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  .צה �ד כתובות

 שדות המיוחדות'ג מ'בעל שמכר א
1

  ?וג� אשתו חתמה והודתה במכר מה הדי�,  לכתובת אשתו
  

בלוקח שני  בלוקח ראשו�  
2

  היתה גרושה  

 המקח קיי�:'לסתמא דגמ  מאיר' לר
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 המקח בטל:לרב אשי
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המקח קיי�
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המקח קיי�  
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  המקח קיי�  המקח בטל  המקח בטל  יהודה' לר
  

  ?כ נתקלקלו הבני חרי"מה הדי� א� אח, נכסי� משועבדי� במקו� שיש בני חריאי� נפרעי� מ
  

במקו� שנפסדו   
  ממילא

ח "במקו� שהבע
הפסיד לעצמו
7

  
במקו� שהלקוחות 

הפסידו לעצמ�
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 גובה מהמשועבדי�  גובה מהמשועבדי�  גובה מהמשועבדי�  לרב נחמ� בר יצחק

 המשועבדי�גובה מ  אינו גובה  גובה מהמשועבדי�  ולהלכה, לרבא
  

  :כתובות ד� צה

  ?ועמד הראשו� ומכר מה הדי�, ואמר לו שאחר מותו יקבל אחר את הנכסי�, הכותב נכסיו לחברו
  

  כשכתב לאשה ומכר בעלה  כשכתב לחברו ומכר  

  האחר מוציא מהלקוחות  האחר מוציא מהלקוחות  לרבי

  ג"לרשב
 וכ� פסק אביי

  ר מוציא אי� האח:כתב לפנויה ונשאת  אי� האחר מוציא
 האחר מוציא מהלקוחות:כתב לאשה נשואה

9
  

  

                                                           

1
אותה שייחד ) ב. אותה שייחד לה בעל פה לגביית כתובתה)  א:שלש שדות ה� מיוחדות לכתובת אשתו 

בשדות אלו . צא� ברזלנכסי שדה שהכניסה לו בתורת ) ג. לה בכתב כתובתה שהיא לגביית כתובתה
 .א יכול הבעל למוכר� בלא הסכמת אשתוולכ� ל, סומכת האשה לגבות אות� בכתובתה

2
 .ובאופ� שלא הודתה במכר הראשו� רק במכר השני הודתה 

3
אלא אמרינ� , ולא יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי שלכ� הסכמתי לחתו�, ואיבדה את כתובתה 

שני מ ב"ומה שנקט ר"). נחת רוח עשיתי לבעלי"מ כלל סברת "ולית ליה לר(, שהסכימה לוותר על המכר
אינה יכולה לגבות , א� היו שני לקוחות והיא חתמה והודתה רק לשני'  הוא לחדש שאפי,לקוחות

דהרי בשעה שקנה הראשו� הניח עדיי� בני חורי� כדי שתוכל לגבות , כתובתה מהראשו� שלא חתמה לו
 ).ה הא"ד' ע בתוס"וע. (מה�

4
יהודה בלוקח אחד שא� חתמה לו דאמרינ� ' מ לר"דמודה ר, "נחת רוח עשיתי לבעלי"דיכולה לומר  

 .שכל מה שחתמה היא רק לעשות נחת רוח לבעלה

5
. ולכ� ג� כא� המקח קיי�, "נחת רוח עשיתי לבעלי"מ פליג על הסברא ד"הטע� משו� שר' ולסתמא דגמ 

וא� חתמה , בעלהמ שאינה חוששת לעשות נחת רוח ל"דכיו� שלא חתמה לראשו� ש, ואילו רב אשי מפרש
  .זה משו� שהסכימה למכר הזה בלב של� ולא שחתמה רק כדי לעשות נחת רוח, לשני

6
 .ולכ� א� הסכימה למכר ודאי מחלה מאיזה סבה על זכותה, ע אי� סברת נחת רוח"בגרושה לכו 

7
רת וכ� באשה שחתמה על מכי. שאז אינו גובה מהבני חרי, כגו� שכתב ללוקח די� ודברי� אי� לי עמ� 

 . שאינה יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי ואיבדה זכותה לקרקע�הקרקע ללקוח השני 

8
' ואחר י, דהיינו שאכילת פירות תהיה כנגד החוב(כגו� מי שלוה מפלוני מעות ומשכ� לו פרדס בחובו  

קל ושוב נתקל, כ לקחו לקוחות מזה הלווה שדות אחרי�"ואח, )שני� שאכל כנגד כל החוב חוזר הפרדס
דכיו� , הדי� הוא שחוזר המלוה הראשו� שהיה ברשותו הפרדס שנתקלקל וגובה מהלקוחות. הפרדס

  . לא היה לה� לקנות את השדות מ� הלווה�שידעו הלקוחות שדר� פרדס אחר כמה שני� להתקלקל 
9

  .הרי שכוונתו שהאחר יקנה ולא בעל, ובכל אופ� כתב לה שאחרי� לפוני, דכיו� שכבר היא נשואה 


