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 "ִמי ֶׁשָהָיה ָנׂשּוי" –' יפרק כתובות מסכת 
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    ְתִניִתיןמַ 

ים ּוֵמת,   י ָנׁשִ תֵּ ָהָיה ָנׂשּוי ׁשְ   ִמי ׁשֶ
ה -ָהִראׁשֹוָנה  ִנּיָ ְ     , קֹוֶדֶמת ַלׁשּ

י ָהִראׁשֹוָנה  ה.   -ְויֹוְרׁשֵ ִנּיָ ְ י ַהׁשּ   קֹוְדִמין ְליֹוְרׁשֵ
  

ה ּוֵמת הּוא ִנּיָ א ׁשְ א ֶאת ָהִראׁשֹוָנה ּוֵמָתה, ָנׂשָ ה    – ָנׂשָ ִנּיָ     ,ׁשְ
יָה  י ָהִראׁשֹוָנהקֹוְדִמין ְליוֹ  -ְויֹוְרׁשֶ   .ְרׁשֵ

  

    ְּגָמָרא
ָקָתֵני ה" :ִמּדְ ִנּיָ ְ ה ֵאין ָלּה" ,"ָהִראׁשֹוָנה ֵיׁש ָלּה  :ְולֹא ָקָתֵני "ָהִראׁשֹוָנה קֹוֶדֶמת ַלׁשּ ִנּיָ ְ     – ְוַהׁשּ

ה ְוָתְפָסה  ִנּיָ ְ ִאי ָקְדָמה ׁשּ ָלל ּדְ ּה.    -ִמּכְ ִקיַנן ִמיּנָ   לֹא ַמּפְ
  

ּה:  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
ַדם ְוָגָבה  ּקָ ַעל חֹוב ְמאּוָחר ׁשֶ ָבה.   -ּבַ ָבה ּגָ ּגָ ֶ   ַמה ׁשּ

  
ָבה  :ְלעֹוָלם ֵאיָמא ְלךָ  ּגָ ֶ ָבה,    -ַמה ׁשּ   לֹא ּגָ

    ,ְלַגְמֵרי ָקָתֵני - "קֹוֶדֶמת"ּוַמאי 
ִדְתַנן:    ּכְ

ן קֹוֵדם ְלַבת"   . (בבא בתרא קטו.) "ּבֵ
  

ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ
  

לֹא ָקָתֵני ה ְוָתְפָסה    :ִמּדְ ִנּיָ ָדּה" -"ִאם ָקְדָמה ׁשְ     –  ֵאין מֹוִציִאין ִמּיָ
ה ְוָתְפָסה  ִנּיָ ִאי ָקְדָמה ׁשְ ָלל ּדְ ּה  -ִמּכְ ִקיַנן ִמיּנָ     .ַמּפְ

  
ּה:  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

ַדם ְוָגָבה  ּקָ ַעל חֹוב ְמאּוָחר ׁשֶ ָבה.   -ּבַ ָבה לֹא ּגָ ּגָ ֶ   ַמה ׁשּ
  

ָבה  :ְלךָ  ְלעֹוָלם ֵאיָמא ּגָ ֶ ָבה,    -ַמה ׁשּ   ּגָ
ָתָנאוְ  י ָהִראׁשֹוָנה" :ַאְייֵדי ּדְ יָה קֹוְדִמין ְליֹוְרׁשֵ ה ְויֹוְרׁשֶ ִנּיָ   ,"ׁשְ

ָנא ַנִמי:     צ,ב ה"תָּ ִנּיָ ְ   . "ָהִראׁשֹוָנה קֹוֶדֶמת ַלׁשּ
  
  
  

  רש"י
  מתי' 

יורשי  שוי:  שהיה  מי 
. אם מתו שיו אחריו הראשוה

    עד שלא הספיקו לגבות:
. בחייו שא שא ראשוה ומתה

שיה ומת הוא ויורשי הראשוה 
באין ותובעין כתובת בין דכרין 
בין  ב:)  דף  (לעיל  ששיו  כמו 
דכרין דיהויין ליכי מיאי כו' או 

    רוצים לחלוק ירושת אביהם:
קודמין ויורשיה  שהיא שיה   .

באין  ראשוים  אבל  חוב  בעלת 
איון  דהא  אביהן  את  לירש 
את  פורעין  לפיכך  תן  ירתון 

    החוב תחילה והשאר ירושה:
  

  גמ' 
ולא מדקתי דקודמת  לישא   .

כשאין שם  ועל כרחך  כו'.  קתי 
קאמר   אחת  כתובה  כדי  אלא 
מיה  פקא  מאי  לא  דאי 

   דקודמת:
. קודמת לכתחילה אבל אם ש''מ

מפקין  לא  ותפסה  שיה  קדמה 
   מיה:
   . שאין לשיה כלום:לגמרי

לבת בן קודם  ועל כרחך כדתן   .
    קודם לגמרי הוא:

. דבעי למיתי סיפא שיה איידי
ולא  דקודמין  לישא  ויורשיה 
קדמו  אם  בה  למיתי  שייך 
דהא  מידם  מוציאין  אין  ותפסו 

מוציאין אם תפסו והחזיקו ודאי  
אישתעבוד  כסי  דהא  בקרקע 

 לשטר דבעל חוב: 
מי לישא תא  רישא   .

דלכתחילה קודמת ולא תא אם 
    קדמה ותפסה אין מוציאין: 
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א ֶאת ָהִראׁשֹוָנה" ה ּוֵמת הּוא[ ָנׂשָ ִנּיָ א ׁשְ ה    –  ּוֵמָתה, ָנׂשָ ִנּיָ     ,ׁשְ

יָה  י ָהִראׁשֹוָנה -ְויֹוְרׁשֶ   .  ]"קֹוְדִמין ְליֹוְרׁשֵ
  

ָלת:   ּה תְּ ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
ּה  ַמע ִמיּנָ מֹותֹו   :ׁשְ יו ְוַאַחת ּבְ ַחּיָ ְכִרין,   - ַאַחת ּבְ ִנין ּדִ ת ּבְ תּוּבַ   ֵיׁש ָלֶהן ּכְ

יַנן ְלִאיְנצּוֵיי.     ְוָלא ָחְייׁשִ
  

אי?    ִמּמַ
  

ָקָתֵני:  יָה "ִמּדְ ה ְויֹוְרׁשֶ ִנּיָ י ִראׁשֹוָנה -ׁשְ ָקְדִמי,      - "קֹוְדִמים ְליֹוְרׁשֵ ם הּוא ּדְ   ִמיְקּדָ
א  ְקִלי.   -ָהא ִאיּכָ   ׁשָ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ ה    : ּוׁשְ תּוּבָ ּה.   -ּכְ ית מֹוָתר ַלֲחֶבְרתָּ   ַנֲעׂשֵ

  
אי?    ִמּמַ

  
לֹא ָקָתֵני יָנר".    :ִמּדְ ם מֹוַתר ּדִ   "ִאם ֵיׁש ׁשָ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ ְכִרין     :ּוׁשְ ִנין ּדִ ת ּבְ תּוּבַ ֵדי  -ּכְ ְעּבְ ׁשַ     .ָלא ָטְרָפה ִמּמְ

  
ִאי ָסְלָקא  יןּדְ ְעתִּ ֵדי     :ּדַ ְעּבְ ׁשַ ֵני ִראׁשֹוָנה ְוִלְטְרִפיְנהּו לִ   -ָטְרָפה ִמּמְ ה. ֵליתּו ּבְ ִנּיָ   ְבֵני ׁשְ

  
יַמְתִקיף ָלּה    :  ַרב ַאׁשִ

אי?    ִמּמַ
ְכִרין ִנין ּדִ ת ּבְ תּוּבַ מֹותֹו ֵאין ָלֶהן ּכְ יו ְוַאַחת ּבְ ַחּיָ ְלָמא ְלעֹוָלם ֵאיָמא ְלָך ַאַחת ּבְ     !ּדִ

   ?ְדִמין""קוֹ ּוַמאי 
  ְלַנֲחָלה ָקָתֵני.  

  
יָמא:  י ָהִראׁשֹוָנה"ְוִכי תֵּ ה ִלי?   - "יֹוְרׁשֵ   ָלּמָ

  
ָתָנא יָה" :ַאְייֵדי ּדְ ה ְויֹוְרׁשֶ ִנּיָ    ,"ׁשְ

ָנא ַנִמי י ָהִראׁשֹוָנה" :תָּ   .  "ְליֹוְרׁשֵ
  

ּה " :ּוְדָקָאְמַרְת  ית מֹוָתר ַלֲחֶבְרתָּ ה ַנֲעׂשֵ תּוּבָ     –  "ּכְ
ְלָמא ְלעֹוָלם ֵאיָמא ְלךָ  ּה,      :ּדִ ית מֹוָתר ַלֲחֶבְרתָּ ה ַנֲעׂשֵ תּוּבָ   ֵאין ּכְ

יָנר א מֹוַתר ּדִ ִאיּכָ    !ְוָהָכא הּוא ּדְ
   

  
  

  רש"י
ואחת  בחייו  אחת  מיה  שמע 

להן יש  לראשוים במותו   .
כתובת בין דכרין ולא אמרין כי 

היכא דכרין  בין  דמתו   תקון 
האחת   וכתובת  בחייו  שתיהן 
מרובה משל חברתה אלו וטלין 
כתובת אמן ואלו וטלין כתובת 
בשוה  חולקין  והשאר  אמן 
בתורת  תרוייהו  אתו  דהשתא 
האב  ירושת  שהוא  דכרין  בין 
אחת   אבל  לאיצויי  אתי  ולא 
בחייו ואחת במותו דיורשי שיה 
בתורת  אמן  כתובת  על  באין 

מאב ולא  אמן  חוב  יהם ירושת 
באין  ראשוה  ובי  להם  באה 
ליטול חלק יתר מכח ירושת האב 
דהא ירתון תן לא שקלי דלמא 
תטלו  לא  ולומר  לאיצויי  אתו 
בירושת אביו יותר ממו הא לא  

    אמרין:
לחברתה מותר  עשית  . כתובה 

בין  כתובת  תקון  דלא  דאע''ג 
שתי  על  מותר  יש  אא''כ  דכרין 
מיעקרא  דלא  דיר  הכתובות 

בפרקין   חלה כדתן  דאורייתא 
ערה  בפרק  טעמא  ופרשין 
הי  ב:)  דף  (לעיל  שתפתתה 
בחייו  שתיהן  מתו  כי  מילי 
דתרוייהו אתו בתורת בין דכרין 
במותו  ואחת  בחייו  אחת  אבל 
אין  חוב  בתורת  גבית  שהשיה 
ולא  מזו  גדולה  ירושה  לך 
דאורייתא  חלה  מיעקרא 
שכשמת פלו כסים לפי יורשין 

א שטר חוב על אביהן אלו וכשיצ
חובת  לפרוע  מצוה  עושין  ואלו 
אביהן והיא היא ירושתן לפיכך 
כתובה זו עשית כמותר לירושה 
וגובין בי הראשוה כתובת בין 

    דכרין:
. דלא תימא  [לא טרפי ממשעבדי

הוו  חוב  ובעל  תן  יתבון 
מבי  ויטרפו  קודם  ושעבודם 
חובות  בעלי  שהן  השיה 

ין הן וירתון מאוחרין אלא יורש
    תן ולא גבו ממשעבדי]:

קודמין אי ומאי  הא  דמשמע   .
בתרייהו  למשקל  מידי  איכא 

    שקלו:
לחלה שיטלו קודמין  לא   .

הראשוים אחריהם כתובת אמן 
חלקם  אחריהם  יטלו  אלא 

    במותר כדרך חולקי ירושה:
לי למה  . דקרו יורשי הראשוה 

לא  הלא  ראשוה  יורשי  להו 
הן מתקתה  ולא  באין   מכחה 

לירש ואמאי קתי סיפא ליורשי 
    הראשוה:

שיה  דתא  איידי  גרסי'  הכי 
ליורשי  מי  תא  ויורשיה 

. איידי דקרי להו לבי הראשוה
מיה  דאיהו  האם  יורשי  שיה 
ראשוה  לבי  קריהו  ירתי  קא 
ולאו משום  יורשיה  שם  על  מי 

ירתי קא  שמא    דמדידה  אלא 
    בעלמא כלומר לבי הראשוה:

דיר מותר  בדאיכא  . והכא 
ליורשי  קודמין  האי  אי  קאמר 
בין  לכתובת  קודמין  הראשוה 
לאוקומה  איכא  הוא  דכרין 
דלא  ואע''ג  דיר  מותר  בדאיכא 
הא  דיר  מותר  שם  יש  אם  תי 
מותר  שם  היה  לקמן  לה  קתי 
לא  זימי  ותרתי  כו'  דיר 

    למיתי: איצטריך  
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מֹותֹו"" יו ְוַאַחת ּבְ ַחּיָ     . ְוַאַחת ּבְ
  

ֵאי ִהיא,   ּנָ   תַּ
ַתְנָיא:     ּדְ

מֹותוֹ " יו ְוַאַחת ּבְ ַחּיָ     :ֵמתּו ַאַחת ּבְ
ס  ן ַנּנָ   אֹוֵמר:   ּבֶ
ֶכם ּוְצאּו.   ְיכֹוִלין  ת ִאמְּ תּוּבַ ם, ְטלּו ּכְ ֵני ַבֲעַלת חֹוב ַאתֶּ ה: ּבְ ִנּיָ ְ ֵני ָהִראׁשֹוָנה לֹוַמר ִלְבֵני ַהׁשּ   ּבְ

י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:   ַרּבִ
ֵני ָהִראׁשֹוָנה ְפֵני ּבְ ָבר ָקְפָצה ַנֲחָלה ִמּלִ ה ,ּכְ ִנּיָ ְ ֵני ַהׁשּ   .  "ְוָנְפָלה ִלְפֵני ּבְ

ָהא ָקא  ְלִגיַמאי ָלאו ּבְ     :ִמיּפַ
מֹותֹו  יו ְוַאַחת ּבְ ַחּיָ ָמר ָסַבר: ַאַחת ּבְ ְכִרין,   -ּדְ ִנין ּדִ ת ּבְ תּוּבַ   ֵיׁש ָלֶהן ּכְ
מֹותֹו  יו ְוַאַחת ּבְ ַחּיָ ְכִרין -ּוָמר ָסַבר: ַאַחת ּבְ ִנין ּדִ ת ּבְ תּוּבַ     . ֵאין ָלֶהן ּכְ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

יְנהּו לְ  ְחתִּ ּכַ ַנןַאׁשְ ֵבי ַרב ַרּבָ ָיְתֵבי ְוָקָאְמִרי:  ּדְ   ּדְ
י ָעְלָמא כּוּלֵ מֹותֹו  :ּדְ יו ְוַאַחת ּבְ ַחּיָ ְכִרין,  -ַאַחת ּבְ ִנין ּדִ ת ּבְ תּוּבַ   ֵיׁש ָלֶהן ּכְ

ּה ּבִ  -ְוָהָכא  ית מֹוָתר ַלֲחֶבְרתָּ ה ַנֲעׂשֵ     , ְכתּוּבָ
ין לְ  ְלִגי,  ְוהּוא ַהּדִ   ַבַעל חֹוב ָקִמיּפַ

ה  תּוּבָ ּה  - ָמר ָסַבר: ּכְ ית מֹוָתר ַלֲחֶבְרתָּ ין ְלַבַעל חֹוב,   ,ַנֲעׂשֵ   ְוהּוא ַהּדִ
ּה  ית מֹוָתר ַלֲחֶבְרתָּ ה ַנֲעׂשֵ תּוּבָ ין ְלַבַעל חֹוב.   ,ּוָמר ָסַבר: ֵאין ּכְ   ְוהּוא ַהּדִ

