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ה" –' ופרק כתובות מסכת   "ְמִציַאת ָהִאׁשָּ
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    ַמְתִניִתין

ה ָ    ,ְמִציַאת ָהִאׁשּ
ה ָיֶדיָה    . ְלַבְעָלּה  - ּוַמֲעׂשֵ

  

ָתּה  יָה  - ִוירּוׁשָ ַחּיֶ ירֹות ּבְ   . הּוא אֹוֵכל ּפֵ
  

ָתּה      ,ּבֹוׁשְ
ּה    - ְפָגָמּה וּ  ּלָ   . ׁשֶ

ֵתיָרא ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ   : אֹוֵמר ַרּבִ
ֶתר סֵּ ּבַ ְזַמן ׁשֶ ֵני ֲחָלִקים - ָלּה   : ּבִ     ,ׁשְ

  ֶאָחד,   -  ְולוֹ 
ּבַ  לּויּוִבְזַמן ׁשֶ ֵני ֲחָלִקים,   - לוֹ   : ּגָ   ׁשְ

  . ֶאָחד - ְוָלּה 
  

ּלוֹ  ד   - ׁשֶ ֵתן ִמּיָ     ,ִיּנָ
ּה  ּלָ ֶהן ַקְרַקע - ְוׁשֶ ַקח ּבָ ירֹות ,ִיּלָ   . ְוהּוא אֹוֵכל ּפֵ

  

    ְּגָמָרא
ַמע ָלן ַמאי ָקא   ?ַמׁשְ

ֵניָנא   :תָּ
יָה  ָהָאב " ִקיּדּוׁשֶ ִבּתֹו ּבְ אי ּבְ ֶכֶסף,    :ַזּכַ   ּבְ

ָטר ׁשְ     ,ּבִ
  . ּוְבִביָאה

אי ְמִציָאָתּה    :ַזּכַ    ,ּבִ
ה ָיֶדיָה      ,ּוְבַמֲעׂשֵ

  .ּוַבֲהָפַרת ְנָדֶריָה 
ּה,   יטָּ ל ֶאת ּגִ   ְמַקּבֵ

יָה  ַחּיֶ ירֹות ּבְ   . ְוֵאינֹו אֹוֵכל ּפֵ
את ֵ ַעל    - ִניׂשּ     ,ָיֵתר ָעָליו ַהּבַ

יָה  ַחּיֶ ירֹות ּבְ הּוא אֹוֵכל ּפֵ   ! "ׁשֶ
  
ָתּה ּוְפָגָמּה "   ִאיְצְטִריָכא ֵליּה,   "ּבֹוׁשְ

ַנן ֵתיָרא ְוַרּבָ ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ ַרּבִ א ּדְ לּוְגתָּ   .ּפְ
   

 רש"י
 מתי' 

. אם מציאת האשה: וירושתה
פלה לה ירושה הוא אוכל פירות 
בחייה והקרן שלה לישא 
  אחריא ואם מתה בחייו יורשה:

. זק חבלה אם יחבלו ופגמה
  בה:

. שהבושת שלו ובזמן שבגלוי
  והוא סובל:ועוד שמאסת עליו 
. שהרי זה ילקח בהן קרקע

כשאר כסים הופלים לה שהן 
  תלויין:

. והקרן שלה אוכל פירות בחייה
אם יגרשה או ימות ואם תמות 

  היא יורשה:
 

 גמ' 
  . בפ' ערה:תיא

. אלמא בעל זכאי יתר עליו הבעל
  בכולן:
. אם תעשה מלאכה יותר העדפה

 ממה שפסקו לה חכמים: 
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יּה ּדְ  א ַקּמֵ ּנָ ֵני תַּ   : ָרָבאתָּ

ה" ָ   . ְלַעְצָמּה    - ְמִציַאת ָהִאׁשּ
י ֲעִקיָבא   : אֹוֵמר ַרּבִ

  ."ְלַבְעָלּה 
  

  :ָאַמר ֵליּה 
א, ּוָמה ַהֲעָדָפה  סו,א   תָּ ה ָיֶדיָה ִהיא, ^ָהׁשְ ַמֲעׂשֵ י ֲעִקיָבא -  ּדְ   ְלַעְצָמּה, :ָאַמר ַרּבִ

ן? -  ְמִציָאָתּה  ּכֵ ל ׁשֶ   ! לֹא ּכָ
ְתַנן   : ּדִ

ה ְלִפיָך"" ֲאִני עֹוׂשָ   . ָצִריְך ְלָהֵפרֵאינֹו     -  "קֹוָנם ׁשֶ
י ֲעִקיָבא   : אֹוֵמר ַרּבִ

  ָיֵפר, 
יף ָעָליו יֹוֵתר ִמן ָהָראּוי לוֹ  ְעּדִ א תַּ מָּ   ! "ׁשֶ

  
א ֵאיּפּוךְ     :ֶאּלָ

ה  ָ   . ְלַבְעָלּה     - ְמִציַאת ָהִאׁשּ
י ֲעִקיָבא אֹוֵמר   : ַרּבִ

  . ְלַעְצָמּה 
  

י ֲאָתא  י יֹוָחָנןָאַמר  ָרִביןְוָהא ּכִ   :ַרּבִ
ּלֹ  ַהֲעָדָפה ׁשֶ ָחקּבְ ַב ּכוּ  - א ַעל ְיֵדי ַהּדְ ִליִגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ   ַעל ָהֵוי,  ּלֵ

ִליִגי  י ּפְ ָחק,   - ּכִ ַעל ְיֵדי ַהּדְ ַהֲעָדָפה ׁשֶ   ּבְ
א ָסַבר א ַקּמָ ּנָ   ְלַבְעָלּה,   :תַּ

י ֲעִקיָבא ָסַבר   !ְלַעְצָמּה  :ְוַרּבִ
  

אָאַמר  ּפָ   :ַרב ּפַ
ַה     -  ְמִציָאָתּה  ֵמי, ּכְ ָחק ּדָ ַעל ְיֵדי ַהּדְ   ֲעָדָפה ׁשֶ

ַנן י ֲעִקיָבא ְוַרּבָ ַרּבִ א ּדְ לּוְגתָּ   . ּפְ
  
  

ֵעי  אּבָ ּפָ   :ַרב ּפַ
ַבת ַאַחת  ִים ּבְ תַּ ָתה לֹו ׁשְ   ? ַמהוּ  -  ָעׂשְ

  
  

ֵעי    : ָרִביָנאּבָ
ַבת ַאַחת  ָעה ּבְ ה אֹו ַאְרּבָ לֹׁשָ   ? ַמהוּ  -  ׁשְ

  
יקוּ    .תֵּ

   

 רש"י
. ושייך למימר דמעשה ידיה

ידיה תחת  שיהא שלו דמעשה
  מזוות:

. מה קום שאי עושה לפיך
  שאי עושה יהא קום לפיך:

. דמשעבדא ליה איו צריך להפר
ואפי' לשמא תעדיף מי לא 
חיישין דאי מעדפה מי לבעל 

  הוא:
. והעדפה דידה הוא שמא תעדיף

  וחייל עלה קום:
. כגון שהיא שלא ע''י הדחק

  עירית ובעלת מלאכה:
גון שדחקה עצמה . כע''י הדחק
  והעדיפה:

. ה''ג והא כי אתא רבין כו'
וקס''ד מציאתה כהעדפה שלא 
על ידי הדחק היא והיכי פליגי 

  בה:
ומשי אמר רב פפא מציאתה 

. כהעדפה שעל ידי הדחק היא
דרוב מציאות צריך לחזר 
אחריהם כגון דגים ששארו 
ביבשה או צבי שבור או לחפש 

  סימא בקרקע:
. וארבע בבת אחתשתים שלש 

שומרת קישואים וטווה פשתן 
ומלמדת שיר לשים בשכר 
ומחממת ביצים בחיקה או ביצי 
תולעים העושים משי שהשים 
מחממות אותן בחיקן והם 

  וצרים:
. מי הוי כעל ידי הדחק או מהו
   לא:
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ָתּה ּוְפָגָמּה "   . "ּבֹוׁשְ
  

ר ַרב ָחָנןַמְתִקיף ָלּה      :ָרָבא ּבַ
ה,   א ֵמַעתָּ   ֶאּלָ

ל ֲחֵבירוֹ  יׁש סּוָסתֹו ׁשֶ ּיֵ ת  - ּבִ ָבֵעי ְלֵמיַתן ֵליּה ּבֹוׁשֶ   ! ?ָהִכי ַנִמי ּדְ
  

ת הּוא? - ְוסּוס ר ּבֹוׁשֶ   ! ּבַ
  

א ל ֲחֵבירוֹ  ,ֶאּלָ ִבְגדֹו ׁשֶ ת  - ָרַקק ּבְ ָבֵעי ְלֵמיַתן ֵליּה ּבֹוׁשֶ   ! ?ָהִכי ַנִמי ּדְ
  

יָמא   : ְוָהְתַנן    - ָהִכי ַנִמי :ְוִכי תֵּ
יַע ּבֹו ָהרֹוק,  ָר "   ַקק ְוִהּגִ

ה, ַרע רֹּוָפ  ָ   אׁש ָהִאׁשּ
ּנוּ וְ  יתֹו ִממֶּ ע ֵמאֹות זּוז -  ֶהֱעִביר ַטּלִ ן לֹו ַאְרּבַ יב ִליתֵּ   ."ַחּיָ

אְוָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
א ּבֹו,   נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

ִבְגדוֹ  טּור -  ֲאָבל ּבְ   !ּפָ
  

ִבְגדוֹ      ,ֵלית ֵליּה ִזילּוָתא - ּבְ
ּתוֹ    . ִאית ָלּה ִזילּוָתא - ִאׁשְ

  
ילְ   ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ

ה,   א ֵמַעתָּ   ֶאּלָ
ן טֹוִבים יׁש ָעִני ּבֶ ּיֵ     ,ּבִ

ָחה ּפָ ֵני ִמׁשְ הּו ּבְ ִאית ְלהּו ִזילּוָתא ְלכּוּלְ ָחה -  ּדְ ּפָ ֵני ִמׁשְ ת ְלָכל ּבְ ָבֵעי ְלֵמיַתן ְלהּו ּבֹוׁשֶ   ! ?ָהִכי ַנִמי ּדְ
  

  :ָאַמר ֵליּה 
  ָלאו ּגּוַפְייהּו,   - ָהָתם 
ּתֹו ּגּוֵפיּה  -ָהָכא    . ֲהַואיִאׁשְ

  
   

 רש"י
. חןמתקיף לה רבא בר רב 

   אדרבי יהודה בן בתירא:
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    ַמְתִניִתין

    - ּוֵמת ֲחָתנוֹ  ,ַהּפֹוֵסק ָמעֹות ַלֲחָתנוֹ 
  :ֲחָכִמיםָאְמרּו 

ּיֹ ן - ְלָאִחיךָ "    :אַמרָיכֹול הּוא ׁשֶ     ,ָהִייִתי רֹוֶצה ִליתֵּ
ן - ּוְלךָ  י ִליתֵּ   . "ִאי ֶאְפׁשִ

  
יָנר ְסָקה ְלַהְכִניס לֹו ֶאֶלף ּדִ ֵרה ָמֶנה -  ּפָ ן ֲחֵמׁש ֶעׂשְ ֶנְגּדָ   .הּוא ּפֹוֵסק ּכְ

ּוםּוְכ  חֹות חֹוֶמׁש  -  ֶנֶגד ַהׁשּ   . הּוא ּפֹוֵסק ּפָ
ָמֶנה ֶוה ָמֶנה , ׁשּום ּבְ א ָמֶנה - ְוׁשָ   . ֵאין לֹו ֶאּלָ
ָמֶנה ים ְוֶאָחד ֶסַלע ְוִדיָנר -  ׁשּום ּבְ לֹׁשִ   . ִהיא נֹוֶתֶנת ׁשְ

ע ֵמאֹותּוְב    . ת ֲחֵמׁש ֵמאֹותִהיא נֹוֶתנֶ  - ַאְרּבַ
ָחָתן ּפֹוֵסק^ ַמה  סו,ב  חֹות חֹוֶמׁש  -  ׁשֶ   . הּוא ּפֹוֵסק ּפָ

  

    ְּגָמָרא
ַנן נּו ַרּבָ   :תָּ

ְלִמיד ָחָכם  -ִראׁשֹון    :ֵאין ָצִריְך לֹוַמר"     ,תַּ
ִני     ַעם ָהָאֶרץ,   -ְוׁשֵ

א ֲאִפיּלוּ      ,ַעם ָהָאֶרץ -ִראׁשֹון   :ֶאּלָ
ִני  וְ  ְלִמיד ָחָכם  -ׁשֵ     – תַּ

ן,   - ְלָאִחיךָ "  :ָיכֹול לֹוַמר   ָהִייִתי רֹוֶצה ִליתֵּ
ן - ְלךָ  י ִליתֵּ   . ""ִאי ֶאְפׁשִ

   

 רש"י
 מתי' 

. ופלה לפי יבם והוא ומת חתו
  תובע מה שפסקו לאחיו:

. או חלוץ יכול הוא שיאמר כו'
או ייבם אבל אחיו או יתן או 

  תשב עד שילבין ראשה:
. הוא פוסק כגדן ט''ו מה

שליש יותר יקבלם עליו לכתוב 
בכתובתה לבד תוספת שהוא 
מוסיף לפי שמשתכר בהן אלף 

  דיר הן עשרה מה:
. אם בא חתן לכתוב וכגד השום

קבלה עליו כגד אלף דיר של 
שום שתכיס לו בגדים או כלים 
המשתמשין בהן והן פוחתין או 
פרקמטיא ודרך הועדים 
למזמוטי חתן לשומם יותר 
משויים לכבוד הכלה ולחבבה על 

  בעלה:
. לא הוא פוסק פחות חומש

ת מיבעיא דלא מוסיף אלא שפוח
שאם הכיסה שום של אלף דיר 

  הוא כותב ח' מאות זוז:
שום במה ושוה מה אין לו 

. הכיסה שום לקבלו אלא מה
עליו בשטר הכתובה במה והוא 
שוה מה בשוק לכל אדם אין לו 
לומר תו לי עוד חמישיתו שהרי 
אמרו לפחות חומש מן השום 
לפי שלא אמרו דברים הללו 

ת אלא בשום ששמאוהו בבי
חתים והשואים ומיהו תוספת 
שליש לא יוסיף שלא אמרו 
להוסיף שליש אלא לכספים שהן 

  ראויים להשתכר מיד:
שום במה היא ותת שלשים 

. שום שהוא ואחד סלע ודיר
מקבלו במה שאמרו לו כתוב 
מה בכתובה והיא תכיס לך 
שום של מה צריך שישומו אותו 
בבית של חתוה שלשים ואחד 

  ודיר דהוי מה וחומשו:סלע 
. שום שיקבל עליו ובד' מאות

  לכתוב ארבע מאות:
. לפי היא ותת חמש מאות

 שומת הועדים שם: 
. ואם שמו הם וכשחתן פוסק כו'

תחלה והכיסה לו בין שום קטן 
בין שום גדול הוא כותב בשטר 
פחות חומש ובגמרא מפרש לה 

 ל''ל כל הי:
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ְסָקה ְלַהְכִניס ל " יָנרּפָ ֵרה ָמֶנה -  ֹו ֶאֶלף ּדִ ן ֲחֵמׁש ֶעׂשְ ֶנְגּדָ   .הּוא ּפֹוֵסק ּכְ

ּוםּוְכ  חֹות חֹוֶמׁש  -  ֶנֶגד ַהׁשּ   . הּוא ּפֹוֵסק ּפָ
ָמֶנה ֶוה ָמֶנה , ׁשּום ּבְ א ָמֶנה - ְוׁשָ   . ֵאין לֹו ֶאּלָ
ָמֶנה ים ְוֶאָחד ֶסַלע ְוִדיָנר -  ׁשּום ּבְ לֹׁשִ   . ִהיא נֹוֶתֶנת ׁשְ

ע ֵמאֹותּוְב    . ִהיא נֹוֶתֶנת ֲחֵמׁש ֵמאֹות - ַאְרּבַ
ָחָתן ּפֹוֵסק^ ַמה חֹות חֹוֶמׁש  -  ׁשֶ   . "הּוא ּפֹוֵסק ּפָ

  
א   !ַהְיינּו ֵריׁשָ

  
ה ָנא ׁשּוָמא ַרּבָ   .ְוָקָתֵני ׁשּוָמא זּוָטא ,תָּ

יֵדיּה  ָנא ׁשּוָמא ּדִ     ,תָּ
יָדּה    . ְוָקָתֵני ׁשּוָמא ּדִ

  
   

 רש"י
 גמ' 

. דפחות חומש תא שומא רבה
רישא דתא וכגד השום דקאי 

  אאלף דיר:
. שום במה וקתי שומא זוטא

היא ותת שלשים ואחד סלע 
ודיר דלא תימא שומא רבה הוא 
דדרך השמאים להעלותו על 
שוויו א'' שומא זוטא איכא 
דמעלו ליה טפי שלא תתבזה 

  בעיי הועדים:
תא שומא דידה וקתי שומא 

. היכא דקתי חתן פוסק דידיה
הרי שומא דידיה כגון שהיא 
הכיסה קודם השום והוא שם 

ותו בה' מאות כשבא לכתוב א
יכתוב ד' מאות שאף הוא שם 

  אותו חומש יותר על שוויו:
. היכא דקתי היא שומא דידה

ותת שהוא כתב הכתובה קודם 
שבא השום ועכשיו היא מביאתו 
וקרוביה שמין אותו וחתן פוסק 
דתא תרי זימי חד לשומא רבה 

 וחד לשומא זוטא:
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    ַמְתִניִתין

ָסִפים ְסָקה ְלַהְכִניס לֹו ּכְ יָנִרין -  ּפָ ה ּדִ ָ ׁשּ ה ׁשִ   . ִסְלָעּה ַנֲעׂשֶ
  

ה ְלָכל ָמֶנה ּוָמֶנה יָנִרים ְלקּוּפָ ָרה ּדִ ל ָעָליו ֲעׂשָ   . ֶהָחָתן ְמַקּבֵ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   :אֹוֵמר ַרּבָ

ִדיָנהַהּכֹ ִמְנַהג ַהמְּ   .ל ּכְ
   

    ְּגָמָרא
ר ָמֶנה"ַהְיינּו  ה ָעׂשָ ָ ם ֲחִמׁשּ ֶנְגּדָ   ! "ּפֹוֵסק ּכְ

  
ה,   ָנא ִעְסָקא ַרּבָ   תָּ
  .ְוָתָנא ִעְסָקא זּוָטא

  
  ּוְצִריָכא, 

ה ָנא ִעְסָקא ַרּבָ ִאי תָּ ָנֵפיׁש ַרְווָחא  - ּדְ     ,ּדְ
זּוָטר ַרְווָחא ,ֲאָבל ִעְסָקא זּוָטא   לֹא,  :ֵאיָמא - ּדְ

  .ְצִריָכא
ַמִעיַנן ִעְסָקא זּוָטא זּוָטר ִזּיּוָנא,  - ְוִאי ַאׁשְ   ּדְ

הֲאָבל  ָנֵפיׁש ִזּיּוָנא  ,ִעְסָקא ַרּבָ     ,לֹא :ֵאיָמא - ּדְ
  .ְצִריָכא

   

 רש"י
 מתי' 

. שהן פסקה להכיס לו כספים
  מוכים לשכר מיד:

. לכתוב בשטר סלעה עשה
הכתובה בששה דיר יותר שליש 
כדתן לעיל ובגמרא מפרש הא 

  תו למה לי:
לה  . בגמרא מפרש שיתןלקופה

עשרה זוז לכל מה ומה שהיא 
מביאה לו ויקו לה מהם בשמים 
לרחוץ בהם בתמרוקי השים 
שכך שיערו שהאשה המביאה 
לבעלה מה ראויה היא לבשמים 
של עשרה זוז ולא פירשו במשה 
אם לכל יום אם לכל שבת אם 

  לכל חדש אם לכל שה:
 

 גמ' 
שהם  . כספים קרי עסקאעסקא

עומדים להשתכר בהם להתעסק 
  בהן תמיד:

. אלף דיר תא עסקא רבה
  שיוסיף שליש ויכתוב ט''ו מה:

. סלעה עשה ששה עסקא זוטא
  דיר:
 . יציאה ואחריות:זיוא

 



ה – ת פרק ו' מסכת כתובו   ""ְמִציַאת ָהִאׁשָּ
7

        סו, ב סו, ב סו, ב סו, ב  .7
ה" יָנר ְלקּוּפָ ָרה ּדִ ל ָעָליו ֲעׂשָ   ."ֶהָחָתן ְמַקּבֵ
  

ה"ַמאי    ?"קּוּפָ
  

יָאַמר    :ַרב ַאׁשִ
ִמים ׂשָ ל ּבְ ה ׁשֶ   . קּוּפָ

  
יְוָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ַלִים ירּוׁשָ א ּבִ לּו ֶאּלָ ָבִרים ַהּלָ   . לֹא ֶנֶאְמרּו ּדְ
  
  

ֵעי  יּבָ   :ַרב ַאׁשִ
ֹום יׁשּ ָמֶנה ַהּנִ     ,ּבְ

    :אוֹ 
ל  ְתַקּבֵ ָמֶנה ַהּמִ   ? ּבְ

  
ְמָצא לֹוַמר ל  :ִאם תִּ ְתַקּבֵ    ,יֹום ִראׁשֹון    – ָמֶנה ַהּמִ

    :אוֹ 
  ? ל יֹום ָויֹוםכָּ 

  
ְמָצא לֹוַמר ל יֹום ָויֹום :ִאם תִּ ת ִראׁשֹוָנה  -  ּכָ ּבָ     ,ׁשַ

    :אוֹ 
ת כָּ  ּבָ תל ׁשַ ּבָ   ? ְוׁשַ

  
ְמָצא לֹוַמר ת כָּ  :ִאם תִּ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ    ,חֶֹדׁש ִראׁשֹון  -  ל ׁשַ

    :אוֹ 
  ? ל חֶֹדׁש ָוחֶֹדׁש כָּ 

  
ְמָצא לֹוַמר ָנה ִראׁשֹוָנה  -  ל חֶֹדׁש ָוחֶֹדׁש כָּ  :ִאם תִּ     ,ׁשָ

    :אוֹ 
ָנהכָּ  ָנה ְוׁשָ   ? ל ׁשָ

  
יקוּ    .תֵּ

   

 רש"י
. היו והגות בירושלים

  להתקשט בבשמים:
במה הישום או במה 

. האי לכל מה ומה המתקבל
דקאמר לפי חשבון השומא 

או לפי חשבון שהוא  קאמר
  מקבלן עליו דהייו פחות חומש:

. איי יודע שבת ראשוה כו'
ליישב סדר בעיות הללו לפי 
שיטת הש''ס וראה בעיי שכן 
סידרן יום ראשון או כל יום יום 
ואם תמצא לומר כל יום ויום 
שבת ראשוה או כל שבת ושבת 
ואת''ל כל שבת ושבת חדש 

''ל ראשון או כל חדש וחדש ואת
כל חדש וחדש שה ראשוה או 

 כל שה ושה:
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  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ימֹון ל ַנְקּדִ ִבּתֹו ׁשֶ ה ּבְ ן ּגּוְריֹון ַמֲעׂשֶ    ,ּבֶ
ּיֹום ִמים ְלבֹו ּבַ ׂשָ ל ּבְ ה ׁשֶ ע ֵמאֹות ְזהּוִבים ְלקּוּפָ ְסקּו ָלּה ֲחָכִמים ַאְרּבַ ּפָ   .ׁשֶ

ְפְסקּו ִלְבנֹוֵתיֶכם :ָאְמָרה ָלֶהם ְך תִּ     .ּכָ
  .ְוָענּו ַאֲחֶריָה ָאֵמן

  
ַנן נּו ַרּבָ   :תָּ

ה ּבְ " איַמֲעׂשֶ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ָהָיה רוֹ  ַרּבָ ַלִים,  ׁשֶ   ֵכב ַעל ַהֲחמֹור ְוָהָיה יֹוֵצא ִמירּוׁשָ
ִכין ַאֲחָריו ְלִמיָדיו ְמַהּלְ   . ְוָהיּו תַּ

ָהְיָתה ים,   ָרָאה ִריָבה ַאַחת ׁשֶ ל ֲעָרִבּיִ ן ׁשֶ ֶהְמתָּ ְלֵלי ּבְ ין ּגִ עֹוִרים ִמּבֵ ֶטת ׂשְ   ְמַלּקֶ
ָרֲאָתה אֹותוֹ  יָון ׁשֶ ָעָרּה ְוָעְמָדה ְלָפָניו ,ּכֵ ׂשְ ָפה ּבִ   . ִנְתַעטְּ

ְרְנֵסִני :ָאְמָרה לוֹ  י, ּפַ   . ַרּבִ
י, ִמי ַאתְּ  :ָאַמר ָלּה  תִּ   ?ּבִ

ן ּגּוְריוֹ  :ָאְמָרה לוֹ  ימֹון ּבֶ ת ַנְקּדִ   . ן ֲאִני ּבַ
ית ָאִביךְ ּבִ  :ָאַמר ָלּה  ל ּבֵ י, ָממֹון ׁשֶ   ?ֵהיָכן ָהַלךְ  - תִּ

ַלִים   :ָאְמָרה לוֹ  ירּוׁשָ ֵדין ַמְתִלין ַמְתָלא ּבִ י, לֹא ּכְ   :ַרּבִ
  !ָחֵסר"?    - "ֶמַלח ָממֹון

  :ְוָאְמִרי ָלּה 
  .ֶחֶסד""

ית ָחִמיךְ  ל ּבֵ   ? ֵהיָכן הּוא - ְוׁשֶ
א ֶזה  :ָאְמָרה לוֹ  ד ֶאת ֶזהּבָ     .ְוִאיּבֵ
ִתי :ָאְמָרה לוֹ  תּוּבָ ָחַתְמתָּ ַעל ּכְ ׁשֶ ה ּכְ י, ָזכּור ַאתָּ   ? ַרּבִ

ל זֹו,    :ָאַמר ָלֶהן ְלַתְלִמיָדיו ָתּה ׁשֶ תּוּבָ י ַעל ּכְ ָחַתְמתִּ ׁשֶ   ָזכּור ֲאִני ּכְ
ּה    :ְוָהִייִתי קֹוֵרא ּבָ

ית ָאִביָה, חּוץ ִמ  יָנֵרי ָזָהב ִמּבֵ ל ָחִמיָה ֶאֶלף ֲאָלִפים ּדִ ֶ   . ׁשּ
ָכה  איּבָ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ    :ְוָאַמר ַרּבָ

ָרֵאל,  ֵריֶכם ִיׂשְ   ַאׁשְ
ל ָמקֹום ין ְרצֹונֹו ׁשֶ עֹוׂשִ ְזַמן ׁשֶ ֶהם,   - ּבִ ה ְוָלׁשֹון ׁשֹוֶלֶטת ּבָ ל אּומָּ   ֵאין ּכָ

ל ָמקֹום ין ְרצֹונֹו ׁשֶ ֵאין עֹוׂשִ ָפ     -  ּוִבְזַמן ׁשֶ ה ׁשְ ַיד אּומָּ   ָלה,  מֹוְסָרן ּבְ
ָפָלה ה ׁשְ ַיד אּומָּ ָפָלה ,ְולֹא ּבְ ה ׁשְ ל אּומָּ ן ׁשֶ ֶהְמתָּ ַיד ּבְ א ּבְ   . "ֶאּלָ

  
ן ּגּוְריֹון  ימֹון ּבֶ   ! ?לֹא ֲעַבד ְצָדָקה   -ְוַנְקּדִ

  :ְוָהַתְנָיא
ן ּגּוְריֹון" ימֹון ּבֶ ְדָרׁש,   :  ָאְמרּו ָעָליו ַעל ַנְקּדִ יתֹו ְלֵבית ַהמִּ ָהָיה יֹוֵצא ִמּבֵ ׁשֶ   ּכְ

יו                                                       סז,א ְחתָּ יִעין תַּ ֵלי ֵמיָלת ָהיּו ַמּצִ   , ּכְ
ִלין אֹוָתן ֵמַאֲחָריו                                                      ים ּוְמַקּפְ   !"ּוָבִאין ֲעִנּיִ

  
ֵעית ֵאיָמא   : ִאיּבָ

ֲעַבד     .ִלְכבֹודֹו הּוא ּדַ
  

ֵעית ֵאיָמא   : ְוִאיּבָ
ְדָבֵעי ֵליּה ְלֶמיֲעַבד, לֹא ֲעַבד   . ּכִ

י ְדָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ יֲחָנא" :ּכִ ְמָלא ׁשִ   . "ְלפּום ּגַ
  

ְנָיא   :תַּ
י ָצדֹוקָאַמר " ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ   :ַרּבִ

ַעּכוֹ  ין ַטְלֵפי סּוִסים ּבְ עֹוִרים ִמּבֵ ֶטת ׂשְ ָהְיָתה ְמַלּקֶ ֶנָחָמה ִאם לֹא ְרִאיִתיָה ׁשֶ   . ֶאְרֶאה ּבְ
ים    :ָקָראִתי ָעֶליָה ִמְקָרא ֶזה  ׁשִ נָּ ָפה ּבַ     , "ִאם לֹא ֵתְדִעי ָלְך ַהּיָ

ִעְקֵבי ַהּצֹ ִדּיֹ ְצִאי ָלְך ּבְ   ,  השירים א, ח)(שיר  ַתִיְך"אן ּוְרִעי ֶאת ּגְ
ְקֵרי ִדּיֹוַתִיְך"  :ַאל תִּ א ,"ּגְ ִוּיֹוַתִיךְ ' :ֶאּלָ   ."'ּגְ

   

 רש"י
. שמת בעלה שפסקו לה חכמים

ובאת לב''ד לפסוק לה צרכיה 
  מכסיו:
  . לצורך יום אחד:לבו ביום

. ולא כך ולא כדין מתלין מתלא
  היו מושלין משל בירושלים:

. הרוצה למלוח מלח ממון חסר
ממוו כלומר לגרום לו שיתקיים 
יחסרו לצדקה תמיד וחסרוו 

  זהו קיומו:
. יעשה ממו חסד ואמרי לה חסד

בית אבא לא עשו צדקה ושל 
  כראוי וכלה ממון:

. לפי שתערב בא זה ואיבד זה
  בו:

. תוספת חוץ משל חמיה
 שהוסיף לה החתן:

. קרי אומה שפלה ערביים
 ששוכי אהלים הם במדבר: 

. תחת רגליו להלך מציעין תחתיו
  עליהם:

. לפי כח לפום גמלא שיחא
  הגמל יטעיוהו משא:

תתי לב . אם לא אם לא תדעי
כסת ישראל לשמור את התורה 
צאי לך וגו' סופך לצאת בעקבי 

 הצאן ולרעות את גדיותיך:
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אָאַמר  ר ַאּבָ ֶמן ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ׁשֶ   :ַרּבִ

ְוויוֹ  -  ִהְכִניָסה לֹו ָזָהב ׁשָ ִמין אֹותֹו, ַוֲהֵרי הּוא ּכְ   .ׁשָ
  

  :ֵמיִתיֵבי
ָהב" ֵכִלים - ַהּזָ   . "ֲהֵרי הּוא ּכְ

ָפְחֵתי ,ַמאי ָלאו ֶסף, ּדְ ל ּכֶ ֵכִלים ׁשֶ   ! ּכְ
  

  לֹא, 
ְחֵתי ָלא ּפָ ל ָזָהב, ּדְ ֵכִלים ׁשֶ   . ּכְ

  
ן,     ִאם ּכֵ

ֵכָליו' ֵעי ֵליּה  'ּכְ   ! ִמיּבָ
  

   ,ְועֹוד
ְנָיא   :תַּ

ֵכִלים,   - ָזָהב"   ֲהֵרי הּוא ּכְ
יָנֵרי ָזָהב ְכָסִפים  - ּדִ   . ֲהֵרי ֵהן ּכִ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   :אֹוֵמר ַרּבָ
ּלֹ  ֲהגּו ׁשֶ ּנָ ָמקֹום ׁשֶ ִמין אֹוָתן -  א ְלפֹוְרָטןּבְ ְווֵיֶהן  ,ׁשָ ׁשָ   ."ַוֲהֵרי ֵהן ּבְ

יא ְמִליֵאל ַאַהּיָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ? ַרּבָ
יָפא :ִאיֵליָמא א   - ַאּסֵ ַתּנָ ָלל ּדְ א ָסַבר ִמּכְ ּלֹ  :ַקּמָ ֲהגּו ׁשֶ ּנָ ָמקֹום ׁשֶ   ! ?א ְלפֹוְרָטןֲאִפיּלּו ּבְ

  ! ָהא ָלא ָנְפִקי
א ָלאו א,  ,ֶאּלָ   ַאֵריׁשָ

ֵכִלים,    - ָזָהב   :ְוָהִכי ָקָאַמר   ֲהֵרי הּוא ּכְ
ִלים   ? ַמאי ּכֵ

ֶסף ל ּכֶ ִלים ׁשֶ   . ּכֵ
ְמִליֵאל אֹוֵמר ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ַרּבָ

ּלֹ  ֲהגּו ׁשֶ ּנָ ָמקֹום ׁשֶ ל ָזָהב ּבְ ִדיָנִרין ׁשֶ   ! א ְלפֹוְרָטןֲהֵרי הּוא ּכְ
  

  לֹא, 
יָפא, וּ  ָחקְלעֹוָלם ַאּסֵ   . ְדָנְפִקי ַעל ְיֵדי ַהּדְ

ְלִגיּוְב    : ָהא ָקִמיּפַ
ָנְפִקי :ָמר ָסַבר יָון ּדְ ִחיַנן ָלּה,   - ּכֵ ּבַ   ַמׁשְ

ָלא ָנְפִקי  :ּוָמר ָסַבר יָון ּדְ ָחקּכֵ א ַעל ְיֵדי ַהּדְ ִחיַנן ָלּה  -  ֶאּלָ ּבַ   . ָלא ַמׁשְ
  

ֵעית ֵאיָמא   : ִאיּבָ
ּה  ְמִליֵאל ִהיא,  -ּכּוּלָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ַרּבָ

ָרא ְוָהִכי ָקָתֵני   : ְוַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ
ֵכִלים,   - ָזָהב"   ֲהֵרי הּוא ּכְ

יָנֵרי ָזָהב ְכָסִפים  - ּדִ   . ֲהֵרי ֵהן ּכִ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ   : ּבַ

ֲהגּו ְלפֹוְרָטן ּנָ ָמקֹום ׁשֶ     ,ּבְ
ּלֹ  ֲהגּו ׁשֶ ּנָ ָמקֹום ׁשֶ ִמין אֹוָתם -א ְלפֹוְרָטן ֲאָבל ּבְ ְווֵיֶהן,  ,ׁשָ ׁשָ   ַוֲהֵרי ֵהן ּבְ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְבֵרי ַרּבָ   . ּדִ
ן ׁשֶ  ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְמִליֵאלַרּבָ   : אֹוֵמר ּגַ

ּלֹ  ֲהגּו ׁשֶ ּנָ ָמקֹום ׁשֶ ִמין אֹוָתם -  א ְלפֹוְרָטןּבְ ְווֵיֶהן ,ׁשָ ׁשָ   ."ַוֲהֵרי ֵהן ּבְ
  

ל ָמקֹום ֵכָליו' ,ִמּכָ ֵעי ֵליּה  'ּכְ   ! ִמיּבָ
  

ָיא   .ַקׁשְ
  

ֵעית ֵאיָמא   : ִאיּבָ
ַמאי ָעְסִקיַנן ִריָכא: ָהָכא ּבְ ַדֲהָבא ּפְ     .ּבְ

  
י   :ָאַמר ַרב ַאׁשִ
ְמָמָלא    .ּבִ

 רש"י
  . חתיכות זהב:זהב

. לא יוסיף והרי הוא כשוויו
  שליש ולא יפחות חומש:

. זהב שבור זהב הרי הוא ככלים
הרי הוא ככלים ומפרש ואזיל 

  מאי כלים:
  . שהן טבועין:דירי זהב

. להוסיף שליש ככספיםהרי הן 
  לפי שמזומים לשכר:

. שיש להן קצבת מטבע לפורטן
להחליפן תמיד בדירי כסף 

  ובפרוטות להוצאה ולסחורה:
. לפי שמשתמשין בהן דפחתי

  והוא מקבלן בפחות חומש:
  . אדירי זהב:אי ימא אסיפא
. ככלים של כסף ואיבעית אימא

דפחתי ולא תקשי לר' יוחן דכי 
יוחן בגרוטאות אמר רבי 

גדולות ומתיתין בדהבא פריכא 
גרוטאות דקות שופל מהן 

 כשממשמשין בהן:
. דק דק של זהב שקורין בממלא

 פלאל''א
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איָאַמר  י ַיּנַ   :ַרּבִ

ל ַאְנטֹוְכָיא ִמים ׁשֶ ׂשָ ְכָסִפים -  ּבְ   . ֲהֵרי ֵהן ּכִ
  

ר ַנְחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   :ַרּבִ
ל ֲעָרְבָיא ים ׁשֶ ַמּלִ ְרָנא ֵמֶהם - ּגְ ה ּגֹוָבה ּפָ ָ   . ִאׁשּ

  
יָאַמר  ּפִ   : ַרב ּפַ

ֵבי ִמְכֵסיָהֵני  ְרָנא ֵמֶהם -  ּתֹוְתֵבי ּדְ ה ּגֹוָבה ּפָ ָ   . ִאׁשּ
  

יְוָאַמר  ּפִ   : ַרב ּפַ
רֹוְדָיא,   י ּדְ ּקֵ   ָהֵני ׂשַ
ִקְמחֹוְנָיא ֵלי ּדְ ְרָנא ֵמֶהן - ְוַאׁשְ ה ּגֹוָבה ּפָ ָ   . ִאׁשּ

  
  :ָרָבאָאַמר 

ה    - ְמחֹוָזאָהֵני ַאְרָנֵקי ּדִ  :ֵמֵריׁש ֲהָוה ָאִמיָנא ָ ְרָנא ֵמֶהם ִאׁשּ   . ּגֹוָבה ּפָ
  ?ַמאי ַטֲעָמא

ְייהּו ֲעַלְייהוּ    .ַאְסַמְכתַּ
ְקֵלי ְלהּו ְוָנְפֵקי ׁשָ ֲחַזאי ּדְ יָון ּדַ הּו,  ,ּכֵ ֵני ּבְ ֵחי ַאְרָעא ַזּבְ ּכְ   ְוִכי ַמׁשְ

ְייהּו ַאַאְרָעא הּוא :ָאִמיָנא   .ַאְסַמְכתַּ
  

   

 רש"י
. הוא עיקר בשמים של אטוכיא

סחורתן ואשה שהכיסה לבעלה 
שום מהם הרי הן ככספים 

  להוסיף שליש:
  . ריוח שליש:פרא

. שמלות של תותבי דבי מכסי
  אותו מקום:

  . חבלים:אשלי
מלאין  . כיסיןארקי דמחוזא

  מעות:
. לזה שמעתי כתובה פרא

מכסי יתומים ולא אמרין 
מטלטלי דיתמי לא משתעבדי 

  לבעל חוב:
. וגביין אסמכתייהו עלייהו

מטלטלי כי הי שהן להן במקום 
  קרקעות לפי שבעל סחורה הם:

. השים האלמות דשקלי להו
  והגרושות שגובות כתובתן:

. ואין גובות אלא מן אארעא הוא
 רקע מן היתומים:הק
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    ַמְתִניִתין

ּתֹו ְסָתם יא ֶאת ּבִ ִ ׂשּ ים זּוז  - ַהמַּ ִ   . לֹא ִיְפחֹות ָלּה ֵמֲחִמׁשּ
ה ַסק ְלַהְכִניָסּה ֲערּומָּ ַעללֹא יֹ    -  ּפָ ה ְלֵביִתי" :אַמר ַהּבַ ַאְכִניֶסּנָ ׁשֶ ְכסּוִתי",   ,ּכְ ה ּבִ ּנָ   ֲאַכסֶּ

ֵבית ָאִביָה  ָה ְועֹוָדּה ּבְ א ְמַכסֶּ   . ֶאּלָ
תֹוָמה יא ֶאת ַהּיְ ִ ׂשּ ים זּוז  - ְוֵכן ַהמַּ ִ   . לֹא ִיְפחֹות ָלּה ֵמֲחִמׁשּ

יס  ּכִ   . בֹוָדּה ְמַפְרְנִסין אֹוָתּה ְלִפי ּכְ  - ִאם ֵיׁש ּבַ
  

    ְּגָמָרא
ֵייָאַמר    :ַאּבַ

יֵטי ׁשִ ים זּוֵזי ּפְ ִ   . ֲחִמׁשּ
  

אי   ?ִמּמַ
  

ָקָתֵני ֵסיָפא   :ִמּדְ
יס " ּכִ   . "בֹוָדּה ְמַפְרְנִסין אֹוָתּה ְלִפי ּכְ  - ִאם ֵיׁש ּבַ

  : ְוָאְמִריַנן
יס"ַמאי    ? "ּכִ

  : ַרֲחָבהָאַמר 
ל ְצָדָקה   . ַאְרָנִקי ׁשֶ
ין ְעתִּ ים :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ִ ׁש  ֲחִמׁשּ יס" - זּוֵזי ַמּמָ ּכִ ה ָיֲהִביַנן ָלּה?  ,"ִאם ֵיׁש ּבַ ּמָ   ּכַ
ּה  ַמע ִמיּנָ א ׁשְ יֵטי :ֶאּלָ ׁשִ ים זּוֵזי ּפְ ִ   . ֲחִמׁשּ

   

 רש"י
 מתי'

. גבאי וכן המשיא את היתומה 
  צדקה:

 
 גמ' 

. זוזי מדיה שמוה זוזי פשיטי
 מהן זוז צורי:
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ַנן נּו ַרּבָ   :תָּ

ְרֵנס" אּו ְלִהְתּפַ ּבָ תֹוָמה    - ָיתֹום ִויתֹוָמה ׁשֶ תֹום,   ,ְמַפְרְנִסין ֶאת ַהּיְ ְך ְמַפְרְנִסין ֶאת ַהּיָ   ְוַאַחר ּכָ
ֵני ָתִחים,    ִמּפְ ְרּכֹו ַלֲחזֹור ַעל ַהּפְ ָהִאיׁש ּדַ   ׁשֶ

ּה ַלֲחזֹור ְרּכָ ה ּדַ ָ   . ְוֵאין ִאׁשּ
אּו ^ָיתֹום ִויתֹוָמה    סז,ב  ּבָ אׁשֶ ׂשֵ תֹוָמה    - ִליּנָ יִאין ֶאת ַהּיְ ִ תֹום,  ,ַמׂשּ יִאין ֶאת ַהּיָ ִ ְך ַמׂשּ   ְוַאַחר ּכָ

ל ִאיׁש  ֶ ה ִמׁשּ ה ְמרּוּבָ ָ ל ִאׁשּ ָתּה ׁשֶ ּבֹוׁשְ ֵני ׁשֶ   ."ִמּפְ
  

ַנן נּו ַרּבָ   :תָּ
א" ָ א ִליׂשּ ּבָ ִית    -  ָיתֹום ׁשֶ     , ׂשֹוְכִרין לֹו ּבַ

ה יִעין לֹו ִמטָּ     , ּוַמּצִ
ִמיׁשֹו,   ֵלי ַתׁשְ   ְוָכל ּכְ

ה,   ָ יִאין לֹו ִאׁשּ ִ ְך ַמׂשּ   ְוַאַחר ּכָ
ֱאַמר ּנֶ ר ֶיְחַסר לֹו"  :ׁשֶ י ַמְחסֹרֹו ֲאׁשֶ   ,  (דברים טו, ח) 1"ּדֵ

י ַמְחסֹרֹו" ִית,   -  "ּדֵ   ֶזה ַהּבַ
ר ֶיְחַסר"  ה  ֶזה  – "ֲאׁשֶ    ,ִמטָּ

ְלָחן,     ְוׁשֻ
ה    - "לֹו"  ָ   ,זֹו ִאׁשּ

ֶנְגּדֹו"  :אֹוֵמרְוֵכן הּוא  ה ּלֹו ֵעֶזר ּכְ   ."(בראשית ב, יח)"ֶאֱעׂשֶ
  

ַנן נּו ַרּבָ   :תָּ
י ַמְחסֹרֹו" " ה ָעָליו ְלַפְרְנסֹו,      - "ּדֵ ה ְמצּוּוֶ   ַאתָּ

רוֹ  ְ ה ָעָליו ְלַעׁשּ ה ְמצּוּוֶ   . ְוִאי ַאתָּ
ר ֶיְחַסר לֹו"     ,סּוס ִלְרּכֹוב ָעָליו  ֲאִפיּלּו   - "ֲאׁשֶ

  . ָלרּוץ ְלָפָניו ְוֶעֶבד 
ֵקןָאְמרּו ָעָליו ַעל  ל ַהּזָ ן טֹוִבים ֶאָחד   ִהּלֵ ַקח ֶלָעִני ּבֶ ּלָ     ,סּוס ִלְרּכֹוב ָעָליו  ׁשֶ

  , ְוֶעֶבד ָלרּוץ ְלָפָניו 

ַעם ַאַחת לֹא ָמָצא ֶעֶבד ָלרּוץ ְלָפָניו  ה ִמיִלין ,ּפַ לֹׁשָ   . "ְוָרץ ְלָפָניו ׁשְ
  
  

ַנן נּו ַרּבָ   :תָּ
ה " י גָּ ַמֲעׂשֶ ַאְנׁשֵ ן טֹוִבים ֶאָחד ִמ ּבְ ְקחּו ֶלָעִני ּבֶ ּלָ ָכל יֹוםּצִ ִליל ָהֶעְליֹון ׁשֶ ר ּבְ ׂשָ   ."יּפֹוִרי ִליְטָרא ּבָ
  
ר" ׂשָ   ? ַמאי ְרבּוָתא - "ִליְטָרא ּבָ
  

  :ַרב הּוָנאָאַמר 
ל עֹופֹות  ֶ ר ִמׁשּ ׂשָ     .ִליְטָרא ּבָ

  
ֵעית ֵאיָמא     :ְוִאיּבָ
ר  ׂשָ ִליְטָרא, ּבָ ׁש ּבְ   .ַמּמָ

  
י   :ָאַמר ַרב ַאׁשִ

ָפר ָקָטן ָהָיה,   -ָהָתם    ּכְ
יּה ּבְ    . ָכל יֹוָמא ֲהָוה ַמְפְסֵדי ֵחיָוָתא ַאְמטּוְלתֵּ
  
  

יּה ּדְ  ֲאָתא ְלַקּמֵ י ְנֶחְמָיהַההּוא ּדַ   ,  ַרּבִ
ה סֹוֵעד :ָאַמר ֵליּה  ה ַאתָּ ּמֶ   ? ּבַ
ן :ָאַמר ֵליּה  ֵמן ְוַיִין ָיׁשָ ר ׁשָ ָבׂשָ   . ּבְ

ים ֲעָדׁשִ י ּבַ ל ִעּמִ ַגְלּגֵ תְּ   ? ְרצֹוְנָך ׁשֶ
ים ֲעָדׁשִ ל ִעּמֹו ּבַ ְלּגֵ     .ּוֵמת  ,ּגִ

ֲהָרגֹו ְנֶחְמָיה ,אֹוי לֹו ָלֶזה :ָאַמר   . ׁשֶ
  

ה,   ַרּבָ   ַאּדְ
 

ר ֶיְחַסר לוֹ  1 י ַמְחסֹרֹו ֲאׁשֶ ֲעִביֶטּנּו ּדֵ ח ֶאת ָיְדָך לֹו ְוַהֲעֵבט ּתַ ְפּתַ י ָפתַֹח ּתִ     כִּ

 רש"י
 . מזוות של צדקה: להתפרס

. משל צדקה שבאו לישא
דאמרין לקמן אשר יחסר לו זו 

  אשה:
. שדמיהן יקרים משל עופות

  והוא היה מעוג:
. שהיה בשר ביוקר בליטרא בשר

והיה צריך בשר בדמי ליטרא 
  מעות:

. ואין המותר כפר קטן היה
  מכר:

. בשבילו והייו אמטולתיה
רבותא ולעולם במשקל ליטרא 

  בשר קאמר:
. עי המבקש ההוא דאתא

  פרסה:
. מה אתה רגיל במה אתה סועד

 לאכול בסעודתך:
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ֲהָרגֹו ָלֶזה ,אֹוי לֹו ִלְנֶחְמָיה' ֵעי ֵליּה  'ׁשֶ   ! ִמיּבָ
  

א    ,ֶאּלָ
י ַהאי יּה ּכּוּלֵ ֵעי ֵליּה ְלַפּנּוֵקי ַנְפׁשֵ לֹא ִאיּבָ   . ִאיהּו הּוא ּדְ

  
  

יּה ּדְ  ֲאָתא ְלַקּמֵ   ,  ָרָבאַההּוא ּדַ
ה סֹוֵעד :ָאַמר לוֹ  ה ַאתָּ ּמֶ   ? ּבַ
ן :ָאַמר לוֹ  טּוָמה ְוַיִין ָיׁשָ ַתְרְנגֹוֶלת ּפְ   . ּבְ

תְּ   :ָאַמר ֵליּה  ִציּבּוָראְוָלא ָחְייׁשַ   ! ?ְלדּוֲחָקא ּדְ
יְדהּו ָקָאֵכיְלָנא   :ָאַמר ֵליּה    ! ?ַאּטּו ִמּדִ

ַרֲחָמָנא ָקָאֵכיְלָנא   ,ִמּדְ
ָתֵניָנא   : ּדְ

ִעּתֹו""ֵעיֵני ֹכ" ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ רּו ְוַאתָּ ּבֵ   .(תהלים קמה, טו) ל ֵאֶליָך ְיׂשַ
ם' ִעתָּ א ,לֹא ֶנֱאַמר 'ּבְ ִעּתֹו" :ֶאּלָ   ,  "ּבְ

ִעּתוֹ  ְרָנָסתֹו ּבְ רּוְך הּוא ּפַ דֹוׁש ּבָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד נֹוֵתן ַהּקָ ּכָ ד ׁשֶ   !"ְמַלמֵּ
טּוָמה ְוַיִין ְרְנגֹוֶלת ּפְ ֵני, ְוָאְתָיא ֵליּה תַּ ֵליְסֵרי ׁשְ לֹא ַחְזָיא ֵליּה תְּ ָרָבא ּדְ ָהִכי ֲאַתאי ַאְחֵתיּה ּדְ ן ַאּדְ   . ָיׁשָ

אַמאי  :ָאַמר ַקּמָ   ? ּדְ
  . קּום ֱאכֹול , ַנֲעֵנִתי ָלךְ  :ָאַמר ֵליּה 

   

 רש"י
לפי מה שהוא צריך  . הכלבעתו

  כל יחיד ויחיד לפי לימודו:
. מה דבר אמר רבא מאי דקמא

זה שאירע לפי עתה שלא הייתי 
רגיל בכך שבאת זו לכאן 

 ותרגולת ויין ישן בידה:
 . דברתי יותר מדאי:עתי לך
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ַנן נּו ַרּבָ   :תָּ

ְרֵנס ,ֵאין לוֹ " ָנה,   ,נֹוְתִנין לֹו ְלׁשּום ַהְלָוָאה    - ְוֵאינֹו רֹוֶצה ְלִהְתּפַ   ְוחֹוְזִרין ְונֹוְתִנין לֹו ְלׁשּום ַמתָּ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

  :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ָנה, ְוחֹוְזִרין ְונֹוְתִנין לֹו ְלׁשּום ַהְלָוָאה   .נֹוְתִנין לֹו ְלׁשּום ַמתָּ

  
ָנה"   ! ?"ְלׁשּום ַמתָּ

ֵקיל   ! ָהא ָלא ׁשָ
  

  :ָרָבאָאַמר 
ָנהִלְפּתֹוַח לֹו ְלׁשּום    . ַמתָּ

  
ְרֵנס , ֵיׁש לוֹ  ָנה -  ְוֵאינֹו רֹוֶצה ְלִהְתּפַ ּנוּ  , נֹוְתִנין לֹו ְלׁשּום ַמתָּ   . ְוחֹוְזִרין ְוִנְפָרִעין ִממֶּ

  
  ! ?"חֹוְזִרין ְוִנְפָרִעין ֵהיֶמּנוּ "

ֵקיל   ! ּתּו ָלא ׁשָ
  

אָאַמר  ּפָ   :ַרב ּפַ
  . ְלַאַחר ִמיָתה

  
ְמעֹון י ׁשִ   : אֹוֵמר ַרּבִ

ְרֵנס , ֵיׁש לוֹ    . ֵאין ִנְזָקִקין לוֹ  -  ְוֵאינֹו רֹוֶצה ְלִהְתּפַ
ְרֵנס  ,ֵאין לוֹ  ּכֹון" :אֹוְמִרים לוֹ     - ְוֵאינֹו רֹוֶצה ְלִהְתּפַ   ,  "ְוטֹול , ָהֵבא ַמׁשְ

ְעּתֹו ָעָליו זּוַח ּדַ תָּ ֵדי ׁשֶ   . "ּכְ
  

ַנן נּו ַרּבָ   :תָּ
ֵאין לוֹ     - ח)(דברים טו,  2"ַהֲעֵבט" " ְרֵנס , ֶזה ׁשֶ     ,ְוֵאינֹו רֹוֶצה ְלִהְתּפַ

ּנֹוְתִנים לֹו ְלׁשּום ַהְלָוָאה ָנה ,ׁשֶ   . ְוחֹוְזִרין ְונֹוְתִנין לֹו ְלׁשּום ַמתָּ
ֲעִביֶטּנּו" ׁש לוֹ     - "תַּ ּיֵ ְרֵנס ,ֶזה ׁשֶ     , ְוֵאינֹו רֹוֶצה ְלִהְתּפַ

ָנה ּנֹוְתִנין לֹו ְלׁשּום ַמתָּ   ְוִנְפָרִעין ֵהיֶמּנּו ְלַאַחר ִמיָתה, ְוחֹוְזִרין  ,ׁשֶ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   .ַרּבִ

  :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ְרֵנס , ֵיׁש לוֹ    . ֵאין ִנְזָקִקין לוֹ  -  ְוֵאינֹו רֹוֶצה ְלִהְתּפַ

ים  א ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ֲעִביֶטּנּו"ְוֶאּלָ   ? "תַּ
ֵני ָאָדם ְלׁשֹון ּבְ ָרה ּתֹוָרה ּכִ   . "ִדּבְ

   

 
ח ֶאת ָיְדָך לֹו ְוַהֲעֵבט  2 ְפּתַ י ָפתַֹח ּתִ ר ֶיְחַסר לוֹ כִּ י ַמְחסֹרֹו ֲאׁשֶ ֲעִביֶטּנּו ּדֵ     ּתַ

 רש"י
  . משלו:אין לו

. משל ואיו רוצה להתפרס
  צדקה:

. יש לו ואיו רוצה להתפרס
משלו אלא משל צדקה ומסגף 

  עצמו ברעב:
. יגבה לבו שתזוח דעתו עליו

לומר דעתם לחזור ולגבות הימי 
הואיל ותבעוי משכון אין זו 
אלא הלואה ויטול בלא בושת 
שיאמר אין לי משכון והם 

 יאמרו טול בלא משכון:
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ֵדי  ָמר עּוְקָבא ׁשָ ל יֹוָמא ּדְ ֲהָוה ָרִגיל ּכָ יָבבּוֵתיּה ּדַ ׁשִ א  ֲהָוה ַעְנָיא ּבְ ָ ַדׁשּ ִציּנֹוָרא ּדְ ָעה זּוֵזי ּבְ   . ֵליּה ַאְרּבָ

י ַההּוא ִטיבּוָתא :יֹום ֶאָחד ָאַמר   . ִאיִזיל ֶאיֱחֵזי ַמאן ָקָעֵביד ּבִ
ֲהֵדיּה לְ ַההּוא יֹוָמא ָנְגָהא ֵליּה  ֵביְתהּו ּבַ א, ָאְתָיא ּדְ   . ָמר עּוְקָבא ְלֵבי ִמְדָרׁשָ

ָקא ַמְצֵלי ֵליּה  ַחְזיּוּה ּדְ יָון ּדְ ְתַרְייהוּ ּכֵ א, ָנַפק ּבַ ָ   .  ְלַדׁשּ
יּה  ּמֵ רּוָפה נּוָרא ,ְרהּוט ִמּקַ ֲהָוה ּגְ   .ָעְייֵלי ְלַההּוא ַאּתּוָנא ּדַ

ְרֵעיּה ּדְ    ,  ָמר עּוְקָבאֲהָוה ָקא ִמיְקַלִיין ּכַ
ֵביְתהוּ  ְרַעאי :ָאְמָרה ֵליּה ּדְ ְרֵעיְך אֹוֵתיב ַאּכַ קֹול ּכַ   .ׁשְ

יּה  ְעתֵּ     .ֲחַלׁש ּדַ
ְרָבא ַאֲהְנָייִתי :ָאְמָרה ֵליּה  ֵביָתא ּוִמּקַ יּה ּדְ ַגּוֵ ִכיְחָנא ּבְ   . ֲאָנא ׁשְ

  
י ַהאי   ? ּוַמאי ּכּוּלֵ

  
ָאַמר  ה ּדְ ר טֹוִבּיָ   , ַרבָאַמר  ָמר זּוְטָרא ּבַ

יְזָנאָאַמר  :ְוָאְמִרי ָלּה  ר ּבִ ְמעֹון ֲחִסיָדאָאַמר  ַרב הּוָנא ּבַ י ׁשִ   , ַרּבִ
י יֹוָחָנןָאַמ  :ְוָאְמִרי ָלּה  ּום  ר ַרּבִ ן יֹוַחיִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   :ַרּבִ

ים ַרּבִ ֵני ֲחֵברֹו ּבָ ין ּפְ ן ָהֵאׁש, ְוַאל ַיְלּבִ ְבׁשַ ְמסֹור ַעְצמֹו ְלתֹוְך ּכִ ּיִ   .נֹוַח לֹו ְלָאָדם ׁשֶ
  

  ? ְמָנא ָלן
  

ָמר,    ִמתָּ
ְכִתיב   .כה) (בראשית לח, 3"ִהיא מּוֵצאת"   :ּדִ

  
ִכיּפּוָרא  ָמר עּוְקָבא ל ַמֲעֵלי יֹוָמא ּדְ ע ֵמָאה זּוֵזי ּכָ ּדּוֵרי ֵליּה ַאְרּבַ ֲהָוה ָרִגיל ְלׁשַ יָבבּוֵתיּה ּדַ ׁשִ   .ֲהָוה ַעְנָיא ּבְ

ֵריּה  ַיד ּבְ ְדִריְנהּו ִניֲהֵליּה ּבְ   . יֹוָמא ַחד ׁשָ
  . לֹא ָצִריךְ  :ֲאָתא ָאַמר ֵליּה 

  ?ַמאי ָחֵזית  :ָאַמר
ֵפי לֵ  ָקא ְמַזּלְ ןֲחַזאי ּדְ   . יּה ַיִין ָיׁשָ

י ַהאי? :ָאַמר ק ּכּוּלֵ   ! ְמַפּנַ
ְדִריְנהּו ִניֲהֵליּה    . ַעְייִפיְנהּו ְוׁשַ

  
יּה  י ָקא ִניָחא ַנְפׁשֵ     ,ּכִ

נַ  :ָאַמר ּבְ   . ְצָדָקהאי ּדִ ַאְייתּו ִלי חּוׁשְ
יּה  ִתיב ּבֵ ֲהָוה ּכְ ח ּדַ ּכַ יָנֵרי ִסיַאְנֵקי :ַאׁשְ ְבַעת ַאְלֵפי ּדִ     ,ׁשִ

יֵלי ְואֹוְרָחא ְרִחיְקָתא :ָאַמר     .ְזַווַדאי ַקּלִ
יּה ָממֹוֵניּה  ֵזיּה ְלַפְלּגֵ ְזּבְ   . ָקם ּבַ

  
  ? ֵהיִכי ָעֵביד ָהִכי

י ֶאיְלַעאיְוָהָאַמר    : ַרּבִ
א ִהְתִקינוּ  אּוׁשָ    :ּבְ

ז ז יֹוֵתר ֵמחֹוֶמׁש  - ַהְמַבְזּבֵ   ! ַאל ְיַבְזּבֵ
  

ים י ֵמַחּיִ ָכָסיו,   ,ָהֵני ִמיּלֵ א ֵיֵרד ִמּנְ ּמָ   ׁשֶ
ּה  -  ֲאָבל ְלַאַחר ִמיָתה   . ֵלית ָלן ּבָ

  
  

א  י ַאּבָ ֵדי ֵליּה ַלֲאחֹוֵריּה,   ַרּבִ סּוָדֵריּה, ּוׁשְ   ֲהָוה ָצֵייר זּוֵזי ּבְ
י יּה ְלֵבי ֲעִנּיֵ ֵאי ,ּוַמְמֵצי ַנְפׁשֵ י ֵעיֵניּה ֵמַרּמָ   .ּוְמַצּלֵ

  
  

י ֲחִניָנא ָתא ֲהָוה  ַרּבִ ּבְ ל ַמֲעֵלי ׁשַ ָעה זּוֵזי ּכָ ּדּוֵרי ֵליּה ַאְרּבָ ֲהָוה ָרִגיל ְלׁשַ   . ַההּוא ַעְנָיא ּדַ
ֵביְתהוּ  ַיד ּדְ ְדִריְנהּו ִניֲהֵליּה ּבְ     .יֹוָמא ַחד ׁשַ

  . לֹא ָצִריךְ   :ֲאַתאי ָאְמָרה ֵליה
  ? ַמאי ָחֵזית 

 
ר ָנא ְלִמי ַהחֶֹתֶמת 3 ה ּלֹו ָאנִֹכי ָהָרה ַוּתֹאֶמר ַהכֶּ ר ֵאלֶּ ְלָחה ֶאל ָחִמיָה ֵלאמֹר ְלִאיׁש ֲאׁשֶ ה ִהוא מּוֵצאת ְוִהיא ׁשָ ה ָהֵאלֶּ ּטֶ ִתיִלים ְוַהּמַ   ְוַהּפְ

 רש"י
. חור שבמפתן ציורא דדשא

  וציר הדלת סובב בו:
. אותו היום שתן ההוא יומא

 העי לבו לדעת מי ותם לו:
  . העי:כיון דחזא

. ועיים אא שכיחא בגו ביתא
  מוצאין אותי לפיכך זכותי גדול:

. האתי מזומת ומקרבא הייתי
שאי מחלקת לחם ובשר ומלח 

לעיים אבל אתה ותן מעות 
  והם טורחים וקוים סעודה:

. למה להם לברוח מאי כולי האי
  ולכס לתור:
. והיא שלחה וגו' היא מוצאת

אע''פ שבאתה לישרף לא גילתה 
הדבר אלא אם כן יגלה הוא ואם 

  לא יגלה שרפת:
  . כפליהו:עייפיהו
  . שם מקום:סיאקי

. צידה קלה זוודאי קלילי
שאי הכיותי לדרך רחוקה 

  יוצא לה:
. ומטה עייו כלפי ומצלי עייה

אחוריו לראות שלא יבא רמאי 
ויתירה שעושה עצמו עי 
 והעיים באים ומתירים אותם: 
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ֲהָוה ָקָאְמִרי ֵליּה  ָמִעי ּדַ ה סֹוֵעד     :ׁשְ ה ַאתָּ ּמֶ   ? ּבַ
ְטֵלי כֶּ                                     סח,א  ְטֵלי ָזָהבּבִ   ? ֶסף אֹו ּבִ

ָאַמר   : ָאַמר י ֶאְלָעָזרַהְיינּו ּדְ   :ַרּבִ
ִאיןּבֹואּו וְ      ,ַנֲחִזיק טֹוָבה ָלַרּמָ

ִאְלָמֵלא ֵהן ָכל יֹום,   -  ׁשֶ   ָהִיינּו חֹוְטִאין ּבְ
ֱאַמר ּנֶ   .(דברים טו, ט) 4"ְוָקָרא ָעֶליָך ֶאל ה' ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא"  :ׁשֶ

