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 "ַהּכֹוֵתב ְלִאְׁשּתֹו" –' טפרק כתובות מסכת 

        פג, א פג, א פג, א פג, א  .1
    ַמְתִניִתין   פג,א

ּתוֹ  ְנָכַסִיְך" :ַהּכֹוֵתב ְלִאׁשְ ין ּוְדָבִרים ֵאין ִלי ּבִ יָה     - "ּדִ ַחּיֶ ירֹות ּבְ     ,ֲהֵרי ֶזה אֹוֵכל ּפֵ
ּה.   -ְוִאם ֵמָתה    יֹוְרׁשָ

  
ן     ,ִאם ּכֵ

ַתב ָלּה  ה ּכָ ְנָכַסִיְך"?   :ָלמָּ ין ּוְדָבִרים ֵאין ִלי ּבִ   "ּדִ
  

ִאם ָמְכָרה ָנְתָנה  ים.   -ׁשֶ   ַקּיָ
  

ַתב ָלּה      :ּכָ
ְנָכַסִיְך ּוְבֵפירֹוֵתיֶהן"  ין ּוְדָבִרים ֵאין ִלי ּבִ יָה,      - "ּדִ ַחּיֶ ירֹות ּבְ   ֲהֵרי ֶזה ֵאינֹו אֹוֵכל ּפֵ

ּה.   -ְוִאם ֵמָתה    יֹוְרׁשָ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יֵרי ֵפירֹות,     ְלעֹוָלם אֹוֵכל ּפֵ
ְכּתֹוב ָלּה  ּיִ     :ַעד ׁשֶ

ין ּוְדָבִרים ֵאין ִלי   ְנָכַסִיךְ   "ּדִ     ,ּבִ
    ,ּוְבֵפירֹוֵתיֶהן

  ֵפירֹוֵתיֶהן ַעד עֹוָלם".   ּוְבֵפיֵרי
  

ַתב ָלּה      :ּכָ
ין ּוְדָבִרים ֵאין ִלי  ְנָכַסִיךְ     "ּדִ     ,ּבִ

    ,ּוְבֵפירֹוֵתיֶהן
ִיךְ  ַחּיַ     ,ּוְבֵפיֵרי ֵפירֹוֵתיֶהן ּבְ

יָה,      -ּוְבמֹוֵתְך"  ַחּיֶ ירֹות ּבְ   ֵאינֹו אֹוֵכל ּפֵ
ּה.   -ְוִאם ֵמָתה    ֵאינֹו יֹוְרׁשָ

  

ן גַּ  ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ְמִליֵאלַרּבָ
ה,   -ִאם ֵמָתה  ּנָ   ִייָרׁשֶ

ּתֹוָרה,   תּוב ּבַ ּכָ ֶ ְתֶנה ַעל ַמה ׁשּ מַּ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ּתֹוָרה  תּוב ּבַ ּכָ ֶ ְתֶנה ַעל ַמה ׁשּ     –ְוָכל ַהמַּ

ֵטל ָנאֹו ּבָ   .  תְּ
  

    ְּגָמָרא
ֵני  יאתָּ י ִחּיָ   :  ַרּבִ

ּתֹו"   . "ָהאֹוֵמר ְלִאׁשְ
ַתב ָלּה ָהִכי    ַמאי ָהֵוי?   - ְוִכי ּכָ

  
  ְוָהַתְנָיא: 

ֶדה זֹו"  : ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ " ין ּוְדָבִרים ֵאין ִלי ַעל ׂשָ     , "ּדִ
ּה",     "ְוֵאין ִלי ֵעֶסק ּבָ

ה"  ֶקת ֵהיֶמּנָ לּום - "ְוָיִדי ְמסּוּלֶ   !  "לֹא ָאַמר ּכְ
  

ֵביָאְמִרי  אי ּדְ י ַיּנַ   :  ַרּבִ
כֹוֵתב ָלּה  ֲהָנא,  ְועֹוָדּה ֲארּוָסה, וּ  ּבְ ַרב ּכָ   ְכּדְ

  
ָאַמר  ֲהָנאּדְ   : ַרב ּכָ

קֹום ַאֵחר ָאה ְלָאָדם ִמּמָ ּלֹ  - ַנֲחָלה ַהּבָ ה.  ָאָדם ַמְתֶנה ָעֶליָה ׁשֶ ּנָ   א ִייָרׁשֶ
  

ָרָבא,    ּוְכּדְ
ָאַמר    :  ָרָבאּדְ
גֹון זֹו"  :ָהאֹוֵמר ַנת ֲחָכִמים ּכְ ַתּקָ י ּבְ   ין לֹו. ׁשֹוְמִע  - "ִאי ֶאְפׁשִ

  
גֹון זֹו"?     ַמאי "ּכְ

  

  רש"י
  מתי' 

. הכותב אם כן למה כתב לה כו'
   בגמרא מפרש טעמא:

. גרסין רבי יהודה אומר  הכי  
פירות.  פירי  אוכל  הוא  לעולם 
פירי   הן  אלו  מפרש  ובגמ' 

   פירות:
. שמתה על מה שכתוב בתורה

הבעל   ירושת  דקסבר 
בתרא ובבבא  (דף   דאורייתא 

קרא   מהאי  לן  פקא  קיא:) 
לשארו הקרוב אליו ממשפחתו  
אותה   וירש  האי  אותה  וירש 
שהאיש   לדרשא  הוא  יתירא 
יורש את שארו ושארו זו אשתו 
ואע''ג דשארו דקרא לאו אשתו  
היא דהא כתיב ביה ותתם את 
למימר   וליכא  לשארו  חלתו 
שתירש האשה את בעלה דהא 
ממשפחתו כתיב מיהו גבי קרא 

דרשין  יתיר אותה  דוירש  א 
לקרוב   חלתו  את  ותתם  הכי 
וירש   שארו  ממשפחתו  אליו 

   אותה האיש יורש את אשתו:
כו' המתה  פירות וכל  אבל   .

ומצי   היא  דרבן  תקתא 
  לאתויי עלייהו: 

  
  גמ' 

לאשתו האומר  חייא  ר'  . תי 
דאשמועין   כותב  תי  ולא 
סליק  מי  בעלמא  דבאמירה 

    ה:פשיה בלא שום קין וכתיב
. וכל שכן  וכי כתב לה מאי הוי

   אמירה:
לחבירו של  האומר  שדה  כגון   .

לחברו   האחד  ואמר  שותפין 
[בין   הללו  הלשוות  מן  אחד 

   בכתיבה בין באמירה]:
. דאין כאן לשון  לא אמר כלום

   מתה:
. ודאי  בכותב לה ועודה ארוסה

ליתו   ובא  שלו  שהקרקע  מי 
מתה  לשון  צריך  לחבירו 

בכותב שלא   ומתיתין  עד  לה 
זכה בכסים ומתה עמה שלא 
ואין   לכשישאה  בהן  יזכה 
צריך לשון מתה שהרי אין לו  

   עכשיו רשות בהן:
אחר ירושת ממקום  שאיה   .

תבא  מעשיו  ע''י  אלא  אבותיו 
לו   הבאה  חלת אשתו  כגון  לו 
ע''י שואין שלו דהואיל ומשום  
תקתא דידיה תקון רבן והוא 

וכד מוחל  עליה  למחול  רב  בא 
   הוא:

חכמים שתיקו בתקת   .
   לטובתי ואיה טובה לי:

זו אהייא כגון  מפרש  לקמן   .
    אתמר:

זו כגון  אמרה  מאי  אהיכא   .
   רבא:
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ַרב הּוָנא ָאַמר ַרב,   ּדְ   ּכְ
ָאַמר    :  ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאּדְ

ּתֹ ה ׁשֶ ָ ה".   "ֵאיִני ִניזֹּוֶנת :אַמר ְלַבְעָלּה ְיכֹוָלה ִאׁשּ   ְוֵאיִני עֹוׂשָ
  

    ,ִאי ָהִכי
  ֲאִפיּלּו ְנׂשּוָאה ַנִמי!  

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ָיָדּה  -ְנׂשּוָאה      .ָידֹו ּכְ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ָדּה;     ָידֹו ֲעִדיָפא ִמּיָ

  
ּה    ְלׁשֹוֶמֶרת ָיָבם.   :ָנְפָקא ִמיּנָ

  
  

  רש"י
הוא שתיקו כדרב  אמזוות   .

ואי  ידיה  מעשה  תחת  לאשה 
זו  בתקה  אפשי  אי  אמרה 
שחשו  לטובתי  חכמים  שתיקו 
ספקי  דלא  זימין  השים  לכל 
להו מזוות במעשה ידיהן ותקו 
לבעל  ידיהן  ומעשה  מזוות  להן 
אי איי צריכה לכך מעוגת אי 
ואי אפשי לעשות מלאכה אמצא 
 לי מזוות או יש לי אומות יקרה 

    יתר על כדי מזוותי: 
. דטעמא משום דתקתא אי הכי

עליה  למחול  ויכול  הוא  דידיה 
יאי  רבי  דבי  אצטריך  אמאי 

ועודה   לאוקמה לה  בכותב 
   ארוסה אפילו שואה מי:

. והרי הוא כשותף בהן ידו כידה
לשון  צריך  שלו  שכסים  וכיון 
דין  לשון  בה  מועיל  ואין  מתה 

   ודברים:
יבם לשומרת  מיה  . פקא 

לא  ודברים  דין  לעין  כלומר 
ידו  ובין  כידה  ידו  דבין  פליגי 
עדיפא מידה אין מועיל בה לשון 

לסלקו   ודברים  ופלוגתא דין 
יבם  שומרת  לעין  ורבא  דאביי 
בה  אפליגו  וביבמות  איצטריך 
אביי ורבא בפרק החולץ (דף לט.)  
בהאשה  דלעיל  דפ'  מתי'  גבי 
כסים  לה  שפלו  יבם  שומרת 
דקתי מתה מה יעשה בכתובתה 
וב''ה  שמאי  בית  ואיפליגו  כו' 
בשפלו  פלוגתייהו  אביי  ואוקי 
בחיי  דבעל  תחתיו  כשהיא  לה 

הרא ידו בעל  אביי  קסבר  שון 
לפי  ופלה  כשמת  לפיכך  כידה 
תיבמה  שלא  עד  ומתה  יבם 
שיהם  הבעל  ויורשי  יורשיה 
באים לירש זה מכח אחותו וזה 
חלוקה  שמאי  לבית  אחיו  מכח 
חזקה  הלל  ולבית  עדיפא 
קמייתא עדיפא לפיכך כסי מלוג 
רבא  ופליג  האב  יורשי  בחזקת 
לה  דפלו  אי  דאמר  אדאביי 

ידו   כשהיא תחתיו עלמא  דכולי 
וכשמת  מידה  עדיפא  בעל  של 
והרי  ליבמה במקומו  עמד אחיו 
כשהיא  מתה  ואם  כמותו  הוא 
בהן  ליורשיה  אין  יבם  שומרת 
לה  דפלו  דב''ש  ומתי'  כלום 

    כשהיא שומרת יבם: 
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        ב ב ב ב - - - - פג, א פג, א פג, א פג, א  .2
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

דוֹ    ַמהּו?   - ָקנּו ִמּיָ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ין ּוְדָבִרים  דֹו.   - ִמּדִ   ָקנּו ִמּיָ

  
  ָאַמר:   ַרב ַנְחָמן

ל ַקְרַקע  דֹו.   -ִמּגּוָפּה ׁשֶ   ָקנּו ִמּיָ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ַרב יֹוֵסף   פג,ב ָתא ּדְ ָרא ִמיּלְ ּבְ עֹוֵרר, ^  ִמְסתַּ   ּבְ

ל ַקְרַקע  עֹוֵמד ִמּגּוָפּה ׁשֶ דֹו.   -ֲאָבל ּבְ   ָקנּו ִמּיָ
  

  : ַאֵמיָמרָאַמר 
ל ַקְרַקע  דֹו.   -ִהְלְכָתא: ִמּגּוָפּה ׁשֶ   ָקנּו ִמּיָ

  
  

יָאַמר ֵליּה    :  ֲאֵמיָמרלַ   ַרב ַאׁשִ
עֹוֵמד?  עֹוֵרר אֹו ּבְ   ּבְ

  
ּה      ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

  
ַרב יֹוֵסף.     ִלְכּדְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ִמיַע ִלי.     לֹא ׁשְ
לֹוַמר: ָלא ְסִביָרא ִלי.    ּכְ

  
  
  

  רש"י
מהו מידו  אברייתא קו   .

דהאומר לחבירו דין ודברים אין 
אבל  קאי  זו  שדה  על  לי 
אמתיתין לא מהיא קין ליפות 

דהא לשון   כחה  בלא  באמירה 
אפילו  לאסתלוקי  סגי  מתה 
דפריש  היכא  קרקע  של  מגופה 
דמתי'  וטעמא  סיפא  כדקתי 
לאו  פירות  אוכל  ה''ז  דאמר 
דין  דלשון  גריעותא  משום 
דלא  משום  אלא  הוא  ודברים 
פריש ממאי סליק פשיה ואמרי' 
ידה על התחתוה כדמפרש לקמן 
הכל  מן  לומר  יכולה  ואיה 

ה לי קו מה לי סתלקת הילכך מ
בעי  קא  אברייתא  אלא  קו  לא 
לה דקתי לא אמר כלום וטעמא 

   משום גריעותא דלישא הוא:
הקה  מהו לא  אמרי'  מי   .

אמר  ולא  כלום  הללו  בחליפין 
או  ודברים  דין  לשון  עליה אלא 
אלא  באים  חליפין  אין  דלמא 
קוה  שזה  ממש  בו  שיש  לדבר 
את הסודר ומקה לו חפץ המכר 

המתה   קרקע או  של  גופה  ועל 
   קו מידו ומתה גמורה היא:

מידו קו  ודברים  מה מדין   .
שפירש על הקין קו מידו והוא 

 לשון דין ודברים ואיו כלום: 
להחזיק בעורר . כשבא חברו זה 

על  וערער  עמד  מיד  בחלקו 
את  לך  תתי  לא  ואמר  המתה 
בעלמא  ודברים  ודין  השדה 

    אמרתי לך שלא אריב עמך:
בעו יומים מדאבל  או  יום   .

הוא   דהשתא  לא  ערער  ואח''כ 
לטעון  ולמדוהו  ביה  הדר  דקא 

    כך: 
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        פג, ב פג, ב פג, ב פג, ב  .3
ַתב ָלּה " ה ּכָ ן, ָלמָּ ין ּוְדָבִרים ֵאין ִלי ּבִ : ִאם ּכֵ   ? ְנָכַסִיךְ ּדִ

ִאם ָמְכָרה ָנְתָנה  ים -ׁשֶ   . "ַקּיָ
  

    :ְוֵתיָמא ֵליּה 
ְך!   י ְסִליַקתְּ ַנְפׁשָ ל ִמיּלֵ   ִמּכָ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ָטר  ְ ַעל ַהׁשּ ְחּתֹוָנה.   -ַיד ּבַ   ַעל ַהתַּ
  

יֵרי?     ְוֵאיָמא ִמּפֵ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ָרא".     "ּבּוִציָנא ַטב ִמּקָ

  
ה!    ְוֵאיָמא ִמירּוׁשָ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ִכיָחא –ִמיָתה      ,ׁשְ
ִכיָחא,   -ְמִכיָרה    ָלא ׁשְ

ִכיָחא,   ָלא ׁשְ ָתא ּדְ יּלְ יּה ִמּמִ יק ִאיִניׁש ַנְפׁשֵ   ְוִכי ְמַסּלֵ
ִכיָחא  ׁשְ ָתא ּדִ יּלְ יּה.   -ִמּמִ יק ִאיִניׁש ַנְפׁשֵ   ָלא ְמַסּלֵ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

ְנָכַסִייְך"  ֵפירֹוֵתיֶהן,   - "ּבִ   ְולֹא ּבְ
ְנָכַסִייְך"    ְולֹא ְלַאַחר ִמיָתה.   - "ּבִ

  
  

  רש"י
סליקת  מילי  מכל  ליה  ותימא 

זה   . כיון דאוקמת דבלשוןפשך
יכול להסתלק למה איו מסולק 

   מן הכל:
. כל יד בעל השטר על התחתוה

המוציא שטר על המוחזק בדבר 
יכול לתבוע  מה שמפורש בשטר 
עליו ואם השטר סתום מורידים 
אותו לפחות שבמשמעות השטר 
חכמים  בתקת  בא  הבעל  וכאן 
דברים  בשלשה  אשתו  כסי  על 
לאכול פירות ולירש ואם תמכור 

בט עליו מכרה  מוציאה  וזו  ל 
שטר שכתבת לי דין ודברים אין 
לי בכסייך ולשון סילוק הוא זה  
לשון  ודאי  לטעון  יכול  והוא 
סתלקתי  לא  אבל  הוא  סילוק 
היא  וזו  שבדברים  מפחות  אלא 
שלא  זמן  כל  אבל  המכירה 

   תמכור אוכל פירות:
מפירי פשיה ואימא  מסלק   .

והוא  בחייה  פירות  יאכל  שלא 
תמכור  אם  אבל  שבכולן  פחות 
שהיה  הקרקע  גוף  אף  שמפסיד 
ראוי לירש אם תמות בחייו יהא 

    מכרה בטל ויירשה:
. בוציא דלעת בוציא טב מקרא

קטה קרא דלעת גדולה והאומר 
קטה  דלעת  לך  קח  לחבירו 
בגיתי או המתן עד שיגדילו וקח 

ליקח הקטה מיד   גדולה טוב לו
כי לא ידע מה יולד יום אף כאן 
חביבה עליו אכילת פירות שהוא 
שאיו  מכר  מביטול  ומיד  תדיר 
לא  ושמא  מיד אלא לכשתמכור 

   תמכור:
מירושה פשיה ואימא  סליק   .

תמות  לא  שמא  הפחות  והוא 
סליק  לא  ממכירה  אבל  בחייו 
ויפסיד  תמכור  שמא  פשיה 

   אכילת פירות שהוא עכשיו:
שכיחא לא  אשה מכירה  שאין   .

    רוצה למכור כסי בית אביה:
אמר אשי  אלא רב  לך  אין   .
    דקדוק הלשון:

לא בכסייך אבל  לה  אמר   .
קאמר  שלה  ובעודן  בפירותיהן 
ולא  קאמר  בכסייך  דהא  לה 
שמה  שבטל  מיתה  לאחר 

    מעליהן: 
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י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:   ַרּבִ

יֵרי ֵפירֹות   .  "ְלעֹוָלם הּוא אֹוֵכל ּפֵ
  

ַנן:   נּו ַרּבָ   תָּ
ירֹות"ֵאּלּו ֵהן " יֵרי ֵפירֹות"ְוֵאּלּו ֵהן  "ּפֵ   ?  "ּפֵ

ירֹות  ָתה ּפֵ ירֹות.   -ִהְכִניָסה לֹו ַקְרַקע ְוָעׂשְ   ֲהֵרי ֵהן ּפֵ
ירֹות ירֹות  ,ְוָלַקח ֵמֶהן ַקְרַקע ,ָמַכר ּפֵ ָתה ּפֵ יֵרי ֵפירֹות -ְוָעׂשְ   . "ֲהֵרי ֵהן ּפֵ

  
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

י  ְוָקא,  ְלַרּבִ יֵרי ֵפירֹות" ּדַ   ְיהּוָדה "ּפֵ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ְוָקא,    "ַעד עֹוָלם" ּדַ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ְוָקא?   ְרַוְייהּו ּדַ   תַּ
  

ְמֵצי לֹוַמר ְוָקא :ִאם תִּ יֵרי ֵפירֹות" ּדַ ה ִלי?   - "ּפֵ   "ַעד עֹוָלם" ָלּמָ
  

ַמע ָלן     :ָהא ָקא ַמׁשְ
יֵרי ַתב ָלּה "ּפֵ ּכָ יָון ּדְ ֵמי.    -ֵפירֹות"  ּכֵ ָכַתב ָלּה "ַעד עֹוָלם" ּדָ ַמאן ּדְ   ּכְ

  
ְמֵצי לֹוַמרוְ  ְוָקא  :ִאם תִּ ה ִלי?   -"ַעד עֹוָלם" ּדַ יֵרי ֵפירֹות" ָלּמָ   "ּפֵ
  

ַמע ָלן     :ָהא ָקא ַמׁשְ
ַתב ָלּה  ּכָ ב ּדְ יֵרי ֵפירֹות",   :ַאף ַעל ּגַ   "ּפֵ

ַתב ָלּה    ִאין,   -"ַעד עֹוָלם"   :ִאי ּכָ
  לֹא.   -ִאי לֹא 

  
ְמֵצי לֹוַמר ְוָקא :ְוִאם תִּ ְרַוְייהּו ּדַ ה ִלי?   - תַּ י ָלּמָ ְרתֵּ   תַּ

  
  ְצִריָכא, 

ַתב ָלּה  ִאי ּכָ יֵרי ֵפירֹות" :ּדְ ַתב ָלּה "ַעד עֹוָלם" ,"ּפֵ ָלא ָאֵכיל :ֲהָוה ָאִמיָנא  -  ְולֹא ּכָ יֵרי ֵפירֹות הּוא ּדְ     ,ּפֵ
ֵפיֵרי ֵפירֹות  יָרא ּדְ   ָאֵכיל,   -  ֲאָבל ּפֵ

  ְלָהִכי ִאיְצְטִריְך "ַעד עֹוָלם".  
ַתב ָלּה  יֵרי ֵפירֹות"  ,"ַעד עֹוָלם" :ְוִאי ּכָ ַתב ָלּה "ּפֵ ירֹות ָקֵאי,  :ֲהָוה ָאִמיָנא - ְולֹא ּכָ   ְלעֹוָלם ּפֵ

יֵרי ֵפירֹות".     ְלָהִכי ִאיְצְטִריְך "ּפֵ
  
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבָ
ַתב ָלּה  ְנָכַסִייְך ּוְבֵפיֵרי ֵפירֹות" :ּכָ ין ּוְדָבִרים ֵאין ִלי ּבִ ּיֹ -  "ּדִ ירֹות?  ַמהּו ׁשֶ   אַכל ּפֵ

יֵרי ֵפירֹות  יּה  -ִמּפֵ     ,ָסֵליק ַנְפׁשֵ
יֵרי  יּה,   -ִמּפֵ   לֹא ָסֵליק ַנְפׁשֵ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
י  ל ִמיּלֵ יּה?    -ִמּכָ   ָסֵליק ַנְפׁשֵ

  
י ָסֵלי ל ִמיּלֵ ִמּכָ יָטא ּדְ ׁשִ יּה,  ּפְ   ק ַנְפׁשֵ

ִאי ָאְמַרתְּ  יֵרי ֵפירֹות     :ּדְ יּה  -ִמּפֵ     ,ָסֵליק ַנְפׁשֵ
יֵרי  יּה,   -ִמּפֵ   לֹא ָסֵליק ַנְפׁשֵ
ירֹות  ָאְכִליְנהּו ּפֵ יָון ּדְ יֵרי ֵפירֹות  ,ּכֵ   ֵמֵהיָכא?!   -ּפֵ

  
  ,ְוִלַטֲעִמיךְ 

ְתַנן:  י ְיהּוָדה"ָהא ּדִ יֵרי ֵפירֹות ַרּבִ   , (@)  "אֹוֵמר: ְלעֹוָלם הּוא אֹוֵכל ּפֵ
יֵרי ֵפירֹות  ָאְכִליְנהּו ְלֵפיֵרי ּפֵ יָון ּדְ   ֵמֵהיָכא?   - ּכֵ

ְייָרא,   ְדׁשָ א ּבִ   ֶאּלָ
ֵייר.  ְדׁשָ   ָהָכא ַנִמי ּבִ

  

  רש"י
יהודה לר'  להו  דתא איבעיא   .

   תרתי ובפירי פירותיהן עד עולם: 
. בהאי לישא פירי פירות דוקא

מפירי  לאסתלוקי  סגי  לחוד 
ולא  פירות  דפירי  ומפירי  פירות 
בעי עד עולם ואי כתב בפירותיהן 

ולא עולם  פירות   עד  בפירי  כתב 
    לא אסתלק מפירי פירות:
דוקא עולם  עד  דלמא  ובעד או   .

