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דוּרה
גְּ ָמ ָרא ְס ָ

מסכת כתובות פרק י' – " ִמי ֶשׁ ָהיָה נָ שׂוּי"
 .1צ ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
שוּי ׁ ְש ֵּתי נָ ׁ ִשים ו ֵּמת,
ִמי ׁ ֶש ָהיָ ה נָ ׂ
אשוֹ נָ ה  -קוֹ ֶד ֶמת ַל ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה,
ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה  -קוֹ ְד ִמין ְליוֹ ְר ׁ ֵשי ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה.
וְ יוֹ ְר ׁ ֵשי ָה ִר ׁ
שא ׁ ְשנִ ָ ּיה ו ֵּמת הוּא – ׁ ְשנִ ָ ּיה,
אשוֹ נָ ה ו ֵּמ ָתה ,נָ ָ ׂ
שא ֶאת ָה ִר ׁ
נָ ָ ׂ
יה  -קוֹ ְד ִמין ְליוֹ ְר ׁ ֵשי ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה.
וְ יוֹ ְר ׁ ֶש ָ

גְּ ָמ ָרא
אשוֹ נָה ֵי ׁש לָ ּה ,וְ ַה ׁ ּ ְש ִנ ָ ּיה ֵאין לָ ּה" –
"ה ִר ׁ
"ה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה קוֹ ֶד ֶמת ַל ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה" וְ לֹא ָק ָתנֵיָ :
ִמדְּ ָק ָתנֵיָ :
ִמ ְּכלָ ל דְּ ִאי ָק ְד ָמה ׁ ּ ְש ִנ ּיָה וְ ָתפְ ָסה  -לֹא ַמ ּ ְפ ִקינַן ִמי ָ ּנ ּה.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה:
ַ ּב ַעל חוֹ ב ְמאו ָּחר ׁ ֶש ָ ּק ַדם וְ גָ בָ ה ַ -מה ׁ ּ ֶש ָ ּגבָ ה ָ ּגבָ ה.
לְ עוֹ לָ ם ֵא ָימא לְ ָךַ :מה ׁ ּ ֶש ָ ּגבָ ה  -לֹא ָ ּגבָ ה,
ו ַּמאי "קוֹ ֶד ֶמת"  -לְ גַ ְמ ֵרי ָק ָתנֵי,
ְּכ ִד ְת ַנן:
" ֵ ּבן קוֹ ֵדם ְל ַבת" )בבא בתרא קטו.(.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
"אם ָק ְד ָמה ׁ ְש ִנ ּיָה וְ ָתפְ ָסה ֵ -אין מוֹ צִ ִיאין ִמ ּי ָָד ּה" –
ִמדְּ לֹא ָק ָתנֵיִ :
ִמ ְּכלָ ל דְּ ִאי ָק ְד ָמה ׁ ְש ִנ ּיָה וְ ָתפְ ָסה ַ -מ ּ ְפ ִקי ַנן ִמי ּנ ָּה.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה:
ַ ּב ַעל חוֹ ב ְמאו ָּחר ׁ ֶש ָ ּק ַדם וְ גָ בָ ה ַ -מה ׁ ּ ֶש ָ ּגבָ ה לֹא ָ ּגבָ ה.

צ,ב

לְ עוֹ לָ ם ֵא ָימא לְ ָךַ :מה ׁ ּ ֶש ָ ּגבָ ה ּ ָ -גבָ ה,
אשוֹ נָ ה",
יה קוֹ ְד ִמין ְליוֹ ְר ׁ ֵשי ָה ִר ׁ
וְ ַאי ְֵידי דְּ ָתנָאְ ׁ " :שנִ ָ ּיה וְ יוֹ ְר ׁ ֶש ָ
אשוֹ נָ ה קוֹ ֶד ֶמת ַל ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה".
ָּתנָא נ ִַמיָ " :ה ִר ׁ

רש"י
מתי'
מי שהיה שוי :יורשי
הראשוה .אם מתו שיו אחריו
עד שלא הספיקו לגבות:
שא ראשוה ומתה .בחייו שא
שיה ומת הוא ויורשי הראשוה
באין ותובעין כתובת בין דכרין
כמו ששיו )לעיל דף ב (:בין
דכרין דיהויין ליכי מיאי כו' או
רוצים לחלוק ירושת אביהם:
שיה ויורשיה קודמין .שהיא
בעלת חוב אבל ראשוים באין
לירש את אביהן דהא איון
ירתון תן לפיכך פורעין את
החוב תחילה והשאר ירושה:
גמ'
מדקתי .לישא דקודמת ולא
קתי כו' .ועל כרחך כשאין שם
אלא כדי כתובה אחת קאמר
דאי לא מאי פקא מיה
דקודמת:
ש''מ .קודמת לכתחילה אבל אם
קדמה שיה ותפסה לא מפקין
מיה:
לגמרי .שאין לשיה כלום:
כדתן בן קודם לבת .ועל כרחך
קודם לגמרי הוא:
איידי .דבעי למיתי סיפא שיה
ויורשיה לישא דקודמין ולא
שייך למיתי בה אם קדמו
ותפסו אין מוציאין מידם דהא
ודאי מוציאין אם תפסו והחזיקו
בקרקע דהא כסי אישתעבוד
לשטר דבעל חוב:
תא מי .רישא לישא
דלכתחילה קודמת ולא תא אם
קדמה ותפסה אין מוציאין:

"מי ֶשׁ ָהיָה נָ שׂוּי"
מסכת כתובות פרק י' – ִ
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 .2צ ,ב
שא ׁ ְשנִ ָ ּיה ו ֵּמת הוּא – ׁ ְשנִ ָ ּיה,
אשוֹ נָ ה ]ו ֵּמ ָתה ,נָ ָ ׂ
שא ֶאת ָה ִר ׁ
"נָ ָ ׂ
אשוֹ נָ ה"[.
יה  -קוֹ ְד ִמין ְליוֹ ְר ׁ ֵשי ָה ִר ׁ
ש
ׁ
ר
וְ יוֹ ְ ֶ ָ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה ְּתלָ ת:
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהַ :א ַחת ְ ּב ַח ּיָיו וְ ַא ַחת ְ ּבמוֹ תוֹ  -י ֵׁש לָ ֶהן ְּכתו ַ ּּבת ְ ּבנִין דִּ כְ ִרין,
ְישינַן לְ ִאינְצ ּויֵי.
וְ לָ א ָחי ׁ ִ
ִמ ּ ַמאי?
אשוֹ נָ ה" ִ -מ ְיקדָּ ם הוּא דְּ ָק ְד ִמי,
יה  -קוֹ ְד ִמים ְליוֹ ְר ׁ ֵשי ִר ׁ
ִמדְּ ָק ָתנֵיְ ׁ " :שנִ ָ ּיה וְ יוֹ ְר ׁ ֶש ָ
ָהא ִא ָּיכא ָ ׁ -ש ְקלִ י.
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ָּהְּ :כתו ָ ּּבה  -נ ֲַע ֵׂשית מוֹ ָתר לַ ֲחבֶ ְר ָּת ּה.
ִמ ּ ַמאי?
"אם י ֵׁש ׁ ָשם מוֹ ַתר דִּ ינָר".
ִמדְּ לֹא ָק ָתנֵיִ :
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ָּהְּ :כתו ַ ּּבת ְ ּבנִין דִּ כְ ִרין  -לָ א ָט ְרפָ ה ִמ ּ ְמ ׁ ַש ְע ְ ּב ֵדי.
אשוֹ נָה וְ לִ ְט ְרפִ ינְה ּו לִ בְ נֵי ׁ ְש ִנ ָ ּיה.
דְּ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ִּתיןָ :ט ְרפָ ה ִמ ּ ְמ ׁ ַש ְע ְ ּב ֵדי  -לֵ ית ּו ְ ּבנֵי ִר ׁ
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ַא ׁ ִשי:
ִמ ּ ַמאי?
דִּ לְ ָמא לְ עוֹ לָ ם ֵא ָימא לְ ָך ַא ַחת ְ ּב ַח ּיָיו וְ ַא ַחת ְ ּבמוֹ תוֹ ֵאין לָ ֶהן ְּכתו ַ ּּבת ְ ּבנִין דִּ כְ ִרין!
ו ַּמאי "קוֹ ְד ִמין"?
לְ נ ֲַחלָ ה ָק ָתנֵי.
אשוֹ נָ ה"  -לָ ּ ָמה לִ י?
וְ כִ י ֵּת ָימא" :יוֹ ְר ׁ ֵשי ָה ִר ׁ
יה",
"שנִ ָ ּיה וְ יוֹ ְר ׁ ֶש ָ
ַאי ְֵידי דְּ ָתנָאְ ׁ :
אשוֹ נָ ה".
"ליוֹ ְר ׁ ֵשי ָה ִר ׁ
ָּתנָא נ ִַמיְ :
ו ְּד ָק ָא ְמ ַר ְתְּ " :כתו ָ ּּבה נ ֲַע ֵׂשית מוֹ ָתר לַ ֲחבֶ ְר ָּת ּה" –
דִּ לְ ָמא לְ עוֹ לָ ם ֵא ָימא לְ ָךֵ :אין ְּכתו ָ ּּבה נ ֲַע ֵׂשית מוֹ ָתר לַ ֲחבֶ ְר ָּת ּה,
וְ ָהכָ א הוּא דְּ ִא ָּיכא מוֹ ַתר דִּ ינָר!

רש"י
שמע מיה אחת בחייו ואחת
במותו יש להן .לראשוים
כתובת בין דכרין ולא אמרין כי
תקון בין דכרין היכא דמתו
שתיהן בחייו וכתובת האחת
מרובה משל חברתה אלו וטלין
כתובת אמן ואלו וטלין כתובת
אמן והשאר חולקין בשוה
דהשתא אתו תרוייהו בתורת
בין דכרין שהוא ירושת האב
ולא אתי לאיצויי אבל אחת
בחייו ואחת במותו דיורשי שיה
באין על כתובת אמן בתורת
ירושת חוב אמן ולא מאביהם
באה להם ובי ראשוה באין
ליטול חלק יתר מכח ירושת האב
דהא ירתון תן לא שקלי דלמא
אתו לאיצויי ולומר לא תטלו
בירושת אביו יותר ממו הא לא
אמרין:
כתובה עשית מותר לחברתה.
דאע''ג דלא תקון כתובת בין
דכרין אא''כ יש מותר על שתי
הכתובות דיר דלא מיעקרא
חלה דאורייתא כדתן בפרקין
ופרשין טעמא בפרק ערה
שתפתתה )לעיל דף ב (:הי
מילי כי מתו שתיהן בחייו
דתרוייהו אתו בתורת בין דכרין
אבל אחת בחייו ואחת במותו
שהשיה גבית בתורת חוב אין
לך ירושה גדולה מזו ולא
מיעקרא חלה דאורייתא
שכשמת פלו כסים לפי יורשין
וכשיצא שטר חוב על אביהן אלו
ואלו עושין מצוה לפרוע חובת
אביהן והיא היא ירושתן לפיכך
כתובה זו עשית כמותר לירושה
וגובין בי הראשוה כתובת בין
דכרין:
]לא טרפי ממשעבדי .דלא תימא
יתבון תן ובעל חוב הוו
ושעבודם קודם ויטרפו מבי
השיה שהן בעלי חובות
מאוחרין אלא יורשין הן וירתון
תן ולא גבו ממשעבדי[:
ומאי קודמין .דמשמע הא אי
איכא מידי למשקל בתרייהו
שקלו:
קודמין לחלה .לא שיטלו
הראשוים אחריהם כתובת אמן
אלא יטלו אחריהם חלקם
במותר כדרך חולקי ירושה:
יורשי הראשוה למה לי .דקרו
להו יורשי ראשוה הלא לא
מכחה ולא מתקתה הן באין
לירש ואמאי קתי סיפא ליורשי
הראשוה:
הכי גרסי' איידי דתא שיה
ויורשיה תא מי ליורשי
הראשוה .איידי דקרי להו לבי
שיה יורשי האם דאיהו מיה
קא ירתי קריהו לבי ראשוה
מי על שם יורשיה ולאו משום
דמדידה קא ירתי אלא שמא
בעלמא כלומר לבי הראשוה:
והכא בדאיכא מותר דיר.
קאמר אי האי קודמין ליורשי
הראשוה קודמין לכתובת בין
דכרין הוא איכא לאוקומה
בדאיכא מותר דיר ואע''ג דלא
תי אם יש שם מותר דיר הא
קתי לה לקמן היה שם מותר
דיר כו' ותרתי זימי לא
איצטריך למיתי:
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דוּרה
גְּ ָמ ָרא ְס ָ
"וְ ַא ַחת ְ ּב ַח ּיָיו וְ ַא ַחת ְ ּבמוֹ תוֹ ".