יְוָתֵני  יְפתִּ ר ַרב ִמּדִ יא ּבַ י ִחּיָ   : ַרּבִ
ן ָקְרָחה" ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : אֹוֵמר ַרּבִ

ָדָקה ֲעִלים ֵעיָניו ִמן ַהּצְ ל ַהמַּ ִאיּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה  - ּכָ   ,ּכְ
ִתיב ָהָכא ן ִיְהֶיה ָדבָ  :ּכְ ֶמר ְלָך ּפֶ ָ ַעל"ִהׁשּ ִלּיַ   , (דברים טו, ט) " ר ִעם ְלָבְבָך ּבְ

ַעל"  :ּוְכִתיב ָהָתם ֵני ְבִלּיַ ים ּבְ     ,(דברים יג, יד) 5"ָיְצאּו ֲאָנׁשִ
ן ַהּלָ   ֲעבֹוָדה ָזָרה,   - ַמה ּלְ

אן   . "ֲעבֹוָדה ָזָרה - ַאף ּכָ
  

ַנן נּו ַרּבָ   :תָּ
א ֶאת ֵעינוֹ "     ,ַהְמַסמֵּ

ְטנוֹ  ה ֶאת ּבִ ְצּבֶ     ,ְוַהמַּ
ַח ֶאת ׁשֹוקוֹ  בִֹנְפָטר ִמן  ֵאינוֹ  - ְוַהְמַקּפֵ ּיָ ךְ ָהעֹוָלם ַעד ׁשֶ   .א ִליֵדי ּכָ

ל ְצָדָקה ְוֵאין ָצִריְך ְלָכךְ  בֹ -  ַהְמַקּבֵ ּיָ ךְ סֹופֹו ֵאינֹו ִנְפָטר ִמן ָהעֹוָלם ַעד ׁשֶ   . "א ִליֵדי ּכָ
   

 
ן ִיְהֶיה ָדָבר ִעם לְ  4 ֶמר ְלָך ּפֶ ָ ן לוֹ ִהׁשּ ָאִחיָך ָהֶאְביֹון ְולֹא ִתּתֵ ה ְוָרָעה ֵעיְנָך ּבְ ִמּטָ ְ ַנת ַהׁשּ ַבע ׁשְ ֶ ַנת ַהׁשּ ַעל ֵלאמֹר ָקְרָבה ׁשְ    ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא  ה'ְוָקָרא ָעֶליָך ֶאל  ָבְבָך ְבִלּיַ
ֵבי ִעיָרם ֵלא 5 יחּו ֶאת יֹׁשְ ּדִ ָך ַוּיַ ְרּבֶ ַעל ִמּקִ ֵני ְבִלּיַ ים ּבְ םָיְצאּו ֲאָנׁשִ ר לֹא ְיַדְעּתֶ     מֹר ֵנְלָכה ְוַנַעְבָדה ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאׁשֶ

 רש"י
. במפות בטלי כסף או בטלי זהב

של פשתן לבות או בשל משי 
  צבועות:

 . שאו מעלימיןהייו חוטאים
עין מן העיים אבל עכשיו 

  הרמאים גורמים לו:
. מראה את המסמא את עיו

  עצמו כאילו עיו סמויה:
. כאילו שוקו מקפח שוקו

 כווצת:
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ַנן ָהָתם   : תְּ

ִמיׁשוֹ " ֵלי ַתׁשְ יתֹו ְוֶאת ּכְ יִבין אֹותֹו ִלְמּכֹור ֶאת ּבֵ   . "ֵאין ְמַחּיְ
  

  !?ְולֹא
  :ְוָהַתְנָיא

ׁש " מֵּ תַּ ְכֵלי ָזָהב  ָהָיה ִמׁשְ ְכֵלי ּכֶ  -  ּבִ ׁש ּבִ מֵּ תַּ   ֶסף,  ִיׁשְ
ְכֵלי ּכֶ  ת - ֶסףּבִ ְכֵלי ְנחֹוׁשֶ ׁש ּבִ מֵּ תַּ   ! "ִיׁשְ

  
  : ַרב ְזִבידָאַמר 

ָיאָלא     :ַקׁשְ
ה ְוׁשּוְלָחן,   -ָהא  ִמּטָ   ּבְ
כֹוסֹות ּוְקָערֹות  - ָהא   .ּבְ

  
לֹא ָנא ּכֹוסֹות ּוְקָערֹות ּדְ     ?ַמאי ׁשְ

ָאַמר   ְמִאיֵסי ִלי,  :ּדְ
ה ְוׁשּוְלָחן ַנִמי ַואי :ָאַמר -  ִמּטָ ל ִעיּלָ   ! ָלא ִמַקּבַ

  
ֵריּה ָאַמר  הּדְ ָרָבא ּבְ   :ַרּבָ

א ַכְסּפָ ה ּדְ ַמֲחֵריׁשָ   . ּבְ
  

א ּפָ   :ָאַמר ַרב ּפַ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן בֹ  - ּכָ ּיָ יּבּויקֹוֶדם ׁשֶ    ,א ִליֵדי ּגִ
אן בֹ  - ּכָ ּיָ יּבּויְלַאַחר ׁשֶ   . א ִליֵדי ּגִ

  
   

 רש"י
. אין מחייבין אותו למכור כו'

רישא דמתיתין מי שיש לו 
מאתים זוז לא יטול לקט שכחה 

  ופאה:
. מחייבין אותו למכור כו'אין 

להשלים מאתים זוז כדי שלא 
  יטול:

. הא כאן קודם שיבוא לידי גיבוי
דתן אין מחייבין מעיקרא קאי 
כשבא ליטול לקט ולא היו לו 
מאתים זוז ואם היה מוכר כלי 
תשמישו היה משיג למאתים זוז 
אין מחייבין אותו למכור והא 
דתן מחייבין לאחר שבא לידי 

חר שהביא עצמו לידי גיבוי לא
כך שבית דין גובין הימו כגון 
שהיה לו מאתים זוז וטל לקט 
שכחה ופאה וודע שעשיר היה 
ב''ד באין וגובין הימו מה שטל 
ואם אין לו כדי לשלם מוכר כלי 
תשמישו היקרים ומשתמש 

  בפחותים:
. שבית דין גובין לידי גיבוי

 הימו:
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    ַמְתִניִתין

ּה  ְעתָּ ּה אֹו ַאֶחיָה ִמּדַ יָאָתּה ִאמָּ ִ ִהׂשּ     ,ְיתֹוָמה ׁשֶ
ֵמָאה   ְוָכְתבּו ָלּה     ּבְ

ים זּוז ִ ֲחִמׁשּ ֵתן ָלּה  -  אֹו ּבַ ָראּוי ְלִהּנָ ֶ ָדן ַמה ׁשּ יל ְלהֹוִציא ִמּיָ ְגּדִ תַּ ֶ   . ְיכֹוָלה ִהיא ִמׁשּ
י ְיהּוָדה   : אֹוֵמר ַרּבִ

ת ָהִראׁשֹוָנה יא ֶאת ַהּבַ ִ ַתן ָלִראׁשֹוָנהיִ  - ִאם ִהׂשּ ּנָ ֶדֶרְך ׁשֶ ה ּכְ ִנּיָ ְ ֵתן ַלׁשּ     .ּנָ
  :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ָאָדם   ָעִמים ׁשֶ יר,    ּפְ   ָעִני ְוֶהֱעׁשִ
יר ְוֶהֱעִני,     אֹו ָעׁשִ

ָכִסים ְונֹוְתִנין ָלּה  ִמין ֶאת ַהּנְ א ׁשָ   . ֶאּלָ
  

    ְּגָמָרא
מּוֵאלָאַמר    :ׁשְ

ָאב ִמין ּבָ   . ְלַפְרָנָסה ׁשָ
  
  :ִתיֵביֵמ 
ְכֵסי ֲאִביֶהן " ְרְנסֹות ִמּנִ נֹות ִניּזֹונֹות ּוִמְתּפַ   . ַהּבָ

יַצד   ? ּכֵ
ים" :ֵאין אֹוְמִרים ְך ְוָכְך ָהָיה נֹוֵתן ָלּה  ,ִאיּלּו ָאִביָה ַקּיָ   ,  "ּכָ

ָכִסים ְונֹוְתִנין ָלּה  ִמין ֶאת ַהּנְ א ׁשָ   . "ֶאּלָ
ַעלּפַ  ,ַמאי ָלאו   ! ְרָנַסת ַהּבַ

  
ר ִיְצָחקַרב ָאַמר    : ַנְחָמן ּבַ

  לֹא, 
ַפְרָנַסת ַעְצָמּה    . ּבְ

  
ְרְנסֹות"ָהא    ָקָתֵני,   "ִניּזֹונֹות ּוִמְתּפַ

ְרָנַסת ַעְצָמּה ַאַחת ּפַ  ,ַמאי ָלאו ַעל, ְוַאַחת ּפַ   ! ְרָנַסת ַהּבַ
  

  לֹא, 
ַפְרָנַסת ַעְצָמּה  - ִאיִדי ְוִאיִדי   ,ּבְ
ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ

ה,   -ָהא  ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוִבׁשְ   ּבַ
א ְוִכיּסּוָיא - ְוָהא ְלבּוׁשָ   .ּבִ

  
ַנן   :תְּ

  :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ "
ָאָדם   ָעִמים ׁשֶ יר  ּפְ     ,ָעִני ְוֶהֱעׁשִ

יר ְוֶהֱעִני,     אֹו ָעׁשִ
ָכִסים ְונֹוְתִנין ָלּה  ִמין ֶאת ַהּנְ א ׁשָ   . "ֶאּלָ

    ?ַמאי "ָעִני"
יר"   ?ּוַמאי "ָעׁשִ

ְנָכִסים,   - "ָעִני"   :ִאי ֵניָמא   ָעִני ּבִ
יר" ְנָכִסים,  - "ָעׁשִ יר ּבִ ָלל ּדְ   ָעׁשִ א ָסַברִמּכְ א ַקּמָ    :ַתּנָ

יר ְוֶהֱעִני ָרא ָיֲהִביַנן ָלּה? - ֲאִפיּלּו ָעׁשִ ְדֵמִעיּקָ   ! ּכִ
  ! ָהא ֵלית ֵליּה 

א ָלאו ַדַעת,   - "ָעִני"   ,ֶאּלָ   ָעִני ּבְ
יר" ַדַעת,   - "ָעׁשִ יר ּבְ   ָעׁשִ

ָכִסים ְונֹוְתִנין ָלּה " :ְוָקָתֵני ִמין ֶאת ַהּנְ   , "ׁשָ
ָנא,  :ַאְלָמא ַתר אּוְמּדָ   ָלא ָאְזִליַנן ּבָ

א ּדִ  מּוֵאלּוְתיּוְבתָּ   ! ׁשְ
  

י ְיהּוָדה,   ַרּבִ ָאַמר ּכְ   הּוא ּדְ
ְתַנן   : ּדִ

 רש"י
 מתי' 

. רבותא קמ''ל דאע''פ מדעתה
  שתרצית אין מחילתה מחילה:

. עישור מה שראוי ליתן לה
  כסים:

. האב בחייו את הבת אם השיא
  הראשוה:

. בין שהוא עישור בין יתן כו'
  שהוא פחות בין שהוא יותר:

 
 גמ' 

. הבת יתומה לפרסה שמין באב
שבאת לישא ותים לה דויא 
כפי אומד שאו בקיאין באביה 

  וותרן או קמצן:
. דויא של פרסת הבעל

  שואין:
דה . מזוות בעופרסת עצמה

  אצל אחין:
. שמין הא באכילה ושתיה כו'

הכסים אם עי הוא ותין לה 
כפי מה ששיו באע''פ (לעיל דף 
סד:) במשרה את אשתו על ידי 
שליש ואם הכסים מרובים הכל 

  לפי הכבוד:
. אין בדעתו ליתן לה עי בדעת

 דויית עשיר אלא דויית עי:
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י ְיהּוָדה"   : אֹוֵמר ַרּבִ
ת  יא ּבַ ִ ַתן ָלִראׁשֹוָנה - ָהִראׁשֹוָנהִאם ִהׂשּ ּנָ ֶדֶרְך ׁשֶ ה ּכְ ִנּיָ ְ ֵתן ַלׁשּ   ."ִיּנָ

  
י ְיהּוָדה :ְוֵניָמא ַרּבִ   ! ֲהָלָכה ּכְ

  
י ְיהּוָדה  :ִאי ָאַמר ַרּבִ יָאּה  :ֲהָוה ָאִמיָנא  - ֲהָלָכה ּכְ ִ ְוָקא ִהׂשּ יּה,    ,ּדַ ְעתֵּ י ּדַ ַגּלֵ   ּדְ

יָאּה  ִ     לֹא, -  ֲאָבל לֹא ִהׂשּ
ַמע ָלן י ְיהּוָדה   :ָקא ַמׁשְ ַרּבִ ָנא,    -ַטֲעָמא ּדְ ַתר אּוְמּדָ ָאְזִליַנן ּבָ   ּדְ

יָאּה  ִ ָנא ִהׂשּ יָאּה,   , ָלא ׁשְ ִ ָנא לֹא ִהׂשּ   ְוָלא ׁשְ
ָקָתֵני יָאּה" :ְוַהאי ּדְ ִ ַנןְלהֹוִדיֲעָך כֹּ     - "ִהׂשּ ַרּבָ     ,ָחן ּדְ

יּה  ְעתֵּ י ּדַ יָאּה ְוַגּלֵ ִ ִהׂשּ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ָנאָלא  -  ּדְ ַתר אּוְמּדָ   .ָאְזִליַנן ּבָ
  

אלְ  ָרָבא ָאַמר ֵליּה    : ַרב ִחְסּדָ
ְמךָ  ִ יַנן ִמׁשּ ְרׁשִ י ְיהּוָדה :ּדָ ַרּבִ   . ֲהָלָכה ּכְ

  
  :ָאַמר ֵליּה 

ַמאי ְ ְדְרׁשּו ִמׁשּ י ַמַעְלְייָתא תִּ י ָהֵני ִמיּלֵ ל ּכִ   .ְיֵהא ַרֲעָוא ּכָ
  

  !?ּוִמי ָאַמר ָרָבא ָהִכי
  :ְוָהַתְנָיא

י"   : אֹוֵמר ַרּבִ
ת  ּור ְנָכִסים  -יּזֹוֶנת ִמן ָהַאִחין נִּ ַה ּבַ   . "נֹוֶטֶלת ִעיׂשּ

  :ָרָבאְוָאַמר 
י ַרּבִ   ! ִהְלְכָתא ּכְ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ֲאִמיְדֵניּה   -ָהא      ,ּדַ
  . לֹא ֲאִמיְדֵניּה ּדְ   - ָהא

  
ָרא,  ּבְ   ָהִכי ַנִמי ִמְסתַּ

ָאַמר  ר ַאֲהָבהּדְ א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
ה ְוָנַתן ָלּה  יַמֲעׂשֶ ָכִסים ַרּבִ ּנְ ר ּבַ ֵנים ָעׂשָ ְ   . ֶאָחד ִמׁשּ

ָיין ַאֲהָדֵדי   ! ַקׁשְ
א ָלאו ּה  ,ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ ֲאִמיְדֵניּה   - ָהא :ׁשְ     ,ּדַ

  לֹא ֲאִמיְדֵניּה,  ּדְ   - ָהא
  

ּה  ַמע ִמיּנָ   .ׁשְ
   

 רש"י
. ולא שמין וטלת עישור כסים

  באב:
הכי גרסין לא קשיא הא 

. דאמידיה הא דלא אמידיה
הא דאמר רבי עישור כסים 
בדלא אמידיה לאב שלא גר 
בייו ולא עמדו על סוף דעתו 

  אם וותרן אם קמצן:
. דהיכא הכי מי מסתברא

דאמידיה מודה רבי דשמין 
 באב:
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   :ּגּוָפא

יָאַמר "   : ַרּבִ
יּזֹוֶנת ִמן  ת ַהּנִ ּור ְנָכִסים   - ָהַאִחיןּבַ   . נֹוֶטֶלת ִעיׂשּ

