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 עו - עה ףד

 ד .הפהח ירג.  .מאוש. ב. העיז. א :יםספנון ימומוכן , בנשים וםמלשבים נחכהנים ם בסליהפומומים כל  - םבנשי יןמומ נידי .

 .א_חפטיה תרובחמ םילדוגה ידדשכז. . חפטה ידדין בשיש כ. ו. הבל עקו. ה. תקלצר אשנוב כלה כנש

 תיקוספ דיני: 

 :בהכתום על צריך לשלבאם ההנישואין החר לאאירוסין או הלאחר מום א אשה שהתקדשה ונמצ •

o (ןוממת קחז לע הפידע ףוגהת קזחש רבוסש) לאילמג ןברל: 

  .הבותכ םללשיך רצל עבה - רזעלא יברל ▪

  :אברל ▪

ן כלו באה תושרבו אצמנ יםמומהש םושמ ,הבותכ םלשל ךירצא לל עבה - ןיסוריאה ןמזב אצמנם והמן שפואב •

 .ףוגת הקזחב תאועיר שי

 יןאול עבה תושרבו אצמנ םימומהש וםשמ ,הבותכ םלשליך רצל עבה -ן יואישנה ןמזב אצמנ םומשהן פואב •

 .ףוהגת קזבחא תועיר

 .ב_ובהכת םלשליך רצל עבה - ןסיוריאה ןמזבה יה םומהש היאר איבהעל בהון יאושינה ןמזב אצמנ םוהמש פןואב •

 ,  תערוה . 

)נחלקו תירוצי התוס' בביאור ' לא נחשב מום 'זיעה עוברתו ,מום ' נחשבאינה עוברת'זיעה ש: לתירוץ הראשון בגמ' פסול 'זיעה' בכהניםין חלקו תירוצי הגמ' בדנ א

' רתובעה עיז'ה ונכווה ,לוסר פעובום א מהי היעזהשאופן בו ליפאף נוס ץרויתלו ,רום עובאלא מע ובנה מום קאיה יעזההמום של ץ אחד ירותל: 'הכוונה 'זיעה עוברת

' חמראוהא דובאופן שהכהן העביר את הריח על ידי 'קי ,מזוהם מחמת הזיעה נחשב מוםשהכהן  באופןבגמ' ירוץ השני ולת. (יםמדי יעל ור בעללה ויכה זיעהש

 . נאמר בכל אופן נשים' בפסול 'זיעהשני תירוצי הגמ' לפי אמנם . חשב מוםלא נ

' באשה נאמר לא 'שומאסול , אמנם פרעה שבשיש ן פאובאו לקי טיאהר סאיכ להוגדם בכהנים באופן שהשומא למות נחשב' 'שומאר שרי הגמ' מבואבדב

 .התדחפדת על מעוונה קטמא ושהשרק באופנים אלו אלא גם באופן 

ר צנושן וכיה ובכתם שלך לצריא ל לעבשהם מריואלא  ,סיןויראה מןזביה ה וםהמש יהאר יאבהעל בוהין ואישנה מןזבצא מנם ומהשפן אובת שראמב מ'גה ב

ל על המום כיון ל מחם הבעב. הא .יןפני האירוסאחר האירוסין או לא. האם המום היה ל :תוקיפס ינש שי הז ןפאובשום שמ ,באל הף שוגת הקזבח תאועיר

 םלשל ךירצ אל לעבה ,ןיסוריאה ינפל וא ןיסוריאה רחאל היה םומה םאה דחא קפס שיו ןיסוריאה ןמזב אצמנ םומהש ןפואב לבא ,אותה אותה ובדק שאשנ

 .הבותכ
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 .הכתוב םלשך לריצ ל לאעבה - סיןרואיה ניפל היהם ושהמה יארא ביה עלבוהין ואישנה מןזב אצמנום מן שהופאב •

 :שירב אל ▪

 תבה לש ףוגה תקזחש םושמ ,הבותכ םלשל ךירצ אל לעבה - (הסורא תבהש ןוגכ) הבותכה תא עבות באהש ןופאב •

 .הבותכה תא עובתל באל הליעומ אל

 תבה לש ףוגהת קזחש םושמ ,הבותכ םלשל ךירצל עבה - (האושנ תבהשן וגכ) הבותכה תא תעבות השאהש ןפואב •

  .ןוממ איצוהל הליעומ

o הבותכם ללשך ירצ אלל עבה - (ןוממת קזח על הפידע אלף וגהת קזחש רבוסש) עשויה יברל. 

ב און שהכי ,אל - ןישודיקה ףסכ תא ריזחהל ךירצ באה םאהנישואין החר לאאירוסין או הלאחר מום צא ה ונמאשה שהתקדש •

 . הנישואיןחר אלשה ענום והמב לאיך סף שיכמרת שהאוף וגהת חזקוף סכבק חזומ

 לעבש םושמ ,רומחה לעבל תכייש הרפה -שהחמור מת  וארומשך בעל החמור את הפרה ולאחר מכן המחליף פרה בחמור  •

  .רומחה לעבלת כייש הרפהו ןיפילחה רחאל תמ רומחהש תרמוא ףוגה תקזח ןכו הרפב קזחומ רומחה

 :הפירט תאצמנ הריכמה רחאלו ורבחל בהמה רכומה •

o ףוגה תקזח רכומל שיו ףסכב קזחומ רכומהש םושמ ,ףסכה תא הנוקל ריזחהל ךירצ אל רכומה - םליש הנוקהש ןפואב 

 .הירכמה רחאל הפירט התשענ בהמההש

o רחאל הפרט התשענ בהמההש ףוגה תקזח רכומל שיש םושמ ,בהמהה לע םלשל ךירצ הנוקה - םליש אל הנוקהש ןפואב 

  .ןוממא יצוהל הליעומ ףוגה תקזחו הריכמה

 זף עד

 יםמומו ב יששעל ב נייד: 

 .ג_שרלגעל באת הן יפוכ - יןחששל  וםעל מבלש שי ןפאוב •

 .ד_שרעל לגבת הן איפכו -ע רח ריה ב ישש הדובעאו  ערח רישל ום מעל בלש שי ןפאוב •

 :רחא וםמעל לב ישש ןפאוב •

o כךה מעידשה אהודושין קיה ניפלו היים מוהמש ןאופב: 

 .המיכסהשה אם שהשומ יאצלהועל בהאת ן יפוכא ל - ק"תל ▪

ומים קטנים במ, ויאצהול לעבת האין ופכ (ולגה ררבנשדו ה יענקטו נת עיסמינ)ם ילוים גדמובמ - אלילגמ ןבן ועמש ןבלר ▪

 .ה_יאצלהועל בת האין פכוא ל

 ,  תערוה . 

 ןמזב אצמנ םומהש ןפואב ירהש ,הבותכ םלשל ךירצ אל לעבה דוחל קפס לכב ירהו ,הבותכ םלשל ךירצ לעבה תוקיפס ינש שיש ןפואב עודמוס' מקשה ת

 היאר איבהל עבהו ןיאושינה ןמזב אצמנ םומהשן פואב ןכו, הבותכ םלשל ךירצ אל לעבה ןיסוריאה רחאל וא ןיסוריאה ינפל היה םומה םאה קפס שיו ןיסוריאה

שהסיבה  םיצרתמ 'סותו .התוא קדבו השאה תא אשנש ןויכ םוהמ לע לחמ לעבה םאה קפס ששי תורמל ,םלשל ךירצ אלל עבה ןיסוריאה ינפל היה םומהש

 לעבה ןכלו ,םהינשל עייסל הלוכי אל ןוממ תקזחה דחית וקיפס ינש שיש ןפואב לבא ,ןוממ תקזח שישיא משום ופנים הללו השחזקת הבעל עדיפה בשני הא

 באופןק ר אוה הבותכ השאל ןיא דצהש ,הבותכ השאל ןאיש דצהמ קזח הבותכ השאל שיש דצה תוקיפס ינש שיש ןפואבש םיצרתמ 'סות דועו .םלשל ךירצ