 .3צ ,ב – צא ,א

ַּת ּנ ֵָאי ִהיא,
דְּ ַת ְניָא:
ּ
" ֵמת ּו ַא ַחת ְ ּב ַח ָייו וְ ַא ַחת ְ ּבמוֹ תוֹ :
ֶ ּבן נַ ָ ּנס אוֹ ֵמר:
אשוֹ נָ ה לוֹ ַמר ִל ְבנֵ י ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיהּ ְ :בנֵ י ַב ֲע ַלת חוֹ ב ַא ֶּתםְ ,טל ּו ְ ּכתו ַ ּּבת ִא ְּמ ֶכם ו ְּצאוּ.
יְ כוֹ ִלין ְ ּבנֵ י ָה ִר ׁ
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ְ ּכ ָבר ָק ְפ ָצה נַ ֲח ָלה ִמ ִ ּל ְפנֵ י ְ ּבנֵ י ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ,וְ נָ ְפ ָלה ִל ְפנֵ י ְ ּבנֵ י ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה".
ַמאי לָ או ְ ּב ָהא ָקא ִמ ּ ַיפלְ גִ י:
דְּ ָמר ָסבַ רַ :א ַחת ְ ּב ַח ּיָיו וְ ַא ַחת ְ ּבמוֹ תוֹ  -י ֵׁש לָ ֶהן ְּכתו ַ ּּבת ְ ּבנִין דִּ כְ ִרין,
ו ָּמר ָסבַ רַ :א ַחת ְ ּב ַח ּיָיו וְ ַא ַחת ְ ּבמוֹ תוֹ ֵ -אין לָ ֶהן ְּכתו ַ ּּבת ְ ּבנִין דִּ כְ ִרין.
ָא ַמר ַר ָ ּבה:
ַא ׁ ְש ַּכ ְח ִּתינְה ּו לְ ַר ָ ּבנַן דְּ בֵ י ַרב דְּ ָי ְתבֵ י וְ ָק ָא ְמ ִרי:
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמאַ :א ַחת ְ ּב ַח ּיָיו וְ ַא ַחת ְ ּבמוֹ תוֹ  -י ֵׁש לָ ֶהן ְּכתו ַ ּּבת ְ ּבנִין דִּ כְ ִרין,
וְ ָהכָ א ּ ִ -בכְ תו ָ ּּבה נ ֲַע ֵׂשית מוֹ ָתר לַ ֲחבֶ ְר ָּת ּה,
וְ הוּא ַהדִּ ין לְ בַ ַעל חוֹ ב ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י,
ָמר ָסבַ רְּ :כתו ָ ּּבה  -נ ֲַע ֵׂשית מוֹ ָתר לַ ֲחבֶ ְר ָּת ּה ,וְ הוּא ַהדִּ ין לְ בַ ַעל חוֹ ב,
ו ָּמר ָסבַ רֵ :אין ְּכתו ָ ּּבה נ ֲַע ֵׂשית מוֹ ָתר לַ ֲחבֶ ְר ָּת ּה ,וְ הוּא ַהדִּ ין לְ בַ ַעל חוֹ ב.
וְ ָא ִמינָא לְ ה ּו ֲאנָא:
ְ ּבבַ ַעל חוֹ ב  -כּ ו ֵּּלי ָעלְ ָמא לָ א ּ ְפלִ יגִ י דַּ ֲהוֵ י מוֹ ָתר,
ִּכי ּ ְפלִ יגִ י ּ ִ -בכְ תו ָ ּּבה.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב יוֹ ֵסף:
ִאי ָהכִ י,
יבא אוֹ ֵמרּ ְ :כ ָבר ָק ְפ ָצה נַ ֲח ָלה"?!
" ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
"אם י ֵׁש מוֹ ַתר דִּ ינָר" ִ -מ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
ִ
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ְ ּב ַא ַחת ְ ּב ַח ּיָיו וְ ַא ַחת ְ ּבמוֹ תוֹ ָ -קא ִמ ּ ַיפלְ גִ י.
וְ ָהנֵי ַּת ּנ ֵָאי ִּכי ָהנֵי ַּת ּנ ֵָאי,
דְּ ַת ְניָא:
שא ֶאת ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה ו ֵּמת הוּא:
אשוֹ נָ ה ו ֵּמ ָתה ,נָ ָ ׂ
שא ֶאת ָה ִר ׁ
"נָ ָ ׂ
יתה  -וְ נוֹ ְט ִלין ְ ּכתו ַ ּּבת ִא ָּמן.
יה ׁ ֶשל זוֹ ְל ַא ַחר ִמ ָ
ָ ּב ִאין ָ ּבנֶ ָ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ִאם יֵ ׁש מוֹ ַתר דִּ ינָ ר ֵ -אלּ ּו נוֹ ְט ִלין ְ ּכתו ַ ּּבת ִא ָּמן,
וְ ֵאלּ ּו נוֹ ְט ִלין ְ ּכתו ַ ּּבת ִא ָּמן,
וְ ִאם ָלאו  -לא חוֹ ְל ִקין ְ ּב ׁ ָשוֶ ה".
ַמאי לָ או ְ ּב ָהא ָקא ִמ ּ ַיפלְ גִ י:
דְּ ָמר ָסבַ רַ :א ַחת ְ ּב ַח ּיָיו וְ ַא ַחת ְ ּבמוֹ תוֹ  -י ֵׁש לָ ֶהן ְּכתו ַ ּּבת ְ ּבנִין דִּ כְ ִרין,
ו ָּמר ָסבַ רַ :א ַחת ְ ּב ַח ּיָיו וְ ַא ַחת ְ ּבמוֹ תוֹ ֵ -אין לָ ֶהם ְּכתו ַ ּּבת ְ ּבנִין דִּ כְ ִרין.
לֹא,
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמאַ :א ַחת ְ ּב ַח ּיָיו וְ ַא ַחת ְ ּבמוֹ תוֹ  -י ֵׁש לָ ֶהן ְּכתו ַ ּּבת ְ ּבנִין דִּ כְ ִרין,
צא,א וְ ָהכָ א בְ דִּ ינַר ְמ ַק ְר ְק ֵעי ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י:
ָמר ָסבַ רְ :מ ַק ְר ְק ֵעי – ִאין,
ִמ ּ ַטלְ ְטלֵ י – לֹא.
ו ָּמר ָסבַ רֲ :אפִ ילּ ּו ְמ ַטלְ ְטלֵ י.
ו ִּמי ָמצֵ ית ָא ְמ ַר ְּת ָהכִ י?!
וְ ָה ְתנַן:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:

רש"י
תאי היא .אי שקלי בי ראשוה
כתובת בין דכרין אי לא:
אתם בי בעלת חוב אתם טלו
כתובת אמכם וצאו .ע''כ בדליכא
מותר דיר קמיירי מדקתי וצאו
ואי דאיכא חלה יותר על שתי
כתובות מאי וצאו דקא אמרי להו
הי מי דשקלי בי ראשוה כתובת
בין דכרין שארא מיהא פלגי אלא
בדליכא והכי קאמרי להו אתם בי
בעלת חוב אתם וכתובת אמכם
הואיל וחוב היא ואיכם באין
בתורת בין דכרין לא בעין מותר
דיר דאין לך חלה דאורייתא יפה
מזו שאו ואתם פורעים חובת
אביו הלכך טלו אותה וצאו ואו
טול השאר בכתובת בין דכרין:
רבי עקיבא אומר כבר קפצה חלה
כו' .משעה שמת הבעל בחייה של
שיה קפצה חלת בין דכרין מלפי
בי הראשוה:
ופלה .להיות חלה כשאר ירושה
אף לבי השיה ואפילו הוי הכא
מותר דיר לא הוו שקלי בי
הראשוה כתובת בין דכרין
דבאחת בחייו ואחת במותו לא
איתקן:
דכו''ע יש להן .וטעמא דרבי
עקיבא הכא משום דליכא מותר
דיר הוא וקסבר אין כתובה עשית
מותר לחברתה ואפי' השיה חוב
וה''ה לבע''ח היכא דמתו שתיהן
בחייו דתרוייהו אתו בתורת בין
דכרין ויש שם מותר דיר והוא
משועבד לבעל חוב לא הוי מותר:
בבעל חוב כולי עלמא לא פליגי
דהוי מותר .הואיל והשטר יוצא על
כולם מצאו כולם פורעין והיא
חלה שלהן שעשו בהן מצות פריעת
חוב אביהם:
כי פליגי בכתובה .באחת בחייו
ואחת במותו שהשיה חוב היא
פליגי בן ס סבר הרי זו כשאר חוב
והוי מותר ור' עקיבא סבר לאו
כשאר חוב דמי כיון דאיהו גופייהו
קא שקלי והלכך הך בי שיה
מקבלין ולא פורעין מצא שאין
כאן חלה דאורייתא ולא איתקן
ירושת בין דכרין דרבן למיעקר
חלה דאורייתא:
אי הכי .דבהא לחודא הוא דפליג
רבי עקיבא משום דליכא מותר ואי
הוה מותר לא פליג מאי כבר קפצה
חלה דמשמע אין כאן תורת בין
דכרין כלל הכי אבעי ליה למימר
אם יש שם מותר וטלין ואם לאו
אין וטלין:
אלא אמר רב יוסף כו' .כדפרישית
ברישא דאפי' הוה בה מותר אתא
ר' עקיבא למימר דהואיל ואחת
במותו ליכא כתובת בין דכרין
לבי ראשוה וכל שכן כי ליכא:
באים ביה של זו .קא סלקא דעתך
אבי שיה קאי והכי קאמר באים
בי השיה שהיא בעלת חוב ווטלין
כתובת אמם אבל לבי ראשוה אין
כאן כתובה דקסבר אחת בחייו
ואחת במותו אין להם:
חולקין בשוה .את המותר על
כתובת החוב:
בדיר מקרקעי קמיפלגי .אי בעין
ההוא מותר שיהא שם שתי
כתובות ודיר מקרקעות והכא
בדליכא מותר דיר אלא מטלטלי
מש''ה אמר ת''ק דאין בי ראשוה
וטלין ואתא ר''ש למימר הואיל
ויש מותר דיר כל דהו שקלי:

"מי ֶשׁ ָהיָה נָ שׂוּי"
מסכת כתובות פרק י' – ִ

ֲא ִפילּ ּו יֵ ׁש ׁ ָשם נְ ָכ ִסים ׁ ֶש ֵאין ָל ֶהם ַא ֲח ָריוּת ֵ -אינָ ן ְ ּכלוּם,
ַעד ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ׁ ָשם נְ ָכ ִסים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ֶהן ַא ֲח ָריוּת יָ ֵתר ַעל ׁ ְש ֵּתי ְכתוּבּ וֹ ת דִּ ינָ ר" )כתובות צא!(.
ֶא ָּלא ָהכָ א ְ ּב ִדינָר ְמ ׁ ַש ְע ְ ּב ִדי ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י:
ָמר ָסבַ רִ :מ ְ ּבנֵי חוֹ ִרין – ִאין,
ִמ ּ ְמ ׁ ַש ְע ְ ּב ֵדי – לֹא.
ו ָּמר ָסבַ רֲ :אפִ ילּ ּו ִמ ּ ְמ ׁ ַש ְע ְ ּב ֵדי.
ִאי ָהכִ י,
"אם יֵ ׁש ׁ ָשם מוֹ ַתר דִּ ינָ ר"?!
ר:
מ
אוֹ
ן
עוֹ
מ
ש
ִ
ֵ
" ַר ִ ּבי ׁ ִ ְ
"כיוָ ן ׁ ֶש ּי ֵׁש ׁ ָשם מוֹ ַתר דִּ ינָר" ִ -מ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
ֵּ
ֶא ָּלא:
ְ ּבפָ חוֹ ת ִמדִּ ינָר ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י,
ָמר ָסבַ ר :דִּ ינָר – ִאין,
ּ ָפחוֹ ת ִמדִּ ינָר – לֹא.
ו ָּמר ָסבַ רֲ :אפִ ילּ ּו ּ ָפחוֹ ת ִמדִּ ינָר.
וְ ָהא ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן "דִּ ינָר" ָק ָא ַמר!
ִיתין נ ִַמי דִּ ינָר ָק ָא ַמר!
וְ כִ י ֵּת ָימאֵ :א ּיפו ְּך ַּ -ת ּנָא ַק ּ ָמא דְּ ַמ ְתנ ִ
ֶא ָּלא:
ְ
ישנ ֵָאי ַק ּ ָמ ֵאי וְ ֵא ּיפוּךְ.
ִּכי ָהנָך ְּת ֵרי לִ ׁ ּ ְ

ָא ַמר ָמר זו ְּט ָרא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ִהלְ כְ ָתאַ :א ַחת ְ ּב ַח ּיָיו וְ ַא ַחת ְ ּבמוֹ תוֹ  -י ֵׁש לָ ֶהן ְּכתו ַ ּּבת ְ ּבנִין דִּ כְ ִרין,
ּוכְ תו ָ ּּבה  -נ ֲַע ֵׂשית מוֹ ָתר לַ ֲחבֶ ְר ָּת ּה.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמאִ :אי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַןַ " :א ַחת ְ ּב ַח ּיָיו וְ ַא ַחת ְ ּבמוֹ תוֹ  -י ֵׁש לָ ֶהן ְּכתו ַ ּּבת ְ ּבנִין דִּ יכְ ִרין",
וְ לֹא ַא ׁ ְש ַמ ִעינַןְּ " :כתו ָ ּּבה  -נ ֲַע ֵׂשית מוֹ ָתר לַ ֲחבֶ ְר ָּת ּה",
ֲהוָ ה ָא ִמינָאִ :אי ִא ָּיכא מוֹ ַתר דִּ ינָר ִ -אין,
ִאי לֹא  -לֹא.
יש ָמ ִעינַןְּ " :כתו ָ ּּבה נ ֲַע ֵׂשית מוֹ ָתר לַ ֲחבֶ ְר ָּת ּה",
ֶא ָּלא לִ ׁ ְ
וַ ֲאנָא י ַָד ֲענָאִ " :מ ׁ ּשוּם דְּ ַא ַחת ְ ּב ַח ּיָיו וְ ַא ַחת ְ ּבמוֹ תוֹ  -י ֵׁש לָ ֶהן ְּכתו ַ ּּבת ְ ּבנִין דִּ כְ ִרין"!
ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַן ָהכִ י,
ֲהוָ ה ָא ִמינָאְּ :כגוֹ ן ׁ ֶש ָ ּנ ָׂשא ׁ ָשל ֹׁש נ ׁ ִָשים ו ֵּמת ּו ׁ ְש ַּתיִם ְ ּב ַח ּיָיו וְ ַא ַחת ְ ּבמוֹ תוֹ ,
וְ ַה ְך דְּ ָמיֵית לְ ַא ַחר ִמ ָיתה  -יוֹ לֶ ֶדת נ ְֵקבָ ה ִהיא,
וְ לָ או ַ ּבת יְרו ׁ ָּשה ִהיא.
ֲאבָ לַ :א ַחת ְ ּב ַח ּיָיו וְ ַא ַחת ְ ּבמוֹ תוֹ  -וְ ָהא דִּ לְ ַא ַחר ִמ ָיתה יוֹ לֶ ֶדת זָ כָ ר ִהיא,
ֵא ָימא :לֵ יחו ּׁש לְ ִאינְצ ּויֵי!
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
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רש"י
ומר סבר אפי' ממשעבדי .ר''ש
סבר חוב הוי מותר:
ה''ג אי הכי ר''ש אומר אם יש
מותר דיר .ואברייתא קאי
הואיל ובדאיכא מותר מוקמת
לה אלא שמשועבד ור''ש לקולא
קאמר הכי איבעי ליה למימר
הואיל ויש שם מותר דיר אלו
וטלין כו':
וכ''ת איפוך .פירושא דפרשי'
בפלוגתייהו איפוך ואימא באין
ביה של זו דקאמר ת''ק אבי
ראשוה קאי וקאמר דשקלי
כתובת בין דכרין ואתא ר''ש
למימר אם יש שם מותר דיר
כולם וטלין ואם לאו אלא פחות
מדיר יש חולקים בשוה:
והא ת''ק דמתי' .דקאמר ר''ש
עלייהו אפי' יש שם כסים שאין
להם אחריות אים כלום:
דיר קאמר .דקתי היה שם יתר
דיר כו' ות''ק דמתי' הוא ת''ק
דברייתא:
אלא כי הי תרי לישי קמאי.
בדיר מקרקע או בדיר
משעבדי:
ואיפוך .תריצותא וה''ק ת''ק
באין ביה של ראשוה גם הם
ווטלין כתובת אמן משום תאי
בין דכרין ואע''ג דליכא אלא
מותר דיר מטלטלי או משעבדי
ואתא ר''ש למימר אם יש מותר
דיר מקרקעי ובי חרי אלו
וטלין כו' והשתא דר''ש
לחומרא ולא שייך לאותובי
הואיל ויש שם מבעי ליה:
ואא ידעא כו' .דאי בשתיהן
בחייו דתרוייהו בתורת בין
דכרין אתו לא מצי למימר
כתובה עשית מותר לחברתה
דהא לאו פריעת חוב הוא ואי
הכא לא בעין מותר היכא
איתקן:
דלאו בת ירושה .וליכא למיחש
לאיצויי דהא .לית לה בכסים
כח אלא כתובת אמה ובי שתים
הראשוות שהם זכרים ובאים
לירש יש בהם שכתובת אמן
גדולה משל חברתה ואומרים
טלו כתובת אמכם כבין דכרין
ואו טול כתובת אמו ואי
משום דליכא מותר דיר הרי
פרעו בין שיו הכתובה
השלישית והיא עשית מותר
לשתים שבחייו ומריבה אין כאן
דאלו ואלו בתורת בין דכרין
וטלין הכתובות וזו שטלה
משום חוב אין לה לריב שהרי
איה יורשת שתוכל לומר אתם
יורשים הכתובות יתר על
החלוקה:
ליחוש לאצויי .שיכול לומר בה
של זו בעלת חוב אתם למה
תירשו את אבא יותר ממי
שאתם באים ליטול כתובת
אמכם יתר על החלוקה אם
טלתי אי כתובת אמי לא מאבי
ירשתי אלא מאמי:
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דוּרה
גְּ ָמ ָרא ְס ָ

 .4צא ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
שוּי ׁ ְש ֵּתי נָ ׁ ִשים ו ֵּמתוּ,
ִמי ׁ ֶש ָהיָ ה נָ ׂ
וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ֵמת הוּא,
וִ יתוֹ ִמים ְמ ַב ְ ּק ׁ ִשין ְ ּכתו ַ ּּבת ִא ָּמן,
וְ ֵאין ׁ ָשם ֶא ָ ּלא ׁ ְש ֵּתי ְכתוּבּ וֹ ת  -חוֹ ְל ִקין ְ ּב ׁ ָשוֶ ה.
ָהיָ ה ׁ ָשם מוֹ ַתר דִּ ינָ רֵ :אלּ ּו  -נוֹ ְט ִלים ְ ּכתו ַ ּּבת ִא ָּמן,
וְ ֵאלּ ּו  -נוֹ ְט ִלים ְ ּכתו ַ ּּבת ִא ָּמן.
ִאם ָא ְמר ּו יְ תוֹ ִמיםֲ " :אנַ ְחנ ּו ַמ ֲע ִלים ַעל נִ ְכ ֵסי ָא ִבינ ּו יָ ֶפה ִדינָ ר",
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶשיִ ְּטל ּו ְ ּכתו ַ ּּבת ִא ָּמן ֵ -אין ׁשוֹ ְמ ִעין ָל ֶהן,
ֶא ָ ּלא ׁ ָש ִמין ֶאת ַה ְ ּנ ָכ ִסים ְ ּב ֵבית דִּ ין.
ָהי ּו ׁ ָשם נְ ָכ ִסים ְ ּב ָראוּי ֵ -אינָ ן ִ ּכ ְבמו ְּחזָ ק.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ֲא ִפילּ ּו יֵ ׁש ׁ ָשם נְ ָכ ִסים ׁ ֶש ֵאין ָל ֶהם ַא ֲח ָריוּת ֵ -אינָ ן ְ ּכלוּם,
ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ׁ ָשם נְ ָכ ִסים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ֶהן ַא ֲח ָריוּת יוֹ ֵתר ַעל ׁ ְש ֵּתי ַה ְ ּכתוּבּ וֹ ת דִּ ינָ ר.