  

  ְוָאִמיָנא ְלהּו ֲאָנא: 
ַבַעל חֹוב  ֲהֵוי מֹוָתר,  - ּבְ ִליִגי ּדַ י ָעְלָמא ָלא ּפְ   ּכּוּלֵ

ִליִגי  י ּפְ ה.   -ּכִ ְכתּוּבָ   ּבִ
  

  : ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 
    ,ִאי ָהִכי

י ֲעִקיָבא" ָבר ָקְפָצה ַנֲחָלה" ַרּבִ   ?!  אֹוֵמר: ּכְ
יָנר"   ֵעי ֵליּה!   -"ִאם ֵיׁש מֹוַתר ּדִ   ִמיּבָ

  
א ָאַמר    : ַרב יֹוֵסףֶאּלָ

מֹותֹו   יו ְוַאַחת ּבְ ַחּיָ ַאַחת ּבְ ְלִגי.   -ּבְ   ָקא ִמיּפַ
  

ֵאי,   ּנָ י ָהֵני תַּ ֵאי ּכִ ּנָ   ְוָהֵני תַּ
ַתְנָיא:     ּדְ

ה ּוֵמת הּוא" ִנּיָ ְ א ֶאת ַהׁשּ א ֶאת ָהִראׁשֹוָנה ּוֵמָתה, ָנׂשָ     :ָנׂשָ
ל זֹו ְלַאַחר ִמיָתה  ֶניָה ׁשֶ ִאין ּבָ ן -ּבָ ת ִאמָּ תּוּבַ   .  ְונֹוְטִלין ּכְ

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:   ַרּבִ
יָנר  ן    -ִאם ֵיׁש מֹוַתר ּדִ ת ִאמָּ תּוּבַ     ,ֵאּלּו נֹוְטִלין ּכְ

ן,   ת ִאמָּ תּוּבַ   ְוֵאּלּו נֹוְטִלין ּכְ
ֶוה -ְוִאם ָלאו  ׁשָ   .  "לא חֹוְלִקין ּבְ

ְלִגי ָהא ָקא ִמיּפַ     :ַמאי ָלאו ּבְ
ָמר מֹותֹו  ּדְ יו ְוַאַחת ּבְ ַחּיָ ְכִרין,   -ָסַבר: ַאַחת ּבְ ִנין ּדִ ת ּבְ תּוּבַ   ֵיׁש ָלֶהן ּכְ

מֹותֹו  יו ְוַאַחת ּבְ ַחּיָ ְכִרין -ּוָמר ָסַבר: ַאַחת ּבְ ִנין ּדִ ת ּבְ תּוּבַ    . ֵאין ָלֶהם ּכְ
  

  לֹא, 
י ָעְלָמא כּוּלֵ מֹותֹו  :ּדְ יו ְוַאַחת ּבְ ַחּיָ ְכִרין, -ַאַחת ּבְ ִנין ּדִ ת ּבְ תּוּבַ    ֵיׁש ָלֶהן ּכְ

ְלִגי   צא,א יַנר ְמַקְרְקֵעי ָקִמיּפַ     :ְוָהָכא ְבּדִ
   ,ִאין –ְמַקְרְקֵעי   ָמר ָסַבר: 

ְלְטֵלי       .לֹא –ִמּטַ
  ּוָמר ָסַבר: ֲאִפיּלּו ְמַטְלְטֵלי.  

  
    ! ּוִמי ָמֵצית ָאְמַרתְּ ָהִכי?

  ְוָהְתַנן:  
ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:   ַרּבִ

  רש"י
היא ראשוה  תאי  בי  שקלי  אי   .

   כתובת בין דכרין אי לא:
טלו   אתם  חוב  בעלת  בי  אתם 

וצאו אמכם  בדליכא  כתובת  ע''כ   .
וצאו   מדקתי  קמיירי  דיר  מותר 
שתי   על  יותר  חלה  דאיכא  ואי 
כתובות מאי וצאו דקא אמרי להו  
הי מי דשקלי בי ראשוה כתובת  
בין דכרין שארא מיהא פלגי אלא 
בדליכא והכי קאמרי להו אתם בי  
אמכם  וכתובת  אתם  חוב  בעלת 

באין  ה ואיכם  היא  וחוב  ואיל 
בעין מותר   לא  דכרין  בין  בתורת 
דיר דאין לך חלה דאורייתא יפה  
חובת   פורעים  ואתם  שאו  מזו 
ואו   וצאו  אותה  טלו  הלכך  אביו 

    טול השאר בכתובת בין דכרין:
רבי עקיבא אומר כבר קפצה חלה 

של  כו' בחייה  הבעל  שמת  משעה   .
מלפי    שיה קפצה חלת בין דכרין

    בי הראשוה:
ירושה  ופלה כשאר  חלה  להיות   .

הכא  הוי  ואפילו  השיה  לבי  אף 
בי   שקלי  הוו  לא  דיר  מותר 
דכרין   בין  כתובת  הראשוה 
לא   במותו  ואחת  בחייו  דבאחת 

   איתקן:
להן יש  דרבי  דכו''ע  וטעמא   .

מותר  דליכא  משום  הכא  עקיבא 
דיר הוא וקסבר אין כתובה עשית  

לחבר חוב  מותר  השיה  ואפי'  תה 
שתיהן   דמתו  היכא  לבע''ח  וה''ה 
בין   בתורת  אתו  דתרוייהו  בחייו 
והוא   דיר  מותר  שם  ויש  דכרין 

    משועבד לבעל חוב לא הוי מותר:
פליגי   לא  עלמא  כולי  חוב  בבעל 

. הואיל והשטר יוצא על  דהוי מותר
והיא   פורעין  כולם  מצאו  כולם 
חלה שלהן שעשו בהן מצות פריעת  

   אביהם: חוב
בכתובה פליגי  בחייו כי  באחת   .

היא   חוב  שהשיה  במותו  ואחת 
פליגי בן ס סבר הרי זו כשאר חוב  
לאו   סבר  עקיבא  ור'  מותר  והוי 
כשאר חוב דמי כיון דאיהו גופייהו  
שיה   בי  הך  והלכך  שקלי  קא 
שאין   מצא  פורעין  ולא  מקבלין 
איתקן  ולא  דאורייתא  חלה  כאן 

דכרין בין  למיעקר    ירושת  דרבן 
   חלה דאורייתא:

הכי דפליג  אי  הוא  לחודא  דבהא   .
רבי עקיבא משום דליכא מותר ואי 
הוה מותר לא פליג מאי כבר קפצה  
בין   תורת  כאן  אין  דמשמע  חלה 
למימר   ליה  אבעי  הכי  כלל  דכרין 
לאו   ואם  וטלין  יש שם מותר  אם 

    אין וטלין:
. כדפרישית  אלא אמר רב יוסף כו'

ד אפי' הוה בה מותר אתא ברישא 
ואחת  דהואיל  למימר  עקיבא  ר' 
דכרין   בין  כתובת  ליכא  במותו 

   לבי ראשוה וכל שכן כי ליכא:
. קא סלקא דעתך  באים ביה של זו

אבי שיה קאי והכי קאמר באים  
בי השיה שהיא בעלת חוב ווטלין  
כתובת אמם אבל לבי ראשוה אין  
בחייו   אחת  דקסבר  כתובה  כאן 

    ת במותו אין להם:ואח
בשוה על  חולקין  המותר  את   .
  כתובת החוב:  

. אי בעין  בדיר מקרקעי קמיפלגי
שתי   שם  שיהא  מותר  ההוא 
והכא   מקרקעות  ודיר  כתובות 
דיר אלא מטלטלי   מותר  בדליכא 
מש''ה אמר ת''ק דאין בי ראשוה  

למימר ר''ש  ואתא  הואיל   וטלין 
    ויש מותר דיר כל דהו שקלי: 
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ֵאין ָלֶהם ַאֲחָריּות  ם ְנָכִסים ׁשֶ לּום,   -ֲאִפיּלּו ֵיׁש ׁשָ   ֵאיָנן ּכְ
יָנר י ְכתּוּבֹות ּדִ תֵּ ׁש ָלֶהן ַאֲחָריּות ָיֵתר ַעל ׁשְ ּיֵ ם ְנָכִסים ׁשֶ ֵהא ׁשָ ּיְ   !  (כתובות צא.) "ַעד ׁשֶ

  
ְלִגי:   ִדי ָקִמיּפַ ְעּבְ ִדיָנר ְמׁשַ א ָהָכא ּבְ   ֶאּלָ

ֵני חֹוִרין   ָמר ָסַבר:      ,ִאין –ִמּבְ
ֵדי  ְעּבְ ׁשַ     .לֹא –ִמּמְ

ֵדי.  ְעּבְ ׁשַ   ּוָמר ָסַבר: ֲאִפיּלּו ִמּמְ
  

    ,ִאי ָהִכי
ְמעֹון" י ׁשִ יָנר" ַרּבִ ם מֹוַתר ּדִ   ?!  אֹוֵמר: "ִאם ֵיׁש ׁשָ

ם מוֹ  ׁש ׁשָ ּיֵ יָון ׁשֶ יָנר" "ּכֵ ֵעי ֵליּה!   -ַתר ּדִ   ִמיּבָ
  

א:    ֶאּלָ
ְלִגי,   יָנר ָקִמיּפַ ָפחֹות ִמּדִ   ּבְ

יָנר   ָמר ָסַבר:      ,ִאין –ּדִ
יָנר  חֹות ִמּדִ     .לֹא – ּפָ

יָנר.   חֹות ִמּדִ   ּוָמר ָסַבר: ֲאִפיּלּו ּפָ
  

יָנר" ָקָאַמר!  ְמעֹון "ּדִ י ׁשִ   ְוָהא ַרּבִ
  

יָמא: ֵאיּפּוךְ  יָנר ָקָאַמר!   - ְוִכי תֵּ ַמְתִניִתין ַנִמי ּדִ א ּדְ א ַקּמָ ּנָ   תַּ
  

א    :ֶאּלָ
ֵאי ְוֵאיּפּוְך.  ָנֵאי ַקּמָ ְ ֵרי ִליׁשּ י ָהָנְך תְּ   ּכִ

  
  
  

ֵמיּה ּדְ  ָמר זּוְטָראָאַמר  ְ אִמׁשּ ּפָ   : ַרב ּפַ
מֹותֹו  יו ְוַאַחת ּבְ ַחּיָ ִנין  -ִהְלְכָתא: ַאַחת ּבְ ת ּבְ תּוּבַ ְכִרין,  ֵיׁש ָלֶהן ּכְ   ּדִ

ה וּ  ּה.    -ְכתּוּבָ ית מֹוָתר ַלֲחֶבְרתָּ   ַנֲעׂשֵ
  

ָלָמא ׁשְ ַמִעיַנן   :ּבִ מֹותֹו " :ִאי ַאׁשְ יו ְוַאַחת ּבְ ַחּיָ יְכִרין -ַאַחת ּבְ ִנין ּדִ ת ּבְ תּוּבַ    ",ֵיׁש ָלֶהן ּכְ
ַמִעיַנן ה " :ְולֹא ַאׁשְ תּוּבָ ּה  - ּכְ ית מֹוָתר ַלֲחֶבְרתָּ   ,  "ַנֲעׂשֵ

יָנר     ָאִמיָנא:ֲהָוה  א מֹוַתר ּדִ   ִאין,   -ִאי ִאיּכָ
  לֹא.   -ִאי לֹא 

ָמִעיַנן א ִליׁשְ ּה "  :ֶאּלָ ית מֹוָתר ַלֲחֶבְרתָּ ה ַנֲעׂשֵ תּוּבָ   ,  "ּכְ
מֹותֹו " :ַוֲאָנא ָיַדֲעָנא יו ְוַאַחת ּבְ ַחּיָ ַאַחת ּבְ ּום ּדְ ְכִרין  -ִמׁשּ ִנין ּדִ ת ּבְ תּוּבַ   !  "ֵיׁש ָלֶהן ּכְ

  
ַמ     ,ִעיַנן ָהִכיִאי ַאׁשְ

מֹותוֹ  :ֲהָוה ָאִמיָנא יו ְוַאַחת ּבְ ַחּיָ ִים ּבְ תַּ ים ּוֵמתּו ׁשְ לֹׁש ָנׁשִ א ׁשָ ׂשָ ּנָ גֹון ׁשֶ   ,ּכְ
ָמֵיית ְלַאַחר ִמיָתה    יֹוֶלֶדת ְנֵקָבה ִהיא,      - ְוַהְך ּדְ

ה ִהיא. וְ  ת ְירּוׁשָ   ָלאו ּבַ
מֹותֹו  :ֲאָבל  יו ְוַאַחת ּבְ ַחּיָ    ,ְלַאַחר ִמיָתה יֹוֶלֶדת ָזָכר ִהיאּדִ ְוָהא   -ַאַחת ּבְ

   !ֵליחּוׁש ְלִאיְנצּוֵיי :ֵאיָמא
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
  

  רש"י
אפי' ממשעבדי סבר  ר''ש ומר   .

   סבר חוב הוי מותר:
ה''ג אי הכי ר''ש אומר אם יש 

דיר קאי  מותר  ואברייתא   .
ובדאיכא מוקמת   הואיל  מותר 

לה אלא שמשועבד ור''ש לקולא 
למימר  ליה  איבעי  הכי  קאמר 
אלו  דיר  מותר  שם  ויש  הואיל 

    וטלין כו':
איפוך דפרשי' וכ''ת  פירושא   .

באין  ואימא  איפוך  בפלוגתייהו 
אבי  ת''ק  דקאמר  זו  של  ביה 
דשקלי  וקאמר  קאי  ראשוה 
ר''ש  ואתא  דכרין  בין  כתובת 

מותר   שם  יש  אם  דיר למימר 
כולם וטלין ואם לאו אלא פחות 

   מדיר יש חולקים בשוה:
. דקאמר ר''ש והא ת''ק דמתי'

עלייהו אפי' יש שם כסים שאין 
    להם אחריות אים כלום:

. דקתי היה שם יתר דיר קאמר
דיר כו' ות''ק דמתי' הוא ת''ק  

   דברייתא:
קמאי לישי  תרי  הי  כי  . אלא 

בדיר  או  מקרקע  בדיר 
    עבדי:מש

ת''ק  ואיפוך וה''ק  תריצותא   .
הם  גם  ראשוה  של  ביה  באין 
ווטלין כתובת אמן משום תאי 
אלא  דליכא  ואע''ג  דכרין  בין 
מותר דיר מטלטלי או משעבדי 
ואתא ר''ש למימר אם יש מותר 
אלו  חרי  ובי  מקרקעי  דיר 
דר''ש  והשתא  כו'  וטלין 
לאותובי  שייך  ולא  לחומרא 

   בעי ליה:הואיל ויש שם מ
כו' ידעא  בשתיהן ואא  דאי   .

בין  בתורת  דתרוייהו  בחייו 
למימר   מצי  לא  אתו  דכרין 
לחברתה  מותר  עשית  כתובה 
ואי  הוא  חוב  פריעת  לאו  דהא 
היכא  מותר  בעין  לא  הכא 

   איתקן:
ירושה בת  למיחש דלאו  וליכא   .

