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*חיובי הבעל* .מסירת האשה לבעל.

 .àהתחייבויות המוטלות על הבעל  .1אמרינן במשנה דדעת רבי יהודה שאפילו עני לא יפחות משני
חלילין ומקוננת ,וזהו באורח דידה ולא דידיה ,ופליגי האם עולה גם עמו אחר מיתה .2 .נשתטה
מפרנסין את אשתו וילדיו ודבר אחר ,ואם יצא למדה''י מפרנסין רק את אשתו כיון שיצא לדעת,
ופליגי האם דבר אחר זהו רק תכשיט שלא תתנוול או גם צדקה .3 .אם צווה שלא יקברו מנכסיו ,על
אשתו רשאי כיון שלא מוטל על היתומין אלא על יורשיה ,אבל על עצמו אינו רשאי.
 .áדיני מסירת האשה לבעל או שלוחיו  .1לרב לכל חוץ מתרומה ,לרב אסי גם לתרומה ,לשמואל
לירושתה ,ולר''ל לענין שכתובתה מאחר מנה .2 .בחצר סתמא ,דידיה לנישואין ודידה ללין.3 .
מסר האב מיתתה בחנק ,דילפינן מקראי דסקילה בנערה המאורסה נערה ולא בוגרת ,בתולה ולא
בעולה ,מאורשה ולא חופה ,לזנות בית אביה ולא שנמסרה לשלוחין .4 .נמסרה ואח''כ מת הבעל
לא חוזרת לבית אביה ככל נערה ,וילפינן שנאמר ונדר אלמנה וגרושה ,וכן אמרינן לגבי לזנות בית
אביה ,וכן מלשון נכנסה לרשות הבעל.
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*מזונות בנו ובתו* .הלכות אושא* .מקרקעי ומטלטלי באב.

 .àמשמע ממשנתינו שמזונות בן חובה ובת מצוה ,ומפרשינן כמאן אתי  .1לר''מ מצוה בבנות וכ''ש
בנים משום תורה ,וקאמר שאינו חייב בבתו וה''ה בבנו ואיכא מצוה אפילו בבתו .2 .לרבי יהודה
בבנים מצוה וכ''ש בנות משום זילותא ,וקאמר דאיכא מצוה בבנו וכ''ש בבתו ואפ''ה אינה חובה.3 .
לר''י בן ברוקא בתרוייהו אין מצוה ,ונקט אינו חייב אגב חיובא דמזונות לאחר מיתה.
 .áההלכות שנאמרו באושא  .1על האדם לזון את ילדיו הקטנים ,ואינה הלכה וכופים רק אם האב
אמיד ,ומי שזן עושה צדקה בכל עת .2 .הכותב נכסיו לבניו הוא ואשתו נזונים מהן ,ואינו דומה לדין
שאלמנתו ניזונת מכנסיו כיון דהכא יש מי שיטרח ,ואמרינן דאינה הלכה אלא לפנים משורת הדין.
 .3לבזבז יותר מחומש שמא יצטרך לבריות ,וילפינן מעשר אעשרנו .4 .עד גיל י''ב שנה יתגלגל עם
בנו ללמדו ואח''כ יורד עמו לחייו ,והא דאמרינן בן שש ספי כתורא אבל זהו בלא כפיה או למקרא
בלבד ,ולפני גיל שש מעלי וזהו בבריא או דהוי חליש וגמיר ,וביום מלאות לו שש מסוכן מעקרב.5 .

אשה שמכרה בחיי בעלה נכסי מלוג ומתה ,הבעל מוציא מהלקוחות.
 .âגביה ממקרקעי ומטלטלי של האב  .1כתובת בנין דכרין וכתובה לכו''ע רק ממקרקעי ,מזון הבנות
ופרנסה מחלוקת ,ולהלכה כולה ממקרקעי .2 .מוציאים מהבנים למזונות ופרנסה עבור הבנות רק
ממקרקעי ,ומטלטלי לרבי מוציאין ולרשב''א אין מוציאין וכן הלכה ,והקטנים מוציאים מהגדולים,
והבנים מוציאין מהבנות כשיש נכסים מרובין.
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*אחריות נכסים לכתובה* .אונס שסופו ברצון.