ל עבהו ןיסוריאה ינפל היה םומהפן שבאו ןיבו ןיסוריאה רחאל היה םומהבאופן ש ןיב אוה הבותכ השאל שיש דצהו ,לחמ אל לעבהו ןיסוריאה ינפל היה םומהש

 .לחמ

עם וצים לחיות רהבעל והאשה שבאופן אבל  .קשה לויש התשמשמוכה שחין משום  ,בעלובת הטיא לצולהעל בת הין אפכואופן זה שבאר מבורי הגמ' בדב ג

 לגרש.ת הבעל אלא כופין  ,ולא להתייחד זה עם זהעדים 

אוסף )כלומר ' מקמץ', וכן באופן שהבעל לגרשן את הבעל כופי ה(החוטם או ריח מהפמ)כלומר ריח ' סופילופ'באופן שלבעל יש שר בואמ שנהמי הרבבד ד

 .רע חשבעבודות אלו יש רי משום ,כופין להוציא סי'בור'או  ושת מהאדמה(ו חוצב נחושת א)מרדד נחושת' ח'מצרף נאו  (קטןבורסי ו ל שישלבים או צואת כ

למומים אלו משום שחשבה מה שהסכישהסיבה אומרת  משום שהאשה ,איצלהון יכופלים דוים גמובמש אלילן גמבעון שמן ברל עם שהטת שראמב 'מהג ה

 .עם מומים אלותדר ה להסואה שאינו יכולועכשיו ר ,אלוא יכולה להסתדר עם מומים שהי

ימה ונשאת לו בשביל אשה העראמנם באופן שיש חשש שה. הבעל צריך לשלם כתובה ,רשגאת הבעל לכופין ים ושבאופן שיש מומים גדולס' מבאר תו

 .הבעל לא צריך לשלם כתובה ,כתובהגרש ולקבל להת
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o יןושדקיהר לאח ויהנ םימומהשאופן ב: 

  .ןשידוקיה ניפלו היים מוהמפן שאוב וכמ לאילמן גבן עושמ ןבור ק"תו קלנח -דה ויה ברל ▪

 .איצלהועל בת האן יפוכ - בר רבא ייחל ▪

 ן לזוןלשמואל כופי, לרב יוציא ויתן כתובה -' סנפרמ יינן ואז ניאי' מראועל שב.  

 יאצלהון יפכו - (ג"הנה לכמון אלגכ)ו לה סוראשה שאי ושנש עלב. 

 לדהלא יום נישר שעה מעה הוששה אא נושה: 

 .יאצלהוין כופא ל -י סאב לר •

 .וציאלהופין כבא י אלרב, יאצלהוים בדבר ןיכופן מנח לרב - לאושמל •

 רק שמיניפ

 חעדף 

 סי מלוגאשה שמכרה נכ: 

 :יםקי חמקאם ההאשה מכרה פן שהאוובייה רות בחאת הפיר לאשה למכוהאם מותר  •

o 'לבעלועים דיה נכסים': 

 :ןאירוסילפני הבאופן שהנכסים נפלו  ▪

 .המקח קייםיכולה למכור ו -באופן שמכרה לפני האירוסין  •

 .המקח קייםיכולה למכור ו -באופן שמכרה לאחר האירוסין  •

 :באופן שמכרה לאחר הנישואין •

o ו_הערהה אר - אלליבן גמלר. 

o המקח בטלבאופן שמכרה ר ולא יכולה למכו -ספתא ותינו בתרבול. 

 :איןישוהנ ניפל אירוסיןהאחר לבאופן שהנכסים נפלו  ▪

 :ואיןנישה ניפל יןסוראיאחר הלרה שמכ באופן •

o  המקח קייםיכולה למכור ו -לבית שמאי. 

o  ז_המקח קייםשמכרה  ובאופן לכתחילה לא תמכור -לבית הלל. 

o 'ח_המקח בטלשמכרה פן באוכור ולא יכולה למ - דעת 'חכמים לפני רבן גמליאל. 