בכסים  לה  לית  לאיצויי דהא. 
כח אלא כתובת אמה ובי שתים 

ובאים הראשוו זכרים  שהם  ת 
אמן   שכתובת  בהם  יש  לירש 
ואומרים  חברתה  משל  גדולה 
דכרין  כבין  אמכם  כתובת  טלו 
ואי  אמו  כתובת  טול  ואו 
הרי  דיר  מותר  דליכא  משום 
הכתובה  שיו  בין  פרעו 
מותר  עשית  והיא  השלישית 
לשתים שבחייו ומריבה אין כאן 
דכרין  בין  בתורת  ואלו  דאלו 

הכתוב שטלה וטלין  וזו  ות 
שהרי  לריב  לה  אין  חוב  משום 
לומר אתם  יורשת שתוכל  איה 
על  יתר  הכתובות  יורשים 

   החלוקה:
. שיכול לומר בה ליחוש לאצויי

למה  אתם  חוב  בעלת  זו  של 
ממי  יותר  אבא  את  תירשו 
כתובת  ליטול  באים  שאתם 
אם  החלוקה  על  יתר  אמכם 
טלתי אי כתובת אמי לא מאבי 

    מי:ירשתי אלא מא
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    ְתִניִתיןמַ 

ים ּוֵמתּו,   י ָנׁשִ תֵּ ָהָיה ָנׂשּוי ׁשְ   ִמי ׁשֶ
ְך ֵמת הּוא,    ְוַאַחר ּכָ

ן ת ִאמָּ תּוּבַ ין ּכְ ׁשִ     ,ִויתֹוִמים ְמַבּקְ
י ְכתּוּבֹות  תֵּ א ׁשְ ם ֶאּלָ ֶוה.   -ְוֵאין ׁשָ ׁשָ   חֹוְלִקין ּבְ

  
יָנר ם מֹוַתר ּדִ ן -ֵאּלּו   :ָהָיה ׁשָ ת ִאמָּ תּוּבַ     , נֹוְטִלים ּכְ

ן.    -ְוֵאּלּו  ת ִאמָּ תּוּבַ   נֹוְטִלים ּכְ
  

   ",ֲאַנְחנּו ַמֲעִלים ַעל ִנְכֵסי ָאִבינּו ָיֶפה ִדיָנר"ִאם ָאְמרּו ְיתֹוִמים: 
ן  ת ִאמָּ תּוּבַ לּו ּכְ ִיטְּ ֵדי ׁשֶ   ֵאין ׁשֹוְמִעין ָלֶהן,   - ּכְ

ין.   ֵבית ּדִ ָכִסים ּבְ ִמין ֶאת ַהּנְ א ׁשָ   ֶאּלָ
  

ָראּוי  ם ְנָכִסים ּבְ ְבמּוְחָזק.   -ָהיּו ׁשָ   ֵאיָנן ּכִ
  

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:   ַרּבִ
ֵאין ָלֶהם ַאֲחָריּות  ם ְנָכִסים ׁשֶ לּוםֵאיָנן  -ֲאִפיּלּו ֵיׁש ׁשָ     ,ּכְ

יָנר תּוּבֹות ּדִ י ַהּכְ תֵּ ׁש ָלֶהן ַאֲחָריּות יֹוֵתר ַעל ׁשְ ּיֵ ם ְנָכִסים ׁשֶ ְהיּו ׁשָ ּיִ   .  ַעד ׁשֶ
  

    ְּגָמָרא
ַנן:   נּו ַרּבָ   תָּ

    :ָלזֹו ֶאֶלף ְוָלזֹו ֲחֵמׁש ֵמאֹות"
יָנר ם מֹוַתר ּדִ ן נֹוְטִלין  -ֵאּלּו   :ִאם ֵיׁש ׁשָ ת ִאמָּ תּוּבַ     ,ּכְ

ן,    -ְוֵאּלּו  ת ִאמָּ תּוּבַ   נֹוְטִלין ּכְ
ֶוה -ְוִאם ָלאו  ׁשָ   .  "ַיְחְלקּו ּבְ

  
ין ְוִנְתַמֲעטּו  יָטא ְמרּוּבִ ׁשִ ין.   -ּפְ ֶהן יֹוְרׁשִ ָבר ָזכּו ּבָ   ּכְ

  ַמאי?  -מּוָעִטין ְוִנְתַרּבּו 
  

ַמע:  א ׁשְ   תָּ
ִניְכֵסי ר ַצְרצּור מּוָעִטין ְוִנְתַרּבּו ָהוּו,   ּדְ ֵבי ּבַ   ּדְ

יּה ּדְ    ,  ַרב ַעְמָרםַוֲאתּו ְלַקּמֵ
יִסיְנהּו,    ָאַמר ְלהּו: ּיְ   ִזילּו ּפַ

חּו.   ּגַ   לֹא ַאׁשְ
יִסיתּו ְלהּו  ָמא.  -ָאַמר ְלהּו: ִאי לֹא ְמַפּיְ ע ּדָ ָלא ַמּבַ ִסיְלָוא ּדְ   ָמֵחיָנא ְלכּו ּבְ

ְדִריְנהּו ְלַק  יּה ּדְ ׁשָ   .  ַרב ַנְחָמןּמֵ
ין ְוִנְתַמֲעטוּ    צא,ב רּוּבִ ּמְ ם ׁשֶ ׁשֵ ין^ - ָאַמר ָלֶהן: ּכְ ֶהן יֹוְרׁשִ    ,ָזכּו ּבָ

ְך מּוָעִטין ְוִנְתַרּבּו  ין.   -ּכָ ֶהן יֹוְרׁשִ   ָזכּו ּבָ
  
  

  רש"י
  מתי' 

אמן . ויתומים מבקשים כתובת 
אמם משל   שכתובת  מרובה 

כתובת  ביה  ואומרים  חברתה 
בין דכרין טול וכן אתם והשאר 

    חלוק:
ירושה חולקין בשוה כל  . כשאר 

    לפי הגולגולת:
יתומים בי הכתובה אם אמרו   .

  הגדולה: 
אביו כסי  על  מעלין  או  . הרי 

עליו  לקבלם  דמיהן  מעלין 
שוויין  על  יתר  דיר  כדי  ביוקר 

ויטלו כדי שיהיה שם מותר דיר 
   כתובת אמם:

כסים בראוי . שראויה היו שם 
ליפול להם ירושה מאבי אביהם 
ולכשתפול  אביהם  מות  אחר 
בשתי  דיר  מותר  שם  יהיה 

   הירושות:
כבמוחזק חשבין אין  אין   .

עכשיו להיות כאילו הן מוחזקין 
    בהן כבר ויש כאן מותר דיר:

  
  גמ' 

ואילו מרובים מיתה  בשעת   .
שעה באותה  שם   שמאום  היה 

   מותר דיר:
. שהוזלו קודם ששמאו ותמעטו

   בב''ד:
בהם זכו  כתובה כבר  יורשי   .

אמם  בכתובת  לזכות  הגדולה 
מותר  שם  שהיה  מיתה  משעת 

    דיר:
פייסיהו כתובה זילו  ליורשי   .

    הגדולה:
דמא מבע  דלא  קוץ סילוא   .

בבשר  בוקבו  דם  מוציא  שאיו 
  כלומר שמתא ודוי: 

בהן כזכו  יורשי  הקטה .  תובה 
לחלוק הכל בשוה הואיל ובשעת 

    מיתה לא הוה בהו מותר:
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ְכתּוָבה ( ן: ֶאֶלף ּוֵמָאה ִמְצָוה ּבִ ְדָבִרים ֲעִסיִקין)  ַיֲעקֹבִסיּמָ דֹוָתיו ּבִ    ָזַקף ׂשְ
  

יּה ַאְלָפא זּוֵזי,  ֵקי ּבֵ ָהוּו ַמּסְ ְבָרא ּדְ   ַההּוא ּגַ
ָדֵני,   ֵרי ַאּפְ   ָהוּו ֵליּה תְּ

יְנהּו   ֲחֵמׁש ְמָאה  -ֲחָדא   ַזּבִ     ,ּבַ
ֲחֵמׁש ֵמָאה -ַוֲחָדא      .ּבַ

ְייהּו.   ֲאָתא ַעל חֹוב ָטְרָפא ַלֲחָדא ִמיּנַ   ּבַ
  ֲהַדר ָקָטֵריף ְלִאיָדְך,  

יּה, ָאַמר ֵליּה:  ַקל ַאְלָפא זּוֵזי ְוָקא ָאֵזיל ְלַגּבֵ י,      ׁשְ ְוָיא ְלָך ַאְלָפא זּוֵזי ְלַחּיֵ   ִאי ׁשַ
ק.   ּלֵ ֵקיל ַאְלָפא זּוֵזי ְוִאיְסתַּ   ְוִאי לֹא ׁשְ

  

ר ָחָמאָסַבר      :ִאם ָאְמרּו ְיתֹוִמים": ַמְתִניִתין ְלֵמיַמר: ַהְיינוּ  ָרִמי ּבַ

יָנר"   .  ""ֲהֵרי ָאנּו ַמֲעִלין ַעל ִנְכֵסי ָאִבינּו ָיֶפה ּדִ
  

  :  ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ֵמי?     !ִמי ּדָ

ֵסיָדא ְלָיְתֵמי,  -ָהָתם    ִאית ְלהּו ּפְ
ֵסיָדא?!   -ָהָכא    ִמי ִאית ֵליּה ּפְ

ֵקיל!   ַאְלָפא ָיֵהיב   ְוַאְלָפא ׁשָ
  

ְתִביַנן?   ה ּכָ ַכּמָ   ְוִטיְרָפא ּבְ
  

ַאְלָפא ָרִביָנא    ָאַמר: ּבְ
ֲחֵמׁש ְמָאה.   ַרב ֲעִויָרא    ָאַמר: ּבַ

  
ֲחֵמׁש ֵמָאה.     ְוִהְלְכָתא: ּבַ

  
  

יּה ֵמָאה זּוֵזי,   ֵקי ּבֵ ָהוּו ַמּסְ ְבָרא ּדְ   ַההּוא ּגַ
ֵרי ְקִטיֵני ַאְרָעא ָהוּו ֵליּה תְּ    ,ּדְ

יְנהּו  ין –ַחד ַזּבֵ ַחְמׁשִ   ,ּבְ
ין –ְוַחד  ַחְמׁשִ     .ּבְ

ְייהוּ  ַעל חֹוב ָטְרָפא ְלַחד ִמיּנַ   . ֲאָתא ּבַ
  ֲהַדר ֲאָתא ְוָקָטֵריף ְלִאיָדְך.  

יּה  ַקל ֵמָאה זּוֵזי ְוָקָאֵזיל ְלַגּבֵ ְוָיא ְלָך ֵמָאה זּוֵזי   ְוָאַמר ֵליּה:  ,ׁשְ י,    -ִאי ׁשַ   ְלַחּיֵ
קֹול ֵמָאה זּוֵזי ְוִא  ק.   -י לֹא ׁשְ ּלֵ   ְוִאיְסתַּ

  
  .  "ִאם ָאְמרּו ְיתֹוִמים": ַמְתִניִתין ְלֵמיַמר: ַהְיינוּ   ַרב יֹוֵסףָסַבר 

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ֵמי?     !ִמי ּדָ
ֵסיָדא ְלָיְתֵמי,  -ָהָתם    ִאית ְלהּו ּפְ
ֵסיָדא ִאית ֵליּה?!  -ָהָכא    ַמאי ּפְ

ֵקיל!   ֵמָאה ָיֵהיב    ֵמָאה ׁשָ
  

ְתִביַנן?   ה ּכָ ַכּמָ   ְוִטיְרָפא ּבְ
  

ֵמָאה,  ָרִביָנא    ָאַמר: ּבְ
ין ַרב ֲעִויָרא  ַחְמׁשִ    .ָאַמר: ּבְ

  
ין.   ַחְמׁשִ   ְוִהְלְכָתא: ּבְ

  רש"י
   . ושים בו:מסקי ביה

    . לוקח אלפא זוזי:שקל
. ההיא חדא לקבלה לך  אי שויא

   בחוב שלך ותיח לי את זו:
    . מתרוייהו:ואיסתלק

מתי' מצין הייו  ממתי'   .
למיגמר האי דיא דלא מצי טעין 
ליה האי לוקח הכי שהיה מעלה 

    על דמיה:
פסידא להו  כתובה אית  לבי   .

    הקטה בהעלותן של אלו:
כתבין בכמה  הרי וטירפא   .

וז לוקח זה מכרה לושה באלף ז
לב''ד  וחוזר  מחובו  לפצותו 
זה  על  טירפא  שטר  לו  לכתוב 
והרי  באחריות  לו  שמכרה 
טרפוה ממו בדמי אלף זוז שהיה 
מחויב בכמה כתבין ליה טירפא 
בה'  או  החוב  כשיעור  באלפא 

    מאה שהרי כך קאה ממו:
    . שדות קטות:קטיי דארעא
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ָהווּ ַה  ְבָרא ּדְ יּה ֵמָאה זּוֵזי.  הּוא ּגַ ֵקי ּבֵ    ַמּסְ

ֵכיב,    ׁשְ
ין זּוֵזי.   ְוָיא ַחְמׁשִ ֲהָוה ׁשַ ַאְרָעא ּדַ ַבק ְקִטיָנא ּדְ   ׁשְ

ַעל חֹוב ְוָקָטֵריף ֵליּה,     ֲאָתא ּבַ
ין זּוֵזי,    ֲאזּול ָיְתֵמי ָיֲהבּו ֵליּה ַחְמׁשִ

  ֲהַדר ָקָטֵריף ָלּה.  
יּה ּדְ  ֵייָאתּו ְלַקּמֵ   ,ַאּבַ

תֹוִמים ִלְפרֹוַע חֹוב ֲאִביֶהן,   ָאַמר ָלֶהן:   ִמְצָוה ַעל ַהּיְ
ֵאי    ִמְצָוה ָעְבִדיתּו,   -ָהֵני ַקּמָ

ִדין ָקָטֵריף.  י ָטֵריף ּבְ א ּכִ תָּ   ָהׁשְ
לֹא ָאְמרּו ֵליּה  ַאְרָעא ְקִטיָנא" :ְולֹא ֲאָמַרן ּדְ ֵמי ּדְ ין זּוֵזי ּדְ     ,"ָהֵני ַחְמׁשִ

י :ֲאָבל ָאְמרּו ֵליּה  ֵמי ַאְרָעא ְקִטיָנא"  "ָהֵני ַחְמׁשִ   ַסּלּוֵקי ַסְלקּוּה.  -ן זּוֵזי ּדְ
  
  
  
  

  רש"י
חוב  לפרוע  היתומים  על  מצוה 

. משום כבוד אביהן אלא אביהן
שאין לבית דין לכופן על כך דלאו 
מצות עשה מפורשת היא כסוכה 
בעלמא  מצוה  אלא  וכלולב 

    דרבן:
טריף קא  הלוה בדין  שכסי   .

    שתעבדו לו:
ליה אמרו  את  דלא  כשפרעו   .

    הראשוים: 
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טֹוַבת ֲהָנָאה,  ַה  יּה ּבְ ִאיּמֵ ָתּה ּדְ ָנּה ִלְכתּוּבָ ַזּבְ ְבָרא ּדְ   הּוא ּגַ

יָנא ָלְך.   -ֵאם ּוְמַעְרֲעָרא ְוָאַמר ֵליּה: ִאי ָאְתָיא    לֹא ְמַפּצֵ
יּה ְולֹא ִאיַעְרֲעָרא,   ִכיָבא ִאיּמֵ   ׁשְ

  ַוֲאָתא ִאיהּו ְוָקא ְמַעְרֵער. 
  