 .àאלמנה כתובתה מנה ובתולה מאתים וכל נכסיו אחראין וחייב לפדותה ולרפואתה ,ומייתי מתני'
כמאן  .1להו''א רישא דמנה ומאתים חובה אתי כר''מ ובסיפא דקאמר שאם לא כתב אחריות חייב
אתי כרבי יהודה דקסבר אחריות טעות סופר .2 .בעי למימר דלר''מ בכתובה אמרינן אחריות טעות
סופר ,ונדחה דר''מ קאמר בהדיא דה''ה בכתובה .3 .למסקנא כולה כר''מ ,ואם אין אחריות חייב
רק מבני חורין .4 .כולה כרבי יהודה ,ומודה שאם לא כתבה התקבלתי דחייב מאתים.
 .áדיני אונס שסופו ברצון  .1באונס סתמא לאבוה דשמואל אסורה אפילו לישראל שמא היה סופה
לרצון ,ולרבא אפילו בודאי סופה לרצון שריא משום דיצר אלבשה .2 .צוחה מתחילה ועד סוף
לכו''ע שריא לישראל אבל אסורה לכהן .3 .בשבויה שחוזרת ונושאה ,אמרינן דהקילו .4 .בקידושי
טעות אף שלא היה באונס מותרת לבעלה .5 .נשים שנגנבו ,לאחשורוש מותרת כיון דאנוסה ויודעת
שלא ישאנה ,וכן בליסטים מותרת כיון דלא ניחא לה ומה שעוזרת לו זה מחמת יראה ,אבל בבן
נצר אסורה כיון שחושבת שישאנה לכן הויא ברצון.
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*פרקונה בכהן ובממזרת* .חיובי בעל ויורשין* .תנאי ב"ד ובנין דכרין.

 .àישראל שנשא ממזרת ונשבית לכו''ע פטור מלפדותה כיון שאין אני קורא בה ואחזירך לי לאינתו,
אבל בכהן היות והתחייב להחזירה לבית אביה דעת אביי שחייב לפדותה ולרבא פטור הואיל
ונאסרה עליו שלא מחמת השביה .ומייתי במאי פליגי  .1במח' גבי המדיר את אשתו ואח''כ נשבית
לרבי אליעזר חייב לפדותה ולרבי יהושע רק נותן כתובתה ,ומוקמינן פלוגתיהו להו''א באשת כהן
ובמח' אלמנה לכה''ג .2 .דחינן דפליגי שהאשה נדרה ובעלה קיים ופליגי מי נתן אצבע בין שיניה,
ודחי א''כ אף פטור מכתובה וכן ה''ה בנשבית ואח''כ הדירה .3 .למסקנא כל אחד מוקים כטעמיה,
ופליגי באשת ישראל דלר''א אזלינן בתר מעיקרא ולרבי יהושע בתר לבסוף.
 .áחיובי הבעל והיורשין  .1נשבית בחיי בעלה ואח''כ מת ,מח' בברייתא האם היתומין חייבים ולהלכה
א''צ כיון שהחיוב דווקא להחזירה לו לאשה .2 .שווי הפדיון לרשב''ג ,אף בפעם הראשונה רק בכדי
דמיה ולא יותר מפני תקון העולם ,וכן רק עד כנגד שווי כתובתה .3 .חיוב היורשים ברפואתה כמו
מזונות ,ולרשב''ג זהו רק באין קצבה אבל רפואה שיש לה קצבה נוטלת מכתובתה.
 .âאיכא תנאי בית דין על כתובת בנין דכרין שירשו כתובתה ,פרנסת הבנות עד שינשאו או שיבגרו,
ופרנסתה כאלמנה כל זמן שתרצה היא או היורשים .ומקשינן על כתובת בנין דכרין  .1טעמא כדי
שאדם יתן נדוניא לבתו כבנו ,ואינו נגד דין ירושה שהרי נאמר ואת בנותיכם תנו לאנשים וזה ע''י
נדוניא ,ושיעורה עד עישור נכסים .2 .מורישה גם את מה שכתב הבעל ,דאל''כ אף האב לא יכתוב.
 .3יורשת גם כאשר האב לא כתב ,משום לא פלוג .4 .בת בין הבנים אינה יורשת ,כנחלה .5 .בת
בין הבנות לא יורשת ,לא פלוג מירושה .6 .לא גובה ממטלטלי ,דהוי ככתובה .7 .אינה טורפת

