חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא

מסורת הש״ם
א(נ׳׳קסז,:ג( ]נ׳׳ארנאנר
הונא[ ,ג( לעיל מז״ ל( שנועוח
מו:ב״מקיז,.ה(]גערוךערך
זח איתא זווא פי׳ שט
שרגלים[ ,י( ושם פי׳ נזמים וכן
עיקר) (t ,עי׳ חוס׳ חולין לח.
דייה אצטרין ליה לאבא[,
] (Pבערן אנא ונערך אביי[,

קבל מן הקנון .לא יחזיר לו שהד אין יודע לשמור וכמשליך לאיגוד
דמי מי שהתזיר לו אלא יעשה לו סגולה אוצר עד שיגדל רחזיר לו .ולקמן
מפרש מאי סגולה :ואם מס .קטן יחזיר ליורשיו :וכולן שאמרו.
אפי׳ קטן :בשעה מיססן .אורחא למילתא נקט דכשהן כדאין אם
רוצים להחזיר לכעליס יטלו שלהן מיל
הנפקל רחזירו לגעליהן למה להן
ק ל ן הקטן
י ע ש ה
לגלות הלכר :יעשה כפירושן .ימזיר
1,
הנפקר לאותו פלוני שפירשו אלו :ה״ג
ואם לאו יעשה פירוש לפירוש! .כלומר
v
א
ואם לא מהימן לההוא נפקל שהפקלון
לפירוש! דביתהו דרבה בר ב י ח נ ה כ י ק
של אותו פלוני הוא אלא של בעלים
שכבה אמרה הני כיפי דמרתא ובני ברתא
שלהם הוא ומתוך בושה אינם רוצים
אתא לקמיה דרב א״ל א אי מהימנא לך עשה
לומר שהוא של בעלים ללא ליממזקו בפירושה ואי לא עשה פירוש לפירושה ואיכא
כגזלניס וגנבים יעשה הנפקד פירוש דאמרי הכי א״ל אי אמידא לך עשה בפירושה
אחר לפירושו שימזור לבעליהן של
ן
ל י
י
עשה
לא
ואי
אלו ולא לאותו פלוני וט האי גוונא
«
אמדנן בסמוך בההיא עובדא דביתהו
!
דרבה בר בר תנה .רש מפרשים ואס
יספר תורה ״רבה בר רב הונא א מ י ג ר י קלא
לאו יעשה פירוש לפירושן כלומר אס
דאכל מיניה תמרי :ולא לאב בנכסי הב!
לא פירשו בשעת מיתה יעשה)» פירוש
ולא לבן בנכסי האב :אמר רב יוםף אפילו
למה שהם היו צדטן לפרש שימזיר
חלקו)א( רבא אמר חלקו לא אמר רב ירמיה
לבעליהן ולא נהירא דא״כ היינו דשא
מדפתי עבד רב פפי עובדא חלקו לא
ואם מתו ימזיר לבעליהן ואס מת
כרבא אמר רב נחמן בר יצחק אישתעי ל י
ימזיר לרבו דמייד בשמת ולא פירש
חייא מהורמיז ארדשיד ד א י ש ת ע ,
למי יחזיר וקאמר דימזיר לבעלים ו מ ד
אחא בר יעקב משמיה דרב נחמן בר יעקב
זימני למה לי .ואית ספדס דכתב בהו
א
חלקו לא ו ה ל כ ת א ח ל ק ו ל
ואיכא דאמד יעשה פירוש לפירושו
כלומר לא יעשה כמה שפירשו הן
״בן שחלק ואשתו שנתגרשה הרי הן כשאר
אלא יחזיר לכעליס ולא נהירא דא״כ
כל אדם :איתמר אחד מן הארוין שהיה נושא
רב דאמר אי מהימן לך כו׳ דאמר
ונותן בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאין
כמאן לא כדשא ולא כסיפא :כיפי.
על שמו ואמר שלי הם שנפלו לי מבית אבי
עגילים אנור״ש כדאמדנן כעלמא
מ