ר ָחָמאָסַבר     :ְלֵמיַמר ָרִמי ּבַ
יּה ָקֵאי.   ְמקֹום ִאיּמֵ   ִאיהּו ּבִ

  
  :  ָרָבאָאַמר ֵליּה 

יָדּה  ַאֲחָריּות ּדִ יל ֲעֵליּה,   - ְנִהי ּדְ   לֹא ַקּבֵ
יֵדיּה  יל?!   -ַאֲחָריּות ּדִ   ִמי לֹא ַקּבֵ

  
ר ָחָמאָאַמר    :  ָרִמי ּבַ

ּלֹ  ְמעֹון ׁשֶ ֶדה ְלׁשִ ַכר ׂשָ ּמָ ַאֲחָריּות,  ְראּוֵבן ׁשֶ   א ּבְ
ַאֲחָריּות, ְמעֹון ּוְמָכָרּה ִלְראּוֵבן ּבְ    ַוֲאָתא ׁשִ

יּה,     צב,א ַעל חֹוב ְראּוֵבן ְוָקָטֵריף ֵליּה ִמיּנֵ   ַוֲאָתא ּבַ
י ֵליּה.   ְמעֹון ּוְמַפּצֵ ָאֵזיל ׁשִ יָנא הּוא ּדְ   ּדִ

  
  :  ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ָעְלָמא  ַאֲחָריּות ּדְ יל ֲעֵליּה,   -ְנִהי ּדְ   ַקּבֵ
יּה  ַנְפׁשֵ יל ֲעֵליּה?!   -ַאֲחָריּות ּדְ   ִמי ַקּבֵ

  
    :ָרָבאּומֹוֶדה 

ְראּוֵבן  ֶדה ִמ   ּבִ ַרׁש ׂשָ ּיָ     ,ַיֲעקֹבׁשֶ
ּלֹ  ְמעֹון ׁשֶ ַאֲחָריּות ּוְמָכָרּה ְלׁשִ     ,א ּבְ

ַאֲחָריּות  ְמעֹון ּוְמָכָרּה ִלְראּוֵבן ּבְ    ,ַוֲאָתא ׁשִ
ַעל חֹוב ּדְ  יּה,   ַיֲעקֹבַוֲאָתא ּבַ   ְוָקָטֵריף ֵליּה ִמיּנֵ

ָאֵזיל יָנא הּוא ּדְ יּה.   ּדִ י ֵליּה ִמיּנֵ ְמעֹון ּוְמַפּצֵ   ׁשִ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ַעל חֹוב ּדְ  ֵמי.   - ַיֲעקֹבּבַ ָעְלָמא ּדָ ַבַעל חֹוב ּדְ   ּכְ
  
  
  

  רש"י
קטיא כפריעת  דמי  ולא  מכר  כשאר   .

   החוב:
דאימיה לכתובתה  שהיתה דזבה   .

בחיי   כתובתה  ומכר  לאחר  שואה 
   בעלה:

. בדבר מועט מפי שהוא  בטובת האה
או   בעלה  וירשה  תמות  שמא  ספק 
ימות  שמא  בחייה  בעלה  ימות  אפילו 
ואין   לידו  ולא תבא הזכות  הבן בחייה 

    ללוקח בה כלום דלא היה זה שלוחו:
א''ל אי אתיא אימא וקא מערערא לא 

לך לך  מפציא  אחזיר  לא  והמעות   .
    דשלא באחריות אי מוכר לך:

לומר אי תחת   .אתא איהו וקא מערער
לא  המעות  ואף  ואטלו  עומד  אמי 
סבירת   באחריות  דשלא  אחזיר 

    וקבילת:
. אם יבא הוא ויערער  אחריות דפשיה

מי   והי  מעותיו  לו  שיחזיר  הוא  דין 
אדם   דאין  הקרקע  במכירת  דחוזר 
מקה דבר שלא זכה בו כדתי' (ב''מ דף 
לא   לך  מכור  מאבא  שאירש  מה  טז.) 

דמ לא  והא  כלום  שדה  אמר  לגוזל  יא 
מבעלים   ולקחה  וחזר  ומכרה 
הראשוים דקי''ל בה (שם טו:) מה מכר 
ראשון לשי כל זכות שתבא לידו דהתם  
כי   וזבה  אבתרה  דטרח  דוקא  לקחה 
היכי דליקום בהימותיה עם לוקח אבל  
ירושה   התם  אמרין  בירושה  זו  פלה 
למיקם   טרח  ולא  הוה  ממילא 
ומחזיר  במכירתו  וחוזר    בהימותיה 
לכתובתה   דזבה  אחר  לשון  המעות 
דאימיה בטובת האה שדה שייחד אביו  
לאמו לכתובתה ומת ופלו כסים לפי  
זה וכל זמן שלא עמדה בדין אם מכרה  
זה המכר קיים ואיו יכול לחזור שהרי  
אלא   לפיו  הכסים  וכל  הוא  יורש 
כשתתבעו   לאמו  כתובה  לתת  שחייב 

לה  ועל שדה זו שעבודה מוטל והיא יכו
לטורפה מיד הלוקח ומשום דא''ל האי  
אי אתיא אמי ומערערא לא מפציא לך  
בדבר   לא מכרה אלא  מעותיך  ותפסיד 

   מועט:
כל מי שיטרפה מידך  שלא באחריות  .

    אפי' בדין לא אחזיר לך המעות:
    . בעלים הראשוים:ומכרה לראובן

. שכל מי שיטרפה בדין יפצה  באחריות
  לו:  

דרא חוב  בעל  שטרו  ובןואתא  שהיה   .
למכירה ראשוה שמכרה ראובן   קודם 
שמעון   ביד  ומצאה  בא  ואילו  לשמעון 

    הכי מי הוה טריף לה:
ליה ומפצי  שמעון  דאזיל  הוא  . דיא 

כשם שאילו מכרה שמעון זה לאיש אחר  
באחריות ובא בעל חוב דראובן וטורפה  
היה שמעון מפצהו ועל ראובן לא יוכל  

באחריות   שלא  שהרי  לקחה  לחזור 
הימו כך כשמכרה לראובן עצמו יפצה  

    לו:
דעלמא דאחריות  העוררים  הי  כל   .

עליה   קיבל  ראובן  מחמת  שלא  עליה 
   שמעון:

. ערעור הבא לו מחמת אחריות דפשיה
    עצמו:

דמי דעלמא  חוב  עליה  כבעל  המעורר   .
מי   מחמת  אלא  ראובן  מחמת  שלא 
שאם   וכשם  תחלה  לראובן  לו  שמכר 
לשמעון   ומכרה  מלוי  ראובן  לקחה 
שאיו אחיו שלא באחריות וחזר שמעון  
ומכרה לראובן באחריות ובא בעל חוב  
ראשוה   מכירה  לשטר  הקודם  דלוי 
לפצותו   שמעון  צריך  מראובן  וטורפה 

לא שהרי באחריות מכרה והוא לקחה ש
מיעקב   ראובן  כשירשה  אף  באחריות 
יפצו   דיעקב  חוב  בעל  ובא  ומכרה 
כרעיה   דראובן  אמרי'  ולא  שמעון 
דאבוה הוא ואחריות דראובן לא קיבל  

    עליה שמעון: 
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ְמעֹון  ֶדה ְלׁשִ ַכר ׂשָ ּמָ ַאֲחָריּות   ְראּוֵבן ׁשֶ    ,ּבְ
ִמְלֶוה,    ְוָזַקף ָעָליו ּבְ

   ,ּוֵמת ְראּוֵבן
ְראּוֵבן ְוָקָטֵריף ַעל חֹוב ּדְ ְמעֹון ַוֲאָתא ּבַ ִ    ,ָלּה ִמׁשּ

זּוֵזי,   יֵסיּה ּבְ   ּוַפּיְ
ֵני ְראּוֵבן:   ָאְמִרי ֵליּה ּבְ יָנא הּוא ּדְ ְך,   ּדִ ּבָ ַבק ֲאבּון ּגַ   ֲאַנן ְמַטְלְטֵלי ׁשְ

ָיְתֵמי ְלַבַעל חֹוב   ִדי.   -ּוְמַטְלְטֵלי ּדְ ְעּבְ תַּ   לֹא ִמׁשְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ַח ִאיָדְך  ּקֵ י ְלהּו ִניֲהַלְייהּו ַאְרָעא -ִאי ּפִ    ,ַמְגּבֵ

ְייהּו ְכַרב ַנְחָמן ֵבי ָלּה ִמיּנַ     ,ַוֲהַדר ּגָ
ָאַמר  ר ֲאבּוּה ָאַמר  ַרב ַנְחָמןּדְ ה ּבַ   :  ַרּבָ

חֹוַבת ֲאִביֶהן  בּו ַקְרַקע ּבְ ּגָ ַעל חֹוב חֹוֵזר ְוגֹוֶבה אֹוָתּה ֵמֶהן.   -ְיתֹוִמים ׁשֶ   ּבַ
  
  
  

  רש"י
עליו במלוה לו וזקפן  תן  . שלא 

לו  כתב  השדה אלא  דמי  שמעון 
    שטר חוב עליהם:

בזוזי דמי ופייסיה  במעות   .
פייס  ליתמי  חייב  שהיה  השדה 
ראובן  בשביל  הושה  את 

   שבאחריות מכרה לו:
גבך אבון  שביק  והיה מטלטלי   .

בעל חוב של אביו מסולק ממו 
שאין לו קרקע והמעות לא היה 
לא  דיתמי  דמטלטלי  ליתן  לך 
גם  ועתה  חוב  לבעל  משתעבדי 
על  עליו  לחזור  לך  אין  אתה 

ל שאין  לפי  קרקע האחריות  ו 
    מאביו:

כשתבעוהו מגבי ארעא.  להו   .
היתומים יפרע להן קרקע בדמי 
גבי מייהו בשביל  והדר  המעות 
אחריות אביהם ולא מצו למימר 
לא ירשו קרקע זה מאביו אלא  
ע''י  להו  לקחוהו במעות דאמר 
לכם  באה  אביכם  חוב  שעבוד 
קרקע  כירושת  לכם  היא  והרי 

    שלקח אביכם בחייו:
   אביהם:. של ב''ח

מהם אותה  וגובה  כאילו חוזר   .
    פלה להם ממש בירושה: 
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ְמעֹון דֹוָתיו ְלׁשִ ל ׂשְ ַכר ּכָ ּמָ     ,ְראּוֵבן ׁשֶ
ֶדה ַאַחת ְלֵלִוי ְמעֹון ּוָמַכר ׂשָ    ,ְוָחַזר ׁשִ

ְראּוֵבן,  ַעל חֹוב ּדְ   ַוֲאָתא ּבַ
ה ּגֹוֶבה -ָרָצה    ,  ִמזֶּ
ה ּגֹוֶבה.   -ָרָצה    ִמזֶּ

  
א ינֹוִנית,   :ְולֹא ֲאָמַרן ֶאּלָ ָנּה ּבֵ ַזּבְ   ּדְ

ָנּה   ית   ֲאָבל ַזּבְ     ,ִעיּדִ
ָלא ַחְזָיא ְלָך.   -ִזּבּוִרית    ָמֵצי ָאַמר ֵליּה: ְלָהִכי ָטְרִחי ּוְזִביִני ַאְרָעא ּדְ

  
אוּ  ְכָווָתּה,   :ֵבינֹוִנית ַנִמי לֹא ֲאָמַרן ֶאּלָ ינֹוִנית ּדִ ַבק ּבֵ לֹא ׁשְ   ּדְ

ְכָווָתּה    צב,ב ינֹוִנית ּדִ ַבק ּבֵ י ְלָך ָמקֹום ִלְגּבֹות ֵהיֶמּנּו.   - ֲאָבל ׁשְ ְחתִּ   ָמֵצי ָאַמר ֵליּה: ִהּנַ
  
  
  

  רש"י
שדותיו דבשי כל  אחד  בשטר   .

שטרות אין גובין מלוי אלא א''כ  
שלקח  אותה  משמעון  לקח 
א''ל  דמצי  באחרוה   מראובן 
לגבות  מקום  שמעון  לך  היח 
זו  ואין  זו  את  כשלקח  הימו 
מכסים  פרעין  דאין  בשעבודך 
בי  שיש  במקום  משועבדים 

    חורין:
גובה מזה  רצה  גובה  מזה  . רצה 

לוי  דזבן  ואזיל  וכדמסיים 
בעל  ששעבוד  ביוית  משמעון 
חוב עליה ולא שבק ביוית משל 
רצה  הלכך  שמעון  אצל  ראובן 

עי  משמעות  גובה לגבות  דית 
כל   לקחת  אתה  ליה  דאמר 
ראובן  תחת  וכסת  השדות 
זמן  וכל  לחובי  להשתעבד 
שאמצא משל ראובן אצלך כלום 
לי  שהיח  לוי  את  אטריח  לא 
מקום לגבות רצה מלוי גובה כגון 
שמעון משל  ימצא אצל  לא  אם 
גובה  זיבורית  אלא  ראובן 
את   לקחת  דא''ל  מלוי  ביוית 
מוטל  שדיי  ביוית   שעבודי 
לוי  לקחה  דאילו  ואע''ג  עליה 
לביוית זו מראובן והיח אצלו 
חוב  בעל  יכול  היה  לא  זיבורית 
דראובן לחזור על לוי כדתן אין 
משועבדים  מכסים  פרעין 
במקום שיש בי חורין ואפי' הן 
בעל  דראובן  הוא  התם  זיבורית 
חובו הוא ואמור רבן מפי תקון 
בעל  אצל  שיש  זמן  כל  העולם 

די חובו לא יטרוף לקוחות חובו כ
חובו  בעל  לאו  שמעון  כאן  אבל 
עליו מכח טירפא הוא  ואף  הוא 

  בא: 
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ַאֲחָריּות  ְמעֹון ּבְ ֶדה ְלׁשִ ַכר ׂשָ ּמָ     ,ְראּוֵבן ׁשֶ
יּה,   ְראּוֵבן ְוָקָטֵריף ָלּה ִמיּנֵ ַעל חֹוב ּדְ   ַוֲאָתא ּבַ

ָאֵזיל יָנא הּוא ּדְ י ֵליּה, ּדִ   ְראּוֵבן ּוְמַפּצֵ
  , יִדי ַאתְּ ָבִרים ּדִ ַעל ּדְ   ְולֹא ָמֵצי ָאַמר ֵליּה: ָלאו ּבַ

יּה, ָעַלי ֲהַדר.   ַקתְּ ִמיּנֵ ַמּפְ ָאַמר ֵליּה: ּדְ ּום ּדְ   ִמׁשּ
  

ָאְמִרי:   א ּדְ   ְוִאיּכָ
  

ּלֹ  ַאֲחָריּות ַנִמי,  ֲאִפיּלּו ׁשֶ   א ּבְ
ָאַמר ְרעֹוֶמת ָעַלי.   ּדְ ְמעֹון תַּ ֶתֱהֵוי ֵליּה ְלׁשִ   ֵליּה: לֹא ִניָחא ִלי ּדְ

  
  
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ּלֹ    צג,א ְמעֹון ׁשֶ ֶדה ְלׁשִ ַכר ׂשָ ּמָ ַאֲחָריּות ְוָיְצאּו ָעָליו ְראּוֵבן ׁשֶ   ֲעִסיִקין,  ^א ּבְ

ּלֹ  ּה ַעד ׁשֶ   ָיכֹול ַלֲחזֹור ּבֹו,   -א ֶהֱחִזיק ּבָ
ּה  ֶהֱחִזיק ּבָ ֶ   ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲחזֹור ּבֹו.   -ִמׁשּ

  . יַלתְּ ִקיְטֵרי ָסְבַרתְּ ְוַקּבִ ָאַמר ֵליּה: ַחְייָתא ּדְ ּום ּדְ   ִמׁשּ
  

ּה?     ּוֵמֵאיַמת ַמֲחִזיק ּבָ
  

ְצֵרי.  ֵייׁש ַאּמִ י ּדָ   ִמּכִ
  

ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ
  

ַאֲחָריּות    ַנִמי,   -ֲאִפיּלּו ּבְ
ם ְלָך.  ּלֵ ְך ַוֲאׁשַ ָאַמר ֵליּה: ַאֲחֵוי ִטיְרּפָ   ּדְ

  
  

  רש"י
ומפצי  ראובן  דאזיל  הוא  דיא 

גלגול ליה עליו שום  לו  יש  . אם 
דברים לחשוב חוב כגד חוב או 

   אישתבע לי דלא פרעתיך:
את דידי  דברים  בעל  איי לאו   .

