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  ַמְתִניִתין      ,אעח

ּלא  ְפלּו ָלּה ְנָכִסים ַעד ׁשֶ ּנָ ה ׁשֶ ָ ְתָאֵרסָהִאׁשּ     – תִּ
אי מֹוִדים  ּמַ ית ׁשַ לוּ  ּבֵ ּמֹוֶכֶרת ונֹוֶתֶנת  :ֵבית ִהּלֵ ים.   - ׁשֶ    ְַקּיָ

  
ְתָאְרָסה ּנִ ֶ אי    - ָנְפלּו ָלּה ִמׁשּ ּמַ ית ׁשַ ְמּכֹור ּבֵ     ,אֹוְמִרים: תִּ

לוּ  ְמּכֹור.   ֵבית ִהּלֵ   אֹוְמִרים: לֹא תִּ
ִאם ָמְכָרה ְוָנְתָנה  :ֵאּלּו ְוֵאּלּו מֹוִדים ים.   -ׁשֶ   ַקּיָ

  
י ְיהּוָדהָאַמר    :  ַרּבִ

ְמִליֵאלִלְפֵני  ֲחָכִמיםָאְמרּו  ן ּגַ ה  : ַרּבָ ָ ִאׁשּ     - הֹוִאיל ְוָזָכה ּבָ
ָכִסים? ּנְ ה ּבַ     !לֹא ִיְזּכֶ

ים,      ָאַמר ָלֶהם:  ים ָאנּו ּבֹוׁשִ   ַעל ַהֲחָדׁשִ
ִלין ָעֵלינּו ֶאת  ם ְמַגְלּגְ ַאתֶּ א ׁשֶ ִנים?! ֶאּלָ ׁשָ   ַהּיְ

  
את ֵ ׂשּ ּנִ ֶ ִאם ָמְכָרה וָנְתָנה  :ֵאּלּו ְוֵאּלּו מֹוִדים  -  ָנְפלּו ָלּה ִמׁשּ קֹוחֹות -ׁשֶ ד ַהּלָ ַעל מֹוִציא ִמּיַ ַהּבַ     .ׁשֶ

  
את ֵ ּלא ִנׂשּ את  ,ַעד ׁשֶ ֵ ְמִליֵאל  - ְוִנׂשּ ן ּגַ ים.   -אֹוֵמר: ִאם ָמְכָרה ָנְתָנה  ַרּבָ   ַקּיָ

  
י ָאַמר  ן ֲעַקְבָיאַרּבִ   : ֲחִניָנא ּבֶ

ְמִליֵאלָאְמרּו ִלְפֵני  ן ּגַ הַרּבָ ָ ִאׁשּ ָכִסים? - : הֹוִאיל ְוָזָכה ּבָ ּנְ ה ּבַ     !לֹא ִיְזּכֶ
ים,    ָאַמר ָלֶהם:   ים ָאנּו ּבֹוׁשִ   ַעל ַהֲחָדׁשִ

ִנים?!   ׁשָ ִלין ָעֵלינּו ַהּיְ ם ְמַגְלּגְ ַאתֶּ א ׁשֶ   ֶאּלָ
  

ְמעֹון י ׁשִ ין ְנָכִס  ַרּבִ     :ים ִלְנָכִסיםחֹוֵלק ּבֵ
ַעל   דּוִעין ַלּבַ ְמּכֹור  - ְנָכִסים ַהּיְ     ,לֹא תִּ

ֵטל.   -ְוִאם ָמְכָרה ָנְתָנה    ּבָ
ַעל  ֵאיָנן ְידּוִעין ַלּבַ ְמּכֹור,    - ׁשֶ   לֹא תִּ

ים - ָנְתָנה ְוִאם ָמְכָרה וְ    .  ַקּיָ
   

    ְּגָמָרא
ִליִגי לֹא ּפְ א ּדְ ָנא ֵריׁשָ ְפִליִגי?   ,ַמאי ׁשְ ָנא ֵסיָפא ּדִ   ּוַמאי ׁשְ

  
ֵבי  איָאְמִרי ּדְ י ַיּנַ   : ַרּבִ

א  ְזכּוָתּה ָנְפלּו,   -ֵריׁשָ   ּבִ
ְזכּותֹו ָנְפלּו.   -ֵסיָפא    ּבִ

  
ְזכּותֹו ָנְפלּו   ים?!   -ִאם ּבִ אי ַקּיָ י ָמְכָרה ְוָנְתָנה ַאּמַ   ּכִ

  
א    ,ֶאּלָ

א  ְזכּוָתּה ָנְפלּו,   -ֵריׁשָ אי ּבִ   ַוּדַ
ְזכּותֹו,     -ֵסיָפא  ְזכּוָתּה, ֵאיַמר ּבִ   ֵאיַמר ּבִ

ה  ִחּלָ ְמּכֹור  -ְלַכתְּ    ,לֹא תִּ
ים.   -ִאם ָמְכָרה ְוָנְתָנה    ַקּיָ

  
  

 רש"י
 מתי' 

. האשה עד שלא תתארס
  ותארסה:

. בעודה ב''ש אומרים תמכור
ארוסה אבל משתשא לא כדתי 
  לקמן עד שלא יסת ויסת וכו':

. שהיא הואיל וזכה באשה
  ארוסתו:

. בגמרא מפרש לא יזכה בכסים
אהי מיייהו קיימי אלכתחלה 

  דב''ש או אדיעבד דב''ה:
. שפלו לה על החדשים

  מששאת:
. מה ראו חכמים או בושים

לומר אם מכרה ותה הבעל 
מוציא מיד הלקוחות כדתן 

  לקמן במתי':
. כגון עד שלא שאת

ם לכך ואחר משתארסה או קוד
כך שאת: ה''ג ר''ג אומר אם 

  מכרה ותה קיים:
  . ששאה:הואיל וזכה באשה

. שפלו לה על החדשים
  משיסת:

  . בגמרא מפרש:הידועים לבעל
 

 גמ' 
. הרי מאי שא רישא דלא פליגי

תארסה ומשום דפלו לה קודם 
  לכן הורע כוחו:

. עדיין לא היה בזכותה פלו
בה אלא היא זכאי בשלה ולא 

  עצמה:
  . כבר זכה בה ובכסיה:בזכותו

. דאירוסין אימר בזכותו כו'
עושה ספק ישואין שמא תבא 

 לידי ישואין שמא לא תבא:
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י ְיהּוָדהָאַמר " ְמִליֵאל: ָאְמרּו ִלְפֵני ַרּבִ ן ּגַ   .  "ַרּבָ
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
י ְיהּוָדה ַא  הלְּ ַרּבִ ִחּלָ     ,ַכתְּ

    :אוֹ 
  יֲעַבד? ּדִ ַא 
  

ַמע  עח,ב א ׁשְ    :תָּ
ַתְנָיא:     ּדְ

י ְיהּוָדהָאַמר "     :ַרּבִ
ְמִליֵאלָאְמרּו ִלְפֵני  ן ּגַ ּתֹו,    :  ַרּבָ ּתֹו ְוזֹו ִאׁשְ   הֹוִאיל ְוזֹו ִאׁשְ

ֵטל   ֵטל!   -זֹו ִמְכָרּה ּבָ   ַאף זֹו ִמְכָרּה ּבָ
ים,    ָאַמר ָלֶהן:  ים ָאנּו ּבֹוׁשִ   ַעל ַהֲחָדׁשִ

ִנים? ׁשָ ִלים ָעֵלינּו ֶאת ַהּיְ ם ְמַגְלּגְ ַאתֶּ א ׁשֶ     ."ֶאּלָ
ּה  ַמע ִמיּנָ   ִדיֲעַבד ָקָאַמר,  :ׁשְ

  
ּה.  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

  
ְנָיא:    תַּ

ן ֲעַקְבָיאָאַמר " י ֲחִניָנא ּבֶ   : ַרּבִ
ְמִליֵאל ַלֲחָכִמים,   ן ּגַ יָבן ַרּבָ ְך ֵהׁשִ   לֹא ּכָ

יָבן:  ְך ֵהׁשִ א ּכָ אי  ֶאּלָ ְעָלּה ַזּכַ ן ּבַ ּכֵ ְנׂשּוָאה ׁשֶ ם ּבִ ְמִציָאָתּה     :לֹא ִאם ָאַמְרתֶּ    ,ּבִ
ה ָיֶדיָה      ,ּוְבַמֲעׂשֵ

  ּוַבֲהָפַרת ְנָדֶריָה, 
איּתֹ ְעָלּה ַזּכַ ֵאין ּבַ ֲארּוָסה ׁשֶ    ,ְמִציָאָתּה לֹא ּבִ   :אְמרּו ּבַ

ה ָיֶדיָה  ַמֲעׂשֵ     ,ְולֹא ּבְ
ֲהָפַרת ְנָדֶריָה!    ְולֹא ּבַ

את ֵ ּלא ִנׂשּ י, ָמְכָרה ָלּה ַעד ׁשֶ     .ָאְמרּו לֹו: ַרּבִ
ְך ָמְכָרה  את ְוַאַחר ּכָ ֵ   ַמהּו?   -ִנׂשּ

ים.  וְ  - ַאף זֹו מֹוֶכֶרת ְונֹוֶתֶנת   ָאַמר ְלהּו:    ַקּיָ
ָכִסים?!   ּנְ ה ּבַ ה, לֹא ִיְזּכֶ ָ ִאׁשּ   ָאְמרּו לֹו: הֹוִאיל ְוָזָכה ּבָ

ין,      ָאַמר ָלֶהם:  ים ָאנּו ּבֹוׁשִ   ַעל ַהֲחָדׁשִ
ִנים?! ׁשָ ִלין ָעֵלינּו ֶאת ַהּיְ ם ְמַגְלּגְ ַאתֶּ א ׁשֶ     ".ֶאּלָ

  
ַנן:     ְוָהֲאַנן תְּ

ּלֹ " אתַעד ׁשֶ ֵ את ,א ִנׂשּ ֵ     :ְוִנׂשּ
ן  ְמִליֵאלַרּבָ ים -אֹוֵמר: ִאם ָמְכָרה וָנְתָנה  ּגַ   !  "ַקּיָ

  
  :  ַרב ְזִבידָאַמר 
ֵני:  ים – מֹוֶכֶרת ְונֹוֶתֶנת "תְּ   .  "ְוַקּיָ

  
א  ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ְמִליֵאל,   -ָהא  ן ּגַ ַרּבָ א ּדְ יּבָ י ְיהּוָדה ַאּלִ   ַרּבִ
א  -ָהא  יּבָ ן ֲעַקְבָיא ַאּלִ י ֲחִניָנא ּבֶ ְמִליֵאל.  ּדְ ַרּבִ ן ּגַ   ַרּבָ

  
אי? ּמַ ית ׁשַ ּבֵ ן ֲעַקְבָיא ּכְ י ֲחִניָנא ּבֶ     !ְוַרּבִ

  
  ָהִכי ָקָאַמר: 

ָבר  ל ַעל ּדָ אי ּוֵבית ִהּלֵ ּמַ ית ׁשַ   ֶזה. לֹא ֶנְחְלקּו ּבֵ
  
  

מּוֵאלוּ  ַרב ְרַוְייהּו:   ׁשְ ָאְמִרי תַּ   ּדְ
ּלֹ  ְפלּו ָלּה ְנָכִסים ַעד ׁשֶ ּנָ ין ׁשֶ     , א ִנְתָאְרָסהּבֵ

ת ְתָאְרָסה ְוִניּסֵ ּנִ ֶ ְפלּו ָלּה ְנָכִסים ִמׁשּ ּנָ ין ׁשֶ קֹוחֹות.   - ּבֵ ד ַהּלָ ַעל מֹוִציא ִמּיַ   ַהּבַ

 רש"י
. הך רבן דאמרו איבעיא להו

  לו:
. פליגי ואמרי אמאי אלכתחלה

מוכרת לכתחלה לב''ש הואיל 
וזכה באשה שאירסה לא יזכה 
בכסיה אבל אדיעבד מודו 
כב''ה: או דלמא אדיעבד מי 

 פליגי ובעי למימר מכרה בטל: 
תא שמע אמר רבי יהודה כו' 

  . שואה:הואיל וזו אשתו
. ארוסה מה שואה וזו אשתו

פלו לה מששאת מכרה בטל 
תין הבעל מוציא כדקתי במתי

  כו':
. שפלו לה כשהיא ארוסה אף זו

יהא מכרה בטל ואפי' כשהיא 
  עודה ארוסה:

. שאתם אמר להם על החדשים
אומרים עליהם מה זו מכרה 
בטל או בושים על מה שאמרו 
בטל אלא שאתם אומרים לי 
עליהם מה זו מכרה בטל כו' ולא 
גרסין אמר להם אף זו לא 

  וספתא:תמכור וכן מצאתי בת
. מדקאמרי ליה אף זו שמע מיה

מכרה בטל שמע מיה דיעבד מי 
  קשיא להו:

. בעוד שדו לפיו לא כך השיבן
במוכרת בעודה ארוסה לא כך 
הוצרך להשיבם על החדשים או 
בושים שהרי תשובה צחת יש 
כאן שיש להפריש בין ארוסה 
לשואה וכן השיבן עליה לא אם 

 אמרתם כו':
. לבדו אלא בהפרת דריהולא 

אם כן אביה עמו דתן אביה 
  ובעלה מפירין דריה:

אמרו לו רבי מכרה עד שלא 
. ראין דבריך במוכרת יסת

  בעודה ארוסה:
. כסים יסת ואחר כך מכרה

  שפלו לה קודם ישואין מהו:
אמר להן אף זו מוכרת וקיים 

. אמרו לו הואיל וזכה באשה
הפרת למציאתה ולמעשה ידיה ו

דריה לא יזכה בכסים שתיקו 
לאכול פירותיהן בחייה והיאך 
מכרה קיים: ה''ג והא אן תן 
עד שלא שאת ושאת רבן 
גמליאל אומר אם מכרה ותה 
קיים אמר רב זביד תי מוכרת 

  וותת וקיים:
. ורב פפא אמר לא קשיא כו'