עולם תליא מילתא ובפירי פירות 
לא בעי למיכתב ואי כתב מפירי 
לא  עולם  עד  כתב  ולא  פירות 
איסתלק מפירי דפירי פירות או 

    דלמא תרוייהו דוקא:
מתי'   . למיתיעד עולם למה לי

    הואיל ולא צריך למיכתביה:
כו' לן  משמע  קא  והכי הא   .

ובפירי  שיכתוב  עד  קאמר 
   פירותיהן הייו עד עולם:

לי למה  פירות  למיתי פירי   .
מתי' ליתי בפירותיהן עד עולם 
לשון  והוא  תליא  וביה  הואיל 

   פירות ופירי פירות:
כו' לן  ודאי הא קא משמע  . אין 

א תי  לא בעי למכתב מיהו אי ל
הוה אמיא דאי כתב פירי פירות 
תי  להכי  עולם  עד  ככותב  הוה 
פירי פירות  למימר דאפילו כתב 

   בעין עד עולם:
    . למיכתב בשטר:תרתי למה לי

קאי אפירות  אוכל לעולם  לא   .
הפירות לעולם לא בשה זו ולא 
פירות  פירי  אבל  הבאות  בשים 

    אוכל:
גרסין דקתי הכי  וליטעמיך   .

יהוד כיון רבי  כו'  אומר  ה 
גרסין  ולא  לפירות  דאכלתיהו 

    דאכליהו:
אלא בדשיירא גרסין הכא מי  

ומכרן בדשייר אכלן  לא  אם   .
פירות  ועשתה  קרקע  בהו  ולקח 
מן   ולא  מהן  פשו  סילק 

    הראשוים: 
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ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : אֹוֵמר ַרּבָ

ה,   -ִאם ֵמָתה  ּנָ   ִייָרׁשֶ
ּתֹוָרה,   תּוב ּבַ ּכָ ֶ ְתֶנה ַעל ַמה ׁשּ מַּ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ּתֹוָרה  תּוב ּבַ ּכָ ֶ ְתֶנה ַעל ַמה ׁשּ ֵטל –ְוָכל ַהמַּ ָנאֹו ּבָ   .  "תְּ
  

  : ַרבָאַמר 
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ     ,ֲהָלָכה ּכְ

ֲעֵמיּה.    ְולֹא ִמּטַ
  

ן "ַמאי  ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ ֲעֵמיּה ֲהָלָכה ּכְ ְמִליֵאל ְולֹא ִמּטַ   ?  " ּגַ
  

ה,   ּנָ ָאַמר: ִאם ֵמָתה ִייָרׁשֶ ְמִליֵאל ּדְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   ִאיֵליָמא ֲהָלָכה ּכְ
ּתֹוָרה  תּוב ּבַ ּכָ ֶ ְמִליֵאל ָסַבר ַמְתֶנה ַעל ַמה ׁשּ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ִאיּלּו ַרּבָ ֲעֵמיּה ּדְ ֵטל,    -ְוָלאו ִמּטַ ָנאֹו ּבָ   תְּ

ים,  וְ  ָנאֹו ַקּיָ   ַרב ָסַבר תְּ
ַעל  ת ַהּבַ ַנן  –ְוָקָסַבר: ְירּוׁשַ     ,ְדַרּבָ

ל ּתֹוָרה, ֶ   ְוֲחָכִמים ָעׂשּו ִחיזּּוק ְלִדְבֵריֶהם יֹוֵתר ִמׁשּ
ים?!     פד,א ָנאֹו ַקּיָ   ְוָסַבר ַרב תְּ

ַמר:    ְוָהא ִאיתְּ
ֵאין ְלָך ָעַלי אֹוָנָאה" :ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ      :"ַעל ְמָנת ׁשֶ

  ָאַמר:  ַרב
    .ֵיׁש לֹו ָעָליו אֹוָנָאה

מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
  ֵאין לֹו ָעָליו אֹוָנָאה!  

  
א:    ֶאּלָ

ָאַמר ְמִליֵאל ּדְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ ּתֹוָרה ֲהָלָכה ּכְ תּוב ּבַ ּכָ ֶ ְתֶנה ַעל ַמה ׁשּ ֵטל,   -: ַהּמַ ָנאֹו ּבָ   תְּ
ֲעֵמיּה  ְמִליֵאל ָסַבר - ְוָלאו ִמּטַ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ִאיּלּו ַרּבָ ה,   -ֵמָתה  :ּדְ ּנָ   ִייָרׁשֶ

ה.    -ֵמָתה  :ְוַרב ָסַבר ּנָ   לֹא ִייָרׁשֶ
  

ֲעֵמיּה  ִהיְלָכֵתיּה  ,ַהאי ִמּטַ    הּוא! ְוָלא ּכְ
  

א:    ֶאּלָ
ָאַמר: ִאם ֵמָתה  ְמִליֵאל ּדְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ ה,   -ֲהָלָכה ּכְ ּנָ   ִייָרׁשֶ

ֲעֵמיּה  ְמִליֵאל ָסַבר -ְוָלאו ִמּטַ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ִאיּלּו ַרּבָ ֵטל,   :ּדְ ָנאֹו ּבָ ְדאֹוַרְייָתא תְּ   ּבִ
ַנן      ְדַרּבָ ים.    -ָהא ּבִ ָנאֹו ַקּיָ   תְּ

ַנן   :ָסַבר ְוַרב ְדַרּבָ ֵטל.   -ֲאִפיּלּו ּבִ ָנאֹו ּבָ   תְּ
  

ַטֲעֵמיּה ּוְכִהיְלָכֵתיּה הּוא,    ַהאי ּכְ
  ְוַרב מֹוִסיף הּוא! 

  
א:    ֶאּלָ

ָאַמר: ִאם ֵמָתה  ְמִליֵאל ּדְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ ה,   -ֲהָלָכה ּכְ ּנָ   ִייָרׁשֶ
ֲעֵמיּה  ְמעוֹ  -ְוָלאו ִמּטַ ן ׁשִ ִאיּלּו ַרּבָ ְמִליֵאל ָסַברּדְ ן ּגַ ַעל    :ן ּבֶ ת ַהּבַ אֹוַרְייָתא –  ְירּוׁשַ     ,ּדְ

ּתֹוָרה  תּוב ּבַ ּכָ ֶ ְתֶנה ַעל ַמה ׁשּ ֵטל,    -ְוָכל ַהּמַ ָנאֹו ּבָ   תְּ
ַעל   :ְוַרב ָסַבר ת ַהּבַ ַנן – ְירּוׁשַ ַרּבָ     ,ּדְ

ל ּתֹוָרה.   ׁשֶ   ּוֲחָכִמים ָעׂשּו ִחיזּּוק ְלִדְבֵריֶהם ּכְ
ַנן ַרּבָ ַעל ּדְ ת ַהּבַ     ?! ְוַרב ָסַבר ְירּוׁשַ

  ְוָהְתַנן:  
רֹוָקא" ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ   אֹוֵמר:   ַרּבִ

ּתוֹ  ָחה    -  ַהּיֹוֵרׁש ֶאת ִאׁשְ ּפָ     ,ַיֲחִזיר ִלְבֵני ִמׁשְ
ִמים ה ָלֶהן ִמן ַהּדָ     .):בנ תורוכב( "ִויַנּכֶ

ּה: ַמאי ָקָסַבר?     ְוָהֵויַנן ּבָ
ַעל   ת ַהּבַ אֹוַרְייָתא  ִאי ָקָסַבר ְירּוׁשַ אי ַיֲחִזיר?   - ּדְ   ַאּמַ

ַנן ַרּבָ ִמים ַמאי ֲעִביְדַתְייהּו?    - ְוִאי ּדְ   ּדָ
ַעל    :  ַרבְוָאַמר  ת ַהּבַ אֹוַרְייָתא –ְלעֹוָלם ָקָסַבר ְירּוׁשַ     ,ּדְ

  רש"י
קיים תאו  סבר  כרבי ורב   .

דאמר את   יהודה  מקדש  גבי 
עלי  ליך  שאין  מת  על  האשה 
שאר כסות ועוה בדבר שבממון 
יירשה  תאו קיים והכא אמאי 
דרבן  הבעל  ירושת  רב  דקסבר 
לדבריהם  חיזוק  עשו  וחכמים 
תאו  להיות  תורה  משל  יותר 

  בטל: 
. על מת שאין לך עלי דין אואה

    אמכור לך חפץ זה:
. דמתה על של תורה יש לו עליו

   ל תוו (ויקרא כה):הוא א
יירשה לא  אם מתה  . ורב סבר 

דקסבר ירושת הבעל דרבן ולא 
    עשו חזוק לדבריהן כשל תורה:

. כגון זה שהתה שלא הא בדרבן
    יאכל פירות:

. אפי' תאי הפירות מי ורב סבר
חזוק  עשו  דחכמים  בטל 
וכ''ש  תורה  כשל  לדבריהם 

    הירושה שהיא של תורה:
הוא וכהילכתיה  כטעמיה  . האי 

דרבן  כטעמיה  לרב  ליה  סבירא 
שמעון דמתה על של תורה תאו 
מתה  דאם  וכהילכתיה  בטל 

    יירשה:
    . ביובל:יחזיר לבי משפחה

הדמים מן  להם  קס''ד  ויכה   .
    יחזירם להם בדמים קלים:

. ירושה איה חוזרת אמאי יחזיר
(דף  בבכורות  כדאמרי'  ביובל 

   ב:):
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ּתֹו  תֹו ִאׁשְ הֹוִריׁשָ ָברֹות ּוְכגֹון ׁשֶ ית ַהּקְ     ,ּבֵ
ֵמי ְוִליֲהַדר,וּ  קֹול ּדְ ַנן ִליׁשְ ָחה ֲאמּור ַרּבָ ּפָ ַגם ִמׁשְ ּום ּפְ    ִמׁשּ

  
ה ָלֶהן ּוַמאי  ִמים""ְיַנּכֶ     ?ִמן ַהּדָ

  
ּתֹו.   ֵמי ֶקֶבר ִאׁשְ   ּדְ

  
ְדַתְנָיא:     ּכִ

  ִקְברֹו,    :ַהּמֹוֵכר"
ֶרְך ִקְברֹו, וְ    ּדֶ

  ַמֲעָמדֹו,  
ידֹו וּ  ָחה -ְמקֹום ֶהְסּפֵ ּפָ ֵני ִמׁשְ ִאין ּבְ     ,ּבָ

ְרחוֹ  ַעל ּכָ     ,ְוקֹוְבִרין אֹותֹו ּבְ
ָחה ּפָ ַגם ִמׁשְ ּום ּפְ   !  "ִמׁשּ

  
רֹוָקא ָקָאַמר ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבִ    ,ַרב ְלַטֲעֵמיּה ּדְ

  ְוֵליּה ָלא ְסִביָרא ֵליּה. 
  
  
  
  

  רש"י
פג  משפחהמשום  הוא  ם  גאי   .

קברים  אחרים  שיהיו  להם 
בקבורת  יקברו  והם  עמהם 

    אחרים: 
אשתו קבר  הוא דמי  שחייב   .

    בקבורתה:
הקברות כדתיא בית  לוקח   .

   מחזירו על כרחו:
כרחו בעל  אותו  של וקוברים   .

    לוקח: אלא לא גרסי': 
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    ַמְתִניִתין

יַח  ת ְוִהּנִ מֵּ ה  : ִמי ׁשֶ ָ    ,ִאׁשּ
    ,ּוַבַעל חֹוב 

ין,     ְויֹוְרׁשִ
דֹון  ְוָהָיה לוֹ  ּקָ     ,ּפִ

ַיד ֲאֵחִרים י ַטְרפֹון :אֹו ִמְלֶוה ּבְ ֶהן ַרּבִ ּבָ ל ׁשֶ ְתנּו ַלּכֹוׁשֵ     .אֹוֵמר: ִיּנָ
י ֲעִקיָבא ין,  ֵאין   אֹוֵמר:  ַרּבִ ּדִ   ְמַרֲחִמין ּבַ

ין.   ְתנּו ַלּיֹוְרׁשִ א ִיּנָ   ֶאּלָ
בּוָעה ן ְצִריִכין ׁשְ ּכּוּלָ     ,ׁשֶ

בּוָעה.   ין ְצִריִכין ׁשְ   ְוֵאין ַהּיֹוְרׁשִ
  

ְרַקע  ין ִמן ַהּקַ לּוׁשִ ירֹות תְּ יַח ּפֵ ֶהן.  -ִהּנִ ֶהן ָזָכה ּבָ ל ַהּקֹוֵדם ּבָ   ּכָ
  

ה ָ ָתּה  ָזְכָתה ִאׁשּ תּוּבָ     ,יֹוֵתר ִמּכְ
ַעל חֹוב יֹוֵתר ַעל חֹובוֹ      :וּבַ

י ַטְרפֹון   - ַהּמֹוָתר ֶהן,   ַרּבִ ּבָ ל ׁשֶ ְתנּו ַלּכֹוׁשֵ   אֹוֵמר: ִיּנָ
י ֲעִקיָבא ין,    אֹוֵמר:  ַרּבִ ּדִ   ֵאין ְמַרֲחִמין ּבַ

ין.   ְתנּו ַלּיֹוְרׁשִ א ִיּנָ   ֶאּלָ
בּוָעה,   ם ְצִריִכין ׁשְ ּכּוּלָ   ׁשֶ

בּוָעהְוֵאין  ין ְצִריִכין ׁשְ   .  ַהּיֹוְרׁשִ
  

    ְּגָמָרא
ה ִלי ְלִמיְתֵני  ה ִלי ְלִמיְתֵני "ִמְלֶוה"ָלּמָ דֹון", ָלּמָ ּקָ   ?  " ּפִ

  
  ְצִריָכא, 

ָנא ִמְלֶוה ִאי תָּ ָנה  - ּדְ ִמְלֶוה ְלהֹוָצָאה ִניתְּ ּום ּדְ י ַטְרפֹון ִמׁשּ ָהא ָקָאַמר ַרּבִ     ,ּבְ
ֵעיֵניּה  ִאיֵתיּה ּבְ דֹון ּדְ ּקָ י ֲעִקיָבא -ֲאָבל ּפִ     .ֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה ְלַרּבִ

ָנא ָהא  י ֲעִקיָבא  -ְוִאי תָּ ָהא ָקָאַמר ַרּבִ     ,ּבְ
ַהְך  י ַטְרפֹון,   -ֲאָבל ּבְ   ֵאיָמא מֹוֵדי ְלַרּבִ

  ְצִריָכא.
  
  

ל"ַמאי    ?  "ַלּכֹוׁשֵ
  

י ֲחִניָנא  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   אֹוֵמר: ַרּבִ
ְרָאָיה.   ּבִ ל ׁשֶ   ַלּכֹוׁשֵ

  
י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ

א.   ּום ִחיּנָ ה, ִמׁשּ ָ ת ִאׁשּ   ִלְכתּוּבַ
  

ֵאי:  ַתּנָ   ּכְ
ְנָיִמין" י ּבִ   אֹוֵמר:   ַרּבִ

ר ׁשֵ ְרָאָיה ְוהּוא ּכָ ּבִ ל ׁשֶ     .ַלּכֹוׁשֵ
י ֶאְלָעָזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

אִלְכתּוּבַ  ּום ִחיּנָ ה, ִמׁשּ ָ   .  "ת ִאׁשּ
  
  

  רש"י
  מתי' 

שבהן לכושל  בגמרא יתו   .
מפרש מאי יהו ואף על גב דלא 

דיתמי מטלטלי  לא   משתעבדי 
הכא  לכתובה  ולא  חוב  לבעל 
סבירא  מחי  ברשותייהו  דלאו 
לרבי טרפון דמוציאין מיד הלוה 
אצלו  שהפקדון  מי  מיד  או 
ולכתובה  חוב  לבעל  וותין 

    שתחייב בהן המת מחיים:
ליורשים מהיא יתו  ולא   .

   תפיסה:
שבועה צריכין  דתן שכולן   .

מכסי  ליפרע  הבא  בפירקין 
אלא   יפרע  לא  בשבועה יתומים 

להם  אין  שבעו  שלא  זמן  וכל 
יודעין אם  או  ואין  בהם  רשות 
יש להם עליו כלום הלכך משמת 
בהן היורשין וברשותן  זכו  המת 

   הן:
זכה בהן  הקודם  קדמו כל   .

מידם  מוציאין  ואין  זכו  יורשין 
משתעבדי  לא  דיתמי  דמטלטלי 
מהן  אחד  קדם  ולכתובה  לב''ח 
דר'  הוא  זכה  המלוה  או  האשה 

דלאחר טרפון   תפיסה  ליה  אית 
    מיתה מהיא:

כתובתה על  יתר  אשה  . זכתה 
מן  יותר  ויש  ותפסה  אם קדמה 
הכתובה או קדם בעל חוב ותפס 

    ויש בהן יותר על חובו:
שבהן לכושל  יתו  זה המותר   .

התחתוה  על  שידו  השטר  בעל 
ואם יבואו ליד היתומים שוב לא 
בעל  ולא  אשה  לא  מהם  יוציא 

   חוב:
  

  גמ' 
יתה קיימת להוצאה  ואיה   .

ומש''ה  גובייא  דמחסרא  בעין 
מחי  דלא  טרפון  רבי  אמר 

   ברשותא דיתמי:
בעייה  דאיתיה  פקדון  אבל 

כו' דאיתיה אימא  היכא  דכל   .
   ברשותא דיתמי איתיה:

שבראיה ששטרו לכושל  למי   .
לטרוף  יוכל  שלא  מאוחר 

    לקוחות הקודמים לו:
. היא קרויה כושל לכתובת אשה

כסי  אחר  לחזר  דרכה  שאין 
   המת ולבקש היכן יש לו קרקע:

חיא האשים משום  שימצאו   .
שאות  ויהיו  השים  בעיי  חן 
להפסיד  תדאגה  שלא  להן 

    כתובתן:
כשר כשר  והוא  והדבר  והגון . 
    לעשות כן: 
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ין" לּוׁשִ ירֹות ַהתְּ יַח ּפֵ ְרַקע [  ִהּנִ ֶהן.   -ִמן ַהּקַ ֶהן ָזָכה ּבָ ל ַהּקֹוֵדם ּבָ   ּכָ
  

ה ָ ָתּה  ָזְכָתה ִאׁשּ תּוּבָ     ,יֹוֵתר ִמּכְ
ַעל חֹוב יֹוֵתר ַעל חֹובוֹ      :וּבַ

י ַטְרפֹון   - ַהּמֹוָתר ֶהן,   ַרּבִ ּבָ ל ׁשֶ ְתנּו ַלּכֹוׁשֵ   אֹוֵמר: ִיּנָ
י ֲעִקיָבא ין,    אֹוֵמר:  ַרּבִ ּדִ   ֵאין ְמַרֲחִמין ּבַ

ין.   ְתנּו ַלּיֹוְרׁשִ א ִיּנָ   ֶאּלָ
בּוָעה,   ם ְצִריִכין ׁשְ ּכּוּלָ   ׁשֶ

בּוָעהְוֵאין  ין ְצִריִכין ׁשְ   ]. "ַהּיֹוְרׁשִ
  

י ֲעִקיָבא ַמאי ִאיְרָיא מֹוָתר?    ְוַרּבִ
ין ָהוּו?   הּו ַנִמי יֹוְרׁשִ   ּכּוּלְ

  
  ִאין ָהִכי ַנִמי,  

ָנא ִאיהּו ַנִמי מֹוָתר. י ַטְרפֹון מֹוָתר, תָּ ָאַמר ַרּבִ     ְוַאְייֵדי ּדְ
  

 
  

ָלל?      פד,ב ִפיָסה לֹא ְמַהְנָיא ּכְ י ֲעִקיָבא תְּ   ּוַרּבִ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר  ָרָבאָאַמר 
ים.   ַפס ֵמַחּיִ תָּ   ְוהּוא ׁשֶ

  
י ַטְרפֹון  ַמְנִחי ֵהיָכא?   -ּוְלַרּבִ   ּדְ

  
מּוֵאלוּ  ַרב ְרַוְייהּו:   ׁשְ ָאְמִרי תַּ   ּדְ

ִחין בּוִרין ּומּוּנָ ּצְ ים ְוהּוא ׁשֶ ְרׁשּות ָהַרּבִ     ,ּבִ
ִסיְמָטא    לֹא.   -ֲאָבל ּבְ

  
י יֹוָחָנןוְ  ְרַוְייהּו:   ֵריׁש ָלִקיׁש וְ  ַרּבִ ָאְמִרי תַּ   ּדְ

ִסיְמָטא.     ֲאִפיּלּו ּבְ
  
  

  רש"י
הוו דיורשין  מי  כיון כולהו   .

דלא  משום  עקיבא  דר'  דטעמא 
אמאי  מי  תפסי  כי  הוא  שבעו 
בהן יורשים משעת  זכו  זכו הרי 

    מיתה וכסי דיתמי קא תפסי:
מותר טרפון  ר'  דאמר  . ואיידי 

איהו ליה  במאי   אהדר  מי 
מי  בכולהו  ולעולם  ביה  דאיירו 
מפקין  תפס  דאפילו  ליה  אית 

  ליה מייה:  
כלל מהיא  לא  תפיסה  . ור''ע 

   לשון שאילה הוא זה:
''ר דתפס אמר  היכא  מהיא   .

מחיים של מת והכי גמר לה רב 
    חמן מרביה:
. הך פירות דקא''ר דמחי היכא

טרפון דבשעת מיתה לא זכו בהן 
    יזכה בהן הקודם: יורשין אלא

הסמוכה בסימטא זוית  קרן   .
לרשות הרבים ובי אדם העושין 
סחורה זה עם זה בשוק ורוצים 
וישוב  בחת  דבריהם  לדבר 

    הדעת מסתלקין לשם:
. א''ר טרפון כל אבל בסימטא לא

הקודם זכה דכיון דמקום הראוי 
בעלמא  כדאמרין  הוא  לקין 
קיא  דמשיכה  פד:)  דף  (ב''ב 

למ''ד ברשות הרבים התם אפי'  
הפקר  מקום  זה  אין  קיא  לא 
מיתה  משעת  יורשין  בהן  וזכו 
בו  כמחזיק  שם  בו  והמחזיק 

    בביתם:
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יֵני  ּיָ י ַטְרפֹון,   - ּדּון ּדַ ַרּבִ   ּכְ

ְייהּו.  ְלעּוְבָדא  ֵריׁש ָלִקיׁש ַוֲאַהְדֵריּה    ִמיּנַ
  

י יֹוָחָנןָאַמר ֵליּה    : ַרּבִ
ל ּתֹוָרה ׁשֶ יָת ּכְ   !  ?ָעׂשִ

  
  

ְלִגי:   ָהא ָקִמיּפַ   ֵליָמא ּבְ
ָמר ָסַבר ָנה   :ּדְ ָדָבר ִמׁשְ     .חֹוֵזר –ָטָעה ּבְ
ָנה  :ּוָמר ָסַבר ְדַבר ִמׁשְ   ֵאינֹו חֹוֵזר.   -ָטָעה ּבִ

  
  לֹא, 

י ָעְלָמא כּוּלֵ ָנה   :ּדְ ְדַבר ִמׁשְ   חֹוֵזר.   -ָטָעה ּבִ
ְלִגי:   ָהא ָקִמיּפַ   ְוָהָכא ּבְ

י ֲעִקיָבא ֵמֲחֵבירֹו ְולֹא ֵמַרּבֹו, :ָמר ָסַבר ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
  ֲהָלָכה ֲאִפיּלּו ֵמַרּבֹו.  :ּוָמר ָסַבר

  
ֵעית ֵאיָמא     :ְוִאיּבָ

י ָעְלָמא כּוּלֵ י ֲעִקיָבא ֵמֲחֵבירֹו וְ  :ּדְ ַרּבִ   לֹא ֵמַרּבֹו. ֲהָלָכה ּכְ
ְלִגי:   ָהא ָקִמיּפַ   ְוָהָכא ּבְ

י ַטְרפֹון ַרּבֹו ֲהָוה :ָמר ָסַבר     ,ַרּבִ
  ֲחֵבירֹו ֲהָוה.   :ּוָמר ָסַבר

  
ֵעית ֵאיָמא:     ְוִאיּבָ

י ָעְלָמא ֲחֵבירֹו ֲהָוה,   כּוּלֵ   ּדְ
ְלִגי:   ָהא ָקִמיּפַ   ְוָהָכא ּבְ

ַמר,   :ָמר ָסַבר   ֲהָלָכה ִאיתְּ
ַמר.  :ּוָמר ָסַבר ין ִאיתְּ   ַמּטִ

  
  
  

  רש"י
. סבר לה כרבי ואהדריה לעובדא

   עקיבא דלא מהיא תפיסה:
כאילו הן הלכה   . דברי ר''עעשית

למשה מסיי שחזרת מעשה ב''ד 
כמותו  הלכה  לקיים  לו  דיי 
וגמר  משעשה  אבל  לכתחילה 

    הדין אין לו לחזור:
משה הלכה בדבר  דקיי''ל   .

