורב נחסן שאם' לסהדי*) היכי הוה אמרה ליה ואטיווי דקא מתה
ההיא איתתא ואמ' אם כן מצוה טחמת מיתה הוא ומצוה מחסת מיתה חוזר .ועוד
פסק ואט' דהיכא שניתק טחולי לחולי ולא היה בריאותבין שני החולא" וטת פן
החולי השני נתקיימה המתנה דאס' שכיב מרע שניתק טחולי לחולי סתנתו טחנה
וכמונן היה שיוצא להרג ושנתן מה שנתן הרי זה דינוכדין מצוה טחמת מיתה
כדגרסינן*) נניבא יוצא בקולר הוהכי קא נפיק אמ' ארבע סאהזוזי סחמרא דנהר
פניא .אם' רב זירא אי דרא )6ר' אבינא לסלתיה ואזל לגביה רב הונא בריה ואס'
ניפו כמתנתו טה טחנתו אם עטד חוור אף ניפו אם עסד נמי חחר ,וטה גיפו אע"נ
דלא אמ' תנו אף טתנתו כיון דאמ' תנו אע"נ דלא קנו סיניה .מתקיף לה רי אבא
ואימ' מה מתנתו ישנה לאחר מיתה אף נפ לאחר מיתה ,אלא רב אבא הכי קא
קשיא ליה טתנת שכיב טרע כמקצת היא ושכיב טרע בסקצת כעיאקנין מכלל דרב
הונא סבר לא בעיאקנין והא קיימאלן דבעיאקנין אלא ר' אבא הכי קשיאליה
הטרא לא קאמ' דמי חסרא לא )6ואידך מחטרא כרי ליפות את כחו .שלחו מתם
מהמרא כדי ליפות את כחו ,ואם יש על המשיב לשאור ,)7והאנרפינן דרבא
ורבינא )6לא פבירא להו הא דרב הונא לענין הנפ  tONpריש לום' נזירה שמא
יאסרו יש גפ לאחר מיתה אבל לענין טתנה מסבר מנירא להו .ונוסח מתנת שכיב
 )1טיבא בקטר גם בסי העטור ד" 1ד' צ"חיד"ל ד' ג" 1ע"ב.
 )2ג,פ 1,ד ,ע"ב ע"ב.

 )3בבא בחרא ד' קג"א.
')גיטין ד' ס"ה ע"ג.

 )6אולי איורא.

