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  .עט �ד כתובות

  ?מה די	 שטר מברחת באופני� דלהל	

  

  "מהיו� ולכשארצה"כתבה   כתבה לאחר שטר בסת�  

לא קנה אות� המקבל  ג"לרשב
1

  

   לא קנה המקבל:כתב כל הנכסי�  לרבנ	
   קנה המקבל:כתב מקצת הנכסי�

  לא קנה המקבל

  

  ?מה דינ�, נפלו לאשה אחר שנשאת דברי� דלהל	

  

  פירות מחוברי	  פירות תלושי	, כספי�  

שמי� כמה משתבחת הקרקע מחמת� מאיר' לר
2

  

  לחכמי�

  ילקח בה� קרקע והוא אוכל פירות 
הכל של הבעל   כנכסי מלוג�

3
  

  

  ?שמעו	 אליבא דחכמי� דלעיל החילוק בי	 נשואי	 לגירושי	' כיצד ביאר ר

  

  בגירושי	  בנשואי	  

  ל שלה והכ�הורע כוחו    וה� שלו�יפה כוחו   פירות מחוברי	

   הכל שלו�יפה כוחו    דלוקחת בה� קרקע�הורע כוחו   פירות תלושי	

  

  ].ה כללא"תוד[? מה נחשב קר� ומה נחשב פירות

  

  פירות  קר	  

 דאינו מתחדש�אי� גזעו מחלי�  י וגירסתו"לרש
4

  דמתחדש מעצמו�גזעו מחלי�   

 שאוכל הפירות והקר� מתקיי��גזעו מחלי�  ח וגירסתו"לר
5

   שהוא כלה� מחלי� אי� גזעו 

  

                                                           

1
דהמעשה היה שבאה הבת של המברחת שהיא זו , כמו שעשה רב נחמ שקרע את השטר מברחתו 

ורב נחמ קרע את השטר מתנה שלא תזכה הבת בנכסי� ,  לתבוע את אמה� שקיבלה כאילו את המתנה 
. מ נפשה קודמת"מ, א� שיש סברא לומר שאד� רוצה לתת מתנה לבניו ובנותיוו. וישארו הנכסי� לאמא

, ג"כ אי� מועיל שטר מברחת בכה"א, ז שאנחנו אומרי� שלא קנה אות� הלוקח"דלפ', והקשתה הגמ
. או א� מתה האשה שיוכל לרשת אות�, ולמה לא יוכל לתבוע הבעל את הנכסי� שיהיו אצלו כנכסי מלוג

 �מ שאי לה את הנכסי� האלה נשא אותה "שהרי ע(ו אות� כנכסי� שאינ� ידועי� שעש', ותירצה הגמ
 בנכסי� שאינ� ידועי� ל שג� אחר הנשואי"ש דס"ואליבא דר) דהיה סבור שיש כא מתנה גמורה

 .מוכרת ונותנת וקיי�

2
 השומות ואת ההפרש בי שני, וכמה יפה הקרקע בלי הפירות, דשמי כמה יפה הקרקע ע� הפירות', פי 

  . וכשיגדלו פירות בקרקע החדשה הוא יאכל מה פירות, ילקח בה קרקע שתהיה כנכסי מלוג של האשה
3

 .שהוא אוכל את הפירות, ל שה� חשובי� כמו פירות שגדלו בקרקע נכסי מלוג שלה"דס 

4
 . הרי הוא קר ואי הבעל אוכל אותו�ומתחל� מעצמו הדבר כלומר א� יטלו אותו לא מתחדש  

5
אלא שלא , ת"וכגירסא זו ג� מפרש ר. אלא הוא עצמו הוי קר, ולא צרי� למכור אותו כדי לקחת קרקע 

מ שיש דברי� שאי קוני� "ונפ. אלא שנפלו לה כספי� והנידו מה לקנות, מפרש שנפלו לה דברי� אלו
  .אול� א� נפלו לה אי צרי� למכור, אות� לכתחילה
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  :כתובות ד� עט

