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כתובות ד קי.
המוציא שטר חוב על חברו והשני הוציא שטר שמכר לו את השדה ,מה הדי?
במקו שנותני כס השדה
1
ואח"כ כותבי שטר
נאמ הלווה לומר שהשטר פרוע
נאמ הלווה לומר שהשטר פרוע

לאדמו
לרבנ

במקו שכותבי שטר ואח"כ
2
נותני כס השדה
3
נאמ הלווה לומר שהשטר פרוע
4
אינו נאמ

שני שהוציאו שטר חוב זה על זה ,באופני דלהל מה הדי?

לרב נחמ
לרב ששת

יש לה אות שדות ,או לאחד
בינונית ולשני זיבורית
הפוכי מטרתא למה לי
הפוכי מטרתא למה לי

יש לאחד עדית ובינונית,
ולשני זיבורית
5
זה גובה וזה גובה
6
הפוכי מטרתא למה לי

כתובות קי:
הא הבעל יכול להוציא את אשתו למקו אחר בג' הארצות שבאר ישראל?

באותה אר

מעיר לעיר
ומכר לכר
מוציא

מעיר לכר
ומכר לעיר
אי מוציא

מנוה היפה
לנוה הרעה
אי מוציא

מאר לאר

אי מוציא

אי מוציא

אי מוציא

מנוה הרעה
לנוה היפה
לת"ק :מוציאי
לרשב"ג :אי מוציאי
אי מוציא

 1בזה לכו"ע מודי שא היה שטר ההלואה אמת )לא פרוע ולא מזוי( היה למוכר לעכב את מעות
הפרעו בחובו  ולא לכתוב שטר על שדהו.
 2בכה"ג לא יכל לעכב את הכס בפרעו ,כיו שכל זמ שלא כתב את השטר לא יקבל את הכס.
 3טוע הלווה למלוה ,כיו שדר העול היא שאי אד מוכר שדה אלא א"כ הוא זקוק הוא למעות
ביותר ,וא"כ א אמת הוא שהיה ל חוב אצלי ,למה לא גבית אותו קוד שתזדקק לרדת למכור שד,
אלא ודאי שלא היה ל כבר באותו זמ שו חוב עלי ,כיו שכבר פרעתי ל חוב )או לפי פירש"י יכול
לטעו ג שהשטר מזוי ולא נתחייבתי ל מעול ,וע' בראשוני והאחרוני באור( ,ולכ אתה לא יכול
לגבות כלו בשטר .ועל טענת חכמי שמכר לו שדה כדי שיהיה לו מהיכ לגבות את החוב ,כיו שזה
היה מעלי מטלטליו ואומר שאי לו לפרוע ,היה לו למסור מודעה ולהודיע זאת לעדי שלכ הוא מוכר.
 4וטעמ דיכול לומר שרצה שיהיה לו שדה כדי שאח"כ יהיה לו מהיכ לתבוע את חובו ,ועל הטענה שהיה
למוכר שהוא המלוה למסור מודעה בפני עדי קוד המכירה שכל מה שמוכר הוא כדי שיהיה לו שדה
וכו' ,י"ל שפחד למסור מודעה ,כיו שדר דברי כאלה להישמע ד"חברא חברא אית ליה" ,וישמע הלווה
הקונה את השדה וימנע מלקנות.
 5ס"ל לרב נחמ דמה שאמרו שבע"ח דינו בבינונית שמי לפי קרקעות הלווה )"בשלו ה שמי"( ,ובאופ
זה ממ"נ יש רווח לבעל הזיבורית ,דא גבה ראשו בעל העידית והבינונית ,את הזיבורית ,כשהשני חוזר
וגובה  גובה את הבינונית ,ונמצא שהראשו נשאר ע עידית וזבורית והשני ע בינונית .וכ א בעל
הזבורית גובה ברישא את הבינונית )ונהפכת להיות אצלו עידית  והזיבורית נחשבת בינונית( ,כשהוא
מגבה חזרה לחברו ,גובה את הזיבורית שהיא עתה נחשבת בינונית.
 6ס"ל דבשל עול ה שמי ,וכיו שה באי לגבות ביחד ב"ד היו מגבי את הבינונית לבעל הזיבורית,
ושוב גובה חזרה את הבינונית שלו ,ולכ לא מגבי וחוזרי ומגבי ,דהפוכי מטרתא למה לי.
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כתובות ד קי:

1

נשא אשה בא"י או בקפוטקיא ,איזה מעות נות לה בכתובתה ?

נשא אשה באר ישראל
נשא אשה בקפוטקיא

וגרשה בקפוטקיא
וגרשה באר ישראל
נות לה ממעות אר ישראל
2
לת"ק :נות לה ממעות אר ישראל
נות לה ממעות קפוטקיא
3
לרשב"ג :נות לה ממעות קפוטקיא

 1בכתובה כתוב בסת שנתחייב לה מאתי דינר ,ולא מפורש מאיזה סוג של מעות ,כלומר מאיזה
אר ,ובא"י הדיניר היו קטני וקלי וערכ נמו ,ואילו בקפוטקיא היו גדולי וכבדי וערכ
גבוה ,והנידו כפי איזה מעות ישל.
 2ס"ל שכתובה דרבנ ,ועני זה הוא מקולי כתובה ,שפע אזלינ בתר מקו הכתיבה והשעבוד,
ופע אחר מקו הגוביינא.
 3ס"ל שכתובה דאורייתא ,ולכ צרי לתת לה כפי מקו השיעבוד.