 )6צררי לחוסיף :אטר סחסרא קאסר.
ז) אולי :לשאול.
 )6לפגזם בגטרא (ד' ע"ג) :רבה ורבא.
Sepher Baschetarot.
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מרע לפי שהוא מתחלק לררכים הרבה על דעת הנותן אם רצה לעשותבקנין או
בלאקנין או בשיור או בלא שיור או במצוה מחסת מיתה ועל כלהדרכים שפירשנו
לעיל לפי' לא כתבנו נוסח המתנה מבואר כשאר כל הנוסחאות .ויששכותבין הכיד)
אנועיים החתוטים למפה נך היה שנכנסנו אצל פלוני בןפלוני וטצינו אותו חולה
ומופל על המפה ודעתו מיושבת עליו ודבריו ומילוליו בפיו כשאר כל בני אדם
הטהלכין על רנליהן בשוק ויודע להשיב על הן הן ועל לאו לאו וצוה מחמת מיתה
ואטי לנו היו עלי ערים שנתתי לפלוני בר פלוני כך וכך או כל הנמצאלי בעולם
טקיקעי ומפלפלי בלב שלם ובנפש חפצה ושיירתי לשאר יורשי ארבעה זוזים
וסלקתיירי יורשי סילוק נסור בארבעה זוזים ששיירתי להם והשאר הכל הואלפלוני
זה במתנה נמורה ולא יהא רשות לא ליורשי ולא לשום ארם בעולם לערערעליו
בכלום וסתנה זו טחנה נסורה התוכה וחלופאתא שרירא וקיימא כדת וכהלכה נלויה
וטפורסמת כדרךבל שפרי מתנות שכיכ מרע ברורותוחוקות דנהיטת כישראל סיוטא
דנן ולעלם דלא כאסמכתא ורלא כפופסי דשפרי ,והוברר לנו אנו ערים כי טתוך
חולי זה נפפר לבית עולמו וחיי לרבנן ולכל ישראל שבק ומה שצוה אותנו פלוני
זה שכיב מרע כתבנו וחתמנו ונתננו ביד פלוני זה בכל מי )5דכתיב ומפורש לעילא
כמו ששטענו טפיו וצוה אותנו ונתננו בידפלוני זה להיות כירו לראיהולזכות והכל
שריר וקיים .ויש נמי שכותבין שפר זה סבריא המהלך על רגליו אם ד"א בעת
סכנה או מזכיר שם המיתה בשעת המתנה כמו שפירשנו לעיל .וזה השיור שכתו'
כהאי נוסהא דלעיל סר' זודם ליורשים הכי טצאנו בנוסחא עתיקא מיהו לעניות
דעתין לאחזילןהכיואיןלשיור זה בזה המקוםעיקר ,וכסייעתא דשמיא אנועתירין
לפרש האי מילתא בהלכות טחנת שכיב מרע ומצוה טחמת טיחה פי' מבואר באי זה
מקום הנז' השיור שצריךלו או כאי זה מקום איןצריך .ונשאל הנאון רבי' יצחק
דל )8אס היתה צוואת שכיב מרע מחטת מיתה בשני ערים והעיר על עצמו העד
האחר בקנין )1ולא נכתב בצוואה וקנינא טוסיף על מתנתא דא כרי שיהא מיפה
את כחו צוואה בפלה היא משום שהעיד העד בקניןוהיישינן שמא לא גמר להקנותו
אלא בשפר ואין שפר לאחר מיתה או לא .תשובה אותה צוואה נכונה היא ואינה
כפלה משום שאין סתםקנין לכתיבהעומריי) ושמא לא נסר להקנותו אלא בשפר
אלא כשהיה הקנין בפני שנים ,אבל אם היה בפני אחד אינו עומר לכתיבה ולא
חיישינן שמא לא נמר להקנותו אלא נשפר .ותו נשאלי) שכיב מרע שאמ' לשני
ערים נתבו וחתמו ותנו ולא היתה הערות בקנין נחשוב כאילו הואכקנין וניחוש
שמא לא נמר להקנותו אלא בשטר או לא .תשובה אם אמי לשני עדים כתבו
וחתמו ותנו זהו וראי שאומרין בו חיישינן שמא לא נמר להקנותו אלא נשפרואין
שטי לאחר מיתה ואם אמ' להם אף כתבו וחתמו ותנו הרי הוא כמיפה את כחו.
ותוי) צריך שיאמר שכיב מרע מהיום ולאחר מיתה כמו שצריך במתנת בריא או
לא .תשובה אם מתנת שכיב מרע מחמת מיתה היא צריכה מהיום ולאחר מיתה,
 )1ע ,,גס ,העטירי" 1ד' ס"ט ור"ל ד נ" 1ש,ב)2 - .מאי.
 )5טוגא גם בתשו הרי"ףסי'י"א.

') יש להוסיף מש"ש :והשני לא נרמז.

)6תשי ,הרי"ףסי' כע
 )7תשו'הרי"ףסי' נ"א .ואלה התשובותסי'י"ט ,כ' וכ"אנמצאוגםבנישויהגאוניםשחיל
הרא"א הרכג'סי' ס"ט עמוד .894
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ותוי) זה שאם' המשנה במתנת שניב מרעשייר קרקע כל שהוא רוקא אבל מפלפלי
לא או דילמא אפילו אמ' מפלפלי ואם המטלטלין הוי שיור האשה שנתנה פתנה
לחור נמתגת שניב מרע ולא שיירה הימנה כלום נחשוב מה שנשאר אצלה מחוב
כתובתה על בעלה שיור ואם עמרה אינה חוזרת ,או דילמא כיון שלא נתנה כתובתה
לננוח מחיים לא הוי שיור .תשובה .זה שאמ' המשנה במתנת שכיב מרע שיור
קרקע כל שהוא לאו קרקע דוקא אלא אפי' מפלמלי הוי שיור כדאמ' חפשה ער
שיכהכו )9כל נכסיהם ובכלן שכיב מרע ובכולהו הוי שיור לבר מכתובת אשה
מקרקעי תקינו רבנן ממלמלי לא תקינו רבנן ,)8ומה ששאלת אם נתנה האשה מתנה
לחור במתנת שכיב מרע וכו' שאלה זו אינה צריכה שכל מצוה מחמת מיתה אם
עמד חוזר בין שייר בין לא שייר אע"נ דקנו מיניה.