  ?למי ה� שייכי�, מה די	 ולד שפחת מלוג ולד בהמת מלוג

  

ולד בהמת מלוג  
1

  ולד שפחת מלוג  

לרבנ	
2

   דהוי קר��לאשה    דהוי פירות�לבעל   

 דהוי פירות�לבעל    דהוי פירות�לבעל   לחנינה ב	 אחי יאשיה
3

  

  

  ?דברי� דלהל	 הא� נחשבי� כקר	 או כפירות

  

  ,בריכה שמוציאי� ממנה מלח  
  מקו� שחופרי� ממנו חול

  ,מקו� שחופרי� ממנו גופרית
  )סוג צבע לבגדי�( או צרי� 

   דסופ� להתכלות�הוי קר�    דאינ� כלי� לעול��הוי פירי  מאיר' לר

  דסו� סו� נשאר לה מקו� החפירה�הוי פירי    דאינ� כלי� לעול��הוי פירי   לחכמי�

  

  ?מחוברי� לקרקע באופני� דלהל	מה די	 פירות ה

  

  גירושי	 �שעת יציאה ב  נשואי	 �שעת כניסה ב  

   וה� שלו כיו� שגדלו ברשותו�יפה כוחו    וה� שלו�יפה כוחו   לתנא קמא

   והכל שלה�הורע כוחו    וה� שלו�יפה כוחו   שמעו	' לר

  

  ?ה� קרקעאו ימכרו וילקח ב, הא� הבעל אוכל פירותיה�, נפלו זיתי� וגפני� זקני�

  

  נפלו בשדה של אחר  נפלו בשדה שלה  

  ימכרו וילקח בה� קרקע: ק"ת  א דרב כהנא"להו
 לא תמכור:יהודה' ר

4
   משו� שבח

   �ע ימכרו "לכו
  משו� שכליא קרנא

   �ע לא תמכור "לכו למסקנא דרב כהנא
  משו� שבח בית אביה

  ימכרו וילקח בה� קרקע: ק"ת
   לא תמכור משו� שבח:יהודה' ר

  

                                                           

1
, בכל אופ הגונב ולד בהמת מלוג, לוג הוא לבעל ונחשב פירותע ולד בהמת מ"והג� שמבואר שלכו 

אבל לא תקנו , משו� שחכמי� תיקנו לבעל פירות. משל� לאשה ולא לבעל �כשהוא משל� תשלומי כפל 
ותירצו , שכ יש לבעל פירי פירות.) ד� פג( דהרי מבואר לקמ ,)ה פירא"בד(' והקשו התוס. לו פירי פירות

אבל פירי . ולכ� הוא לאשה דלא תיקנו אותו לבעל, א מעלמא ולא מתו� גו� הולדדכא מיירי בדבר הב
ש שהגונב בהמת מלוג "שכ, "עוד כתבו בש� ריב. ודאי שה� שייכי� לבעל, פירות שבאי� מתו� הפירות

דג� בפירות עצמ תקנו לו רק הפירות הבאי� מהקר ולא הפירות , עצמה שמשל� את הכפל לאשה
 .שבאי� מעלמא

2
רק שבולד בהמה ,  הולדות ויכלו ולכ נחשב קר והוא לאשהודרבנ חיישי שמא ימות, ובטע� החילוק 

  .לא כליא הקר לגמרי דהרי ישאר לאשה עור הבהמה לכ ולדות דפירי מלוג פירות ה�
3

 מודה שא� נתגרשה האשה יכולה לתת דמי� לבעלה בשווי , דא� שפסק שמואל כחנניה, ואמר רב נחמ
  .מפני שה שבח בית אביה, שפחה ונוטלת אותוולד ה

4
  .כלומר א� רוצה שלא למכור יכולה היא לעכב משו� שבח בית אביה 


