
 

 

 

 

 

 

 בעל חוב וכתובת אשה ויש לו לשלם בקרקע וחלק במעות. מהיכן גובים? אדם שיש עליו .1

 .]שעליה סומכת[ והאשה עיקר שיעבודה על הקרקע ,]שהלוהו מעות[ מעות כיון שעיקר שיעבודו עליהםהבעל חוב גובה את 

  אבל באשה, רוצה להנשא יותר מהאיש. .בעל חוב קודם כדי שלא תנעול דלת -שטרותיהם שוה  ןוזמכשיש רק קרקע אחת 

 

 באיזה אופן אמר רבא שבעל חוב צריך לטרוח למכור קרקע כדי לפרוע במעות? .2

 רק במי שעשה שלא כהוגן שאמר על מעותיו שהם של עכו"ם, ולכן עשו עמו שלא כהוגן.

 

 וה, מה הדין אם אינו רוצה לפרוע?שפריעת בעל חוב מצ פפא רבלשיטת  .3

 . נפשו שתצא עד אותו מכין, עושה ואינואו לולב  סוכה עשה לו שאומרין כגון, עשה במצות אבל .לוקה ארבעים תעשה לא במצות :תנינא

 

 כיצד פסק רב חסדא? הגט,וחל  שיש לה זכות בו. האם נחשב מקום הרבים רשות בצידי והניחתו, יום 33 לאחר אלא בו תתגרשי ולא גיטיך"ז ה .4

 .ומועיל בו תפיסת בע"ח ,אין יתומים זוכים בחפץ המונח ברה"ר :ב ושמואלראמרו  וגבישל, כרה"ר הרבים שצידי רשות –אינה מגורשת  :ללישנא קמא

  .באגם עומדת ואפילו קנה - יום שלשים לאחר עד לך קנויה תהיה ולא זו פרה משוך לחבירו האומר: אבוה בר רבהפסק לגביו ואינו דומה לאגם, ש

 שצידי רה"ר כאגם, ואינו דומה לרה"ר. -מגורשת  :ללישנא בתרא

 

 ?עיסתה ועל פילכה. האם יכול להשביעה אף על שירצה זמן כל משביעה זה הרי -ותה אפוטרופסית א שמינה או, חנוונית אשתו את המושיב -משנה  .5

 : יכול.לר' אליעזראינו יכול.  לת"ק:

 האם יכול דווקא ע"י גלגול כשמשביעה על עבודתה כחנוונית או שיכול גם בשבועה בפני עצמה. -בדעת ר' אליעזר ונסתפקו 

 .הרי בלאו הכי נשבעת ,ואם רק ע"י גלגול' בכפיפה נחש עם דר אדם אין: אליעזר לרבי לו אמרורצו להוכיח מהברייתא: '

 ומדקדק אחריה כל כך.ו מאמינה שאינה יכולה לדור עם מי שאינ ונדחה: הכוונה שתאמר לו

 זמן כל משביעה זה הרי - אפוטרופיא מינה ולא חנוונית הושיבה שלא פי על אף: אומר אליעזר רבילמסקנא מפורש בברייתא שמשביעה לכתחילא:... 

  .. עיסתה ועל פילכה על בעלה בחיי אחת שעה אפוטרופיא נעשית שלא אשה לך שאין, שירצה

 

 כיצד מסלק עצמו מהאפשרות להשביעה? –משנה  .6

 . ברשותה הבאים ואת יורשיה את הוא משביע אבל, להשביעה יכול אין - עליך לי אין ושבועה נדר לה כתב .א

 אבל יורשיו משביעין., ברשותה הבאים ואת יורשיהאותה ואת  הלהשביע יכול אינו - ברשותך הבאים ועל יורשיך ועל עליך לי אין ושבועה נדר .ב

 הבאים ולא יורשיו ולא הוא לא להשביעה יכול אינו - ברשותיך הבאים ועל יורשיך ועל עליך ברשותי לבאים ולא ליורשי ולא לי אין ושבועה נדר .ג

 . ברשותה הבאים ולא יורשיה ולא אותה לא ,ברשותו

  .אותה משביעין היורשין אין - סיתאפוטרופ נעשית ולא חמיה לבית שחזרה או, אביה לבית בעלה מקבר הלכה

 . שעבר מה על אותה משביעין ואין, לבא העתיד על אותה משביעין היורשין - סיתאפוטרופ נעשית ואם

 ובגמרא יתבאר באיזו שבועה מדובר.
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