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  .פ �ד כתובות

 בי� באיזה אופ� הפסיד מה שהוציא, "הוציא הרבה ואכל קצת" �הוציא הוצאות על נכסי אשתו 
  ?שאכל בדר� כבוד ובי� שלא אכל בדר� כבוד

  

 על שולחנו�אכל דר� כבוד   
1

  שלא בדר� כבוד    

  שיעור פירות הנקנה באיסר  חד אמר   תאנה יבשה�' אכל גרוגרת א  אסי' לר

שיגרא דתמריאכל   אבא' לר
2

  שיעור פירות הנקנה בדינר  וחד אמר  

  

  ?מה הדי� בדלהל�" ישבע כמה הוציא ויטול "�הוציא הוצאות על נכסי אשתו ולא אכל כלו� 

  

  היה השבח   
 יותר על ההוצאה 

  היה השבח 
 כמו ההוצאה

  היה הוצאה 
  יותר מהשבח

נוטל בלא שבועה   להקל על הבעל�לאביי 
3

 מהקר�' אפיועה נוטל בשב נוטל בשבועה 

  נוטל בשבועה רק מהשבח נוטל בשבועה  נוטל בשבועה   להחמיר על הבעל�לרבא 

  

  :כתובות ד� פ

  ?הא� הבעל רשאי למכור או לתת את אכילת פירות שיש לו מנכסי מלוג

  

למכור את אכילת פירות   
  לאחר �שלו הקרקע 

 � הכניסה לו שני שפחות
 לתת אחת מה� לצרתהרוצה ו

  מה שעשה עשוי  מר מרימר בש� רבאליהודה בר 

לא עשה ולא כלו�  לרב פפא בש� רבא
4

  

ס יש " דסו�מה שעשה עשוי 
 רווח הבית דעושה צרכי הבית

  

  ?הא� רשאי הבעל למכור את הקרקע, באופני� דלהל�

  

   משו� רווח ביתא�לרבא    משו� שמא תכסי��לאביי   

   דאי� רווח הבית� לחוש יש   דהא יראו אותו �אי� לחוש   כשהשדה קרובה לעיר

   דאי� רווח הבית�יש לחוש   דידאג לא להכסי��אי� לחוש   שהבעל אריס ללוקח

  דיהיה רווח מהמעות�אי� לחוש    דשמא יכסיפנה�יש לחוש  שעושה עסק במעות שמקבל

                                                           

1
 .זהשאכל על שולחנו רק אכל אותו בחפ' לאפוקי א� אכל אותו בשוק או אפי 

2
הרי תמרי� מעולי� יותר , אבא' דקאמר ר" אפילו"מאי , י"והקשה רש. דהיינו תמרי� שנידוכו יחד 

 שמיירי בתמרי� שמקבצי� אות� יחד מחמת ,תירצו) ה שיגרא"בד(' ותוס. והשאיר בקושיא. מתאני�
 .שאינ� טובות כל כ�

3
אבל א� , אז צרי� להשבע" שיש שבח כנגד הוצאה"על זה אמר רב אסי שדי� המשנה מיירי רק כ, מרכלו 

שיטע� הבעל , דאתי ליאערומי, ועל זה מקשה רבא. יש יותר מכדי הוצאה נוטל את ההוצאה בלא שבועה
יא והרי הוא מוצ, רק שיזהר לתבוע קצת פחות ממה שיש שבח, שהוציא הרבה יותר ממה שהוציא באמת

 . שלא כדי�הבלא שבוע

4
ורק , כיו� שיודע שהיא מכורה לו רק לזמ�, אביי אמר משו� שמא הלוקח יפסיד את הקרקע, והטע� 

שמה שתיקנו אכילת , ורבא פירש שהטע� משו� רווח הבית. ולא ישביח את הקרקע, יזרע ויקצור תמיד
 .וחפירות לבעל הוא כדי שיביא את הפירות לבית ויהיה בבית מזו� ברו
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  :כתובות ד� פ

  ?שומרת יב� מה עושי� בנכסיה

  

  ) מנה ומאתי�(בכתובתה   
  ונכסי צא� ברזל

  וג בנכסי מל
 )נכסי� הנכנסי� והיוצאי� עמה(

  מוכרת ונותנת וקיי�  ���� ה"ש וב"מודי� ב בחייה

בחזקת יורשי הבעל  לבית שמאי
1

   צד האשה�יחלוקו יורשי האב   
   צד היב��ע� יורשי הבעל 

 לאחר
 מותה

   צד האשה�בחזקת יורשי האב   צד היב��בחזקת יורשי הבעל   לבית הלל

  

  ? בעודה שומרת יב��מה די� היב� בה� , הניח הבעל דברי� דלהל�

  

כספי�  
2
  פירות מחוברי�  פירות תלושי�   

' וכוילקח בה� קרקע מאיר' לר
3

שמי� שבח�  'ילקח בה� קרקע וכו  
4

  

מי שקד� האשה או הבעל זכה  �����  לחכמי�
5

של היב�  
6

שלה/ 
7

  

  

  

                                                           

1
דדוקא .) ד� לח(פ הסוגיא ביבמות "י ע"מ פירש"מ, "יחלוקו"והג� דבמתניתי� איתא בסתמא ד 

 .אבל על כתובתה או נכסי צא� ברזל לא יחלוקו וה� בחזקת יורשי הבעל, בנכסי מלוג יחלוקו
2

 .ולכ� לא יכול היב� לזכות בה�, ג� כספי האח המת משועבדי� לכתובת האשה 
3

' מסיקה הגמ:) ד� פא(ולקמ� . ל שג� המטלטלי� משועבדי� לכתובה"וס, והיב� אוכל פירות 
 .ל שלא משתעבד לה הכתובה"אבל חכמי� חולקי� וס, מ"שתנא דמתניתי� הוא רק אליבא דר

4
ואת ההפרש בי� שני , וכמה יפה הקרקע בלי הפירות, דשמי� כמה יפה הקרקע ע� הפירות', פי 

וכשיגדלו פירות בקרקע החדשה היב� , מלוג של האשההשומות ילקח בה� קרקע שתהיה כנכסי 
  . יאכל מה� פירות

5
, כ היא תפסה אות�"אלא א, ובסתמא מטלטלי� לא משועבדי� לכתובתה, דחשיבי כמטלטלי� 

 ודינ� כנכסי מלוג �וא� הוא קד� וזכה זכה הוא בה� , ולכ� א� היא קדמה ותפסה זכתה בה�
 .ל פירותשילקח בה� קרקע והקרקע שלה והוא אוכ

6
 .שהוא אוכל את הפירות, ל שה� חשובי� כמו פירות שגדלו בקרקע נכסי מלוג שלה"דס 
7

 דכיו� שה� �הקשתה על די� זה דלא יתכ� לומר שיהיה הפירות של היב� :) ד� פא(לקמ� ' הגמ 
את הגירסא במשנה וגורסת ' ולכ� משנה הגמ, מחוברי� הרי ה� משועבדי� לה כמו קרקעות

 ".שלה"


