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כתובות ד צד.
מי שהיה נשוי ד' נשי  ,כל מי שגובה צריכה להשבע לזו שאחריה ,במה נחלקו ת"ק וב ננס?
לתנא קמא 
הרביעית נפרעת בלא שבועה
1
בע"ח מאוחר שגבה 
שמואל
נמצאת
2
חוזרי וגובי ממנו
שדה אחת
שלו
שאינה
לא חיישינ שמא תכסי
לרב נחמ
צרי להשבע רק ליתומי קטני
לאביי

לב ננס 
ג הרביעית נפרעת בשבועה
בע"ח מאוחר שגבה 
אי חוזרי וגובי ממנו
3
חיישינ שמא תכסי
צרי להשבע ג ליתומי גדולי

שני אחי או שותפי שהיה לה די ע א' ,וא' מה הל לדו ונתחייב ,הא הב' יכול לערער?

לרב הונא ורב נחמ
לדחיית הגמ'
כתובות ד צד:

לרב
לשמואל

6

כשלא היה השני בעיר
כשהיה השני בעיר
אי יכול לערער  דהשני הל בשליחותו
4
לא יכול לערער  דהיה לו לבוא
יכול לערער
שתי שטרות היוצאי ביו אחד ,למי נותני ?

אליבא דר' מאיר  דעדי חתימה כרתי
יחלוקו
יחלוקו

5

אליבא דר' אלעזר  דעדי מסירה כרתי
יחלוקו
7
שודא דדייני

 1רש"י מפרש שנודע כבר שהיא שדה גזולה .ותוס' )בד"ה שנמצאת( מקשי על זה ,ומפרשי בש
רבינו חננאל ,דפליגי אפי' בלא נמצאת אלא רק יש חשש שמא תמצא.
 2ולכ טוענת לה הרביעית כשימצא שדה אחת ממה שגבית שהיתה גזולה ביד הבעל שלנו ,הרי
את תחזרו ותוציאו אותה ממני ,כי ימצא למפרע שגביתי לפני אחת שקדמה לי.
 3ולכ משביעי אותה כדי שתרגיש שמגבי לה את השדה ,דא תגבה בלא שבועה תאמר דמזה
שלא השביעו אותי ש"מ שעתידי ליטול ממני מה שגביתי ,ולא תשביח את השדה אלא כל הזמ
מה שגודל תאכל ולא תזבל את השדה.
 4דדוקא בדי משנתנו שכיו שנשבעה לאחת מה  שבועה לאחת שבועה למאה ,משא"כ לעני די,
דיכול לומר אילו הייתי ש הייתי טוע טוב יותר ומצליח.
 5מבואר בגמ' דלשיטת ר' מאיר אי מקו לשודא ,דאפי' א יתברר מה היה רצו הנות ,מ"מ
השטר הוא הקובע ,וכיו שאי בשטר בירור לאחד יותר מ השני  יחלוקו.
 6מבואר בגמ' שכל דברי שמואל ה אליבא דר' אלעזר  דעדי מסירה כרתי .ועוד מבואר בגמ'
שג אליבא דר' אלעזר יש מחלוקת תנאי בדעתו ,דתניא וחכמי אומרי יחלוקו )גבי הול מנה
לפלוני והל וביקשו ולא מצאו  שמת המקבל וכו'( ,וכא אמרו )בבבל( מה שירצה שליח יעשה.
והיינו שג אליבא דר' אלעזר יש מ"ד דס"ל שחלוקה עדיפא משודא.
 7לרש"י פירושו שיכריעו הדייני לפי שיקול דעת למי היה רוצה הנות לתת יותר .ולר"ת
הכוונה שלמי שירצו הדייני לתת יתנו.

