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  .פו �ד כתובות

  ].ה תיזיל"תוד[? המוחל שטר לחברו הא� צרי� לשל�

  

  כשהיה המוחל קט�  כשהיה המוחל גדול  

צרי� לשל�  מאיר דד� דינא דגרמי' לר
1

  פטור מלשל�  

  פטור מלשל�  פטור מלשל� לחכמי� דלא דני� דינא דגרמי

  

  ].ה לבעל"תוד[? הא� יכול לסלק אות� בקרקע, אנשי� דלהל� שהוא חייב לה� כס�

  

  כשאי� לו כס�  כשיש לו כס�  

  יכול לסלק בקרקע  יכול לסלק בקרקע  כתובת אשה

  יכול לסלק בקרקע  מסלק במעות דוקא  בעל חוב

  יכול לסלק בקרקע  יכול לסלק בקרקע  ניזק

מסלק במעות דוקא  מסלק במעות דוקא  שכיר
2

  

  

  ].ה לאשה"תוד [?למי ית�, ח וג� לכתובת אשה"יש לו קרקע ואינה מספיקה ג� לבע

  

  לאחר מיתת הבעל  מחיי� של הבעל  

 משו� נעילת דלת�ח "יתנו לבע  לרבינו ת�
3

   משו� חינא�יתנו לאשה   

 משו� נעילת דלת�ח "יתנו לבע   משו� נעילת דלת�ח "יתנו לבע  י"לר
4

  

  

                                                           

1
וכגו� בסוגיי� א� היתה , ל שצרי� לשל� את כל הסכו� הכתוב בשטר"ורוב הראשוני� ס 

. צרי� לשל� את כל המאה מנה, שמכרה בטובת הנאה של עשרה מני�' הכתובה מאה מנה אפי
מו הקוני� בטובת הנאה דזה מה הוכיח שאי� צרי� לשל� אלא את מה ששיל', י בתוס"אול� ר

 .אבל לא מה שלא הרויחו, שהפסיד אות�
2

  .וא� שאי� לו ימכור את הקרקע עד שישיג מעות וישל� לו 
3

אבל באשה לא שיי� נעילת דלת דיותר משהאיש רוצה , ולא חיישינ� לחינא כנגד נעילת דלת 
היינו משו� שמיירי לאחר , ולעיל דאמרנו שאשה עדיפא משו� חינא. לישא האשה רוצה להנשא
דכיו� שהוא מילתא דלא שכיחא לא שיי� בזה נעילת דלת לכ� חינא , מיתת הבעל שהוא הלווה

 .עדיפא
4

 ח לגבות "הוא משו� שש� באמת לא היה הדי� של הבע, מה דאמרינ� לעיל משו� חינאופירשו ד 
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  :כתובות ד� פו

הרי זה גיט�"האומר 
1

  ?מה הדי�, להל�והניחה במקומות ד, "יו�'  ולא תתגרשי בו אלא לאחר ל

  

ר"הניחה ברה  
2

הניחה באג�  ר"הניחה בצידי רה  
3

  

אינה מגורשת  אינה מגורשת  לרב חסדא 
4

 לישנא מגורשת  
 מגורשת מגורשת אינה מגורשת  לרמי בר חמא קמא 

 לאיכא מגורשת מגורשת אינה מגורשת  לרב חסדא 
 מגורשת אינה מגורשת אינה מגורשת  לרמי בר חמא דאמרי

  

  ? יכול להשביע את אשתו על הדברי� דלהל�הא� אד�

  

הושיבה חנוונית או אפוטרופיא  
5

על פילכה ועל עיסתה 
6

  

 'לצד א  לא יכול להשביעה  יכול להשביעה  שבועה סת�
י גלגול"שבועה ע  'בגמ

7
  יכול להשביעה 

  יעהיכול להשב  שבועה סת�

  לא יכול להשביע:לתנא קמא
 יכול להשביעה:אליעזר' לר

8
 'לצד ב 

  יכול להשביעה  יכול להשביעה  י גלגול"שבועה ע  'בגמ

  

                                                           

1
בי� לעני� גט ובי� לעני� קנית הפרה " מעכשיו"דכל הסוגיא מיירי באומר , )ה האומר"בד(' כתבו התוס 

  .א� לא שנמצא בחצר של הקונה, דבלא מעכשיו כלתה קנינו ולא מהני, באג�
2

שהדי� הוא שא� היו , שמת והניח פירות תלושי� והיו לו בעלי חובות ויורשי�רב ושמואל אמרו גבי מי  
 �ר אינו נחשב ברשותו של אד� "מחמת שחפ� שמונח ברה, ח ותפס� מועילה תפיסתו" וקד� בע�ר "ברה

  .יו� אינה מגורשת' ולכ� אחר ל, ה כא� לא נחשב הגט ברשות האשה"וה. דאי אפשר להחיל ש� קני�
3

' ל'  כמו שאמר רב נחמת גבי האומר לחברו משו� פרה זו ולא תהיה קנויה ל� עד לאחע מגורשת"לכו 
  . דכיו� שהוא מקו� הראוי לקני� מועיל קנינו�כשעומדת באג� ' יו� שקנה אפי

4
ר יש לדמות� "ח מבי� שצידי רה"ואילו רמב. ר כרשות הרבי� דמו"סבר רב חסדא ללישנא זו דצידי רה 

  .ה לעני� גט דנחשב ברשותה"וה. ר קונה" ג� בצידי רהוכמו שבאג� קונה, לאג�
5

 .או שמינה אותה אפוטרופוס על נכסיו, הושיבה בחנותו למכור את יינו או פירותיו', פי 

6
. ומשביעה שלא לקחה לעצמה כלו� מהצמר למכור אותו וכדומה, פילכה פירושו מה שהיא טווה בצמר 

וכ� על שאר דברי� שהיא מתעסקת בה� , רה ממנו לאחרוכ� על עיסתה מה שהיא לשה שלא נתנה או מכ
 .בבית

7
  .דהיינו שעשה אותה הבעל אפורטופיא והוא מגלגל עליה שבועה מזה על דבר אחר 
8

ע לא יכול "אבל בשבועה סת� לכו, י גלגול"מחלוקת� הוא בשבועה ע' לפי הצד הראשו� של הגמ 
ע יכול "י גלגול לכו"אבל ע, קת� בשבועה סת�מחלו' ולפי הצד השני בגמ. להשביעה על פלכה ועיסתה
  .להשביעה על פלכה ועיסתה