מתי' [דקתי אם מכרה] רבי 
יהודה היא דאיהו מסיק ואמר 

ה [דסבירא ליה אליבא דרבן ל
גמליאל אפי' בעודה ארוסה לא 
תמכור לכתחילה וכל שכן 
בשאת קודם מכירה] ואף על גב 
דאיירי רבי חיא בסיפא לאו 
דמודה לרבי יהודה דרבן 
גמליאל אם מכרה אית ליה אלא 
מוכרת לכתחילה ומאי דלא 
פריש רבי חיא במתיתין פריש 

  בברייתא:
בן עקביא דאמר ה''ג ורבי חיא 

. בתמיה דהא כמאן כבית שמאי
בית הלל אפילו במוכרת 
באירוסין אמרי לכתחילה לא 
ואם בא לוקח לבית דין לימלך 
אמרין ליה לא תיזבון כ''ש 

  משישאת:
. אלא לכתחילה לא חלקו

 תמכור:
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ַמאן?     ּכְ

י ְיהּוָדהּדְ  ַרּבִ     ,לֹא ּכְ
ן ֲעַקְבָיא!   י ֲחִניָנא ּבֶ ַרּבִ   ְולֹא ּכְ

  
ַרּבֹוֵתינּו,  ָאְמִרי ּכְ   ִאיְנהּו ּדְ

ַתְנָיא:     ּדְ
  ַרּבֹוֵתינּו ָחְזרּו ְוִנְמנּו,  "

ּלא  ְפלּו ָלּה ַעד ׁשֶ ּנָ ין ׁשֶ ְתָאֵרסּבֵ     ,תִּ
ת ְתָאְרָסה ְוִניסֵּ ּנִ ֶ ְפלּו ָלּה ִמׁשּ ּנָ קֹוחֹות - ּוֵבין ׁשֶ ד ַהּלָ ַעל מֹוִציא ִמּיַ   . "ַהּבַ

  
  
  

 רש"י
 . ואחר כך מכרה:ויסת

 



ה ֶׁשָּנְפלּו –מסכת כתובות פרק ח'     ""ָהִאׁשָּ
399

        עח, ב עח, ב עח, ב עח, ב  .3
ת ֵאּלּו ְוֵאּלּו מֹוִדים יסֵּ ּנִ ֶ   .  "ִמׁשּ

  
א?   ַנת אּוׁשָ ֵניָנא ְלַתּקָ   ֵליָמא תָּ

  

ָאַמר  י ֲחִניָנאּדְ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ     :ַרּבִ
ִנְכֵסי ְמלֹוג  ְכָרה ּבְ ּמָ ה ׁשֶ ָ א ִהְתִקינּו: ָהִאׁשּ אּוׁשָ י ַבְעָלּה ּוֵמָתהּבְ ַחּיֵ קֹוחֹות.   - ּבְ ד ַהּלָ ַעל מֹוִציא ִמּיַ     ַהּבַ

  
יָה וְלֵפירֹות,   -  ַמְתִניִתין ַחּיֶ   ּבְ

א  ַנת אּוׁשָ ּקָ ל ַקְרַקע ּוְלַאַחר ִמיָתה.   -תַּ גּוָפּה ׁשֶ   ּבְ
  

 רש"י
. קאמר הבעל מתי' בחייה

מוציא כדי לאכול פירות בחייה 
ולאחר מותה יחזיר הקרקע 
ללוקח ואפי' מתה בחייו לא 

ואתו באושא ותקון ירשה הבעל 
דאפילו גופה של קרקע יורש 

 הבעל:
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את"[  ֵ ׂשּ ּנִ ֶ     -  ָנְפלּו ָלּה ִמׁשּ

ִאם ָמְכָרה וָנְתָנה  :ֵאּלּו ְוֵאּלּו מֹוִדים קֹוחֹות -ׁשֶ ד ַהּלָ ַעל מֹוִציא ִמּיַ ַהּבַ     .ׁשֶ
את ֵ ּלא ִנׂשּ את  ,ַעד ׁשֶ ֵ ְמִליֵאל  - ְוִנׂשּ ן ּגַ ים –אֹוֵמר: ִאם ָמְכָרה ָנְתָנה  ַרּבָ   .  ַקּיָ

 ...[ .  
ְמעֹון י ׁשִ ין ְנָכִסים ַרּבִ     :ִלְנָכִסים[  חֹוֵלק ּבֵ

ַעל   דּוִעין ַלּבַ ְמּכֹור  - ְנָכִסים ַהּיְ     ,לֹא תִּ
ֵטל.   -ְוִאם ָמְכָרה ָנְתָנה    ּבָ

ַעל  ֵאיָנן ְידּוִעין ַלּבַ ְמּכֹור,    - ׁשֶ   לֹא תִּ
ים – ָנְתָנה ְוִאם ָמְכָרה וְ    ]. "ַקּיָ

  
ֵאיָנן ְידּוִעין"ּלּו ֵהן יְוֵא  "ְידּוִעין"ּלּו ֵהן יֵא    ?  180180180180" ׁשֶ
  

י ָאַמר  י ֲחִניָנאַרּבִ ַרּבִ   :  יֹוֵסי ּבְ
  ְמַקְרְקֵעי,  - "ְידּוִעין"
ֵאיָנן ְידּוִעין" ְלְטִלין.   - "ׁשֶ   ִמּטַ
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

  ֵהן.    "ְידּוִעין" –ֵאּלּו ְוֵאּלּו 
ֵאיָנן ְידּוִעין"ּלּו ֵהן יְוֵא    ?  " ׁשֶ

ם.   ְמִדיַנת ַהּיָ אן ְוָנְפלּו ָלּה ְנָכִסים ּבִ ֶבת ּכָ ּיֹוׁשֶ ל ׁשֶ   ּכָ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי:     תַּ
ם" ְמִדיַנת ַהּיָ אן ְוָנְפלּו ָלּה ְנָכִסים ּבִ ֶבת ּכָ ּיֹוׁשֶ ל ׁשֶ ֵאיָנן ְידּוִעין: ּכָ   .  "ֵאּלּו ֵהן ׁשֶ
  

ַתְבְרִחיְנהּו ְלִנְכָסּה  ָבֲעָיא ּדְ ָתא ּדְ ְבָרּה ַהִהיא ִאיתְּ ּה,    - ִמּגַ יְנהּו ִלְבַרתָּ ַתְבתִּ   ּכְ
    ,ִאיְנִסיָבה

ה. ְרׁשָ    ְוִאיּגַ
יּה ּדְ    עט,א   ,  ַרב ַנְחָמןֲאַתאי ְלַקּמֵ

ָטָרא.   ַרב ַנְחָמןְקָרֵעיּה    ִלׁשְ
  

יּה ּדְ  ַרב ָעָנןֲאַזל    ,  ָמר עּוְקָבאְלַקּמֵ
יָאַמר ֵליּה: ֲחִזי ָמר ַנְחָמן ַחְקָלָאה ֵהיִכי  ֱאיָנׁשֵ ָטֵרי ּדֶ     !ְמָקַרע ׁשְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

עּוְבָדא ֵהיִכי ֲהָוה?     ֵאיָמא ִלי ִאיִזי, ּגּוָפא ּדְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ָהִכי ְוָהִכי ֲהָוה.  

  
  ָאַמר ֵליּה: 

? ַטר ַמְבַרַחת ָקא ָאְמַרתְּ     !ׁשְ
ר ִאיִדיָהִכי ָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ֲחִניָלאי ּבַ   :  ׁשְ

ַטר ַמְבַרַחת ְלָיִדי  הֹוָרָאה ֲאִני: ִאם ָיבֹ מֹוֶרה    ֶאְקָרֶעּנּו.  -א ׁשְ
  

  : ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבא ָאַמר ֵליּה 
  ַטֲעָמא ַמאי? 

יּה ְוָיֵהיב ְלַאֲחִריֵני,  ֵביק ִאיִניׁש ַנְפׁשֵ ָלא ׁשָ   ּדְ
י ְלַאֲחִריֵני,    ָהֵני ִמיּלֵ

ּה     ָיֵהיָבא!   -ֲאָבל ִלְבַרתָּ
  

  ֲאִפיּלּו ָהִכי,  
ּה ֲעִדיָפא ָלּה.   ּה ַנְפׁשָ ַרתָּ ְמקֹום ּבְ   ּבִ

  

 
ֵאיָנן ְידּוִעין? כתבי יד ודפוסים ישים כאן ובמקומות וספים. גירסת וילא:  180   ֵאּלּו ֵהן ְידּוִעין ְוֵאּלּו ֵהן ׁשֶ

 רש"י
. יש כסים רבי שמעון חולק כו'

קיים ויש כסים שמכרה 
  שמכרה בטל:

. ועל מת אותן ידועין מקרקעי
כסים שאה לפיכך מכרה בטל 
שהיה מצפה שתפול לה אותה 

  ירושה:
. לתבוע אתאי לקמיה דרב חמן

את בתה להחזיר לה והבת 
הוציאה שטר מתתה וקרעיה 

:''ר  
. איו בקי בדיין ומר חקלאה

  עוקבא אב ב''ד הוה:
. טלתי רשות אימורה הוראה 

מריש גלותא כדאמרי' בפ''ק 
דסהדרין (דף ה.) דמהי רשותא 
ולא יהבי רשותא אלא לבקי 

  בדבר:
. אם יבא שטר מברחת לידי

שירצה המקבל מתה להחזיק 
בכסים על פיו שלא להחזירם 
לותן אקרעו ולקמיה פריך. 
הואיל ולאו שטרא הוא היאך 

  הועיל להבריח:
מן כשקרע . רבא לרב חא''ל

אותו שטר היכי סמכת בהא 
  אדשמואל וקרעת ליה:

. אמר שמואל טעמא מאי
  אקרעו:

. דלא שביק אייש פשיה כו'
ולא גמר להקותו אלא בעוד 
שהוא דואג מאחרים שלא 

  יחזיקו בהם:
. בותתן לאיש כרי איכא ה''מ

  למימר דלא גמרה ואקיא:
. מתה אבל לברתה יהבה לה

  חלוטה:
. דתברחיהו לכסה דבעיא

אלמה היתה ובאת להשא 
והיתה מקדמת וותתן לבתה 
כדי להבריח זכות בעלה מהם 
שלא יזכה בהם והודיעה לעדים 
שאין מתה זו מתה אלא 
להבריח ולא שתזכה בהם הבת 

 אם תתאלמן היא או תתגרש: 
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  ִתיֵבי: ֵמי

ְעָלּה " ְבִריַח ְנָכֶסיָה ִמּבַ תַּ ה?    -ָהרֹוָצה ׁשֶ יַצד ִהיא עֹוׂשָ   ּכֵ
ים ַלֲאֵחִרים,   סִּ ַטר ּפַ   ּכֹוֶתֶבת ׁשְ

ְבֵרי  ְמִליֵאלּדִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   .  ַרּבָ
  אֹוְמִרים:   ֲחָכִמיםוַ 

ּה  -ָרָצה      ,ְמַצֵחק ּבָ

ְכּתֹוב לוֹ  תִּ ֶאְרֶצהֵמַהּיֹום  " :ַעד ׁשֶ   .  ""ְוִלְכׁשֶ
  ָכְתָבה ֵליּה ָהִכי,  ּדְ ַטֲעָמא 

ְתָבה ֵליּה ָהִכי    ָקַנְנִהי לֹוֵקַח!   -ָהא לֹא ּכָ
  

י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ּה  –ָהא  כּוּלָ     ,ּבְ
ִמְקָצָתּה.   -ָהא    ּבְ

  
ַעל!   ,ְוִאי לֹא ָקַנְנִהי לֹוֵקַח    ִניְקִניְנהּו ּבַ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ַעל,   ֵאין ְידּוִעין ַלּבַ ְנָכִסים ׁשֶ אּום ּכִ   ֲעׂשָ
ְמעֹון. י ׁשִ ַרּבִ א ּדְ יּבָ   ְוַאּלִ

   
  

 
  

 רש"י
. שטר פיוסים שטר פסים

שמפייסתו לקבל מתה זו 
להפקיע זכות בעלה קודם 
ישואין ולא שיזכה מקבל זה 

  בהם: אם רצה המקבל הזה:
  . ומחזיק בהן עולמית:מצחק בה

. בשטר זה מהיום עד שתכתוב
ולכשארצה יש כאן תוים לך 

הברחה מבעלה שאם בא לזכות 
תאמר אי רוצה [במתה ומצא 
קיימת למפרע ואם זה שכתב 
בשטר יבוא להחזיק תאמר איי 

  רוצה]:
  . תיובתא דשמואל:קהי לוקח

. כי אמר שמואל לא הא בכולה
קי בכותבת לו כל כסיה דכיון 
דלא שיירה מידי לפשה אם 

רה תתגרש אן סהדי דלא גמ
ומקיא והא דקתי רצה מצחק 

  בה בכותבת מקצתן:
ואי לא קהי לוקח לקיהו 

. לשמואל בכותבת כולן בעל
דאמר לא קי' כיון דלא קי מאי 
הברחה איכא ליקיהו בעל 
ויאכל פירות וירשה אם תמות 

  תחתיו:
. שהרי ככסים שאין ידועין

ע''מ שאין שלה שאה דסבור 
 שהמתה גמורה:
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    ַמְתִניִתין

ָסִפים  : ָנְפלּו ָלּה  ֶהן ַקְרַקע    -  ּכְ ַקח ּבָ     ,ִיּלָ
ירֹות.   -ְוהּוא    אֹוֵכל ּפֵ

  
ְרַקע ין ִמן ַהּקַ לּוׁשִ ירֹות ַהתְּ ֶהן ַקְרַקע  - ּפֵ ַקח ּבָ     ,ִיּלָ

ירֹות.   -ְוהּוא    אֹוֵכל ּפֵ
  

ְרַקע ּקַ ִרים ּבַ ירֹות ַהְמחּוּבָ י ֵמִאירָאַמר   - ּפֵ   : ַרּבִ
ִמין אֹוָתּה  ה ִהיא   ׁשָ מָּ ירֹותָיָפה ּבְ ּכַ     ,ּפֵ

