
י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  

  91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

  .עח �ד כתובות

  ?ומה הדי� בדיעבד א� מכרה, אשה שנפלו לה נכסי� הא� יכולה למכור אות� לכתחילה

  

 בדיעבד שמכרה הא� מוציאי�  לכתחילה הא� מוכרת  

  �����   וקיי��מוכרת ונותנת    ונתארסהקוד� האירוסי�נפלו 

   מוכרת:לבית שמאי  לתנא קמא
 אינה מוכרת :לבית הלל

  מכירתה מכירה ואי� הבעל 
  מוציא מיד הלקוחות

  נפלו באירוסיה 
 ועדיי� היא ארוסה

לאמרו לו
1

  הבעל מוציא מיד הלקוחות  אינה מוכרת  

  הבעל מוציא מיד הלקוחות  אינה מוכרת  נפלו אחר נשואיה

אינה מוכרת לרב� גמליאל
3

  נפלו קוד�   מכירתה מכירה ואי� מוציא  
הנשואי�
2

יא מיד הלקוחותהבעל מוצ  אינה מוכרת  לאמרו לו   ונשאת
4

  

  

  :כתובות ד� עח

לעני� א� מכרה אות� אחר הנשואי�, מה נחשב נכסי� ידועי� ומה לא
5

?  

  

  רק לא תמכור לכתחילה�לא ידועי�   מכרה בטל ג� בדיעבד�ידועי�   

  מטלטלי�  קרקעות חנינא' יוסי בר' לר

  נכסי� שנפלו לה במדינת הי�  קרקעות ומטלטלי�  יוחנ�' לר

  

  

                                                           

1
,  יש לו לזכות בנכסי��שאומרי� דהואיל וזכה באשה " אמרו לו"הא� ה, בעיא להואי' בגמ 

ה "אבל ה� מודי� לדעת ב, מוכרת לכתחילה' ל שאפי"הא� באו לחלוק על דעת בית שמאי דס
וסוברי� שלא , ה"או שבאו לחלוק ג� על דעת ב, שבדיעבד א� מכרה לא מוציאי� מיד הלקוחות

וכ� המסקנא שבאו .  א� מכרה הבעל מוציא מיד הלקוחותאלא, רק שלא מוכרת לכתחילה
  .דהמכר בטל, ל שג� בדיעבד הבעל מוציא מיד הלקוחות"וס, לחלוק ג� על הדי� בדיעבד

2
. כיו� שעכשיו נשאת לא תמכור לכתחילה, א� נפלו לה קוד� האירוסי� מיירי' י מפרש שאפי"רש 

  .רי� שמיירי בנכסי� שנפלו לה אחר אירוסי�חולקי� וסוב) ה האשה"בד(' אול� תוס
3

נוסחא אחרת שרב� גמליאל ' הביאה הגמ', אול� בברייתא בעמוד ב', כ� הגירסא לפנינו בגמ 
ואילו רב פפא . ואליבא דרב זביד ג� במשנתנו צרי� להגיה כ�. אמר שמוכרת ונותנת לכתחילה

 � ג שרק בדיעבד א� מכרה "דעת ריהודה אליבא דרב� גמליאל שסובר ב' תיר� שמשנתנו היא כר
' ואילו הברייתא סוברת בדעת רב� גמליאל שמוכרת אפי,  אבל לכתחילה לא תמכורמכרה קיי�

  .מפרשי� בעני� אחר) ה תני"בד(ש� ' אכ� התוס. חנינא ב� עקביא' היא אליבא דרו, לכתחילה
4

א� מכרה אחר , תארסהוכ� נמנו רבותינו ואמרו בי� שנפלו לה עד שלא תתארס ובי� שנפלו משנ 
  .שנשאת הבעל מוציא מיד הלקוחות

5
שמעו� שיש ' ועל זה קאמר ר. במשנה איתא דאי� אשה יכולה למכור נכסי� אחר נשואיה', פי 

, נתנה המקח בטל ואשהידועי� לבעל לא תמכור וא� מכרה , לחלק בי� נכסי� ידועי� ללא ידועי�
 .מקח קיי� בדיעבדושאינ� ידועי� לא תמכור וא� מכרה או נתנה ה


