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  .פז �ד כתובות

  ?מאיזה שבועות הוא פוטר, כשהבעל פוטר את אשתו משבועה

  

  על מה שפגמה מכתובתה  על מה שנעשית אפוטרופיא  

  לרב  פוטר אותה  פוטר אותה  לרב יהודה
מרדכי
1

  פוטר אותה  אינו פוטרה  לרב נחמ�  

לרב אשי
2

  פוטר אותה  אינו פוטרה  

  

"שעבר "הפטור שלו מועיל על, פטרה בעלה מ� השבועה
3

  ?מהו הלשעבר, 

  

  לע מה שמכרה בי� מיתה לקבורה  על מה שנעשית אפוטרופיא  

   וחייבת להשבע�לא הוי לשעבר    ופטורה מלהשבע�הוי לשעבר   לרב יהודה

פטורה מלהשבע   ופטורה מלהשבע�הוי לשעבר   לרב מתנא 
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  ?מה הדי�, כתב הבעל לאשתו שפוטר אותה משבועה בלשונות דלהל�
  

  נקי נדר נקי שבועה  נדר ודלא שבועהדלא   

  משביעי�אי�הוא והיורשי�  יורשי� משביעי�, הוא אינו משביע  חייא' לרבה אמר ר

  הוא והיורשי� משביעי� יורשי� משביעי�, הוא אינו משביע  חייא' לרב יוס� אמר ר

  'לר  יורשי� משביעי�, הוא אינו משביע  בנכסי
   משביעי�אי�הוא והיורשי�  מנכסיא אילי�  זכאי

אבא שאול     משביעאינו, בי� בנכסי ובי� מנכסיא אילי�  הוא עצמו
משביע, בי� בנכסי ובי� מנכסיא אילי�  היורשי�  מ"ב� א

5
  

  

                                                           

1
ל שדעתה היתה לבקש "דהניחא שבועת פוגמת בכתובתה י, ואכ� הוקשה לרב מרדכי בסברת רב יהודה 

עלה בדעתה שבמש� ימי חייה תצטר� למעות ותפגו� כיו� שהיא מ, ממנו שיכתוב לה שלא ישביע אותה
 � אי� סברא שהיא מעלה בדעתה שבעלה יעשה אותה אפוטרופיא , אול� לגבי אפוטרופיא. את כתובתה

 .שתבקש עתה בעת כניסתה לחופה שיפטור אותה משבועה

2
ומה שאמר רב יהודה משבועת , בסברת רב יהודה דכא� לא פוטר אותה משבועת אפוטרופיא' ל אפי"ס 

  .וכדלהל�, אפוטרופיא מיירי על דבר אחר
3

היורשי� ', וכו" הלכה מבר בעלה לבית אביה"י ש� שסיפא דמתניתי� ד"כ� מבואר במשנה וברש 
אבל אי� , ) על נכסי יתומי��כ "פיא אחדהינו על מה שנעשתה אפוטרו(משביעי� אותה על העתיד לבוא 

 .משביעי� אותה על הלשעבר

4
אלא שכיו� שמכרה בי� מיתה לקבורה , אכ� לא מטע� שפטור של הבעל מועיל על בי� מיתה לקבורה 

 דהיינו מזונותיה או �" למזוני"או ,  דהיינו לפרוע את מס המל� המוטל על היתומי��" כרגא"בשביל 
 � שה� של יתומי� '  אפי� מוכרי� את הנכסי� ,  בשביל לקבור את הבעל�" לקבורה"או , מזונות היתומי�

כיו� שמצוי הוא שמוכרי� , ולכ� ג� לא משביעי� באופ� זה, בלא הכרזה מכיו� שצרי� את הכס� במהירות
 . שלא תבוא לידי שבועת שקר� ותיקנו שלא תשבע , בפחות נכסי� אלו מחמת דוחה הזמ�

5
דכל הלשונות המשמעות שלה� ,  משביעי� אותהאי� נראה שבי� הוא ובי� יורשיו א� שמצד הסברא היה 

. "הבא ליפרע מנכסי יתומי� לא יפרע אלא בשבועה"אכ� יש תקנת חכמי� . שבא לומר שפטורי� משבועה
ל שיכול הבעל לפטור בפירוש את האשה מלהשבע ג� ליורשיו "וחולק הוא על תנא דמתניתי� דס

 .היתומי�


