
  בבא בתרא קמט
  

  איבעיא להו: מכר כל נכסיו, מהו? 
  : תשובה    

  אם עמד חוזר  אם עמד אינו חוזר
  הא דאיתנהו לזוזי בעינייהו  הא דפרעינהו בחובו

  
  איבעיא להו: שכיב מרע שהודה, מהו? 

תריסר אלפי זוזי בי רבא. רב מרי בריה, הורתו שלא  ת"ש: דאיסור גיורא הוה ליה: תשובה
  בקדושה ולידתו בקדושה הואי, ובי רב הוה. 
  אמר רבא: היכי ניקנינהו רב מרי להני זוזי? 

  לאו בר ירושה הוא;  אי בירושה
מתנת שכיב מרע כירושה שויוה רבנן, כל היכא דאיתיה בירושה איתיה   אי במתנה

  שה ליתיה במתנהבמתנה, כל היכא דליתיה בירו
  ליתנהו גביה  אי במשיכה
  אין מטבע נקנה בחליפין  אי בחליפין

  לית ליה ארעא  אי אגב קרקע
  אי שלח לי לא אזילנא  אי במעמד שלשתן

מתקיף לה רב איקא בריה דרב אמי: אמאי? ולודי איסור דהלין זוזי דרב מרי נינהו, וליקנינהו 
  באודיתא! 

  י איסור. אדהכי נפק אודיתא מב
  איקפד רבא, אמר: קא מגמרי טענתא לאינשי ומפסדי לי.

  מסקנה: שכיב מרע שהודה הודאתו הודאה
  

  . וכמה כל שהוא? מתנתו קיימת -שייר קרקע כל שהוא : שאלה
   :תשובה

  ורב ירמיה בר אבא  רב יהודה אמר רב
  מטלטלין כדי פרנסתו  קרקע כדי פרנסתו

א דסבי, קרקע טעמא מאי? דאי קאי אמר רבי זירא: כמה מכוונן שמעתת: ותחיזוק לתשוב
  סמיך עליה, מטלטלי נמי אי קאי סמיך עילויהו. 

מתקיף לה רב יוסף: ומאי כוונתא? מאן דאמר: מטלטלין, קרקע תנן! : קושי על החיזוק
  מאן דאמר: כדי פרנסתו, כל שהוא תנן! 

הכותב כל נכסיו אמר ליה אביי: וכל היכא דתני קרקע, קרקע דוקא? והא תנן:  :תירוץ
לא יצא בן חורין; ר' שמעון אומר: לעולם  -ין, שייר קרקע כל שהוא יצא בן חור -לעבדו 

  עד שיאמר כל נכסי נתונין לפלוני עבדי חוץ מאחד מרבוא שבהן; -הוא בן חורין 
ואמר רב דימי בר יוסף אמר ר' אלעזר: עשו מטלטלין שיור אצל  :דחיית התירוץ

אצל כתובה! התם בדין הוא דלא ליתני קרקע, עבד, ולא עשו מטלטלין שיור 
רבי עקיבא אומר: קרקע כל שהוא חייבת בפאה ובבכורים, ולכתוב ואיידי דתנא רישא, 

, משום עליהם פרוזבול, ולקנות עמהם נכסים שאין להם אחריות בכסף ובשטר ובחזקה
  הכי קתני קרקע.

  
 משנה מסכת פאה פרק ג 

  נה ושמ
ר"ע אומר קרקע כל שהוא חייבת בפאה ובבכורים ולכתוב עליו פרוזבול ולקנות עמו נכסים שאין להם 

 אחריות בכסף ובשטר ובחזקה: 
 

 משנה ז
הכותב נכסיו שכיב מרע שייר קרקע כל שהוא מתנתו מתנה לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו מתנה הכותב 
נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא אבדה כתובתה רבי יוסי אומר אם קבלה עליה אף על פי שלא כתב 

 : לה אבדה כתובתה
 

 משנה ח
ע כל שהוא לא יצא בן חורין ר"ש אומר לעולם הוא בן חורין עד הכותב נכסיו לעבדו יצא בן חורין שייר קרק

 שיאמר הרי כל נכסי נתונין לאיש פלוני עבדי חוץ מאחד מרבוא שבהם:


