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כתובות ד צח.

אלמנה המוכרת שלא בב"ד הא צריכה הכרזה ושבועה?

לרבה בריה דרבא ,ולהלכתא
לדחיית רב יוס

שבועה
בעיא
בעיא

הכרזה
לא בעיא
2
בעיא

1

אלמנה שהיתה כתובתה מאתי ומכרה באופני דלהל כדי לגבותה ,מה הדי?

לתנא דמתניתי ,לר' יוסי
לר' יהודה

מכרה שוה מנה במאתי
נתקבלה כתובתה
לרש"י :גובה עוד מנה
4
לתוס' :נתקבלה כתובתה

מכרה שוה מאתי במנה
נתקבלה כתובתה
נתקבלה כתובתה

3

כתובות ד צח:
השולח שליח לשוק לקנות לו סחורה ,והוסיפו לו אחת יתירה ,למי הרווח?

לר' יהודה

דבר שיש לו קצבה  כקטניות
הכל לשליח

לר' יוסי

חולקי המשלח והשליח

דבר שאי לו קצבה  כטלית וחלוק
לרש"י :הכל לשליח
5
לתוס' :הכל לבעל המעות
הכל לבעל המעות

 1השבועה שנשבעת לרש"י  שלא גבתה יותר ,ולתוס' )בד"ה מוכרת( ,שלא זלזלה במכירה למכור
בפחות.
 2ומה שקשה דא"כ מדוע אמר רב נחמ שא שמה לעצמה לא עשתה כלו )הג שהיה כא
הכרזה( ,הוא משו שאומרי לה "מא ש לי" כלומר מי מכר לה את הקרקע הזאת  לא ב"ד
ולא היתומי ,דלא היה כא קונה ומוכר ,אלא היא המוכרת והיא הקונה בעצמה.
 3כא הדי בלא חולק שנתקבלה כתובתה ,דאמרינ לה "אנת אפסדת" ,כלומר את הפסדת את
עצמ בזה שמכרת בזול יותר מהמחיר ,ואי היתומי צריכי להפסיד בגלל זה.
 4רש"י מפרש שר' יהודה ור' יוסי חולקי בשני הברייתות  דהיינו ג בדבר שאי לו קצבה ,ולפ"ז
ר' יהודה חולק ג בנידו משנתנו ,וס"ל שהיא ארווחה .אול תוס' חולקי וס"ל שבנידו משנתנו
מודה ר' יהודה שהכל לבעל המעות וה"ה כא היתומי ה הרויחו.
 5סובר ר"ת דמה שמצאנו שחולקי בדבר שאי לו קצבה הוא רק בכה"ג שנית לשליח מחמת
תוספת שאמר לו קח זה עבור מקח ועוד אני מוסי ל זה משלי ,אבל א מכר לו בזול מחמת
מעות )כעי נידו משנתנו( אפי' ר' יהודה מודה דהכל לבעל המעות.