גְּ ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ָלזוֹ ֶא ֶלף וְ ָלזוֹ ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת:
ִאם יֵ ׁש ׁ ָשם מוֹ ַתר דִּ ינָ רֵ :אלּ ּו  -נוֹ ְט ִלין ְ ּכתו ַ ּּבת ִא ָּמן,
וְ ֵאלּ ּו  -נוֹ ְט ִלין ְ ּכתו ַ ּּבת ִא ָּמן,
וְ ִאם ָלאו  -יַ ְח ְלק ּו ְ ּב ׁ ָשוֶ ה".
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא ְמרו ִ ּּבין וְ ִנ ְת ַמ ֲעט ּו ְּ -כבָ ר זָ כ ּו ָ ּב ֶהן יוֹ ְר ׁ ִשין.
מו ָּע ִטין וְ ִנ ְת ַרבּ ּו ַ -מאי?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ נִיכְ ֵסי דְּ בֵ י ַ ּבר צַ ְרצוּר מו ָּע ִטין וְ ִנ ְת ַרבּ ּו ָהווּ,
וַ ֲאת ּו לְ ַק ּ ֵמ ּיה דְּ ַרב ַע ְמ ָרם,
ְיסינְהוּ,
ָא ַמר לְ הוּ :זִ יל ּו ּ ַפ ּי ִ
לֹא ַא ׁ ְש ַ ּגחוּ.
ְיסית ּו לְ ה ּו ָ -מ ֵחינָא לְ כ ּו ְ ּב ִסילְ וָ א דְּ לָ א ַמ ַ ּבע דָּ ָמא.
ָא ַמר לְ הוִּ :אי לֹא ְמפַ ּי ִ
ׁ ָש ְד ִרינְה ּו לְ ַק ּ ֵמ ּיה דְּ ַרב נ ְַח ָמן.
צא,ב ָא ַמר לָ ֶהןְּ :כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ּ ְמרו ִ ּּבין וְ ִנ ְת ַמ ֲעט ּו ^ -זָ כ ּו ָ ּב ֶהן יוֹ ְר ׁ ִשין,
ָּכ ְך מו ָּע ִטין וְ ִנ ְת ַרבּ ּו  -זָ כ ּו ָ ּב ֶהן יוֹ ְר ׁ ִשין.

רש"י
מתי'
ויתומים מבקשים כתובת אמן.
שכתובת אמם מרובה משל
חברתה ואומרים ביה כתובת
בין דכרין טול וכן אתם והשאר
חלוק:
חולקין בשוה .כשאר כל ירושה
לפי הגולגולת:
אם אמרו יתומים .בי הכתובה
הגדולה:
הרי או מעלין על כסי אביו.
מעלין דמיהן לקבלם עליו
ביוקר כדי דיר יתר על שוויין
כדי שיהיה שם מותר דיר ויטלו
כתובת אמם:
היו שם כסים בראוי .שראויה
ליפול להם ירושה מאבי אביהם
אחר מות אביהם ולכשתפול
יהיה שם מותר דיר בשתי
הירושות:
אין כבמוחזק .אין חשבין
עכשיו להיות כאילו הן מוחזקין
בהן כבר ויש כאן מותר דיר:
גמ'
מרובים .בשעת מיתה ואילו
שמאום באותה שעה היה שם
מותר דיר:
ותמעטו .שהוזלו קודם ששמאו
בב''ד:
כבר זכו בהם .יורשי כתובה
הגדולה לזכות בכתובת אמם
משעת מיתה שהיה שם מותר
דיר:
זילו פייסיהו .ליורשי כתובה
הגדולה:
סילוא דלא מבע דמא .קוץ
שאיו מוציא דם בוקבו בבשר
כלומר שמתא ודוי:
זכו בהן .יורשי כתובה הקטה
לחלוק הכל בשוה הואיל ובשעת
מיתה לא הוה בהו מותר:
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 .5צא ,ב
ימןֶ :אלֶ ף ו ֵּמ ָאה ִמצְ וָ ה ִ ּבכְ תוּבָ ה י ֲַעקֹב זָ ַקף ְׂשדוֹ ָתיו ִ ּב ְדבָ ִרים ֲע ִס ִיקין(
) ִס ָּ

ַההוּא ַ ּגבְ ָרא דְּ ָהו ּו ַמ ּ ְס ֵקי ֵ ּב ּיה ַאלְ פָ א זוּזֵ י,
ָהו ּו לֵ ּיה ְּת ֵרי ַא ּ ְפ ָדנֵי,
זַ ִ ּבינְה ּו ֲח ָדא ּ ַ -ב ֲח ֵמ ׁש ְמ ָאה,
וַ ֲח ָדא ּ ַ -ב ֲח ֵמ ׁש ֵמ ָאה.
ֲא ָתא ַ ּב ַעל חוֹ ב ָט ְרפָ א לַ ֲח ָדא ִמי ַ ּניְיהוּ.
ֲה ַדר ָק ָט ֵריף לְ ִא ָיד ְך,
ׁ ְש ַקל ַאלְ פָ א זוּזֵ י וְ ָקא ָאזֵ יל לְ גַ ֵ ּב ּיהָ ,א ַמר לֵ ּיהִ :אי ׁ ַשוְ יָא לְ ָך ַאלְ פָ א זוּזֵ י לְ ַח ּיֵי,
וְ ִאי לֹא ׁ ְש ֵקיל ַאלְ פָ א זוּזֵ י וְ ִא ְיס ַּת ֵּלק.
ִיתיןִ " :אם ָא ְמר ּו יְ תוֹ ִמים:
ָסבַ ר ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא לְ ֵמ ַימרַ :היְינ ּו ַמ ְתנ ִ
"ה ֵרי ָאנ ּו ַמ ֲע ִלין ַעל נִ ְכ ֵסי ָא ִבינ ּו יָ ֶפה דִּ ינָ ר"".
ֲ
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א:
ִמי דָּ ֵמי?!
ָה ָתם ִ -אית לְ ה ּו ּ ְפ ֵס ָידא לְ ָי ְת ֵמי,
ָהכָ א ִ -מי ִאית לֵ ּיה ּ ְפ ֵס ָידא?!
ַאלְ פָ א י ֵָהיב וְ ַאלְ פָ א ׁ ָש ֵקיל!
וְ ִט ְירפָ א ְ ּבכַ ּ ָמה ָּכ ְתבִ ינַן?
ָרבִ ינָא ָא ַמרּ ְ :ב ַאלְ פָ א
ַרב ֲעוִ ָירא ָא ַמרּ ַ :ב ֲח ֵמ ׁש ְמ ָאה.
וְ ִהלְ כְ ָתאּ ַ :ב ֲח ֵמ ׁש ֵמ ָאה.
ַההוּא ַ ּגבְ ָרא דְּ ָהו ּו ַמ ּ ְס ֵקי ֵ ּב ּיה ֵמ ָאה זוּזֵ י,
ָהו ּו לֵ ּיה ְּת ֵרי ְק ִטינֵי דְּ ַא ְר ָעא,
ַחד זַ ֵ ּבי ְנה ּו – ְ ּב ַח ְמ ׁ ִשין,
וְ ַחד – ְ ּב ַח ְמ ׁ ִשין.
ֲא ָתא ַ ּב ַעל חוֹ ב ָט ְרפָ א לְ ַחד ִמי ַ ּניְיה ּו.
ֲה ַדר ֲא ָתא וְ ָק ָט ֵריף לְ ִא ָיד ְך.
ׁ ְש ַקל ֵמ ָאה זוּזֵ י וְ ָק ָאזֵ יל לְ גַ ֵ ּב ּיה ,וְ ָא ַמר לֵ ּיהִ :אי ׁ ַשוְ יָא לְ ָך ֵמ ָאה זוּזֵ י  -לְ ַח ּיֵי,
וְ ִאי לֹא ׁ ְשקוֹ ל ֵמ ָאה זוּזֵ י  -וְ ִא ְיס ַּת ֵּלק.
ִיתיןִ " :אם ָא ְמר ּו יְ תוֹ ִמים".
ָסבַ ר ַרב יוֹ ֵסף לְ ֵמ ַימרַ :היְינ ּו ַמ ְתנ ִ
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
ִמי דָּ ֵמי?!
ָה ָתם ִ -אית לְ ה ּו ּ ְפ ֵס ָידא לְ ָי ְת ֵמי,
ָהכָ א ַ -מאי ּ ְפ ֵס ָידא ִאית לֵ ּיה?!
ֵמ ָאה י ֵָהיב ֵמ ָאה ׁ ָש ֵקיל!
וְ ִט ְירפָ א ְ ּבכַ ּ ָמה ָּכ ְתבִ ינַן?
ָרבִ ינָא ָא ַמרּ ְ :ב ֵמ ָאה,
ַרב ֲעוִ ָירא ָא ַמרּ ְ :ב ַח ְמ ׁ ִשין.
וְ ִהלְ כְ ָתאּ ְ :ב ַח ְמ ׁ ִשין.

רש"י
מסקי ביה .ושים בו:
שקל .לוקח אלפא זוזי:
אי שויא לך .ההיא חדא לקבלה
בחוב שלך ותיח לי את זו:
ואיסתלק .מתרוייהו:
הייו מתי' .ממתי' מצין
למיגמר האי דיא דלא מצי טעין
ליה האי לוקח הכי שהיה מעלה
על דמיה:
אית להו פסידא .לבי כתובה
הקטה בהעלותן של אלו:
וטירפא בכמה כתבין .הרי
לוקח זה מכרה לושה באלף זוז
לפצותו מחובו וחוזר לב''ד
לכתוב לו שטר טירפא על זה
שמכרה לו באחריות והרי
טרפוה ממו בדמי אלף זוז שהיה
מחויב בכמה כתבין ליה טירפא
באלפא כשיעור החוב או בה'
מאה שהרי כך קאה ממו:
קטיי דארעא .שדות קטות:
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דוּרה
גְּ ָמ ָרא ְס ָ

 .6צא ,ב
ַההוּא ַ ּגבְ ָרא דְּ ָהו ּו ַמ ּ ְס ֵקי ֵ ּב ּיה ֵמ ָאה זוּזֵ י.
ׁ ְשכֵ יב,
ׁ ְשבַ ק ְק ִטינָא דְּ ַא ְר ָעא דַּ ֲהוָ ה ׁ ַשוְ יָא ַח ְמ ׁ ִשין זוּזֵ י.
ֲא ָתא ַ ּב ַעל חוֹ ב וְ ָק ָט ֵריף לֵ ּיה,
ֲאזוּל ָי ְת ֵמי י ֲָהב ּו לֵ ּיה ַח ְמ ׁ ִשין זוּזֵ י,
ֲה ַדר ָק ָט ֵריף לָ ּה.
ָאת ּו לְ ַק ּ ֵמ ּיה דְּ ַא ַ ּביֵי,
ָא ַמר לָ ֶהןִ :מצְ וָ ה ַעל ַה ְ ּיתוֹ ִמים לִ פְ רוֹ ַע חוֹ ב ֲאבִ ֶיהן,
ָהנֵי ַק ּ ָמ ֵאי ִ -מצְ וָ ה ָעבְ ִדיתוּ,
ָה ׁ ְש ָּתא ִּכי ָט ֵריף ְ ּב ִדין ָק ָט ֵריף.
"הנֵי ַח ְמ ׁ ִשין זוּזֵ י דְּ ֵמי דְּ ַא ְר ָעא ְק ִטינָא",
וְ לֹא ֲא ָמ ַרן דְּ לֹא ָא ְמר ּו לֵ ּיהָ :
"הנֵי ַח ְמ ׁ ִשין זוּזֵ י דְּ ֵמי ַא ְר ָעא ְק ִטינָא" ַ -סלּ ו ֵּקי ַסלְ קו ּּה.
ֲאבָ ל ָא ְמר ּו לֵ ּיהָ :

רש"י
מצוה על היתומים לפרוע חוב
אביהן .משום כבוד אביהן אלא
שאין לבית דין לכופן על כך דלאו
מצות עשה מפורשת היא כסוכה
וכלולב אלא מצוה בעלמא
דרבן:
בדין קא טריף .שכסי הלוה
שתעבדו לו:
דלא אמרו ליה .כשפרעו את
הראשוים:
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 .7צא ,ב – צב ,א
ַההוּא ַ ּגבְ ָרא דְּ זַ ְ ּב ָנ ּה לִ כְ תו ָ ּּב ָת ּה דְּ ִא ּ ֵימ ּיה ְ ּבטוֹ בַ ת ֲהנ ָָאה,
וְ ָא ַמר לֵ ּיהִ :אי ָא ְתיָא ֵאם ו ְּמ ַע ְר ֲע ָרא  -לֹא ְמפַ ֵ ּצינָא לָ ְך.
ׁ ְשכִ יבָ א ִא ּ ֵימ ּיה וְ לֹא ִא ַיע ְר ֲע ָרא,
וַ ֲא ָתא ִאיה ּו וְ ָקא ְמ ַע ְר ֵער.
ָסבַ ר ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא לְ ֵמ ַימר:
ִאיה ּו ִ ּב ְמקוֹ ם ִא ּ ֵימ ּיה ָק ֵאי.
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א:
נ ְִהי דְּ ַא ֲח ָריוּת דִּ ָיד ּה  -לֹא ַק ֵ ּביל ֲעלֵ ּיה,
ַא ֲח ָריוּת דִּ ֵיד ּיה ִ -מי לֹא ַק ֵ ּביל?!
ָא ַמר ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא:
ְראוּבֵ ן ׁ ֶש ּ ָמכַ ר ָׂש ֶדה לְ ׁ ִש ְמעוֹ ן ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ַא ֲח ָריוּת,
וַ ֲא ָתא ׁ ִש ְמעוֹ ן ו ְּמכָ ָר ּה לִ ְראוּבֵ ן ְ ּב ַא ֲח ָריוּת,
ֵיה,
צב,א וַ ֲא ָתא ַ ּב ַעל חוֹ ב ְראוּבֵ ן וְ ָק ָט ֵריף לֵ ּיה ִמי ּנ ּ
דִּ ינָא הוּא דְּ ָאזֵ יל ׁ ִש ְמעוֹ ן ו ְּמפַ ֵ ּצי לֵ ּיה.
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א:
נ ְִהי דְּ ַא ֲח ָריוּת דְּ ָעלְ ָמא ַ -ק ֵ ּביל ֲעלֵ ּיה,
ַא ֲח ָריוּת דְּ נַפְ ׁ ֵש ּיה ִ -מי ַק ֵ ּביל ֲעלֵ ּיה?!
וּמוֹ ֶדה ָרבָ א:
ִ ּב ְראוּבֵ ן ׁ ֶש ּי ַָר ׁש ָׂש ֶדה ִמי ֲַעקֹב,
ו ְּמכָ ָר ּה לְ ׁ ִש ְמעוֹ ן ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ַא ֲח ָריוּת,
וַ ֲא ָתא ׁ ִש ְמעוֹ ן ו ְּמכָ ָר ּה לִ ְראוּבֵ ן ְ ּב ַא ֲח ָריוּת,
ֵיה,
וַ ֲא ָתא ַ ּב ַעל חוֹ ב דְּ י ֲַעקֹב וְ ָק ָט ֵריף לֵ ּיה ִמי ּנ ּ
ֵיה.
דִּ ינָא הוּא דְּ ָאזֵ יל ׁ ִש ְמעוֹ ן ו ְּמפַ ֵ ּצי לֵ ּיה ִמי ּנ ּ
ַמאי ַט ְע ָמא?
ַ ּב ַעל חוֹ ב דְּ י ֲַעקֹב ְּ -כבַ ַעל חוֹ ב דְּ ָעלְ ָמא דָּ ֵמי.