יָאְמרּו לֹו ְל    :ַרּבִ
נֹות ּוֵבן ר ּבָ ׁש לֹו ֶעׂשֶ ּיֵ לּום? -  ִלְדָבֶריָך, ִמי ׁשֶ נֹות ּכְ ְמקֹום ּבָ ן ּבִ   ! ֵאין לֹו ַלּבֵ

   :ָאַמר ָלֶהן
ְך ֲאִני אֹוֵמר ּור ְנָכִסים,   - ִראׁשֹוָנה   :ּכָ   נֹוֶטֶלת ִעיׂשּ

ה ִנּיָ ַמה  - ׁשְ יָרהּבְ ּיְ ִ ׁשּ     ,ׁשֶ
ית ִליׁשִ יָרה,   -  ּוׁשְ ּיְ ִ ׁשּ ֶ ַמה ׁשּ   ּבְ

ֶוה ׁשָ   . "וחֹוְזרֹות ְוחֹוְלקֹות ּבְ
  

ל ֲחָדא ַוֲחָדא  סח,ב   ְקָלה -  ּכָ ּה ׁשָ ַנְפׁשָ   ! ּדְ
  

  :ָהִכי ָקָאַמר
ַאַחת   א ּכְ ׂשֵ ם ְלִהּנָ אּו ּכּוּלָ ֶוה -ִאם ּבָ ׁשָ   . חֹוְלקֹות ּבְ

  
ָנה,   יַע ֵליּה ְלַרב ַמתָּ   ְמַסּיֵ

ָאַמר  ָנהּדְ   : ַרב ַמתָּ
ַאַחת  ם ּכְ א ּכּוּלָ ׂשֵ אּו ְלִהּנָ ּור ֶאָחד -  ִאם ּבָ   . נֹוְטלֹות ִעיׂשּ

  
ּור ֶאָחד" ְך? "ִעיׂשּ ְעתָּ   ! ָסְלָקא ּדַ
  

א ֶאָחד :ֶאּלָ ּור ּכְ   . נֹוְטלֹות ִעיׂשּ
   

 רש"י
. קא סלקא דעתין ראשוה

 הבאה ראשוה לישא: 
. דפשה שקלהכל חדא וחדא 

וחכמים תקו להם דויית 
שואין עישור כסים והישאת 
ראשון ראשון זכתה בעישור 
שבפיה ולמה יחזרו ויחלקו 

  עישוריהן שוב בשוה:
אם באו כולם לישא כאחת 
חוזרות וחולקות עישוריהן 

. שאין כאן קודמת לזכות בשוה
הלכך בשביל הראוי לישאר לפי 

השיה הבן וטלת האחת עישור ו
עישור במה ששיירה וכן כולם 
והמותר לבן אם היו מאה מה 
האחת וטלת עשר מים והשיה 
תשע והשלישית שמוה מה 
ועישור של מה וכן כולם כדי 
לברר ירושת הבן והן חוזרות 

 וחולקות עישוריהן בשוה:
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ַנן נּו ַרּבָ   :תָּ

נֹות" ין     ,ַהּבָ ּלֹ ּבֵ ְגרּו ַעד ׁשֶ אוּ ּבָ ְ     , א ִניׂשּ
ּלֹ  אּו ַעד ׁשֶ ְ ְגרּו ּוֵבין ִניׂשּ דּו ְמזֹונֹוֵתיֶהן     -א ּבָ     ,ִאיּבְ

ְרָנָסָתן,   דּו ּפַ   ְולֹא ִאיּבְ
ְבֵרי  יּדִ   . ַרּבִ

ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : אֹוֵמר ַרּבִ
ְרָנָסָתן דּו ּפַ   . ַאף ִאיּבְ

יַצד ֵהן עֹוׂשֹות     ?ּכֵ
ְרָנָסָתן ָעִלים, ּומֹוִציִאין ָלֶהן ּפַ   . "ׂשֹוְכרֹות ָלֶהן ּבְ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

  : הּוָנאָאַמר ִלי 
י ַרּבִ   . ִהְלְכָתא ּכְ

  
  :ַרב ַנְחָמןלְ   ָרָבאֵאיִתיֵביּה 

ּה, " ְעתָּ ּה אֹו ַאֶחיָה ִמּדַ יָאָתּה ִאמָּ ִ ִהׂשּ   ְיתֹוָמה ׁשֶ
ֵמָאה  ְוָכְתבּו ָלּה      ,ּבְ

 ִ ֲחִמׁשּ ֵתן ָלּה  -  ים זּוזאֹו ּבַ ָראּוי ְלִהּנָ ֶ ָדם ַמה ׁשּ יל ְלהֹוִציא ִמּיָ ְגּדִ תַּ ֶ   . "ְיכֹוָלה ִהיא ִמׁשּ
ה,  ּדִ  - ַטֲעָמא   ְקַטּנָ

דֹוָלה ָרה -  ָהא ּגְ   ! ִויתְּ
  

ָיא   :ָלא ַקׁשְ
ְמַחאי,    - ָהא   ּדִ
  . לֹא ְמַחאיּדְ   - ָהא

  
ָרא,  ּבְ   ָהִכי ַנִמי ִמְסתַּ

ָיא ן, ַקׁשְ ִאם ּכֵ י ַא   ּדְ ַרּבִ יּדְ ַרּבִ   . ּדְ
ַתְנָיא   : ּדְ

י"   : אֹוֵמר ַרּבִ
יּזֹוֶנת ִמן ָהַאִחין ת ַהּנִ ּור ְנָכִסים  - ּבַ   . "נֹוֶטֶלת ִעיׂשּ

  ִאין,   - "ִניּזֹוֶנת"
ֵאיָנּה ִניזֹּוֶנת    ! לֹא? -  ׁשֶ

א ָלאו ּה  ,ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ ְמַחאי,    -ָהא  :ׁשְ   ּדִ
לֹא ְמַחאי,    -ָהא    ּדְ

ַמע  ּה ׁשְ   .ִמיּנָ
  
  

  : ָרָבאלְ   ָרִביָנאָאַמר ֵליּה 
ר ַאֲהָבה ָאַמר ָלן  א ּבַ ְמךָ  ַרב ַאּדָ ִ   :ִמׁשּ

ְגָרה    ֵאיָנּה ְצִריָכה ִלְמחֹות,   - ּבָ
את  ֵ   ֵאיָנּה ְצִריָכה ִלְמחֹות,   - ִניׂשּ

את  ֵ ְגָרה ְוִניׂשּ   . ְצִריָכה ִלְמחֹות  -  ּבָ
  

  !ִמי ָאַמר ָרָבא ָהִכי?
  ,  ..."ְיתֹוָמה" :ןַרב ַנְחָמ לְ  ָרָבא ֵאיִתיֵביּה  ְוָהא 

י ֵליּה  ּנֵ ָמֵחי,    - ָהא    :ְוׁשַ   ּדְ
לֹא  - ָהא   ! ָמֵחי ּדְ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ְייהּו,    - ָהא ָקא ִמיְתְזָנא ִמיּנַ   ּדְ
ְייהוּ   - ָהא ָלא ָקא ִמיְתְזָנא ִמיּנַ   .ּדְ

  
   

 רש"י
. שכך כתב להן איבדו מזוותיהן

או עד דתבגרן או עד דתלקחון 
  לגוברין:

. עישור כסים אף איבדו פרסתן
דקסבר לא תקון לה דויא אלא 
היכא דמיסבא בקטות או 
בערות אבל בגרה איסתלקא לה 
מההיא ביתא לגמרי וכן שאת 
בערות הואיל וגדולה היא 
ותרצית איבדה פרסתה אלא 

יסת בקטות מה שפסקו אבל ב
  לא פליג:

. שישאו שוכרות להן בעלים
אותן עד שלא יבגרו ומוציאים 

  להם פרסתם:
  . כגון ערה:הא גדולה

. מחלה על השאר ואבדתו ויתרה
אלמא סתם לן תא כרבי שמעון 

  בן אלעזר:
. הא דאמר רבי לא הא דמחאי

איבדו וא''ר הוא הלכתא 
כוותיה בשמיחתה על מותר 
 עישור כסיה והא דקתי
מתיתין גדולה ויתרה בשלא 

  מיחתה:
. אם באה לישא זוית אין

בעודה יזוית דהייו בקטות 
  או בערות:

. שאפילו לא איה צריכה למחות
מיחתה לא איבדה עישור 

  כסיה:
. דהא דתי גדולה ושי ליה

ויתרה בדלא מחאי אלמא יסת 
בערות ולא מיחתה אע''פ 
 שאיה בוגרת ויתרה ואת אמרת
יסת איה צריכה למחות ואפי' 

  ערה:
. דאמר רבא יסת בערות הא

איה צריכה למחות כגון דקא 
מיתזא מיייהו לאחר שיסת 
דמשום דקא מיתזא מיייהו 
הוא דקא שתקה ולא מחלה על 
פרסתה והא דקתי הא גדולה 

 ויתרה דלא קא מתזא:
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יָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר    :ַרּבִ

ְרָנָסה ה -  ּפַ תּוּבָ ְתַנאי ּכְ   . ֵאיָנּה ּכִ
  

ה" תּוּבָ ְתַנאי ּכְ   ? ַמאי "ֵאיָנּה ּכִ
ְרָנָסה  : ִאי ֵניָמא ִאיּלּו ּפַ ֵדי - ּדְ ְעּבְ ׁשַ     ,ָטְרָפא ִמּמְ

ה  תּוּבָ ֵדי,    -ּוְתַנאי ּכְ ְעּבְ ׁשַ ַמע ָלן?  ָלא ָטְרָפא ִמּמְ   ַמאי ָקא ַמׁשְ
ָכל יֹום ים ּבְ     ,המֹוִציִאין ְלַפְרָנָס   :  ָהא ַמֲעׂשִ

  !ְוֵאין מֹוִציִאין ִלְמזֹונֹות 
א ְרָנָסה    :ְוֶאּלָ ִאיּלּו ּפַ ְלְטֵלי,    -ּדְ ּטַ ְבָיא ַנִמי ִמּמִ   ּגָ

ה תּוּבָ ַקְרְקֵעי    :ּוְתַנאי ּכְ ְבָיא - ִמּמְ    ,ּגָ
ְלְטֵלי ּטַ ְבָיא,   -  ִמּמִ     ָלא ּגָ

י ְבָיא,   - ִאיִדי ְוִאיִדי ,ְלַרּבִ א ּגָ   ִמיְגּבָ
ַתְנָיא   : ּדְ

ׁש ָלֶהן ַאֲחָריּות" ּיֵ     ,ֶאָחד ְנָכִסים ׁשֶ
ֵאין ָלֶהן ַאֲחָריּות  נֹות,   -ְוֶאָחד ְנָכִסים ׁשֶ ה ְוַלּבָ ָ   מֹוִציִאין ִלְמזֹון ָהִאׁשּ

ְבֵרי  יּדִ   !"ַרּבִ
ְרָנָסה  א ַמאי "ּפַ ה" -ֶאּלָ תּוּבָ ְתַנאי ּכְ     ? ֵאיָנּה ּכִ

  
  :ְלִכְדַתְנָיא

ָכָסיו"     :ָהאֹוֵמר" נֹוָתיו ִמּנְ   ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו,   - "ַאל ִיּזֹונּו ּבְ
ָכָסיו"  נֹוָתיו ִמּנְ ְרְנסּו ּבְ   ׁשֹוְמִעין לֹו,      -"ַאל ִיְתּפַ

ְרָנָסה ַהּפַ ה - ׁשֶ תּוּבָ ְתַנאי ּכְ   . "ֵאיָנּה ּכִ
  

ָלה ֵליּה   סט,א   ילְ   ַרבתָּ י ַרּבִ יֵני ִחּטֵ   : ּבֵ
דּו  ָהַאִחין  יְעּבְ ִ ׁשּ   ? ַמהוּ  -ׁשֶ

יאֲהָוה ְיֵתיב  י ִחּיָ יּה,   ַרּבִ   ַקּמֵ
נוּ  :ָאַמר ֵליּה  ּכְ   ? ָמְכרּו אֹו ִמׁשְ
ּה    :ָאַמר ֵליּה    ? ַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

ין ָמְכרוּ     ,ּבֵ
נּו  ּכְ ׁשְ ּמִ ין ׁשֶ     ,מֹוִציִאין ְלַפְרָנָסה    -ּבֵ

  .ְוֵאין מֹוִציִאין ִלְמזֹונֹות 
  

ֲעָיא ֵליּה   ְוַרב,    "ָמְכרּו",   :ִנְכּתֹוב ֵליּה  - ִאי ָמְכרּו ָקִמיּבָ
ֲעָיא ֵליּה  נּו ָקא ִמיּבָ ּכְ נּו" :ִנְכּתֹוב ֵליּה  - ִאי ִמׁשְ ּכְ   ! "ִמׁשְ

  
ֲעָיא ֵליּה,   ,ַרב ְרַוְייהּו ָקִמּבָ   תַּ

ֵתיְבָנא ֵליּה    :ְוָסַבר מֹוִצי  ,  "ָמְכרוּ " :ִאי ּכָ ַלח ִלי ּדְ נוּ   -ִאין ָהא ִניָחא ִאי ׁשָ ּכְ ן ִמׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ     ,ּכָ
ַלח ִלי ֵאין מֹוִציִאין ֲעָיא ִלי - ִאי ׁשָ נּו ָקִמיּבָ ּכְ י ִמׁשְ תִּ   , ַאּכַ

ֵתיְבָנא ֵליּה  נוּ " :ִאי ּכָ ּכְ ֵאין מֹוִציִאין  ,  "ִמׁשְ ַלח ִלי ּדְ ן ָמְכרּו,  -  ִאי ׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ   ּכָ
ַלח ִלי מֹוִציִאין י  - ִאי ׁשָ תִּ ֲעָיא ִלי,  ַאּכַ   ָמְכרּו ָקא ִמיּבָ

דוּ " :ֶאְכּתֹוב ֵליּה  יְעּבְ ַמע ָהִכי  ",ׁשִ ַמע ָהִכי ּוַמׁשְ ַמׁשְ   . ּדְ
  
י יֹוָחָנןוְ    :ָאַמר ַרּבִ

  .ֵאין מֹוִציִאין - ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה
  

ֲעָיא ְלהוּ    :ִאיּבַ
י ַרּבִ ִמיַע ֵליּה ָהא ּדְ י יֹוָחָנן לֹא ׁשְ     ,ְלַרּבִ

ִמיַע לֵ  ל ֵליּה,   ,יּה ְוִאי ׁשְ   ֲהָוה ְמַקּבֵ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ִמיַע ֵליּה  ל ֵליּה  ,ׁשְ   ? ְולֹא ְמַקּבֵ
  

ַמע א ׁשְ   :תָּ
ַמר ִאתְּ   :ּדְ

י ּבָ  תֵּ יַח ׁשְ ת ְוִהּנִ ּמֵ   נֹות ּוֵבן,  ִמי ׁשֶ
ּור ְנָכִסים     ,ְוָקְדָמה ָהִראׁשֹוָנה ְוָנְטָלה ִעיׂשּ

 רש"י
  . דויא:פרסה

. מזוות של בת תאי כתובה
  כדתן בן וקבן כו':

. ששיעבדו אחין ולא ממשעבדי
  ששעבד האב:

. אפי' לא טרפא ממשעבדי
שיעבדו אחין דתן (גיטין דף 
מח:) אין מוציאין לאכילת 
פירות ולשבח קרקעות ולמזון 
האשה והבות מכסים 
משועבדים מפי תיקון העולם 
אבל פרסתה טרפא דשויוה 

בעישור כסים רבן כבעל חוב 
משמת האב דדבר קצוב הוא 
אבל מזוות אין להם קצבה ויש 

  בהן מפי תיקון העולם:
. ממשעבדי מוציאין לפרסה

  ששיעבדו אחין:
. פרסה ומזוות אידי ואידי

  גביא ממטלטלי:
. וכל שכן למזון האשה והבות

פרסה ולא מיבעיא פרסה אלא 
אפילו מזוות דסלקא דעתך 

דתאי כתובה יהו אמיא כיון 
יהוו ככתובה ולא יגבו 

  ממטלטלי קא משמע לן:
  . בשעת מיתתו:האומר

הכי גרסין אל יזוו בותיו 
. דהא מכסיו אין שומעין לו
  אישתעבד בתאי כתובה:

. אל יתפרסו שומעין לו
שהפרסה איה חוב עליו כתאי 
כתובה אלא חוב על היתומים 
הוא היכא דלא צוה האב שלא 

 לפרסם: 
. תלה ליה רב לרבי ביי חיטי

שלח לו אגרת שלומים ותלה 
  שאלה זו בין השיטים:

. דרבי הוה יתיבי ר' חייא קמיה
  כשבאת שאלה זו לפיו:

. רבי חייא מאי שיעבדו א''ל
  או משכו: דקא מיבעי ליה מכרו

. והוא דמשמע הכי ומשמע הכי
כשישיב תשובתו יפרש אם 
שיהם שוים לו או (אם) יש 
חילוק בייהן ומהו אומר על 

  שיהם:
. אחד זה ואחד זה אין מוציאין

 אחד לפרסה ואחד למזוות:
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ן ת ַהּבֵ ּמֵ ה ִלְגּבֹות ַעד ׁשֶ ִנּיָ יָקה ׁשְ י יֹוָחָנןָאַמר     -  ְולֹא ִהְסּפִ   :ַרּבִ
ָרה ה ִויתְּ ִנּיָ   . ׁשְ

י ֲחִניָנאָאַמר    : ַרּבִ
דֹוָלה ִמזֹּו ָאְמרוּ      ,מֹוִציִאין ְלַפְרָנָסה    :ּגְ

  מֹוִציִאין ִלְמזֹונֹות,ְוֵאין 
ָרה? :ְוַאתְּ ָאְמַרתְּ  ה ִויתְּ ִנּיָ   ! ׁשְ

  ַמאן ֲאָמָרּה?  :ֵניָמא ֵליּה  - ְוִאם ִאיָתא
  

יל,   ִמיַע ֵליּה ַקּבֵ ִמיַע ֵליּה, ְוִכי ׁשְ   ְוִדְלָמא ְלעֹוָלם לֹא ׁשְ
אֵני ָהָתם יָתא  ,ְוׁשָ א ֶרַווח ּבֵ ִאיּכָ   . ּדְ

  
יַרב לְ  ַרב ֵייָמרָאַמר ֵליּה    : ַאׁשִ

ה א ֵמַעתָּ     ,ֶאּלָ
יָתא א ֶרַווח ּבֵ ִאיּכָ ָעְלָמא ּדְ ָחּה ְמִציָאה ּבְ ּכַ ּור ְנָכִסים?  - ַאׁשְ ָלא ָיֲהִביַנן ָלּה ִעיׂשּ   ! ָהִכי ַנִמי ּדְ

  
  :ָאַמר ֵליּה 

יָתא ֵמָהֵני ִנְכֵסי ָקָאִמיָנא ,ֲאָנא   .ֶרַווח ּבֵ
   

 רש"י
. ופלה הירושה עד שמת הבן

  הבות:לפי 
. עישור כסים ולא אמרי' ויתרה

תיטול עישור כסים תחלה כמו 
שטלה זו ואח''כ יחלוקו אלא זו 
שקדמה ושאת זכתה ובת על 
הבת אין לה עישור כסים שהרי 

  שתיהן שוות בירושה:
. שאפילו שיעבדו גדולה מזו

אחין את הכסים יפה כח פרסה 
לטרוף לקוחות וזו שהכסים 

  תרה:בעין אמרת וי
. אלא לאו ימא ליה מאן אמרה

שמיע ליה ולא קבלה ומשום הכי 
לא הדר מי מהא דשתי בות 

  וכו':
. לעולם לא הוה שמיע ליה

מעיקרא וכי שמעה קיבלה וכי 
אותביה ר' חיא כבר הוה שמיע 
ליה וקיבלה ומש''ה לא א''ל מאן 

  אמרה:
. הא דלא הדר ביה ושאי התם

  ממאי דאמר שיה ויתרה:
. שהרי משום רווח ביתא

שתכרה הרבה שוטלת חצי 
 הירושה:

 



24      ְּגָמָרא ְסדּוָרה    

        סט, א סט, א סט, א סט, א  .20
  : ַאֵמיָמרָאַמר 

ת  ת ָהְוָיא - ּבַ   . יֹוֶרׁשֶ
  

יָאַמר ֵליּה    : ַאֵמיָמרלְ   ַרב ַאׁשִ
זּוֵזי ֵעי ְלַסּלּוָקּה ּבְ לֹא ָמֵצי ְלַסּלּוָקּה   - ִאיּלּו ּבָ   ? ָהִכי ַנִמי ּדְ

  
  :ָאַמר ֵליּה 

  .ִאין
  

ֲחָדא ַאְרָעא ֵעי ְלַסּלּוָקּה ּבַ ק ָלּה  - ִאי ּבָ ָלא ָמֵצי ְמַסּלֵ   ? ָהִכי ַנִמי ּדְ
  

  :ָאַמר ֵליּה 
  .ִאין

  
י   :ָאַמר ַרב ַאׁשִ

ת  ֲעַלת חֹוב ָהְוָיא  - ּבַ   .ּבַ
  

יּה,     ְוַאף ַאֵמיָמר ֲהַדר ּבֵ
ָאַמר  ַרב ִניחּוִמיּדְ ֵריּה ּדְ   :ַרב ַמְניּוֵמי ּבְ

יּה ּדְ    ,  ַאֵמיָמרֲהָוה ָקֵאיְמָנא ַקּמֵ
ּור ְנָכִסים,   ֲעָיא ִעיׂשּ ֲהַות ָקא ּבָ יּה, ּדַ ָתא ְלַקּמֵ   ַוֲאַתאי ַהאי ִאיתְּ

ק ָלּה,  ַוֲחִזיֵתיּה   זּוֵזי ָהֵוי ְמַסּלֵ ֵעי ְלַסּלּוָקּה ּבְ ִאי ּבָ יּה ּדְ   ְלַדְעתֵּ
ָהוּו ָקָאְמִרי ָלּה  ְמִעי ֵמַאֵחי ּדְ ׁשָ זּוֵזי" :ּדְ   ,  "ִאיּלּו ֲהָוה ָלן זּוֵזי, ָסֵליְקָנא ּבְ

יק ְולֹא ָאַמר ְלהּו ְולֹא ִמיֵדי תִּ   . ְוִאיׁשְ
  

ָאַמְרתָּ  א ּדְ תָּ ֲעַלת חֹוב ָה  :ְוָהׁשְ   ְוָיא,  ּבַ
ַאֵחי א אֹו ּדְ ַאּבָ   ? ּדְ

  
ּה    ? ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

  
א ְלֵב  ּלֹ ְלִמיְגּבָ בּוָעהינֹוִנית ׁשֶ ׁשְ בּוָעה, ְוִזיּבּוִרית ּבִ ׁשְ   . א ּבִ

  
  ?ַמאי

  
ַמע א ׁשְ    :תָּ

יּה ּדְ  ָרִביָנאּדְ  יּה ִלְבַרתֵּ יַאְגּבֵ יִמ     ַרב ַאׁשִ ַרב ַאׁשִ ֵריּה ּדְ ר ּבְ ּלֹ  - ּמָ ינֹוִנית ְוׁשֶ בּוָעהּבֵ ׁשְ   ,א ּבִ
ֵריּה ּדְ  יִמּבְ ַרב ַאׁשִ ֵריּה ּדְ בּוָעה ִזּבּוִרית  -  ַרב ַסָמא ּבְ ׁשְ   .ּבִ

  
ַלח ֵליּה  ַרב יֹוֵסףׁשָ ֵריּה ּדְ ָעאלְ  ַרב ְנֶחְמָיה ּבְ ַהְרּדְ ר ַרב הּוָנא זּוָטא ִמּנְ ה ּבַ   :ַרּבָ

ךְ  ָתא ְלַקּמָ י ָאְתָיא ָהא ִאיתְּ ָלאּכִ ּור ְנָכִסים ֲאִפיּלּו ְמִאיְצְטרּוּבְ ּה ִעיׂשּ   . , ַאְגּבָ
  

יָאַמר    :ַרב ַאׁשִ
י   י ָהֵויַנן ּבֵ ֲהָנאּכִ ֵביֵתי.   ,ַרב ּכָ יַנן ֲאִפיּלּו ֵמֲעָמָלא ּדְ   ֲהָוה ַמְגּבִ

   

 רש"י
. עישור כסים יורשת הויא

שתקו לה בתורת ירושה תקיו 
  לה:
. באמת לא מצו לסלוקה אין

בזוזי ולא בחדא ארעא שאם 
רוצה וטלת חלקה מכל קרקע 
וקרקע ואין יכולין להקות לה 

  חלקה במקום אחד:
. ומצי לסלוקה בעלת חוב הויא

  בזוזי או בחדא ארעא:
ביוית ושלא בשבועה  למיגבא

. אי בעלת חוב דאבא הויא כו'
איה גובה אלא מן הזיבורית 
ואיה פרעת אלא בשבועה שלא 
טלה מכסים הללו כלום 
דקיי''ל (גיטין מח:) אין פרעין 
מכסי יתומים אלא מן הזבורית 
ואין פרעים מהן אלא בשבועה 
ואי בעלת חוב שלהן אין כאן בא 

: רב אשי ליפרע מכסי יתומין
מת ומת רב סמא בו בחייו 
וכשבאת בתו ליפרע טלה 
מחלקו של מר בר רב אשי שהיה 
קיים ביוית שלא בשבועה 

  אלמא בעלת חוב דאחי הויא:
. לפי ומבריה דרב סמא זיבורית

שבעלת חוב של אביו היתה 
  שהיה אחיה:

. אשה כי אתיא ההיא איתתא
אחת באת לפי ר' חמיה שהיה 

ישור כסים במקומו לה ליטול ע
של רבה בר רב הוא ובקשה 
ממו לשלוח לו דבר מאתו 

  שישתדל בדיה:
. מושב אמת הרחים אצטרובלא

  כמות שהן ומקרקעי חשיב להו:
. שכירות הבתים מעמלא דביתי

 ממקרקעי קא אתי:
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ַלח ֵליּה  ָלם    :ַרב הּוָנאלְ  ַרב ָעָנןׁשָ   ! הּוָנא ַחְבִרין, ׁשְ

ךְ  ָתא ְלַקּמָ י ָאְתָיא ָהא ִאיתְּ ּור ִנְכֵסי ,ּכִ ּה ִעיׂשּ   . ַאְגּבָ
תֲהָוה ָיֵתיב  ׁשֶ יּה,   ַרב ׁשֵ   ַקּמֵ
  ֵאיָמא ֵליּה,   ִזיל   :ָאַמר ֵליּה 

א ְיֵהא ַמאן  ְמתָּ   !ָעָנן ָעָנן  : לֹא ָאַמר ֵליּה ּדְ ּוְבׁשַ
ְלְטֵלי ּטַ ַקְרְקֵעי אֹו ִמּמִ   ? ִמּמְ

א ֵריׁשָ י ַמְרֵזיָחא ּבְ   ? ּוַמאן ָיֵתיב ּבֵ
תֲאַזל  ׁשֶ יּה ּדְ  ַרב ׁשֵ     ,ַרב ָעָנןְלַקּמֵ

ה,   - ָמר   :ָאַמר ֵליּה    ַרּבָ
ה,   - ְוַרב הּוָנא ַרּבָ יּה ּדְ   ַרּבֵ

לֹא ָאַמר ֵליּה,  וְ  ית ַמאן ּדְ ּמֵ ּמּוֵתי ׁשַ   ׁשַ
ית  ּמֵ ׁשַ   !"ָעָנן ָעָנן   :לֹא ֲהָוה ָקָאִמיָנא  - ְוִאי ָלאו ּדְ

ְלְטֵלי ּטַ ַקְרְקֵעי אֹו ִמּמִ   ? ִמּמְ
א ֵריׁשָ י ַמְרֵזיָחא ּבְ   . "?ּוַמאן ָיֵתיב ּבֵ

יּה ּדְ  ַרב ָעָנןֲאַזל    ,  עּוְקָבאָמר ְלַקּמֵ
ַלח ִלי ַרב הּוָנא   :ָאַמר ֵליּה      ,"ָעָנן ָעָנן"  - ֲחִזי ָמר ֵהיִכי ׁשָ

ַלח ִלי ׁשָ   .ָלא ָיַדְעָנא ַמאי ִניהוּ  -  ְועֹוד, "ַמְרֵזיָחא" ּדְ
עּוְבָדא ֵהיִכי ֲהָוה  , ^ֵאיָמא ִלי ִאיִזי :ָאַמר ֵליּה   סט,ב     ? ּגּוָפא ּדְ

ה :ָאַמר ֵליּה    . ָהִכי ְוָהִכי ֲהָוה ַמֲעׂשֶ
ָלא ָיַדע ַמאי ִניהּו "ַמְרֵזיָחא" :ָאַמר ֵליּה  ְבָרא ּדְ ַלח ֵליּה ְלַרב הּוָנא "הּוָנא ַחְבִרין"? - ּגַ   ! ׁשָ

  
  ?ַמאי "ַמְרֵזיָחא"

  
  ָאֵבל,  

ְכִתיב ֹב  :ה ָאַמר ה'ּכֹ"  :ּדִ ית ַמְרֵזַח" ַאל תָּ   .(ירמיה טז, ה) 6א ּבֵ
  

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   :ַרּבִ
רֹ יֵסב ּבָ ּמֵ ִין ְלָאֵבל ׁשֶ   ? אׁש ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ ב רֹ :ׁשֶ ם ְוֵאׁשֵ ְרּכָ ר ֲאֵבִלים ְיַנֵחם" "ֶאְבַחר ּדַ ֲאׁשֶ דּוד ּכַ ּגְ ֶמֶלְך ּבַ ּכֹון ּכְ   . (איוב כט, כה) אׁש ְוֶאׁשְ
  

ַמע "ְיַנֵחם"   !ֲאֵחִרים ַמׁשְ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ִתיב "ְיֻנָחם"    . ּכְ

  
  :ָאַמר ָמר זּוְטָרא

  , (עמוס ו, ז) "ְוָסר ִמְרַזח ְסרּוִחים" :ֵמָהָכא
ר ִלְסרּוִחים ה ׂשַ   . ָמר ְוָזח ַנֲעׂשֶ

  
  :ָרָבאָאַמר 

ְלְטֵלי :ִהְלְכָתא ּטַ ַקְרְקֵעי ְולֹא ִמּמִ ין ִלְמזֹוֵני,      - ִמּמְ   ּבֵ
ה,   ין ִלְכתּוּבָ   ּבֵ

ין    . ְלַפְרָנָסהּבֵ
  

   

 
י ֹכה ָאַמר  6 נֹד ה'כִּ ֵלְך ִלְסּפֹוד ְוַאל ּתָ ית ַמְרֵזַח ְוַאל ּתֵ בֹוא ּבֵ ה ְנֻאם  ַאל ּתָ לֹוִמי ֵמֵאת ָהָעם ַהּזֶ י ֶאת ׁשְ י ָאַסְפּתִ    ֶאת ַהֶחֶסד ְוֶאת ָהַרֲחִמים ה'ָלֶהם כִּ

 רש"י
. הוה יתיב רב ששת קמיה

כשבא השליח לפיו ואיקפד רב 
  הוא על דקרייה הוא חברין:

  . רב הוא לרב ששת:א''ל
. בלשון גאי זיל אימא ליה
  כאשר אומר לך:

. תהיה אם לא תאמר ובשמתא
  בלשון זה:

. מהיכן אתה אומר ען ען
להגבותה ממקרקעי או אפילו 
ממטלטלי ועוד שאלה אחרת 

  השיבי:
. מי מאן יתיב בי מרזיחא ברישא

מיסב בבית אבל בראש 
הקרואים כשהיו מסובים 

היה יכר מסיבתן מי בסעודה 
הוא הראש שהגדול מיסב במטה 
אחת לראש השולחן ושי לו 

  במטה אחרת למטה הימו:
. תחלת הדברים גופא דעובדא

  מה לשון שלחת לו:
. אין לך לומר פתח יחם כתיב

בשום אות אא''כ אל''ף או ה' 
סמוכין לו או ע''פ הקודה 
שתחתיה והיא באה במקום אות 

וכיון שלא  כאילו כתוב יאחם
כתיב כאן אל''ף על כרחך ע''פ 
מסורת הכתב אתה קורא יחם 
וזהו המוחם עצמו כלומר כאבל 

