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כתובות ד פג.
האומר לאשתו "די ודברי אי לי" וכו'  בלשונות דלהל ,ממה מסתלק וממה לא?
כשמתה
יורשה
יורשה

א מכרה ונתנה
המכר והמתנה קיי
3
המכר והמתנה קיי

פירי פירות
פירות
1
אוכל פירות
אוכל פירות
בנכסי
אינו אוכל לת"ק :אינו אוכל
בנכסי
2
לר' יהודה :אוכל
ובפירותיה
אינו אוכל
בנכסי בפירותיה אינו אוכל
לת"ק :לא יורשה המכר והמתנה קיי
4
לרשב"ג :יורשה
ובפירי פירותיה
בחיי ובמות
כיצד כח הבעל או היב בנכסי מלוג? ]רש"י ד"ה נפקא[.
לבית שמאי
לאביי
לבית הלל
לרבא לכו"ע

בעל
ידו עדיפא מידה
ידו כידה ולא יותר
ידו עדיפא מידה

יב
ידו כידה  ויחלוקו
ידו גריעא מידה  ונכסי בחזקתה
ידו כידה

כשאמר לשותפו די ודברי וכו' ,וקנו מידו ,5מה הדי?

לאביי

לרב יוס
לרב נחמ לאמימר
בעורר מיד כשבא חברו להחזיק
בעומד ,ומערער רק אחר שעה

מה הוא הגדר?
מדי ודברי קנו מידו
מגופה של קרקע קנו
מדי ודברי קנו מידו
מגופה של קרקע קנו

מה הדי למעשה?
ולא מועיל כלו
ומועיל כמו קני גמור
ולא מועיל כלו
ומועיל כמו קני גמור

 1ומבואר לקמ בעמוד ב' ,דאי לומר דמכל מילי סילק ,דכיו שהכלל הוא שיד בעל השטר על התחתונה,
ולשו השטר כא אינו מפורש ולכ יכול לתבוע רק דבר אחד  ושיהיה הדבר הכי פחות ,ולכ מועיל
הלשו לדבר אחד  שא מכרה ונתנה קיי ,אבל לא בפירות דמזה י"ל שלא הסתלק ,כיו שיש לו מה
הנאה מידית  והיא הנאה שטובה לו הרבה ,ובדאי לא מתכוו להפסיד אות .וכ לא מתכוו להפסיד את
ירושתה ,דהוא דבר שכיח ,ורק כוונתו להפסיד את המכירה שהוא הדבר שהכי פחות שכיח .ורב אשי
מפרש שכ משמע הלשו "בנכסיי" דהיינו זכות הנכסי ולא מיירי על הפירות ,ומסתלק מזכות שיש לו
בה עכשיו  שלא יעכב אותה מלמכור ,אבל לא מסתלק מזכותו שלאחר מיתה.
 2ר' יהודה סובר שלעול הוא אוכל פירי פירות ,עד שיאמר בפירוש "בנכסי ובפירותיה ובפירי פירותיה
עד עול" ,והגמ' בעמוד ב' דנה איזה לשו דוקא ואיזה לא.
 3כ הוא הפשטות ,וכ כתב הרא"ש .אול יש בדבר מחלוקת ראשוני.
 4ס"ל דירושת אשתו היא מה"ת ולא יכול להתנות על מה שכתוב בתורה.
 5כ פירש"י ששאלת הגמ' באיבעיא להו ,קאי על הברייתא "האומר לחברו די ודברי אי לי על שדה
זו" .אבל אי זה נוגע לדי משנתנו ,דמה שבמשנתנו הדי שלא מועיל לו להסתלק משו שלא פירש ממה
הוא מסתלק ,ואמרינ שמסתלק מהכי פחות ,כמבואר לקמ בעמוד ב' ,ואה"נ די המשנה שא מפרש
בדיוק ממה מסתלק מהני .ודוקא גבי שותפי ,שש החסרו משו שהוא בעלי על הדבר ולא מועיל
לשו הסתלקות להסתלק מדבר שבעלי עלו ,יש לדו מה הדי א קנו מידו .והתוס' )בד"ה קנו(
מפרשי ,שנידו משנתנו מיירי באשה נשואה ,שאז לא מועיל הלשו הסתלקות ,דהרי אנו מעמידי את
המשנה באומר לה ועודה ארוסה  שאז יכול להסתלק.