רש"י
דמי קטיא .כשאר מכר ולא כפריעת
החוב:
דזבה לכתובתה דאימיה .שהיתה
שואה לאחר ומכר כתובתה בחיי
בעלה:
בטובת האה .בדבר מועט מפי שהוא
ספק שמא תמות וירשה בעלה או
אפילו ימות בעלה בחייה שמא ימות
הבן בחייה ולא תבא הזכות לידו ואין
ללוקח בה כלום דלא היה זה שלוחו:
א''ל אי אתיא אימא וקא מערערא לא
מפציא לך .והמעות לא אחזיר לך
דשלא באחריות אי מוכר לך:
אתא איהו וקא מערער .לומר אי תחת
אמי עומד ואטלו ואף המעות לא
אחזיר דשלא באחריות סבירת
וקבילת:
אחריות דפשיה .אם יבא הוא ויערער
דין הוא שיחזיר לו מעותיו והי מי
דחוזר במכירת הקרקע דאין אדם
מקה דבר שלא זכה בו כדתי' )ב''מ דף
טז (.מה שאירש מאבא מכור לך לא
אמר כלום והא לא דמיא לגוזל שדה
ומכרה וחזר ולקחה מבעלים
הראשוים דקי''ל בה )שם טו (:מה מכר
ראשון לשי כל זכות שתבא לידו דהתם
לקחה דוקא דטרח אבתרה וזבה כי
היכי דליקום בהימותיה עם לוקח אבל
פלה זו בירושה אמרין התם ירושה
ממילא הוה ולא טרח למיקם
בהימותיה וחוזר במכירתו ומחזיר
המעות לשון אחר דזבה לכתובתה
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
יורש הוא וכל הכסים לפיו אלא
שחייב לתת כתובה לאמו כשתתבעו
ועל שדה זו שעבודה מוטל והיא יכולה
לטורפה מיד הלוקח ומשום דא''ל האי
אי אתיא אמי ומערערא לא מפציא לך
ותפסיד מעותיך לא מכרה אלא בדבר
מועט:
שלא באחריות .כל מי שיטרפה מידך
אפי' בדין לא אחזיר לך המעות:
ומכרה לראובן .בעלים הראשוים:
באחריות .שכל מי שיטרפה בדין יפצה
לו:
ואתא בעל חוב דראובן .שהיה שטרו
קודם למכירה ראשוה שמכרה ראובן
לשמעון ואילו בא ומצאה ביד שמעון
הכי מי הוה טריף לה:
דיא הוא דאזיל שמעון ומפצי ליה.
כשם שאילו מכרה שמעון זה לאיש אחר
באחריות ובא בעל חוב דראובן וטורפה
היה שמעון מפצהו ועל ראובן לא יוכל
לחזור שהרי שלא באחריות לקחה
הימו כך כשמכרה לראובן עצמו יפצה
לו:
הי דאחריות דעלמא .כל העוררים
עליה שלא מחמת ראובן קיבל עליה
שמעון:
אחריות דפשיה .ערעור הבא לו מחמת
עצמו:
כבעל חוב דעלמא דמי .המעורר עליה
שלא מחמת ראובן אלא מחמת מי
שמכר לו לראובן תחלה וכשם שאם
לקחה ראובן מלוי ומכרה לשמעון
שאיו אחיו שלא באחריות וחזר שמעון
ומכרה לראובן באחריות ובא בעל חוב
דלוי הקודם לשטר מכירה ראשוה
וטורפה מראובן צריך שמעון לפצותו
שהרי באחריות מכרה והוא לקחה שלא
באחריות אף כשירשה ראובן מיעקב
ומכרה ובא בעל חוב דיעקב יפצו
שמעון ולא אמרי' דראובן כרעיה
דאבוה הוא ואחריות דראובן לא קיבל
עליה שמעון:
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 .8צב ,א
ָא ַמר ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא:
ְראוּבֵ ן ׁ ֶש ּ ָמכַ ר ָׂש ֶדה לְ ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ּב ַא ֲח ָריוּת,
וְ זָ ַקף ָעלָ יו ְ ּב ִמלְ וֶ ה,
ו ֵּמת ְראוּבֵ ן,
וַ ֲא ָתא ַ ּב ַעל חוֹ ב דְּ ְראוּבֵ ן וְ ָק ָט ֵריף לָ ּה ִמ ׁ ּ ִש ְמעוֹ ן,
ְיס ּיה ְ ּבזוּזֵ י,
וּפַ ּי ֵ
דִּ ינָא הוּא דְּ ָא ְמ ִרי לֵ ּיה ְ ּבנֵי ְראוּבֵ ןֲ :אנַן ְמ ַטלְ ְטלֵ י ׁ ְשבַ ק ֲאבוּן ַ ּג ָ ּבךְ,
ו ְּמ ַטלְ ְטלֵ י דְּ ָי ְת ֵמי לְ בַ ַעל חוֹ ב  -לֹא ִמ ׁ ְש ַּת ְע ְ ּב ִדי.
ָא ַמר ָרבָ א:
ְ
ִיהלַ יְיה ּו ַא ְר ָעא,
ִאי ּ ִפ ֵ ּק ַח ִא ָידך ַ -מגְ ֵ ּבי לְ ה ּו נ ֲ
וַ ֲה ַדר ָ ּגבֵ י לָ ּה ִמי ַ ּניְיה ּו כְ ַרב נ ְַח ָמן,
דְּ ָא ַמר ַרב נ ְַח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ּּה:
ְיתוֹ ִמים ׁ ֶש ָ ּגב ּו ַק ְר ַקע ְ ּבחוֹ בַ ת ֲאבִ ֶיהן ּ ַ -ב ַעל חוֹ ב חוֹ זֵ ר וְ גוֹ בֶ ה אוֹ ָת ּה ֵמ ֶהן.

רש"י
וזקפן עליו במלוה .שלא תן לו
שמעון דמי השדה אלא כתב לו
שטר חוב עליהם:
ופייסיה בזוזי .במעות דמי
השדה שהיה חייב ליתמי פייס
את הושה בשביל ראובן
שבאחריות מכרה לו:
מטלטלי שביק אבון גבך .והיה
בעל חוב של אביו מסולק ממו
שאין לו קרקע והמעות לא היה
לך ליתן דמטלטלי דיתמי לא
משתעבדי לבעל חוב ועתה גם
אתה אין לך לחזור עליו על
האחריות לפי שאין לו קרקע
מאביו:
מגבי .להו ארעא .כשתבעוהו
היתומים יפרע להן קרקע בדמי
המעות והדר גבי מייהו בשביל
אחריות אביהם ולא מצו למימר
לא ירשו קרקע זה מאביו אלא
לקחוהו במעות דאמר להו ע''י
שעבוד חוב אביכם באה לכם
והרי היא לכם כירושת קרקע
שלקח אביכם בחייו:
ב''ח .של אביהם:
חוזר וגובה אותה מהם .כאילו
פלה להם ממש בירושה:

"מי ֶשׁ ָהיָה נָ שׂוּי"
מסכת כתובות פרק י' – ִ
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 .9צב ,א-ב
ָא ַמר ַר ָ ּבה:
ְראוּבֵ ן ׁ ֶש ּ ָמכַ ר ָּכל ְׂשדוֹ ָתיו לְ ׁ ִש ְמעוֹ ן,
וְ ָחזַ ר ׁ ִש ְמעוֹ ן ו ָּמכַ ר ָׂש ֶדה ַא ַחת לְ לֵ וִ י,
וַ ֲא ָתא ַ ּב ַעל חוֹ ב דְּ ְראוּבֵ ן,
ָרצָ ה ִ -מ ֶּזה גּוֹ בֶ ה,
ָרצָ ה ִ -מ ֶּזה גּוֹ בֶ ה.
וְ לֹא ֲא ָמ ַרן ֶא ָּלא :דְּ זַ ְ ּבנ ָּה ֵ ּבינוֹ נִית,
ֲאבָ ל זַ ְ ּב ָנ ּה ִעידִּ ית,
זִ בּ ו ִּרית ָ -מצֵ י ָא ַמר לֵ ּיה :לְ ָהכִ י ָט ְר ִחי וּזְ בִ ינִי ַא ְר ָעא דְּ לָ א ַחזְ יָא לְ ךָ.
ּובֵ ינוֹ נִית נ ִַמי לֹא ֲא ָמ ַרן ֶא ָּלא :דְּ לֹא ׁ ְשבַ ק ֵ ּבינוֹ נִית דִּ כְ וָ ָות ּה,
צב,ב ֲאבָ ל ׁ ְשבַ ק ֵ ּבינוֹ נִית דִּ כְ וָ ָות ּה ָ -מצֵ י ָא ַמר לֵ ּיהִ :ה ּנ ְַח ִּתי לְ ָך ָמקוֹ ם לִ גְ בּ וֹ ת ֵה ֶימ ּנוּ.

רש"י
כל שדותיו .בשטר אחד דבשי
שטרות אין גובין מלוי אלא א''כ
לקח משמעון אותה שלקח
מראובן באחרוה דמצי א''ל
היח לך שמעון מקום לגבות
הימו כשלקח את זו ואין זו
בשעבודך דאין פרעין מכסים
משועבדים במקום שיש בי
חורין:
רצה מזה גובה רצה מזה גובה.
וכדמסיים ואזיל דזבן לוי
משמעון ביוית ששעבוד בעל
חוב עליה ולא שבק ביוית משל
ראובן אצל שמעון הלכך רצה
לגבות משמעות עידית גובה
דאמר ליה אתה לקחת כל
השדות וכסת תחת ראובן
להשתעבד לחובי וכל זמן
שאמצא משל ראובן אצלך כלום
לא אטריח את לוי שהיח לי
מקום לגבות רצה מלוי גובה כגון
אם לא ימצא אצל שמעון משל
ראובן אלא זיבורית גובה
ביוית מלוי דא''ל לקחת את
שעבודי ביוית שדיי מוטל
עליה ואע''ג דאילו לקחה לוי
לביוית זו מראובן והיח אצלו
זיבורית לא היה יכול בעל חוב
דראובן לחזור על לוי כדתן אין
פרעין מכסים משועבדים
במקום שיש בי חורין ואפי' הן
זיבורית התם הוא דראובן בעל
חובו הוא ואמור רבן מפי תקון
העולם כל זמן שיש אצל בעל
חובו כדי חובו לא יטרוף לקוחות
אבל כאן שמעון לאו בעל חובו
הוא ואף עליו מכח טירפא הוא
בא:
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 .10צב ,ב – צג ,א
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ְראוּבֵ ן ׁ ֶש ּ ָמכַ ר ָׂש ֶדה לְ ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ּב ַא ֲח ָריוּת,
ֵיה,
וַ ֲא ָתא ַ ּב ַעל חוֹ ב דְּ ְראוּבֵ ן וְ ָק ָט ֵריף לָ ּה ִמי ּנ ּ
דִּ ינָא הוּא דְּ ָאזֵ יל ְראוּבֵ ן ו ְּמפַ ֵ ּצי לֵ ּיה,
וְ לֹא ָמצֵ י ָא ַמר לֵ ּיה :לָ או ַ ּב ַעל דְּ בָ ִרים דִּ ִידי ַא ְּת,
ֵיהָ ,עלַ י ֲה ַדר.
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָא ַמר לֵ ּיה :דְּ ַמ ּ ְפ ַק ְּת ִמי ּנ ּ
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ֲאפִ ילּ ּו ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ַא ֲח ָריוּת נ ִַמי,
ִיחא לִ י דְּ ֶת ֱהוֵ י לֵ ּיה לְ ׁ ִש ְמעוֹ ן ַּת ְרעוֹ ֶמת ָעלַ י.
דְּ ָא ַמר לֵ ּיה :לֹא נ ָ

ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
צג,א ְראוּבֵ ן ׁ ֶש ּ ָמכַ ר ָׂש ֶדה לְ ׁ ִש ְמעוֹ ן ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ַא ֲח ָריוּת וְ יָצְ א ּו ָעלָ יו ^ ֲע ִס ִיקין,
ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ֶה ֱחזִ יק ָ ּב ּה  -יָכוֹ ל לַ ֲחזוֹ ר בּ וֹ ,
ִמ ׁ ּ ֶש ֶה ֱחזִ יק ָ ּב ּה ֵ -אינוֹ יָכוֹ ל לַ ֲחזוֹ ר בּ וֹ .
ְיתא דְּ ִק ְיט ֵרי ָסבְ ַר ְּת וְ ַק ִ ּבילַ ְּת.
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָא ַמר לֵ ּיהַ :חי ָ
ו ֵּמ ֵא ַימת ַמ ֲחזִ יק ָ ּב ּה?
ִמ ִּכי דָּ י ֵׁיש ַא ּ ִמצְ ֵרי.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ֲאפִ ילּ ּו ְ ּב ַא ֲח ָריוּת  -נ ִַמי,
דְּ ָא ַמר לֵ ּיהַ :א ֲחוֵ י ִט ְיר ּ ָפ ְך וַ ֲא ׁ ַש ֵּלם לְ ָך.