 :איןופן שמכרה לאחר הנישואב •

o ט_ראה הערה -רבן גמליאל ל. 

 ,  תערוה . 

ם לדברי ימימסכותוס'  ,טהערה  לןסין ומכרה לאחר הנישואין שיתבאר להין נכסים שנפלו באירוי שדין זה הוא כד"ם בדברי רשימדייק ה האשה["]דתוס'  ו

 . י"רש

  .ייםהמקח קה למכור ויכולש ש"מודים לבה "ברבן גמליאל שיש הסוברים שלפי  טהערה ראה להלן  ז

  .ח קייםמקה למכור והיבם שנפלו לה נכסים שיכולשבית הלל מודים בשומרת מבואר  ]פ ב[בדברי המשנה להלן 

י "אמנם תוס' מביאים שרש. יןאירוססים שנפלו לפני הולא נאמרו בנכ ,ם שנפלו באירוסיןנכסיב רי 'חכמים לפני רבן גמליאל' נאמרובדשרים בוס 'סותוי "שר ח

שלא יכולה למכור ובאופן שמכרה  ,סהארלפני האירוסין והתנכסים שנפלו י רבן גמליאל' נאמרו גם ב'חכמים לפנולפי דבריו דברי  ,יד פירש פירוש נוסףבכתב 

 .המקח בטל

יכולה שמבואר ברייתא דברי הבידך ומא ,המקח קיים שמכרה ובאופן לא תמכורלכתחילה שמבואר משנה גמליאל שבדברי הן בדעת רב סתירא' מקשה הגמ ט

 .וכדלהלן בישוב סתירא זוונחלקו האמוראים  ,המקח קייםלמכור ו
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o המקח בטלמכרה ופן שה למכור ובאלא יכול -תוספתא תינו בבורל. 

 .המקח בטל מכרהופן שה למכור ובאלא יכול -ומכרה לאחר הנישואין נישואין באופן שהנכסים נפלו לאחר ה ▪

o 'י_'עללבעים דוי נםשאיכסים נ: 

 .הדין כמו נכסים הידועים לבעל - ק"לת ▪

לכתחילה לא על לבסים שאינם ידועים כנב ,שבנכסים הידועים לבעל המקח בטלאר תבשהבאופן  - מעוןבי שלר ▪

  .המקח קייםובדיעבד תמכור 

  .לבעלע שייכת קקרהתקנו ש שאאובנם אמ ,וקחללע שייכת הקרקין יקר הדמע -שה אתת היע לאחר מך הקרקימי שיל •

 עטף ד

 רחת'י שטר 'מבניד: 

 :הלמבענכסים ח את הבריהל לר בשביחא לאדםסיה נכאת קנתה שה אשה •

o  יא_סיםהנכאת  מתנהא קנה המקבל ל - הנכסית כל אתה נקהשבאופן. 

o לא קנה המקבל מתנה את אל ילמגי שמעון בן בלר ,בל מתנה את הנכסיםנה המקקנן בלר -סיה מנכ קלח קנתההבאופן ש

 .הנכסים

 .יב_תנהנה המקבל מק -עבדו לא ישתבשביל שהנכסים סיו נכאת קנה הש דםא •

 לוגנכסי מ לש פירותבעל בת הוכז: 

 :ו לאשה בירושהדיני נכסים שנפל •

o האשל השר אנשץ עוהות הפיראת כל אובעל ה - צעירץ עאו עיר צ דבע ירשהשה אהש ןפאוב. 

o הבעל אוכל ע וקרקנים וקולרבנן מוכרים  - ת לאשהכישיא שלע קרקבא צמנשן קזץ ע אוקן ז דבעה שרי שהאן שהפאוב

  '.ביהאת רקע משום 'שבח ביקנו יקרו ומכא יכב שלה לעיכולהאשה דה ובי יהרל ,תפירו

o שבח 'קרקע משום יקנו מכרו ולא יששה יכולה לעכב הא -שה לאכת שיישקרקע בצא קן שנמזץ עשה ראשה ישהאופן ב

 .יג_'הבית אבי

o יד_תרופיכל בעל אוהרקע ובהם קקונים  - שיםלות תירוו פאסף כשה רשה יאשהפן אוב. 