והשמר השלשה וששים הוא שטרשכירות.
והוא שכירותקרקע שהוא נקנה בכסף ובשמר ובהזקה ובקנין נמי שכל הדברים נקנין
בקניןחוץ מן המטבע והאשה ואם" הדברים שאיןנקנין בשאר דברים נקנין הם כקנין
כל שנן וודאי הדברים נקנה בכסף ובשטר ובהוקה*) כנון הקרקעותדין הוא שיהיו
נקנין בקנין וקיימ' לן כשם שהקרקע נקנה בכסף ובשפר וכהוקה )5כמפורש בההיא
סתניתא דמעשרות דסייתינן בנררא בתחלת פ' שניםאוחזין נעליתי) איתיביה רבא)7
מעשה ברבן נמליאל וזקנים שהיו באין בסמנה ואמ' רבן גמליאל עשור שאני עתיר
להפריש נתון ליהושע שהוא לוי)8והוא יד עניים ומקומו מושכר לוזה מעשר ראשון
ועשור אחר שאני עתיד למור זה מעשר שני נהון לעקיבא בן יוסף שהוא פרנס
והוא יד עניים )9ומקומו מושכר לו כדי שיוכה בו לעניים ונתקבלו לו שכר זה מזה
וכי ר' יהושע ור' עקיבא בצד שדה ר"נ הוו קיימי שהקנה אוחס להם ופרקינ! ר'נ
מפלפלי אגב מקרקעי הקנה להם ומכיון שקבל ר"ג כסף שכירות הקרקע מן הזקנים

זכו הם בקרקע עבורם ובכל מה שבתוכו דקיים' לן כשם שהקרקע נקנה
בכסף בשמר ובחזקה ,כך שכירות הקרקעות נקנה נכסף ובשטר ובחזקה והאי
מתניתא נבר חבטנו עליה כמה חבמים במקומה אכל אין כאן מקומה ונם
בתחלת שנים אוחזין לא הובאת אלא אגב נררא וללמד ממנהדין הסנררונדרותסי)
!) תש '1הרי"ף סי' ב"ב (גם בתש1ג1ת הגאינים הנ"ל סי' קמ"ב) וארבע תשובות הללו
 ns~rבלשונן פה ובתש' הרי"ף  )9 -נבא גתרא ר' ק"ג ע"ב.
נ) הרא"א הרכבי העיר שם הערה ז' כי מאמר :וכבר קדמו ,הנטצא ? ,aaחסר כנדפסות
) OAtפה) .ויש להעיר ג"כ ,כי חסר ,טם בתה"ג ,מה שנמצא בסוף בנדפסות וגם פה :ומה ששאלת
אם נתנה האשה וכו' עד  q1Dהתשובה - .והנני להעיר שי
 ,כי טה שהעיף שם הרי"ף בסוף
התשעה" :שבר קדמו דברינו בזה בפרק המברחת תו' אבל השתא התקינו רבנן בתראי וכו'"
כ11נת 1לטה שכתב בהלכותיו כתובות פרקתשיעי (ר' רכ"ח)כי שם נמצאו דבריו אלה אשר הביאם
גםר"י הברצלוני לעיל עמור .102

') קידושין ר' כ"ז,
 )5צריך להוסיף :כך שכירות קרקע נקנה בנסף בשטר ובחזקה (בבא טציעא ד'צ"טרס"ב).
 )6נבא טציעא דף י"א.

') וכ"ח בש' ר"ח .ולפנינו בגמרא :ר' אבא.

 )6כפ ,,ר"ח נטלות; ההואידעניים" 'ש לטחוק פה.

)10אולי .המנטרות ,היינו שונר ועומד נצר שדהו .עי' בערוך השלם ערך סנטר שהביא

שתוספתא :סנדר.