ירֹות,   לֹא ּפֵ ה ִהיא ָיָפה ּבְ   ְוַכמָּ
ֶהן ַקְרַקע    - ְומֹוָתר  ַקח ּבָ     ,ִיּלָ

ירֹות.   -ְוהּוא    אֹוֵכל ּפֵ
  
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמים וַ 

ְרַקע  ִרים ַלּקַ ּלֹו,   -ַהְמחּוּבָ   ׁשֶ
ְרַקע  ין ִמן ַהּקַ לּוׁשִ ּה   –ְוַהתְּ ּלָ     ,ׁשֶ

ֶהן  ַקח ּבָ     ,ַקְרַקעְוִיּלָ
ירֹות.   -ְוהּוא    אֹוֵכל ּפֵ

  
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:   ַרּבִ

ה ּכֹ ּפָ ּיִ ְכִניָסָתּה ָמקֹום ׁשֶ יִציָאָתּה, הּוַרע ּכֹ -חֹו ּבִ   חֹו ּבִ
הּוַרע ּכֹ ְכִניָסָתּה ָמקֹום ׁשֶ ה ּכֹ -חֹו ּבִ יִציָאָתּה.  ִיּפָ   חֹו ּבִ

יַצד?     ּכֵ
ְרַקע ִרים ַלּקַ ירֹות ַהְמחּוּבָ ּלוֹ  – ְכִניָסָתּה ּבִ     :ּפֵ     , ׁשֶ

ּה.   -ּוִביִציָאָתּה  ּלָ   ׁשֶ
ְרַקע ין ִמן ַהּקַ לּוׁשִ ְכִניָסָתּה   :ְוַהתְּ ּה,   - ּבִ ּלָ   ׁשֶ

ּלוֹ  -ּוִביִציָאָתּה    . ׁשֶ
  

    ְּגָמָרא
יָטא ׁשִ י  :ּפְ תֵּ   ַאְרָעא.  - ַאְרָעא ְוּבָ

י ְוִדיְקֵלי תֵּ י.   - ּבָ תֵּ   ּבָ
יְקֵלי ְוִאיָלֵני יְקֵלי.   -  ּדִ   ּדִ
  ִאיָלֵני.   - ִאיָלֵני ְוגּוְפֵני

  
א וּ  א ְזַרְדתָּ ַכְווֵריַאּבָ יָרא ּדְ יָרא –ָאְמִרי ָלּה     :ּפֵ     ,ּפֵ

  ַקְרָנא.   -ְוָאְמִרי ָלּה 
  

ָתא:   ִמיּלְ ָלָלא ּדְ   ּכְ
ְזעֹו ַמֲחִליף  יָרא,  -ּגִ   ּפֵ

ְזעֹו ַמֲחִליף    ַקְרָנא.   -ֵאין ּגִ
  

י ֵזיָראָאַמר  ֲעָיאר ָאַמ  ַרּבִ י אֹוׁשַ איָאַמר  ַרּבִ י ַיּנַ     ,ַרּבִ
אְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר  י ַאּבָ ֲעָיא ָאַמר  ַרּבִ י אֹוׁשַ איָאַמר  ַרּבִ י ַיּנַ   :  ַרּבִ

ֱהַמת ְמלֹוג  ^  ַהּגֹוֵנב   עט,ב ה.   -ְוַלד ּבֶ ָ לּוֵמי ֵכֶפל ָלִאׁשּ ׁשְ ם תַּ ּלֵ   ְמׁשַ
  

ַמאן?     ּכְ
ַנן ַרּבָ     ,לֹא ּכְ

  ֲחַנְנָיה,  ְולֹא כַּ 
  

ַתְנָיא:     ּדְ
ֱהַמת ְמלֹוג " ַעל,   -ְוַלד ּבֶ   ַלּבַ

ְפַחת ְמלֹוג  ה.   - ְוַלד ׁשִ ָ   ָלִאׁשּ
הוַ  ּיָ ן ֲאִחי יאׁשִ   ָאַמר:  ֲחַנְנָיה ּבֶ

ֱהַמת ְמלֹוג ְוַלד ּבֶ ְפַחת ְמלֹוג ּכִ     ."ָעׂשּו ְוַלד ׁשִ

 רש"י
 מתי' 

. והקרן קיימת והוא אוכל פירות
לה שלא תיקו לו חכמים תחת 

  פירקוה אלא פירות:
. דקסבר מה אותה כו'שמין 

שגדל ברשותו הוו פירות ומה 
שלא גדל ברשותו הוי קרן לפיכך 
מה שדמי הקרקע יקרים עכשיו 
בשביל תבואה זו צריך ליתן לה 
דמים ויקו מהן קרקע ויאכל 

  הוא פירותיה:
. אף אלו שלא גדלו וחכ''א

ברשותו תורת פירות תו בהן 
  הואיל והקרקע קיימת לה:

  א לגרשה:. אם בביציאתה
פירות המחוברין לקרקע 

. כלומר בשעת בכיסתה שלו
פילתן שלו כרבן ובגמ' פריך 

  הייו ת''ק:
. המגרש את [ביציאתה שלה

אשתו והיו בכסים פירות 
מחוברין וטלת קרקעותיה עם 

  פירות שבהן:
. וילקח בהן בכיסתה שלה

קרקע והוא אוכל פירות]: 
וביציאתה שלו: דמה שקדם 

עודה תחתיו זכה בהן ותלש ב
  מדין פירות כסי מלוג:

 
 גמ' 

. פשיטא לי ארעא ובתי ארעא
פלו לה כספים ובאו ליקח לה 
קרקע זה אומר קרקע בת זריעה 
אי רוצה וזאת אומרת בתים 

  אי רוצה ליקח או איפוך:
. זבין מיייהו ששכרה ארעא

מרובה ואיה מרקבת ושיהם 
מעכבים הבעל יכול לומר דבר 

פירותיו מרובים אי חפץ וכן ש
אם בא הוא ליקח בית יכולה 
היא לומר איי רוצה בדבר 
שהוא כלה והולך והקרן 

  מתמעט:
. שכרן מרובה מדיקלי שהן בתי

  עשויין ליבש:
  . תמרים:דיקלי
  . שאר. אילות:אילי
  . יער לחתוך עצים:אבא

. אילות של עוזרדין ולא זרדתא
וקוצצין היו פריין חשוב להן 

  אותן לעצים:
. חפירה של דגים ופירא דכוורי

  שקורין ויויי''ר:
. אם פלו לה אמרי לה פירא

בירושה קציצת העצים ודגים 
שבחפירה הוא פריין והקרקע 

  הוא קרן:
. כולהו הוו קרא ואמרי לה

הואיל והעצים והדגים כלים 
והכל ימכר מיד וילקח בהן 
קרקע והוא אוכל פירות: אילן 

 גזעו מחליף:  אין
. שפלה לה ולד בהמת מלוג

  בהמה בירושה וילדה:
. ולא לבעל תשלומי כפל לאשה

קס''ד דקסבר אין הוולדות פירי 
אלא קרן וילקח בהן קרקע 
דחיישין שמא תמות האם 

  ויכלה הקרן:
. לקמן וולד שפחת מלוג לאשה

 מפרש טעמא:
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יָמא ִדְבֵרי ַהּכֹ   ל,  ֲאִפיּלּו תֵּ

יָרא  ַנן,   -ּפֵ ינּו ֵליּה ַרּבָ ּקִ   תַּ
ֵפיָרא  יָרא ּדְ ַנן.   -ּפֵ ינּו ֵליּה ַרּבָ ּקִ   לֹא תַּ

  
ָלָמא ְלֲחַנְנָיה  ׁשְ יַנן ְלִמיָתה.   - ּבִ לֹא ָחְייׁשִ   ַהְיינּו ּדְ

א ַנן ֶאּלָ י ְלִמיָתה   : ַרּבָ ֱהַמת ְמלֹוג ַנִמי לֹא,   -ִאי ָחְייׁשֵ   ֲאִפיּלּו ְוַלד ּבֶ
י ְלִמיָתה  ְפַחת ְמלֹוג ַנִמי!   -ְוִאי לֹא ָחְייׁשֵ   ֲאִפיּלּו ְוַלד ׁשִ

  
י ְלִמיָתה,     ְלעֹוָלם ָחְייׁשֵ

א עֹוָרּה.  ִאיּכָ ֵהָמה ּדְ אֵני ּבְ   ְוׁשָ
  

יאָאַמר  ר ִחּיָ מּוֵאלָאַמר  ַרב הּוָנא ּבַ   : ׁשְ
ֲחַנְנָיה.     ֲהָלָכה ּכַ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר  ָרָבאָאַמר 

מּוֵאל ָאַמר ׁשְ ב ּדְ ֲחַנְנָיה" :ַאף ַעל ּגַ   ,  "ֲהָלָכה ּכַ
ה   :מֹוֶדה ֲחַנְנָיה ְרׁשָ ִאם ִנְתּגָ ִמים  - ׁשֶ     ,נֹוֶתֶנת ּדָ

ית ָאִביָה.   ַבח ּבֵ ֵני ׁשֶ ן ִמּפְ   ְונֹוַטְלתָּ
  
  
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר  ָרָבאָאַמר 
    ,ֵעז ַלֲחָלָבּה   ִהְכִניָסה לֹו  

ָתּה      ,ְוָרֵחל ְלִגיזָּ
    ,ְוַתְרְנגֹוֶלת ְלֵביָצָתּה 

ֶרן.   - ְוֶדֶקל ְלֵפירֹוָתיו  ְכֶלה ַהּקֶ תִּ   אֹוֵכל ְוהֹוֵלְך ַעד ׁשֶ
  
  

  :  ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ִליָמא ָע  יָרא ָהֵוי,     -ְייָלא ֵליּה ּגְ   ּפֵ

ַכְלָיא.   יּה ְוָאֵזיל ַעד ּדְ י ּבֵ   ְמַכּסֵ
  

ַמאן?     ּכְ
  

א,   ּנָ י ַהאי תַּ   ּכִ
ַתְנָיא:     ּדְ

ַלח"    ,ַהמֶּ
ירֹות.   -ְוַהחֹול    ֲהֵרי ֶזה ּפֵ

ְפִרית,   ל ּגָ יר ׁשֶ   ּפִ
ל ָצִריף י ֵמִאיר    -  ַמְחּפֹוֶרת ׁשֶ   אֹוֵמר: ֶקֶרן,  ַרּבִ

ירֹות ֲחָכִמיםוַ        . "אֹוְמִרים: ּפֵ
  
  

 רש"י
  . גוף הוולד:פירא

  . כפל הבא עליו:פירא דפירא
. ואין הקרן כלה דאיכא עורה

  כולו:
. והבעל זכה שאם תגרשה

  בולדות שהן כפירות תלושין:
. לו האשה דמים ווטלת ותת

  בי שפחתה:
  . לאכול חלבה:עז לחלבה
. הן עיקר שלה להכי לגיזותיה

קט להו והוא הדין דשקיל חלב 
  וולדות:

. דגבי בהמה איכא אוכל והולך
עורה וגבי תרגולת איכא וצה 
וגבי דקל כשייבש איכא עציו 

הו אבל הי כולהו פירות י
שמתחדשין תמיד ודרך האתם 

  היא:
. טלית בכסי עיילא ליה גלימא

מלוג אף על פי שלא שמאתו 
[בכתובה] בכסי צאן ברזל 

  וצריך להיות קרן שמור לה:
. כסויו שמכסה הימו פירא הוי

  הן פירותיו:
. ומיכסי ואזיל ביה עד דכלי

  והשחקין יהיו לה לקרן:
. אמרה רב חמן להא כמאן

  פורתא הוי ליה קרא: דשיורא
. רבן דפליגי כי האי תא

  אדר''מ:
. פלה לה ירושה על המלח והחול

שפת הים חריצין עשויין שמי 
הים כסים בהן והחמה 
מייבשתן ועושין מלח והן 
משרפות מים האמורין במקרא 
(יהושע יא) ומתרגמין חריצי 

  ימא:
. מקום שוטלין חול והחול
  לבין:
. ולא אמרין ימכר פירותה''ז 

אותו מקום וילקח בהן קרקע בר 
זריעה לפי שאין פריו כלה לעולם 

  ובהא מודה ר''מ:
. גומא שחופרין פיר גפרית

הימה גפרית וכן מחפורת של 
צריף אלו''ם בלע''ז שצובעין בהן 
בגדים ומשי וחופרים אותו 
בקרקע וסופו לכלות ולהגיע 

  ליסוד קרקע בעלמא:
. וימכר וילקח קרן ר''מ אומר

  בדמיו קרקע לפי שפריו כלה:
. ומקום הגומא וחכ''א פירות

יהיה לה לקרן ומזה יאכל הבעל 
עד שיכלה שזה פריו ודרך האתו 
והוא הדין לגלימא ולא דמו 
לכספים ופירות התלושין 
שאכלין מבלי שיור וכל . פרוטה 
ופרוטה הואיל ואין עושים פרי 

 הויא קרן לעצמה:
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        עט, ב עט, ב עט, ב עט, ב  .6
ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:   ַרּבִ

ה ּכֹחוֹ  ּפָ ּיִ ְכִניָסָתּה [  ָמקֹום ׁשֶ יִציָאָתּה,  הּוַרע ּכֹ -ּבִ   חֹו ּבִ
הּוַרע ּכֹ ְכִניָסָתּה ָמקֹום ׁשֶ ה ּכֹ -חֹו ּבִ יִציָאָתּה ִיּפָ    ]."חֹו ּבִ

  
א!  א ַקּמָ ּנָ ְמעֹון ַהְיינּו תַּ י ׁשִ   ַרּבִ

  
  : ָרָבאָאַמר 

יַנְייהּו.   א ּבֵ ַעת ְיִציָאה ִאיּכָ ׁשְ ִרין ּבִ   ְמחּוּבָ
  
  

 רש"י
  . חכמים:הייו ת''ק

. דלא מחוברים בשעת יציאה
איירו בהו רבן לית להו הא 
דאמר ר''ש ביציאתה שלה 
דקסברי מה שגדל ברשותו שלו 
ותלוש בשעת יציאה ליכא 