 ,  תערוה . 

לכתחילה לא שץ שרבן גמליאל סובר תרס' רב זביד מגירסת התוול ,המקח קייםיכולה למכור וששרבן גמליאל סובר תרץ מ ב זבידי ר"ירסת רשגל - זביד רב

 .ייםהמקח קשמכרה  ובאופן רתמכו

 .ח קייםמקהיכולה למכור ויא ינא בן עקבחנולרבי  ,המקח קייםשמכרה  ובאופן לכתחילה לא תמכורלרבי יהודה יאל גמלנחלקו התנאים בדעת רבן  -פפא  רב

באירוסין נפלו  ש שבאופן שהנכסים"כ ,יםהמקח קיוה למכור בנישואין יכולומכרה  נפלו באירוסיןשהנכסים ובדברי הגמ' מבואר שלפי הסוברים שבאופן 

 .המקח קייםור וע יכולה למכ"אלא לכו ,בדין זהבית שמאי ובית הלל שלא נחלקו ים כ שסובר"עו ,המקח קייםויכולה למכור רוסין שומכרה באי

מדינת הים והבעל נכסים שנפלו לאשה בה כוונהיוחנן בי לר ,מטלטליםונה והכלר' יוסי ברבי חנינא : 'עללבדועים ם יאיננכסים שונה 'כואים מה הורמחלקו האנ י

 .יודע מהם לא

 .ה כלוםהשאירה לעצמהתכוונה להקנות לו את הנכסים ולא  לאשהאשה 'אנן סהדי' משום ש ,את הנכסיםה נקלא  תנהמשהמקבל  םטעהשי מבאר "רש יא

סוברים שמדובר גם באופן  , אמנם תוס'הנכסים מבעלה ריח אתלהבאת הנכסים בשביל ה ר שמדובר באופן שהאשה אמרה לעדים שמקני מבוא"בדברי רש

 .כוונת האשה שזהור שבר' כיון בלב'דברים שון של סרואין בכך ח ,ת האשהשזה כוונ 'ילתא בעלמאגילוי מ'אלא היה  ,רה לעדים כךשהאשה לא אמ

לכתחילה לא תמכור שמעון  ולכן לפי רבי ,לבעל' ם ידועיםכסים שאינכ'נם הנכסים נחשביללוקח סים תה את הנכהקנפן שהאשה שבאובדברי הגמ' מבואר 

  .ייםהמקח קובדיעבד 

ן האשה להבריח את הנכסים התקיים רצומ "א קונה משלמרות שהמקבל מתנה לנאמר רק באופן  ,הרחת' שלא קונה המקבל מתנ'שטר מבבין שהדאר ' מבוסת יב

שאם  ,לא ישתעבדוכסים הנאת נכסיו בשביל ש ופן שאדם הקנה, אבל באלמכור את הנכסיםוהאשה יכולה ' כ'נכסים שאינם ידועיםהנכסים נעשו ש ,הבעלמ

 .תו שיקנה המקבל מתנהאומרים שכוונ ,תקיים רצונויקנה לא י המקבל מתנה לא

 .קעקרהשה שאר לאהעץ י ותשימגם לאחר כיון ש ,ביה'ת א'שבח ביכב משום אשה יכולה לעהש ן זהפואבדים מובנן רשה יבסהבואר שבדברי הגמ' מ יג

הבעל  בנןרול ,תרויכל פאובעל הע ורקמיהם קנים בדוקות ויראת הפם מישרבי מאיר ל: ירות מחובריםו פש עליץ שיעשה ירשה אהשן אופב יםאנהתקו לחנ יד
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o משתשמ עלבהבנן לרו ,תוירפ כלאועל בהו עקרקו ימדבים וקונגד ים את הברמוכיר י מאלרב - דגבשה ריה שאהש ןפאוב 

 .טו_ומעצ גדבב

 :מלוגסי נכשל לד ו נידי •

o טז_לבעלך ייוולד שהשיה אאחי יה בן ינולחנ ,לאשהייך שלד הוו ןבנלר -וג חת מלולד שפ. 

o יז_ך לבעלישי לדוה -וג למת המלג בו. 