כר''ע היכא דיחידאה פליג עליה 
ואע''ג דלאו במשה ממש תיא 
לה אלא שמעתא דאמוראי הוא 
אמרי' בסהדרין (דף לג.) דחוזר 

התם אפילו טעה בדרב   דאמרין
    ושמואל אמר ליה אין:

אתמר כר''ע הלכה  הלכה   .
    מחבירו:

אתמר ההוראה מטין  מטין   .
אי   ומיהו  ר''ע  אחר  לכתחילה 
    עביד כאידך לא מהדרין עובדא: 
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י יֹוָחָנןְקֵריֵביּה ּדְ  יְמָטא.    ַרּבִ ָיְתֵמי ִמּסִ ָרה ּדְ פּוס ּפָ   תְּ

יּה ּדְ ָאתּו  י יֹוָחָנןְלַקּמֵ   ,  ַרּבִ
ַפְסּתּוָה.   יר תְּ ּפִ   ָאַמר ְלהּו: ׁשַ

  
יּה ּדְ  ן ָלִקיׁש ָאתּו ְלַקּמֵ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ,  ַרּבִ

  ָאַמר ְלהּו: ִזילּו ַאֲהדּור.  
  

יּה ּדְ  י יֹוָחָנןָאתּו ְלַקּמֵ   .  ַרּבִ
  

י ָחלּוק ָעַלי.   ֶנְגּדִ ּכְ ה? ׁשֶ   ָאַמר ְלהּו: ָמה ֶאֱעׂשֶ
  
  
  
ָיְתֵמיַה  ָרא ּדְ ּקָ     ,הּוא ּבַ

יּה.   ָתְפֵסי ּתֹוָרא ִמיּנֵ   ּדְ
  

ֵפיְסָנא ֵליּה  ים תָּ ַעל חֹוב ָאַמר: ֵמַחּיִ     .ּבַ
ְפֵסיּה.   ָרא ָאַמר: ְלַאַחר ִמיָתה תָּ   ּוַבּקָ

  
יּה ּדְ    ,  ַרב ַנְחָמןָאתּו ְלַקּמֵ

ָתְפֵסיּה?     ָאַמר ֵליּה: ִאית ְלָך ָסֲהֵדי ּדְ
  ָאַמר ֵליּה: ָלאו.  

ָיִדי",   ָיכֹול ְלֵמיַמר "ָלקּוַח הּוא ּבְ   ָאַמר ֵליּה: ִמּגֹו ּדְ
ֵפיְסָנא ֵליּה".   ים תָּ   ָיכֹול ַנִמי ְלֵמיַמר "ֵמַחּיִ

  
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָהָאַמר 

  ֵאין ָלֶהן ֲחָזָקה!   -ַהּגֹוְדרֹות  
  

ְמִסיָרה ְלרֹוֶעה.  אֵני ּתֹוָרא ּדִ   ׁשָ
  
  
  

  רש"י
   . קרוביו:קריביה דר' יוחן

אהדור כר''ע זילו  דס''ל   .
דתפיסה דלאחר מיתה לאו כלום 

   היא:
    . שקול כמותי:שכגדי

דיתמי שומר בקרא   .
    בהמותיהם:

. בעל חוב של דתפוס תורא מייה
השומר: מת   בבית   תפסו 

שם הגודרות על  דקה  בהמה   .
   גדרות צאן (במדבר לב):

חזקה להן  המחזיק  אין  אין   .
בהם יכול לומר לקוחין הן בידי 
לפי  בביתו  והכיסן  מצאן  שמא 

    שדרכן להלך בשדות: 
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יְמָטא.   ָיְתֵמי ִמּסִ פּוס ַאְמָתא ּדְ יָאה תְּ ֵבי ְנׂשִ   ּדְ

י  ְיֵתיב  הוּ ַרּבִ יוְ  ַאּבָ ּפִ ר ּפַ י ֲחִניָנא ּבַ ָחאוְ  ַרּבִ י ִיְצָחק ַנּפָ אִויֵתיב  ַרּבִ י ַאּבָ ְייהּו.   ַרּבִ ּבַ   ּגַ
  

  ְלהּו:   184184184184וּ רָאְמ 
ַפְסּתּוָה.   יר תְּ ּפִ   ׁשַ

  
אָאַמר ְלהּו  י ַאּבָ   :  ַרּבִ

יָאה ִניְנהּו ַמְחְנִפיתּו ְלהּו?!   ֵבי ְנׂשִ ּום ּדְ   ִמׁשּ
י ַטְרפֹון ַוֲאַהְדֵריּה  ַרּבִ יֵני ּכְ ּיָ ְייהּו!   ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָהא ּדּון ּדַ   עּוְבָדא ִמיּנַ

  
  
  

ְבָרא.  ַההּוא ּגַ יּה זּוֵזי ּבְ יק ּבֵ ר ָחׁשּו ֲהָוה ַמּסֵ   ֵייָמר ּבַ
א,  ֵביק ַאְרּבָ ֵכיב ְוׁשָ   ׁשְ

ְפָסּה ִניֲהֵליּה  לּוֵחיּה: ִזיל, תָּ ָפָסּה.  ָאַמר ֵליּה ִלׁשְ   . ֲאַזל תְּ
יּה  ְגעּו ּבֵ אּפָ ּפָ ַע וְ  ַרב ּפַ ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריה ּדְ   ,  ַרב הּוָנא ּבְ

ָחב ַלֲאֵחִרים,   ָמקֹום ׁשֶ   ָאְמרּו ֵליּה: ַאתְּ ּתֹוֵפס ְלַבַעל חֹוב ּבְ
י יֹוָחָנןָאַמר וְ    פה,א ָחב ַלֲאֵחִרים ַרּבִ ָמקֹום ׁשֶ   לֹא ָקָנה.  ̂  -: ַהּתֹוֵפס ְלַבַעל חֹוב ּבְ

ָפסּוָה ִאיְנהּו,  אתְּ ּפָ ַע ִמיְמַלח ַמּלּוֵחי,  -  ַרב ּפַ ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ ָלא.   - ַרב הּוָנא ּבְ ַאׁשְ ח ָלּה ּבְ   ַמְמתַּ
ּה,     ָמר ָאַמר: ֲאָנא ָקֵניָנא ָלּה ְלכּוּלָ

ּה.  ּוָמר ָאַמר: ֲאָנא ָק    ֵניָנא ָלּה ְלכּוּלָ
  

הּו  ַגע ּבְ ר ַאִמיּפָ ְנָחס ּבַ   , ָאַמר ְלהּו:  ַרב ּפִ
מּוֵאלוּ  ַרב ְרַוְייהּו:   ׁשְ ָאְמִרי תַּ   ּדְ

ים!   ְרׁשּות ָהַרּבִ ִחין ּבִ בּוִרין ּומּוּנָ ּצְ   ְוהּוא ׁשֶ
  

  ָאַמר ְלהּו: 
ֵפיְסָנא.   ַנֲהָרא תָּ   ֲאַנן ַנִמי ֵמֲחִריפּוָתא ּדְ

  
יּה ּדְ ָאתּו ְלַק    .  ָרָבאּמֵ

י!   ֱאיָנׁשֵ ִליֵמי ּדֶ ֵחי ּגְ ּלְ ֵרי, ְמׁשַ   ָאַמר ְלהּו: ָקאֵקי ִחיּוָ
  

  : ַרב ַנְחָמןָהִכי ָאַמר 
ים.   ָפָסּה ֵמַחּיִ תְּ   ְוהּוא ׁשֶ

  
  
  

 
 ָאַמר הרש"ש. דפוס ויציאה: אמרי. גירסת וילא:  184

  רש"י
   . שם האיש:חשו

    . הלוה:שכיב
    . ספיה:ארבא

   . יימר לשלוחיה זיל תפסה:א''ל
. שליח התופס התופס לבעל חוב

בעל  לצורך  לוה  של  מטלטלין 
   חוב:

. שמפסיד במקום שחב לאחרים
  בעלי חובין אחרים בתפיסתו: 

לחוב   . דלאולא קה כל כמייה 
   זה כדי לזכות את זה:

איהו ושים תפסוה  הם  שאף   .
    בו מעות:

מלוחי בעוגין ממלח  מהיגה   .
בלעז  ריימ''ש  שקורין  שלה 
בלעז  ווירי''ר  שקורין  ממלח 

    לשון וייראו המלחים (יוה א):
. ההגתי בריאה אא קיא כולה

    משל חבירי:
דהרא לא מצאוה מחריפותא   .

ה שפת  כסימטא על  שהיא  הר 
אלא מזה חטפוה שהיה מוליכה 
הספיות  שכל  ההר  באמצע 

   הולכות שם והוי כרה''ר:
   . אווזים:קאקי
   . על שזקים היו:חיורי

. מפשיטין משלחי גלימי דאישי
    טליתות האשים: 
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הוּ  י ַאּבָ ַרּבִ ֵריּה ּדְ י חֹוַזאי.    ֲאִביִמי ּבְ יּה זּוֵזי ּבֵ ֵקי ּבֵ   ָהוּו ַמּסְ

ֵריּה ּדְ  ַיד ָחָמא ּבְ ְדִריְנהּו ּבְ הוּ ׁשָ ר ַאּבָ ה ּבַ   ,  ַרּבָ
ְרִעיְנהּו.    ֲאַזל ּפָ

ָטָרא.     ָאַמר ְלהּו: ֲהבּו ִלי ׁשְ
  ָאְמרּו ֵליּה: ִסיְטָרֵאי ִניְנהּו.  

  
יּה ּדְ  הוּ ֲאָתא ְלַקּמֵ י ַאּבָ   .  ַרּבִ
יְנהּו?   ָאַמר ֵליּה: ִאית  ְפַרְעתִּ   ְלָך ָסֲהֵדי ּדִ
  ָאַמר ֵליּה: לֹא.  

ְיכֹוִלין לֹוַמר ָבִרים ֵמעֹוָלם",  :ָאַמר ֵליּה: ִמיּגֹו ּדְ   ְיכֹוִלין ַנִמי ְלֵמיַמר "ִסיְטָרֵאי ִניְנהּו".   - "לֹא ָהיּו ּדְ
  

ּלּוֵמי  ִליַח ַמאי?   -ְלִעְנַין ׁשַ   ׁשָ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
  ָחֵזיַנן,  

ָטָרא ְוַהב זּוֵזי"     :ָאַמר ֵליּה ִאי  קֹול ׁשְ ם,   -"ׁשְ ּלֵ   ְמׁשַ
ָטָרא" קֹול ׁשְ ם. -  "ַהב זּוֵזי ּוׁשְ ּלֵ     לֹא ְמׁשַ

  
  ְולֹא ִהיא,  

ְך  ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ ם – ּבֵ ּלֵ     ,ְמׁשַ
יְך ְולֹא ַלֲעוּוֵתי".   ַדְרתִּ ָאַמר ֵליּה: "ְלַתּקּוֵני ׁשְ   ּדְ

  
  
  

  רש"י
   . ושים בו:מסקי ביה

   . אשי אותה מדיה:בי חוזאי
. מצד אחר הייו ושים סיטראי

אותה  ומחמת  פה  על  מלוה  בו 
   מלוה חזיק בהם:
    . למשלח:לעין שלומי שליח

שהחזיר מאי פושע  הוה  מי   .
מהם  קבל  שלא  עד  המעות 

   השטר:
שדרתיך לך לתקוי  והיה   .

    לדקדק בתקתי: 
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ּה ְמלֹוָגא   ּבָ ְקִדי ּגַ ָהוּו ִמיּפַ ָתא ּדְ ָטֵרי.  ַהִהיא ִאיתְּ ׁשְ   ּדִ

ּה.   ְבֵעי ֵליּה ִמיּנָ ים, ָקא תָּ   ָאתּו יֹוְרׁשִ
ֵפיְסָנא ְלהּו.   ים תָּ   ָאְמָרה ְלהּו: ֵמַחּיִ

  .  ַרב ַנְחָמןֲאַתאי ְלַקֵמיּה ּדְ 
ים ְולֹא ְיָהִבית ִניֲהֵליּה?   יְך ֵמַחּיִ   ָאַמר ָלּה: ִאית ֵליְך ָסֲהֵדי ִדְתָבעּוָה ִמיּנֵ

  ָאְמָרה ֵליּה: לֹא.  
ִפיָסה ְלַאַחר ִמיָתה,   ִאם ן, ָהֵוי תְּ   ּכֵ

לּום ִהיא.   - ּוְתִפיָסה ְלַאַחר ִמיָתה    לֹא ּכְ
  
  
  

יָנא ּדְ  י ּדִ בּוָעה ּבֵ יָבא ׁשְ ָתא ְדִאיַחּיְ   .  ָרָבאַהִהיא ִאיתְּ
   

ת  אָאְמָרה ֵליּה ּבַ   :  ַרב ִחְסּדָ
ּה  ֲחׁשּוָדה ַא  - ָיַדְעָנא ּבָ בּוָעה.  ּדְ   ׁשְ

ָכּה  בּוָעה ַא לִ  ָרָבאַאּפְ ּה.  ׁשְ ֶנְגּדָ ּכְ   ׁשֶ
  

יּה  אִזיְמִנין ָהוּו ָיְתִבי ַקּמֵ ּפָ ָנאוְ  ַרב ּפַ ר ַמתָּ א ּבַ   ,  ַרב ַאּדָ
יּה.   ּבֵ ָטָרא ּגַ   ַאְייתּו ַההּוא ׁשְ

אָאַמר ֵליּה  ּפָ ִריָעא הּוא. ַרב ּפַ ָטָרא ּפְ ׁשְ יּה ּדִ   : ָיַדְעָנא ּבֵ
א ִאינִ  ָמר?  ָאַמר ֵליּה: ִאיּכָ ֲהֵדיּה ּדְ   יׁש ַאֲחִריָנא ּבַ

  ָאַמר ֵליּה: לֹא.  
א ָמר ִאיּכָ ב ּדְ לּום הּוא.   - ָאַמר ֵליּה: ַאף ַעל ּגַ   ֵעד ֶאָחד ָלאו ּכְ

  
ָנאָאַמר ֵליּה  ר ַמתָּ א ּבַ   :  ַרב ַאּדָ

א כְ  ּפָ א?ְולֹא ְיֵהא ַרב ּפַ     !ַבת ַרב ִחְסּדָ
  

א  ת ַרב ִחְסּדָ וּה,   -ּבַ ַגּוָ   ִקים ִלי ּבְ
ויּה.   -ָמר  ַגּוֵ   ָלא ִקים ִלי ּבְ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ

ָאַמר ָמר א ּדְ תָּ ויּה"  :ָהׁשְ ַגּוֵ ָתא ִהיא,   -"ִקים ִלי ּבְ   ִמיּלְ
ויּה  ַגּוֵ ִקים ִלי ּבְ ִרי ּדְ א ָמר ּבְ גֹון ַאּבָ ָטָרא ַאּפּוֵמיּה.   -ּכְ   ָקַרְעָנא ׁשְ

  
ְע  "ָקַרְעָנא" ְך?!  ָסְלָקא ּדַ   תָּ
  

ָטָרא ַאּפּוֵמיּה.   א: ָמַרְעָנא ׁשְ   ֶאּלָ
  
  
  

  רש"י
גבה מפקדי  מאבי  דהוו   .

    יתומים:
דשטרי מלא  מלוגא  תיק   .

    שטרות:
להו תפיסא  בחוב מחיים   .

   שהיה חייב לי החזקתי בהם:
. שכל הוי תפיסה דלאחר מיתה

בידך  פקדון  היו  חי  שהיה  זמן 
וכי  ברשותיה  כמוחין  הן  והרי 
כגון  מחיים  תפיסה  אמרי' 
ותפס  למות  קרוב  שראהו 

היו   מטלטלין ולא  חובו  לשם 
   פקדון בידו:

שבועה אדם דאיחייבא  שהיה   .
   תובעה ממון והיא כופרת:

    . אשתו של רבא:בת רב חסדא
אשכגדה התובע לשבועה   .

כדתן  ויטול  ישבע  אותה 
שבעין  ואלו  מד:)  דף  (שבועות 
על  חשוד  שכגדו  ווטלין 

   השבועה:
   . פעם אחרת:זימין

. שהאמת לחשוד כבת רב חסדא
    ת האשה על השבועה:א

   . דלא משקרא:דקים לי בגוה
ס''ד אמן קרעא  אחד  וכי   .

מיד  חתום  שטר  להוציא 
הוא   ממוא  אפוקי  בו  המחזיק 

   ותרי בעין:
לגבות מרעא אזדקק  ולא   .

לא  מי  ומקרע  שטר  באותו 
    קרעא ליה:
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יָנא ּדְ  י ּדִ בּוָעה ּבֵ יָבא ׁשְ ִאיַחּיְ ָתא ּדְ ֵייַהִהיא ִאיתְּ ר ַאּבַ יָבי ּבַ   .  ַרב ּבֵ

ִמיְכְסָפא  ר ּדְ ָמָתא, ֶאְפׁשָ ע ּבְ ּבַ תַּ יֵתי ְוִתיׁשְ ין: תֵּ ַעל ּדִ   ּומֹוְדָיא. ָאַמר ְלהּו ַההּוא ּבַ
ְתבּו ִלי ַזְכָווָתא ָאְמָרה ְלהּו:    ,ּכִ

ְעָנא ָיֲהֵבי.   ּבַ תַּ ִכי ִמׁשְ   ּדְ
ֵייָאַמר ְלהּו  ר ַאּבַ יָבי ּבַ ְתבּו ָלּה.  ַרב ּבֵ   : ּכִ

  
יָאַמר  ּפִ   :  ַרב ּפַ

ָאִתיתּו ִמּמּוָלֵאי ּום ּדְ י מּוַלְיָתא?!   - ִמׁשּ   ָאְמִריתּו ִמיּלֵ
ַנֲחוּו ָסֲהֵדי ַאֲחִתימֹות ְיַדְייהּו ָרָבאָהא ָאַמר  י ּדְ ּמֵ ְתָבא ִמּקַ ִמיּכַ יֵני ּדְ ַדּיָ א ּדְ ְרתָּ ַ סּוָלה.  -: ַהאי ַאׁשּ     ּפְ

יְקָרא,  :ַאְלָמא ׁשִ   ֶמיֱחֵזי ּכְ
יְקָרא!  -ָהִכי ַנִמי  ׁשִ   ֶמיֱחֵזי ּכְ

  
ַרב ַנְחָמן.     ְוֵליָתא, ִמּדְ

ָאַמר    : ַרב ַנְחָמןּדְ
ה ְוָחְתמּו ּוְנָתנֹו ָלּה אֹוֵמר ָהָיה ַרּבִ  ּפָ ַאׁשְ ר.  - י ֵמִאיר: ֲאִפיּלּו ְמָצאֹו ּבָ ׁשֵ   ּכָ

ָמּה,   ָבֵעיַנן ִלׁשְ ים ּדְ י ָנׁשִ ִגיּטֵ א ּבְ י ֵמִאיר ֶאּלָ ַרּבִ ִליִגי ֲעֵליּה ּדְ ַנן ָלא ּפְ   ַוֲאִפיּלּו ַרּבָ
ָטרֹות  ָאר ׁשְ ׁשְ   מֹודּו ֵליּה.   -ֲאָבל ּבִ

ָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ַאִסיּדְ   :  ַרּבִ
ָוה ּבֹו ּוְפָרעֹו  ּלָ ָטר ׁשֶ    ,ֵאינֹו חֹוֵזר ְולֶֹוה ּבוֹ    -ׁשְ

יְעּבּודֹו.   ָבר ִנְמַחל ׁשִ ּכְ   ׁשֶ
יְעּבּודוֹ "ּדְ  –ַטְעָמא    ,  "ִנְמַחל ׁשִ

יְקָרא^ ְלֶמיֱחֵזי" ֲאָבל    פה,ב ׁשִ יַנן.  -  "ּכְ   ָלא ָחְייׁשִ
  

  רש"י
זכוותא לי  לדין כתבו  שבאתי   .

    ופטרתי הימו בשבועתי:
כרותי ממולאי שהן  עלי  בית   .

ימים ולי ראה ממולאי גבוים 
מומין כשאר   בעלי  חיין  שאין 

בי אדם לשון שקל מוליא ושדי 
   בצא (ב''ב דף ד.):

יישר אשרתא כמו  חוזק  לשון   .
   כחך (יבמות סב.):
דשטרי השטר אשרתא  קיום   .

תלתא  במותב  דייין  שכותבין 
ופלוי  פלוי  ואתא  הויא 
ידייהו  אחתימות  ואסהידו 

    ואשרוהו וקיימוהו:
   . שיעידו זה כתב ידי:דיחוו

כשיקראה מיחזי   '' לכתוב  .
לא  ועדיין  פלוית  שבעה 

    שבעה:
   . בו ביום:ופרעו

. אפי' בו ביום איו חוזר ולוה בו
שהרי  הוא  מוקדם  דלאו  ואע''ג 

   ביום הלואה כתב:
שעבודו מחל  משפרעו שכבר   .

בטל השטר ומצאת מלו' השי' 
מן  גובה  ואיו  פה  על  מלוה 

  הלקוחות: 
על  כשיקרא כתב  שלא  מלוה . 