שלה למימר דפליגי עליה וימרו 
דכיון דתלשן הכל מודים שזכה 

 בהן:
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        עט, ב עט, ב עט, ב עט, ב  .7
    ַמְתִניִתין

    ,ֲעָבִדים  ָנְפלּו ָלּה  
ָפחֹות ְזֵקִנים  ְכרוּ  –ּוׁשְ     ,ִימָּ

ַקח ֵמֶהן ַקְרַקע     ,ְוִיּלָ
ירֹות.   -ְוהּוא    אֹוֵכל ּפֵ

  
ן  ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְמִליֵאלַרּבָ   אֹוֵמר:  ּגַ

ְמּכֹור,     לֹא תִּ
ית ָאִביָה.   ַבח ּבֵ ֵהן ׁשֶ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

  
    ,ֵזיִתים  ָנְפלּו ָלּה  

ְכרוּ   - ּוְגָפִנים ְזֵקִנים       ,ִימָּ
ֶהן ַקְרַקע ַקח ּבָ     ,ְוִיּלָ

ירֹות.     ְוהּוא אֹוֵכל ּפֵ
  

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְמּכֹור,     לֹא תִּ
ֵהן  ֵני ׁשֶ ית ָאִביָה ִמּפְ ַבח ּבֵ   .  ׁשֶ

  

    ְּגָמָרא
ֲהָנאָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרב ּכָ

ּה,   ּלָ ֶדה ׁשֶ ׂשָ ְפלּו ּבְ ּנָ   ַמֲחלֹוֶקת ׁשֶ
ּה  ּלָ ֵאיָנּה ׁשֶ ֶדה ׁשֶ ׂשָ ְבֵרי ַהּכֹ  -ֲאָבל ּבְ ְמּכֹור, ּדִ   ל תִּ

ְלָיא ַקְרָנא.   ָקא ּכַ ּום ּדְ   ִמׁשּ
  

  : ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 
ֵמי ּוְפִליִגי!   ּה ּדָ ּלָ ֵאיָנּה ׁשֶ ֶדה ׁשֶ ִכי ׂשָ ָפחֹות ּדְ   ֲהֵרי ֲעָבִדים ּוׁשְ

  
ַמר:  ַמר ָהִכי ִאיתְּ א ִאי ִאיתְּ   ֶאּלָ

ֲהָנאָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרב ּכָ
ּה,   ּלָ ֵאיָנּה ׁשֶ ֶדה ׁשֶ ׂשָ   ַמֲחלֹוֶקת ּבְ

ּה   ּלָ ֶדה ׁשֶ ׂשָ ְבֵרי ַהּכֹ -ֲאָבל ּבְ ְמּכֹור, ּדִ   ל לֹא תִּ
ית ָאִביָה.   ַבח ּבֵ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

  
  

 רש"י
 מתי' 

  . יכולה היא לעכב:לא תמכור
 

 גמ' 
. דזיתים וגפים בשדה מחלוקת

שלה שפל לה הקרקע עם 
זיתים הוי לה האילות דכי יבשי 

  קרקע לקרן:
. כגון אבל בשדה שאיה שלה

שהיו לאביה זיתים שקה בלא 
קרקע על מת שיהיו בקרקע 
המוכר והלוקח יאכל פירות עד 

  שיבשו:
. וילקח בהן דברי הכל תמכור

קרקע ואין אחד מהן יכול לעכב 
במכירתן שאין כאן שבח בית אב 

  היכא דכליא קרא:
דכי  .והא עבדים ושפחות כו'

מייתי כליא קרא לגמרי ופליגי 
דכל זמן דהן קיימין הויא לה 

 ולבית אביה. לשם ולתפארת:
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        פ, א פ, א פ, א פ, א         – – – – עט, ב  עט, ב  עט, ב  עט, ב   .8
    ַמְתִניִתין

ּתוֹ      :ַהּמֹוִציא הֹוָצאֹות ַעל ִנְכֵסי ִאׁשְ
ה ְוָאַכל ִקיְמָעא  הֹוִציא     ,ַהְרּבֵ

ה הֹוִציא הֹוִציא - ִקיְמָעא ְוָאַכל ַהְרּבֵ ֶ     ,ַמה ׁשּ
ָאַכל ָאַכל.   ֶ   ּוַמה ׁשּ

ה הֹוִציא,      - הֹוִציא ְולֹא ָאַכל  מָּ ַבע ּכַ ָ   ִיׁשּ
  . ְוִיּטֹול

  

    ְּגָמָרא
ה ִקיְמָעא?    ְוַכּמָ

  
י ַאִסיָאַמר    : ַרּבִ

רֹוֶגֶרת ַאַחת,     ֲאִפיּלּו ּגְ
בֹוד.   ֶרְך ּכָ ֲאָכָלּה ּדֶ   ְוהּוא ׁשֶ

  
א ָאַמר  פ,א  י ַאּבָ     :ַרּבִ

י ַרבָאְמִרי  ַתְמֵרי.  ּבֵ יְגָרא ּדְ   : ֲאִפיּלּו ׁשִ
  
  

ֵעי  יָביּבָ   :  ַרב ּבֵ
ַתְמֵרי ַמאי?    חּוְבָצא ּדְ

  
יקּו.    תֵּ

  
  

בֹוד  ֶרְך ּכָ   ַמאי?   - לֹא ֲאָכָלּה ּדֶ
  

אָאַמר    : עּוּלָ
ּה   ִליִגי ּבָ ַמַעְרָבאּפְ ֵרי ֲאמֹוָרֵאי ּבְ   : תְּ

ר,   ִאיּסָ ּכְ   ַחד ָאַמר: ּבְ
ְכִדיָנר.     ְוַחד ָאַמר: ּבִ

  
  

ִדיָתאָאְמִרי  יֵני ְדּפּוְמּבְ ּיָ   :  ּדַ
ֲחִביֵלי ְזמֹורֹות.   ַרב ְיהּוָדהֲעַבד    עּוְבָדא ּבַ

  
  ַרב ְיהּוָדה ְלַטֲעֵמיּה,  

ָאַמר    : ַרב ְיהּוָדהּדְ
  ָעְרָלה,   ֲאָכָלּה  

ִביִעית     ,ׁשְ
ְלַאִיםוְ    ֲהֵרי זֹו ֲחָזָקה.   - ּכִ

  
  
  

 רש"י
 מתי' 

  . אם גירשה:מה שהוציא הוציא
 

 גמ' 
רבי אבא אמר אפי' שיגרא 

. תמרים ידוכין יחד דתמרי
כדרך שדורסין תאים יחד 
ליטראות ליטראות אף אלו כן 
ומיקרי שיגרא ואי שמעתי 
שיגרא טרויות כמין אשכול 
תמרים וקשיא לי מאי אפי' דרבי 
אבא הא גרוגרות גריעי מתמרים 
כדתן אכל גרוגרות ושילם 
תמרים תבא עליו ברכה ואי הוה 
גרסי' להא דרבי אבא ברישא 
מקמי דר' אסי לא הוה קשיא לי 
מידי יש ספרים משובשים 
וכתוב בהן וכמה הרבה אמר ר' 

היא זו אבא כו' וגירסת שוטים 
כמה הרבה למאי הלכתא 
איבעיא להו ומאי פקא לן מיה 
כל כמה דהוי יותר על גרוגרת 

  אחת הוי הרבה עד לעולם:
. לאחר שעשו בהן חובצא דתמרי

שכר ושאר הפסולת אי מי 
ידוכין הרבה כדי לעשות מהן 

  שכר:
. בכמה לא אכלה דרך כבוד מאי

  הויא אכילה:
  . שוה איסר:בכאיסר

. רב פפא בר דפומבדיתאדייי 
שמואל בפ''ק דסהדרין (דף 

  יז:):
. דחשבה עבד רב יהודה עובדא

אכילה בחבילי זמורות שהן 
מאכל לפילין והאכיל מהן הבעל 
לבהמתו וגירש את אשתו ואמר 

  רב יהודה מה שאכל אכל:
. לוקח שי ערלה שאין אכלה

האתן אלא בזמורות שהפרי 
אסור בהאה או שביעית שהוא 

פקר או שזרעה כלאים ה
  והזמורות לא אסרו:

. עולין לו למין הרי זו חזקה
שלש שים אי אחת מהשלש 
שים אחת מאלו: הרי זו חזקה 

 גרסין הכא ובבבא בתרא:
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אָאַמר  ַרב ַיֲעקֹבָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ה   ּתֹו ְקַטּנָ ֵמי.  -ַהּמֹוִציא הֹוָצאֹות ַעל ִנְכֵסי ִאׁשְ מֹוִציא ַעל ִנְכֵסי ַאֵחר ּדָ   ּכְ
  

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  

לֹא ִניְפְסִדיְנהּו.   י ֵהיִכי ּדְ א ּכִ ְנתָּ ּקַ ַנן תַּ ּה ַרּבָ   ָעְבדּו ּבָ
  

י חֹוַזאי,  ע ֵמָאה זּוֵזי ּבֵ ָנְפלּו ָלּה ַאְרּבַ ָתא ּדְ   ַהִהיא ִאיתְּ
ע ֵמָאה.   ית ֵמָאה ַאְייֵתי ַאְרּבַ יק ׁשִ ְבָרא ַאּפֵ   ָאֵזיל ּגַ

ָקָאֵתי ִאיְצְטִריְך ֵליּה ַחד זּוָזא  ֲהֵדי ּדְ ְייהּו.  ּבַ ַקל ִמּנַ   ְוׁשָ
  

יּה ּדְ  י ַאִמיֲאָתא ְלַקּמֵ   , ַרּבִ
הֹוִציא הֹוִציא,    ָאַמר ֵליּה:  ֶ   ַמה ׁשּ

ָאַכל ָאַכל.   ֶ   ּוַמה ׁשּ
  

ַנןָאְמרּו ֵליּה  י ַאִמילְ  ַרּבָ   :  ַרּבִ
יָרא,   ָקָאֵכיל ּפֵ   ָהֵני ִמיֵלי ֵהיָכא ּדְ
  ! ָהא ַקְרָנא ָקָאֵכיל ְוהֹוָצָאה ִהיא

   
ןִאם  ה הֹוִציא, ְוִיּטֹול"ֲהָוה ֵליּה  ,ּכֵ מָּ ַבע ּכַ ָ   . "הֹוִציא ְולֹא ָאַכל, ִיׁשּ

  
  
  

 רש"י
. יתומה שהשיאתה אשתו קטה

  אמה ואחיה יכולה למאן:
. ואם שמוציא על כסי אחר

מיאה בו שמין לו שבח שהשביח 
  ווטל כמשפט אריסי המדיה:

. עבדו ליה רבן הך תקתא
  כאריס:דשמין לו 

. שלא כי היכי דלא ליפסדיהו
יכסיף ויקלקל הקרקעות ויאכל 
ולא ישביח שדואג שמא תמאן 
וכיון דשיימין ליה כאריס תו 
לא מפסיד להו מימר אמר שמא 
לא תמאן ואם תמאן הרי אטול 

  שבחי לפי עמלי:
. שם מקום והיה רחוק חוזאי

הימה והיה מפיק עליה שית 
 מאה בהולכת הדרך משלו:
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ה הֹוִציא ְוִיּטֹול" מָּ ַבע ּכַ ָ   .  "ִיׁשּ
  

י ַאִסיָאַמר    : ַרּבִ
ֶנֶגד הֹוָצָאה.   ַבח ּכְ ׁש ׁשֶ ּיֵ   ְוהּוא ׁשֶ

  
  ְלַמאי ִהְלְכָתא?  

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ַבח ָיֵתר ַעל הֹוָצָאה  ִאם ָהָיה ׁשֶ בּוָעה.  -ׁשֶ לֹא ׁשְ   נֹוֵטל ֶאת ַההֹוָצָאה ּבְ
  

  :  ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ן ָאֵתי ְלִאיֲערּוֵמי!    ִאם ּכֵ

  
א ָאַמר    :  ָרָבאֶאּלָ

ִאם  ַבחׁשֶ ֶ     ,ָהְיָתה הֹוָצָאה ְיֵתיָרה ַעל ַהׁשּ
ַבח יעּור ׁשֶ א הֹוָצָאה ׁשִ בּוָעה.   ,ֵאין לֹו ֶאּלָ ׁשְ   ּוּבִ

  
  
  

 רש"י
. הוא שהיה שבח כגד יציאה

  דאמרי' ישבע ויטול:
. קאמר והוא למאי הלכתא

שהיה שבח כגד יציאה לאקולי 
עליה דאי איכא שבח טפי לא בעי 

לאחמורי עליה שבועה או 
ולמימר דאי יציאה יתירה לא 
שקיל אלא כשיעור שבח ואפילו 
בשבועה לא אמרי' ישבע כמה 

  הוציא ויטול:
. ואמר בציר אתי לאיערומי

משבחא פורתא דלישקול בלא 
שבועה ואע''ג דלא אפיק כולי 

  האי:
. הא דרבי יוסי אלא אמר רבא

לאחמורי עליה אתא ולומר 
ח שאם יציאה יתירה על שב

שהשביחה לא אמרין יטול כל 
מה שהוציא אלא מן היציאה 

  יחזירו לו שיעור השבח:
. שישביעוהו שכך ובשבועה

 הוציא:
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ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

יו  ְחתָּ הֹוִריד ֲאִריִסין תַּ ַעל ׁשֶ   ַמהּו?   -ּבַ
  

ַעל ְנֵחית,   ּבַ א ּדְ ְעתָּ   ַאּדַ
יקּו ְלהּו,   ּלֵ ַעל ִאיְסתַּ יק ֵליּה ּבַ ּלֵ   ִאיְסתַּ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ַאְרָעא ְנֵחית  א ּדְ ְעתָּ     ,ַאּדַ

י ַקְייָמא ַלֲאִריֵסי ַקְייָמא?    ְוַאְרָעא ּכִ
  

ר ַרב ָחָנןַמְתִקיף ָלּה    :  ָרָבא ּבַ
ּלֹ  ֵדה ֲחֵבירֹו ּוְנָטָעּה ׁשֶ ָנא ֵמַהּיֹוֵרד ְלתֹוְך ׂשְ ְרׁש ַמאי ׁשְ ְחּתֹוָנה! א ּבִ ִמין לֹו ְוָידֹו ַעל ַהתַּ     ּות, ׁשָ

  
ָטַרח,   -ָהָתם  א ִאיִניׁש ּדְ   ֵליּכָ
ָטַרח.   -ָהָכא  ַעל ּדְ א ּבַ   ִאיּכָ

  
  ַמאי ָהֵוי ֲעָלּה?  

  
ַע ָאַמר  ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ   : ַרב הּוָנא ּבְ
ַעל ָאִריס הּוא    ָחֵזיַנן: לְּ  - ִאי ּבַ ַעל ִאְסתַּ ק ֵליּה ּבַ ּלַ   קּו ְלהּו.  ִאיְסתַּ

ַעל ָלאו ָאִריס הּוא   ַאְרָעא ַלֲאִריֵסי ַקְייָמא.  -  ִאי ּבַ
  
  

 רש"י
. בכסי אשתו שהוריד אריסין

ליטול מחצה או שליש ועמד 
  וגרשה משאכל קימעא:

. שיטלו האריסין כפי מהו
  שבחם:

הוא . אדעתא דבעל חית
הכיסם ולא היא וכי איסתלק 
ליה בעל איסתלקו איהו ולא 
שקלי מידי כי דייה דמה 
  שהוציא הוציא ומה שאכל אכל:

. אם לא הורידם לאריסי קיימא
הבעל היתה היא מורידה לתוכה 

  אריסין:
. שמין לו וידו על התחתוה

ליטול היציאה כשיעור שבח 
כדאמר בב''מ בהשואל והכא 

  לסלוקי בלא כלום:אמר בעי 
. ראה זה שלא ליכא למאן דטרח

היה איש משביחן וירד להן ומה 
הפסידן הלכך יציאה שיעור 

  שבח מיהת יהיב ליה:
. שיטריח בהן הכא איכא בעל

ואמרה להו אי לא חתיתו אתון 
איהו עביד ולא הוה שקיל 

  השתא מידי:
. ויודע אי בעל זה אריס הוא

לו בטיב אריסות שאם לא ירדו א
  היה הוא עצמו עובדה:

. דאמרה להו קא אסתלקו להו
מפסידתו לי דאי לא חתיתו 
הוה איהו חית ועביד ולא הוה 

 שקיל השתא מידי:
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ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ַכר ַקְרַקע ְלֵפירֹות  ּמָ ַעל ׁשֶ   ַמהּו?   - ּבַ
  

ָקֵני ָלּה ַאְקֵני,     ִמי ָאְמִריַנן ַמאי ּדְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ַעל    פ,ב ירֹות ַלּבַ ַנן ּפֵ ינּו ֵליּה ַרּבָ ּקִ י תַּ יָתא^ ּכִ ּום ֶרַווח ּבֵ   ֲאָבל ְלַזּבּוֵני לֹא?  ,ִמׁשּ
  

ר ָמֵריָמר ֵמיּה ּדְ  ְיהּוָדה ָמר ּבַ ְ   ָאַמר:  ָרָבאִמׁשּ
ה ָעׂשּוי.  ָעׂשָ ֶ   ַמה ׁשּ

  
א ּפָ ֵמיּה ּדְ  ַרב ּפַ ְ   :  ָרָבאָאַמר ִמׁשּ

ה ְולֹא ְכלּום.     לֹא ָעׂשָ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ַמר;   ָלָלא ִאתְּ א ִמּכְ ַמר, ֶאּלָ ֵפירּוׁש ִאתְּ ר ָמֵריָמר ָלאו ּבְ ְיהּוָדה ָמר ּבַ   ָהא ּדְ

יָלּה ֵליּה ְלַגְבָרא תַּ  ַעּיְ ָתא ּדְ ַהִהיא ִאיתְּ י ַאְמָהָתא,  ּדְ   ְרתֵּ
ְייהּו.   ָתא ַאֲחִריֵתי ָעֵייל ָלּה ֲחָדא ִמּנַ ְבָרא ָנֵסיב ִאיתְּ   ֲאַזל ּגַ

  
יּה ּדְ  ּה.  ָרָבאֲאַתאי ְלַקּמֵ ח ּבָ ּגַ   , ָצְווָחה לֹא ַאׁשְ

ה ָעׂשּוי.   ָעׂשָ ֶ ָסַבר ַמה ׁשּ ּום ּדְ ֲחָזא ָסַבר ִמׁשּ   ַמאן ּדַ
  ְולֹא ִהיא,  

יָתא ְוָהא ָקא ָרַווח.  ּום ֶרַווח ּבֵ   ִמׁשּ
  

ַכר ַקְרַקע ְלֵפירֹות  ּמָ ַעל ׁשֶ ה ְולֹא ְכלּום.   -ְוִהְלְכָתא: ּבַ   לֹא ָעׂשָ
  

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
ְכִסיף.   א תַּ ּמָ יַנן ׁשֶ   ָחְייׁשִ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

יָתא.  ּום ֶרַווח ּבֵ   ִמׁשּ
  

יַנְייהּו?     ַמאי ּבֵ
  

ַרב ְלָמָתא,   ִמּקָ יַנְייהּו ַאְרָעא ּדְ א ּבֵ   ִאיּכָ
  

   ,ִאי ַנִמי
ַעל ָאִריס הּוא,     ּבַ

  
   ,ִאי ַנִמי

הּו ִעיְסָקא.    זּוֵזי ְוָקא ָעֵביד ּבְ
  
  

 רש"י
. מכר שמכר קרקע לפירות

לאחרים קרקע מלוג שיעשה 
 הלוקח ויאכל פירות: 
. שיכיס משום רווח ביתא

הפירות לביתו ויהא מזון הבית 
  מצוי וייטיב לה:

. לא שמעה איתמרלאו בפירוש 
  מרבא בהדיא:
. שפחות מלוג היו תרתי אמהתא

  ולא שמאתם לו בכתובתה:
. לשרת עייל לה חדא מייהו

  לשיה:
  . קמייתא לקמיה דרבא:אתאי

. ואפילו תה מה שעשה עשוי
  לאחרת לשימושה:

. לעולם משום רווח ולא היא
ביתא אית ליה לרבא תקת 

  פירות:
עתה  . ביתא שאףוהא קא רווח

  היא עושה צרכי הבית:
. השדה שלא יחוש שמא תכסיף

הלוקח לזבלה ולטייבה דקא 
סבר למחר פקת מאי שאין 
הגוף שלי אבל בעל מצפה שמא 
תמות היא בחייו ויירש את גוף 

  הקרקע ומשבח לה:
. דחזיא ליה כל דמקרב למתא

  שעתא אי מכסיף לה:
. כלומר אי מי בעל אריס הוא

  ללוקח פירות מזומים:שותן 
אי מי זוזי וקא עביד בהו 

. שהבעל עושה סחורה עיסקא
במעות שקיבל מן הלוקח 
 ומשתכר בהן ואיכא רווח ביתא:
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    ַמְתִניִתין

ְפלּו ָלּה ְנָכִסים ּנָ אימֹוִדים  - ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ׁשֶ ּמַ ית ׁשַ לוּ  ּבֵ ּמֹוֶכֶרת נֹוֶתֶנת וְ  :ֵבית ִהּלֵ ים.  ׁשֶ   ַקּיָ
  

  ֵמָתה, 
ֲעׂשּו   ָתּה   ַמה ּיַ ְכתּוּבָ     ,ּבִ

ּה?   ְכָנִסין ְוַהּיֹוְצִאין ִעמָּ ָכִסים ַהּנִ   ּוַבּנְ
  

אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:   ּבֵ
י ָהָאב.   ַעל ִעם יֹוְרׁשֵ י ַהּבַ   ַיְחְלקּו יֹוְרׁשֵ

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
ֶחְזָקָתן,   -ְנָכִסים     ּבְ

ה  תּוּבָ ַעל,  - ּוּכְ י ַהּבַ ֶחְזַקת יֹוְרׁשֵ   ּבְ
ּה  ְכָנִסים ְוַהּיֹוְצִאים ִעמָּ י ָהָאב.  - ְנָכִסים ַהּנִ ֶחְזַקת יֹוְרׁשֵ   ּבְ

  
יַח ָאִחיו ֶהן ַקְרַקע - ָמעֹות    ִהּנִ ַקח ּבָ     ,ִיּלָ

ירֹות.     ְוהּוא אֹוֵכל ּפֵ
  

ירֹות ְרַקע  ּפֵ ין ִמן ַהּקַ לּוׁשִ ֶהן ַקְרַקע    - ַהתְּ ַקח ּבָ     ,ִיּלָ
ירֹות.     ְוהּוא אֹוֵכל ּפֵ

ְרַקע ּקַ ִרין ּבַ י ֵמִאירָאַמר  - ַהְמחּוּבָ ירֹותַרּבִ ּפֵ ה ֵהן ָיִפין ּבְ מָּ ִמין אֹוָתן ּכַ     ,: ׁשָ
ירֹות,   לֹא ּפֵ ה ֵהן ָיִפין ּבְ   ְוַכמָּ

ֶהן ַקְרַקע    -ְוַהּמֹוָתר  ַקח ּבָ     ,ִיּלָ
ירֹות.     ְוהּוא אֹוֵכל ּפֵ

  
  אֹוְמִרים:   ֲחָכִמיםוַ 

ּקַ  ִרין ּבַ ירֹות ַהְמחּוּבָ ּלו.  -ְרַקע ּפֵ   ׁשֶ
ְרַקע  ין ִמן ַהּקַ לּוׁשִ ֶהן;      -ַהתְּ ל ַהּקֹוֵדם ָזָכה ּבָ   ּכָ

  ָזָכה,   -ָקַדם הּוא 
ֶהן ַקְרַקע   -ָקְדָמה ִהיא  ַקח ּבָ     ,ִיּלָ

ירֹות.     ְוהּוא אֹוֵכל ּפֵ
ָנָסּה  ָבר    - ּכְ ּתֹו ְלָכל ּדָ ִאׁשְ     ,ֲהֵרי ִהיא ּכְ

ָתּה ַעל ִנְכֵסי ַבְעָלּה ָהִראׁשֹון.   תּוּבָ ֵהא ּכְ תְּ   ִבְלַבד ׁשֶ
  

ְלָחן": אַמר ָלּה לֹא יֹ ֻ ַחת ַעל ַהׁשּ ֵתיְך מּוּנַ תּוּבָ     ,"ֲהֵרי ּכְ
ָתּה.   ל ְנָכָסיו ַאֲחָרִאין ִלְכתּוּבָ א ּכָ   ֶאּלָ

  
ּתוֹ ְוֵכן לֹא יֹ ַחת ַעל :אַמר ָאָדם ְלִאׁשְ ֵתיְך מּוּנַ תּוּבָ ְלָחן",   "ֲהֵרי ּכְ ֻ   ַהׁשּ

ָתּה.   ל ְנָכָסיו ַאֲחָרִאין ִלְכתּוּבָ א ּכָ   ֶאּלָ
  

ּה  יְרׁשָ ה.   -ּגֵ תּוּבָ א ּכְ   ֵאין ָלּה ֶאּלָ
ים,     -ֶהֱחִזיָרּה  ׁשִ ָכל ַהּנָ   ֲהֵרי ִהיא ּכְ

ְלַבד ה ּבִ תּוּבָ א ּכְ   .  ְוֵאין ָלּה ֶאּלָ
  

    ְּגָמָרא
ְעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
ָתהׁשֹוֶמֶרת ָיָבם  ּמֵ   ִמי קֹוְבָרּה?   -  ׁשֶ

ַעל ָקְבֵרי ָלּה  י ַהּבַ     , יֹוְרׁשֵ
ה,   תּוּבָ ָקא ָיְרֵתי ּכְ   ּדְ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
י ָהָאב ָקְבֵרי ָלּה      ,יֹוְרׁשֵ

ּה?   ְכָנִסין ְוַהּיֹוְצִאין ִעּמָ ָקא ָיְרֵתי ְנָכִסים ַהּנִ   ּדְ
  

  : ַרב ַעְמָרםָאַמר 
ַמע,  א ׁשְ   תָּ

ַתְנָיא:     ּדְ

 רש"י
 מתי' 

. כשהיא שפלו לה כסים
  שומרת יבם:

שהכיסה לו . בדויא בכתובתה
ושמאתן לו בכתובתה וקיבל 
  עליו אחריותן ורשאי להוציאם:

ובכסים הכסים והיוצאים 
. הן כסי מלוג שאין שמין עמה

אותם עליו ואיו רשאי להוציאן 
אלא משכסה לרשותו כסין 
עמה וכשהיא יוצאה יוצאין 

  עמה:
. ביבמות בית שמאי אומרים כו'

פרק החולץ קא מפרש מאי שא 
רישא כשהיא קיימת דלא פליגי 
שאין לו כח בהם ומאי שא 
סיפא כשמתה אמרו ב''ש 
יחלוקו יורשי הבעל בהם ומפרש 
מי דדוקא קט יחלוקו יורשי 
הבעל עם יורשי האב בכסי מלוג 
אבל יורשי האב לא יחלוקו 
בכתובת הבעל ואף על גב דקט 
רישא מה יעשו בכתובתה תיא 

  ושבקה:
. דצאן סיםוב''ה אומרים כ

ברזל בחזקתן ובבבא בתרא 
בפרק מי שמת (דף קח:) מפרש 
בחזקת מי הם מוחזקין אי 
בחזקת יורשי הבעל הואיל 
ואחריותן עליו או בחזקת יורשי 

  האשה שהיו שלה:
הכי גרסי' כתובתה בחזקת 

. מה מאתים יורשי הבעל
ותוספת שראויין לבא לה משל 

  בעל בחזקת יורשי הבעל:
. לפי שכתובתה קעילקח בהן קר

על כסי בעלה הראשון כדקתי 
לקמן לפיכך כסי המת אחראין 
לכתובתה אלא שהיבם אוכל 
פירות אם מייבם אותה וקסבר 