 .יח_זכאינו איעל בה - (לכפום שלתגון כ) 'פירות דאתו מעלמא' •

 :ןישרוגיחר לאלאחר ת ירופבעל בהת וכז •

o עללבם יכישי -ם ישולתת וריפ. 

o לעלביכים , לרבנן שילאשהם יכעון שייי שמבלר -רים ובחמת וריפ. 

 פף ד

 אות על נכסי אשתוציא הוצבעל שהו דיני: 

 באשה גדולה: •

o  יט_ו מקבל את ההוצאותינא -באופן שהוציא ואכל. 

o  אכלולא באופן שהוציא: 

בל מקוצאה יתירה על השבח ובאופן שהה ,בלי שבועהאת ההוצאה בל מקה צאהותר מהויח בששהופן אב - יבילא ▪

 .וצאה בשבועההת הא

השבח את בל קמשבח ההוצאה יתירה על הובאופן ש ,שבועהב אהוצל ההקבמהוצאה המ רתויח שבפן שהאוב -א ברל ▪

 .שבועהב

יא וצילא יקבל כך לא אם שמשום  ,כמו אריסופן שהוציא ואכל מקבל הוציא ולא אכל ובין באאופן שבין ב -קטנה אשה ב •

 .ושש שתמאןחאשה משום שסי הכל בנטפלות צאהו

 שכ גיר"חאוא מעיקכל וא סי אשתוריד אריס לנכעל שהוב: 

עשויה שבשדה רשות לאריס כדין יורד שלא בשלם שה צריכה להא -א היה עובד לבעל עובד היה לא הריס אאם הן שאופב •

 .ליטע

 ,  תערוה . 

  .םמצעירות את הפאוכל 

 .הבגד' של שחקים'האשה שישאר למשום  ,בגד מתכלהשה מרותלו מגד עצבבל להשתמש כועל יבבנן שהשל רם עטשהר אמבוהגמ' י רבדב טו

' שב 'פיראד נח"חד מל (יםגדה ש בפירה שיח)כלומר וורי' כד ראיו'פ (נו עציםם ממביר שחוטמר יע)כלורדתא' זא אבב'שנחלקו האמוראים א בומהגמ' רי דבב

 ,הבעל אוכל את הפירותירא' ד 'פ"למ: ברים אלודלאשה ו נפלאופן שבמבאר שנחלקו י ": רשיאור המחלוקתתוס' בבי ו"נחלקו רשו ,נא''קרנחשב  ד"ד מחול

' נא'קרד "ולמ ,מיהם קרקערא' נחשב כמו פירות שמוכרים וקונים בדיד 'פ"פך שלמח פירוש להי"' מביא בשם ר)תוסם קרקע יהמוקונים בדמוכרים נא' 'קרד "מול

שבאופן ם נן סובריכמו שרב ,הבעל אוכל פירותע "לא לכוא ,א נחלקו האמוראיםי וסובר שבאופן זה ל"על דברי רשים לקאמנם תוס' חו. הבעל אוכל פירות(

האשה על והבו ,כסףבירושה  האשל לנפשאופן בנחלקו שים מבאר ולכן תוס'. ד' של הבגקים'שחשנפל לאשה בגד הבעל משתמש בבגד וישאר לאשה ה

חשב שנון כיו ת דברים אלנו' אפשר לקנאקרד '"מול ,רותחשב שעושים פילא ניון שכרים אלו לקנות דבי אפשר א' אפיר'ד "מל: ולארים דבסף בכים לקנות רוצ

 .ירותפעושה ר שדב

ניה נחעם של והט. לוםכן רהקמלאשה ישאר א למות והשפחה תלבעל יהיה שייך ולד ום האן שכיו ,לאשה יךהוולד שישבנן של רם עשהטר אוב' מהגמ ריבדב טז