ב

י

הגהות הב׳׳ח

)א( נם׳ רבה אמר חלקו לא
ונו׳ לא כרבה) :ב( רשכ״פ
י״ה ה׳׳נ וכוי יעשה הוא
פירוש למה) :ג( ד״ה אי
אמידא וכוי וממנה היא זו:
)ד( ד״ה אפילו חלקו וכוי ואי!
הבן מתעסק בנכסי אדו:
)ה( ד״ה יוצאין ונו׳ שהוא
לקח או הלוה) :ו( ד״ה שאס
מת ונו׳ השטר מוטח
שהממון היה של אביהן:
)ו( תום׳ דייה מולה וכו׳
פריך אי דאתו (P):בא״ד
י״ל להמס מכח בן גזלן:

לעזי רש״י
אנור׳׳ש ]אניל״ש[.
טבעות.

מוסף רש״י

בן שחלק .הפליג מאניי
ואי! סמוך עול על שלחנו,
כגון שנשא אשה ואין משתדל
עוד בנכסי אביו ,ואשתו
שנתגרשה הרי הן כשאר
כל אדם .אע״ג לחנן)לעיל
מנ (.לא לאיש חזקה בנכסי
אשתו ולא לאשה בנכסי נעלה
ולא האנ בנכסי הנן ולא הגן
כוי ,הנך כיון שהופלגו זה מזה
יש להן חזקה זה על זה )לעיל
דסרבלא.
זוגא
.!.m
מספרים שגוזזין נה! צמר
<ב־ס  !.rapמספרים של
סורקי נגלים )שבועות נזו ו.

מיתמי .שהניאו הנעלים
פדיס שהיי שלה! והן טועני!
השאלנוס לאניהס של אלו
ואפקינהו רבא מינייהו משיס
דברים העשרי! להשאיל
סטז<.
<ב־מ
ולהשכיר
ומדאפקינהו רנא מיממי
ש״מ לסנירא ליה אי הוה
אניהו! קמן ואמר לקוחי! הן
נילי אינו נאמן נשנועה ,לאי
מהימן אנן הרנן טענינן
בשביל יחמי אטהס לקחם
ממך ,יליקא ספרי לאגלמא,
שאי! אלם עשוי ללמוד נהס
תדיר ,אבל שאר ספרים אינם
עשדיס להשאיל ולהשטר לפי
שמתקלקלין נמו ששנינו )שם
כט >:במוצא ספרים לא ילמד
בהן לכחחיצה ולא יקרא אחר
עמו ,ויכול לומר לקוחי! הן
במי ואין צריך לכחוב עליהן
שטר מטרה אלא לרוחא
דמילמא שלא יצטרך לשנע,
וכן קנלחי מרנ יצחק הלד
ושבועות וזו.(:
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קבל מן הקטן יעשה לו סגולה .למשבא לילו אימור מציאה אשכח
ולכך הוו לקטן רעשה לו סגולה אבל מכל מקום לכפחלה אין
מקבלין :ומודה לי אבא שאם מת על האחץ להביא ראיה .אומר
רשב״א אין לומר משוס לטענינן ליממי ראי הוה אבוהון קייס הוה מייתי
ראיה ללעיל )דף מז (.פריך ) 0ראי
הוה אתי בטענחא לאבוהון אפי׳
לן
מ ת י ח ז י ר
ו א ם
הנך כמי משמע לפשיטא ליה לבן אומן
ובן אריס לאתי בטענתא לאגמון
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"
כך הא לרב יש חזקה לבן אריס
אע״פ שלאריס עצמו אין לו חזקה
ומיהו י״ל להתס  wמבן גזלן פריך
כלומר אפי׳ הנך נמי הוו כבן גזלן
אכל מ״מ אין לפרש כן להא תנן
)לעיל ל ף מא (.הכא מחמת ירושה
אין צריך טענה הא חזקה בעי ואמאי
ללמא אם היה אביו קייס היה מביא
עלים שלקחה אלא נראה להכא לוקא
הוא לקאמר רב על האחין להביא
ראיה אס מת משום לאונות ושטרות

