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  .עו �ד כתובות

ולא הספיק בעל הפרה למשו� את החמור עד , ומש� בעל החמור את הפרה, המחלי� פרה בחמור
על בעל החמור להביא ראיה, שמת החמור

1
  ?מה השקלא וטריא בלימוד מכלה. 

  

  כיצד הדחיה  כיצד הלימוד  

כלה בבית אביה
2
 �   

  יהושע' וכר
בנמצאו ' האב מביא ראיה אפי

המומי� בבית הבעל
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  �מה שהאב מביא ראיה 

 כי הוא מוציא
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כלה בבית חמיה
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 �   

  אליעזר' וכר
בנמצאו ' הבעל מביא ראיה אפי

המומי� בבית האב
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   �מה שהבעל מביא ראיה 
כי הוא נגד חזקת הגו�
7

  

  

  

                                                           

1
ואדרבה החמור , א� שהוא כבר מש� את הפרה ולכאורה הפרה כבר ברשותוו. כדי לזכות בפרה 

ל הפרה שהרי כשנולד הספק מתי מת החמור כבר מש� בעל החמור את נחשב שמת ברשות בע
 .ואמר שיש לו ראיה מכלה.  בכל אופ� הורה שמואל שעל בעל החמור להביא ראיה,הפרה

2
' הסובר שרישא של המשנה היא כר:) ד� עה(אלעזר דלעיל ' רישא דסוגיא זו היא אליבא דר 

 א� נמצאו בבית הבעל על האב להביא ראיה נמצאו המומי� בבית אביה ובי�א� שבי� , יהושע
 .שלא נולדו המומי� ברשותו

3
ה כא� גבי בעל "וה. שא� שלא נולד הספק ברשותו בכל אופ� על האב להביא ראיה, וחזינ� מזה 

כ "וא,  דהרי הוא כבר מש� את הפרה�החמור הג� שלא נולד הספק של מיתת החמור ברשותו 
 . בכל אופ� על בעל החמור להביא ראיה,נמצא שנולד הספק ברשות בעל הפרה

4
כ אי� למד שמואל "וא,  דהרי הפרה כבר ברשותו�כ גבי בעל החמור הוא לא מוציא "משא 

 .להביא ראיה מכלה גבי בעל החמור שהוא צרי� להביא ראיה כדי להחזיק את הפרה שכבר אצלו
5

דסובר בדעת רב� גמליאל שבי� א� נמצאו המומי� בבית , אלעזר' אליבא דרהיא ג� כא� הראיה  
  . כתובה הוא צרי� להביא ראיהת א� הבעל רוצה להפטר מלת,אביה ובי� א� נמצאו בבית בעלה

6
 אלא �ג� על מומי� שלא נולדו ברשותו , וחזינ� שצרי� הבעל להביא ראיה כדי להחזיק את ממונו 

' אפי, ל החמור צרי� להביא ראיה שמת החמור ברשות בעל הפרהה כא� בע"וה. ברשות אביה
כדי שיוכל להחזיק את הפרה , ל" כי כבר היתה המשיכה וכנ�שנולד הספק ברשות בעל הפרה 

  .שכבר נמצאת אצלו
7

וא� הבעל רוצה להפטר מחיוב , לבת בבית אביה יש חזקת הגו� האומרת שלא נולדו מומי� בה 
כ כא� החזקת הגו� של החמור היא לטובת "משא. יה נגד חזקת הגו�כתובה הוא צרי� להביא רא

והיינו אחר המשיכה של ,  כי חזקת הגו� אומרת לי שמת החמור כמה שיותר מאוחר�בעל החמור 
ג שחזקת "כ מני� לנו שצרי� בעל החמור להביא ראיה כדי להחזיק את ממונו ג� בכה"וא, הפרה

 .הגו� מסייעתו