  המתחם:
. מי שפשו מרה ודעתו מר וזח

  זחה ומעותקה מעליו:
. לגדולים עשה שר לסרוחים

  הבאים לחמו:
. אתה ורב הוא א''ל מר רבה

רבך ולפייסו אמר לו כך שלא 
שה שליח יכעוס עליו על שע

בדבר ומראהו פים שעל כרחו 
 עשה שליח לכך: 
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    ַמְתִניִתין

ִליׁש ָמעֹות ְלִב  ׁשְ   ּתֹו,  ַהמַּ
ְעִלי ָעַלי" :ְוִהיא אֹוֶמֶרת ָידֹו,      - " ֶנֱאָמן ּבַ ַלׁש ּבְ הּוׁשְ ֶ ִליׁש ַמה ׁשּ ָ ה ַהׁשּ   ַיֲעׂשֶ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֶדה ְוִהיא רֹוָצה ְלמֹוְכָרּה  א ׂשָ     – ְוִכי ֵאיָנּה ֶאּלָ
יו   ! ֲהֵרי ִהיא ְמכּוָרה ֵמַעְכׁשָ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ מֶּ   :ּבַ
ְגדֹוָלה,     ּבִ

ה ְקַטּנָ לּום ֵאין ַמ  - ֲאָבל ּבִ ה ּכְ ה ְקַטּנָ   . ֲעׂשֵ
  

    ְּגָמָרא
ַנן נּו ַרּבָ   :תָּ

ֶדה ְלִבּתֹו,  " ח ֵמֶהן ׂשָ ִליׁש ָמעֹות ַלֲחָתנֹו ִליּקַ ׁשְ   ַהמַּ
ְתנּו ְלַבְעִלי" :ְוִהיא אֹוֶמֶרת ּוִאין  ":  ִיּנָ ׂשּ ָיָדּה,   -  ִמן ַהּנִ   ָהְרׁשּות ּבְ

ָידֹו,   - ִמן ָהֵאירּוִסין ַלׁש ּבְ הּוׁשְ ֶ ִליׁש ַמה ׁשּ ָ ה ַהׁשּ   ַיֲעׂשֶ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
דֹוָלהַה  ּוִאין    ,ּגְ ׂשּ ין ִמן ַהּנִ     , ּבֵ

ָיָדּה  -ּוֵבין ִמן ָהֵאירּוִסין    , ָהְרׁשּות ּבְ
ה, ּוִאין  ְקַטּנָ ׂשּ ין ִמן ַהּנִ     , ּבֵ

ין ִמן  ָידוֹ  - ָהֵאירּוִסין ּבֵ ַלׁש ּבְ הּוׁשְ ֶ ִליׁש ַמה ׁשּ ָ ה ַהׁשּ   . "ַיֲעׂשֶ
  

יַנְייהוּ    ? ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהּו,   :ִאיֵליָמא א ּבֵ ּוִאין ִאיּכָ ׂשּ ה ִמן ַהּנִ   ְקַטּנָ
י ֵמִאיר ָסַבר ַרּבִ ָיָדּה,   :ּדְ   ָהְרׁשּות ּבְ

י יֹוֵסי ְלֵמיַמר ּוִאין ַנִמיֲאִפיּלּו ִמן  :ַוֲאָתא ַרּבִ ׂשּ דֹוָלה    ,ַהּנִ   ִאין,   - ּגְ
ה   לֹא,   -  ְקַטּנָ

  :ֵאיָמא ֵסיָפא
ה" ְקַטּנָ לּום - ֲאָבל ּבִ ה ּכְ ה ְקַטּנָ   . "ֵאין ַמֲעׂשֵ

  ? ָהא ַמאן ָקָתֵני ָלּה 
י יֹוֵסי :ִאיֵליָמא ּה,     - ַרּבִ ְמַעתְּ ִמיּנָ א ׁשָ   ָהא ֵמֵריׁשָ

י יֹוֵסי ָאַמר ַרּבִ   :ּדְ
ֶדה ְוִהיא רֹוָצה ְלמֹוְכָרּה ְוִכי " א ׂשָ יו  - ֵאיָנּה ֶאּלָ   ,!"ֲהֵרי ִהיא ְמכּוָרה ֵמַעְכׁשָ

דֹוָלה ַב  ,ּגְ   ִאין,   - ת ְזִביֵני ּדְ
ה ת ְזִביֵני ִהיא  ,ְקַטּנָ ָלאו ּבַ   ! לֹא - ּדְ

א י ֵמִאיר ִהיא,  :ֶאּלָ   ַרּבִ
  : ְוַחּסּוֵרי ִמיַחְסָרא ְוָהִכי ָקָתֵני

ה " ָידוֹ ַיֲעׂשֶ ַלׁש ּבְ הּוׁשְ ֶ ִליׁש ַמה ׁשּ ָ   . ַהׁשּ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ   : ּבַ

  ִמן ָהֵאירּוִסין,  
ּוִאין ׂשּ ָיָדּה  - ֲאָבל ִמן ַהּנִ   . ָהְרׁשּות ּבְ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ מֶּ   :ּבַ
ְגדֹוָלה,     ּבִ

ה ְקַטּנָ לּום - ֲאָבל ּבִ ה ּכְ ה ְקַטּנָ   ! "ֵאין ַמֲעׂשֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ דֹוָלה ִמן ָהֵאירּוִסין ִאיּכָ א ּגְ   .ֶאּלָ
  

ַמר   : ִאיתְּ
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדה   :ׁשְ

י יֹוֵסי ַרּבִ     .ֲהָלָכה ּכְ
  :ַרב ַנְחָמןָאַמר  ָרָבא

י ֵמִאיר ַרּבִ     .ֲהָלָכה ּכְ

 רש"י
 מתי' 

. מסר המשליש מעות לבתו
מעות ביד שליש לצורך בתו 
לקות שדה או דויא 

  לכשתשא:
  . לאחר ששאת:והיא אומרת

. שלא יעכבם אמן בעלי עלי
לעצמו תם לו והוא יקה לי 

  שדה כשארצה:
. יקה השדה יעשה שליש כו'

לקיים  ואין שומעין לה דמצוה
  דברי המת:

. וכי מה וכי איה אלא שדה
תועלת לו לקות אפילו אין כאן 
מעות אלא כבר קה השדה 
והיא רוצה למוכרה הרי היא 

  מכורה הלכך שומעין לה:
. בגמרא מפרש מאן קתי בד''א

  לה:
  . ששומעין לה:בד''א

 
 גמ' 

. שאף מן השואין הרשות בידה
האב לא עלה בדעתו למוסרם 

שליש אלא עד שתשא ביד 
דמששאת הבעל זכאי לאכול 

  פירות:
. בהי פליגי בגדולה מאי ביייהו

  או בקטה:
. דהאי דר''מ סבר הרשות בידה

דקאמר ר''מ מן השואין הרשות 
  בידה אפי' בקטה מי אמר:

  . דמתי':אימא סיפא
. דלא הא מרישא שמעין מיה

א''ר יוסי שומעין לה אלא 
יתי טעמא בגדולה מדקא מי

למילתיה וכי איה אלא שדה 
והיא רוצה למוכרה אלמא 
בגדולה הראויה למכור שדות 

  קאמר:
. וע''כ כי אמר אלא ר''מ

בברייתא מי מן השואין 
הרשות בידה בגדולה אמר ולא 

  בקטה:
אלא גדולה מן האירוסין איכא 

ר' מאיר מן  . דקאמרביייהו
האירוסין יעשה שליש שלישותו 
ואפילו היא גדולה וקא א''ל רבי 
יוסי כיון דגדולה היא שומעין 

  לה:
. טעמא משום הלכה כר''מ

 דמצוה לקיים דברי המת:
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ִאיְסַקְרָיא ְדָמכּוָתא,    ִאיְלָפא יּה ּבְ ָלא ַנְפׁשֵ   תְּ

ָאֵתי    : ָאַמר א ּדְ ֲעָיאִאיּכָ י אֹוׁשַ יא ְוַרּבִ י ִחּיָ ֵבי ַרּבִ ָתא ּדְ ָאַמר ִלי ִמיּלְ    ,ּדְ
ְתִניִתין יְטָנא ֵליּה ִמּמַ ׁשֵ     - ְולֹא ּפָ

  !ְנִפיָלא ֵמִאְסַקְרָיא ְוָטַבֲעָנא
ָנא ֵליּה    : ֲאָתא ַההּוא ָסָבא, תָּ

ת" :ָהאֹוֵמר" ּבָ ׁשַ ֶקל ְלָבַני ּבְ נּו ׁשֶ ן ָלֶהם ֶסַלע   ,"תְּ   . נֹוְתִנין ָלֶהם ֶסַלע   - ּוְראּוִין ִליתֵּ
ֶקל"  :ְוִאם ָאַמר א ׁשֶ נּו ָלֶהם ֶאּלָ תְּ ֶקל -"ַאל תִּ א ׁשֶ   . ֵאין נֹוְתִנין ָלֶהם ֶאּלָ
יֶהם" ,"ִאם ֵמתוּ  :ְוִאם ָאַמר ְחתֵּ      - ִייְרׁשּו ֲאֵחִרים תַּ

ין  ָאַמרּבֵ נּו" :ׁשֶ     ,"תְּ
ָאַמר ין ׁשֶ נּו" :ּבֵ תְּ ֶקל - "ַאל תִּ א ׁשֶ   . "ֵאין נֹוְתִנים ָלֶהם ֶאּלָ

י  :ָאַמר ֵליּה    ? ָהא ַמּנִ
י ֵמִאיר ִהיא,                 ע,א     ַרּבִ

ָאַמר ת  :ּדְ ְבֵרי ַהּמֵ ים ּדִ   . ִמְצָוה ְלַקּיֵ
  

אָאַמר    :ָמר עּוְקָבאָאַמר  ַרב ִחְסּדָ
ָאַמר :ִהְלְכָתא ין ׁשֶ נּו" :ּבֵ     ,"תְּ

ָאַמר נּו" :ּוֵבין ׁשֶ תְּ ם - "ַאל תִּ ל צֹוְרּכָ   . נֹוְתִנין ָלֶהם ּכָ
  

י ֵמִאיר   :ָהא ַקְייָמא ָלן ַרּבִ    ,ֲהָלָכה ּכְ
ָאַמר ת  :ּדְ ְבֵרי ַהּמֵ ים ּדִ   ! ִמְצָוה ְלַקּיֵ

  
י ַאֲחָרִניָתא,   ִמיּלֵ י ּבְ   ָהֵני ִמיּלֵ

ָהא   . ֵמיָנח ִניָחא ֵליּה  - ֲאָבל ּבְ
  

  !ְוָהא ָאַמר ָהִכי
  

ֲאָתא.    ְלָזרּוִזיְנהּו הּוא ּדַ
   

 רש"י
  . שם חכם:אילפא

במס'  . גופא דעובדאתלא פשיה
תעית משום דאותבוהו לרבי 
יוחן ברישא כשהלך אילפא 
בסחורה כי אתא אמרו ליה אי 
הוה יתיב מר וגריס לא מר הוה 
מליך אזל תלא פשיה 
באיסקריא דמכותא בכלוסות 
ארזים שתולים בה וילון 

  הספיה:
  . וילון:מכותא

. כלומר אמר כל מאן דאתי כו'
אע''פ שהלכתי בסחורה לא 

למודי ויש בידי לתקן שכחתי ת
כל הברייתות שסידרו רבי חייא 
ורבי אושעיא [בתוספתא שלהן 
אמיא להן סמך במשתו של 
הש''ס שסדר רבי ולהכי קט רבי 
חייא ורבי אושעיא] לפי שהן 
עיקר כדאמרי' בעלמא כל 
מתיתא דלא מיתיא בי ר' חייא 
ור' אושעיא לא תותבו מיה בבי 

  מדרשא:
פיו ברייתא זו . שה לתא ליה

ושאלו למצוא לה סמך במשה 
  שסדר רבי:

  . חצי סלע:שקל
  . שאין זוין בפחות:וראוין

. דאי הוה ידע ותים להם סלע
שיתייקרו המזוות ויצטרכו 

  לסלע לא הוה אמר:
. הרי מיחה בידם ולא אל תתו

  עשאן יורשים אלא בעין זה:
  . בלא בים:אם מתו

. שאין א שקלאין ותין להן אל
לו להפסיד את הבאים 
אחריהם והואיל ועשה את 
האחרים יורשים אחריהם ודאי 
דווקא שקל קאמר כדי שתפול 
  ירושה אחריהם לאותן אחרים:

. היכא דאמר להו אל הא מי
תתו להם אלא שקל אין ותין 
להם אלא שקל ואע''ג דסוף סוף 
כולהו כסי דידהו יהו לא 

אלא שקל  יהבין להו בקוטן
בשבת והמותר יזוו מן הצדקה 
וליכא לאקשויי עלה הא דאמר 
בפ' ערה לא כל כמייה שיעשיר 
את ביו ויפיל עצמו על הצבור 
דהתם הוא דאמר אל תקברוהו 
מכסיו וכסי דידיה יהו הלכך 
לא צייתין ליה לקוברו מן 
הצדקה כדי להעשיר את ביו 
אבל הכא כסי לאו דיתמי יהו 

 אם לפי צוואתו: כי 
. דמתי' היא דאמר רבי מאיר

  יעשה שליש מה שהושלש בידו:
. שיתו להן כל מיח יחא ליה

  צורכן:
. שיחזרו אחר לזרוזיהו

 מזוותיהן ושלא יהו רעבתין:
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        א  א  א  א  ע,  ע,  ע,  ע,   .24
ַנן ָהָתם   : תְּ

עֹוטֹות" ח    - ַהּפָ ָחן ִמּקָ    ,ִמּקָ
ָרן ֶמֶכר ְלְטִליםּבְ  ,ּוִמְמּכָ   . "ִמטַּ

  
  :ַרְפָרםָאַמר 

ם ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס,  ֵאין ׁשָ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ
ם ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס  ח,      - ֲאָבל ֵיׁש ׁשָ ָחן ִמּקָ   ֵאין ִמּקָ

ָרן ֶמֶכר   . ְוֵאין ִמְמּכָ
  

אי   ?ִמּמַ
  

ָקָתֵני   : ִמּדְ
לּום" ה ּכְ ה ְקַטּנָ   . "ֵאין ַמֲעׂשֵ
  

אֵני ִליׁש ׁשָ א ׁשָ ִאיּכָ   ! ְוִדְלָמא ֵהיָכא ּדְ
  

ן ה' :ִליְתֵני ,ִאם ּכֵ ְקַטּנָ ָידוֹ  - ֲאָבל ּבִ ַלׁש ּבְ הּוׁשְ ֶ ִליׁש ַמה ׁשּ ה ׁשָ   . 'ַיֲעׂשֶ
לּום"ַמאי  ה ּכְ ה ְקַטּנָ   ? "ֵאין ַמֲעׂשֵ

ּה  ַמע ִמיּנָ ָעְלָמא. :ׁשְ   ֲאִפיּלּו ּבְ
  

    מציאת האשה מציאת האשה מציאת האשה מציאת האשה הדרן עלך  הדרן עלך  הדרן עלך  הדרן עלך  
    

  

 רש"י
. תיוקות בי תשע הפעוטות

  ושמוה כדאמרי' בהיזקין:
. דווקא אבל במטלטלי

במקרקעי לא עד שיביאו שתי 
  שערות או עד שיהא בן עשרים:

. שמיהו אבי אפוטרופוס
  יתומים או ב''ד:

  . במתי':מדקתי
. שאי הכא דאיכא שליש

ששתלש לכך ופירשו לו מה 
יעשה בהן אבל אפוטרופוס איו 
אלא לעשות צורכי יתומים לכל 
הצריך והרי אם מכרו אלו 
הפעוטות אין זה שיוי מצות 
המת שאף האפוטרופוס ימכור 

  לצורך מזוותיהם:
א וטעמא . דשליש דווקאם כן

לפי שפירשו לו לקות שדה 
  ליתי יעשה שליש כו':

. במקום דאפילו בעלמא
 אפוטרופוס דדמי קצת לשליש: 

 
 