יוצאים

על

שמו

מילתא

למוכחא

לשלו הן אלא בחייו הוא לקאמר רב
להביא

עליו

ראיה
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אמאי ליוצאין על שמו לאם אימא
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הכי סמכינן אמאי ליוצאין על שמו
ונראה לרב מולה במאי לאפיק רבא
לסרבלא

זוגא
לפריך

מינה

לאונות

ושטרות

מיתמי
נראה
יוצאין

ולרב
לו

פפא

ללמותה
על

שמו:

אמא אמר רב י עליו להביא ראיה ושמואל
אמר על האחין להביא ראיה אמר שמואל מודה לי אבא שאם
מת על האחין להביא ראיה מתקיף לה רב פפא כלום טענינן להו
ליתמי מידי דלא טען להו אבוהון והא י רבא אפיק זוגא דםרבלא וספרא
דאגדתא מיתמי בלא ראיה בדברים העשוים להשאיל ולהשכיר
כדשלח
ד ב ר י ס

ה

עגילים תלה באזניהם :דמרהא .שם
חכם אחיו של ר׳ חייא כדאמדנן
ה(
(
)סגהלרין ל ף ה (.מרתא ואייבו וחנא
ור׳ חייא כר :וגני ברסא .של מרתא
ושל כני כתו :אי מהימנא לך .שלא
מכה ממך כלום :עשה פירוש לפירושה .עכב לעצמך :אי אמידא לך .אותם שהיא אומרת שהם שלהם אס עשירים הס וראוין להפקיר
טפי ושאר חפצים עשה כפירושה והחזירם להם .אי נמי אי אמילא לך אשתך שיש לה אוהבים שנתנו לה ממון ע״מ שלא יהא לך חלק כו
ומתנה »( זו שנותנת לקרוביה משלה עשה כפירושה :ס״ה .ללמול כו הרי סירות והקרן קייס :דאכיל מיניה .הקטן תמרי והקרן
רףס .אבל בעיסקא לא שמא יארע בה לבר תקלה ותאבל :אפיי חלקו .נתפרלו האב והבן שאין הבן סמוך על שולחן אביו ואין
הבן )י( בנכסי אכיו כלום אפ״ה אין מחזיקין זה על זה ללא קפלי אהללי :חלקו לא .כלומר בחלקו לא מיירי מתני׳ אלא טון לחלקו יש
להן חזקה זה על זה :הכי גרסינן מגד רב פפי עובדא חלקו לא .כלומר כרבא עשה להיכא לחלקו לא לברה משנתנו אלא ולאי יש
להן חזקה :הט גרסינן בפירוש רכינו חננאל איחמר אחד מן האחי! שהיה נושא וטחן כוי .אחל מן האחין כגון גלול אחין לאחר מות
האב :אונות .שטרי מטרות לשון כחי וראשית אוני )בראשית מ ט (  :ושערות .של הלואה :יוצאין על שמו .שבשמו נכתבו שהוא לקח
<ה והלוה :שלי הן .ואין לאחי חלק בהן שנפלו לי הממונות שהלרתי וקניתי בהן קרקעות הללו מבית אבי אמא ואין אתם יורשים עמי .והלכך
נקט אבי אמא לאילו מבית אבא כולן יורשין בשוה לבאחין מן האב עסקינן שכולן יורשין ממון של אביהן ביחל ולא יטול זה יוחר מזה והלכך
מאין לו ממון זה לבלו אם לא ירשו מאמו וכגון שאינם כני אס אחת :עליו להביא ראיה .שהממון שלו אע״פ שכתובין השטרות בשמו לטון
