
  גיטין יד
    :חנוני אצל המחהו גבי המקבל בפרק משמו' בתוס כ"וכ כלום לוי ביד לראובן לו אין והכא שלשתן מעמד שייך לא כלום לו חייב אינו אם אבל הלה ביד פקדון או מלוה יש כי אלא' ג מעמד שייך דלא אלפס רב פסק וכן] ט[  ח הלכה ו פרק מכירה הלכות מיימוניות הגהות    .אחר לדין ממנה למדין ט אין לפיכך טעם לה שאין ח הלכה שהיא חכמים אמרו זה ודבר, בו חזור יכול משלשתן אחד ואין, לוי קנה, לזה תנהו מלוה בין פקדון בין בידך לי שיש מנה לו ואמר שלשתן עומדים היו  ח הלכה ו פרק מכירה הלכות ם"רמב

  כי הוא מת – הולך מנה לפלוני ולא מצאו
  2תנא   1תנא   

  ליורשי מי שנשלחו לו  יחזרו למשלח  מה הוא עושה עם המנה?
  הולך כזכי זמי   הולך לאו כזכי זמי   הצעה להבין את המחלוקת

כולי עלמא הולך כזכי  –דחייה    בשכיב מרע  בבריא  דמי
  מעותבשעת מתן במקרה שהמקבל היה שם   בשעת מתן מעותבמקרה שהמקבל לא היה שם   שניהם בשכיב מרע –רב זביד 
  מת נותן בחיי מקבל  מת מקבל בחיי נותן  שניהם בבריא –רב פפא 

 
  ר' נתן    תנא קמא    הולך מנה לפלוני ולא מצאו 

  ור' יעקב
ר' יהודה   יש אומרים

הנשיא 
בשם ר' 

יעקב בשם 
  ר' מאיר

   הנשיא שמעוןר'   בבל  חכמים

    יחזרו למשלח  קודםמת המקבל 
ליורשי 
  המקבל

יחזרו 
  למשלח

  
  יחלוקו

  
השליח 
  מחליט

  
מעות     קודםמת המשלח 

חוזרים 
ליורשי 
  משלח

ליורשי 
  המקבל

: ואמרו מעשה   משלח ליורשי יחזרו
 בבריאמדובר  -את המחלוקת להבין הצעה 

  דברי המתלקיים מצוה  -כזכי דמי הולך לאו   דמיהולך כזכי   כזכי דמיהולך לאו   כזכי דמיהולך לאו 

  מספק        

  עדיףשודא         

  

  מרעמדובר בשכיב   כזכי דמיהולך לאו בבריא כו"ע  –הצעה אחרת 

  דברי המתלקיים מצוה אומרים ולא   כר' אלעזר  אלעזר כר' 

  דברי המתלקיים מצוה ואומרים   כר' אלעזר  כחכמים

  

  
  , פיו על נכסיו המחלק

  חכמים  אלעזר' ר
 - אחריות להן שיש נכסים, מסוכן ואחד בריא אחד
 - אחריות להן ושאין, ובחזקה ובשטר בכסף נקנין

  במשיכה אלא נקנין אין
  (בשכיב מרע)באמירה  נקנין ואלו אלו

 