רש"י
דיא הוא דאזיל ראובן ומפצי
ליה .אם יש לו עליו שום גלגול
דברים לחשוב חוב כגד חוב או
אישתבע לי דלא פרעתיך:
לאו בעל דברים דידי את .איי
טורף ממך כלום:
דמפקת מייה עלי הדר .מה
שאתה מוציא ממו יחזור עלי:
ואיכא דאמרי אפילו שלא
באחריות מי .מכרה ראובן
לשמעון לא מצי אמר ליה בעל
חוב לראובן לאו בעל דברים דידי
את:
עסיקין .עוררין:
עד שלא החזיק בה יכול לחזור
בו .אם לא תן מעות:
אין יכול לחזור בו .שהקרקע
קה בחזקה כי א''ל חזק וקי
ויש שמחזיקין מיד וותין מעות
לאחר זמן ומשהחזיק בה
תחייב המעות:
חייתא .שק קטן:
דקיטרי .מלא קשרים:
סברת וקבילת .בדמי חתיכות
כסף כלומר תרצית לאבד
מעותיך מספק:
אפי' באחריות מי .מכרה לו
איו יכול לחזור בו מחמת
עסיקין ולא אמרין סוף סוף
עליה הדר ואטרוחי דייי למה
לן:
דא''ל אחוי טירפך .שטר טירפא
מב''ד שכתבו לך שיצאה השדה
מידך בדין ותחזור עלי לטרוף:
ואשלם לך .וכל זמן שלא יצתה
מידך לא אשלם שהרבה עוררין
שאין זוכין בדין:
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 .11צג ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
שוּי ׁ ָשל ֹׁש נָ ׁ ִשים ו ֵּמת,
ִמי ׁ ֶש ָהיָ ה נָ ׂ
ְ ּכתו ָ ּּב ָת ּה ׁ ֶשל זוֹ – ָמנֶ ה,
אתיִ ם'
וְ ׁ ֶשל זוֹ – ָמ ַ
וְ ׁ ֶשל זוֹ ְ ׁ -של ֹׁש ֵמאוֹ ת,
וְ ֵאין ׁ ָשם ֶא ָ ּלא ָמנֶ ה :חוֹ ְל ִקין ּ ְ -ב ׁ ָשוֶ ה.
אתיִ םֶ ׁ :של ָמנֶ ה  -נוֹ ֶט ֶלת ֲח ִמ ׁ ּ ִשים,
ָהי ּו ׁ ָשם ָמ ַ
אתיִ ם,
ׁ ֶשל ָמ ַ
וְ ׁ ֶשל ׁ ְשל ֹׁש ֵמאוֹ ת ְ ׁ -של ׁ ָֹשה ׁ ְשל ׁ ָֹשה ׁ ֶשל זָ ָהב.
ָהי ּו ׁ ָשם ׁ ְשל ֹׁש ֵמאוֹ תֶ ׁ :של ָמנֶ ה  -נוֹ ֶט ֶלת ֲח ִמ ׁ ּ ִשים,
אתיִ ם – ָמנֶ ה,
וְ ׁ ֶשל ָמ ַ
וְ ׁ ֶשל ׁ ְשל ֹׁש ֵמאוֹ ת ִ ׁ -ש ׁ ּ ָשה ׁ ֶשל זָ ָהב.
וְ ֵכן ׁ ְשל ׁ ָֹשה ׁ ֶש ִה ִּטיל ּו ַל ִ ּכיס,
יחת ּו,
ּ ִפ ֲ
ְ
אוֹ הוֹ ִתיר ּו ּ ָ -כך ֵהן חוֹ ְל ִקין.

גְּ ָמ ָרא
" ׁ ֶשל ָמנֶ ה  -נוֹ ֶט ֶלת ֲח ִמ ׁ ּ ִשים".
ְּתלָ ִתין ו ְּתלָ ָתא וְ ִתילְ ָּתא הוּא דְּ ִאית לָ ּה!
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ְ
אתיִם לְ בַ ֲעלַ ת ָמנֶה" :דִּ ין ו ְּדבָ ִרים ֵאין לִ י ִע ּ ָמך ְ ּב ָמנֶה".
ְ ּבכוֹ ֶתבֶ ת ַ ּב ֲעלַ ת ָמ ַ
ִאי ָהכִ י,
אתיִ ם וְ ׁ ֶשל ׁ ְשל ֹׁש ֵמאוֹ ת ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשל ֹׁש ׁ ֶשל זָ ָהב".
ֵא ָימא ֵסיפָ אֶ ׁ " :של ָמ ַ
ֵּת ָימא לָ ּהָ :הא ָסלְ ַק ְּת ַנפְ ׁ ָש ְך ִמי ּנ ָּה!
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָא ְמ ָרה לָ ּהִ :מדִּ ין ו ְּדבָ ִרים הוּא דִּ ְסלִ ִיקי נַפְ ׁ ַשאי.
" ָהי ּו ׁ ָשם ׁ ְשל ֹׁש ֵמאוֹ תֶ ׁ :של ָמנֶ ה  -נוֹ ֶט ֶלת ֲח ִמ ׁ ּ ִשים,
אתיִ ם – ָמנֶ ה,
וְ ׁ ֶשל ָמ ַ
וְ ׁ ֶשל ׁ ְשל ֹׁש ֵמאוֹ ת ִ ׁ -ש ׁ ּ ָשה ׁ ֶשל זָ ָהב".
אתיִ ם ָ -מנֶ ה"?!
" ׁ ֶשל ָמ ַ
ׁ ִשבְ ִעים וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה הוּא דְּ ִאית לָ ּה!
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
אתיִם,
מ
ת
ע
ת
אוֹ
מ
ֹש
ׁ
ל
ש
ׁ
ת
לְ בַ ֲ לַ ָ ַ
ֵ
ְ ּבכוֹ ֶתבֶ ת ַ ּב ֲעלַ ְ
וּלְ בַ ֲעלַ ת ָמ ֶנה" :דִּ ין ו ְּדבָ ִרים ֵאין לִ י ִע ּ ָמכֶ ם ְ ּב ָמ ֶנה".
ַרב י ֲַעקֹב ִמ ּנ ְַהר ּ ְפקוֹ ד ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָרבִ ינָא ָא ַמר:
ישא ּ ִ -ב ׁ ְש ֵּתי ְתפִ יסוֹ ת,
ֵר ׁ ָ
וְ ֵסיפָ א ּ ִ -ב ׁ ְש ֵּתי ְתפִ יסוֹ ת.
ישא ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ְתפִ יסוֹ ת"  -דְּ נָפְ ל ּו ׁ ִשבְ ִעין וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ְ ּב ַחד זִ ְימנָא,
" ֵר ׁ ָ
ו ֵּמ ָאה וְ ֶע ְׂש ִרים וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ְ ּב ַחד זִ ְימנָא.
" ֵסיפָ א ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ְתפִ יסוֹ ת"  -דְּ נָפְ ל ּו ׁ ִשבְ ִעים וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ְ ּב ַחד זִ ְימנָא,
אתיִם וְ ֶע ְׂש ִרים וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ְ ּב ַחד זִ ְימנָא.
ו ָּמ ַ

רש"י
מתי'
של זו מה ושל זו מאתים כו' .ושלשתן
חתמו ביום אחד דאי בתלתא יומי
הקודמת בשטר קודמת בגיבוי:
חולקות בשוה .שהרי כח שלשתן שוה
בשעבוד מה דבכולהו איכא מה:
היו שם מאתים .אין לבעלת מה שעבוד
אלא במה ראשון אבל במה שי אין
שעבוד לשטרה של מה:
וטלת חמשים .בגמרא פריך עלה:
שלש של זהב .שלשה דירי זהב וכל דיר
זהב עשרים וחמשה דירי כסף כדאמר
בהזהב )ב''מ דף מה (:ושל מאתים כחה
שוה במאתים לבעלת שלש מאות שהרי
מאתים משועבדים לשטרה:
היו שם שלש מאות .מה ראשון משועבד
לכולן והשי לבעלת מאתים ולבעלת שלש
מאות והשלישי לבעלת שלש מאות לבדה:
של מה וטלת חמשים .בגמ' פריך עלה:
ושל מאתים מה .בגמ' מפרש לה:
ששה של זהב .הם מאה וחמשים זוז:
שהטילו לכיס .מעות לקות סחורה לשכר:
כך הן חולקין .כל אחד ואחד וטל בשכר
וההפסד לפי מעותיו:
גמ'
תלתין ותלתא ותילתא הוא דאית לה.
דהייו שליש של מה שהרי אין לה חלק
במה שי:
דין ודברים אין לי עמך במה .כשתבואי
לדין לא אריב עמך במה המשועבד לך ולא
יתמעט חלקך בשבילי הלכך היא ובעלת
שלש מאות חולקות אותו:
תימא לה .בעלת שלש מאות לבעלת מאתים
הא סליקת פשיך ממה ואין לך לחלק אלא
במה שי:
מדין ודברים סליקת פשאי .לא תתי
חלקי במתה ומה שגבתה לא בשליחותי
גבתה שתאמר לי טלה זו חלקך אי
סילקתי עצמי מלריב עמה ומלמעט חלקה
במה וגבר ידה לגבות חצי המה בשעבוד
שטרה עכשיו אי באה לחלוק עמך בותר
שלא סילקתי עצמי מלריב עמך ושעבודי
ושעבודך שוים:
ע''ה הוא דאית לה .דהא כיון דאוקימא
בכותבת בעלת מאתים כו' אין לה לחלוק
מעתה אלא במאה וחמשים אבל במה
שלישי אין לה כלום:
אמר שמואל .סיפא בכותבת בעלת שלש
מאות כו' ובעלת מאתים לא כתבה כלום
הלכך מה ראשון חולקות בעלת מאתים
ובעלת מה ומה שי חולקות בעלת מאתים
ובעלת שלש מאות ומה שלישי כולה
לבעלת שלש מאות:
רביא אמר .לא תוקמה בכותבת אלא
בשתי תפיסות שתפסו מטלטלין לכתובתן
ולא מצאו להן מאתים בפעם אחת אלא
בשתי פעמים:
דפלו להן ע''ה בחד זימא .ובאו לדון
עליהם אמרין להו חולקות בשוה שהרי
שעבוד שלשתן על מה:
ומאה ועשרים וחמשה בחד זימא .בעלת
מה כבר גבתה כ''ה ובאת לריב על ע''ה
הלכך ע''ה משועבדים לכולה וחולקין
אותן הרי ביד כל אחת חמשים והמותר אין
לבעלת מה חלק בו הייו דקאמר של
מאתים ושל שלש מאות שלשה שלשה של
זהב:
סיפא בשתי תפיסות כו' ומאתים ועשרים
וחמשה בחד זימא .ע''ה מיייהו יד כולן
שוין בו ובעלת מאתים שלא גבתה בתפיסה
ראשוה אלא עשרים וחמשה באה לריב על
שיה על קע''ה ופלגי ע''ה בין שלשתן ומצא
ביד כל אחת חמשים ומאה בין בעלת
מאתים ובעלת שלש מאות וחצי מאה
ששאר כולה לבעלת שלש מאות מצאת
של מה וטלת חמשים ושל מאתים מה
ושל שלש מאות ק'' שהן ששה דירי זהב:
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 .12צג ,א
ַּת ְניָא:
"זוֹ ִמ ׁ ְשנַ ת ַר ִ ּבי נָ ָתן.
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
ֵאין ֲאנִ י רוֹ ֶאה דְּ ָב ָריו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי נָ ָתן ְ ּב ֵאלּ וּ,
ֶא ָ ּלא חוֹ ְלקוֹ ת ְ ּב ׁ ָשוֶ ה.

רש"י
אין אי רואה דבריו של ר' תן
באלו .שאין זה דומה לשלשה
שהטילו לכיס דהתם שבח מעות
שהשביחו מעותיהן שקלי הלכך
כל אחד יטול לפי מעותיו אבל
הכא טעמא משום שיעבודא הוא
וכל כסיו אחראין לכתובתה
הלכך שלש המים משועבדין
לבעלת מה כשאר חברותיה עד
שתגבה כל כתובתה לפיכך
חולקות בשוה:

"מי ֶשׁ ָהיָה נָ שׂוּי"
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 .13צג ,א-ב
וְ ֵכן ׁ ְשל ׁ ָֹשה ׁ ֶש ִה ִּטיל ּו".
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
שכָ ר לָ ֶא ְמצַ ע.
את ִים ַ ^ -ה ּ ָ ׂ
צג,ב ׁ ְש ַניִם ׁ ֶש ִה ּ ִטיל ּו לַ ִּכיס זֶ ה ָמ ֶנה וְ זֶ ה ָמ ַ
ָא ַמר ַר ָ ּבה:
ישה,
ישה וְ עוֹ ֵמד לַ ֲח ִר ׁ ָ
ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא ִמ ְּיל ֵת ּיה דְּ ׁ ְשמו ֵּאל ְ ּב ׁשוֹ ר לַ ֲח ִר ׁ ָ
ישה וְ עוֹ ֵמד לִ ְטבִ ָיחה:
ֲאבָ ל ְ ּב ׁשוֹ ר לַ ֲח ִר ׁ ָ
זֶ ה  -נוֹ ֵטל לְ פִ י ְמעוֹ ָתיו,
וְ זֶ ה  -נוֹ ֵטל לְ פִ י ְמעוֹ ָתיו.
וְ ַרב ַה ְמנ ּונָא ָא ַמר:
שכָ ר לָ ֶא ְמצַ ע.
ישה וְ עוֹ ֵמד לִ ְטבִ ָיחה ַ -ה ּ ָ ׂ
ֲאפִ ילּ ּו ׁשוֹ ר לַ ֲח ִר ׁ ָ
ֵמ ִיתיבֵ י:
ש ָכר ָל ֶא ְמ ַצע".
אתיִ ם ַ -ה ּ ָ ׂ
" ׁ ְשנַ יִ ם ׁ ֶש ִה ִּטיל ּו ַל ִ ּכיס זֶ ה ָמנֶ ה וְ זֶ ה ָמ ַ
ישה וְ עוֹ ֵמד לִ ְטבִ ָיחה,
ַמאי לָ או ְ ּב ׁשוֹ ר לַ ֲח ִר ׁ ָ
וְ ְּתיוּבְ ָּתא דְּ ַר ָ ּבה!
לֹא,
ישה.
ישה וְ עוֹ ֵמד לַ ֲח ִר ׁ ָ
ְ ּב ׁשוֹ ר לַ ֲח ִר ׁ ָ
ישה וְ עוֹ ֵמד לִ ְטבִ ָיחה – ַמאי?
ֲאבָ ל ׁשוֹ ר לַ ֲח ִר ׁ ָ
זֶ ה  -נוֹ ֵטל לְ פִ י ְמעוֹ ָתיו,
וְ זֶ ה  -נוֹ ֵטל לְ פִ י ְמעוֹ ָתיו?!
ַאדְּ ָתנֵי ֵסיפָ אָ " :ל ַקח זֶ ה ְ ּב ׁ ֶשלּ וֹ וְ זֶ ה ְ ּב ׁ ֶשלּ וֹ וְ נִ ְת ָע ְרבוּ,
זֶ ה  -נוֹ ֵטל ְל ִפי ְמעוֹ ָתיו,
וְ זֶ ה  -נוֹ ֵטל ְל ִפי ָמעוֹ ָתיו",
לִ יפְ לוֹ ג וְ לִ ְיתנֵי ְ ּב ִד ֵיד ּיה:
ישה,
ישה וְ עוֹ ֵמד לַ ֲח ִר ׁ ָ
ַ ּב ּ ֶמה דְּ בָ ִרים ֲאמו ִּריםּ ְ :ב ׁשוֹ ר לַ ֲח ִר ׁ ָ
ישה וְ עוֹ ֵמד לִ ְטבִ ָיחה :זֶ ה  -נוֹ ֵטל לְ פִ י ְמעוֹ ָתיו,
ֲאבָ ל ְ ּב ׁשוֹ ר לַ ֲח ִר ׁ ָ
וְ זֶ ה נוֹ ֵטל לְ פִ י ְמעוֹ ָתיו!
ָהכִ י נ ִַמי ָק ָא ַמר:
ישה,
ישה וְ עוֹ ֵמד לַ ֲח ִר ָׁ
ַ ּב ּ ֶמה דְּ בָ ִרים ֲאמו ִּריםּ ְ :ב ׁשוֹ ר לַ ֲח ִר ָׁ
ישה וְ עוֹ ֵמד לִ ְטבִ ָיחה  -נ ֲַע ֶׂשה ְּכ ִמי ׁ ֶש ָּל ַקח זֶ ה ְ ּב ׁ ֶשלּ וֹ ,
ֲאבָ ל ְ ּב ׁשוֹ ר לַ ֲח ִר ׁ ָ
לּ
וְ זֶ ה ְ ּב ׁ ֶש וֹ וְ ִנ ְת ָע ְרבוּ,
זֶ ה  -נוֹ ֵטל לְ פִ י ְמעוֹ ָתיו
וְ זֶ ה  -נוֹ ֵטל לְ פִ י ְמעוֹ ָתיו.
ְּתנַן" :וְ ֵכן ׁ ְשל ׁ ָֹשה ׁ ֶש ִה ִּטיל ּו ַל ִ ּכיס,
ּ ָפ ֲחת ּו אוֹ הוֹ ִתיר ּו ּ ָ -כ ְך ֵהן חוֹ ְל ִקין".
"פ ֲחתוּ" ָ ּ -פ ֲחת ּו ַמ ּ ָמ ׁש,
ַמאי לָ או ּ ָ
"הוֹ ִתירוּ"  -הוֹ ִתיר ּו ַמ ּ ָמ ׁש?!
ָא ַמר ַרב נ ְַח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ּּה:
לֹא,
"הוֹ ִתירוּ"  -זוּזֵ י ֲח ָד ֵתי,
ִיתא.
"פ ֲחתוּ" ַ -א ְס ֵּת ָירא דְּ צ ּונ ָ
ָּ