שהיה הוא לבלו נושא ונותן כנכסים שנכתבו על שמו וכלמפרש לקמיה נע״ב[ שאין חלוקין אפי׳ בעיסתן לטון ללא נולע מעולם מאיזה צל יבא לו
ממון בלא אחיו אין לתלות השטרות אלא בממון האב ואינו יכול להוציא הממון מחזקת האב .ולקמן 1שס[ מפרש ראיה במאי :על האחי! להביא ראיה.
שהשטרות הללו מממון אביהן לאמאי לכתב בשטר סמטנן והרי על שמו נכתכ .ואע״ג להלכתא כשמואל כליני ובכורות מט [:כהא הלכתא כרב לתניא לקמן
]ע״ב[ כוותיה ורב חסלא ורבה ורב ששת נמי כרב סבירא להו למפרשי מילתיה לקמן נשם[ :אבא .רב כך היה שמו 0כלקרי ליה בשחיטת חולין
)לף קלה( אבא אריכא לאמרינן מאן ריש סלרא בבבל אכא אריכא ואמרינן במסכת נלה )לף כל (:רב ארוך בלורו היה והאי לקרי ליה
רב כמו שקורין לר׳ יהולה הנשיא רבי כאין ישראל קרו ליה נמי בבבל רב וכן מצאתי בספר ערוךח( המובא מרומא :שאם מת .ויש לו
בניס ליורשו על האמין להביא ראיה לטון ליתמי לאו בני איתרי ראיה נינהו ואינן יולעין לחפש זכותן וגס השטר מוכיח )י( שהיה ממון של
אכיהן על שכנגלו להביא ראיה .אכל כשהאמ עצמו קיים היה מטיל רכ עליו להכיא ראיה לאס אימא לשלו הוא ממון זה יכול למפש ולמצוא
ראיה ואס לא ימצא ראיה הפסיל :מתקיף לה רב פפא .למאי לאמר שמואל מולי לי אבא :פלום מעניק להו ליחמי כוי .בתמיה.
אילו היה אביהן קיים היינו מחזיקין הממון כיל אחין על שיכיא ראיה שאינו שלהן ולפי שמת יפה כחן של יתומין ממנו רפסילו אחין
בתמיה .ואע״ג דאמרינן)לעיל לף מ א  0טוענין ליורש גבי תזקת ג׳ שנים שאע״פ שלא דר בו אביו אלא יום אמר וזה החזיק ג׳ שנים אחרי כן הרא
חזקה ואע״ג לאבוהון לא מהניא ליה חזקת שלש שניס לומר לקומ הוא בידי אלא א״כ יש עמה טענה אתה מכרתו לי אתה נתתו לי במתנה וגבי
בנו לא בעינן טענה זו אלא מאבי ירשתי אלמא טענינן ליתמי מאי ללא מצי אבוהון למטען לא למי להתס נמי אין טוענין בשביל היתומים
אלא שאכיהן קנאה מן המערער כמו שהיה הוא האכ יכול לטעון ולפיכך הרא חזקה אע״ג ללא טענו מילי אבל הכא האב לא מצי טעין
לאמין שיביאו ראיה ואנן היט נטעון כמקום היתומים כן :והא רגא אפיק לוי .סיומא לאתקפמא לרב פפא היא :זוגא דסרבלא .זוג
מספדים של סורקי בגדים שגוזזין בהם הסרבלים :בלא ראיה .הבעלים שהיו להם עדים שהן שלהן הוציאום מן הימומיס בלא ראיה ועדים
שיעידו שהשאילו לאביהן של יתומים לפי שהן עשרין להשאיל ולהשטר שאם אמר אביהן לקומץ הם בידי עליו להביא ראיה אף הימומין
עליהן להביא ראיה שלקחן אביהן מן הכעליס וכיון דלית להו ראיה החזירם רבא לבעלים ולא נאמר טון שמת האב על הבעלים להביא ראיה:
כדשלח