   זו:
לא שיש בדבר לא חיישין . אם 

    ביטול שטר גמור:
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ְסִדיָנא  ַצְייֵרי ּבִ ִניָתא ּדְ ב ַמְרּגָ ַאְפֵקיד ׁשַ ְבָרא ּדְ ן ֵלִויַההּוא ּגַ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ ֵריּה ּדְ ר ּבְ א ּבַ י ְמָיאׁשָ י ַרּבִ   . ּבֵ

ֵכיב  א ׁשְ י ְמָיאׁשָ ִקיד.   ַרּבִ   ְולֹא ּפְ
יּה ּדְ  י ַאִמיָאתּו ְלַקּמֵ     . ַרּבִ

לֹא ֲאִמיד  - ֲחָדא  ָאַמר ְלהּו:  ן ֵלִוי ּדְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ ֵריּה ּדְ ר ּבְ א ּבַ י ְמָיאׁשָ ַרּבִ יּה ּבְ ָיַדְעָנא ּבֵ    .ּדְ
  ָהא ָקא ָיֵהיב ִסיָמָנא.   - ְועֹוד
א ָעֵייל ְוָנֵפיק ְלָהָתם,    :ְולֹא ֲאָמַרן ֶאּלָ לֹא ָרִגיל ּדְ   ּדְ

ָעֵייל   ֵאיָמא ִאיִניׁש ַאֲחִריָנא ַאְפֵקיד ְוִאיהּו ִמיֲחָזא ֲחָזא.   -ְוָנֵפיק ְלָהָתם   ֲאָבל ָרִגיל ּדְ
  
  

י ָחָסא.   א ּבֵ ַכְסּפָ ָסא ּדְ ַאְפֵקיד ּכָ ְבָרא ּדְ   ַההּוא ּגַ
ִקיד.   ֵכיב ָחָסא ְולֹא ּפְ   ׁשְ

יּה ּדְ      .ַרב ַנְחָמןָאתּו ְלַקּמֵ
לֹא ֲא   ָאַמר ְלהּו: ָחָסא ּדְ יּה ּבְ   ִמיד,  ָיַדְעָנא ּבֵ

  ְועֹוד: ָהא ָקא ָיֵהיב ִסיָמָנא.  
א ָעֵייל ְוָנֵפיק ְלָהָתם,   :ְולֹא ֲאָמַרן ֶאּלָ לֹא ָרִגיל ּדְ   ּדְ

ָעֵייל ְוָנֵפיק ְלָהָתם     ֵאיָמא ִאיִניׁש ַאֲחִריָנא ַאְפֵקיד ְוִאיהּו ִמיֲחָזא ֲחָזא.   -ֲאָבל ָרִגיל ּדְ
  
  

ָסא  ַאְפֵקיד ְמַטּכְ ַרב ָסְפָראַההּוא ּדְ יִמי ֲאחּוּה ּדְ י ַרב ּדִ   ,  ּבֵ
ִקיד.   יִמי ְולֹא ּפְ ֵכיב ַרב ּדִ   ׁשְ

יּה ּדְ  185185185185תוּ ָא  אְלַקּמֵ י ַאּבָ   ,  ַרּבִ
לֹא ֲאִמיד,    - ֲחָדא  ָאַמר ְלהּו: יִמי ּדְ ַרב ּדִ יּה ּבְ ָיַדְעָנא ּבֵ   ּדְ

  ְועֹוד: ָהא ָקא ָיֵהיב ִסיָמָנא.  
א לֹא ָרִגי :ְולֹא ֲאָמַרן ֶאּלָ ָעֵייל ְוָנֵפיק ְלָהָתם,  ּדְ   ל ּדְ

ָעֵייל ְוָנֵפיק ְלָהָתם     ְוִאיהּו ִמיֲחָזא ֲחָזא.   ,ֵאיָמא ִאיִניׁש ַאֲחִריָנא ַאְפֵקיד -ֲאָבל ָרִגיל ּדְ
  
  

ה.   ָאַמר ְלהּו: ְנָכַסיי ְלטֹוִבּיָ   ַההּוא ּדְ
ֵכיב,    ׁשְ

ה.     ֲאָתא טֹוִבּיָ
י יֹוָחָנןָאַמר  א ַרּבִ ה. : ֲהֵרי ּבָ   טֹוִבּיָ

   
ה,   ה" ַוֲאָתא ַרב טֹוִבּיָ   ָאַמר "טֹוִבּיָ

ה"      ,ָאַמר –"ְלטֹוִבּיָ
ה"    לֹא ָאַמר.   - "ְלַרב טֹוִבּיָ

  
יּה  ִגיס ּבֵ יּה.   -  ְוִאי ִאיִניׁש ּדְ יס ּבֵ   ָהא ּגִ

  
ה,   ֵני טֹוִבּיָ   ָאתּו ׁשְ

ֵכן וְ  ְלִמיד ָחָכם ׁשָ ְלִמיד ָחָכם קֹוֵדם,    - תַּ   תַּ
ְלִמיד ָחָכם קֹוֵדם.    -יד ָחָכם ָקרֹוב ְוַתְלִמ    תַּ

  
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ֵכן ְוָקרֹוב ַמאי?    ׁשָ
  

ַמע:  א ׁשְ ֵכן ָקרֹוב ֵמָאח ָרחֹוק" תָּ   (משלי כז, י).   186186186186"טֹוב ׁשָ
  

ֵניֶהם ְקרֹוִבים וּ  ֵכִנים וּ ׁשְ ֵניֶהם ׁשְ ֵניֶהם ֲחָכִמים?  ׁשְ   ׁשְ
  

יֵני.  ַדּיָ   ׁשּוָדא ּדְ

 
  ֲאָתארי"ף, כתבי יד. גירסת וילא:  185
ֵכן ָקרֹוב ֵמָאח ָרחֹוק  186 יֹום ֵאיֶדָך טֹוב ׁשָ בֹוא ּבְ ֲעזֹב ּוֵבית ָאִחיָך ַאל ּתָ   ֵרֲעָך ְוֵרַע ָאִביָך ַאל ּתַ

  רש"י
בסדיאשב   דציירי  . מרגיתא 

בסדין  צרורות  מרגליות  שבע 
    אחד הפקיד ביד ר' מיאשא:

ביתו ולא פקיד לאשי  לא צוה   .
   שחטפתו מיתה:

. לתבוע את אתו לקמיה דר' אמי
היורשין והיורשין אומרים שמא 

   של אביו היו:
    . איו עשיר:דלא אמיד

הם סימא בסדין  דאמר   .
   צרורות והם שבע:

ו חסא  פקידשכיב  שטבע לא   .
בהר כדאמר ביבמות בפ' בתרא 

    (ד' קכא:):
ציד''ל מטכסא משי  לבוש   .
   בלע''ז:

. בצוואת מיתה ההוא דאמר להו
לאיזה  פירש  ולא  לטוביה  כסי 

   טוביה:
ביה ומגו דגיס  אצלו  רגיל   .

בשמו  לו  קורא  אהדדי  דגייסי 
   כאילו לא סמך:

קודם אדם  ת''ח  דמסתמא   .
ב לזכות  מעשיו  שעת מצדיק 

מיתה דאמר מר (ברכות לד:) כל 
אלא  תבאו  לא  הביאים 
    למהה תלמידי חכמים מכסיו:

דדייי הדייים שודא  הטלת   .
שהיה  דייים  שיראו  מה  לפי 
דרכו של מת לקרב את זה יותר  
ווהג  טוב  שבשיהן  מי  או  מזה 
בדרך ישרה שיש לומר בו תכוין 

   המת לזכות:
) . כמו שדי בימא (שמות טושודא

    דמתרגמין ירה בים הטיל בים:
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        פו, א פו, א פו, א פו, א         – – – – פה, ב  פה, ב  פה, ב  פה, ב  
ר ָאִביןִלְבֵריּה ּדְ  ָרָבא ָאַמר ֵליּה  יא ּבַ   : ַרב ִחּיָ

ָאַמר  ֲהָוה ָאַמר ֲאבּוְך ָהא ּדְ ָתא ַמַעְליּוָתא ּדַ א ֵאיָמא ְלָך ִמיּלְ מּוֵאלתָּ   : ׁשְ
ַטר חֹוב ַלֲחֵבירֹו ְוָחַזר ּוְמָחלֹו    ָמחּול,   -ַהּמֹוֵכר ׁשְ

  ְוֲאִפיּלּו יֹוֵרׁש מֹוֵחל, 
מּוֵאלמֹוֶדה  ַטר חֹוב ְלַבְעָלּה ְוָחְזָרה ּוְמַחְלּתֹו   ׁשְ ַמְכֶנֶסת ׁשְ ֵאינֹו ָמחּול    -ּבְ    ,ׁשֶ

ָיָדּה.   דֹו ּכְ ּיָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  

טֹוַבת ֲהָנָאה,  ְזִביְנָתּה לִ  ַרב ַנְחָמןְקִריָבֵתיּה ּדְ  ָתּה ּבְ תּוּבָ   ּכְ
ה ְרׁשָ     ,ִאיּגַ

ִכיָבה,     ּוׁשְ
ּה.   ְבֵעי ָלּה ִלְבַרתָּ   ָאתּו ָקא תָּ

א ָלּה ֵעָצה?! ַרב ַנְחָמןָאַמר ְלהּו  ִליְסּבָ א ּדְ     : ֵליּכָ
יִזיל ְוֵתיֲחָלּה לִ    פו,א ּה תֵּ ִאּמָ ָתּה ּדְ תּוּבָ יּה.  ּכְ יְרָתּה ִמיּנֵ י ֲאבּוָה ְותֵּ    ְלַגּבֵ

ְמָעה   ָאְזָלה ַאֵחיְלָתּה.   - ׁשָ
יִנין. ַרב ַנְחָמןָאַמר  ּיָ עֹוְרֵכי ַהּדַ ינּו ַעְצֵמינּו ּכְ   : ָעׂשִ

  
ָרא     ?ַמאי ָסַבר -ֵמִעיּקָ

  ַמאי ָסַבר?   -ּוְלַבּסֹוף 
  

ָרא ָסַבר:  ם" ֵמִעיּקָ ְרָך לֹא ִתְתַעּלָ ׂשָ   ,  שעיה נח, ז)(י 187187187187"ּוִמּבְ
אֵני.     ּוְלַבּסֹוף ָסַבר: ָאָדם ָחׁשּוב ׁשָ

  
  

 
ְרָך לֹא ִתְתַעלָּ  187 ׂשָ יתֹו ּוִמּבְ י ִתְרֶאה ָערֹם ְוִכסִּ ִביא ָבִית כִּ ים ְמרּוִדים ּתָ   םֲהלֹוא ָפרֹס ָלָרֵעב ַלְחֶמָך ַוֲעִנּיִ

  רש"י
. המוכר שהוא מלוה וחזר ומחלו
   מחלו ללוה:

. דאמר ליה לוה ללוקח לאו מחול
   בעל דברים דידי את:

   . של מלוה מוחל:ואפי' יורש
. מכרה שעבוד זביתה לכתובתה

תחת  בעודה  לאחרים  כתובתה 
   בעלה:

. דבר מועט שאיו בטובת האה
שקורין  טובה  כחיזוק  אלא 
ולפי שהלוקח  רצון  גרי''ד מפיק 
מטיל מעותיו בספק שמא תמות  
ואיו  מפחד  בעלה  בחיי  היא 

  לוקחה אלא בדמי' מועטי':
. אתו  ה''ג אתו תבעי לה לברתה

לברתה  לה  תבעי  וקא  לקוחות 
אמה   כתובת  לגבות  הבאה 
מכח  הכתובה  ולירש  מאביה 

ל באין  ואלו  אותה אמה  יטול 
  הימה לומר אמך מכרה לו:  

. דאמרין אפי' תיזיל ותיחלה כו'
מכרה  זו  של  ואמה  מוחל  יורש 
על  לה  שהיה  חוב  שטר  להן 

   בעלה:
עצמיו בעל עשיו  של  כקרוב   .

דייין  אצל  הבא  אוהבו  או  דין 
ועורכו בראיות אחר זכות אוהבו 
לזו  עצה  למדתי  כך  קרובו  או 

    להפסיד שכגדה:
   כשאמר כן: .מעיקרא

    . כשתחרט:לבסוף
שאי חשוב  שלמדין אדם  לפי   .

שלא  אף  שיעשו  ויש  הימו 
    לקרובים: 
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        פו, א פו, א פו, א פו, א 
מּוֵאלּגּוָפא ָאַמר    : ׁשְ

ַטר חֹוב ַלֲחֵבירֹו ְוָחַזר ּוְמָחלֹו "   ָמחּול,     -ַהּמֹוֵכר ׁשְ
  מֹוֵחל.  -ַוֲאִפיּלּו יֹוֵרׁש 

  
ַע ָאַמר  ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ   : ַרב הּוָנא ּבְ

ַח הּוא ּקֵ    ,זּוֵזיְמַקְרֵקׁש ֵליּה     - ְוִאי ּפִ
ֵמיּה.   ׁשְ ָטָרא ּבִ   ְוָכַתב ֵליּה ׁשְ

  
  : ַאֵמיָמרָאַמר 

ְרֵמי  ּגַ יָנא ּדְ ָדֵאין ּדִ ָטָרא ַמַעְלָיא.   -ַמאן ּדְ ֵמי ׁשְ יּה ּדְ י ּבֵ   ַמְגּבֵ
ְרֵמי  ּגַ יָנא ּדְ ֵאין ּדִ לֹא ּדָ ָעְלָמא.  -ַמאן ּדְ ֵמי ְנָייָרא ּבְ יּה ּדְ י ּבֵ   ַמְגּבֵ

  
ילְ  ַרְפַרם ְוַכְפֵייּה  ֲהָוה עּוְבָדא ׁשּוָרא ְלַצְלֵמי.  ַרב ַאׁשִ י ּכְ יּה ּכִ י ּבֵ   ְוַאְגּבֵ

  
  
  

  רש"י
   . הלוקח:ואי פקח הוא

זוזי ליה  ושוכרו מקרקש  ללוה   .
בהן לכתוב לו שט''ח בשמו קודם 

   שיעשו קויא בין שיהם:
. המחייב מאן דדאין דיא דגרמי

    את הגורם הפסד לחבירו:
ביה מן מגבי  שטרא  בהאי   .

    המוחלו:
מעליא שטרא  החוב דמי  כל   .

    שבתוכו:
כו' דאין  דלא  פלוגתייהו ומאן   .

(דף  בתרא  בפרק  קמא  בבבא 
קטז:) ורבי מאיר אית ליה דיא 
ק:)   דף  (שם  כדתיא  דגרמי 
תייאש הימה ולא גדרה הרי זה 
גבי  באחריותו  וחייב  קידש 

    לאים וקיי''ל כוותיה:כ
בעלמא יירא  דמי  ביה  . מגבי 

כלומר אומר שלא מכר לו אלא 
    הייר והרי הוא בידך:

אשי לרב  רפרם  שבא כפייה   .
הדין לפי רב אשי וסיבבו והקיפו 

    בראיות ואגבי מדיא דגרמי:
גיבוי כי כשורא כלומר  לצלמי.   .

גמור כל ההפסד דקדק בו כאשר 
קורה   הלוקח  בה ידקדק  לצור 

    צורות שלוקח ישרה וחלקה:
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        ב ב ב ב - - - - פו, א פו, א פו, א פו, א 
ֵמיּה ּדְ  ֲאֵמיַמרָאַמר  ְ   :  ַרב ָחָמאִמׁשּ

א ֲעֵליּה  ִאיּכָ ה  :ַהאי ַמאן ּדְ ָ ת ִאׁשּ תּוּבַ     ,ּכְ
    .ּוַבַעל חֹוב

   ,ַאְרָעא ְוִאית ֵליּה 
זּוֵזי,   -ְלַבַעל חֹוב    :ְוִאית ֵליּה זּוֵזי ִקיַנן ֵליּה ּבְ   ְמַסּלְ

ה  ָ ִקיַנן ָלּה  -ְלִאׁשּ ַאְרָעא ְמַסּלְ    .ּבְ
יֵניּה  -ַהאי       י ּדִ     ,ּכִ

יֵניּה.   -ְוַהאי  י ּדִ   ּכִ
א ַחד ַאְרָעא א ֶאּלָ    ,ְוִאי ָלא ִאיּכָ

א ְלַחד     ,ָיֲהִביַנן ֵליּה  -ְלַבַעל חֹוב    : ְוָלא ַחְזָיא ֶאּלָ
ה  ָ   לֹא ָיֲהִביַנן ָלּה.    -ְלִאׁשּ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
א.   ׂשֵ ה רֹוֶצה ְלִהּנָ ָ א, ִאׁשּ ָ ָהִאיׁש רֹוֶצה ִליׂשּ ֶ ה ׁשּ   יֹוֵתר ִמּמַ

  
  
  

אָאַמר ֵליּה  ּפָ   :  ַרב ָחָמאלְ   ַרב ּפַ
ֵמיּה ּדְ  ְ ָאְמִריתּו ִמׁשּ אי ּדְ יּה זּוֵזי    :ָרָבאַוּדַ ֵקי ּבֵ ַמּסְ     ,ַהאי ַמאן ּדְ

   ,ְוִאית ֵליּה ַאְרָעא
יּה  ַבע ִמיּנֵ ַעל חֹוב ְוָקא תָּ     ,ַוֲאָתא ּבַ

קֹול ֵמַאְרָעא",    ְוָאַמר ֵליּה: "ִזיל ׁשְ
ין ַאתְּ ְוַאְייֵתי ַהב ֵליּה?     ָאְמִריַנן ֵליּה: ִזיל ַזּבֵ

  
  ָאַמר ֵליּה: לֹא.  

  
עּוְבָדא     ?ֵהיִכי ֲהָוה  ,ֵאיָמא ִלי ּגּוָפא ּדְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

גֹוי ֲהָוה.     ּתֹוֶלה ְמעֹוָתיו ּבְ
ּלֹ  -הּוא  ה ׁשֶ הֹוֶגןָעׂשָ     ,א ּכַ

ּלֹ  -ְלִפיָכְך ָעׂשּו ּבֹו  הֹוֶגן.  ׁשֶ   א ּכַ
  
  
  

ֲהָנאָאַמר ֵליּה  אלְ   ַרב ּכָ ּפָ   :  ַרב ּפַ
ָאְמַרתְּ  ַע  :ְלִדיָדְך ּדְ ִריַעת ּבַ   ִמְצָוה,   -ל חֹוב  ּפְ

ִאיֲעֵביד ִמְצָוה"  ָאַמר:   ַמאי?   -"לֹא ִניָחא ִלי ּדְ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ֵניָנא:    תָּ

ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ מֶּ ה,    :ּבַ ֲעׂשֶ ִמְצֹות לֹא תַּ   ּבְ
ה ִמְצֹות ֲעׂשֵ גֹון – ֲאָבל ּבְ אֹוְמִרין לוֹ  ּכְ ה,    :ׁשֶ ה" ְוֵאינֹו עֹוׂשֶ ה סּוּכָ   "ֲעׂשֵ

ה        פו,ב ֵצא ַנְפׁשוֹ ^ - "לּוָלב" ְוֵאינֹו עֹוׂשֶ תֵּ ין אֹותֹו ַעד ׁשֶ   . "ַמּכִ
  
  

  רש"י
מעות וזו    . זה הלוההאי כי דייה

על שיעבוד הקרקע והיא  סמכה 
לא תה כלום ואם בשביל כסי 
בכתובה  הישומין  ברזל  צאן 
הוא זכה בהן מיד וזו צירפתן עם 

    הכתובה על שיעבוד הקרקע:
. אין בה אלא ולא חזיא אלא לחד

   כדי לאחד מהן:
יהבין חוב  תעול לבעל  שלא   .

   דלת:
כו' רוצה  משהאיש  ולא יותר   .

ומר משום חיא ודוקא חיישין ל
שהשטרות כתבו ביום אחד אבל 
היא  הכתובה  זמן  קדמה  אם 

    גובה:
כו' לשון שאלה ודאי דאמריתו   .

הוא אמת הוא ששמעתי שאתם 
תימה  של  זה  דבר  אומרים 
למכרה  ללוה  ליה  דמטרחין 
והלא המלוה עיקר סמך שלו על 

   הקרקע:
כוכבים  בעובד  מעותיו  תולה 

. מעות היה לו לפרוע ואומר הוה
    של עובד כוכבים הם:
כו' דאמרת  במסכת לדידך   .

(דף  היתומין  שום  בפ'  ערכין 
   כב.):

מצוה בע''ח  עליו פריעת  מצוה   .
לפרוע חובו ולאמת דבריו דכתיב 
הין צדק שיהא הן שלך צדק ולאו 
    שלך צדק (בבא מציעא דף מט.):

א דברים  דלוקה מוריםבמה   .
בחולין  רש''י  פי'  (עי'  ארבעים: 
  קלב: עוד שם קי: ד''ה כפתוהו): 

אותו על מכין  שעבר  קודם   .
    העשה ויש בידו לקיים: 
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        פו, ב פו, ב פו, ב פו, ב 
יּה  ָעא ִמיּנֵ ר ָחָמאּבְ אֵמ  ָרִמי ּבַ   :  ַרב ִחְסּדָ

יְך, ְולֹא  יּטֵ ים יֹום""ֲהֵרי ֶזה ּגִ לֹׁשִ א ְלַאַחר ׁשְ י ּבֹו ֶאּלָ ְרׁשִ ְתּגָ     ,תִּ
ים י ְרׁשּות ָהַרּבִ ִציּדֵ יָחתֹו ּבְ   ַמהּו?   -  ְוָהְלָכה ְוִהּנִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ת,     ֵאיָנּה ְמגֹוֶרׁשֶ
מּוֵאל.  ַרב ּוׁשְ   ִמּדְ

  
מּוֵאל וּ  ַרבּדְ  ְרַוְייהּו:  ׁשְ ָאְמִרי תַּ   ּדְ

ים,  ְוהּוא  ְרׁשּות ָהַרּבִ ִחין ּבִ בּוִרין ּומּוּנָ ּצְ   ׁשֶ
ים   י ְרׁשּות ָהַרּבִ מּו.   -ְוִציּדֵ ים ּדָ ְרׁשּות ָהַרּבִ   ּכִ

  
ַרב ַנְחָמן.   ת ִמּדְ ה, ְמגֹוֶרׁשֶ ַרּבָ   ַאּדְ

ָאַמר  ר ֲאבּוּה ָאַמר  ַרב ַנְחָמןּדְ ה ּבַ   :  ַרּבָ
ְה  :ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ  ָרה זֹו ְולֹא תִּ ים יֹום"  "ְמׁשֹוְך ּפָ לֹׁשִ   ָקָנה,      -ֶיה ְקנּוָיה ְלָך ַעד ְלַאַחר ׁשְ

ם!   ֲאּגָ   ַוֲאִפיּלּו עֹוֶמֶדת ּבַ
    ,ַמאי ָלאו ַהְיינּו ֲאַגם

ים י ְרׁשּות ָהַרּבִ     .ְוַהְיינּו ִציּדֵ
  

  לֹא, 
    ,ְלחּוד  –ֲאַגם 

ים   י ְרׁשּות ָהַרּבִ   ְלחּוד.   -ְוִציּדֵ
  

ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ
ת ִמ   ָאַמר ֵליּה:  ַרב ַנְחָמן,  ְמגֹוֶרׁשֶ   ּדְ

ֵמי.   ֲאַגם ּדָ ים ּכַ י ְרׁשּות ָהַרּבִ   ְוִציּדֵ
  

ה,   ַרּבָ   ַאּדְ
ת ִמ  מּוֵאל!  ֵאיָנּה ְמגֹוֶרׁשֶ ַרב ּוׁשְ   ּדְ

ים"  ַמאי ָלאו     ,ַהְיינּו "ְרׁשּות ָהַרּבִ
ים" י ְרׁשּות ָהַרּבִ     ! ְוַהְיינּו "ִציּדֵ

  
  לֹא, 

ים      ,ְלחּוד  –ְרׁשּות ָהַרּבִ
ים   י ְרׁשּות ָהַרּבִ   ְלחּוד.   -ְוִציּדֵ

  
  

  רש"י
כו' והיחתו  שם והלכה  ועודו   .

    לאחר שלשים:
שצבורין מתיתין והוא  גבי   .

 דקתי הקודם זכה אלמא רה''ר 
אלא  מידי  לבעלים  ליה  קי  לא 
לאחר  הילכך  מגביהו  א''כ 
הוא  ברשותה  לאו  שלשים 

    דליהוי גירושין חיילי:
. סמוך לכתלים שאין צידי רה''ר

שם  לעבור  אדם  בי  דרך 
    ולהתחכך בכותלים: 
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        פו, ב פו, ב פו, ב פו, ב 
    ַמְתִניִתין

ּתֹו ֶחְנָווִנית יב ֶאת ִאׁשְ     ,ַהּמֹוׁשִ
ָיא  ּה ַאּפֹוְטרֹוּפְ יּנָ מִּ ְרֶצה.      - אֹו ׁשֶ ּיִ ל ְזַמן ׁשֶ יָעּה ּכָ ּבִ   ֲהֵרי ֶזה ַמׁשְ

י ֱאִליֶעֶזר ּה   אֹוֵמר: ֲאִפיּלּו   ַרּבִ יְלּכָ     ,ַעל ּפִ
ָתּה    .  ְוַעל ִעיסָּ

  

    ְּגָמָרא
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

י ֱאִליֶעֶזר ַעל ְיֵדי ִגְלּגּול ָקָאַמר     ,ַרּבִ
    :אוֹ 

ה ָקָאַמר?   ִחּלָ   ְלַכתְּ
  

ַמע:  א ׁשְ   תָּ
י ֱאִליֶעֶזרָאְמרּו לֹו ְל "   : ַרּבִ

ְכִפיָפה ר ִעם ָנָחׁש ּבִ   .  "ֵאין ָאָדם ּדָ
ה  ִחּלָ ָלָמא ְלַכתְּ ׁשְ יר,   - ִאי ָאְמַרתְּ ּבִ ּפִ   ׁשַ

א ִאי ָאְמַרתְּ  ּה?   - "ְלּגּול ַעל ְיֵדי גִ "ֶאּלָ   ַמאי ָנְפָקא ָלּה ִמיּנָ
  

ָאְמָרה ֵליּה:   ֲהָדךְ "ּדְ ָאדּור ּבַ י ַהאי ָלא ָמֵציָנא ּדְ ְתַראי ּכּוּלֵ ָקַדְייַקתְּ ּבַ יָון ּדְ   .  "ּכֵ
  

ַמע:  א ׁשְ   תָּ
ֶדר" ּתֹו ִמן ַהּנֶ ַטר ֶאת ִאׁשְ ּלֹא ּפָ     ,ֲהֵרי ׁשֶ

יָבּה  בּוָעה ְוהֹוׁשִ ְ     ,ֶחְנָווִניתּוִמן ַהׁשּ
ָיא  ּה ַאּפֹוְטרֹוּפְ יּנָ מִּ יָעּה     - אֹו ׁשֶ ּבִ    ,ֲהֵרי ֶזה ַמׁשְ

ְרֶצה.   ּיִ ל ְזַמן ׁשֶ   ּכָ
יָבּה ֶחְנָווִנית     ,לֹא הֹוׁשִ

ָיא  ּה ַאּפֹוְטרֹוּפְ יָעּה.   - ְולֹא ִמיּנָ ּבִ   ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהׁשְ
  

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
י   ּלֹ   ַאף ַעל ּפִ יָבּה ֶחְנָווִניתא ׁשֶ     ,הֹוׁשִ

ָיא  ּה ַאּפֹוְטרֹוּפְ ְרֶצה,   - ְולֹא ִמיּנָ ּיִ ל ְזַמן ׁשֶ יָעּה ּכָ ּבִ   ֲהֵרי ֶזה ַמׁשְ
ה ָ ֵאין ְלָך ִאׁשּ ּלֹ  ,ׁשֶ י ַבְעָלּה ׁשֶ ַחּיֵ ָעה ַאַחת ּבְ ָיא ׁשָ ית ַאּפֹוְטרֹוּפְ     ,א ַנֲעׂשֵ

ּה  יְלּכָ     ,ַעל ּפִ
ָתּה.     ְוַעל ִעיסָּ

  
  ָאְמרּו לֹו: 

ְכִפיָפהֵא  ר ִעם ָנָחׁש ּבִ   .  ין ָאָדם ּדָ
ה ִחּלָ ּה ְלַכתְּ ַמע ִמיּנָ     .ׁשְ

  
ּה.  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

  
  

  רש"י
  מתי' 

ופירותיו חווית ייו  למכור   .
   בחות:

בידה משביעה עיכבה  שלא   .
    כלום:

ולהוציא אפוטרופיא להכיס   .
ולישא  פועלים  ולשכור  פירותיו 

    וליתן:
  

  גמ' 
קאמר גלגול  דשמעיה ע''י   .