    טורף ממך כלום:
הדר עלי  מייה  מה דמפקת   .

    שאתה מוציא ממו יחזור עלי:
שלא  אפילו  דאמרי  ואיכא 

מי ראובן באחריות  מכרה   .
בעל  ליה  אמר  מצי  לא  לשמעון 

לאו בעל דברים דידי חוב לראובן  
  את:  

    . עוררין:עסיקין
לחזור  יכול  בה  שלא החזיק  עד 

   . אם לא תן מעות:בו
בו לחזור  יכול  שהקרקע אין   .

וקי  חזק  א''ל  כי  בחזקה  קה 
ויש שמחזיקין מיד וותין מעות 
בה  ומשהחזיק  זמן  לאחר 

   תחייב המעות:
    . שק קטן:חייתא

   . מלא קשרים:דקיטרי
וקבילת חתיכות סברת  בדמי   .

לאבד  תרצית  כלומר  כסף 
    מעותיך מספק:

מי באחריות  לו אפי'  מכרה   .
מחמת   בו  לחזור  יכול  איו 
סוף  סוף  אמרין  ולא  עסיקין 
למה  דייי  ואטרוחי  הדר  עליה 

    לן:
. שטר טירפא דא''ל אחוי טירפך

לך שיצאה השדה  מב''ד שכתבו 
    מידך בדין ותחזור עלי לטרוף:

לך זואשלם  וכל  מן שלא יצתה . 
עוררין  לא אשלם שהרבה  מידך 

    שאין זוכין בדין:
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    ְתִניִתיןמַ 

ים ּוֵמת,   לֹׁש ָנׁשִ ָהָיה ָנׂשּוי ׁשָ   ִמי ׁשֶ
ָתּה   תּוּבָ ל זֹו    ּכְ     ,ָמֶנה –ׁשֶ

ל זֹו     'ָמאַתִים –ְוׁשֶ
ל זֹו  לֹׁש ֵמאֹות,   -ְוׁשֶ   ׁשְ

  

א ָמֶנה ם ֶאּלָ ֶוה.    -חֹוְלִקין  :ְוֵאין ׁשָ ׁשָ   ּבְ
  

ם ָמאַתִים ל ָמֶנה     :ָהיּו ׁשָ ים  -ׁשֶ ִ     ,נֹוֶטֶלת ֲחִמׁשּ
ל ָמאַתִים     ,ׁשֶ

לֹׁש ֵמאֹות  ל ׁשְ ל ָזָהב.    -ְוׁשֶ ה ׁשֶ לֹׁשָ ה ׁשְ לֹׁשָ   ׁשְ
  

לֹׁש ֵמאֹות ם ׁשְ ל ָמֶנה   :ָהיּו ׁשָ ים  -ׁשֶ ִ     ,נֹוֶטֶלת ֲחִמׁשּ
ל ָמאַתִים      ,ָמֶנה –ְוׁשֶ

לֹׁש ֵמאֹות  ל ׁשְ ל ָזָהב.    -ְוׁשֶ ה ׁשֶ ָ ׁשּ   ׁשִ
  

יס,   ילּו ַלּכִ ִהטִּ ה ׁשֶ לֹׁשָ   ְוֵכן ׁשְ
יֲחתוּ      ,ּפִ

ְך ֵהן חֹוְלִקין -אֹו הֹוִתירּו    .  ּכָ
   

    ְּגָמָרא
ל ָמֶנה " ים  -ׁשֶ ִ   .  "נֹוֶטֶלת ֲחִמׁשּ
  

ָלִתין  ִאית ָלּה!  תְּ א הּוא ּדְ   ּוְתָלָתא ְוִתיְלתָּ
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
ָמֶנה".   ְך ּבְ ין ּוְדָבִרים ֵאין ִלי ִעּמָ ֲעַלת ָמאַתִים ְלַבֲעַלת ָמֶנה: "ּדִ כֹוֶתֶבת ּבַ   ּבְ

  
    ,ִאי ָהִכי

ל ָזָהב"ֵאיָמא ֵסיָפא:  לֹׁש ׁשֶ לֹׁש ׁשָ לֹׁש ֵמאֹות ׁשָ ל ׁשְ ל ָמאַתִים ְוׁשֶ   . "ׁשֶ
יָמ  ּה!  תֵּ ְך ִמיּנָ   א ָלּה: ָהא ָסְלַקתְּ ַנְפׁשָ

  
אי.  ְסִליִקי ַנְפׁשַ ין ּוְדָבִרים הּוא ּדִ ָאְמָרה ָלּה: ִמּדִ ּום ּדְ   ִמׁשּ

  
  
לֹׁש ֵמאֹות" ם ׁשְ ל    :ָהיּו ׁשָ ים  -ָמֶנה  ׁשֶ ִ     ,נֹוֶטֶלת ֲחִמׁשּ

ל ָמאַתִים      ,ָמֶנה –ְוׁשֶ
לֹׁש ֵמאֹות  ל ׁשְ ל   -ְוׁשֶ ה ׁשֶ ָ ׁשּ     . "ָזָהבׁשִ

  
ל ָמאַתִים "   ?!  "ָמֶנה -ׁשֶ

ִאית ָלּה!   ה הּוא ּדְ ָ ְבִעים ַוֲחִמׁשּ   ׁשִ
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
לֹׁש ֵמאֹות ֲעַלת ׁשְ כֹוֶתֶבת ּבַ   , ְלַבֲעַלת ָמאַתִים  ּבְ
ָמֶנה".      ֶכם ּבְ ין ּוְדָבִרים ֵאין ִלי ִעּמָ   ּוְלַבֲעַלת ָמֶנה: "ּדִ

  
  

קֹוד ַיֲעקֹבַרב  ַהר ּפְ ֵמיּה ּדְ  ִמּנְ ְ   ָאַמר:   ָרִביָנאִמׁשּ
א  י ְתִפיסֹות  -ֵריׁשָ תֵּ ׁשְ     ,ּבִ
י ְתִפיסֹות.   -ְוֵסיָפא  תֵּ ׁשְ   ּבִ

  
י ְתִפיסֹותֵר " תֵּ ׁשְ א ּבִ ָנְפלּו   - "יׁשָ ַחד ִזיְמָנא  ּדְ ה ּבְ ָ ְבִעין ַוֲחִמׁשּ     ,ׁשִ

ַחד ִזיְמָנא ה ּבְ ָ ִרים ַוֲחִמׁשּ     .ּוֵמָאה ְוֶעׂשְ
  
י ְתִפיסֹות" תֵּ ׁשְ ָנְפלּו    - "ֵסיָפא ּבִ ַחד ִזיְמָנא,    ּדְ ה ּבְ ָ ְבִעים ַוֲחִמׁשּ   ׁשִ

ַחד ִזיְמָנא.   ה ּבְ ָ ִרים ַוֲחִמׁשּ   ּוָמאַתִים ְוֶעׂשְ

  רש"י
  מתי' 

כו' מאתים  זו  ושל  מה  זו  ושלשתן  של   .
יומי   בתלתא  דאי  אחד  ביום  חתמו 

   הקודמת בשטר קודמת בגיבוי:
בשוה שוה  חולקות  שלשתן  כח  שהרי   .

   איכא מה: בשעבוד מה דבכולהו
מאתים שם  שעבוד  היו  מה  לבעלת  אין   .

אין   שי  במה  אבל  ראשון  במה  אלא 
    שעבוד לשטרה של מה:

    . בגמרא פריך עלה:וטלת חמשים
זהב דיר  שלש של  . שלשה דירי זהב וכל 

כדאמר   כסף  דירי  וחמשה  עשרים  זהב 
כחה  מאתים  ושל  מה:)  דף  (ב''מ  בהזהב 

במאתים שהרי    שוה  מאות  שלש  לבעלת 
    מאתים משועבדים לשטרה:

. מה ראשון משועבד  היו שם שלש מאות
לבעלת מאתים ולבעלת שלש   והשי  לכולן 

    מאות והשלישי לבעלת שלש מאות לבדה:
    . בגמ' פריך עלה:של מה וטלת חמשים

    . בגמ' מפרש לה:ושל מאתים מה
   . הם מאה וחמשים זוז:ששה של זהב

    . מעות לקות סחורה לשכר: סשהטילו לכי
חולקין הן  בשכר  כך  וטל  ואחד  כל אחד   .

    וההפסד לפי מעותיו:
  

  גמ' 
לה דאית  הוא  ותילתא  ותלתא  .  תלתין 

חלק   לה  אין  שהרי  מה  של  שליש  דהייו 
   במה שי:

במה עמך  לי  אין  ודברים  כשתבואי  דין   .
לדין לא אריב עמך במה המשועבד לך ולא  

בשביל חלקך  ובעלת  יתמעט  היא  הלכך  י 
    שלש מאות חולקות אותו:

. בעלת שלש מאות לבעלת מאתים  תימא לה
הא סליקת פשיך ממה ואין לך לחלק אלא  

   במה שי:
פשאי סליקת  ודברים  תתי מדין  לא   .

בשליחותי   לא  שגבתה  ומה  במתה  חלקי 
אי   חלקך  זו  טלה  לי  שתאמר  גבתה 
סילקתי עצמי מלריב עמה ומלמעט חלקה  

לגבות חצי המה בשעבוד  במ ידה  וגבר  ה 
בותר   עמך  לחלוק  עכשיו אי באה  שטרה 
ושעבודי   עמך  מלריב  עצמי  סילקתי  שלא 

   ושעבודך שוים:
לה דאית  הוא  דאוקימא  ע''ה  כיון  דהא   .

לחלוק   לה  אין  כו'  בכותבת בעלת מאתים 
במה   אבל  וחמשים  במאה  אלא  מעתה 

   שלישי אין לה כלום:
שמואל באמר  סיפא  שלש  .  בעלת  כותבת 

כלום   כתבה  לא  מאתים  ובעלת  כו'  מאות 
מאתים  בעלת  חולקות  ראשון  מה  הלכך 
ובעלת מה ומה שי חולקות בעלת מאתים  
כולה   שלישי  ומה  מאות  שלש  ובעלת 

    לבעלת שלש מאות:
אמר אלא  רביא  בכותבת  תוקמה  לא   .

לכתובתן   תפיסות שתפסו מטלטלין  בשתי 
בפעם מאתים  להן  מצאו  אלא    ולא  אחת 

   בשתי פעמים:
זימא בחד  ע''ה  להן  לדון  דפלו  ובאו   .

שהרי   בשוה  חולקות  להו  אמרין  עליהם 
   שעבוד שלשתן על מה:

זימא בחד  וחמשה  ועשרים  בעלת  ומאה   .
ע''ה  על  לריב  ובאת  כ''ה  גבתה  כבר  מה 
וחולקין  לכולה  משועבדים  ע''ה    הלכך 
אותן הרי ביד כל אחת חמשים והמותר אין  
של   דקאמר  הייו  בו  חלק  מה  לבעלת 
מאתים ושל שלש מאות שלשה שלשה של  

    זהב:
סיפא בשתי תפיסות כו' ומאתים ועשרים  

זימא בחד  כולן  וחמשה  יד  מיייהו  ע''ה   .
בו ובעלת מאתים שלא גבתה בתפיסה   שוין

ראשוה אלא עשרים וחמשה באה לריב על  
שיה על קע''ה ופלגי ע''ה בין שלשתן ומצא  
בעלת   בין  ומאה  חמשים  אחת  כל  ביד 
מאה  וחצי  מאות  שלש  ובעלת  מאתים 
מצאת  מאות  שלש  לבעלת  כולה  ששאר 
מה   מאתים  ושל  חמשים  וטלת  מה  של 

    ששה דירי זהב:ושל שלש מאות ק'' שהן 
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  ְנָיא: תַּ 
ַנת ז" י ָנָתןֹו ִמׁשְ   .  ַרּבִ

י   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵאּלּו,   י ָנָתן ּבְ ל ַרּבִ ָבָריו ׁשֶ   ֵאין ֲאִני רֹוֶאה ּדְ

א ֶוה.   ֶאּלָ ׁשָ   חֹוְלקֹות ּבְ
  
  

  רש"י
תן  ר'  דבריו של  רואה  אין אי 

לשלשה באלו דומה  זה  שאין   .
שהטילו לכיס דהתם שבח מעות 
שהשביחו מעותיהן שקלי הלכך 
אבל  מעותיו  לפי  יטול  אחד  כל 
הכא טעמא משום שיעבודא הוא 
לכתובתה  אחראין  כסיו  וכל 
משועבדין  המים  שלש  הלכך 
לבעלת מה כשאר חברותיה עד 
לפיכך  כתובתה  כל  שתגבה 

  חולקות בשוה:  
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ילוּ וְ  ִהטִּ ה ׁשֶ לֹׁשָ   .  "ֵכן ׁשְ
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
יס ֶזה ָמֶנה ְוֶזה ָמאַתִים   צג,ב ילּו ַלּכִ ִהּטִ ַנִים ׁשֶ ָכר ָלֶאְמַצע.^  - ׁשְ ָ    ַהׂשּ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ֵתיּה   ָרא ִמיּלְ ּבְ ה,  ִמְסתַּ ה ְועֹוֵמד ַלֲחִריׁשָ ׁשֹור ַלֲחִריׁשָ מּוֵאל ּבְ ׁשְ   ּדְ
ה ְועֹוֵמד ִלְטִביָחה ׁשֹור ַלֲחִריׁשָ   :  ֲאָבל ּבְ

   ,נֹוֵטל ְלִפי ְמעֹוָתיו -ֶזה 
  נֹוֵטל ְלִפי ְמעֹוָתיו.   -ְוֶזה 

  
  ָאַמר:  ַרב ַהְמנּוָנאוְ 

ה ְועֹוֵמד ִלְטִביָחה   ָכר ָלֶאְמַצע.   -ֲאִפיּלּו ׁשֹור ַלֲחִריׁשָ ָ   ַהׂשּ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
יס ֶזה ָמֶנה ְוֶזה ָמאַתִים " ילּו ַלּכִ ִהטִּ ַנִים ׁשֶ ָכר ָלֶאְמַצע  -ׁשְ ָ   . "ַהׂשּ

ה ְועֹוֵמד ִלְטִביָחה,   ׁשֹור ַלֲחִריׁשָ   ַמאי ָלאו ּבְ
ה!   ַרּבָ א ּדְ יּוְבתָּ   ְותְּ

  
  לֹא, 

ה.  ּבְ  ה ְועֹוֵמד ַלֲחִריׁשָ   ׁשֹור ַלֲחִריׁשָ
  

ה ְועֹוֵמד ִלְטִביָחה      ?ַמאי –ֲאָבל ׁשֹור ַלֲחִריׁשָ
   ,נֹוֵטל ְלִפי ְמעֹוָתיו -ֶזה 

  נֹוֵטל ְלִפי ְמעֹוָתיו?!   -ְוֶזה 
ָתֵני ֵסיָפא:  ּלֹו ְוִנְתָעְרבּו,  "ַאּדְ ׁשֶ ּלֹו ְוֶזה ּבְ ׁשֶ   ָלַקח ֶזה ּבְ

    , ְלִפי ְמעֹוָתיונֹוֵטל  -ֶזה 
  ,  "נֹוֵטל ְלִפי ָמעֹוָתיו -ְוֶזה 

ִדיֵדיּה:     ִליְפלֹוג ְוִליְתֵני ּבְ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ה,   :ּבַ ה ְועֹוֵמד ַלֲחִריׁשָ ׁשֹור ַלֲחִריׁשָ   ּבְ

ה ְועֹוֵמד ִלְטִביָחה ׁשֹור ַלֲחִריׁשָ    ,נֹוֵטל ְלִפי ְמעֹוָתיו -ֶזה   :ֲאָבל ּבְ
  י ְמעֹוָתיו! ְוֶזה נֹוֵטל ְלִפ 

  
  ָהִכי ַנִמי ָקָאַמר:

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ה,  : ּבַ ה ְועֹוֵמד ַלֲחִריׁשָ ׁשֹור ַלֲחִריׁשָ   ּבְ
ה ְועֹוֵמד ִלְטִביָחה  ׁשֹור ַלֲחִריׁשָ ַקח    -ֲאָבל ּבְ ּלָ ִמי ׁשֶ ה ּכְ ּלוֹ   ַנֲעׂשֶ ׁשֶ     ,ֶזה ּבְ

ּלֹו ְוִנְתָעְרבּו,  ׁשֶ   ְוֶזה ּבְ
  נֹוֵטל ְלִפי ְמעֹוָתיו  -ֶזה 

  נֹוֵטל ְלִפי ְמעֹוָתיו.   -ְוֶזה 
  

ַנן:  יס,  "תְּ ילּו ַלּכִ ִהטִּ ה ׁשֶ לֹׁשָ   ְוֵכן ׁשְ
ֲחתּו אֹו הֹוִתירּו  ְך ֵהן חֹוְלִקין  -ּפָ   .  "ּכָ

ֲחתּו"ַמאי ָלאו  ׁש,   - "ּפָ ֲחתּו ַמּמָ   ּפָ
ׁש?!   - "הֹוִתירּו"   הֹוִתירּו ַמּמָ

  
ר ֲאבּוּה ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

  לֹא, 
    זּוֵזי ֲחָדֵתי, - "הֹוִתירּו"

ֲחתּו" צּוִניָתא.  - "ּפָ יָרא ּדְ   ַאְסתֵּ

  רש"י
   . חולקין בשוה:השכר לאמצע
לחרישה שור שור  בהן  שלקחו   .