  מטלטלי משתעבדי לכתובה:
. דקסבר כל מה שמין אותם

שגדל ברשות המת אחראין 
  לכתובה:

וחכ''א פירות המחוברין לקרקע 
  . בגמרא פריך עלה:שלו

. קסבר בהן זכהכל הקודם 
מטלטלי לכתובה לא משתעבדי 
אא''כ תפסה ומחיים דבעל בעין 
תפיסה כדלקמן בהכותב (דף 
פד:) וה''ה מי דפליגי אכספים 
דמאי שא כספים מפירות 

  תלושים:
  . מפרש בגמ':הרי היא כאשתו

 . שיירש מאחיו:כל כסיו
  . ליבמתו לאחר שכסה:גרשה

 . אבל כל זמןאין לה אלא כתובה
שלא גרשה היו כל הכסים 
משועבדים לה ואיו רשאי 

  למכור:
. דתן הרי היא ככל השים

בפירקין דלקמן המגרש את 
אשתו והחזירה על מת כתובה 
הראשוה החזירה ובגמרא פריך 

  למה לי לאשמועין ביבמה:
 

 גמ' 
. משום דיש לה שי מי קוברה

 יורשין קמבעיא לן:
י יורשי הבעל קברי לה דקא ירת

. ותיא בפרק ערה כתובתה
שתפתתה (לעיל דף מז:) 

 קבורתה תחת כתובתה: 
 
 

 רש"י
. אותן יורשיה יורשי כתובתה
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ָתהׁשֹוֶמֶרת ָיָבם "    פא,א מֵּ ְקבּוָרָתּה ^  - ׁשֶ יִבין ּבִ ָתּה ַחּיָ י ְכתּוּבָ יָה יֹוְרׁשֵ   . "יֹוְרׁשֶ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ֵניָנא:    ַאף ֲאַנן ַנִמי תָּ

ְכֵסי ְיתֹוִמין,     -ַאְלָמָנה "   ִניּזֹוֶנת ִמּנִ
ֶהן,   ּלָ ה ָיֶדיָה ׁשֶ   ּוַמֲעׂשֵ

ְקבּוָרָתּה  יִבין ּבִ     ,ְוֵאין ַחּיָ
ָתּה  י ְכתּוּבָ יָה יֹוְרׁשֵ ְקבּוָרָתּה  -יֹוְרׁשֶ יִבין ּבִ   .  (כתובות צה:) "ַחּיָ
ין?   ֵני יֹוְרׁשִ ׁש ָלּה ׁשְ ּיֵ   ּוֵאיזֹוִהי ַאְלָמָנה ׁשֶ

  ֱהֵוי אֹוֵמר: זֹו ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם. 
  

  : ָרָבאָאַמר 
  ֲאִני יֹוֵרׁש,  -ְוֵליָמא: ָאח 

ּתֹו      !ֵאין ֲאִני קֹוֵבר -ִאׁשְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ֵני ְצָדִדין;   ְ ִאין ָעָליו ִמׁשּ ּבָ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ּתֹו,   -ִאם ָאִחיו יֹוֵרׁש    ִיְקּבֹור ֶאת ִאׁשְ
ּתֹו  ָתּה.   -ִאם ֵאינֹו קֹוֵבר ֶאת ִאׁשְ תּוּבָ ן ּכְ   ִיתֵּ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  ָהִכי ָקא ָאִמיָנא: 
ּתֹו ֵאין ֲאִני קֹוֵבר,  - ָאח ֲאִני יֹוֵרׁש    ֶאת ִאׁשְ

ה  תּוּבָ ּום ּכְ ים  -ְוִאי ִמׁשּ בֹות ֵמַחּיִ ה ִלּגָ תּוּבָ ָנה ּכְ     !לֹא ִניתְּ
  

ה תּוּבָ ִאית ֵליּה ִמְדַרׁש ּכְ ְמַעתְּ ֵליּה ּדְ אי,    ?ַמאן ׁשָ ּמַ ית ׁשַ   ּבֵ
ְמִעיַנן ְלהּו  בֹות לְ ְוׁשָ ָטר ָהעֹוֵמד ִלּגָ ָאְמִרי: ׁשְ אי ּדְ ּמַ ֵמי!  - ֵבית ׁשַ ָגבּוי ּדָ   ּכְ

  
ְתַנן:     ּדִ

תוּ " ּלא ׁשָ ֲעֵליֶהן ַעד ׁשֶ     :ֵמתּו ּבַ
אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:   ּבֵ

ה תּוּבָ     , נֹוְטלֹות ּכְ
  ְולֹא ׁשֹותֹות,  

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
תּוּבָ    . (סוטה כד.) "האֹו ׁשֹותֹות אֹו לֹא נֹוְטלֹות ּכְ

  
  ?!  "אֹו ׁשֹותֹות"

ּתֹו ֶאל ַהּכֹ א! 181181181181ֵהן" "ְוֵהִביא ָהִאיׁש ֶאת ִאׁשְ   (במדבר ה, טו), ָאַמר ַרֲחָמָנא, ְוֵליּכָ
   

ּלֹ  א ִמּתֹוְך ׁשֶ ה.    -א ׁשֹותֹות ֶאּלָ תּוּבָ   לֹא נֹוְטלֹות ּכְ
  
אי" ּמַ ית ׁשַ ה ּבֵ תּוּבָ     ,אֹוְמִרים: נֹוְטלֹות ּכְ

  .  "ְולֹא ׁשֹותֹות
אי?    ְוַאּמַ

    ,ָסֵפק ְזַנאי  ְסֵפיָקא הּוא:  
  ָסֵפק לֹא ְזַנאי,  

אי?!  וְ    ָקָאֵתי ָסֵפק ּומֹוִציא ִמיֵדי ַוּדַ
אי ּמַ ית ׁשַ בֹות  :ָקָסְבִרי ּבֵ ָטר ָהעֹוֵמד ִלּגָ ֵמי.    -ׁשְ ָגבּוי ּדָ   ּכְ

  
א!   תּוב ֵליִכי", ְוֵליּכָ ּכָ ֶ ִלי ַמה ׁשּ ּטְ ִאי ְלַאֵחר תִּ ׂשְ ּנָ תִּ ׁשֶ ֵעיַנן: "ּכְ   ְוָהא ּבָ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ֵמי.   ַאֵחר ּדָ   ָיָבם ַנִמי ּכְ

 
עִֹרים לֹא ִיצֹק ָעלָ  181 יִרת ָהֵאיָפה ֶקַמח ׂשְ ָנּה ָעֶליָה ֲעׂשִ ּתֹו ֶאל ַהּכֵֹהן ְוֵהִביא ֶאת ָקְרּבָ ֶמן ְוֵהִביא ָהִאיׁש ֶאת ִאׁשְ י ִמְנַחת ְקָנאֹת הּוא  יו ׁשֶ ן ָעָליו ְלֹבָנה כִּ ְולֹא ִיּתֵ

ֶרת ָעֹון  רֹון ַמְזכֶּ   ִמְנַחת ִזכָּ
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ַלח ֵליּה  ֵיילְ   ָרָבאׁשָ ַיד  ַאּבַ ַמְעָיה ּבְ ר ֵזיָראַרב ׁשְ   :  ּבַ
ים? בֹות ֵמַחּיִ ה ִלּגָ תּוּבָ ָנה ּכְ     !ּוִמי ִנתְּ

  ְוָהַתְנָיא: 
א" י ַאּבָ    :אֹוֵמר ַרּבִ

י ֶאת  ַאְלתִּ   :  סּוָמכֹוס ׁשָ
ה?   יַצד הּוא עֹוׂשֶ ִנְכֵסי ָאִחיו ּכֵ ְמּכֹור ּבְ ּיִ   ָהרֹוֶצה ׁשֶ

יס,   -ֵהן הּוא ִאם ּכֹ ה ְסעּוָדה ּוְיַפּיֵ   ַיֲעׂשֶ
ָרֵאל הּוא  ֵגט ְוַיֲחִזיר -ִאם ִיׂשְ   . "ְמָגֵרׁש ּבְ

ים    פא,ב בֹות ֵמַחּיִ ה ִלּגָ תּוּבָ ָנה ּכְ ין ִנתְּ ְעתִּ ין!  - ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ָאר ִליְזּבִ ְ ה, ְוַהׁשּ תּוּבָ יעּור ּכְ   ְנַייֵחד ָלּה ׁשִ
   

  ּוְלַטֲעִמיְך, 
ְתִניִתין:  ְלָחן,  " :לֹא יאַמר ָלּה "ְולֹוְתָבּה ִמּמַ ֻ ַחת ֵליְך ַעל ַהׁשּ ֵתיְך מּוּנַ תּוּבָ   ֲהֵרי ּכְ

ָתּה  ל ְנָכָסיו ַאֲחָרִאין ִלְכתּוּבָ א ּכָ   !  "ֶאּלָ
  

ַמע ָלןֵעָצה טֹוָבה  -ָהָתם    . ָקא ַמׁשְ
  

יָמא ָהִכי,   ִאי לֹא תֵּ   ּדְ
ָקָתֵני:  ּתוֹ ְוֵכן לֹא יֹ"ֵסיָפא ּדְ ְלָחן",   :אַמר ָאָדם ְלִאׁשְ ֻ ַחת ֵליְך ַעל ַהׁשּ ֵתיְך מּוּנַ תּוּבָ   "ֲהֵרי ּכְ

ּתוֹ  ת ִאׁשְ ל ְנָכָסיו ַאֲחָרִאין ִלְכתּוּבַ א ּכָ   ,  "ֶאּלָ
ֵעי ֵליּה ְלַזּבּוֵני, ָהָכא ַנִמ  ין?!  ִאי ּבָ ָלא ָמֵצי ְמַזּבֵ   י ּדְ

ַמע ָלן,   א ֵעָצה טֹוָבה ָקא ַמׁשְ   ֶאּלָ
ַמע ָלן.   -ָהָכא ַנִמי    ֵעָצה טֹוָבה ָקא ַמׁשְ

  
ָיא!   א ַקׁשְ י ַאּבָ ַרּבִ א ּדְ   ֶאּלָ

  
ָיא א ַנִמי ָלא ַקׁשְ י ַאּבָ ַרּבִ ּום ֵאיָבה.   :ּדְ   ִמׁשּ

  
  
  

 רש"י
. אלעיל לכשתשאי כו'והא בעין 

פריך סוף סוף היאך כתובה יגבת 
מחיים שוכל לבא עליו משי 

  צדדים והא בעין כו':
. וכיון יבם מי כאחר דמי

שהתירתה מיתת הבעל לישא 
  ליבם מאותה שעה זכתה בכסים:

. לאחר שלח ליה רבא לאביי
שהשיבו על שאלתו ואמר יתה 
כתובת יבמה לגבות מחיים של 

  יבם:
. הוא היה שליח ביד רב שמעיה

  בתשובה זו:
. כתובת יבמה לגבות ומי תה

  מחיים דיבם:
. לאחר שכס שימכור בכסי אחיו

את יבמתו ואמרן לעיל כל כסיו 
  אחראין לכתובתה:

. שאם יגרשה לא אם כהן הוא
  יוכל להחזירה:

. יפה לפתותה יעשה לה סעודה
  במשתה היין:

תן לו רשות . הימה שתויפייס
  למכור את העודף על כדי כתובתה:

. שמותר להחזיר ואם ישראל הוא
  גרושתו:

. ומגבה את כתובתה מגרשה בגט
ומוכר מה שירצה ומחזירה ע''מ 
כתובתה הראשוה או אפי' רצה 
להחזירה מיד מוכר כל זמן שירצה 
שאין מעכבת מלמכור אלא יבמה 
לפי שאין היבם כותב לה כתובה 
ולא כתב לה דקאי ודקיא ואין 
כתובתה אלא על הראשון ומשום 
הכי מעכבא בכולהו דלמא 

ה ואע''ג משתדפי הי דמייחד ל
דאמר לקמן (דף צה:) אישתדוף 
בי חרי טרפא ממשעבדי מ''מ 
אמרה איי רוצה לטרוח לב''ד אבל 
כתב לה כתובה כשמחזירה וכתב 
לה דקאי ודקיא לא מציא 
מעכבא והא דתן (גיטין דף ה:) 
לקח מן האיש וחזר ולקח מן 
האשה מקחו בטל אוקמין באותן 
שלש שדות אחת שכתב לה 

ואחת שייחד לה  בכתובתה
בכתובתה ואחת שהכיסה לו שום 

 משלה: 
. דאמרת טעמא משום ולטעמיך

דלא יתה כתובה ליגבות מחיים 
אמאי מהדרת אדר' אבא לאותובי 
מברייתא אותיב ממתי': ומשי 
ממתיתין לא מותיבא דמתי' 
איכא לשויי דלאו דיא קתי אלא 

  עצה טובה שלא תאבד כתובתה:
ן מעות שהוא . העל השלחן

  משתמש בהן אם הוא שולחי:
. בתמיה הכי מי דלא מצי מזבין

הא אוקימא לההיא באותן שלש 
שדות אבל מי שלא כתב ולא ייחד 
מוכר הכל ואיה יכולה לעכב עליו 
וטעמא משום דכתב לה דקאי 
ודקיא ומיהו כשימות או יגרשה 

  טרפה לקוחות:
. שמא יאבדו עצה טובה

צאת בלא כתובה המטלטלין ומ
  וצריך לכתוב כתובה אחרת:

. אדמגרש אלא דרבי אבא קשיא
לה ייחד לה שהרי גירושין גאי הן 
לשיהם אלא ודאי טעמא דלא 

  יתה כתובה להגבותה מחיים:
. המייחד לאשתו או משום איבה

קרקע או מטלטלין ותן איבת 
עולם בייהם דסברה עייו ותן 

שמגרש על מת בגירושין אבל זה 
שיחזיר ידעה דלא עשה אלא 

 למכור ופקעה לה איבה:
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ָנְפָלה ֵליּה ְיָבָמה ּבְ  ְבָרא ּדְ ִדיָתא,  ַההּוא ּגַ   פּוְמּבְ