על  משביעה  דאמר  לת''ק 
פילכה  על  ולא  האפטרופסות 
ועיסתה ואפילו ע''י גלגול שבועת 
דשבועת  דכיון  אפטרופסות 
לא   [דהא  דרבן  אפטרופסות 
ליה תובע טעת ברי אלא  קטען 

ין על רצוי שתשבע לי לא מגלגל
ר'  ואתא  אחריתי  שבועה  ידה] 
דהושיבה  היכא  למימר  אליעזר 
דמישתבעה  מיגו  חוית 
על  מי  משתבעה  אאפטרופסות 
ועיסתה  פילכה  על  גלגול  ידי 

   דמגלגלין מדרבן:
קאמר לכתחלה  לא או  דאפי'   .

על  משביעה  אפוטרופיא  מיה 
   פלכה שהרי אפוטרופסת היא:

   . בתוך קופה אחת:בכפיפה
דאשפיר הואיל .  ליה  מרה 

יכול  איי  פילכי  על  לי  ומשבעת 
    לסבול קפדותך:

מיה לה  פקא  הרי מאי   .
יקשה  ומה  שבועה  לו  תחייבת 
עיכבה  לא  אם  זה  גלגול  לה 

    כלום:
. איך הואיל וקא דייקת בתראי

מציא  ולא  אותי  ומאמין  אוהב 
   דאידור בהדך:
. שלא כתב לה דר הרי שלא פטר

   ושבועה אין לי עליך:
כל דר עלי  יאסרו  לו  שודרת   .

עיכבתי  אם  שבעולם  פירות 
במסכת  כדאמר  כלום  משלך 
גיטין (דף לד:) מעו מלהשביעה 
ודרת  שתהא  הזקן  ר''ג  התקין 
וגובה  שירצו  מה  כל  ליתומים 

    כתובתה: 
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        פו, ב פו, ב פו, ב פו, ב 
    ַמְתִניִתין

ַתב ָלּה:     ּכָ
  

בּוָעה ֵאין ִלי ָעַלִיְך"  יָעּה,      -"ֶנֶדר ּוׁשְ ּבִ   ֵאין ָיכֹול ְלַהׁשְ
יַע הּוא   ּבִ יָה   ֲאָבל ַמׁשְ    ,ֶאת יֹוְרׁשֶ

ְרׁשּוָתּה.  וְ  ִאים ּבִ   ֶאת ַהּבָ
בּוָעה ֵאין ִלי      ,ָעַלִיךְ   "ֶנֶדר ּוׁשְ

ִיךְ      ,ְוַעל יֹוְרׁשַ
ְרׁשּוֵתְך"  ִאים ּבִ יָעּה,     -ְוַעל ַהּבָ ּבִ   ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהׁשְ

   ,לֹא ִהיא
יָה      ,ְולֹא יֹוְרׁשֶ

ְרׁשּוָתּה,   ִאים ּבִ   ְולֹא ֶאת ַהּבָ
  

יו  יִעין    - ֲאָבל יֹוְרׁשָ ּבִ    ,אֹוָתּה   ַמׁשְ
יָה      ,ְוֶאת יֹוְרׁשֶ

ְרׁשּוָתּה.   ִאים ּבִ   ְוֶאת ַהּבָ
בּוָעה       ,יֵאין ִל   "ֶנֶדר ּוׁשְ

י     ,ְולֹא ְליֹוְרׁשַ
ְרׁשּוִתי   ִאים ּבִ    ,ָעַלִיךְ   ְולֹא ַלּבָ

ִיךְ      ,ְוַעל יֹוְרׁשַ
ְרׁשּוֵתיְך"  ִאים ּבִ יָעּה,    - ְוַעל ַהּבָ ּבִ   ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהׁשְ

   ,לֹא הּוא
יו     , ְולֹא יֹוְרׁשָ

ְרׁשּותוֹ  ִאים ּבִ     -  ְולֹא ַהּבָ
   ,לֹא אֹוָתּה 

יָה      ,ְולֹא יֹוְרׁשֶ
ִאים ְרׁשּוָתּה.  ְולֹא ַהּבָ   ּבִ

  
ְעָלּה ְלֵבית ָאִביָה  ֶבר ּבַ     ,ָהְלָכה ִמּקֶ

ָחְזָרה ְלֵבית ָחִמיָה     ,אֹו ׁשֶ
ָיא  ית ַאּפֹוְטרֹוּפְ יִעין אֹוָתּה.   -ְולֹא ַנֲעׂשֵ ּבִ ין ַמׁשְ   ֵאין ַהּיֹוְרׁשִ
ָיא  ית ַאּפֹוְטרֹוּפְ ין   - ְוִאם ַנֲעׂשֵ יִעין אֹוָתּה ַהּיֹוְרׁשִ ּבִ     ,אַעל ֶהָעִתיד ָלבֹ ,ַמׁשְ

ָעַבר ֶ יִעין אֹוָתּה ַעל ַמה ׁשּ ּבִ   .  ְוֵאין ַמׁשְ
  

    ְּגָמָרא
בּוָעה ַמאי ֲעִביְדָתּה?     ׁשְ

  
    :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ָיא   פז,א י ַבְעָלּה.   ַעל ַאּפֹוְטרֹוּפְ ַחּיֵ ית ּבְ ֲעׂשֵ ּנַ   ׁשֶ
  

ר ֲאבּוּה ָאַמר  ַרב ַנְחָמן ה ּבַ   :  ַרּבָ
ָתּה.   תּוּבָ   ַעל ַהּפֹוֶגֶמת ּכְ

  
ַכיֲאַזל  ּדְ  ַרב ָמְרּדְ יּה ּדְ א ַקּמֵ ַמְעתָּ יֲאָמָרּה ִלׁשְ   ,  ַרב ַאׁשִ

ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ָתּה " :ּבִ תּוּבָ ָקא  - "ַעל ַהּפֹוֶגֶמת ּכְ ַמּסְ ּה  ּדְ ְעתָּ ְלָמא ִמְצָטְרֵכי ִלי זּוֵזי :ַאּדַ     ,ּדִ
ַתאי תּוּבַ ֵקיְלָנא ִמּכְ     ,ְוׁשָ

ַעתְּ ִלי.   ּבַ ָלא ַמׁשְ תֹוב ִלי ּדְ   ְוָאְמָרה ֵליּה: ּכְ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ י ַבְעָלּה " :ֶאּלָ ַחּיֵ ית ּבְ ֲעׂשֵ ּנַ ָיא ׁשֶ מֹוִתיב ָלּה  - " ַעל ַאּפֹוְטרֹוּפְ ָיאִאיִהי ִמי ֲהַות ָיְדָעה ּדְ     , ַאּפֹוְטרֹוּפְ

ַעתְּ ִלי"? ּבַ ָלא ַמׁשְ תֹוב ִלי ּדְ ָאְמָרה ֵליּה: "ּכְ     !ּדְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ַאָהא ַמְתִניתּו ָלּה,   -ַאּתּון 

  ַאָהא ַמְתִניַנן ָלּה:   -ֲאַנן 
ְעָלּה ה ָכ ְל ָה " ֶבר ּבַ     ,ְלֵבית ָאִביָה     ִמּקֶ

ָחְזָרה ְלֵבית ָחִמיָה     ,אֹו ׁשֶ

  רש"י
  מתי' 

להשביעה יכול  בגמ' איו   .
    מפרש מהי שבועה פטרה:

.  אבל משביע הוא את יורשיה
ויורשיה   ומתה  גירשה  אם 

כתובתה    תובעין הימו 
יורשין   שבועת  שבעים 
שבועות   במסכת  המפורשת 
שלא   שבועה  מה.)  (דף 
ולא   מיתה  בשעת  פקדתו 
ולא   לכן  קודם  לו  אמרה 
ששטר   שטרותיה  בין  מצאו 

    כתובתה פרוע:
ברשותה הבאים  אם  ואת   .

לאחרים   כתובתה  מכרה 
והלקוחות   ומתה  ותגרשה 

שבעין אותו  הן    תובעין  אף 
   שבועת היורשין:

יורשיו משביעין אותה . אבל 
או   והיא  תאלמה  אם 
היתומים   מן  פרעין  יורשיה 
לא   שהרי  שבועה  צריכים 
תגבה  אם  ממו  אלא  פטרן 

   כתובתה בחייו:
ברשותי אמכור  לבאין  אם   .

ליפרע   באה  ואת  כסי 
   מלקוחות:

כו' בעלה  מקבר  זו  הלכה   .
השבועה   מן  בעלה  שפטרה 

ב תי  בתוספתא  והכי  הדיא 
   דאהך שפטרה קאי:

אביה תעסקה  לבית  שלא   .
    שוב בכסים:

לבא העתיד  עסק  על  על   .
עיכבה   שלא  מיתה  שלאחר 
כסים   דהשתא  כלום  בידה 
דיתמי יהו ולא מהיא בהו  

    פטור דידיה:
שעבר שבחיי  על  עסק  על   .

   בעלה:
  גמ' 

עבידתה מאי  איזו  שבועה   .
חייבת   שאשה  סתם  שבועה 

ליורשיו דקתי דכי  לבעלה או  
לא פטרה משביעה וכי פטרה  

  אין משביעה:  
אפוטרופיא פוטרה  על   .

משבועת   זאת  בכתיבה 
יושיבה   אם  אפוטרופוס 
פגמה  אם  אבל  חווית 
במתי'   דתן  כתובתה 
תפרע   לא  כתובתה  הפוגמת 
פטרה   לא  בשבועה  אלא 
זה   תאי  ע''י  שבועה  מאותה 
דקא   משבועה  לה  פטר  דכי 

אב עלה  הוא  שבועה  רמי  ל 
פטר   לא  לפשה  גרמה  דהיא 

   לה:
הפוגמת משבועת  על  וכ''ש   .

שבועה   דמכל  אפוטרופיא 
   פטרה:

לשמעתא הך  אמרה   .
כו'   למ''ד  בשלמא  אתקפתא 

   אותביה קמיה דרב אשי:
  א בה דומ עב י"שרה ךשמה
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ָיא  ית ַאּפֹוְטרֹוּפְ יִעין אֹוָתּה.  ֵאי -ְולֹא ַנֲעׂשֵ ּבִ ין ַמׁשְ   ן ַהּיֹוְרׁשִ
ָיא  ית ַאּפֹוְטרֹוּפְ יִעין אֹוָתּה     -ְוִאם ַנֲעׂשֵ ּבִ ין ַמׁשְ   א,  ַעל ֶהָעִתיד ָלבֹ ,יֹוְרׁשִ

ָעַבר יִעין אֹוָתּה ַעל ׁשֶ ּבִ   .  "ְוֵאין ַמׁשְ
  
ָעַבר"   ַמאי ֲעִביְדֵתיּה?   - "ׁשֶ
  

  :  ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ַעל,   י ַהּבַ ַחּיֵ ית ּבְ ֲעׂשֵ ּנַ ָיא ׁשֶ   ַעל ַאּפֹוְטרֹוּפְ

ין ִמיָתה ִלְקבּוָרה  ִעיַנן ָלּה.   - ֲאָבל ּבֵ ּבְ   ַמׁשְ
  
ָנאוְ    ָאַמר:   ַרב ַמתָּ

ין ִמיָתה לִ  ִעיַנן ָלּה,    -ְקבּוָרה ֲאִפיּלּו ּבֵ ּבְ   ָלא ַמׁשְ
  

ָאְמִרי  ֵעיּדְ   : ְנַהְרּדְ
א ְוִלְמזֹוֵני וְ  א. לִ ְלַכְרּגָ ָלא ַאְכַרְזתָּ ִניַנן ּבְ   ְקבּוָרה ְמַזּבְ

  
  
  

  רש"י
לי לי דלא משבעת  ומיגו כתוב   .

פטור  דרמיא אפשה תבעה ליה 
   כל שבועות:

מתיתו אהא  דרב אתון  להא   .
דמת ארישא  דלא יהודה  יתין 

איירי  שבועה  בהי  בה  פריש 
דרב  וסבריתו   ''דר ואפלוגתיה 

    יהודה אדר'' פליג וקשיא לכו:
לה אן מתין  דמתי'  אסיפא   .

אפוטרופין  בשבועת  דמיירי 
עשית  ואם  דקתי  בהדיא 
אפוטרופיא ודר'' לאו אפלוגתא 
אלא  אתמר  יהודה  דרב 
ורב  אתמר  דרישא  אפירושא 

בסיפא   מתא פליג אדרב יהודה
לשעבר  קאמר  אפוטרופוס  בהי 
אבל בפוגמת כולהו מודו דפטרה 
כסיו  ע''י  לה  הבאה  דשבועה 

   היא:
. כלומר עד שעבר מאי עבידתיה

אמרין  דלא  לשעבר  קרוי  מתי 
כסי דיתמי יהו ואין תאי שלו 

    מועיל בהן: 
. כבר רמו מיתה לקבורהאבל בין  

שלו  תאי  ואין  יתמי  קמי  כסי 
מועיל בהן שלא ע''י כסיו באה 

   לה:
כסף לכרגא למלך  לפרוע   .

   גולגלתא דיתמי:
והבות ולמזוי האשה  מזון   .

    והיתומים:
או ולקבורה המת  לקבורת   .

    היתומים:
בלא מזבין דיתמי  כסי   .

ומתון   אכרזתא שהות  שאין 
לדבר וה'' לא משבעין על אותה 
תזלזל  שלא  דא''א  מכירה 
שבועת  ומצאת  ותפסידתן 

    שקר: 

	 	



442      ְּגָמָרא ְסדּוָרה    

        פז, א פז, א פז, א פז, א 
הָאַמר  יאָאַמר  ַרּבָ י ִחּיָ   : ַרּבִ

לֹא ֶנֶדר     ,"ּדְ
בּוָעה"וּ  לֹא ׁשְ יָעּה   -   ּדְ ּבִ     ,הּוא ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהׁשְ

ין  יִעין אֹוָתּה.   -ֲאָבל יֹוְרׁשִ ּבִ   ַמׁשְ
  

    ,"ָנִקי ֶנֶדר
בּוָעה"  ין הּוא    -ָנִקי ׁשְ     ,ּבֵ

ין  יִעין אֹוָתּה,  ֵאין  -ּוֵבין יֹוְרׁשִ ּבִ   ַמׁשְ
בּוֲעָתא.   ְ ית ִמׁשּ   ָהִכי ָקָאַמר ָלּה: ְמַנּקִ

  
יאָאַמר ַרב יֹוֵסף וְ  י ִחּיָ   : ַרּבִ

לֹא ֶנֶדר     ,"ּדְ
בּוָעה"  וּ  לֹא ׁשְ יָעּה     -ּדְ ּבִ     ,הּוא ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהׁשְ

יִעין אֹוָתּה.   ּבִ ין ַמׁשְ   ֲאָבל יֹוְרׁשִ
    ,"ָנִקי ֶנֶדר

בּוָעה"  ין הּוא  - ָנִקי ׁשְ     ,ּבֵ
ין  יִעין אֹוָתּה,     -ּוֵבין יֹוְרׁשִ ּבִ   ַמׁשְ

בּוֲעָתא. ׁשְ ְך ּבִ י ַנְפׁשָ   ָהִכי ָקָאַמר ָלּה: ַנּקִ
   

ַלח  איׁשָ י ַזּכַ   : ָמר עּוְקָבאלְ  ַרּבִ
בּוָעה" "לֹא ׁשְ ין ּדְ     ,ּבֵ
בּוָעה" "ָנִקי ׁשְ ין ּדְ     ,ּבֵ

"לֹא ֶנֶדר" ין ּדְ     ,ּבֵ
"ָנִקי ֶנֶדר",     ּוֵבין ּדְ

ְנָכַסי"  יָעּה   - "ּבִ ּבִ     ,הּוא ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהׁשְ
יִעין אֹוָתּה,   ּבִ ין ַמׁשְ   ֲאָבל יֹוְרׁשִ

ין"  א ִאיּלֵ ְכַסּיָ ין הּוא    - "ִמּנִ     ,ּבֵ
יו  יִעין אֹוָתּה.   -ּוֵבין יֹוְרׁשָ ּבִ   ֵאין ַמׁשְ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ּום  ׁשְ א ִמְרָיםִמׁשּ ן ִאיּמָ אּול ּבֶ א ׁשָ   : ַאּבָ

בּוָעה" "לֹא ׁשְ ין ּדְ     ,ּבֵ
בּוָעה" "ָנִקי ׁשְ ין ּדְ     ,ּבֵ

"לֹא ֶנֶדר" ין ּדְ     ,ּבֵ
"ָנִקי ֶנֶדר",     ּוֵבין ּדְ

ָכַסי" ין "ִמּנְ     ,ּבֵ
ין" א ִאיּלֵ ְכַסּיָ ין הּוא    -  ּוֵבין "ִמּנִ     ,ּבֵ

יו  יִע  -ּוֵבין יֹוְרׁשָ ּבִ   ין אֹוָתּה.  ֵאין ַמׁשְ
ְכֵסי ְיתֹוִמים   ַרע ִמּנִ א ִליּפָ ֲהֵרי ָאְמרּו ֲחָכִמים: ַהּבָ ה ׁשֶ בּוָעה.   -ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ ׁשְ א ּבִ ַרע ֶאּלָ   לֹא ִיּפָ

  
ָאְמִרי ָלּה ַמְתִניָתא א ּדְ    :ְוִאיּכָ

א ִמְרָים" ן ִאיּמָ אּול ּבֶ א ׁשָ   ָאַמר:  ַאּבָ
בּוָעה" "לֹא ׁשְ ין ּדְ     ,ּבֵ
בּוָעה" "ָנִקי ׁשְ ין ּדְ     ,ּבֵ

"לֹא ֶנֶדר" ין ּדְ     ,ּבֵ
"ָנִקי ֶנֶדר",     ּוֵבין ּדְ

ָכַסי" ין "ִמּנְ     ,ּבֵ
ין" א ִאיּלֵ ְכַסּיָ ין הּוא  -  ּוֵבין "ִמּנִ     ,ּבֵ

יו  יִעין אֹוָתּה  - ּוֵבין יֹוְרׁשָ ּבִ     .ֵאין ַמׁשְ
ֲהֵרי ָאְמרּו  ה ׁשֶ ַר ֲחָכִמיםֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ א ִליּפָ ְכֵסי ְיתֹוִמים : ַהּבָ בּוָעה -ע ִמּנִ ׁשְ א ּבִ ַרע ֶאּלָ   .  "לֹא ִיּפָ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר    : ׁשְ

א ִמְרָים.  ֶבן ִאיּמָ   ֲהָלָכה ּכְ

  רש"י
דר דלא שבועה כתב דלא  . אם 

    לה לשון זה:
. מדין קי דר מקית משבועתא

    שבועה:
בשבועתא פשך  אם קי   .

   יחשדוך השבעי להם:
. דלעולם יורשין אבל מה אעשה

הוא  מת  אם  אותה  משביעין 
    והיא פרעת מהם:
לה דאמרי  דאבא ואיכא  להא   .

מתיתא  מרים  אימא  בן  שאול 
שמעתא  בלשון  לה  אמרו  [ולא 
דאמורא כדאמרן דאמר שמואל 
משום אבא שאול אלא מתיתא] 
הלכה  עלה  שמואל  ואמר   היא 

    כאבא שאול: 
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        ב ב ב ב - - - - פז, א פז, א פז, א פז, א 
    ַמְתִניִתין

ָתּה  תּוּבָ בּוָעה.   - ַהּפֹוֶגֶמת ּכְ ׁשְ א ּבִ ַרע ֶאּלָ ּפָ   לֹא תִּ
  

רּוָעה  ִהיא ּפְ בּוָעה.   -ֵעד ֶאָחד ְמִעיָדּה ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַרע ֶאּלָ ּפָ   לֹא תִּ
  

ְכֵסי ְיתֹוִמים     ,ִמּנִ
ִדיםוּ  ָכִסים ְמׁשּוְעּבָ     ,ִמּנְ
ּלֹ וְ  ָפָניו ׁשֶ בּוָעה.    -א ּבְ ׁשְ א ּבִ ַרע ֶאּלָ ּפָ   לֹא תִּ

  
ָתּה " תּוּבָ יַצד?    - "ַהּפֹוֶגֶמת ּכְ   ּכֵ
  

ָתּה ֶאֶלף זּוז,   תּוּבָ   ָהְיָתה ּכְ
ֵתיךְ  תּוּבָ ְלתְּ ּכְ     .ְוָאַמר ָלּה: ִהְתַקּבַ

א ָמֶנה  י ֶאּלָ ְלתִּ בּוָעה.   -ְוִהיא אֹוֶמֶרת: לֹא ִהְתַקּבַ ׁשְ א ּבִ ַרע ֶאּלָ ּפָ   לֹא תִּ

  
רּוָעה" ִהיא ּפְ יַצד?   - "ֵעד ֶאָחד ְמִעיָדּה ׁשֶ   ּכֵ
  

ָתּה ֶאֶלף זּוז,   תּוּבָ   ָהְיָתה ּכְ
ת ְלתְּ ּכְ ֵתיךְ ְוָאַמר ָלּה: ִהְתַקּבַ     .ּוּבָ

י,  ְלתִּ   ְוִהיא אֹוֶמֶרת: לֹא ִהְתַקּבַ
רּוָעה  ִהיא ּפְ בּוָעה.  -ְוֵעד ֶאָחד ְמִעיָדּה ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַרע ֶאּלָ ּפָ   לֹא תִּ

  
ִדים" ָכִסים ְמׁשּוְעּבָ יַצד?   -  "ִמּנְ   ּכֵ
  

קֹוחֹות  ,ָמַכר ְנָכָסיו ַלֲאֵחִרים בּוָעה.   -ְוִהיא ִנְפַרַעת ִמן ַהּלָ ׁשְ א ּבִ ַרע ֶאּלָ ּפָ   לֹא תִּ

  
ְכֵסי ְיתֹוִמים" יַצד?   - " ִמּנִ   ּכֵ
  

יַח ְנָכָסיו ִליתֹוִמים,     ֵמת ְוִהּנִ
תֹוִמים  בּוָעה.   - ְוִהיא ִנְפַרַעת ִמן ַהּיְ ׁשְ א ּבִ ַרע ֶאּלָ ּפָ   לֹא תִּ

  
ָפָניו" ּלא ּבְ יַצד?    - "ְוׁשֶ   ּכֵ
  

ם     , ָהַלְך לֹו ִלְמִדיַנת ַהּיָ
ּלֹ  ָפָניו ְוִהיא ִנְפַרַעת ׁשֶ בּוָעה.   -א ּבְ ׁשְ א ּבִ   ֵאיָנּה ִנְפַרַעת ֶאּלָ