 .תה'מישים לסובר ש'לא חוששיון כ ,עללבך שיילד ווהש יהחי יאשאבן 

 .ההמשל הב עורהאר לאשה ישת מות םאשהאופן ב םגשיון כ ,בעלוג ללת מבהמד שולמודים  בנןראר שבדברי הגמ' מבו יז

ב'פירות דאתו אי כא זל לבעם שהמשו ,ל שייך לאשהפכם התשלומ "על מלד שייך לבשהו תלמרו ,המת מלוגבולד בו את נגשאופן בש י הגמ' מבואררבדב יח

 .'מאו מעלאת'פירות דבאי הבעל לא זכמשום ש ,לאשהך כפל שייהוג עצמה ת מלהמבו את הבנן שגאופה ב"השמבאר ותוס' . 'מעלמא

גוש )' ריתמדשיגרא 'לו יאפאבא  רביל ,אחתוגרת גרסי אבי לר :אכילהשיעור האים בלקו האמורנח 'ודכבך רד'בשהבעל אכל  אופןבשר גמ' מבוארי הבדב יט

 .(רמהם שכ שוחר שעלאפסולת התמרים )כלומר א דתמרי' 'חובצכל אשאופן במסתפקת ' מוהג ,(טובים כל כך נםאישמרים ו תא תמרים

 .רי איסשווירות בפאחר ד "מול ,דינרי ורות בשויפד אחד "למ: האכילהאמוראים בשיעור נחלקו ה' ודרך כבב'דאכל לא על אופן שהבשב רי הגמ' מבוארדבב
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 .כ_לאריסלשלם צריכה שה לא הא -ד ובעעובד הבעל היה יס לא היה שאם הארבאופן  •

 האשהל ש גולהמר את נכסי על שמכדיני ב: 

 .כא_את הקרקעל לקיקקח והלשמא ר מכהל חא ל -לאביי  •

א לחת א פעםם בוישוסים ויקבל את כמכור את הנין שאופוב 'רווח ביתא'יה הישתיקנו  בנןשרשום מ ,רהמכ לא חל -לרבא  •

 .כב_'תאח ביוו'רהיה י

 שומרת יבם שמתה: 

 נכסי צאן ברזל: •

o  קו היבם והאשה.מא יחלדלמא בחזקת האשה או דלבחזקת היבם או סים הנכהאם ים נחלקו האמורא -לרש"י  

o  'לכו"ע בחזקת היבם. -לתוס 

  בחזקת האשה. לבית הלליחלוקו היבם והאשה, ו בית שמאיל -נכסי מלוג  •

 בחזקת היבם. -כתובה  •

 תובת שומרת יבםדיני כ: 

 :הובכתה ודבעיש •

o כג_יםבדועמשנם איבם היסי נכובדים עומשת המ סינכ -ת מה אחלסים נכיש אופן שב. 

o כד_הובלכתבדים ועמשיבם הסי כנ -ת המ חלאסים כנאין ש ןפאוב. 

 :בוםהיאחר ל תהמ אחהל שסים נכהני יד •

o כה_רמכולל יכולא יבם הלכן ושה את הובתכלים בדעומש -ת ועקרק.  

o יםלטלטמ: 

 .כו_ורמכלל לא יכו ן היבםשה ולכאת הובתלכים בדעומש -ר מאי בילר ▪

יבם ה ייבחים לטלטמה פסתיבמה אופן שהנם במא ,רמכול ליכולכן היבם ושה אהת ובתלכבדים עושם מנאי - בנןלר ▪

 .כז_רמכול ללא יכויבם לכן השה ות האובלכתבדים ים משועללטטהמ

 ,  תערוה . 