בו ואין חלקו של   לחרוש וחורשין
זה מועיל בלא חלקו של זה כלום 
שור  אבל  בשוה  חולקין  הלכך 
בבשר  והשביח  לחרישה 

    ושחטוהו:
כו' מעותיו  לפי  וטל  שהרי זה   .

דקט  והא  לאבריו  מתחלק 
רבותא  לחרישה  מקחן  ראשית 
דמעיקרא  דאע''ג  אשמועין 
חות  בשוה  דלמיפלג  אדעתא 
בבשר  דשבח  השתא  לשותפות 

וה לאבריו ושחטוהו  וא מתחלק 
   יטול איש לפי מעותיו:

בשלו זה  בריאים לקח  שוורים   .
   במאתים:

בשלו כחושים וזה  שוורים   .
   במה:

. דשור כחוש זה וטל לפי מעותיו
   אין עבודתו דומה לשל בריא:

בדידיה כשהטילו ליפלוג  אף   .
אחת   בהמה  ולקחו  מעות  לכיס 
לפי  וטל  זה  ולימא  יחלוקו 

   י מעותיו כו': מעותיו וזה וטל לפ
. וקתי כך פחתו פחתו ממש כו'

הן חולקין לפי המעות ותיובתא 
   דשמואל:

חדתי זוזים זוזי  שמטילין   .
עד  בהם  ושאו  ותו  ישים 
הם  ויוצאין  חדשים  שעשו 
לפי  חולקים  הלכך  בהוצאה 
המעות דכל חד מאי דיהיב שקיל 
על  יותר  הותירו  אם  אבל 

   החשבון השכר לאמצע:
דצו שפסלה יתאאיסתרי   .

המטבע ואין יוצאת בהוצאה ומי 
שיש לו מכה בפיסת רגלו מתחת 
ליה  דמעליא  שם  מהם  קושר 
דידהו  וצורתא  דידהו  חלודה 
כדאמרין במסכת שבת (דף סה.)  
הציית  שעל  בסלע  יוצאין 
ארעא  בת  ציית  מאי  ומפרש 
אחד  כל  וטל  בעין  דישו  דכיון 
פחתו  אם  אבל  שהטיל  כחשבון 

חמשי או  זה מפסיד מאה  זוז  ם 
שהשכר  מחצה  וזה  מחצה 

	וההפסד לאמצע:  	
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    ְתִניִתיןמַ 

ים ּוֵמת ע ָנׁשִ ָהָיה ָנׂשּוי ַאְרּבַ     :ִמי ׁשֶ
  

ה,   -ִראׁשֹוָנה ָה  ִנּיָ ְ   קֹוֶדֶמת ַלׁשּ
ה  ִנּיָ ית,   - ּוׁשְ ִליׁשִ ְ   ַלׁשּ

ית  ִליׁשִ   ָלְרִביִעית.   - ּוׁשְ
  

ַעת  -ְוִראׁשֹוָנה  ּבַ ה,  ִנׁשְ ִנּיָ ְ   ַלׁשּ
ה  ִנּיָ ית,   - ּוׁשְ ִליׁשִ ְ   ַלׁשּ

ית  ִליׁשִ   ָלְרִביִעית,   - ּוׁשְ
בּוָעה.   -ְוָהְרִביִעית  לֹא ׁשְ   ִנְפַרַעת ּבְ

  
ס  ן ַנּנָ   אֹוֵמר:   ּבֶ

ִהיא ַאֲחרֹוָנה  ֵני ׁשֶ ֶרת?   -ְוִכי ִמּפְ ּכֶ   ִנׂשְ
בּוָעה.   ׁשְ א ּבִ ַרע ֶאּלָ ּפָ   ַאף ִהיא לֹא תִּ

  
יֹום ֶאָחד ן ּבְ ָעה ַאַחת ָזְכָתה.   - ָהיּו יֹוְצאֹות ּכּוּלָ ּה ֲאִפיּלּו ׁשָ ל ַהּקֹוֶדֶמת ַלֲחֶבְרתָּ   ּכָ

  
עֹות.   ַלִים ׁשָ ירּוׁשָ   ְוָכְך ָהיּו ּכֹוְתִבין ּבִ

  
ָעה ַאַחת ׁשָ ן יֹוְצאֹות ּבְ     ,ָהיּו ּכּוּלָ

א ָמֶנהְוֵאין ׁשָ  ֶוה -  ם ֶאּלָ ׁשָ   .  חֹוְלקֹות ּבְ
  

    ְּגָמָרא
ְלִגי?   ַמאי ָקִמיּפַ   ּבְ

  
מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ

ּלוֹ     צד,א ֵאיָנּה ׁשֶ ֶדה ׁשֶ ְמֵצאת ַאַחת ֵמֶהן ׂשָ ּנִ גֹון ׁשֶ     .ּכְ
  

ְלִגי ַדם ְוָגָבה ָקִמיּפַ ּקָ ַעל חֹוב ְמאּוָחר ׁשֶ   : ּוְבּבַ
ָבה  ּגָ ֶ א ָסַבר: ַמה ׁשּ א ַקּמָ ּנָ ָבה,    -תַּ   לֹא ּגָ

ָבה   ּגָ ֶ ס ָסַבר: ַמה ׁשּ ָבה.   -ּוֶבן ַנּנָ   ּגָ
  

ר ֲאבּוּה ָאַמר  ַרב ַנְחָמן ה ּבַ   :  ַרּבָ
י ָעְלָמא כּוּלֵ ָבה   :ּדְ ּגָ ֶ ָבה,   -ַמה ׁשּ   לֹא ּגָ

ְכִסיף ְוָהָכא ּבְ  א תַּ ּמָ יַנן ׁשֶ ְלִגיָחְייׁשִ     :ָקִמיּפַ
ְכִסיף,  א תַּ ּמָ יַנן ׁשֶ   ָמר ָסַבר: ָחְייׁשִ

ְכִסיף.   א תַּ ּמָ יַנן ׁשֶ   ּוָמר ָסַבר: לֹא ָחְייׁשִ
  

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
יַנְייהוּ  א ּבֵ א ִאיּכָ יׁשָ ִ ֵיי ַקׁשּ ַאּבַ     :ּדְ

ָתֵני   אּדְ יׁשָ ִ ֵיי ַקׁשּ   :  ַאּבַ
ָאְמרּו " דֹוִלים,   -ְיתֹוִמים ׁשֶ   ּגְ

יםְוֵאין ָצִרי   .  "ְך לֹוַמר ְקַטּנִ
א  א ַקּמָ ּנָ א,   -תַּ יׁשָ ִ ֵיי ַקׁשּ ַאּבַ   ֵלית ֵליּה ּדְ

ס  א.  - ּוֶבן ַנּנָ יׁשָ ִ ֵיי ַקׁשּ ַאּבַ   ִאית ֵליּה ּדְ

  רש"י
  מתי' 

לשיה שבעת  אם הראשוה   .
באת  ואת  הואיל  טועת  שיה 

השבעי תחלה  שלא   ליטול  לי 
גבית משל בעלי כלום דלמא לא 
כשיעור  כסים  לי  משתייר 
כן   שלישית תאמר  ואף  כתובתי 
אבל  לשלישית  ורביעית  לשיה 
בשבועה  שלא  פרעת  הרביעית 
וכגון שהיתומים גדולים וקסבר 
הבא  רבן  אמרו  כי  תא  האי 
יפרע  לא  יתומים  מכסי  ליפרע 
קטים  ביתומים  בשבועה  אלא 

    :אמרו ולא בגדולים
כו' תפרע  לא  היא  ובגמ' אף   .
   מפרש פלוגתייהו במאי:

אחד ביום  יוצאות  כולן  . היו 
ומלמדות  לפיו  יוצאות  כלומר 

   שכולן כתבו ביום אחד:
שעה  לחברתה  הקודמת  כל 

   . בכתובתה:אחת
מפורשות זכתה השעות  אם   .

ביום  כתוב  באחת  כגון  בתוכן 
ובשיה  שלישית  בשעה  פלוי 

   בשעה רביעית וכן בכולן:
  

  גמ' 
אחת שמצאת  השלש כגון  מן   .

   שדות שגבו ג' שים ראשוות:
. שודע שגזלה שדה שאיה שלו

ויטלוה  בעלים  שיבואו  וסוף 
לגבות  רביעית  וכשבאה  ממה 
זו  רביעית באה  כתובתה משדה 
ועומדת לאמר למחר יבא הגזל 
ומצאתי  מידי  שדהו  ויטול 
קרחת רצוי שתשבעי שלא גבית 

   כתובתיך בחיי הבעל:
וגבה  שקדם  חוב מאוחר  ובבעל 
שגבה  מה  סבר  ת''ק  קמיפלגי 

גבה אם לא  תשבע  למה  הלכך   .
תחזור  מזו  ויטרוף  הגזל  יבא 
ממה  ותטול  הרביעית  על  היא 
רביעית  לה  דהויא  שגבתה  מה 

    חוב מאוחר:בעל 
. ואין ובן ס סבר מה שגבה גבה

לפיכך  עליה  חוזרת  השלישית 
   יכולה להשביעה:

.  דכולי עלמא מה שגבה לא גבה
מאי   טעמא  ס  דבן  ושבועה 
תכסיף  שמא  חיישין  דקסבר 
הרביעית הזאת את השדה שהיא 
גובה דכי חזיא דלא משבעין לה 
עילוה  שלישית  דהדרא  ידעא 

ולא שבידה  חיישא   כשיטלו מה 
לארעא  לאשבוחי  רביעית  הך 
לא  ות''ק  ואכלה  שמטה  אלא 

    חייש לשמא תכסיף:
ביייהו איכא  קשישא  . דאביי 

ולא  להשביעה  באים  והיתומים 
שלו  שאיה  שדה  במצאת 

    מיירי:
שאמרו ליפרע יתומים  הבא   . 

מהם לא יפרע אלא בשבועה אף 
    בגדולים אמרו: 
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  : הּוָנאַרב ַמר ָא 

ֵרי ַאֵחי     ,ָהֵני תְּ
ֵפי  ֲהֵדי ַחד  -ּוְתֵרי ׁשּותָּ יָנא ּבַ ִאית ְלהּו ּדִ     ,ּדְ

ֲהֵדיּה ְלִדיָנא,   ְייהּו ּבַ   ַוֲאַזל ַחד ִמיּנַ
,   לֹא ָמֵצי ִאיָדְך ְלֵמיַמר יִדי ַאתְּ ָבִרים ּדִ ַעל ּדְ   ֵליּה: ַאתְּ ָלאו ּבַ

ִליחּוֵתיּה ֲעַבד.   א ׁשְ   ֶאּלָ
  

  סּוָרא,  לְ  ַרב ַנְחָמןִאְקַלע 
ְווָנא ַמאי?  י ַהאי ּגַ ְיילּוִהי: ּכִ   ׁשָ

  
   ָאַמר ְלהּו:

  ִהיא:   ַמְתִניִתין
ה,   -ָהִראׁשֹוָנה " ִנּיָ ְ ַעת ַלׁשּ ּבַ   ִנׁשְ

ה  ִנּיָ ית,   - ּוׁשְ ִליׁשִ ְ   ַלׁשּ
ית  ִליׁשִ   .  "ָלְרִביִעית - ּוׁשְ

ית   ִליׁשִ ְ   לֹא ָקָתֵני,   -ְוִאיּלּו ִראׁשֹוָנה ַלׁשּ
   ?ַמאי ַטְעָמא

ִליחּוָתּה ָעְבָדה ׁשְ ּום ּדְ     .ָלאו ִמׁשּ
  

ֵמי?!     ִמי ּדָ
בּוָעה ְלֵמָאה,   -ָהָתם  בּוָעה ְלֶאָחד ּוׁשְ   ׁשְ
    !ָטֵעיְנָנא ְטֵפיָאַמר: ִאיּלּו ֲאָנא ֲהַואי,  -ָהָכא 

  
ָמָתא ָלא ִאיֵתיּה ּבְ א ּדְ     ,ְולֹא ֲאָמַרן ֶאּלָ

ָמָתא   ֵעי ֵליּה ְלֵמיֵתי -ֲאָבל ִאיֵתיּה ּבְ   . ִאיּבָ
  
  

  רש"י
שותפי ותרי  אחי  תרי תרי  או   .

   שותפי:
. ואזל חד מיייהו בהדיה לדיא

השותף  ויצא  השותפות  בדבר 
    חייב:

מצי למימר לא  חבירו  שותף   .
    לבעל הדין:

את דידי  דברים  בעל  לאו  .  את 
בדין זה שתחייב חברי אי אדין 

   עמך בחלקי:
לא  לשלישית  ראשוה  ואילו 

   . דתשבע לפי ששבעה:קתי
    . שיחזיר וידון:ולא אמרן

. האי שותף במתא אלא דלא הוה
    כשבא חבירו לדין: 
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יֹום ֶאָחד"[ ן ּבְ ָעה ַאַחת ָזְכָתה  - ָהיּו יֹוְצאֹות ּכּוּלָ ּה ֲאִפיּלּו ׁשָ ל ַהּקֹוֶדֶמת ַלֲחֶבְרתָּ   ]. "ּכָ
  

ַמר:    ִאתְּ
יֹום ֶאָחד ָטרֹות ַהּיֹוְצִאים ּבְ ֵני ׁשְ     :ׁשְ

  ָאַמר: חֹוְלִקין,  ַרב
מּוֵאלוּ  יֵני.   ׁשְ ַדּיָ   ָאַמר: ׁשּוָדא ּדְ
  

י ֵמִאיר,  ַרּבִ ָאַמר ּכְ   ֵליָמא ַרב ּדְ
ָאַמר:  ְרִתי"ּדְ   , "ֵעֵדי ֲחִתיָמה ּכָ

י ֶאְלָעָזר,      צד,ב ַרּבִ ָאַמר ּכְ מּוֵאל ּדְ   ּוׁשְ
ָאַמר:  ְרִתי.  "ּדְ   ֵעֵדי ְמִסיָרה ּכָ

  
  לֹא, 

י ֶאְלָעָזר,   ַרּבִ י ָעְלָמא ּכְ כּוּלֵ   ּדְ
ְלִגי:   ָהא ָקִמיּפַ   ְוָהָכא ּבְ

  ַרב ָסַבר: ֲחלּוָקה ֲעִדיָפא,  
יֵני ֲעִדיָפא.   ַדּיָ מּוֵאל ָסַבר: ׁשּוָדא ּדְ   ּוׁשְ

  
י ֶאְלָעָזר?!  ּוִמי ָמֵצית מֹוְקַמתְּ ֵליּה לְ  ַרּבִ   ַרב ּכְ

  :  ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָהָאַמר 
ין.   ֲהָלָכה ִגיּטִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ַרּבִ   ּכְ

יּה ּדְ  י ָאְמִריָתּה ַקּמֵ מּוֵאלּכִ ָטרֹות.  ׁשְ ׁשְ   , ָאַמר: ַאף ּבִ
ַרב ָסַבר ָלל ּדְ ָטרֹות   :ִמּכְ ׁשְ   לֹא!   -ּבִ

  
א:    ֶאּלָ

א וְרתָּ י ֵמִאיר,  -ַרב     :ְמַחּוַ ַרּבִ   ּכְ
מּוֵאל  י ֶאְלָעָזר.  -ְוׁשְ ַרּבִ   ּכְ

  
  ֵמיִתיֵבי: 

יֹום ֶאָחד " ָטרֹות ַהּיֹוְצִאים ּבְ ֵני ׁשְ   ,  "חֹוְלִקין -ׁשְ
מּוֵאל!  ׁשְ א ּדְ יּוְבתָּ   תְּ

  
מּוֵאל:    ָאַמר ְלָך ׁשְ

י     ?ָהא ַמּנִ
י ֵמִאיר ִהיא,    ַרּבִ

י ֶאְלָעָזר.  ַרּבִ ֲאָמִרי ּכְ   ַוֲאָנא ּדַ
  

י ֵמִאיר ַתב ְלֶאָחד ּוָמַסר ְלַאֵחר "ֵאיָמא ֵסיָפא:  - ִאי ַרּבִ ַסר לֹו ָקָנה -ּכָ מָּ   .  "ֶזה ׁשֶ
י ֵמִאיר אי ָקָנה?  - ְוִאי ַרּבִ   ַאּמַ

ְרִתי!   :ָהָאַמר   ֵעֵדי ֲחִתיָמה ּכָ
  

ֵאי ִהיא,   ּנָ   תַּ
ַתְנָיא:     ּדְ

  אֹוְמִרים:   ֲחָכִמיםוַ "
  ַיֲחלֹוקּו,  

ִליׁש   ָ ְרֶצה ַהׁשּ ּיִ ֶ ה -ְוָכאן ָאְמרּו: ַמה ׁשּ   . "ַיֲעׂשֶ
   

  

  רש"י
. מכר שדה אחת לשי ב' שטרות

    בי אדם ביום אחד:
דדייי עיי שודא  ראות  לפי   .

    יטילו הזכות והחובה: הדייין
ירה שודא כמו  השלכה  לשון   .

בימא (שמות  בים דמתרגם שדי 
    טו):

. לעין גט עדי כרבי מאיר דאמר
לעין  וכן  כריתות  עיקר  חתימה 
חתמו  שיהם  ואלו  השטרות 
ביום אחד ובמקום שאין כותבין 
שעות גלו דעתייהו דאין מקפידין 
זה  ואפילו  לחבירו  הקודם  על 

חה אין זה גובה שחרית וזה במ
שודא  מאי  הלכך  מזה  יותר 
אדם  אין  למימר  איכא  דדייי 
  יכול ליפות כחו של זה משל זה: 
אלעזר  כרבי  דאמר  ושמואל 

עדים דאמר עליו  שאין  אע''פ   .
גובה  עדים  בפי  שתו  אלא 
שאין  משועבדים  מכסים 
אלא   הגט  על  חותמין  העדים 
ימותו  שמא  העולם  תיקון  מפי 

לכו למדית הים עדי מסירה או י
והכא  עיקר  מסירה  עדי  אלמא 
יש לומר שמא האחד היה חביב 
ואת  לו  ומסרו  וקדם  יותר  עליו 
השי הטעה וכי לא ידעין ימא 
שודא דדייי לפי מה שהם רואים 
יותר  אצלו  רגיל  היה  מהם  מי 

    דשודא עדיפא מחלוקה:
. דקיימא דכולי עלמא כר' אלעזר

למימר  ואיכא  בגטין  כוותיה  לן 
חלוקה  למימר  ואיכא  שודא 

    ובהא פליגי:
   . אלמא חלוקה עדיפא:חולקין

היא שודא ר''מ  למימר  וליכא   .
   בחתימתו:
לאחד לו כתב  ולא מסר  . השטר 

עליה  עד שכתב שטר שי לאחר 
    ומסר לו:

כו' ר''מ  רבי ואי  לאו  אלא   .
שודא  למימר  ואיכא  אלעזר 
וקתי  חלוקה  למימר  ואיכא 

   פא:חולקין אלמא חלוקה עדי 
היא שודא תאי  למ''ד  איכא   .

חלוקה  למ''ד  ואיכא  עדיף 
   עדיפא:

כו' דגטין וחכ''א  פ''ק  בשלהי   .
וביקשו  והלך  לפלוי  מה  הולך 
למשלח  יחזרו  שמת  מצאו  ולא 
כו'  ליורשים  יחזרו  המשלח  מת 
יורשי משלח  יחלוקו  וחכ''א  עד 

ששתלחו מי  וכאן   ויורשי  לו 
יעשה  שליש  שירצה  מה  אמרו 
דהייו שליח יעשה אלמא שודא 

    עדיפא:
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יּה ִא  ר ָחָמאּדְ ּמֵ יְנהּו ְלִנְכָסּה לְ  ָרֵמי ּבַ ַתְבתִּ ר ָחָמאּכְ ַצְפָרא,   ָרִמי ּבַ   ּבְ

יְנהּו לְ  ַתְבתִּ ר ָחָמאְלאֹוְרָתא ּכְ   .  ָמר עּוְקָבא ּבַ
ר ָחָמאֲאָתא  יּה ּדְ  ָרִמי ּבַ תְלַקּמֵ ׁשֶ ִנְכָסא.   - ַרב ׁשֵ   אֹוְקֵמיּה ּבְ
יּה ּדְ  ָמר עּוְקָבאֲאָתא  ִנְכָסא.  אוֹ  - ַרב ַנְחָמןְלַקּמֵ   ְקֵמיּה ּבְ
תֲאָתא  ׁשֶ יּה ּדְ  ַרב ׁשֵ   ,  ַרב ַנְחָמןְלַקּמֵ

  ָאַמר ֵליּה: ַמאי ַטֲעָמא ֲעַבד ָמר ָהִכי?  
  ָאַמר ֵליּה: ּוַמאי ַטֲעָמא ֲעַבד ָמר ָהִכי?  

ָקֵדים.     ָאַמר ֵליּה: ּדְ
עֹות?!   ָכְתִביַנן ׁשָ ַלִים ָיְתִביַנן ּדְ ירּוׁשָ   ָאַמר ֵליּה: ַאּטּו ּבִ

א ָמ    ר ַמאי ַטְעָמא ֲעַבד ָהִכי?  ֶאּלָ
יֵני.   ַדּיָ   ָאַמר ֵליּה: ׁשּוָדא ּדְ

יֵני.   ַדּיָ   ָאַמר ֵליּה: ֲאָנא ַנִמי ׁשּוָדא ּדְ
יָנא    -ֲחָדא   ָאַמר ֵליּה: ּיָ ֲאָנא ּדַ     ,ּדַ

יָנא ּיָ    .ּוָמר ָלאו ּדַ
תֹוַרת ָהִכי ָאֵתית ָלּה.   -ְועֹוד  ָרא ָלאו ּבְ   ֵמִעיּקָ

  
  

ָא  ָטֵרי ּדְ ֵרי ׁשְ יּה ּדְ ָהְנהּו תְּ   ,  ַרב יֹוֵסףתּו ְלַקּמֵ
ִניָסן,   - ַחד  א ּבְ ַחְמׁשָ תּוב ּבְ   ֲהָוה ּכָ

ִניָסן ְסָתָמא.    -ְוַחד  יּה ּבְ תּוב ּבֵ   ֲהָוה ּכָ
ָכִסים.   ַרב יֹוֵסףאֹוְקֵמיּה  ּנְ ִניָסן ּבַ א ּבְ ַחְמׁשָ   ְלַההּוא ּדְ

  
  ָאַמר ֵליּה ִאיָדְך:  

    !ַוֲאָנא ַאְפִסיד?
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ְחּתֹוָנה,  ַאתְּ ָיְדָך ַעל ַה    תַּ

  . ִניָסן ַאתְּ ָעה ּבְ ִרים ְוִתׁשְ ר ֶעׂשְ   ֵאיָמא ּבַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
א ֵמ ^ ְוִנְכּתֹוב ִלי ָמר   צה,א יר ְוֵאיָלְך.  ִטיְרּפָ   ִאּיָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  . ִניָסן ַאתְּ ר ַחד ּבְ   ָיְכֵלי ְלֵמיַמר ְלָך: ַאתְּ ּבַ
  

יּה?   ְנתֵּ ּקַ   ַמאי תַּ
  

ָאה ַלֲהָדֵד  בּו ַהְרׁשָ   י. ִנְכתְּ

  רש"י
כו' חמא  בר  דרמי  ולא אמיה   .

שטר  תחלה  מסרה  למי  ודע 
   מתה:

. וכיון אטו בירושלים יתבין כו'
לכתוב  מקום  בי  הקפידו  דלא 
שעות גילו מהגם שאין הולכים 
ושיהם  ביום  לבו  הקודם  אחר 

    שוים:
הכי עבד  טעמא  מאי  מר  .  אלא 

   ולא אמר יחלוקו:
. כרבי אלעזר דאמר שודא דדייי

עדי מסירה כרתי ולי ראה שזה 
וקדמה  יותר  לה  חביב  היה 

    ומסרה לו תחלה:
י שודא . תיהוי דידא''ל אא מי

הדין  אי  שפסקתי  וכיון  דדייי 
מידו  להוציא  כח  לך  אין  שוב 
בשודא  זכאי  מב''ד  יצא  שהרי 

    דדייי:
דייא גלותא אא  ראש  פי  על   .
    והישיבה:

לה אתית  הכי  בתורת  לא לאו   .
שודא  משום  שלך  טעם  אמרת 
דקדים  משום  אלא  דדייי 
ובזו טעית  כרבי מאיר  בחתימה 

    דהא לאו בירושלים יתבין:
. של מכר שיצאו ההו תרי שטרי
  על שדה אחת: 

מר''ח טירפא לקוחות  לטרוף   .
   אייר שהרי מכרה לו באחריות:

    . לקוחות:יכלי למימר
את ביסן  חד  בר  ושטרך את   .

   קודם ושלא כדין טלה ממך:
    . דהאי:מאי תקתיה

להדדי הרשאה  יבקש כתבו   .
ביסן  חמשה  בר  חברו  מאת 

ויכתוב שטרו  לו  לו   וימסור 
לקוחות  לטרוף  עליו  הרשאה 
ואם יאמרו לו בר חד ביסן את 
אומר להם אי בא לטרוף בשביל 
שהרי  ביסן  חמשה  של  מעות 
לשיו מכרה באחריות ואי בא 
ואם  מכחו  עליכם  בהרשאה 
יאמרו לו הוא קדם ואת בר כ''ט 
בא  אי  להם  אומר  היית  ביסן 

    מחמת עצמי:
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    ְתִניִתיןמַ 

ֵדהּו,   ים ּוָמַכר ֶאת ׂשָ י ָנׁשִ תֵּ ָהָיה ָנׂשּוי ׁשְ   ִמי ׁשֶ
ָך",   ַלּלֹוֵקַח:ְוָכְתָבה ִראׁשֹוָנה  ין ּוְדָבִרים ֵאין ִלי ִעמְּ   "ּדִ

ה  ִנּיָ ְ     ,מֹוִציָאה ֵמַהּלֹוֵקַח     -ַהׁשּ
ה -ְוִראׁשֹוָנה  ִנּיָ ְ     .ִמן ַהׁשּ

  ִמן ָהִראׁשֹוָנה,   -ְוַהּלֹוֵקַח 
יֵניֶהם.   ָרה ּבֵ ׁשָ ֲעׂשּו ּפְ ּיַ   ְוחֹוְזרֹות ָחִליָלה ַעד ׁשֶ

  
ַעל חֹוב      ,ְוֵכן ּבַ

ֲעַלת חֹוב ה ּבַ ָ   .  ְוֵכן ִאׁשּ
  

    ָמָראּגְ 
ְתָבה ֵליּה    ַמאי ָהֵוי?   -ְוִכי ּכָ

  
  ְוָהַתְנָיא: 

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

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

ַמאי ָעְסִקיַנן ָדּה.   :ָהָכא ּבְ נּו ִמּיָ ּקָ ׁשֶ   ּבְ
  

ָדּה ְוִכי ָקנּו ִמ    ַמאי ָהֵוי?   -ּיָ
יִתי ְלַבְעִלי.   יָמא: ַנַחת רּוַח ָעׂשִ   תֵּ

ַנן:     ִמי לֹא תְּ
ה ָלַקח ִמן ָהִאיׁש וְ " ָ ֵטל -ָחַזר ְוָלַקח ִמן ָהִאׁשּ חֹו ּבָ   .  "ִמּקָ

ּתֹ :ַאְלָמא יִתי ְלַבְעִלי"!   :אַמרְיכֹוָלה ִהיא ׁשֶ   "ַנַחת רּוַח ָעׂשִ
  

אָאַמר  ַרב ֵזיָראָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
יָ     :אָלא ַקׁשְ

י ֵמִאיר,  -ָהא    ַרּבִ
י ְיהּוָדה.   -ָהא    ַרּבִ

  
ַתְנָיא:     ּדְ

  ְולֹא ָחְתָמה לֹו,   -ָלִראׁשֹון   בָכַת "
ִני  ֵ   ְוָחְתָמה לֹו,   - ַלׁשּ

ָתּה  תּוּבָ ָדה ּכְ     ,ִאיּבְ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .  ַרּבִ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ּתֹ יִתי ְלַבְעִלי,   :אַמרְיכֹוָלה ִהיא ׁשֶ   "ַנַחת רּוַח ָעׂשִ

ם ֶכם ָעַלי" ַאתֶּ   ?  ַמה ּלָ
  

י ָסַתם ָלּה ָהָכא  י ֵמִאיר - ְוַרּבִ ַרּבִ    ,ּכְ
י ְיהּוָדה?!   -ְוָסַתם ָלּה ָהָתם  ַרּבִ   ּכְ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

הּבִ  רּוׁשָ     ,ּגְ
  ל.  ְוִדְבֵרי ַהּכֹ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

י ֵמִאיר ִהיא,   ּה ַרּבִ   ּכּוּלָ
י ֵמִאיר ָהָתם   אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ ׁשְ   - ְוַעד ּכָ א ּבִ   ֵני ָלקֹוחֹות,  ֶאּלָ

ֵעי ָלְך ְלֶמיֱעַבד.   א ִאיּבָ ַנַחת רּוַח ָעְבַדתְּ ְלַקּמָ ָאְמִרי ָלּה: ִאי ִאיָתא ּדְ   ּדְ
לֹוֵקַח ֶאָחד  י ֵמִאיר מֹוֶדה,  -ֲאָבל ּבְ   ֲאִפיּלּו ַרּבִ

ַתב ֵליּה ְלַאֵחר.   -ּוַמְתִניִתין  ּכָ   ּדְ

  רש"י
  מתי' 

שדהו את  המשועבד ומכר   .
   לכתובות:
   . ששא תחלה:הראשוה

   . כשימות בעלה: השיה מוציאה
. וכן בעל חוב וכן אשה בעלת חוב

   מפרש בגמ':
  

  גמ' 
מידה בהכותב בשקו  ואמרי'   .