  
ְמעֹון   פז,ב י ׁשִ   אֹוֵמר:   ַרּבִ

ָתּה  תּוּבָ ִהיא ּתֹוַבַעת ּכְ ל ְזַמן ׁשֶ יִעין אֹוָתּה,   -ּכָ ּבִ ין ַמׁשְ   ַהּיֹוְרׁשִ
ָתּה  תּוּבָ יִעין אֹוָתּה  -ְוִאם ֵאיָנּה ּתֹוַבַעת ּכְ ּבִ ין ַמׁשְ   .  ֵאין ַהּיֹוְרׁשִ

  

    ְּגָמָרא
ר ָחָמא ָסַבר  אֹוַרְייָתא,  :ְלֵמיַמרָרִמי ּבַ בּוָעה ּדְ   ׁשְ

ֵמָאה  ָקא ָטֵעין ָמאַתִים ְוָקא מֹוָדה ֵליּה ּבְ ֲעָנה ָהְוָיא  -ּדְ ִמְקָצת ַהּטַ     ,ֵליּה הֹוָדָאה ּבְ
ֲעָנה וְ  ִמְקָצת ַהּטַ ַבע.   -ָכל ַהּמֹוֶדה ּבְ ָ   ִיׁשּ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָבר:  ּדָ י ְתׁשּובֹות ּבַ תֵּ   ׁשְ

ּתֹוָרה     -ֲחָדא  ּבַ ִעין ׁשֶ ּבָ ׁשְ ָכל ַהּנִ ִמין -ּדְ ּלְ ִעין ְולֹא ְמׁשַ ּבָ     ,ִנׁשְ
ַעת ְונֹוֶטֶלת  -ְוִהיא  ּבַ     .ִנׁשְ

ְעּבּוד ַקְרָקעֹות.   - עֹודוְ  ִפיַרת ׁשִ ִעין ַעל ּכְ ּבָ ֵאין ִנׁשְ   ּדְ
  

א ָאַמר    :  ָרָבאֶאּלָ
ַנן, ַרּבָ     ִמּדְ

ָפַרע  ֵייק –ּדְ     ,ּדָ
ִמיְפַרע  ֵייק -ּדְ     . ָלא ּדָ

בּוָעה ֲעָלּה  ַנן ׁשְ ֵתידּוק.   -ְוָרמּו ַרּבָ י ֵהיִכי ּדְ   ּכִ

  רש"י
  מתי' 

כתובתה כדמפרש הפוגמת   .
   ואזיל במתיתין גופה:

תפרע מפרש לא  ובגמ'  השאר   .
   טעמא:

כו' מעידה  אחד  בגמרא עד   .
   מפרש טעמא:

. משום דאי מכסים משועבדים
והוה  גופיה  הלוה  מן  גבי  הוה 
דלא  לי  אשתבע  לוה  טעין 
בשבועות  אמרין  פרעתיך 
לא  טעין  לא  ואי  ליה  דמשבעין 
וקיט שטרא  ליה הואיל  טעין 
טעין  אן  לקוחות  בשביל  אבל 
דלמא אי הוה גבית מן הלוה הוה  

אי  לך  דלא טעין  לי  שתבע 
פרעתיך ובעית אישתבועי השתא 
אן טעין דפתח פיך לאלם הוא 
שלא  ופרעת  יתומים  ומכסי 
  בפיו כולהו משום האי טעמא:  

כו' אומר  מפרש ר''ש  בגמ'   .
   אהייא קאי:

  
  גמ' 

דאורייתא מיה שבועה  ופקא   .
   דלא מפכין לה:

משלמין ולא  מי שבעין   .
שאמר   שתובעין שבע  אותו 

ולקח בעליו ולא ישלם מי שעליו 
שטרות  כל  שבע:  הוא  לשלם 
שיעבוד קרקעות הן ואין שבעין 
כדאמרין  הקרקעות  על 
בשבועות (דף מב:) ובהזהב (ב''מ  

    ז:):
מדרבן רבא  אמר  היא אלא   .

כו'  דייק  דפרע  מ''ט  זו  שבועה 
פוגם מי הא קיימא  וא''ת בלא 

א''ל   דאי  בשבועות  אישתבע לן 
ליה  משבעין  פרעתיך  דלא  לי 
ליה  טעין  קא  הא  מי  והאי 
וכן  בפגימה  צורך  ומה  פרעתיך 
בלא  שפרועה  מעידה  אחד  בעד 
פרכין  הא  לה  משבעין  מי  עד 
לפוגם  בין זה  ליה בשבועות מה 
כי  התם  הכי  לה  ומשין  שטרו 
פגים וא''ל האי פרעתיך משבעין 
ליה ואפי' לא טען לו זה השבע לי 

א''ל    אבל אפי'  פגים  לא  כי 
בהדיא   א''ל  לא  אי  פרעתיך 
זיל  ליה  אמרין  לי  אישתבע 

     שלים דהא קיט שטרא:
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        פז, ב פז, ב פז, ב פז, ב 
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ֵעִדים  ָתּה ּבְ תּוּבָ   ַמהּו?   -ּפֹוֶגֶמת ּכְ
  

ַרע ָלּה,   ֵעִדים ֲהָוה ּפָ ְפָרָעּה ּבְ   ִאם ִאיָתא ּדִ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

  ִאיְתַרמּוֵיי ִאיְתְרִמי ֵליּה?  
  

ַמע:  א ׁשְ   תָּ
ּתֹוָרה " ּבַ ִעין ׁשֶ ּבָ ׁשְ ל ַהּנִ ִמין.   -ּכָ ּלְ ִעין ְולֹא ְמׁשַ ּבָ   ִנׁשְ

ִעין ְונֹוְטִלין:  ּבָ ִכיר    ְוֵאּלּו ִנׁשְ ָ    ,ַהׂשּ
ְגָזל     ,ְוַהּנִ

ל ְחּבָ     ,ְוַהּנֶ
בּוָעהוְ  ְ ֶנְגּדֹו ָחׁשּוד ַעל ַהׁשּ ּכְ     ,ׁשֶ

    ,ְוֶחְנָוִני ַעל ִפְנָקסוֹ 
ֵעִדים ּלֹא ּבְ ָטרֹו ׁשֶ   .  "ְוַהּפֹוֵגם ׁשְ

ּלֹ  ֵעִדים  ׁשֶ   ִאין,   -א ּבְ
ֵעִדים    לֹא!    -ּבְ

  
ֲעָיא ָקָאַמר:     לֹא ִמיּבָ
ֵעִדים  ֲעָיא ּבְ בּוָעה,    -לֹא ִמיּבָ אי ְצִריָכה ׁשְ ַוּדַ   ּדְ

ּלֹ  ֵעִדים ֲאָבל ׁשֶ יב :ֵאיָמא –א ּבְ ֵמׁשִ יֱהֵוי ּכְ בּוָעה, תֶּ לֹא ׁשְ קֹול ּבְ    ֲאֵביָדה ְוִתׁשְ
ַמע ָלן.    קַמׁשְ

  
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
רּוָטה ֶוה ּפְ ָ חֹות ִמׁשּ חֹות ּפָ ָתּה ּפָ תּוּבָ   ַמהּו?   - ַהּפֹוֶגֶמת ּכְ

  
ָטא ָקא ָאְמָרה,  י ַהאי קּוׁשְ ְייָקא ּכּוּלֵ ָקא ּדָ יָון ּדְ   ִמי ָאְמִריַנן: ּכֵ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
  ִאיֲערּוֵמי ָקא ַמַעְרָמא? 

  
יקּו.    תֵּ

  
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
ָתּה   תּוּבָ   ַמהּו?   -ּפֹוֶחֶתת ּכְ

  ַהְיינּו ּפֹוֶגֶמת,  :ִמי ָאְמִריַנן
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ִמְקָצת      ,ּפֹוֶגֶמת מֹוְדָיא ּבְ
ִמְקָצת?   -ָהא    ָלא ָקא מֹוְדָיא ּבְ

  
ַמע:  א ׁשְ   תָּ

ַרע ׁשֶ  -ּפֹוֶחֶתת " ּפָ בּוָעה.  ּלֹ תִּ ׁשְ   א ּבִ
יַצד?     ּכֵ

ָתּה ֶאֶלף זּוז, ְוָאַמר ָלּה  תּוּבָ ֵתיְך" :ָהְיָתה ּכְ תּוּבָ ְלתְּ ּכְ     ,"ִהְתַקּבַ
י, וְ "לֹ  :ְוִהיא אֹוֶמֶרת ְלתִּ א ָמֶנה" א ִהְתַקּבַ ּלֹ  -ֵאיָנּה ֶאּלָ בּוָעהִנְפַרַעת ׁשֶ ׁשְ   .  "א ּבִ

  
ְבָיא?   ַמאי ּגָ   ּבְ

ָטָרא?!   ַהאי ׁשְ   ּבְ
ָטָרא  ָעְלָמא הּוא!  -ַהאי ׁשְ א ּבְ   ַחְסּפָ

  
ה ָרָבאָאַמר  ַרּבָ ֵריּה ּדְ   : ּבְ

אֹוֶמֶרת  יִני ְלֵבינֹו".   :ּבְ   "ֲאָמָנה ָהְיָתה ִלי ּבֵ

  רש"י
בעדיםפוגמת   . כתובתה 

עדים  ובפי  מה  התקבלתי 
   קיבלתיו:

מי אמרי' אי איתא דפרעה טפי 
פרע הוה  וקא  בעדים  דק  דהא   .

    אייתי עדים לפרעון מה קמא:
דלמא הוא או  דדק  משום  לאו   .

דהוו  איתרמי  איתרמויי  אלא 
   עדים התם בההוא זימא:

ווטלין שבעין  שתקו ואלו   .
וטעמייהו חכמים לישבע וליטול  

כל  בפ'  בשבועות  מפורש 
   השבעין:

. אמר לו תן לי שכרי והוא שכיר
   אומר תתי:

בביתו אמר גזל ראוהו שכס   .
לו תן לי כליי שטלת והוא אומר 
שיצא  ראו  והעדים  טלתי  לא 
ולא  טליתו  כפי  תחת  והכלים 

   ידעו מה:
. ראוהו שכס לתוך ביתו החבל

לו  אמר  חבול  ויצא  שלם  וידו 
   בלת בי והוא אומר לא חבלתי: ח

פקסו על  בו וחוי  שכותב   .
לתת  פלוי  צווי  כך  הקפותיו 
והם  להם  ותתי  לפועליו 
אומרים לא טלו שיהם שבעין 

    ווטלין הימו:
. על השאר דודאי צריכה שבועה

מה  בהאי  מודיא  דקא  דהא 
השבת  ולאו  הוא  עדים  משום 

   אבידה היא:
י יש . שהר תיהוי כמשיב אבידה

בעיא  ואי  עליו  שלם  שטר  לה 
   הויא אמרה לא קבלתי כלום:

. במה פחות פחות משוה פרוטה
שהיא מודה עליו שקיבלה עושה 
עמו חשבון כך תת לי ביום פלוי 
וכך ביום פלוי ומצרפתן בחשבון 

   אפילו פחות משוה פרוטה:
. צריכה שבועה על השאר או מהו
   לא:

. היתה כתובתה אלף זוז  פוחתת
אומר כ והוא  בשטר  תוב 

התקבלת כולה והיא אומרת לא 
אי  מודה  אבל  כלום  התקבלתי 
עמי לכתובתי אלא  שלא התית 

   מה:
   . שתקבלה קצת: מודיא במקצת

   . אפילו ההוא מה:במאי גביא
. הא חספא בעלמא בהאי שטרא

   הוא שהיא אומרת מזוייף הוא:
. באומרת אמה היתה ביי לביו

ששטר כתב וחתם כהוגן ובפי 
אבל  זוז  אלף  עליו  קבל  העדים 
הוא האמין בי שלא אתבעו אלא 

      מה:
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        פח, א פח, א פח, א פח, א         – – – – פז, ב  פז, ב  פז, ב  פז, ב  
רּוָעה" ִהיא ּפְ בּוָעה -  ֵעד ֶאָחד ְמִעיָדּה ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַרע ֶאּלָ ּפָ    . "לֹא תִּ
  

ר ָחָמאָסַבר    ְלֵמיַמר:  ָרִמי ּבַ
אֹוַרְייָתא,  בּוָעה ּדְ   ׁשְ

ְכִתיב:   את" ּדִ ִאיׁש ְלָכל ָעֹון ּוְלָכל ַחּטָ   (דברים יט, טו),   188188188188"לֹא ָיקּום ֵעד ֶאָחד ּבְ
את  ֵאינֹו ָקם - ְלָכל ֲעֹון ּוְלָכל ַחּטָ     ,הּוא ּדְ

בּוָעה.   -ֲאָבל ָקם הּוא    ִלׁשְ
  ְוָאַמר ָמר:  

ַנִים " ְ ַהׁשּ ל ָמקֹום ׁשֶ יִבין אֹותֹו ָממֹון - ּכָ     , ְמַחּיְ
בּוָעה -ֶאָחד  יבֹו ׁשְ   .  "ְמַחּיְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ָבר ּדָ י ְתׁשּובֹות ּבַ תֵּ    :ׁשְ
ּתֹוָרה  :ֲחָדא ּבַ ִעין ׁשֶ ּבָ ׁשְ ל ַהּנִ ּכָ ִמין -ּדְ ּלְ ִעין ְולֹא ְמׁשַ ּבָ     ,ִנׁשְ

ַעת ְונֹוֶטֶלת.   -ְוִהיא  ּבַ   ִנׁשְ
יְעּבּוד ַקְרָקעֹות.  ְועוֹ  ִפיַרת ׁשִ ִעין ַעל ּכְ ּבָ   ד: ֵאין ִנׁשְ

  
א ָאַמר    :  ָרָבאֶאּלָ

ַנן,   ַרּבָ   ִמּדְ
ַעל.   ל ּבַ ְעּתֹו ׁשֶ ֵדי ְלָהִפיס ּדַ   ּכְ

  
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ַח הּוא    פח,א יּקֵ אֹוַרְייָתא,  ַמְייֵתי -ִאי ּפִ בּוָעה ּדְ   ָלּה ִליֵדי ׁשְ

י ַחד ָסֲהָדא ַאּפֵ ָתּה ּבְ תּוּבָ     ,ָיֵהיב ָלּה ּכְ
ִמְלֶוה.   ֵאי ּבְ ְתָרא ּומֹוִקים ְלהּו ְלָהַנְך ַקּמָ ֲהָדא ּבַ א ַאּסָ   ְוָסִמיְך ָסֲהָדא ַקּמָ

  
ַרב ִאיִדיַמְתִקיף ָלּה  ֵריּה ּדְ א ּבְ יׁשָ   : ַרב ׁשֵ

ְתָרא?   ֲהָדא ּבַ א ַאּסָ   ֵהיָאְך ָסִמיְך ָסֲהָדא ַקּמָ
  

א ָאַמר  ַרב ִאיִדיֶאּלָ ֵריּה ּדְ א ּבְ יׁשָ   : ַרב ׁשֵ
ְתָרא א ְוָסֲהָדא ּבַ י ָסֲהָדא ַקּמָ ַאּפֵ ָתּה ּבְ תּוּבָ    ,ָיֵהיב ָלּה ּכְ

ַהְלָוָאה.   ֵאי ּבְ   ּומֹוִקים ָלּה ְלָהַנְך ַקּמָ
  

יַמְתִקיף ָלּה    :  ַרב ַאׁשִ
י ְכתּוּבֹות ֲהַואי!  ַאכַּ  תֵּ י ְיכֹוָלה ְלֵמיַמר: ׁשְ   תִּ

  
א ָאַמר  יֶאּלָ   : ַרב ַאׁשִ

מֹוַדע ְלהּו.    הּוא ּדְ
  
  

 
ה ֵעִדים יָ לֹא ָיקּום ֵעד  188 לׁשָ י ׁשְ ֵני ֵעִדים אֹו ַעל ּפִ י ׁשְ ר ֶיֱחָטא ַעל ּפִ ָכל ֵחְטא ֲאׁשֶ את ּבְ ִאיׁש ְלָכל ָעֹון ּוְלָכל ַחּטָ ָברֶאָחד ּבְ   קּום ּדָ

  רש"י
שבועה מחייבו  ממון אחד  על   .

משלם  היה  שים  היו  שאילו 
  עכשיו ישבע שהעד מכחש:  

   . האי בעל:אי פקח הוא
דאורייתא שבועה  שהיא לידי   .

בידו  ספר  ואוחז  בכוי  או  בשם 
לח:)   כדאמרין (דף  בשבועות 

שבועה  אבל  מאד  היא  וחמורה 
    דרבן קללה בעלמא כעין שלו:

חד  באפי  כתובתה  לה  יהיב 
    . פעם שיה:סהדא

אסהדא   קמא  סהדא  וסמיך 
יחד בתרא שיהם  את  יביא   .

לב''ד שאם תכפור יעידוה שיהם 
    שתקבלה כתובתה:

בהלואה קמאי  להך  . ומוקי 
ויאמר  הראשון  פרעון  יתבעה 

התקבלת מלו שהרי  אצלך  הן  ה 
וכשתכפור  שית  כתובתיך 
הפעם  אלא  קבלתי  לא  ותאמר 
על  מעיד  אחד  ועד  הזאת 
שבועה  איכא  הראשוה 
משלמת  ולא  שבעת  דאורייתא 
ואין כאן שיעבוד קרקעות שלא 

   מכח כתובה תובעה:
. מה שראה זה לא היכי סמיך כו'

שתיהן  על  תכפור  ואם  זה  ראה 
ותשב אחד  עד  אלא  כאן  ע אין 
   ותטול שלישית ומצא מפסיד:

. באפי סהדא קמא וסהדא בתרא
עדים מן השוק אבל  לשי  וה''ה 
העד  שיכיר  היא  טובה  עצה 
הראשון ששתי פעמים פרע ויכול 
עם  הכתובה  פרעון  על  להעיד 

   חבירו ועל הפרעון הראשון:
היו כתובות  שתי  לומר  . יכולה 

שתי שטרות היו לי עליך בפרעון 
ל החזרתי  אחת הראשון  ך 

ובשיה אחרת והרי העד הראשון 
שי  שראה  לסייעה  מעיד 
הפרעוות לשם כתובה ולא לשם 

   מלוה:
. לסהדא קמא ובתרא  דמודע להו

שכבר  דעו  השי  פרעון  לפי 
אחד  בפי  כתובתה  לה  פרעתי 
רוצה  ואי  כופרת  והיא  מכם 
לפורעה שית לשם כתובה שיהיו 
את   ואתבע  בדבר  עדים  שי  לי 

ש לי עליהן עד אחד הראשוים וי 
ותתחייב שבועה דאורייתא וכיון 
דשמעיהו ולא מסייע לה האי עד 
ב'  למימר  מצית  לא  תו  קמא 
דלא  דמילתא  הוו  כתובות 

      שכיחא הוא:
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        פח, א פח, א פח, א פח, א 
ָכִסים " ִדיםִמּנְ בּוָעה -  [ ...  ְמׁשּוְעּבָ ׁשְ א ּבִ ַרע ֶאּלָ ּפָ     ]."לֹא תִּ
  

ַנן ָהָתם:     תְּ
תֹוִמים " בּוָעה -ְוֵכן ַהּיְ ׁשְ א ּבִ ְרעּו ֶאּלָ   .  (שבועות מה.) "לֹא ִיּפָ
   

אן?    ִמּמַ
בּוָעה?!    - ִאיֵליָמא ִמלֶֹוה ׁשְ בּוָעה ְוִאיְנהּו ּבִ לֹא ׁשְ ֵקיל ּבְ א ֲאִביֶהן ׁשָ תָּ   ָהׁשְ

  
א ָהִכי ָקָאַמר: ֶא    ּלָ

תֹוִמים  תֹוִמים ִמן ַהּיְ בּוָעה.   - ְוֵכן ַהּיְ ׁשְ א ּבִ ְרעּו ֶאּלָ   לֹא ִיּפָ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרב ְזִריָקאָאַמר 
ָאְמרּו ְיתֹוִמים:  א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

א י",   :ָאַמר ָלנּו ַאּבָ   "ָלִויִתי ּוָפַרְעתִּ
אֲאָבל ָאְמרּו: ָאַמר ָלנּו  ְרעּו.  -  "לֹא ָלִויִתי" :ַאּבָ בּוָעה לֹא ִיּפָ ׁשְ   ַאף ּבִ

  
  :  ָרָבאַמְתִקיף ָלּה 

ה,   ַרּבָ   ַאּדְ
ל ָהאֹוֵמר ֵמי!   - "לֹא ָלִויִתי"  :ּכָ י" ּדָ ַרְעתִּ אֹוֵמר "לֹא ּפָ   ּכְ

  
ַמר:  ַמר ָהִכי ִאתְּ א ִאי ִאתְּ   ֶאּלָ

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרב ְזִריָקאָאַמר 
ָאְמרּו ְיתֹוִמים:  א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

א י",   :ָאַמר ָלנּו ַאּבָ   "ָלִויִתי ּוָפַרְעתִּ
א "לֹא ָלִויִתי"  ּלֹ  -ֲאָבל ָאְמרּו: ָאַמר ָלנּו ַאּבָ בּוָעה.  ִנְפָרִעין ׁשֶ ׁשְ   א ּבִ

ל ָהאֹוֵמר ּכָ אֹוֵמר –  "לֹא ָלִויִתי" :ׁשֶ ֵמי.  :ּכְ י" ּדָ ַרְעתִּ   "לֹא ּפָ
  
  
  

  רש"י
   . בשבועות:תן התם

מלוה ימא  קיים אי  שהלוה   .
   והיו מוציאין עליו שטר אביהן:

    . דכי משתבעי שקלי:לא שו
יתומים לויתי שאמרו  לוה  של   .

ישבעו אלו שבועה שלא  ופרעתי 
ולא   אבא  לו  אמר  ולא  פקדו 
מציו שובר בין שטרותיו ששטר 

    זה פרוע ווטלין:
דמי פרעתי  לא  דכיון כאומר   .