רש"י
השכר לאמצע .חולקין בשוה:
שור לחרישה .שלקחו בהן שור
לחרוש וחורשין בו ואין חלקו של
זה מועיל בלא חלקו של זה כלום
הלכך חולקין בשוה אבל שור
בבשר
והשביח
לחרישה
ושחטוהו:
זה וטל לפי מעותיו כו' .שהרי
מתחלק לאבריו והא דקט
ראשית מקחן לחרישה רבותא
אשמועין דאע''ג דמעיקרא
אדעתא דלמיפלג בשוה חות
לשותפות השתא דשבח בבשר
ושחטוהו והוא מתחלק לאבריו
יטול איש לפי מעותיו:
לקח זה בשלו .שוורים בריאים
במאתים:
וזה בשלו .שוורים כחושים
במה:
זה וטל לפי מעותיו .דשור כחוש
אין עבודתו דומה לשל בריא:
ליפלוג בדידיה .אף כשהטילו
לכיס מעות ולקחו בהמה אחת
יחלוקו ולימא זה וטל לפי
מעותיו וזה וטל לפי מעותיו כו':
פחתו פחתו ממש כו' .וקתי כך
הן חולקין לפי המעות ותיובתא
דשמואל:
זוזי חדתי .שמטילין זוזים
ישים ותו ושאו בהם עד
שעשו חדשים ויוצאין הם
בהוצאה הלכך חולקים לפי
המעות דכל חד מאי דיהיב שקיל
אבל אם הותירו יותר על
החשבון השכר לאמצע:
איסתרי דצויתא .שפסלה
המטבע ואין יוצאת בהוצאה ומי
שיש לו מכה בפיסת רגלו מתחת
קושר מהם שם דמעליא ליה
חלודה דידהו וצורתא דידהו
כדאמרין במסכת שבת )דף סה(.
יוצאין בסלע שעל הציית
ומפרש מאי ציית בת ארעא
דכיון דישו בעין וטל כל אחד
כחשבון שהטיל אבל אם פחתו
מאה או חמשים זוז זה מפסיד
מחצה וזה מחצה שהשכר
וההפסד לאמצע:
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 .14צג ,ב – צד ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
שוּי ַא ְר ַ ּבע נָ ׁ ִשים ו ֵּמת:
ִמי ׁ ֶש ָהיָ ה נָ ׂ
אשוֹ נָ ה  -קוֹ ֶד ֶמת ַל ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה,
ָה ִר ׁ
ישית,
ו ׁ ְּשנִ ָ ּיה ַ -ל ׁ ּ ְש ִל ׁ ִ
יעית.
ישית ָ -ל ְר ִב ִ
ו ׁ ְּש ִל ׁ ִ
אשוֹ נָ ה  -נִ ׁ ְש ַ ּב ַעת ַל ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה,
וְ ִר ׁ
ישית,
ו ׁ ְּשנִ ָ ּיה ַ -ל ׁ ּ ְש ִל ִׁ
יעית,
ישית ָ -ל ְר ִב ִ
ו ׁ ְּש ִל ׁ ִ
יעית  -נִ ְפ ַר ַעת ְ ּבלֹא ׁ ְשבו ָּעה.
וְ ָה ְר ִב ִ
ֶ ּבן נַ ָ ּנס אוֹ ֵמר:
ש ֶ ּכ ֶרת?
וְ ִכי ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִהיא ַא ֲחרוֹ נָ ה  -נִ ְ ׂ
ַאף ִהיא לֹא ִּת ּ ָפ ַרע ֶא ָ ּלא ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה.
ָהי ּו יוֹ ְצאוֹ ת כּ ו ָ ּּלן ְ ּביוֹ ם ֶא ָחד ּ ָ -כל ַה ּקוֹ ֶד ֶמת ַל ֲח ֶב ְר ָּת ּה ֲא ִפילּ ּו ׁ ָש ָעה ַא ַחת זָ ְכ ָתה.
וְ ָכ ְך ָהי ּו כּ וֹ ְת ִבין ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ׁ ָשעוֹ ת.
ָהי ּו כּ ו ָ ּּלן יוֹ ְצאוֹ ת ְ ּב ׁ ָש ָעה ַא ַחת,
וְ ֵאין ׁ ָשם ֶא ָ ּלא ָמנֶ ה  -חוֹ ְלקוֹ ת ְ ּב ׁ ָשוֶ ה.

גְּ ָמ ָרא
ְ ּב ַמאי ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י?
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
צד,א ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ּנ ְִמצֵ את ַא ַחת ֵמ ֶהן ָׂש ֶדה ׁ ֶש ֵאי ָנ ּה ׁ ֶשלּ וֹ .
וּבְ ַ ּב ַעל חוֹ ב ְמאו ָּחר ׁ ֶש ָ ּק ַדם וְ גָ בָ ה ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י:
ַּת ּנָא ַק ּ ָמא ָסבַ רַ :מה ׁ ּ ֶש ָ ּגבָ ה  -לֹא ָ ּגבָ ה,
וּבֶ ן ַנ ּנָס ָסבַ רַ :מה ׁ ּ ֶש ָ ּגבָ ה ּ ָ -גבָ ה.
ַרב נ ְַח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ּּה:
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמאַ :מה ׁ ּ ֶש ָ ּגבָ ה  -לֹא ָ ּגבָ ה,
ְישינַן ׁ ֶש ּ ָמא ַּתכְ ִסיף ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י:
וְ ָהכָ א ְ ּב ָחי ׁ ִ
ְישינַן ׁ ֶש ּ ָמא ַּתכְ ִסיף,
ָמר ָסבַ רָ :חי ִׁ
ְישינַן ׁ ֶש ּ ָמא ַּתכְ ִסיף.
ו ָּמר ָסבַ ר :לֹא ָחי ׁ ִ
ַא ַ ּביֵי ָא ַמר:
ישא ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו:
דְּ ַא ַ ּביֵי ַק ׁ ּ ִש ָׁ
ישא:
דְּ ָתנֵי ַא ַ ּביֵי ַק ׁ ּ ִש ׁ ָ
"יְ תוֹ ִמים ׁ ֶש ָא ְמר ּו ּ ְ -גדוֹ ִלים,
וְ ֵאין ָצ ִרי ְך לוֹ ַמר ְק ַט ִ ּנים".
ישא,
ַּת ּנָא ַק ּ ָמא  -לֵ ית לֵ ּיה דְּ ַא ַ ּביֵי ַק ׁ ּ ִש ׁ ָ
ישא.
וּבֶ ן ַנ ּנָס ִ -אית לֵ ּיה דְּ ַא ַ ּביֵי ַק ׁ ּ ִש ׁ ָ

רש"י
מתי'
הראשוה שבעת לשיה .אם
שיה טועת הואיל ואת באת
ליטול תחלה השבעי לי שלא
גבית משל בעלי כלום דלמא לא
משתייר לי כסים כשיעור
כתובתי ואף שלישית תאמר כן
לשיה ורביעית לשלישית אבל
הרביעית פרעת שלא בשבועה
וכגון שהיתומים גדולים וקסבר
האי תא כי אמרו רבן הבא
ליפרע מכסי יתומים לא יפרע
אלא בשבועה ביתומים קטים
אמרו ולא בגדולים:
אף היא לא תפרע כו' .ובגמ'
מפרש פלוגתייהו במאי:
היו כולן יוצאות ביום אחד.
כלומר יוצאות לפיו ומלמדות
שכולן כתבו ביום אחד:
כל הקודמת לחברתה שעה
אחת .בכתובתה:
זכתה .אם השעות מפורשות
בתוכן כגון באחת כתוב ביום
פלוי בשעה שלישית ובשיה
בשעה רביעית וכן בכולן:
גמ'
כגון שמצאת אחת .מן השלש
שדות שגבו ג' שים ראשוות:
שדה שאיה שלו .שודע שגזלה
וסוף שיבואו בעלים ויטלוה
ממה וכשבאה רביעית לגבות
כתובתה משדה רביעית באה זו
ועומדת לאמר למחר יבא הגזל
ויטול שדהו מידי ומצאתי
קרחת רצוי שתשבעי שלא גבית
כתובתיך בחיי הבעל:
ובבעל חוב מאוחר שקדם וגבה
קמיפלגי ת''ק סבר מה שגבה
לא גבה .הלכך למה תשבע אם
יבא הגזל ויטרוף מזו תחזור
היא על הרביעית ותטול ממה
מה שגבתה דהויא לה רביעית
בעל חוב מאוחר:
ובן ס סבר מה שגבה גבה .ואין
השלישית חוזרת עליה לפיכך
יכולה להשביעה:
דכולי עלמא מה שגבה לא גבה.
ושבועה דבן ס טעמא מאי
דקסבר חיישין שמא תכסיף
הרביעית הזאת את השדה שהיא
גובה דכי חזיא דלא משבעין לה
ידעא דהדרא שלישית עילוה
כשיטלו מה שבידה ולא חיישא
הך רביעית לאשבוחי לארעא
אלא שמטה ואכלה ות''ק לא
חייש לשמא תכסיף:
דאביי קשישא איכא ביייהו.
והיתומים באים להשביעה ולא
במצאת שדה שאיה שלו
מיירי:
יתומים שאמרו .הבא ליפרע
מהם לא יפרע אלא בשבועה אף
בגדולים אמרו:

"מי ֶשׁ ָהיָה נָ שׂוּי"
מסכת כתובות פרק י' – ִ
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 .15צד ,א
ָא ַמר ַרב ה ּונָא:
ָהנֵי ְּת ֵרי ַא ֵחי,
ו ְּת ֵרי ׁשו ָּּתפֵ י  -דְּ ִאית לְ ה ּו דִּ ינָא ַ ּב ֲה ֵדי ַחד,
וַ ֲאזַ ל ַחד ִמי ַ ּניְיה ּו ַ ּב ֲה ֵד ּיה לְ ִדינָא,
לֹא ָמצֵ י ִא ָיד ְך לְ ֵמ ַימר לֵ ּיהַ :א ְּת לָ או ַ ּב ַעל דְּ בָ ִרים דִּ ִידי ַא ְּת,
ֶא ָּלא ׁ ְשלִ יחו ֵּת ּיה ֲעבַ ד.
ִא ְקלַ ע ַרב נ ְַח ָמן לְ סו ָּרא,
ׁ ָשיְילו ִּהיִּ :כי ַהאי ַ ּגוְ ונָא ַמאי?
ָא ַמר לְ הוּ:
ִיתין ִהיא:
ַמ ְתנ ִ
אשוֹ נָ ה  -נִ ׁ ְש ַ ּב ַעת ַל ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה,
" ָה ִר ׁ
ישית,
ו ׁ ְּשנִ ָ ּיה ַ -ל ׁ ּ ְש ִל ׁ ִ
יעית".
ישית ָ -ל ְר ִב ִ
ו ׁ ְּש ִל ׁ ִ
ישית  -לֹא ָק ָתנֵי,
וְ ִאילּ ּו ִר ׁ
אשוֹ נָה לַ ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
ַמאי ַט ְע ָמא?
לָ או ִמ ׁ ּשוּם דְּ ׁ ְשלִ יחו ָּת ּה ָעבְ ָדה.
ִמי דָּ ֵמי?!
ָה ָתם ְ ׁ -שבו ָּעה לְ ֶא ָחד ו ׁ ְּשבו ָּעה לְ ֵמ ָאה,
ָהכָ א ָ -א ַמרִ :אילּ ּו ֲאנָא ֲהוַ איָ ,ט ֵעי ְננָא ְטפֵ י!
וְ לֹא ֲא ָמ ַרן ֶא ָּלא דְּ לָ א ִא ֵית ּיה ְ ּב ָמ ָתא,
ֲאבָ ל ִא ֵית ּיה ְ ּב ָמ ָתא ִ -א ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ ֵמ ֵיתי.