ופן אב יהרש ,לוםכהיה מקבל עובד ולא הבעל היה  עובדהיה א שאם לס לאריאומרת שמשום  ,סרים לאללשה כרילא צשה אהש הסיבהשרת אבמ' מהג כ
 .תוצאוהאת הבל מקנו איא מעקיכל ת ואוצאויא הצבעל הוהש

שדה היא ע שהיד ריסשהאפן ר באואר שמדובתוס' מבו ,כללריך לשלם לאריס הבעל לא צאבל  ,ם לאריסלכה לשצרי שההאם האנידון השר אי הגמ' מבורבבד
 .כלוםיקבל ש לא גרירד על דעת שאם הבעל יוג ונכסי מל

ה אשבאופן שה קערקגוף השת את עתיד לרשבעל אבל ה ,ערקגוף הקאת בל קליד עתו נאין שויכ ,קרקעיקלקל את השש שח יש חקולב קרשר אמבי "שר כא
 .קרקעיקלקל את השאין חשש  ,תמות

 .עוקח יקלקל את הקרקהלחשש ששאין  שוםמ ,רחל המכ חוקל הלשביב ריסאו עצמעל פן שהבבאו וא ירקרובה לעע קרקהשפן אובשלפי אביי ' מרי הגבדב

 .אקהעיסמ' תאח ביוו'רהיה יששום מ ,רהמכחל א סקעיושה עסף בכוג לוסי מנכהאת  כרמבעל שה באופןשלפי רבא אר בו' ממהג ריבדב כב

  .ם'יהקנו לו מן השמ השא'שם ומשבדים ועמשם נאיבם סי הינכשה סיבשה רתאמב [בב פ] מ'הג כג

 .'העיניו להוציאבה לקא הת'לא שמשום  ,בדיםם משועבהיסי נכת המאח לסים נכן ן שאיאופה שביבסרת שהאמב ב[ב פ]' מהג כד

 ,יםבדוענם משאיהיבם סי נכת המ חאלסים כנאופן שיש במשום ש ,שהת האובתבדים לכועמשהים סנכהאת מכור לל ולא יכם בישהה בסישהרת אמב 'מהג כה
קצת מר אופן שמכגם באלא  ,סיםנככל האת ר מכבם שהין אופברק לא קנו יתבנן ור. תוחקולמף טרושה לאך הטרצתסים כהנאת ר מכום יאופן שהיבבו

 .ודפשתירו אנששם סינכשים שהששחומשום  ,תהובתכי דכשה אליר יושסים נכהמ

 ,וסיכנכל את ה בד במשעוובה כתתב לה כוחזירה ומושה אאת הש רמגאל רישוא אופן שהב: וחיי אסבנכמכור צה לרובם ששיר מבוא ]פא א[תא יריבהי רבבד
סים כנהאת ר מכום יפן שהיבאובו ,יםבדוענם משאיהיבם סי נכת המ אחלסים כנן שיש אופבמשום ש ,תהמ אחסים של הנכהאת בם לא יכול למכור יה שרי הסיבהש)

ר להחזי ליכואינו שכהן הוא ובאופן שהיבם . (םסיכול למכור את כל הנכיסיו נכאת כל בה בד ומשע ובהלה כתתב ל באופן שכבא ,תוחקולמף טרושה לאך הטרצת
 .סיםנכמכור את הלו לכים תסשאת האשה יס יך לפיצר ,ואת גרושת

אשה ה תובכתלבדת עומשע קרקוה ,עקקרהם נים בקוולים טלטת המארים וכמ ,שהאת הובתכלים בדועשמשלים טטלשיש מפן אובר שאומבה שנהמ רידבב כו
 .םיבלם כיית שיירופוה

או  (הבעלשעומד במקום )או מהיבם מהבעל באופן שגובים נאמרו רק  ,דים לכתובת האשהשמטלטלים משועבמבארים שדברי רבי מאיר  ה רבי["פא ב ד]תוס' 
 .לים לא משועבדים לכתובהמטלטאו ממקבל מתנה  אבל באופן שגובים מהיורשים ,מרעמאדם שקיבל את נכסיו במתנת שכיב 

  .מכורלא יכול להיבם ושה אהתובת כלבדים ועמשע רים לקרקובחת שמפירושודים מ בנןשרר אמבו א[ פב]רי הגמ' בדב כז


