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  .צט �ד כתובות

  ?מה הדי	, אמר לשלוחו למכור לו באופני� דלהל	

  

  כר לו לת�ממכור לי כור ו   ומכר לו כור�מכור לי לת�   

'ספק בגמ  ללשו	 ראשו	
1

  �����  

'ספק בגמ   ולת� מיהא קנה�הוי מוסי�   ללשו	 שני
2

  

  

  ?מה הדי	, לקנות לו כדלהל	,  של הקדשכס�נת	 בעל הבית לשליח בטעות 

  

א לי חלוק בדינרהב  
3

 ,  
  טלית' חלוק ובג' והביא בג

  ,הבא לי בסלע קטנית של פול
 והביא בחצי פולי	 ובחצי מי	 אחר

שניה� מעלו  לתנא קמא
4

 שניה� מעלו  

רק השליח מעל  יהודה' לר
5

שניה� מעלו  
6

 
  

  :כתובות ד� צט

  ?אמר לשלוחו מכור לי בית כור משדות שלי בלשונות דלהל	

  

מכור לאחד שני�מכור לאחד ולא ל  
7

  )'בולא הזכיר לא ל (

  א� מכר לשני� המקח בטל  לרב הונא

 ה ולרב נחמ	"לרבה ב, לרב חסדא

  א� מכר לשני� 
המקח בטל
8

  למאה' מוכר אפי  

  
                                                           

1
או נידו� כמוסי� על דבריו ,  וחוזר בו המשלח�הא� חשיב כמעביר על דברי המשלח ' הסתפקה הגמ 

 .וממילא הלוקח קנה את הלת� והלת� השני חוזר

2
ליו הרבה שטרות ח שיהיו עהא� חשיב כמעביר על דברי המשלח משו� שלא רוצה המשל' הסתפקה הגמ 
וא� יצטרכו ל� , דא� לא יצטרכו ל� זוזי ישאר ל� הקרקע, אומר לו שטוב עשהש או . וחוזר בו המשלח�

 .זוזי תשוב ותמכור את הלת� שנשאר מ� הכור

3
  .מדובר בדינר של זהב ששוה ששה סלעי� של כס� 
4

 המקח � מכור לי כור ומכר לו לת� ל שא� אמר לו" הנקלהוכיח את נידו� הספ' ומדי� זה רצתה הגמ 
וג� כא� הרי ביקש ממנו לקנות לו בסלע חלוק וקנה לו חלוק ששוה חצי , קיי� דהוא רק מוסי� על דבריו

דהיינו שהצליח השליח להשיג את , שג שהביא לו חלוק ששוה שש בשל"דמיירי בכה', ודחתה הגמ. סלע
דכיו� שודאי עשה שליחותו במה מעל ' אלא שמקשה הגמ. ג ודאי מרוצה בעל הבית"דבכה, החלוק בזול

 .ומתרצת שהוא מעל בטלית, השליח

5
 דלכאורה �ל שקנה לו שוה שש בשלש למה באמת לא מעל המשלח "דלפי האוקימתא הנ' ומקשה הגמ 

ב שא� היה מביא לו חלוק בשש "יהודה שטוע� הבעה' ל לר"דס', רצת הגמומת. ודאי הוא מרוצה בזה
יותר ' בשש היה מביא חלוק ששוה אפי, דא� בשלש הביא חלוק ששוה שש, ש שהיה מביא יותר טוב"כ

, והיינו א� בשלש הוזילו ל� חצי( הדר� שכל שקונה ביותר דמי� כ� מוזילי� יותר על המחיר �דכ, ב"מי
 .כ חשיב שהעביר על שליחותו ורק השליח מעל"וא, )יותר מחצי והייתי מרויח הרבהבשש היו מוזילי� 

6
דמדובר שמודדי� (משו� שאי� דר� להוזיל בקטנית א� קונה כמות יותר גדולה , יהודה' כא� מודה ר 

 ודאי �כ כיו� שהשיג שוה סלע בחצי סלע "וא, ) ולא מוכרי� בשומא� את הקטנית בכלי מדה קט� 
  .ולכ� שניה� מעלו, וצה ממה שעשהב מר"שהבעה

7
והמחלוקת דלהל� היכא שאמר , ודאי כוונתו לאפוקי שני�" לאחד"שא� אמר , אכ� רבינו חננאל גורס 

  .ולא הזכיר מני� האנשי� כלל, בסת� מכור לי כור משדותי
8

 .דהרי גילה דעתו בפירוש שאינו רוצה שיתרבו עליו שטרות 
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  :כתובות ד� צט

  ?ד שמכרו וטעו"ב

  

 )מנה במאתי�(טעו בחצי   טעו בשתות  טעו בכל דהו  

 מכר� בטל מכר� בטל  מכר� קיי�  לתנא קמא

   מכר� בטל:בלא הכרזה  מכר� קיי�  מכר� קיי�  ג"שבלר
   מכר� קיי�:בהכרזה

  