עין משפט
נר מצוה
ד*ב א מיי׳ ס׳׳ז מהל׳
פקלון הל׳ י ופכ״נ
מהלכות אישות הל׳ לנ סמג
עשי! פה טוש׳׳ע אה״ע סי׳
פו סעי׳ א ]וברב אלפס עוד
5ב״מ פ״נ דף פז:[.
דיג ב ג מיי׳ שס יסמג שס
מור אה״ע שס:
ר י ד ד ה מיי׳ פ״ט מהלכות
נחלות הל׳ ז ח סמג
עשי! צז וסי׳ פח טוש״ע ח״מ
סי׳ סנ:

רבינו גרשום

קבל פקדון מן הקטן.
אין יכול להחזיר ל ו לפי
שאין  Tלקטן אלא יעשה
ל ו ממנו סגולה ויחזיר
ל ו כשיגדל :וכולן .בץ
נשים ועבדים ותינוקות:
שאמרו בשעת מיתתן של
פלוני הן הפקדון יעשה
כפירושן .ויחזיר לאותו
פלוני :ואם לא פירשו
יעשה .א( מי שהפקדק בידו
פירוש לפירושן שהן היו
צריכין לפרוש .ושל אשה
יחזיר לבעל ושל עבד יחזיר
לאדונו :הני כיפי .עגילים:
דמרתא .של אשת פלוני:
ובני ברתא .של שתיהן
הוה :אי מהימנא לך .שלא
גנבה מינך כלום :עשה
בפירושה .ותן להם :אי
אמידא לך .שאותה שהיא
אומרת עשירה ומפקדת
פקדוני• עשה כפירושה :ואי
לא עשה פירוש לפירושה.
ויהיה שלך :ספר תודה.
כי היכי דלא מיכליא
קרנא HpO'l :ולא לאב
בנכסי הבן .בנכסים שקנה
הבן :ואפילו חלקו .שהאב
תופס לעצמו מה שקנה
והבן תופס מה שקנה
ושב והחזיק זה בשל זה
לא הויא חזקה משום
דאבא לגבי ברא וברא
לגבי אבא אחולי אחלי
הפירות זה לזה :רבא
אמר חלקו לא אמרי!!
דלא הויא חזקה דודאי
הויא חזקה משום דהבן
שחלק הרי הוא כשאר כל
אדם :מהורמיז ארדשיר.
שהוא מ ן כרך שולטניות
דארדשיר :אונות .כוחות
כגון הרשאות :ושטרות.
דהלואות ומכירות :מבית
אבי אמא .שאינן בני אם
אתת :ואמר שלי הוא .רב
אמר עליו להביא ראיה
שאף ע״פ שנכתבין על שמו
כיון שלא חלק והוא נושא
ונותן בממון כולו הרי הן
בכת האחין ועליו להביא
ראיה שהוא רוצה להוציא
ממון מחזקתו :ושמואל
אמר .כיון דנכתבין על
שמו והוא תפוס על האתין
להביא ראיה שלא יהא
כדבריו :אבא .קרי לרב:
על האחין להביא ראיה.
שאין מוציאין מיתומים
אלא בראיה :מתקיף לה
רב פפא .וכי היכי טענינן
בשביל יתמי מאי דלא
מצי אבוהון למטען .דאילו
הוה אבוהון קיים עליו
היה להביא ראיה ולא
על האחין ואנן היכי
מטענינן ליתמי דלימרו דעל
האחין להביא ראיה בשביל
דאינון יתמי :והא רבא
אפיק ווגי דסרבלא .מקטורן
כפול וכוי מיתמי .דהיינו
דברים העשוים להשאיל
ולהשכיר דאע״ג דאמרי
לקוחות הן בידי משום
דאילו הוה אבוהון קיים לא

א( עיי נרשנ״ס רש מפרשים
יכו׳ כלומר אס לא פירשו
גשעח נדחה ונו׳ מראה דכוון
לפי׳ רנינו ז״ל.