יּה.   א ִמיּנֵ ִגיּטָ ֵעי ֲאחּוּה ְלִמְפְסָלּה ָלּה ּבְ   ּבָ
ּום ִנְכֵסי יְך ִמׁשּ ְעתֵּ ֵליְגָנא ְלָך.  ?ָאַמר ֵליּה: ַמאי ּדַ ִנְכֵסי ּפָ     ֲאָנא ּבְ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ין,   לֹא ִליְזּבֵ ַנן ּדְ ֲאמּור ַרּבָ יָון ּדַ   ּכֵ
ין  ַזּבֵ ב ּדְ   ָוה ְזִביֵניּה ְזִביֵני. ָלא ֲה   -ַאף ַעל ּגַ

  
ַתְנָיא:     ּדְ

ֵמָאה ָמֶנה,  " יַח ְנָכִסים ּבְ יַח ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ְוִהּנִ ת ְוִהּנִ מֵּ   ִמי ׁשֶ
א ָמֶנה  ָתּה ֵאיָנּה ֶאּלָ תּוּבָ ּכְ י ׁשֶ     ,לֹא ִיְמּכֹור    -ַאף ַעל ּפִ

ָתּה  ל ְנָכָסיו ַאֲחָרִאין ִלְכתּוּבָ ּכָ   . "ׁשֶ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ין  ַנן לֹא ִליְזּבֵ ֲאמּור ַרּבָ ין ָלא ֲהָוה ְזִביֵניּה ְזִביֵני? - ְוָכל ֵהיָכא ּדַ ַזּבֵ ב ּדְ     !ַאף ַעל ּגַ

  ְוָהְתַנן:  
אי" ּמַ ית ׁשַ ְמּכֹור,   :אֹוְמִרים ּבֵ   תִּ
לוּ  ְמּכֹור,   :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ   לֹא תִּ

ים :ֵאּלּו ְוֵאּלּו מֹוִדים ִאם ָמְכָרה ָנְתָנה ַקּיָ   ! (כתובות עח.) "ׁשֶ
   

יּה ּדְ  ָלחּוָה ְלַקּמֵ יׁשְ ּפִ ר ּפַ י ֲחִניָנא ּבַ   ,  ַרּבִ
ָלָחּה  ַרב יֹוֵסף.   -ׁשְ ּדְ   ּכְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ָלה ָלּה? יֵפי תָּ א ּכֵ ּפָ ר ּפַ י ֲחִניָנא ּבַ   ! ַאּטּו ַרּבִ
   

יּה ּדְ  ָלחּוָה ְלַקּמֵ ַרב ַנחּוִמיַרב ׁשְ ֵריּה ּדְ   ,  ַמְניּוֵמי ּבְ
ֵיי,   ַאּבַ ּדְ ָלָחּה ּכְ   ׁשְ

ּה ַרב יֹוֵסף ַטְעָמא ַאֲחִריָנא  ְלחּו ִלי.   -ְוִאי ָאַמר ּבָ   ׁשִ
  

ח ּכַ ק ְוַאׁשְ   , ָנַפק ַרב יֹוֵסף ּדַ
ַתְנָיא:     ּדְ

ָאִחיו" ה ּבְ ָהָיה נֹוׁשֶ יַח ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם,   ,ֲהֵרי ׁשֶ   ּוֵמת ְוִהּנִ
י,   ֲאִני יֹוֵרׁש ֶהְחַזְקתִּ   לֹא יֹאַמר: הֹוִאיל ְוׁשֶ

ירֹות ֶהן ַקְרַקע ְוהּוא אֹוֵכל ּפֵ ח ּבָ ָבם ְוִיּקַ א מֹוִציִאין ִמּיָ   .  "ֶאּלָ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ָטָבא ֵליּה ָעְבדּו ֵליּה.   ְלָמא ּדְ   ּדִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ָנא תָּ    ,  "מֹוִציִאין" :ֵניתַּ
ָטָבא ֵליּה ָעְבדּו ֵליּה?!     ְוַאתְּ ָאְמַרתְּ ּדְ

  
יּה ּדְ  ָלחּוָה ַקּמֵ ַרב ַנחּוִמיֲהדּור ׁשְ ֵריּה ּדְ   .  ַרב ַמְניּוֵמי ּבְ

ר ַמְניּוֵמיָאַמר ְלהּו: ָהִכי ָאַמר    : ַרב ַנְחָמןָאַמר  ַרב יֹוֵסף ּבַ
ָנה.     זֹו ֵאיָנּה ִמׁשְ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

ִדיִא  ְעּבְ ַ ה לֹא ִמׁשּ ְלְטֵלי ִלְכתּוּבָ ְלְטֵלי ּוִמּטַ ָהוּו ְלהּו ִמּטַ ּום ּדְ י ֵמִאיר ִהיא    - יֵליָמא ִמׁשּ ְלָמא ַרּבִ     ,ּדִ
ה.   ִדי ִלְכתּוּבָ ְעּבְ ַ ְלְטֵלי ִמׁשּ ָאַמר: ִמּטַ   ּדְ

ָבִרים     פב,א ֲעַלת ּדְ ָאַמר ָלּה: ַאתְּ ָלאו ּבַ ּום ּדְ א ִמׁשּ יִדי ַאתְּ ְוֶאּלָ י ָנָתן ִהיא,  ^ -  ּדִ ְלָמא ַרּבִ   ּדִ
ַתְנָיא:     ּדְ

י ָנָתן"   אֹוֵמר:   ַרּבִ
ֲחֵבירֹו,   ֲחֵבירֹו ָמֶנה ַוֲחֵבירֹו ּבַ ה ּבַ ִין לנֹוׁשֶ   ִמּנַ

ה ְונֹוְתִנין ְלֶזה? ּמֹוִציִאין ִמּזֶ ִין ׁשֶ     ִמּנַ

 רש"י
. דמצוה בגדול יבמהדפלה ליה 

  לייבם:
  . הקטן ממו:בעא אחוה

. לזרוק לה גט למיפסלה בגיטא
ולאסרה על כל האחין כדאמרין 

  בפ''ק דיבמות:
. קשה בעייך משום כסי

שאכיסה שלא אזכה בכסי 
אחי כדתן (יבמות דף מ.) הכוס 

  את יבמתו זכה בכסי אחיו:
. כאילו אי חולץ לה פליגא לך

  ל אלא כמוך:ולא אטו
. שומרת יבם כיון דאמור רבן

אין היבם רשאי למכור כדאמרי' 
לקמן בשמעתין מי שמת והיח 

  שומרת יבם כו':
. ומה שעשה זה אע''ג דזבין כו'

שהתה עמו לחלוק לו וקו מידו 
  הרי הוא כמוכר:

. זמים כלומר במה ייפה כיפי
והאה את דבריו ומה טעם תן 

  בה כששלחה:
. דהיכא דזבין שלחה כדאביי

  זבייה זביי:
  . הושה המלוה:ומת

. היבם המחויב לא יאמר
  המעות:

. שאכיס את הואיל ואי יורש
  אשתו ואזכה בכסים:

. בחוב זה ולא אשלמו החזקתי
  עוד:

. עצה טובה דטבא ליה עבדו
שיהיה הקרקע קיים לו עולמית 

  ולא יוציא המעות בהוצאה:
. דמשמע על איןתא תי מוצי

  כרחו:
. לא ישית משה זו איה משה

בבית המדרש של חכמים ולא 
  סמכין עלה במידי:

. במתי' דקתי דלמא ר''מ היא
גבי כספים ופירות תלושין ילקח 
בהן קרקע ואפי' לא תפסה 
אלמא משעבדי לכתובתה ואפי' 
לא קיימא לן כר''מ בהא מיהו 
גבי מוציאין ליכא מאן דפליג אי 
מקרקעי יהו ולעולם משה 

  היא:
. להכי איה משה וטעות אלא

היה מי ששאה משום דמצי 
אמר לה לאו בעלת דברים דידי 
 את ממך לא לויתי אלא מאחי: 

. בהא מי לא טעה דרבי דלמא
תן היא דמוציאין מזה וותין 

 לזה:
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ְלמּוד לֹוַמר:  ם לֹו" תַּ ר ָאׁשַ   . "(במדבר ה, ז) 182182182182"ְוָנַתן ַלֲאׁשֶ
  

ה,   ְכתּוּבָ ֵרי חּוְמֵרי ּבִ ַמְחִמיר תְּ א ּדְ ּנָ ַחן תַּ ּכַ א: לֹא ַאׁשְ   ֶאּלָ
א י ֵמִאיר   ,ֶאּלָ ַרּבִ    ,ִאי ּכְ

י ָנָתן.   ַרּבִ   ִאי ּכְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ַמְעָנא ֵליּה לְ  ן, ַהְיינּו ְדׁשָ ָנה",  ִאם ּכֵ ָאַמר: "זֹו ֵאיָנּה ִמׁשְ ֵיי ּדְ   ַאּבַ

 ְולֹא ָיַדְעָנא ַמאי ִהיא. 
  
  

ָנְפָלה ֵליּה ְיָבָמה ּבְ  ְבָרא ּדְ   ָמָתא ְמַחְסָיא,  ַההּוא ּגַ
יּה.   א ִמיּנֵ ִגיּטָ ָעא ֲאחּוּה ְלִמיְפְסָלּה ּבְ   ּבְ

יךְ    :ָאַמר ֵליּה  ְעתֵּ     ?ַמאי ּדַ
ּום ִנְכֵסי  ֵליְגָנא ְלָך.   -ִאי ִמׁשּ ִנְכֵסי ּפָ   ֲאָנא ּבְ

ָאה.   ִדיָתָאה ַרּמָ ְדָעֵביד ּפּוְמּבְ ָעְבַדתְּ ִלי ּכִ ֵפיָנא ּדְ   ָאַמר ֵליּה: ִמְסתַּ
א.   תָּ לֹוג ְלָך ֵמָהׁשְ ֵעית ּפְ   ָאַמר ֵליּה: ִאי ּבָ

  
יָאַמר  ר ַרב ַאׁשִ   : ָמר ּבַ

ִכי ֲאָתא  ב ּדְ י יֹוָחָנןָאַמר  יִמיַרב ּדִ ַאף ַעל ּגַ   : ַרּבִ
ים יֹום",   :ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ  לֹׁשִ א ְלַאַחר ׁשְ ְהֶיה ְקנּוָיה ְלָך ֶאּלָ ָרה זֹו ְולֹא תִּ   "ֵלְך ּוְמׁשֹוְך ּפָ

ים יֹום   לֹׁשִ     ,ָקָנה    –ְלַאַחר ׁשְ
ֲאָגם,     ַוֲאִפיּלּו עֹוֶמֶדת ּבַ

ָידוֹ  –ָהָתם    ,ּבְ
ָידֹו.    -ָהָכא    ָלאו ּבְ

  
י ֲאָתא  י יֹוָחָנןָאַמר  ָרִביןְוָהא ּכִ   :  ַרּבִ

  לֹא ָקֵני!  
  

ָיא:    ָלא ַקׁשְ
ָאַמר ֵליּה   -ָהא  יו",   :ּדְ   "ְקֵני ֵמַעְכׁשָ
לֹא ָאַמר ֵליּה   -ָהא  יו".    :ּדְ   "ְקֵני ֵמַעְכׁשָ

  
  

יּה ֵמ  עּו ִמיּנֵ אּבָ   :  עּוּלָ
ק  ְך ִחיּלֵ ם ְוַאַחר ּכָ   ַמהּו?   -ִיּבֵ

  
ה ְולֹא ְכלּום.     לֹא ָעׂשָ

  
ם  ְך ִיּבֵ ק ְוַאַחר ּכָ   ַמהּו?   -ִחיּלֵ

  
ה ְולֹא ְכלּום.     לֹא ָעׂשָ

  
תַמְתִקיף ָלּה  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ק  ְך ִחיּלֵ ם ְוַאַחר ּכָ א ִיּבֵ תָּ ה ְולֹא ְכלּום,   - ָהׁשְ   לֹא ָעׂשָ
ֲעָיא?!   ם ִמּבָ ְך ִיּבֵ ק ְוַאַחר ּכָ   ִחיּלֵ

  
ים ָהוּו.  ֵני ַמֲעׂשִ   ׁשְ

  
י ֲאָתא    :  ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ָרִביןּכִ

ק ְך ִחיּלֵ ם ְוַאַחר ּכָ ין ִיּבֵ     ,ּבֵ
ם  ְך ִיּבֵ ק ְוַאַחר ּכָ ין ִחיּלֵ ה ְולֹא ְכלּום.    -ּבֵ   לֹא ָעׂשָ

  
ה ְולֹא ְכלּום.     ְוִהְלְכָתא: לֹא ָעׂשָ

 
ם  182 ר ָאׁשַ תֹו יֵֹסף ָעָליו ְוָנַתן ַלֲאׁשֶ ֹראׁשֹו ַוֲחִמיׁשִ מֹו ּבְ יב ֶאת ֲאׁשָ ר ָעׂשּו ְוֵהׁשִ אָתם ֲאׁשֶ   ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחּטָ

 רש"י
. לאשר הקרן שלו לאשר אשם לו

  ולא כתיב לאשר ושה בו:
. להכי איה משה וטעה אלא

התא ששאה דלא אשכחן תא 
דאית ליה תרי חומרי בכתובה 
שהרי היא מדברי סופרים חדא 
דמטלטלי משתעבדי לה וחדא 
דגביא מבעל חובו של מת מדרבי 
תן אלא חדא מהך חומרי הוה 
ליה למיתי בה אי כרבי מאיר 
אי כר' תן וכיון דתא תרוייהו 
לא קבלה מרבו כן ומאליו שאה 
מי שסידר הברייתא ולא סמכין 

  עלה במידי:
. לא הייתי ולא ידעא מאי היא

יודע טעם בדבר אמאי איה 
  משה:

. שאחרי כן פומבדיתאה רמאה
חזר בו פומבדיתא קרי להו 
רמאה כדאמרי' בעלמא (חולין 
דף קכז.) רשאה שקיך מי 
ככיך פומבדיתאה לוייך שי 
אושפיזיך [ובחזקת הבתים (ב''ב 
מו.) כמו כן תא ואחוי לך רמאי 