רש"י
תרי אחי ותרי שותפי .או תרי
שותפי:
ואזל חד מיייהו בהדיה לדיא.
בדבר השותפות ויצא השותף
חייב:
לא מצי .שותף חבירו למימר
לבעל הדין:
את לאו בעל דברים דידי את.
בדין זה שתחייב חברי אי אדין
עמך בחלקי:
ואילו ראשוה לשלישית לא
קתי .דתשבע לפי ששבעה:
ולא אמרן .שיחזיר וידון:
אלא דלא הוה .האי שותף במתא
כשבא חבירו לדין:
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 .16צד ,א-ב
]" ָהי ּו יוֹ ְצאוֹ ת כּ ו ָ ּּלן ְ ּביוֹ ם ֶא ָחד ּ ָ -כל ַה ּקוֹ ֶד ֶמת ַל ֲח ֶב ְר ָּת ּה ֲא ִפילּ ּו ׁ ָש ָעה ַא ַחת זָ ְכ ָתה"[.
ִא ְּת ַמר:
ׁ ְשנֵי ׁ ְש ָטרוֹ ת ַה ּיוֹ צְ ִאים ְ ּביוֹ ם ֶא ָחד:
ַרב ָא ַמר :חוֹ לְ ִקין,
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמרׁ :שו ָּדא דְּ ַד ּיָינֵי.
לֵ ָימא ַרב דְּ ָא ַמר ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
דְּ ָא ַמרֵ " :ע ֵדי ֲח ִת ָימה ָּכ ְר ִתי",
צד,ב ו ׁ ְּשמו ֵּאל דְּ ָא ַמר ְּכ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר,
דְּ ָא ַמרֵ " :ע ֵדי ְמ ִס ָירה ָּכ ְר ִתי.
לֹא,
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא ְּכ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר,
וְ ָהכָ א ְ ּב ָהא ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י:
ַרב ָסבַ רֲ :חלו ָּקה ֲע ִדיפָ א,
ו ׁ ְּשמו ֵּאל ָסבַ רׁ :שו ָּדא דְּ ַד ּיָינֵי ֲע ִדיפָ א.
ו ִּמי ָמצֵ ית מוֹ ְק ַמ ְּת לֵ ּיה לְ ַרב ְּכ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר?!
וְ ָה ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְ ּבגִ ּ ִיטין.
ִּכי ָא ְמ ִר ָית ּה ַק ּ ֵמ ּיה דְּ ׁ ְשמו ֵּאלָ ,א ַמרַ :אף ִ ּב ׁ ְש ָטרוֹ ת.
ִמ ְּכלָ ל דְּ ַרב ָסבַ רּ ִ :ב ׁ ְש ָטרוֹ ת  -לֹא!
ֶא ָּלא:
ְמ ַח ַ ּו ְור ָּתאַ :רב ְּ -כ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
וְ ׁ ְשמו ֵּאל ְּ -כ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר.
ֵמ ִיתיבֵ י:
ּ
" ׁ ְשנֵ י ׁ ְש ָטרוֹ ת ַהיוֹ ְצ ִאים ְ ּביוֹ ם ֶא ָחד  -חוֹ ְל ִקין",
ְּתיוּבְ ָּתא דְּ ׁ ְשמו ֵּאל!
ָא ַמר לְ ָך ׁ ְשמו ֵּאל:
ָהא ַמ ּנִי?
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִהיא,
וַ ֲאנָא דַּ ֲא ָמ ִרי ְּכ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר.
ִאי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ֵ -א ָימא ֵסיפָ אּ ָ " :כ ַתב ְל ֶא ָחד ו ָּמ ַסר ְל ַא ֵחר  -זֶ ה ׁ ֶש ָּמ ַסר לוֹ ָקנָ ה".
וְ ִאי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ַ -א ּ ַמאי ָקנָה?
ָה ָא ַמרֵ :ע ֵדי ֲח ִת ָימה ָּכ ְר ִתי!
ַּת ּנ ֵָאי ִהיא,
דְּ ַת ְניָא:
"וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
יַ ֲחלוֹ קוּ,
וְ ָכאן ָא ְמרוַּ :מה ׁ ּ ֶש ִ ּי ְר ֶצה ַה ׁ ּ ָש ִל ׁיש  -יַ ֲע ֶ ׂ
שה".

רש"י
ב' שטרות .מכר שדה אחת לשי
בי אדם ביום אחד:
שודא דדייי .לפי ראות עיי
הדייין יטילו הזכות והחובה:
שודא .לשון השלכה כמו ירה
בים דמתרגם שדי בימא )שמות
טו(:
כרבי מאיר דאמר .לעין גט עדי
חתימה עיקר כריתות וכן לעין
השטרות ואלו שיהם חתמו
ביום אחד ובמקום שאין כותבין
שעות גלו דעתייהו דאין מקפידין
על הקודם לחבירו ואפילו זה
שחרית וזה במחה אין זה גובה
יותר מזה הלכך מאי שודא
דדייי איכא למימר אין אדם
יכול ליפות כחו של זה משל זה:
ושמואל דאמר כרבי אלעזר
דאמר .אע''פ שאין עליו עדים
אלא שתו בפי עדים גובה
מכסים משועבדים שאין
העדים חותמין על הגט אלא
מפי תיקון העולם שמא ימותו
עדי מסירה או ילכו למדית הים
אלמא עדי מסירה עיקר והכא
יש לומר שמא האחד היה חביב
עליו יותר וקדם ומסרו לו ואת
השי הטעה וכי לא ידעין ימא
שודא דדייי לפי מה שהם רואים
מי מהם היה רגיל אצלו יותר
דשודא עדיפא מחלוקה:
דכולי עלמא כר' אלעזר .דקיימא
לן כוותיה בגטין ואיכא למימר
שודא ואיכא למימר חלוקה
ובהא פליגי:
חולקין .אלמא חלוקה עדיפא:
ר''מ היא .וליכא למימר שודא
בחתימתו:
כתב לאחד .השטר ולא מסר לו
עד שכתב שטר שי לאחר עליה
ומסר לו:
ואי ר''מ כו' .אלא לאו רבי
אלעזר ואיכא למימר שודא
ואיכא למימר חלוקה וקתי
חולקין אלמא חלוקה עדיפא:
תאי היא .איכא למ''ד שודא
עדיף ואיכא למ''ד חלוקה
עדיפא:
וחכ''א כו' .בשלהי פ''ק דגטין
הולך מה לפלוי והלך וביקשו
ולא מצאו שמת יחזרו למשלח
מת המשלח יחזרו ליורשים כו'
עד וחכ''א יחלוקו יורשי משלח
ויורשי מי ששתלחו לו וכאן
אמרו מה שירצה שליש יעשה
דהייו שליח יעשה אלמא שודא
עדיפא:

"מי ֶשׁ ָהיָה נָ שׂוּי"
מסכת כתובות פרק י' – ִ
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 .17צד ,ב – צה ,א
ִא ּ ֵמ ּיה דְּ ָר ֵמי ַ ּבר ָח ָמא ְּכ ַתבְ ִּתינְה ּו לְ נִכְ ָס ּה לְ ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא ְ ּבצַ פְ ָרא,
לְ אוֹ ְר ָתא ְּכ ַתבְ ִּתינְה ּו לְ ָמר עו ְּקבָ א ַ ּבר ָח ָמא.
ֲא ָתא ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא לְ ַק ּ ֵמ ּיה דְּ ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת  -אוֹ ְק ֵמ ּיה ְ ּבנִכְ ָסא.
ֲא ָתא ָמר עו ְּקבָ א לְ ַק ּ ֵמ ּיה דְּ ַרב נ ְַח ָמן  -אוֹ ְק ֵמ ּיה ְ ּב ִנכְ ָסא.
ֲא ָתא ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת לְ ַק ּ ֵמ ּיה דְּ ַרב נ ְַח ָמן,
ָא ַמר לֵ ּיהַ :מאי ַט ֲע ָמא ֲעבַ ד ָמר ָהכִ י?
ָא ַמר לֵ ּיה :ו ַּמאי ַט ֲע ָמא ֲעבַ ד ָמר ָהכִ י?
ָא ַמר לֵ ּיה :דְּ ָק ֵדים.
ָא ַמר לֵ ּיהַ :א ּט ּו ִ ּבירו ׁ ָּשלַ יִם ָי ְתבִ י ַנן דְּ כָ ְתבִ י ַנן ׁ ָשעוֹ ת?!
ֶא ָּלא ָמר ַמאי ַט ְע ָמא ֲעבַ ד ָהכִ י?
ָא ַמר לֵ ּיהׁ :שו ָּדא דְּ ַד ּיָינֵי.
ּ
ָא ַמר לֵ ּיהֲ :אנָא נ ִַמי ׁשו ָּדא דְּ ַדיָינֵי.
ָא ַמר לֵ ּיהֲ :ח ָדא  -דַּ ֲאנָא דַּ ּיָינָא,
ו ָּמר לָ או דַּ ּיָינָא.
וְ עוֹ ד ֵ -מ ִע ָ ּיק ָרא לָ או ְ ּבתוֹ ַרת ָהכִ י ָא ֵתית לָ ּה.
ָהנְה ּו ְּת ֵרי ׁ ְש ָט ֵרי דְּ ָאת ּו לְ ַק ּ ֵמ ּיה דְּ ַרב יוֹ ֵסף,
ִיסן,
ַחד ֲ -הוָ ה ָּכתוּב ְ ּב ַח ְמ ׁ ָשא ְ ּבנ ָ
ִיסן ְס ָת ָמא.
וְ ַחד ֲ -הוָ ה ָּכתוּב ֵ ּב ּיה ְ ּבנ ָ
ִיסן ַ ּב ּנְכָ ִסים.
אוֹ ְק ֵמ ּיה ַרב יוֹ ֵסף לְ ַההוּא דְּ ַח ְמ ׁ ָשא ְ ּבנ ָ
ָא ַמר לֵ ּיה ִא ָיד ְך:
וַ ֲאנָא ַאפְ ִסיד?!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַא ְּת י ְָד ָך ַעל ַה ַּת ְח ּתוֹ נָה,
ִיסן ַא ְּת.
ֵא ָימא ַ ּבר ֶע ְׂש ִרים וְ ִת ׁ ְש ָעה ְ ּבנ ָ
ָא ַמר לֵ ּיה:
צה,א וְ נִכְ ּתוֹ ב לִ י ָמר ^ ִט ְיר ּ ָפא ֵמ ִא ּיָיר וְ ֵאילָ ְך.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָ
ִיסן ַא ְּת.
יָכְ לֵ י לְ ֵמ ַימר לְ ךַ :א ְּת ַ ּבר ַחד ְ ּבנ ָ
ַמאי ַּת ַ ּק ְנ ֵּת ּיה?
נִכְ ְּתב ּו ַה ְר ׁ ָש ָאה לַ ֲה ָד ֵדי.

רש"י
אמיה דרמי בר חמא כו' .ולא
ודע למי מסרה תחלה שטר
מתה:
אטו בירושלים יתבין כו' .וכיון
דלא הקפידו בי מקום לכתוב
שעות גילו מהגם שאין הולכים
אחר הקודם לבו ביום ושיהם
שוים:
אלא מר מאי טעמא עבד הכי.
ולא אמר יחלוקו:
שודא דדייי .כרבי אלעזר דאמר
עדי מסירה כרתי ולי ראה שזה
היה חביב לה יותר וקדמה
ומסרה לו תחלה:
א''ל אא מי .תיהוי דידי שודא
דדייי וכיון שפסקתי אי הדין
שוב אין לך כח להוציא מידו
שהרי יצא מב''ד זכאי בשודא
דדייי:
אא דייא .על פי ראש גלותא
והישיבה:
לאו בתורת הכי אתית לה .לא
אמרת טעם שלך משום שודא
דדייי אלא משום דקדים
בחתימה כרבי מאיר ובזו טעית
דהא לאו בירושלים יתבין:
ההו תרי שטרי .של מכר שיצאו
על שדה אחת:
טירפא .לטרוף לקוחות מר''ח
אייר שהרי מכרה לו באחריות:
יכלי למימר .לקוחות:
את בר חד ביסן את .ושטרך
קודם ושלא כדין טלה ממך:
מאי תקתיה .דהאי:
כתבו הרשאה להדדי .יבקש
מאת חברו בר חמשה ביסן
וימסור לו שטרו ויכתוב לו
הרשאה עליו לטרוף לקוחות
ואם יאמרו לו בר חד ביסן את
אומר להם אי בא לטרוף בשביל
מעות של חמשה ביסן שהרי
לשיו מכרה באחריות ואי בא
בהרשאה עליכם מכחו ואם
יאמרו לו הוא קדם ואת בר כ''ט
ביסן היית אומר להם אי בא
מחמת עצמי:
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דוּרה
גְּ ָמ ָרא ְס ָ

 .18צה ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ש ֵדהוּ,
שוּי ׁ ְש ֵּתי נָ ׁ ִשים ו ָּמ ַכר ֶאת ָ ׂ
ִמי ׁ ֶש ָהיָ ה נָ ׂ
אשוֹ נָ ה ַללּ וֹ ֵק ַח" :דִּ ין ו ְּד ָב ִרים ֵאין ִלי ִע ְּמ ָך",
וְ ָכ ְת ָבה ִר ׁ
יאה ֵמ ַהלּ וֹ ֵק ַח,
ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה  -מוֹ ִצ ָ
אשוֹ נָ ה ִ -מן ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה.
וְ ִר ׁ
אשוֹ נָ ה,
וְ ַהלּ וֹ ֵק ַח ִ -מן ָה ִר ׁ
יהם.
ילה ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֲע ׂ
ש ּו ּ ְפ ׁ ָש ָרה ֵ ּבינֵ ֶ
וְ חוֹ זְ רוֹ ת ָח ִל ָ
וְ ֵכן ַ ּב ַעל חוֹ ב,
וְ ֵכן ִא ׁ ּ ָשה ַ ּב ֲע ַלת חוֹ ב.

גְּ ָמ ָרא
וְ כִ י ָּכ ְתבָ ה לֵ ּיה ַ -מאי ָהוֵ י?
וְ ָה ַת ְניָא:
ש ֶדה זוֹ ",
" ָהאוֹ ֵמר ַל ֲח ֵבירוֹ " :דִּ ין ו ְּד ָב ִרים ֵאין ִלי ַעל ָ ׂ
"אין ִלי ֵע ֶסק ָ ּב ּה",
ֵ
ימ ָ ּנה"  -לֹא ָא ַמר ְ ּכלוּם"!
ה
ת
ק
ּל
ּ
ו
ס
מ
י
ד
"יָ ִ ְ ֶ ֶ ֵ ֶ
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַןּ ְ :ב ׁ ֶש ָ ּקנ ּו ִמ ּי ָָד ּה.
וְ כִ י ָקנ ּו ִמ ּי ָָד ּה ַ -מאי ָהוֵ י?
ֵּת ָימא :נ ַַחת רו ַּח ָע ִׂש ִיתי לְ בַ ְעלִ י.
ִמי לֹא ְּתנַן:
" ָל ַקח ִמן ָה ִא ׁיש וְ ָחזַ ר וְ ָל ַקח ִמן ָה ִא ׁ ּ ָשה ִ -מ ָ ּקחוֹ ָ ּב ֵטל".
אמר" :נ ַַחת רו ַּח ָע ִׂש ִיתי לְ בַ ְעלִ י"!
ַאלְ ָמא :יְכוֹ לָ ה ִהיא ׁ ֶש ּ ֹת ַ
ָא ַמר ַרב ז ֵָירא ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
לָ א ַק ׁ ְש ָיא:
ָהא ַ -ר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
ָהא ַ -ר ִ ּבי ְיהו ָּדה.
דְּ ַת ְניָא:
אשוֹ ן  -וְ לֹא ָח ְת ָמה לוֹ ,
" ָכ ַתב ָל ִר ׁ
ַל ׁ ּ ֵשנִ י  -וְ ָח ְת ָמה לוֹ ,
יב ָדה ְ ּכתו ָ ּּב ָת ּה,
ִא ְ ּ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
יתי ְל ַב ְע ִלי,
אמר" :נַ ַחת רו ַּח ָע ִ ׂ
ש ִ
יְ כוֹ ָלה ִהיא ׁ ֶש ּתֹ ַ
ַא ֶּתם ַמה ָ ּל ֶכם ָע ַלי"?