מידו מגופה  לאשתו דהיכא דקו
    של קרקע קו מידו:

בטל ואפי' מקחו  לגמרי  . משמע 
בתרא  ובבבא  הבעל  בחיי 
מוקמין לה באחת מאותן שלש 
שדות או ייחדה לה לכתובתה או 
או  הכתובה  בתוך  לה  כתב 

    שהכיסה לו שום משלה:
. שטר מכר על שדה כתב לראשון

    אחת:
. לא הודית באותו ולא חתמה לו

לוקח שי מכר וכתב שטר אחר ל
    על שדה אחרת וחתמה לו:

. אם אין שם בי אבדה כתובתה
אומר  הראשון  שהרי  חורין 

    החתי ליך מקום לגבות הימו:
. מן השי יכולה היא שתאמר כו'

   תגבה:
הכא ורבי למשיות  דסתמיהו   .

ובמס'   כר''מ  לן  סתם  בכתובות 
כר'  בטל  מקחו  לן  סתם  גיטין 

    יהודה:
פפא רב  מתי'  אמר  כשהיתה . 

גרושה ואחר כך כתבה לו ללוקח 
   כן:

אמר אשי  ביושבת רב  אפי'   .
כר''מ  סתמי  ותרוייהו  תחתיו 
האיש  מן  דלקח  דגיטין  ומתי' 
להכי  האשה  מן  ולקח  וחזר 
קאמר  לא  כאן  דעד  בטל  מקחו 
כתובתה  איבדה  בבריית'  ר''מ 
חזין  והא  לקוחות  בשי  אלא 
רוח  חת  עשתה  לא  דבראשון 

צית למימר כי לבעלה הלכך לא מ
עשיתי  רוח  חת  לשי  חתמה 

    לבעלי:
דאשמעין ומתיתין דהכא   .

    מיה חתימתה קיימת:
לזה בדכתב קודם  לאחר  הבעל   .

    ולא חתמה לו ולזה חתמה:
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  ַנן ָהָתם:  תְּ 
ֵני חֹוִרין,  " ׁש ְנָכִסים ּבְ ּיֵ ָמקֹום ׁשֶ ִדים ּבְ ָכִסים ְמׁשּוְעּבָ   ֵאין ִנְפָרִעין ִמּנְ

  . (גיטין מח:) "ַוֲאִפיּלּו ֵהן ִזיּבּוִרית
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
ֵני ָחֵרי ּדּוף ּבְ תַּ     ,ִאיׁשְ

ִליְטרֹוף ֵדי?   ַמהּו ּדְ ְעּבְ ׁשַ   ִמּמְ
  

ַמע:  א ׁשְ   תָּ
ַתב  "     ,ְולֹא ָחְתָמה לוֹ  -ָלִראׁשֹון   ּכָ

ִני  ֵ   ְוָחְתָמה לֹו,   - ַלׁשּ
ָתּה,   תּוּבָ ָדה ּכְ   ִאיּבְ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . "ַרּבִ
ךְ  ְעתָּ ֵדי :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ְעּבְ ׁשַ ֵני ָחֵרי ָטֵריף ִמּמְ ּדּוף ּבְ תַּ ֵ  - ִאיׁשְ ָתּה ִמׁשּ תּוּבָ ָדה ּכְ ִאיּבְ     ,ִניְנִהי ּדְ

י!   יְגּבֵ   ֵמִראׁשֹון ִמיָהא תִּ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    :  ַרב ַנְחָמן ּבַ
ָדה"ַמאי     ?"ִאיּבְ

ִני.   ֵ ָדה ִמׁשּ   ִאיּבְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָבר ּדָ ׁשּובֹות ּבַ י תְּ תֵּ    :ׁשְ

ָדה"ּדְ   -ֲחָדא  ַמע.  "ִאיּבְ   ְלַגְמֵרי ַמׁשְ
  

ְנָיא:    ְועֹוד תַּ
ַנִים, "     ָלָוה ִמן ָהֶאָחד ּוָמַכר ְנָכָסיו ִלׁשְ

ָך" ין ּוְדָבִרים ֵאין ִלי ִעמְּ ִני: "ּדִ ַעל חֹוב ְללֹוֵקַח ׁשֵ     – ְוָכַתב ּבַ
לּום,     ֵאין לֹו ַעל לֹוֵקַח ִראׁשֹון ּכְ

י ְלָך ָמקֹום ִלְגּבֹות ֵהיֶמּנוּ  ְחתִּ כֹול לֹוַמר: ִהּנַ ּיָ ֵני ׁשֶ   !  "ִמּפְ
  

ָיַדִים.  189189189189 יּה ּבְ ַאְפִסיד ַנְפׁשֵ   ָהָתם ִאיהּו ּדְ
  

ילְ  רַרב ֵייָמ ָאַמר ֵליּה      :ַרב ַאׁשִ
ָכל יֹום,      צה,ב ים ּבְ   ְוָהא ַמֲעׂשִ

ִנין,  ִנין ְוַקׁש ְלָחֵמׁש ׁשְ ר ׁשְ יָסא ְלַחְבֵריּה ְלֶעׂשֶ ְרּדֵ ן ֵליּה ּפַ ּכֵ ִמיׁשְ ְבָרא ּדְ ַההּוא ּגַ   ּדְ
ַנן ְוָכְתבּו ֵליּה  ַרּבָ ְייהּו ּדְ א :ַוֲאָתא ְלַקּמַ   !  ִטיְרּפָ

  
ְייהּו,   ְפׁשַ ַאְפִסידּו ַאּנַ   ָהָתם ַנִמי ִאיְנהּו הּוא ּדְ

ִקיׁש  יָסא ֲעִביד ּדְ ַפְרּדֵ ָהוּו ָיְדִעי ּדְ יָון ּדְ     ,ּכֵ
ן.   ֵעי ְלהּו ְלִמיְזּבַ   לֹא ִאיּבָ

  
  ְוִהְלְכָתא:  

ֵני ָחֵרי  ּדּוף ּבְ תַּ ֵדי.   -ִאיׁשְ ְעּבְ ׁשַ   ָטְרָפא ִמּמְ
  
  

 
  .קלו ח תופסות .אבר יר בד  ךשמה – י" שר 189

  רש"י
חרי בי  לאחר .  אישתדוף 

   שלקחו הלקוחות:
    . תקלקלו:אישתדוף

תגבי מיהא  שהרי מראשון   .
שהיח  במקום  זכותה  תקלקל 
    לה לגבות והוה ליה כאישתדוף:

    . דמראשון לא תגבה:ועוד תיא
הכי גרסין התם איהו דאפסיד 

לה אפשיה וכולה רבא קאמר   .
כתובתה  איבדה  מאי  תימא  לא 
משי דאף מראשון איבדה אפ''ה 

 בי לא  אישתדוף  מיה  פשוט 
דהתם  ממשעבדי  טריף  לא  חרי 
היא דאבדה כתובתה והא דקתי 
אין לו על לוקח ראשון כלום חד 
גבי  הדר  דלא  האי  הוא  טעמא 
מהראשון משום דאפסיד פשיה 
ודברים  דין  לשי  שכתב  בידים 
  אין לי עמך ולא דמי לאישתדוף: 

יום בכל  מעשים  דדייין והא   .
דאשתדוף  דכיון  חרי   דין  בי 

   טריף ממשעבדי:
   . כרם:פרדיסא

שים עשר לעשר  שיאכלה   .
שים ותחזור לבעלים בלא מעות 
אילין  שיא  במשלם  ליה  דכתב 

    תיפוק ארעא דין בלא כסף:
   . הזקין:וקש

אפשיה אפסיד  לוקח איהו   .
שלקח שדה מיד זה שמשכן כרם 

    זה באחריות לאוכלו י' שים:
דקיש מלוהעביד  והדר  על   . 

  הלקוחות: 
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ֵייַמר ָא    : ַאּבַ

    ,ֵליךְ     – "ְנָכַסי 
  ִלְפלֹוִני",   -ְוַאֲחַרִיְך 

ת  ַעל   :ְוָעְמָדה ְוִניּסֵ     ,לֹוֵקַח ָהֵוי    -ּבַ
ַעל  ְמקֹום ּבַ לּום.   - ְוֵאין ְל"ַאֲחַרִיְך" ּבִ   ּכְ

  
ַמאן?     ּכְ

  
א,   ּנָ י ַהאי תַּ   ּכִ

ַתְנָיא:     ּדְ
   ,ֵליךְ     – ְנָכַסי "

  ִלְפלֹוִני",   -ְוַאֲחֶריָך 
  ָיַרד ָהִראׁשֹון ּוָמַכר,  

ִני  ֵ קֹוחֹות,   -ַהׁשּ ד ַהּלָ   מֹוִציא ִמּיַ
ְבֵרי  יּדִ   .  ַרּבִ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
יר ִראׁשֹון ּיֵ ִ ׁשּ א ַמה ׁשֶ ִני ֶאּלָ ֵ   .  "ֵאין ַלׁשּ

  
ֵיי ָהִכי?    !ּוִמי ָאַמר ַאּבַ

ֵייְוָהָאַמר    : ַאּבַ
ע ָערּום" ֵאיֶזהוּ    ?  ):סוטה כ( "ָרׁשָ

ְמִליֵאל!   ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ ְנָכִסים ּכְ יא ֵעָצה ִלְמּכֹור ּבִ ִ ׂשּ   ֶזה ַהּמַ
  

א?  ׂשֵ יּנָ   ִמי ָקָאַמר תִּ
את" ָקָאַמר.   ֵ   "ִנׂשּ

  
  

ֵייְוָאַמר    : ַאּבַ
    ,ֵליךְ     – "ְנָכַסי 

    .ִלְפלֹוִני" -ְוַאֲחַרִיְך 
   ,ּוָמְכָרה
קֹוחוֹ   -ּוֵמָתה  ד ַהּלָ ַעל מֹוִציא ִמּיַ   ת.  ַהּבַ

ַעל,   -ְו"ַאֲחַרִיְך"  ד ּבַ   ִמּיַ
ד "ַאֲחַרִיְך" -ְולֹוֵקַח  לֹוֵקַח.   -  ִמּיַ יָדא ּדְ הּו ּבִ   ּומֹוְקִמיַנן ְלכּוּלְ

  
ְתַנן:  ָנא ֵמָהא ּדִ   ַמאי ׁשְ

יֵניֶהן" ָרה ּבֵ ׁשָ ֲעׂשּו ּפְ ּיַ   ?  "ְוחֹוְזרֹות ָחִליָלה ַעד ׁשֶ
  

הּו,   -ָהָתם  ֵסיָדא ְלכּוּלְ   ִאית ְלהּו ּפְ
ֵסיָדא.    לֹוֵקַח הּוא  -ָהָכא  ִאית ֵליּה ּפְ   ּדְ

  
יּה ּדְ  ַרְפָרםֲאַזל  ַמֲעָתא ַקּמֵ יָאַמר ִלׁשְ   ,  ַרב ַאׁשִ

ֵיי ָהִכי?     !ִמי ָאַמר ַאּבַ
ֵייְוָהָאַמר    : ַאּבַ

    ,ֵליךְ     – "ְנָכַסי 
  ִלְפלֹוִני",   -ְוַאֲחַרִיְך 

ת  ַעל  -ָעְמָדה ְוִניּסֵ ְמקֹום ּבַ ַעל לֹוֵקַח ָהֵוי ְוֵאין ְל"ַאֲחַרִיְך" ּבִ לּום! -ּבַ    ּכְ
    

  ָאַמר ֵליּה: 
נּוָיה,   -ָהָתם  ִהיא ּפְ ׁשֶ ָאַמר ָלּה ּכְ   ּדְ
ִהיא ְנׂשּוָאה.      -ָהָכא  ׁשֶ ָאַמר ָלּה ּכְ   ּדְ

  ִליְקֵני,   - "ַאֲחַרִיְך"  :ַמאי ָקָאַמר ָלּה 
ַעל    לֹא ִליְקֵני.  -ּבַ

  רש"י
. אמר לפויה כסי ליך כסי ליך

   ואחריך לפלוי:
תא האי  דאמר  כי  כר''ש   .

   מכירתו מכירה:
כסי ליך כו' לקמן ואמר אביי   .

בתרייתא  שמעתא  להא  מוקמי 
    באומר לשואה:

הלוקח מיד  מוציא  אם הבעל   .
לזכות  הוא  יכול  עמו  לדון  בא 

   בדין שהוא לוקח ראשון:
. יכול להוציא מיד הבעל ואחריך

לאחריך  אין  אביי  אמר  דכי 
לה  שתן  כלום  הבעל  במקום 
כשהיא פויה ויסת אבל באומר 
ליקי  אחריך  לה  ה''ק  לשואה 

   בעל לא ליקי:
. כר''ש דאמר ולוקח מיד אחריך

    דמכירת הראשון מכירה:
דלוקח בידא  לה  אין ומוקמין   .

ב''ד זקקין [בפעם הזאת אם בא 
מיד הלוקח שאין הפעם להוציאן  

מתחלה  לראשוה  דומה  הזאת 
מכח   זה  לוקח  להם  שכס 
מכירת האשה ומיד האשה יכול 
ראשון  לקחתי  אי  לטעון  הבעל 
אחריך  מיד  שהוציאן  בזו  אבל 
שאין הבעל זוכה אצלו בדין אין 
לבעל כדקאמר  זקקין]  דין  בית 

   טעמיה לקמיה:
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ַעל חֹוב"   .  "ְוֵכן ּבַ
  

ָנא:    תָּ
ֵני ָלקֹוחֹות" ַעל חֹוב ּוׁשְ     , ְוֵכן ּבַ

ֲעַלת חֹוב ה ּבַ ָ ֵני ָלקֹוחֹות  ְוֵכן ִאׁשּ   . "ּוׁשְ
   

        הדרן עלך מי שהיה נשוי הדרן עלך מי שהיה נשוי הדרן עלך מי שהיה נשוי הדרן עלך מי שהיה נשוי 

  רש"י
   

. ראובן וכן בעל חוב ושי לקוחות
ון מה ולו שתי שדות ושה בשמע 

וזו  בחמשים  זו  לשים  ומכרן 
שי  ללוקח  ב''ח  וכתב  בחמשים 
דין ודברים אין לי עמך ב''ח וטל 
לומר  אין  וכאן  הראשון  מיד 
הימו  שתגבה  מקום  החתי 
ולוקח  שתיהן  כגד  חובו  שהרי 
וב''ח  השי  מיד  מוציא  ראשון 
זו מן הראשון  ומוציא אף  חוזר 

ין חלילה ולוקח שי מב''ח וחוזר
   עד שיעשו פשרה:

חוב בעלת  אשה  לה וכן  שהיה   .
חוב כתובתה על בעלה ומכר שתי 
בשיהם  ואין  לשים  שדותיו 
לשי  וכתבה  כתובתה  כדי  אלא 
האשה  עמך  לי  אין  ודברים  דין 
מוציאה מיד לוקח ראשון והוא 
הראשון  מן  והאשה  השי  מן 
ראשון  ולוקח  האשה  מן  והשי 

  :  מיד השי וחוזרין חלילה

    

	 	