ממשעבדי ,דתנן ירתון .8 .אם אין בכתובה מותר דינר לא יורשים ,משום שאז לא התקיימה נחלה
דאורייתא.
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*פטור מתנאי הכתובה* .חיוב מזונות.

 .àמתי פטור מתנאי הכתובה  .1מכרה כתובתה אפילו לבעלה יש לה כתובת בנין דכרין כיון שזוזי
אנסוה ,ובמוחלת אפילו לבעלה אין לה ,ומי שנישאת ואח''כ בא בעלה דתצא ואין לה כתובה
אפילו שיצר אנסה מ''מ הויא קנסא .2 .אשתו שמתה פטור מלתת לה כתובה שהרי אינה ראויה
להנשא לאחר ,ופליגי האם הבעל מחוייב לקברה .3 .החיוב במזונות הבנות פוקע בבגרה או
התארסה ,ופליגי בארוסה שלא בגרה.
 .áהאיבעיות בחיוב מזונות  .1יתומה שנתארסה לל''ק אין לה כיון שהארוס זן אותה כדי שלא תתבזה,
ולל''ב יש לה דהארוס לא זן שמא ימצא בה מום .2 .ממאנת ,לת''ק איכא ולרבי יהודה ליכא.3 .
בת שנולדה לאב מאשה שייבם ,כיון דכתובתה על נכסי בעלה הראשון ומאידך אם אין לראשון
תקנו מהשני ,ועלתה בתיקו .4 .בת שנולדה מאיסור שניות תיקו ,שהרי לאמה אין כתובה ומאידך
הבת לא עשתה איסור .5 .בת ארוסה תיקו ,דיש לה כתובה אך תקנו שתכתב רק בשעת נישואין.
 .6בת אנוסה ,לרבי יוסי בר''י שיש לה כתובה ניזונת ,ולרבנן דסברי שמחמת הקנס פטרוהו
מכתובתה בעי שהרי אין לה כתובה ומאידך הטעם בכתובה כדי שלא יוציאנה וכאן אסור לגרשה,
ועלתה בתיקו.
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*מזונות לאלמנה* .ייחוד לתשלומין .הדרן!

 .àמתי ליכא מזונות לאלמנה  .1אם יש לו רק ביקתא אינה יושבת עמם ,ופליגי האם יש לה מזונות.2 .
תבעוה לינשא אין לה ,אם נתפייסה או שאמרה שאינה מוצאת אנשים מהוגנין .3 .כיחלה ופרכסה
לכו''ע ליכא .4 .זינתה פליגי האם אמרינן יצר אנסה .5 .להלכה התובעת כתובתה בב''ד ליכא.6 .
אם מחוץ לב''ד מכרה או משכנה או שעשתה את כתובתה אפותיקי ,ומייתי פלוגתא אם באלמנה
שמין מה שעליה ולהלכה שמין.
 .áדיני ייחוד לצורך תשלומין  .1שכיב מרע שאמר שיתנו נדוניא לבתו והוזל הרווח ליתמי ,וכן אם
אמר שתטול ארבע מאות זוז מהיין והתייקר .2 .אשת אב שהרבתה לאכול והאב ייחד לה קרקע
למזונותיה ,לר''ל ריבה שתטול גם בהעדפה ,ולרבי יוחנן מיעט לה ומפרשינן שאם אמר למזונות
ריבה ובאמר במזונות קצץ.
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