שלא  הוא  מודה  לוה  לא  דאמר 
עליו  מוכיח  שטר  והרי  פרע 

   שלוה:
      . דבעו שבועה:לא שו
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        פח, א פח, א פח, א פח, א 
ּלֹ " בּוָעהְוִנְפַרַעת ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַרע ֶאּלָ ּפָ ָפָניו, לֹא תִּ   .  "א ּבְ
  

יָרהָאַמר  ר ַהּבִ   : ַרב ַאָחא ׂשַ
א ִלְפֵני  ה ּבָ י ִיְצָחקַמֲעׂשֶ ַאְנטֹוְכָיא,   ַרּבִ   ּבְ

א,   ּום ִחיּנָ ה ִמׁשּ ָ ת ִאׁשּ א ִלְכתּוּבַ נּו ֶאּלָ   ְוָאַמר: לֹא ׁשָ
ַעל חֹוב    לֹא.    -ֲאָבל ּבַ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר  ָרָבאוְ 

ַעל חֹוב.     ֲאִפיּלּו ּבַ
ּלֹ  ל ֶאָחד ְוֶאָחד נֹוֵטל ׁשֶ םא ְיֵהא ּכָ ְמִדיַנת ַהּיָ ב ּבִ ל ֲחֵברֹו ְוהֹוֵלְך ְויֹוׁשֵ     ,ְמעֹוָתיו ׁשֶ

ְפֵני לֹוִוין. ֶלת ּבִ ה נֹוֵעל ּדֶ   ְוַאתָּ
  
  
  
  

  רש"י
    . כך כיויו:שר הבירה

. שיורדין בית דין לכסי לא שו
       אדם שלא בפיו:
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        ב ב ב ב - - - - פח, א פח, א פח, א פח, א 
ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:   ַרּבִ

ָתּה  תּוּבָ ּתֹוַבַעת ּכְ ל ְזַמן ׁשֶ ין -   ּכָ יִעין אֹוָתּה,   ַהּיֹוְרׁשִ ּבִ   ַמׁשְ
ָתּה  תּוּבָ יִעין אֹוָתּה  -ְוִאם ֵאיָנּה ּתֹוַבַעת ּכְ ּבִ ין ַמׁשְ   . " ֵאין ַהּיֹוְרׁשִ

  
יא?  ְמעֹון ַאַהּיָ י ׁשִ   ַרּבִ

  
י ִיְרְמָיהָאַמר    : ַרּבִ

ּלֹ "ַאָהא:  ָפָניו ְוִנְפַרַעת ׁשֶ בּוָעה - א ּבְ ׁשְ א ּבִ ַרע ֶאּלָ ּפָ   .  "לֹא תִּ
ָנא ִלְמזֹוֵני     ,לֹא ׁשְ

ָנא לִ ְולֹא  ה,  ׁשְ תּוּבָ   ּכְ
ָתּה  תּוּבָ ּתֹוַבַעת ּכְ ל ְזַמן ׁשֶ ְמעֹון ְלֵמיַמר: ּכָ י ׁשִ יִעין אֹוָתּה, -ַוֲאָתא ַרּבִ ּבִ יָה ַמׁשְ     יֹוְרׁשֶ

ָתּה    פח,ב  תּוּבָ יִעין אֹוָתּה.   -ֵאיָנּה ּתֹוַבַעת ּכְ ּבִ ין ַמׁשְ   ֵאין יֹוְרׁשִ
  

ְלִגי ָחָנן ּוְבֵני כֹּ  ְוָקִמיּפַ א ּדְ ְפלּוְגתָּ דֹוִלים.  ּבִ   ֲהִנים ּגְ
ְתַנן:     ּדִ

ּתֹו ּתֹוַבַעת ְמזֹונֹות,  " ם ְוִאׁשְ ָהַלְך ִלְמִדיַנת ַהּיָ   ִמי ׁשֶ
  אֹוֵמר:  ָחָנן

ה.   ִחּלָ תְּ ַבע ּבַ ָ ׁשּ ּסֹוף ְולֹא תִּ ַבע ּבַ ָ ׁשּ   תִּ
ה ּוַבּסֹוף ִחּלָ תְּ ַבע ּבַ ָ ׁשּ דֹוִלים ְוָאְמרּו: תִּ ֵני כֲהִנים ּגְ   .  (כתובות קד:) "ֶנְחְלקּו ָעָליו ּבְ

ְמעֹון  י ׁשִ ָחָנן,   -ַרּבִ   ּכְ
ַנן  ְבֵני ּכֹ -ַרּבָ דֹוִלים.  ּכִ   ֲהִנים ּגְ

  
תַמְתִקיף ָלּה  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

יִעין אֹוָתּה "ַהאי  ּבִ ין ַמׁשְ   ?  "יֹוְרׁשִ
יִעין אֹוָתּה ' ּבִ ין ַמׁשְ ית ּדִ ֵעי ֵליּה!   - 'ּבֵ   ִמיּבָ

  
א ָאַמר  תֶאּלָ ׁשֶ   :  ַרב ׁשֵ

ְעָלּה " – ַאָהא ֶבר ּבַ     ,ְלֵבית ָאִביָה   ָהְלָכה ִמּקֶ
ָחְזָרה ְלֵבית ָחִמיָה     ,אֹו ׁשֶ

ָיא  ית ַאּפֹוְטרֹוּפְ יִעין אֹוָתּה.   -ְולֹא ַנֲעׂשֵ ּבִ ים ַמׁשְ   ֵאין ַהּיֹוְרׁשִ
ָיא ְוִאם ַנֲע  ית ַאּפֹוְטרֹוּפְ יִעין אֹוָתּה ַעל ֶהָעִתיד ָלבֹא,      -ׂשֵ ּבִ ין ַמׁשְ   יֹוְרׁשִ

ָעַבר ֶ יִעין אֹוָתּה ַעל ַמה ׁשּ ּבִ   .  (כתובות פו:) "ְוֵאין ַמׁשְ
ְמעֹון ְלֵמיַמר:  י ׁשִ ָתּה "ַוֲאָתא ַרּבִ תּוּבָ ּתֹוַבַעת ּכְ ל ְזַמן ׁשֶ יִעין אֹוָתּה,   -ּכָ ּבִ ין ַמׁשְ   יֹוְרׁשִ

ָתּה   תּוּבָ יִעין אֹוָתּה  -ֵאיָנּה ּתֹוַבַעת ּכְ ּבִ ין ַמׁשְ   .  "ֵאין ַהּיֹוְרׁשִ
ַנן,   אּול ְוַרּבָ א ׁשָ ַאּבָ א ּדְ ְפלּוְגתָּ ְלִגי ּבִ   ְוָקִמיּפַ

ְתַנן:     ּדִ
הוּ   ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס " יּנָ מִּ ַבע,   - ֲאִבי ְיתֹוִמים ׁשֶ ָ   ִיׁשּ

ין  ית ּדִ ַבע.   - ִמיּנּוהּו ּבֵ ָ   לֹא ִיׁשּ
אּול א ׁשָ   אֹוֵמר:  ַאּבָ

ָבִרים    :ִחיּלּוף ַהּדְ
ין  ית ּדִ ַבע – ִמיּנּוהּו ּבֵ ָ     , ִיׁשּ

הּו ֲאִבי ְיתֹוִמים   ַבע -ִמיּנָ ָ   .  (גיטין נב.) לֹא ִיׁשּ
ְמעֹון  י ׁשִ אּול -ַרּבִ א ׁשָ ַאּבָ    ,ּכְ

ַנן  ַנן.   -ְוַרּבָ ַרּבָ   ּכְ
  

ֵייַמְתִקיף ָלּה     :  ַאּבַ
ָתּה" -ַהאי  תּוּבָ ּתֹוַבַעת ּכְ ל ְזַמן ׁשֶ   , "ּכָ

ֵעי ֵליּה!   -  'ִאם ּתֹוַבַעת '   ִמיּבָ
  

א ָאַמר  ֵייֶאּלָ   :  ַאּבַ
ַתב ָלּה:ַאָהא:      ּכָ

בּוָעה ֵאין ִלי ָעַלִיְך"  יָעּה,   ֵאינוֹ     -"ֶנֶדר ּוׁשְ ּבִ   ָיכֹול ְלַהׁשְ
יַע הּוא  ּבִ יָה   ֲאָבל ַמׁשְ    ,ֶאת יֹוְרׁשֶ

ְרׁשּוָתּה.  וְ  ִאים ּבִ   ֶאת ַהּבָ
בּוָעה ֵאין ִלי     ,ָעַלִיךְ     "ֶנֶדר ּוׁשְ

  רש"י
למזוי שא  לב''ד לא  באה   .

בעלה  מכסי  מזוות  ותובעת 
שבעת  ולזוה  קרקע  למכור 
ליזון  מעות  בידה  היח  שלא 

   מהם:
לה לכתובהולא שא   . אם שלח 

   גט:
בסוף או תשבע  כשתתאלמן   .

תשבע  כתובה  ותתבע  תתגרש 
בעלה  משל  בידה  עיכבה  שלא 

    כלום:
   . בפיסוק מזוות:בתחילה

וכו' יורשין  [כיון האי  בתמיה   .
מאי  קאי  בפיו  שלא  דאפרעת 
הוא  הרי  כאן]  יורשין  לשון 

    קיים:
כו' בעלה  מקבר  אשה הלכה   . 

שכתב לה בעלה דר ושבועה אין 
    לי ולא ליורשי עליך:

. על שתעסקה אחר  העתיד לבא
בעלה  כסי  מכח  דלאו  מיתה 
כסי  מכח  אלא  זו  שבועה  באה 
כדין  ושבעת  יתומים 
אפוטרופוס כדתן בשבועות (דף 
בטעת  שלא  שבעין  אלו  מה.) 
והאריסין  השותפין  ברי 

   והאפוטרופין:
למימר ר''ש  תוואתא  בעת . אם 

אותה  יורשין משביעין  כתובתה 
שלא עיכבה משלהן לאחר מיתת 
ליפרע  הבא  כדין  כלום  אביהן 

  מכסי יתומים: 
אין  כתובתה  תובעת  איה 

. משום היורשין משביעין אותה
לה  דהויא  אפוטרופסת  שבועת 
אפוטרופוס שמיהו אבי יתומים 
שאול  כאבא  ישבע  לא  וס''ל 
דאמר חילוף הדברים וטעמייהו 

בגיטין בפרק היזקין רבן מפרש  
ישבע  לא  דין  בית  מיוהו  סברי 
הוי  ולא  מימע  דא''כ 
ליה  וחשדין  אפוטרופוס הואיל 
לא  יתומים  אבי  מיהו  אבל 
האה  דה''ל  לאו  דאי  מימע 
מייה בחייו לא הוה מימי ליה 
אבי  מיהו  סבר  שאול  ואבא 
ליה  דמשבעי  ידע  אי  יתומים 
מימע ולא הוי אפוטרופוס אבל 
דידע  אע''ג  דין  בית  מיוהו 
מימע  לא  לי'  דמשבעי 
דמהימן  לגביה  הוא  דחשיבותא 
כאבא  ר''ש  ה''ג  דיא:  לבי  להו 

   שאול ורבן דמתי' כרבן:
שתובעת זמן  כל  בתמיה האי   .

   הואיל ור''ש לקולא מאי כל זמן: 
כל אם תובעת מיבעי ליה . אבל 

זמן משמע דשמעיה לת''ק דפטר 
תובע אפי'  משבועה  ת לה 

כ''ז   איהו  וא''ל  כתובתה 
   שתובעת כתובתה לא תפטרה:

אביי אמר  פליג אלא  ארישא   .
כו'  ושבועה  דר  לה  כתב  דאמר 
אפי'  השבועה  מן  דפטורה 
ואתא  היתומים  מן  כשפרעת 
שתובעת  זמן  כל  למימר  ר''ש 
אותה  משביעין  מהן  כתובתה 
מרים  אימא  בן  שאול  כאבא 
אעשה  מה  אבל  לעיל  דאמר 

הבא אמרו  מכסי   שהרי  ליפרע 
בשבועה  אלא  יפרע  לא  יתומין 
שאול  דאבא  עליה  רבן  ופליגי 
ור''ש כאבא שאול ורבן דמתי' 

  כרבן: 
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ִיךְ      ,ְוַעל יֹוְרׁשַ
ְרׁשּוֵתְך"  ִאים ּבִ יָעּה,     -ְוַעל ַהּבָ ּבִ   ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהׁשְ

   ,לֹא ִהיא
יָה      ,ְולֹא יֹוְרׁשֶ

ְרׁשּוָתּה,   ִאים ּבִ   ְולֹא ֶאת ַהּבָ
  

יו  יִעין    - ֲאָבל יֹוְרׁשָ ּבִ    ,אֹוָתּה   ַמׁשְ
יָה      ,ְוֶאת יֹוְרׁשֶ

ְרׁשּוָתּה.   ִאים ּבִ   ְוֶאת ַהּבָ
בּוָעה       ,ֵאין ִלי  "ֶנֶדר ּוׁשְ

י     ,ְולֹא ְליֹוְרׁשַ
ְרׁשּוִתי   ִאים ּבִ    ,ָעַלִיךְ   ְולֹא ַלּבָ

ִיךְ      ,ְוַעל יֹוְרׁשַ
ְרׁשּוֵתיְך"  ִאים ּבִ יָעּה,   ןֵאי  - ְוַעל ַהּבָ ּבִ   ָיכֹול ְלַהׁשְ

   ,לֹא הּוא
יו     , ְולֹא יֹוְרׁשָ

ְרׁשּותוֹ  ִאים ּבִ    יא,ִה  לֹא  -  ְולֹא ַהּבָ
יָה      ,ְולֹא יֹוְרׁשֶ

ִאי ְרׁשּוָתּה. ן ְולֹא ַהּבָ   ּבִ
ְמעֹון ְלֵמיַמר י ׁשִ     :ַוֲאָתא ַרּבִ

ָתּה  תּוּבָ ּתֹוַבַעת ּכְ ל ְזַמן ׁשֶ יִעין אֹוָתּה.   -ּכָ ּבִ ין ַמׁשְ   יֹוְרׁשִ
ַנן,  א ִמְרָים ְוַרּבָ ן ִאיּמָ אּול ּבֶ א ׁשָ ַאּבָ א ּדְ ְפלּוְגתָּ ְלִגי ּבִ   ְוָקִמיּפַ

ְמעֹון  י ׁשִ אּול -ַרּבִ א ׁשָ ַאּבָ    ,ּכְ
נַ  ַנן.   -ן ְוַרּבָ ַרּבָ   ּכְ

  
אַמְתִקיף ָלּה  ּפָ   :  ַרב ּפַ

ָתּה " - ָהֵתיַנח  תּוּבָ ּתֹוַבַעת ּכְ ל ְזַמן ׁשֶ   , "ּכָ
ָתּה " תּוּבָ א ְלֵמיַמר?  - "ֵאיָנּה ּתֹוַבַעת ּכְ   ַמאי ִאיּכָ
  

א ָאַמר  אֶאּלָ ּפָ   : ַרב ּפַ
י ֱאִליֶעֶזר ּוַמֲחלֹוְקּתֹו. ְלַאּפּוֵקי ִמ  ַרּבִ   ּדְ

  
  

  רש"י
. אתא  הא תיח כל זמן שתובעת

אף  דאמרי  מדרבן  לאפוקי 
פטורה  היתומים  משבועת 
ר''ש  ואתא  שבוע'  בלא  ופרעת 
    למימר לא תפרע אלא בשבועה:

דמסקא  .  איה תובעת כתובתה
ולאפוקי  תייה  למאי  דמילתיה 

    ממאן:
לאפוקי  פפא  רב  אמר  אלא 

ומחלוקתו לא מדר''א  כלומר   .
דר  לה  אכתב  ר''ש  תימא 
אכולי  אלא  פליג  לחוד  ושבועה 
מלתא דר''א ובי מחלוקתו פליג 
שמעיהו  וסיפא  ארישא 
דקאמרי ר''א ורבן משביעה כ''ז 
שירצה שבועת אפוטרופיא היכא 

הדר ומן השבועה דלא פטרה מן  
תביעת  בשעת  שלא  ואפילו 
כתובתה ואם פטרה מן השבועה 
אפילו יורשין אין משביעין אותה 
דר  כדקתי  מהם  כשפרעת 
ושבועה אין לי ליורשי כו' ואתא 
שתובעת  זמן  כל  למימר  ר''ש 
אותה  יורשין משביעין  כתובתה 
ואפילו כתב לה דר ושבועה אין 
איה  שאול  כאבא  עליך  ליורשי 

היורשין ת אין  כתובתה  ובעת 
שבחיי  אפוטרופיא  על  משביעין 
מן  פטרה  לא  ואפי'  בעלה 
דר''א  ליה  דלית  השבועה 
כל  משביעה  דאמרי  ומחלוקתו 

	זמן שירצה: 	
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        פט, ב פט, ב פט, ב פט, ב         – – – – פח, ב  פח, ב  פח, ב  פח, ב  
    ַמְתִניִתין

ה  :הֹוִציָאה    פט,א תּוּבָ ט ְוֵאין ִעּמֹו ּכְ ָתּה.  ^  - ּגֵ תּוּבָ   ּגֹוָבה ּכְ
ט ּה ּגֵ ה ְוֵאין ִעמָּ תּוּבָ י    -  ּכְ יטִּ     ,ִהיא אֹוֶמֶרת: ָאַבד ּגִ

    .ְוהּוא אֹוֵמר: ָאַבד ׁשֹוְבִרי
ַטר חֹוב ְוֵאין ִעּמֹו   הֹוִציא ׁשְ ַעל חֹוב ׁשֶ רֹוְזּבֹולְוֵכן ּבַ ְרעּו.   -  ּפְ   ֲהֵרי ֵאּלּו לֹא ִיּפָ

  
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ָנה ְוֵאיָלְך  ּכָ ּלֹ  - ִמן ַהסַּ ָתּה ׁשֶ תּוּבָ ה ּגֹוָבה ּכְ ָ ֵגטִאׁשּ     , א ּבְ
ּלֹ  ְפרֹוְזּבֹולּוַבַעל חֹוב ּגֹוֶבה ׁשֶ   . א ּבִ

  

    ְּגָמָרא
ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ

  ּכֹוְתִבין ׁשֹוֵבר.  
  

ִאי ֵאין ּכֹוְתִבין ׁשֹוֵבר ּה!   - ּדְ ָתּה ְוָגְבָיא ּבָ ָקא ָלּה ִלְכתּוּבָ   ֵליחּוׁש ִדְלָמא ַמּפְ
  

  : ַרבָאַמר 
ה ָעְסִקיַנן.   תּוּבָ ֵאין ּכֹוְתִבין ּכְ ָמקֹום ׁשֶ   ּבְ

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ּכֹוְתִבין ָמקֹום ׁשֶ ה.   ַאף ּבְ תּוּבָ   ּכְ
  

מּוֵאל    ּכֹוְתִבין ׁשֹוֵבר?!   -ּוְלׁשְ
  

  : ַרב ָעָנןָאַמר 
יּה ּדְ  א ִלי ִמיּנֵ ְרׁשָ מּוֵאלְלִדיִדי ִמיּפָ   :  ָמר ׁשְ

ֵאין ּכֹוְתִבין ָמקֹום ׁשֶ י"   :ְוָאַמר ,ּבְ ַתְבתִּ   ָעָליו ְלָהִביא ְרָאָיה,   -"ּכָ
ּכֹוְתִבין ָמקֹום ׁשֶ ַתב ִלי"   :ְוָאְמָרה ,ּבְ   ָעֶליָה ְלָהִביא ְרָאָיה.   -"לֹא ּכָ

  
יּה,     ְוַאף ַרב ֲהַדר ּבֵ

ָאַמר    : ַרבּדְ
ּכֹוְתִבין ָמקֹום ׁשֶ ין ּבְ     ,ּבֵ

ֵאין ּכֹוְתִבין ָמקֹום ׁשֶ ין ּבְ ר,   - ּבֵ ט ּגֹוָבה ִעיּקָ   ּגֵ
ה   תּוּבָ   ּגֹוָבה ּתֹוֶסֶפת,   -ּכְ

יב  יב.ָיבֹ  -ְוָכל ָהרֹוֶצה ְלָהׁשִ     א ְוָיׁשִ
  

ַנן:     תְּ
ט" ּה ּגֵ ה ְוֵאין ִעמָּ תּוּבָ י" :ִהיא אֹוֶמֶרת    -  ּכְ יטִּ    ,"ָאַבד ּגִ

    ,"ָאַבד ׁשֹוְבִרי" :ְוהּוא אֹוֵמר
רֹוְזּבֹול ַטר חֹוב ְוֵאין ִעּמֹו ּפְ הֹוִציא ׁשְ ַעל חֹוב ׁשֶ ְרעוּ  -  ְוֵכן ּבַ   .  "ֲהֵרי ֵאּלּו לֹא ִיּפָ

ָלָמא לִ  ׁשְ מּוֵאל ּבִ ֵאין ּכֹוְתִבין  - ׁשְ ָמקֹום ׁשֶ י",   :ְוָאַמר ,מֹוֵקי ָלּה ּבְ ַתְבתִּ   "ּכָ
ָאְמִריַנן ֵליּה:     ַאְייֵתי ְרָאָיה,    ּדְ

ָרֵעיּה.   -ְוִאי לֹא ַמְייֵתי ְרָאָיה    ָאְמִריַנן ֵליּה: ִזיל ּפְ
ְבָיא ר ָלא ּגָ א ְלַרב, ְנִהי הִעיּקָ י!   ,ֶאּלָ יְגּבֵ   ּתֹוֶסֶפת ִמיָהא תִּ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ַמאי ָעְסִקיַנן ין.     : ָהָכא ּבְ ם ֵעֵדי ֵגירּוׁשִ ֵאין ׁשָ ׁשֶ   ּכְ
ָיכֹול ְלֵמיַמר יָה,  :ִמיּגֹו ּדְ תִּ יַרׁשְ   לֹא ּגֵ

ָתּה.     פט,ב תּוּבָ י ָלּה ּכְ יָה ְוָנַתתִּ תִּ יַרׁשְ   ָיכֹול ְלֵמיַמר: ּגֵ
  

ָקָתֵני ֵסיָפא:  ן "ָהא ִמּדְ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְמִליֵאלַרּבָ   אֹוֵמר:  ּגַ
ָנה ְוֵאיָלְך  ּכָ ּלֹ   - ִמן ַהסַּ ָתּה ׁשֶ תּוּבָ ה ּגֹוָבה ּכְ ָ ֵגטִאׁשּ     ,א ּבְ

ּלֹ  ְפרֹוְזּבֹולּוַבַעל חֹוב ׁשֶ   ,  "א ּבִ
ין ָעְסִקיַנן,   א ֵעֵדי ֵגירּוׁשִ ְדִאיּכָ   ּבִ

  רש"י
  מתי'  

. קס''ד באומרת אבד  הוציאה גט ואין עמו כתובה
  שטר כתובתי:  
. ואיו יכול לטעון פרעתיך והחזרת  גובה כתובתה

לי שטר כתובתיך וקרעתיו משום דתאי כתובה  
הטוען   בב''מ  לן  פקא  ומהכא  הוא  ב''ד  מעשה 

ב''ד כל מעשה    אחר מעשה  מ''ט  כלום  לא אמר 
    ב''ד כמאן דקיט שטרא דמי:

. שלא הוצאתיו עליו לגבות כתובתי על  אבד גטי
ולא קרעוהו ב''ד אלא  גובה כתובתה  ידו כדתן 

   אבד ממי:
שוברי אבד  אומר  בב''ד והוא  הוצאתו  כבר   .

ואמרת אבד שטר כתובתי וגבו ב''ד הכתובה על  
על הכתובה שאם  פי הגט וקרעוהו ולי כתב שובר  

ותבואי   הכתובה  שטר  יורשי  על  עוד  תוציאי 
ולא   תגרשתי  לא  לומר  אלמות  מכח  לגבות 

    פרעתי יהיה השובר לעד ואבד הימי:
חוב ב''ח שהוציא שטר  ואין  וכן  . אחר שביעית 

וזה   שביעית  השמיטתו  אומר  זה  פרוזבול  עמו 
שביעית   תשמיטו  שלא  לי  היה  פרוזבול  אומר 

    ואבד:
. חיישי' שמא כבר גבתה בגט  ו לא יפרעוהרי אל 

    וזה השמיטתו שביעית:
. שגזרו עובדי כוכבים על המצות והיו  מן הסכה

וכן   שורפתו  ומשקיבלתו  גיטיהן  לשמור  יראים 
    פרוזבוליהן:

גט  פרוזבול בפרק השולח  גיטין מפרש  . במסכת 
תשמט   שלא  כדי  פרוזבול  התקין  הלל  לד:)  (דף 

לב מן הלוה  שביעית שמוסר שטרותיו  ''ד שיגבו 
חובו כל זמן שיתבעו דהשתא לא קרין ביה לא  
תובעו   הב''ד  אלא  כלום  תובעו  שאיו  יגוש 

    שהפקירם היה הפקר והם יורדין לכסיו:
  

  גמ'  
ולא  ש''מ גט  בהוצאת  כתובתה  גובה  מדקתי   .

חייש לאיערומי מערמא והדרא ומפקא כתובתה  
בתור מיתתו  לאחר  ותגבה  אחריא  דיא  ת  בבי 

אלמה לומר לא תגרשתי ולא פרעתי דהא ודאי  
בתורת גרושה לא הדרא גביא דהא קרעין לגיטא  
מתי'  תן  גט  בלא  לכתובתה  מפקא  הדרא  וכי 
(שלא)  יפרעו ומיהו הוה לן למיחש  הרי אלו לא 
תמתין עד שימות ותגבה בתורת אלמה ומדלא  
ואיו   חייש ש''מ כותבין שובר על כרחו של לוה 

שמיט עצמו לומר לא אפרע עד שתחזיר  יכול לה
לי שטרי שמא תחזור ותוציאו אלא אומרים לו  
בבבא   היא  ופלוגתא  שובר  לך  יכתוב  והוא  פרע 
אין   דאמר  כמאן  לן  וקיימא  קעא:)  (דף  בתרא 
מן   שוברו  לשמור  צריך  זה  שמצא  לפי  כותבין 

    העכברים:
    . לאחר מיתה:דלמא מפקא

    . בתורת אלמה:וגביא
שאי כתובהבמקום  כותבין  על  ן  סומכין  אלא   .

    תאי ב''ד:
   . בתמיה:ולשמואל כותבין שובר

לי מיפרשא  שובר  לדידי  כותבין  אין  דלעולם   .
שאין   מקום  דאי  כתובתה  דגובה  טעמא  והייו 
שמא   אי  וירא  כתבתי  אומר  והוא  הוא  כותבין 
מייתי   ואי  ראיה  להביא  עליו  ותוציאה  תחזור 

י לא מייתי ראיה  ראיה עדים שכתב לא גביא וא
לומר   אמן  ואיו  כתובתה  גובה  מתיתין  קתי 
שיתי מהג העיר ואי מקום שכותבין הוא והיא  
וכי קתי   ראיה  להביא  עליה  לי  כתב  לא  אמרה 
מתיתין גובה כתובתה שהביאה ראיה שלא כתב  

    לה:
רב כותבין  ואף  שאין  במקום  מתי'  דאוקי   .
    לחודיה:
מתי' בטעמא אחריא ואמר בין    . ואוקיהדר ביה

כי   כותבין  שאין  במקום  ובין  שכותבין  במקום 
מפקא גט בלא כתובה גובה עיקר כתובתה דהייו  
קאמר   עיקר  מתי'  דקתי  וגובה  ומאתים  מה 
גובה   גט  בלא  כתובה  מפקא  וכי  תוספת  ולא 
פי   על  גבאתו  שמא  חיישין  עיקר  ולא  תוספת 

   הגט:
. דאין לחוש מעתה  בוכל הרוצה להשיב יבא וישי

    לכלום:
לשמואל תוספת  בשלמא  בין  עיקר  בין  דאמר   .

    פרעין על פי הגט:
    . הא דקתי לא יפרעו:מוקי לה

כותבין במאי  במקום שאין  ומשום הכי מהימן   .
פי   על  ע''פ הגט דאמר כשתבעתי  פרעתי  דאמר 
הגט אמרתי בבית דין כתבתי לה כתובה וירא אי  

מרו לי הבא ראיה ולא  שלא תחזור ותוציאה וא
מהן   ובקשתי  פרע  לי  ואמרו  ראיה  מצאתי 
שיכתבו לי שובר הואיל ועל כרחי אי זקוק לפרוע  

    טוב לי שיהיה לי שובר וכתבוהו לי ואבד:
. דאמר אין פרעין על פי הגט אלא עיקר  אלא לרב

  אמאי לא יפרעו הי דעיקר לא גביא כו':  
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א ֵעֵדי ֵגיר ִאי ֵליּכָ ין ּדְ ְבָיא?!   -ּוׁשִ ַמאי ּגָ   ּבְ
  

ְמִליֵאל ִהיא,  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ּה ַרּבָ א ּכּוּלָ   ֶאּלָ
  ְוַחּסּוֵרי ִמיַחְסָרא ְוָהִכי ָקָתֵני:  

ְרעּו. "   ֲהֵרי ֵאּלּו לֹא ִיּפָ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ין,    :ּבַ ם ֵעֵדי ֵגירּוׁשִ ֵאין ׁשָ ׁשֶ   ּכְ

ין  ם ֵעֵדי ֵגירּוׁשִ ְבָיא ּתֹוֶסֶפת.    -ֲאָבל ֵיׁש ׁשָ   ּגָ
ר א     :ְוִעיּקָ יּטָ ָקא ּגִ ְבָיא  –ִאי ַמּפְ     ,ּגָ

א  יּטָ ָקא ּגִ ְבָיא.    -ְוִאי לֹא ַמּפְ   לֹא ּגָ
א  יּטָ ָקא ּגִ ָלא ַמּפְ ב ּדְ ָנה ְוֵאיָלְך, ַאף ַעל ּגַ ּכָ ְבָיא.    -ּוִמן ַהּסַ   ּגָ

ְמִליֵאל אֹוֵמר:   ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   ׁשֶ
ָנה ְוֵאיָלְך  ּכָ ּלֹ     -ִמּסַ ָתּה ׁשֶ תּוּבָ ה ּגֹוָבה ּכְ ָ ֵגט,  ִאׁשּ   א ּבְ

ְפרֹוְזּבֹול ּלא ּבִ   . "ּוַבַעל חֹוב ׁשֶ
   

ֲהָנאַרב ָאְמִרי ֵליּה    :  ַרבלְ  ַרב ַאִסיוְ  ּכָ
ָאַמְרתָּ  ט ּגֹוָבה   :ְלִדיָדְך ּדְ ר,  - ּגֵ   ִעיּקָ

ּוִאין  ׂשּ ְבָיא?      -ַאְלָמָנה ִמן ַהּנִ ַמאי ּגָ   ּבְ
ֵעֵדי ִמיָתה.     ּבְ

ּה  יְרׁשָ ְלָמא ּגֵ     ,ְוֵליחּוׁש ּדִ
יּה?!   א ְוָגְבָיא ּבֵ ָקא ְלִגיּטָ   ּוַמּפְ

  
ְעָלּה.   ַחת ּבַ ֶבת תַּ יֹוׁשֶ   ּבְ

  
ּה!   יְרׁשָ   ְוִדְלָמא ָסמּוְך ְלִמיָתה ּגֵ

  
יּה.   ְפׁשֵ ַאְפִסיד ַאּנַ   ִאיהּו הּוא ּדְ

  
ְבָיא?   -ַאְלָמָנה ִמן ָהֵאירּוִסין  ַמאי ּגָ   ּבְ

ֵעֵדי ִמיָתה.     ּבְ
ּה  יְרׁשָ ְלָמא ּגֵ     ,ְוֵליחּוׁש ּדִ
א ְוָגְבָיא!   יּטָ ָקא ּגִ   ּוַמּפְ

  
ְתִביַנן ׁשֹוֵבר.   ר ּכָ לֹא ֶאְפׁשָ ָמקֹום ּדְ א: ּבְ   ֶאּלָ

  
יָמא ָהִכי,   ִאי לֹא תֵּ   ּדְ

יָנא י ּדִ ַהאי ּבֵ ָקא ֵעֵדי ִמיָתה ּבְ ְלָמא ַמּפְ    ,ְוָגְבָיא  ,ֵעֵדי ִמיָתה ּגּוַפְייהּו ֵניחּוׁש ּדִ
יָנא ַאֲחִריָנא ְוָגְבָיא,   ֵבי ּדִ ָקא ּבְ   ַוֲהַדר ַמּפְ

אי ּבְ  א ַוּדַ ְתִביַנן ׁשֹוֵבר.  ֶאּלָ ר ּכָ לֹא ֶאְפׁשָ   ָמקֹום ּדְ
  
  

  רש"י
גביא לא  לא  חיישיןואי  שמא   . 

   כבר גבתה על פי הגט:
. כתובה שלה אלמה במאי גביא

על כרחך בעדי מיתה שמת בעלה 
ליורשי'  כתובה  שטר  ומחזרת 

    וקורעין אותו:
גירשה שמא  והדרא יחוש   .

דיא אחריא  בבי  גיטא  ומפקא 
   ותגבה עיקר:

. אין אלמה  ביושבת תחת בעלה
מכירין  אא''כ  כתובתה  גובה 
היתה  מיתתו  שבשעת   אותה 

   יושבת תחתיו:
. שלא ישבה אלמה מן האירוסין

   תחתיו מעולם:
כו' אפשר  דלא  במקום  . אלא 

תחת  ביושבת  תימא  לא  אלא 
בעלה דאפילו הלך למדית הים 
גובה  שמת  בו  ושמעו  מי 
לדלמא  חיישין  ולא  כתובתה 
לגיטה  מפקא  והדרא  גירשה 
דאמרין להו תכתוב לכם שובר 

שאין לומר הערמה ואי  דבמקום
אפשר לה לגבות אם באת לחוש 
שרפה  וכגון  זו  כגון  אלה  לכל 
מעה  לא  בעדים  כתובתה 
ותכתוב  כתובתה  מלהגבות 

   שובר:
. במקום שאין עדי מיתה גופייהו

היורשין  ואין  כתובה  כותבין 
יכולין לומר לה החזירי לו שטר 

    כתובתך יחוש כו': 
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        פט, ב פט, ב פט, ב פט, ב 
אָאַמר ֵליּה  ַרב ִחְסּדָ ֵריּה ּדְ א ּבְ יׁשָ ִ ילְ   ָמר ַקׁשּ   :  ַרב ַאׁשִ

ה?   - ַאְלָמָנה ִמן ָהֵאירּוִסין תּוּבָ ִאית ָלּה ּכְ   ְמָנַלן ּדְ
   ,ִנְתַאְרְמָלה"  ִאיֵליָמא ֵמָהא:

ה,  אֹו  ְרׁשָ ין ִמן ָהֵאירּוִסין   ִנְתּגָ     ,ּבֵ
ּוִאין   ׂשּ ין ִמן ַהּנִ ַתב ָלּה! (כתובות נד:) "לּגֹוָבה ֶאת ַהּכֹ -ּבֵ ּכָ ְלָמא ּדְ   , ּדִ

  
ַתב ָלּה   יָמא: ִאי ּכָ   ַמאי ְלֵמיְמָרא?!   -ְוִכי תֵּ

ן ֲעַזְרָיה,  ּדְ ְלַאּפּוֵקי ִמ  י ֶאְלָעָזר ּבֶ   ַרּבִ
ָאַמר:  הּוא ּכֹוְנָסּה "ּדְ א ַעל ְמָנת ׁשֶ ַתב ָלּה ֶאּלָ ּלֹא ּכָ   .  ׁשֶ

ָקָתֵני:  ְיָקא ַנִמי ּדְ   ;  "לּגֹוָבה ֶאת ַהּכֹ"ּדַ
ָלָמא ׁשְ ַתב ָלּה  :ִאי ָאְמַרתְּ ּבִ ּכָ ּום ָהִכי ּגֹוָבה ֶאת ַהּכֹ ,ּדְ   ל,  ִמׁשּ

א ִאי  ַתב ָלּה  :ָאְמַרתְּ ֶאּלָ לֹא ּכָ   ?  ל" "ּגֹוָבה ֶאת ַהּכַֹמאי  -  ּדְ
ִאית ָלּה!    ָמֶנה ָמאַתִים הּוא ּדְ

   
ָתֵני  א ִמּדְ ר ָאִביןְוֶאּלָ יא ּבַ   : ַרב ִחּיָ

ּתֹו ֲארּוָסה "     ,לֹא אֹוֵנן  -ִאׁשְ
א ָלּה  מֵּ     ,ְולֹא ִמיטַּ

    , לֹא אֹוֶנֶנת  -ְוֵכן ִהיא 
ָאה לֹו.  ְולֹא  מְּ   ִמיטַּ

ּה,   -ֵמָתה    ֵאינֹו יֹוְרׁשָ
ָתּה  -ֵמת  תּוּבָ ַתב ָלּה!  הּוא ּגֹוָבה ּכְ ּכָ ְלָמא ּדְ   . ּדִ

  
ַתב ָלּה   יָמא: ִאי ּכָ   ַמאי ְלֵמיְמָרא?   -ְוִכי תֵּ

ּה "ֵמָתה    ִאיְצְטִריָכא ֵליּה.   - "ֵאינֹו יֹוְרׁשָ
  

  :  ַרב הּוָנאלְ  ַרב ַנְחָמןָאַמר ֵליּה 
ט ּגֹוָבה "ָאַמר: ְלַרב ּדְ  ר ּגֵ יָנא ְוָגְבָיא   :ֵליחּוׁש  – "ִעיּקָ י ּדִ ַהאי ּבֵ א ּבְ יּטָ ָקא ּגִ ְלָמא ַמּפְ     ,ּדִ

יָנא ַאֲחִריָנא ְוָגְביָ  ֵבי ּדִ ָקא ּבְ   !  אְוַהְדָרא ַמּפְ
  

יָמא ָקְרִעיַנן ֵליּה  :ְוִכי תֵּ יּה!   -  ּדְ ֵעיָנא ְלִאְנסּוֵבי ּבֵ   ָאְמָרה: ּבָ
  

ָקְרִעיַנן ֵליּה,     ּדְ
יּה: ְוָכְתִב  ּבֵ סּול הּוא," יַנן ַאּגַ א ּפָ ִגיּטָ ּום ּדְ ַנן ְקַרֲענּוִהי ָלאו ִמׁשּ א ּדְ יּטָ   ּגִ

יּה ִזְמָנא ַאֲחִריָנא י ּבֵ יֱהַדר ְוִתיְגּבֵ לֹא תֶּ א ּדְ   . "ֶאּלָ
  

          

  רש"י
. שי בים מר קשישא ומר יוקא

היו לרב חסדא ושם שיהם שוין 
מר  לו  קורין  שהגדול  אלא 
מר  לו  קורין  ולצעיר  קשישא 

   יוקא:
מן האירוסין לה אלמה  דאית   .

לא כתב   כתובה בתאי ב''ד אם 
   לה:

מיתה מלן עדי  לעיל  דקאמר   .
מפקא  דלמא  ליחוש  גופייהו 
והדרא ומפקא ע''כ חדא מיייהו 
בפרעון  שהרי  שטרא  בלא  גביא 
כתב  השטר אם  החזירה  ראשון 
ומפקא  להדרא  חייש  וקא  לה 
אלמא יש לה כתובה בתאי ב''ד 

   בלא שום כתובה מלן:
    . עיקר ותוספת:את הכל

פת אלא ע''מ . התוסלא כתב לה
אין  באירוסין  מת  ואם  לכוסה 

    לה אלא עיקר כתובה:
לה כתב  בשלא  אמרת  אי  .  אלא 

ובתאי ב''ד הוא דגביא לאלמה 
מה ומאתים לבתולה הוא דאית 

    לה שהרי אין כאן תוספת:
   . ליאסר בקדשים:לא און

לה מיטמא  הוא ולא  כהן  אם   .
    דשארו כתיב:

לו מטמאה  חייבת ולא  איה   .
בין להתעס בו  וליטמא  בו  ק 

אע''פ  ישראלית  בין  כהת 
למתים  ליטמא  שמצוה 
כדכתיב  בפרשה  האמורים 
איה   זו  יטמא  לה  כא)  (ויקרא 
חייבת ולאו משום כהת קט לה 
מליטמא  כהות  הוזהרו  שלא 

    למתים:
יורשה דגביאיו  הבעל   .  ירושת 

שארו כתיב לשארו הקרוב אליו 
מכאן  אותה  וירש  ממשפחתו 

   שהבעל יורש את אשתו:
איצטריכא  יורשה  איו  מתה 

יורשה ליה איו  מתה  משום   .
הוא   מת  למיתי  ליה  איצטריך 
לאשמעין  כתובתה  גובה 
עסקין  כתובה  לה  דבדכתב 
כולי  לאחתוי  דאיקרבו  ואע''ג 

    האי איו יורשה:
לאי ביהבעיא  שיהיה סובי   .

שלא  שתגרשתי  לראיה  בידי 
    יאמרו עלי אשת איש היא: 

	 	



  ""ַהּכֹוֵתב ְלִאְׁשּתֹו – מסכת כתובות פרק ט' 
453

        פט, ב פט, ב פט, ב פט, ב 
    ַמְתִניִתין
ין ֵני ִגיטִּ י ְכתּוּבֹות    ׁשְ תֵּ י ְכתּוּבֹות.   -ּוׁשְ תֵּ   ּגֹוָבה ׁשְ

  
י ְכתּוּבֹות ְוֵגט ֶאָחד תֵּ     ,ׁשְ

ין  ֵני ִגטִּ ה ּוׁשְ תּוּבָ     ,אֹו ּכְ
ה ְוֵגט וּ  תּוּבָ ה ַאַחת,   -ִמיָתה אֹו ּכְ תּוּבָ א ּכְ   ֵאיָנּה ּגֹוָבה ֶאּלָ

ּתֹו ְוֶהֱחִזיָרּה   ַהְמָגֵרׁש ֶאת ִאׁשְ ה ָהִראׁשוֹ  -ׁשֶ תּוּבָ   .  ָנה ַמֲחִזיָרּה ַעל ְמָנת ּכְ
  

    ְּגָמָרא
ֲעָיא  ְבָיא,   -ִאי ּבָ ַהאי ּגָ   ּבְ
ֲעָיא  ְבָיא.   -ִאי ּבָ ַהאי ּגָ   ּבְ

  
א   יּוְבתָּ יֱהֵוי תְּ מּוֵאל,  ֵליָמא תֶּ ַרב ַנְחָמן ָאַמר ׁשְ   ּדְ

ָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןּדְ   : ׁשְ
ֶזה ַאַחר ֶזה  ָטרֹות ַהּיֹוְצִאין ּבָ ֵני ׁשְ ִני ֶא  -ׁשְ ל ׁשֵ יּטֵ   ת ָהִראׁשֹון! ּבִ

  
ַמר ֲעָלּה:     ָלאו ִאתְּ

אָאַמר  ּפָ ָתֵביּה  ַרב ַנְחָמן: ּומֹוֶדה ַרב ּפַ יְקָלא ְלתֹוֶסֶפת ּכְ יּה ּדִ ִאי אֹוֵסיף ּבֵ     ,ּדְ
ְדאֹוֵסיף ָלּה.     ָהָכא ַנִמי ּבִ

  
  

  רש"י
  מתי' 

כתובות ושתי  גיטין  זמן שי   .
ראשון  גט  לזמן  קודם  ראשוה 
לגט  קודם  שיה  כתובה  וזמן 

    שי:
. שהרי גירשה גובה שתי כתובות

לה כתובה שיה  וכתב  והחזירה 
לגט  הכתובות  שתי  קדמו  אבל 
כשהחזירה  שהרי  לא  הראשון 
לא כתב לה כתובה ותן בסיפא 
שתי כתובות וגט איה גובה אלא 
לאשתו  שהכותב  [למדו  אחת 
אלא  גובה  איה  כתובות  שתי 
דאיגרשא  משום  ואי  אחת 

טין והדרה הא תן כתובה ושי גי
אין לה אלא אחת] שע''מ כתובה 

   הראשוה החזירה:
וגט כתובות  שקדמו שתי   .

שתיהן לגט ובגמרא מפרש למאי 
    כתב להו:

גיטין ושי  כתובה כתובה   .
וגירשה  הראשוים  בשואין 
כתובה  לה  כתב  ולא  והחזירה 

    וחזר וגירשה:
  

  גמ' 
גביא בהאי  בעיא  בתמיה אי   .

וגט קאי דקתי   ואשתי כתובות 
ולא    אין אחת  כתובה  אלא  לה 

כתובה  אלא  לה  אין  קתי 
לה   יחא  אי  אלמא  אחרוה 
ראשון  מזמן  לקוחות  למיטרף 

   טרפה:
. זמו של זה קודם בזה אחר זה

לזה ושיהם על הלואה אחת או  
    על מכר אחד:

הראשון את  שי  ואיו ביטל   .
טורף אלא מזמן שי דכיון דכתב 
לשיעבוד  בתרא אחליה  לשטרא 

    קמא:
דקלא  דאי ביה  בשטר אוסיף   .

    שי:
כתביה אחליה לתוספת  ולא   .

לשיעבוד לבטל זמן שטר ראשון 
גביא מדלא  לא  מיהא  ותרוייהו 
כתב לה צביתי ואוסיפית לה הך 
כתובה  שטר  אלא  אקמייתא 
בה  הזכיר  ולא  לה  כתב  יתירא 

קאמר הכי  הראשוה  אם   את 
של  שיעבוד  למחול  תתרצי 
המרובה  זו  כתובה  גבי  ראשוה 
ואם לאו גבי הראשוה המועטת 
גביא  דבעיא  מיייהו  הי  הלכך 
וכי  בפירקין קמאי  והכי פרשין 
את   שי  ביטל  חמן  רב  אמר 
ביה מידי  הראשון בדלא אוסיף 
אתא   קמא  לבטולי  לאו  דאי 

    למאי כתביה: 

	 	



454      ְּגָמָרא ְסדּוָרה    

        צ, א צ, א צ, א צ, א         – – – – פט, ב  פט, ב  פט, ב  פט, ב  
ה ְוֵגט וּ "[ תּוּבָ ה ַאַחת,  -ִמיָתה אֹו ּכְ תּוּבָ א ּכְ   ֵאיָנּה ּגֹוָבה ֶאּלָ
ּתֹו ְוֶהֱחִזיָרּה   ַהְמָגֵרׁש ֶאת ִאׁשְ ה ָהִראׁשוֹ  -ׁשֶ תּוּבָ   ]. "ָנה ַמֲחִזיָרּה ַעל ְמָנת ּכְ

  
ַנן:   נּו ַרּבָ   תָּ

ה וֹ " ט ּוְכתּוּבָ     :ִמיָתההֹוִציָאה ּגֵ
ה    :ִאם   צ,א תּוּבָ י   -ֵגט קֹוֵדם ַלּכְ תֵּ   ְכתּוּבֹות,  ּגֹוָבה ׁשְ

ט  ה קֹוֶדֶמת ַלּגֵ תּוּבָ ה ַאַחת,   - ּכְ תּוּבָ א ּכְ   ֵאיָנּה ּגֹוָבה ֶאּלָ
ּתֹו ְוֶהֱחִזיָרּה  ַהְמָגֵרׁש ֶאת ִאׁשְ ה ָהִראׁשֹוָנה ֶהֱחִזיָרּה  -ׁשֶ תּוּבָ   . "ַעל ְמָנת ּכְ

  רש"י
. ועדי מיתה ובאה לגבות ומיתה

שתי כתובות אחת בתורת גרושין 
  ואחת בתורת אלמות: 

. הרי כתב אם גט קודם לכתובה
    לה כתובה שית כשהחזירה:
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        צ, א צ, א צ, א צ, א 
    ַמְתִניִתין

יאֹו ָאִביו  ִ ִהׂשּ יֶמת    -ָקָטן ׁשֶ ָתּה ַקּיֶ תּוּבָ     ,ּכְ
יָמּה.   ן ִקּיְ ַעל ְמָנת ּכֵ   ׁשֶ

  
יָרה ּיְ ְתּגַ ּנִ ר ׁשֶ ּתֹו ִעּמֹו  ּגֵ יֶמת  -ִאׁשְ ָתּה ַקּיֶ תּוּבָ     ,ּכְ

יָמּה  ן ִקּיְ ַעל ְמָנת ּכֵ   .  ׁשֶ
  

    ְּגָמָרא
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

א ָמֶנה ָמאַתִים נּו ֶאּלָ     ,לֹא ׁשָ
  ֵאין ָלּה.   -ֲאָבל ּתֹוֶסֶפת  

  
  ָאַמר:   ַרב ְיהּוָדהוְ 

  ֵיׁש ָלּה.   -ֲאִפיּלּו ּתֹוֶסֶפת 
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ׁשּו " ִח  -ִחיּדְ ֶ ׁשוּ נֹוֶטֶלת ַמה ׁשּ   ,  "יּדְ
ׁשוּ "     ,ִאין – "ִחיּדְ

ׁשּו    לֹא!   - לֹא ִחיּדְ
  

ׁשּו.  ִחיּדְ ֶ   ֵאיָמא: ַאף ַמה ׁשּ
  

ֵני ָהִכי     ,ְוָהא לֹא תָּ
ׁשּו " ׁשּו,   -ִחיּדְ ִחיּדְ ֶ   נֹוֶטֶלת ַמה ׁשּ

ׁשּו  תּוָלה ּגֹוָבה ָמאַתִים  - לֹא ִחיּדְ     , ּבְ
  ! "ְוַאְלָמָנה ָמֶנה

  
ַרב ְיהּוָדה א ּדְ יּוְבתָּ   . תְּ

  
  ַאְטִעיֵתיּה,   ןַמְתִניִתי  ַרב ְיהּוָדה
יֶמת" :הּוא ָסַבר ָתּה ַקּיֶ תּוּבָ ָתא ָקֵאי.   - "ּכְ ּה ִמיּלְ   ַאּכּוּלָ
  ְוָלא ִהיא,  

ה ָקֵאי.  תּוּבָ ר ּכְ   ִעיּקַ
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  רש"י
  מתי' 

קיימת לה  כתובתה  שכתב   .
כתובה  גר  ולגבי  קטן  כשהוא 

    כתב לה בהיותו עובד כוכבים:ש
  

  גמ' 
מאתים מה  תאי אלא  שהן   .

גביא  לא  בשטר  דאילו  ב''ד 
   דחספא בעלמא הוא:

וגר חידשו משהגדיל  קטן   .
על  כלום  הוסיפו  אם  משתגייר 

    כתובה ראשוה:
. וקא סלקא דעתין מה שחידשו

   מה שחידשו על מה מאתים:
שחידשו מה  תוספת אף  על   .

    ראשוה:
מילתא הכתוב אכולה  כל  על   .
  בשטר כתובה:  

    

	 	