  דפומבדיתא]:
. החזק בחלקך לוג מהשתאפ

מעכשיו ואע''פ שאיה עכשיו 
קויה לך עד שאכוס או 
שאחלוק לכשאכוס ואזכה 
בכולן זכה אתה בחלקך על פי 

  שהחזקתיך מעכשיו:
  . במשיכה זו:קה לאחר שלשים

. שאיה ואפי' עומדת באגם
  ברשות הלוקח:

. הוא דקוה לאחר שלשים התם
משום דבידו היה להקותה לו 

עת משיכה הלכך מהיא מש
משיכה לכשיתקיים התאי 

  שימלאו ל' יום:
. לחלקם לו הכא לאו בידו

מעכשיו ולהקות לו אם ירצה 
הלכך אי אמר ליה מי 
לכשאכוס זכה מעכשיו לאו 
מידי הוא דקיימא לן כרב יוסף 
כדקבעין הלכתא כוותיה לקמן 
בשמעתין ואפילו אית לן יבם 

י ואחר כך חילק מה שעשה עשו
  השתא מיהת לאו בידו:

. גבי משיכת והא כי אתא כו'
פרה קאי ופריך דר' יוחן אדרבי 

  יוחן:
. לאחר שלשים קי מעכשיו

  כשיגיעו תהא קויה לך מעכשיו:
. ומי ששאל זו שי מעשים הוו

לא שאל זו ולא שמע האחרון את 
הראשוה שלא שאלו יחד בבית 
המדרש לגירסא בעלמא אלא 

 מעשים שאירעו שאלו:ע''פ 
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יַח ָאִחיו[    ...   ִהּנִ

ירֹות ְרַקע ּפֵ ּקַ ִרין ּבַ י ֵמִאירָאַמר  - ַהְמחּוּבָ מָּ   :ַרּבִ ִמין אֹוָתן ּכַ ירֹותׁשָ ּפֵ     ,ה ֵהן ָיִפין ּבְ
ירֹות,   לֹא ּפֵ ה ֵהן ָיִפין ּבְ   ְוַכמָּ

ֶהן ַקְרַקע    -ְוַהּמֹוָתר  ַקח ּבָ     ,ִיּלָ
ירֹות   ]. ְוהּוא אֹוֵכל ּפֵ

ְרַקע  ֲחָכִמיםוַ " ִרים ַלּקַ ירֹות ַהְמחּוּבָ ּלוֹ  -אֹוְמִרים: ּפֵ   .  "ׁשֶ
  

אי?    ַאּמַ
ָתּה!   ל ְנָכָסיו ַאֲחָרִאין ְוַעְרָבִאין ִלְכתּוּבָ   ְוָהא ּכָ

  
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ֵני:  ּה "תְּ ּלָ   .  "ׁשֶ

  
  
  
  

 רש"י
והא קתי כל כסיו של מת 

. והמחובר אחראין לכתובתה
לקרקע כקרקע ולא דמו 
למחוברין דכסי מלוג דהתם 
פירא תקיו ליה רבן היכא 
דאיכא קרן קיים והי מי פירי 
יהו דגמרי ברשותיה אבל הכא 
קרא ופירא דידיה הוא 

עלייהו ושיעבודא הוא דאית לה 
ומאי דאישתעבד לה מחיים 
דבעל לא אמרין פירא הוא 

  לאפקועי שיעבודא:
. ולא פליגי רבן עליה תי שלה

אלא אתלושין ואכספים ולמימר 
דלא משעבדי מטלטלי 

 לכתובת':
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ָנָסּה " ּתוֹ  - ּכְ ִאׁשְ   .  "ֲהֵרי ִהיא ּכְ
  

  ְלַמאי ִהְלְכָתא?  
  

י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   :  ַרּבִ
ֵגט  : לֹוַמר ּה ּבְ ָגְרׁשָ ּמְ     ,ׁשֶ

  ַמֲחִזיָרּה. וּ 
  
ֵגט" ּה ּבְ יָטא!   -" ְמָגְרׁשָ ׁשִ   ּפְ
  

ֵתיָמא:  ָמּה" ַמהּו ּדְ   ָאַמר ַרֲחָמָנא,   (דברים כה, ה) 183183183183"ְוִיּבְ
  ַוֲעַדִיין ִיּבּוִמין ָהִראׁשֹוִנים ָעֶליָה,  

ֲחִליָצה,   א ּבַ ֵגט ֶאּלָ יְסֵגי ָלּה ּבְ   לֹא תִּ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
יָטא!  - " ַמֲחִזיָרּה " ׁשִ  ּפְ
  

ֵתיָמא   פב,ב ת ָאח,   :ַמהּו ּדְ ִאיּסּור ֵאׁשֶ יקּום ֲעֵליּה ּבְ א תֵּ תָּ ְרָמא ַרֲחָמָנא ֲעֵליּה ֲעָבָדּה ְוָהׁשְ   ִמְצָוה ּדִ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
  ְוֵאיָמא ָהִכי ַנִמי! 

  
ה"ָאַמר ְקָרא:  ָ ית  - (דברים כה, ה) "ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאׁשּ ָקָחּה ַנֲעׂשֵ ּלְ יָון ׁשֶ ּתֹו. ּכֵ ִאׁשְ   ּכְ

  
  
  
ָתּה ַעל ִנְכֵסי ַבְעָלּה ָהִראׁשֹון" תּוּבָ ֵהא ּכְ תְּ ְלַבד ׁשֶ   .  "ּבִ
  

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  

ַמִים.   ָ ה ִהְקנּו לֹו ִמן ַהׁשּ ָ   ִאׁשּ
  

ִני ֵ     ,ְוִאי ֵלית ָלּה ֵמִראׁשֹון ִאית ָלּה ִמׁשּ
ּלֹ  ֵדי ׁשֶ ֵעיָניו ְלהֹוִציָאּה.  ּכְ ה ּבְ ֵהא ַקּלָ   א תְּ

  
  

 
ו ּוֵמת ַא  183 בּו ַאִחים ַיְחּדָ י ֵיׁשְ ה ְויִ כִּ ָ ת ַהחּוָצה ְלִאיׁש ָזר ְיָבָמּה ָיֹבא ָעֶליָה ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאׁשּ ת ַהּמֵ ָמהּ ַחד ֵמֶהם ּוֵבן ֵאין לֹו לֹא ִתְהֶיה ֵאׁשֶ   ּבְ

 רש"י
. תרי שמגרש' בגט ומחזירה

מילי אשמעין מגרשה בגט 
ואיה צריכה חליצה ואשמעין 
שאם רצה להחזירה מחזירה 

  כשאר אשה:
. עדיין יבומין הראשוים עליה

אע''פ שלקחה דהכי כתיב 
  ולקחה ויבמה:

. דכתיב לאשה עשית כאשתו
  קרא יתירא:

. ליבם זה מן אשה הקו לו
השמים אין עליו לכתוב לה שטר 

  ישואין:
. דעשית כאשתו ומלאשה קמ''ל

דרשין ליה לקמן והאי ויבמה 
דרשין לבעל כרחה ביבמות (דף 

 ח:): 
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ֵתיְך"" תּוּבָ   . "לֹא יֹאַמר ָלּה "ֲהֵרי ּכְ
  

  ?  "ְוֵכן"ַמאי 
  

ֵתיָמא: ָהָתם   ַתב ָלּה ַמהּו ּדְ לֹא ּכָ ְקַנאי ּוְדָקֵניָנא",   :הּוא ּדְ   "ּדִ
ַתב ָלּה  ּכָ ּה,   :ֲאָבל ָהָכא ּדְ ְעתָּ ְקַנאי ּוְדָקֵניָנא" ֵאיָמא ָסְמָכה ּדַ   "ּדִ

ַמע ָלן.   ָקא ַמׁשְ
  
  
ּה " ְרׁשָ ָתּה  -ּגֵ תּוּבָ א ּכְ   .  "ֵאין ָלּה ֶאּלָ
  

ּה  ְרׁשָ     ,ִאין –ּגֵ
ּה   ְרׁשָ     .לֹא –לֹא ּגֵ

  
ַמ  א.   :ע ָלןָקא ַמׁשְ י ַאּבָ ַרּבִ ּדְ   ּכְ

  
  
  
ָתּה  -ֶהֱחִזיָרּה " תּוּבָ א ּכְ ים, ְוֵאין ָלּה ֶאּלָ ׁשִ ָכל ַהּנָ   .  "ֲהֵרי ִהיא ּכְ
  
ַמע ָלן?   - "ֶהֱחִזיָרּה "   ַמאי ָקא ַמׁשְ
  

ֵניָנא:  ה ּוַמֲחִזיָרּה, "תְּ ָ   ַהְמָגֵרׁש ֶאת ָהִאׁשּ
ה ִראׁשֹוָנה  תּוּבָ   ! "ַמֲחִזיָרּה ַעל ְמָנת ּכְ

  
יּה,   ה ִמיּנֵ תּוּבָ ַתב ָלּה ּכְ ִאיהּו ּכָ ּתֹו הּוא ּדְ ֵתיָמא: ִאׁשְ   ַמהּו ּדְ

יּה,   ָתּה ִמיּנֵ תּוּבָ ּה ַוֲאַהְדָרּה ֵאיָמא ּכְ ֵגְרׁשָ ַתב ָלּה ֵהיָכא ּדְ לֹא ִאיהּו ּכָ   ֲאָבל ְיִבְמּתֹו ּדְ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
  
  

  :  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ִראׁשֹונָ      ,ה ָהיּו ּכֹוְתִבין ִלְבתּוָלה ָמאַתִים ּוְלַאְלָמָנה ָמֶנהּבָ

ים ִאין ָנׁשִ     ,ְוָהיּו ַמְזִקיִנין ְולֹא ָהיּו נֹוׂשְ
א  ּבָ ַטחַעד ׁשֶ ן ׁשָ ְמעֹון ּבֶ ן:  ׁשִ ָתּה "ְוִתיּקֵ ל ְנָכָסיו ַאֲחָרִאין ִלְכתּוּבָ   . "ּכָ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי:     תַּ

ִראׁשֹוָנה "     ,ִלְבתּוָלה ָמאַתִים  ָהיּו ּכֹוְתִבין      -ּבָ
  ּוְלַאְלָמָנה ָמֶנה,  

ים  ִאין ָנׁשִ     .ְוָהיּו ַמְזִקיִנין ְולֹא ָהיּו נֹוׂשְ
ֵבית ָאִביָה.   -ִהְתִקינּו  יִחין אֹוָתּה ּבְ ְהיּו ַמּנִ ּיִ   ׁשֶ

הּוא ּכֹוֵעס ָעֶליָה   ׁשֶ ֵתיְך" -ַוֲעַדִיין ּכְ תּוּבָ     .אֹוֵמר ָלּה: "ְלִכי ֵאֶצל ּכְ
ֵבית ָחִמיָה,    - ִהְתִקינּו  יִחין אֹוָתּה ּבְ ְהיּו ַמּנִ ּיִ   ׁשֶ

ירֹות  ל ָזָהב,   -ֲעׁשִ ֶסף ְוׁשֶ ל ּכֶ   עֹוׂשֹות אֹוָתּה ְקָלתֹות ׁשֶ
  ל ֵמיֵמי ַרְגַלִים.  ָהיּו עֹוׂשֹות אֹוָתּה ָעִביט ׁשֶ  - ֲעִנּיֹות 

ּכֹוֵעס ָעֶליָה   ׁשֶ ֵתיְך ּוְצִאי",   :אֹוֵמר ָלּה  -ַוֲעַדִיין ּכְ תּוּבָ   "ְטִלי ּכְ

א  ּבָ ַטחַעד ׁשֶ ן ׁשָ ְמעֹון ּבֶ ן  ׁשִ ֵהא ּכֹוֵתב ָלּה:  - ְוִתיּקֵ ּיְ ָתּה "ׁשֶ ל ְנָכַסי ַאֲחָרִאין ִלְכתּוּבָ   .""ּכָ
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 רש"י
. פשיטא מי מאי וכן לא יאמר

  גריעה אשתו מיבמתו:
. גבי יבמתו קאמרין התם הוא

שלא ייחד לה מעות לפי 
  שולחו:

. כתובה האי יבם דלא כתב לה
  דליכתוב בה כסים:

  . כבר:דקאי
. שאי עתיד לקות ודקיא

הלכך איכא איבה דלא סמכה 
  יאבדו המעות:דעתה שלא 
. הוא דאמרין אין גירשה אין

לה אלא כתובה ואם בא למכור 
  מן השאר ימכור:

  . לא ימכור כלום:לא גירשה
. דלעיל קא משמע לן כדרבי אבא

אם ישראל הוא מגרשה בגט 
ומחזירה ואם תאמר מרישא 
שמעין לה דקתי כל כסיו 
אחראין התם עצה טובה הוא 

אבל  דהא גבי אשתו מי תן הכי
מהך משה יתירא שמעין 
דווקא גירשה דאי לא למאי 
קתי לה אי משום היא גופה 
פשיטא דאין לה אלא כתובתה 
אלא ודאי לדיוקא דיליה תייה 

  למידק הא לא גירשה לא:
  . ביבמה:מאי קא משמע לן

. לה באשתו ומאי אולמיה תיא
  דיבמתו דאיצטריך למיתייה:

על . אלא דלית לה כתובה מייה
  כסי בעלה הראשון:

. ולא היו היו כותבין כו'
משעבדים כסיהן לאחריות 

  הכתובה:
. שלא היו ולא היו ושאין שים

רוצות לישא להם אמרו 
לכשימות או יגרש לא מצא 
לגבות כלום שהיורשין יציעו 

  מעות של ירושה:
  . בבית בעלה:בבית חמיה

  . שכתובתן מרובה:עשירות
שמחת על  . כמין סלקלתות

ראשה וותת בה פלכיה לאחר 
  שתמלא הפלך טווי:

  . למימי רגלים:עביט
. לפי שהיתה טלי כתובתיך וצאי

  מיוחדת לכך:
. ולא ייחד לה כל כסי אחראין

 כתובה במטלטלין: 
 
 