רש"י
מתי'
ומכר את שדהו .המשועבד
לכתובות:
הראשוה .ששא תחלה:
השיה מוציאה .כשימות בעלה:
וכן בעל חוב וכן אשה בעלת חוב.
מפרש בגמ':
גמ'
בשקו מידה .ואמרי' בהכותב
לאשתו דהיכא דקו מידו מגופה
של קרקע קו מידו:
מקחו בטל .משמע לגמרי ואפי'
בחיי הבעל ובבבא בתרא
מוקמין לה באחת מאותן שלש
שדות או ייחדה לה לכתובתה או
כתב לה בתוך הכתובה או
שהכיסה לו שום משלה:
כתב לראשון .שטר מכר על שדה
אחת:
ולא חתמה לו .לא הודית באותו
מכר וכתב שטר אחר ללוקח שי
על שדה אחרת וחתמה לו:
אבדה כתובתה .אם אין שם בי
חורין שהרי הראשון אומר
החתי ליך מקום לגבות הימו:
יכולה היא שתאמר כו' .מן השי
תגבה:
ורבי .דסתמיהו למשיות הכא
בכתובות סתם לן כר''מ ובמס'
גיטין סתם לן מקחו בטל כר'
יהודה:
אמר רב פפא .מתי' כשהיתה
גרושה ואחר כך כתבה לו ללוקח
כן:
רב אשי אמר .אפי' ביושבת
תחתיו ותרוייהו סתמי כר''מ
ומתי' דגיטין דלקח מן האיש
וחזר ולקח מן האשה להכי
מקחו בטל דעד כאן לא קאמר
ר''מ בבריית' איבדה כתובתה
אלא בשי לקוחות והא חזין
דבראשון לא עשתה חת רוח
לבעלה הלכך לא מצית למימר כי
חתמה לשי חת רוח עשיתי
לבעלי:
ומתיתין .דהכא דאשמעין
מיה חתימתה קיימת:
בדכתב .הבעל לאחר קודם לזה
ולא חתמה לו ולזה חתמה:

וְ ַר ִ ּבי ָס ַתם לָ ּה ָהכָ א ְּ -כ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
וְ ָס ַתם לָ ּה ָה ָתם ְּ -כ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה?!
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ִ ּב ְ ּגרו ׁ ָּשה,
וְ ִדבְ ֵרי ַהכּ ֹל.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
כּ ו ָּּל ּה ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִהיא,
וְ ַעד ָּכאן לֹא ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָה ָתם ֶ -א ָּלא ִ ּב ׁ ְשנֵי לָ קוֹ חוֹ ת,
דְּ ָא ְמ ִרי לָ ּהִ :אי ִא ָיתא דְּ נ ַַחת רו ַּח ָעבְ ַד ְּת לְ ַק ּ ָמא ִא ָ ּיב ֵעי לָ ְך לְ ֶמ ֱיעבַ ד.
ֲאבָ ל ְ ּבלוֹ ֵק ַח ֶא ָחד ֲ -אפִ ילּ ּו ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר מוֹ ֶדה,
ִיתין  -דְּ ָּכ ַתב לֵ ּיה לְ ַא ֵחר.
ו ַּמ ְתנ ִ
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 .19צה ,א-ב
ְּתנַן ָה ָתם:
" ֵאין נִ ְפ ָר ִעין ִמ ְ ּנ ָכ ִסים ְמ ׁשו ְּע ָ ּב ִדים ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש נְ ָכ ִסים ְ ּבנֵ י חוֹ ִרין,
וַ ֲא ִפילּ ּו ֵהן זִ יבּ ו ִּרית" )גיטין מח.(:
ִא ַ ּיב ֲעיָא לְ הוּ:
יש ַּתדּ וּף ְ ּבנֵי ָח ֵרי,
ִא ׁ ְ
ַמה ּו דְּ לִ ְיטרוֹ ף ִמ ּ ְמ ׁ ַש ְע ְ ּב ֵדי?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
אשוֹ ן  -וְ לֹא ָח ְת ָמה לוֹ ,
" ָ ּכ ַתב ָל ִר ׁ
ַל ׁ ּ ֵשנִ י  -וְ ָח ְת ָמה לוֹ ,
יב ָדה ְ ּכתו ָ ּּב ָת ּה,
ִא ְ ּ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר".
יש ַּתדּ וּף ְ ּבנֵי ָח ֵרי ָט ֵריף ִמ ּ ְמ ׁ ַש ְע ְ ּב ֵדי  -נ ְִהי דְּ ִא ְ ּיב ָדה ְּכתו ָ ּּב ָת ּה ִמ ׁ ּ ֵשנִי,
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְךִ :א ׁ ְ
אשוֹ ן ִמ ָיהא ִּתיגְ ֵ ּבי!
ֵמ ִר ׁ
ָא ַמר ַרב נ ְַח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחק:
יב ָדה"?
"א ְ ּ
ַמאי ִ
ִא ְ ּיב ָדה ִמ ׁ ּ ֵשנִי.
ָא ַמר ָרבָ א:
ׁ ְש ֵּתי ְּת ׁשוּבוֹ ת ַ ּבדָּ בָ ר:
יב ָדה" לְ גַ ְמ ֵרי ַמ ׁ ְש ַמע.
"א ְ ּ
ֲח ָדא  -דְּ ִ
וְ עוֹ ד ַּת ְניָא:
" ָלוָ ה ִמן ָה ֶא ָחד ו ָּמ ַכר נְ ָכ ָסיו ִל ׁ ְשנַ יִ ם,
וְ ָכ ַתב ַ ּב ַעל חוֹ ב ְללוֹ ֵק ַח ׁ ֵשנִ י" :דִּ ין ו ְּד ָב ִרים ֵאין ִלי ִע ְּמ ָך" –
אשוֹ ן ְ ּכלוּם,
ֵאין לוֹ ַעל לוֹ ֵק ַח ִר ׁ
ָ
ימ ּנ ּו"!
ה
ת
וֹ
בּ
ל
ם
קוֹ
מ
ך
ל
י
ת
ח
נ
ּ
ה
ֵ ֶ
ִ גְ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל לוֹ ַמרָ ְ ִּ ְ ַ ִ :
ָ 189ה ָתם ִאיה ּו דְּ ַאפְ ִסיד נַפְ ׁ ֵש ּיה ְ ּבי ַָדיִם.
ֵימר לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב י ָ
צה,ב וְ ָהא ַמ ֲע ִׂשים ְ ּבכָ ל יוֹ ם,
יש ֵּכן לֵ ּיה ּ ַפ ְרדֵּ ָיסא לְ ַחבְ ֵר ּיה לְ ֶע ֶׂשר ׁ ְשנִין וְ ַק ׁש לְ ָח ֵמ ׁש ׁ ְשנִין,
דְּ ַההוּא ַ ּגבְ ָרא דְּ ִמ ׁ ְ
וַ ֲא ָתא לְ ַק ּ ַמיְיה ּו דְּ ַר ָ ּבנַן וְ כָ ְתב ּו לֵ ּיהִ :ט ְיר ּ ָפא!
ָה ָתם נ ִַמי ִאינְה ּו הוּא דְּ ַאפְ ִסיד ּו ַא ּנַפְ ׁ ַשיְיהוּ,
ֵּכיוָ ן דְּ ָהו ּו י ְָד ִעי דְּ פַ ְרדֵּ ָיסא ֲעבִ יד דְּ ִק ׁיש,
לֹא ִא ָ ּיב ֵעי לְ ה ּו לְ ִמיזְ ַ ּבן.
וְ ִהלְ כְ ָתא:
יש ַּתדּ וּף ְ ּבנֵי ָח ֵרי ָ -ט ְרפָ א ִמ ּ ְמ ׁ ַש ְע ְ ּב ֵדי.
ִא ׁ ְ
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רש"י
חרי.

אישתדוף בי
שלקחו הלקוחות:
אישתדוף .תקלקלו:
מראשון מיהא תגבי .שהרי
תקלקל זכותה במקום שהיח
לה לגבות והוה ליה כאישתדוף:
ועוד תיא .דמראשון לא תגבה:
הכי גרסין התם איהו דאפסיד
אפשיה .וכולה רבא קאמר לה
לא תימא מאי איבדה כתובתה
משי דאף מראשון איבדה אפ''ה
לא פשוט מיה אישתדוף בי
חרי לא טריף ממשעבדי דהתם
היא דאבדה כתובתה והא דקתי
אין לו על לוקח ראשון כלום חד
טעמא הוא האי דלא הדר גבי
מהראשון משום דאפסיד פשיה
בידים שכתב לשי דין ודברים
אין לי עמך ולא דמי לאישתדוף:
והא מעשים בכל יום .דדייין
דין דכיון דאשתדוף בי חרי
טריף ממשעבדי:
פרדיסא .כרם:
לעשר שים .שיאכלה עשר
שים ותחזור לבעלים בלא מעות
דכתב ליה במשלם שיא אילין
תיפוק ארעא דין בלא כסף:
וקש .הזקין:
איהו אפסיד אפשיה .לוקח
שלקח שדה מיד זה שמשכן כרם
זה באחריות לאוכלו י' שים:
עביד דקיש .והדר מלוה על
הלקוחות:
לאחר
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 .20צה ,ב
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
"נְכָ ַסי – לֵ ְיך,
וְ ַא ֲח ַרי ְִך  -לִ פְ לוֹ נִי",
ִיסתּ ַ :ב ַעל  -לוֹ ֵק ַח ָהוֵ י,
וְ ָע ְמ ָדה וְ נ ּ ֵ
ְ
"א ֲח ַריִך" ִ ּב ְמקוֹ ם ַ ּב ַעל ְּ -כלוּם.
וְ ֵאין לְ ַ
ְּכ ַמאן?
ִּכי ַהאי ַּת ּנָא,
דְּ ַת ְניָא:
"נְ ָכ ַסי – ֵליךְ,
וְ ַא ֲח ֶר ָ
יך ִ -ל ְפלוֹ נִ י",
אשוֹ ן ו ָּמ ַכר,
יָ ַרד ָה ִר ׁ
ַה ׁ ּ ֵשנִ י  -מוֹ ִציא ִמ ַ ּיד ַה ָ ּלקוֹ חוֹ ת,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי.
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
אשוֹ ן".
ֵאין ַל ׁ ּ ֵשנִ י ֶא ָ ּלא ַמה ׁ ֶש ׁ ּ ִש ֵ ּייר ִר ׁ
ו ִּמי ָא ַמר ַא ַ ּביֵי ָהכִ י?!
וְ ָה ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ֵאיזֶ ה ּו " ָר ׁ ָשע ָערוּם" )סוטה כ?(:
שיא ֵעצָ ה לִ ְמכּ וֹ ר ִ ּבנְכָ ִסים ְּכ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל!
זֶ ה ַה ּ ַמ ּ ִ ׂ
ִמי ָק ָא ַמר ִּתי ָ ּנ ֵׂשא?
שאת" ָק ָא ַמר.
" ִנ ּ ֵ ׂ
וְ ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
"נְכָ ַסי – לֵ יךְ,
וְ ַא ֲח ַרי ְִך  -לִ פְ לוֹ נִי".
ו ָּמכְ ָרה,
ּ
ו ֵּמ ָתה ַ -ה ַ ּב ַעל מוֹ צִ יא ִמיַד ַה ָּלקוֹ חוֹ ת.
"א ֲח ַרי ְִך" ִ -מ ּיַד ַ ּב ַעל,
וְ ַ
ְ
ּ
"א ֲח ַריִך"  -וּמוֹ ְק ִמינַן לְ כו ְּּלה ּו ִ ּב ָידא דְּ לוֹ ֵק ַח.
וְ לוֹ ֵק ַח ִ -מיַד ַ
ַמאי ׁ ְשנָא ֵמ ָהא דִּ ְת ַנן:
יהן"?
ילה ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֲע ׂ
ש ּו ּ ְפ ׁ ָש ָרה ֵ ּבינֵ ֶ
"וְ חוֹ זְ רוֹ ת ָח ִל ָ
ָה ָתם ִ -אית לְ ה ּו ּ ְפ ֵס ָידא לְ כו ְּּלהוּ,
ָהכָ א  -לוֹ ֵק ַח הוּא דְּ ִאית לֵ ּיה ּ ְפ ֵס ָידא.
ֲאזַ ל ַרפְ ָרם ָא ַמר לִ ׁ ְש ַמ ֲע ָתא ַק ּ ֵמ ּיה דְּ ַרב ַא ׁ ִשי,
ִמי ָא ַמר ַא ַ ּביֵי ָהכִ י?!
וְ ָה ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
"נְכָ ַסי – לֵ ְיך,
וְ ַא ֲח ַרי ְִך  -לִ פְ לוֹ נִי",
"א ֲח ַרי ְִך" ִ ּב ְמקוֹ ם ַ ּב ַעל ְּ -כלוּם!
ִיסת ּ ַ -ב ַעל לוֹ ֵק ַח ָהוֵ י וְ ֵאין לְ ַ
ָע ְמ ָדה וְ נ ּ ֵ
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָה ָתם  -דְּ ָא ַמר לָ ּה ְּכ ׁ ֶש ִהיא ּ ְפנ ּויָה,
שו ָּאה.
ָהכָ א  -דְּ ָא ַמר לָ ּה ְּכ ׁ ֶש ִהיא ְנ ׂ
ְ
"א ֲח ַריִך"  -לִ ְיקנֵי,
ַמאי ָק ָא ַמר לָ ּהַ :
ַ ּב ַעל  -לֹא לִ ְיקנֵי.

רש"י
כסי ליך .אמר לפויה כסי ליך
ואחריך לפלוי:
כי האי תא .כר''ש דאמר
מכירתו מכירה:
ואמר אביי כסי ליך כו' .לקמן
מוקמי להא שמעתא בתרייתא
באומר לשואה:
הבעל מוציא מיד הלוקח .אם
בא לדון עמו יכול הוא לזכות
בדין שהוא לוקח ראשון:
ואחריך .יכול להוציא מיד הבעל
דכי אמר אביי אין לאחריך
במקום הבעל כלום שתן לה
כשהיא פויה ויסת אבל באומר
לשואה ה''ק לה אחריך ליקי
בעל לא ליקי:
ולוקח מיד אחריך .כר''ש דאמר
דמכירת הראשון מכירה:
ומוקמין לה בידא דלוקח .אין
ב''ד זקקין ]בפעם הזאת אם בא
להוציאן מיד הלוקח שאין הפעם
הזאת דומה לראשוה מתחלה
שכס להם לוקח זה מכח
מכירת האשה ומיד האשה יכול
הבעל לטעון אי לקחתי ראשון
אבל בזו שהוציאן מיד אחריך
שאין הבעל זוכה אצלו בדין אין
בית דין זקקין[ לבעל כדקאמר
טעמיה לקמיה:
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 .21צה ,ב
"וְ ֵכן ַ ּב ַעל חוֹ ב".
ָּתנָא:
"וְ ֵכן ַ ּב ַעל חוֹ ב ו ׁ ְּשנֵ י ָלקוֹ חוֹ ת,
וְ ֵכן ִא ׁ ּ ָשה ַ ּב ֲע ַלת חוֹ ב ו ׁ ְּשנֵ י ָלקוֹ חוֹ ת".

הדרן עלך מי שהיה נשוי

רש"י
וכן בעל חוב ושי לקוחות .ראובן
ושה בשמעון מה ולו שתי שדות
ומכרן לשים זו בחמשים וזו
בחמשים וכתב ב''ח ללוקח שי
דין ודברים אין לי עמך ב''ח וטל
מיד הראשון וכאן אין לומר
החתי מקום שתגבה הימו
שהרי חובו כגד שתיהן ולוקח
ראשון מוציא מיד השי וב''ח
חוזר ומוציא אף זו מן הראשון
ולוקח שי מב''ח וחוזרין חלילה
עד שיעשו פשרה:
וכן אשה בעלת חוב .שהיה לה
חוב כתובתה על בעלה ומכר שתי
שדותיו לשים ואין בשיהם
אלא כדי כתובתה וכתבה לשי
דין ודברים אין לי עמך האשה
מוציאה מיד לוקח ראשון והוא
מן השי והאשה מן הראשון
והשי מן האשה ולוקח ראשון
מיד השי וחוזרין חלילה:

