
 

 

 

 

 

 

 מנין? -שנינו: האב זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה. ומקבל את גיטה  .1

 תקנה משום איבה. -מציאה  .א

 'וכי ימכור איש את בתו לאמה' מה אמה מעשה ידיה לרבה אף בת מעשה ידיה לאביה.  -מעשה ידיה  .ב

 שבנערה שאביה אינו יכול למוכרה לאמה, לפ"ז מעשה ידיה שלה.   ודחו:

 שבנערה מסתבר ששייך לאביה, מכך שזיכתה התורה לאב למוסרה לחופה, אע"פ שמבטל אותה ממעשה ידיה בעת כניסתה לחופה, ואין לומר

 שיתכן שישלם לה ביטול מלאכתה או שימסרנה בלילה או בשבתות וימים טובים. כיון 

 נצרך לחדש אף בנערה.לקטנה לא צריך פסוק, כי אם יכול למוכרה וודאי שמעשה ידיה שלו. והפסוק למסקנא: 

 'בנעוריה בית אביה'.   -המקור שמיפר נדריה  .ג

 'ויצאה והיתה' הוקש יציאה להוייה.   -המקור שמקבל את גיטה  .ד

 

 האם האב אוכל פירות בחיי בתו. לת"ק: אינו אוכל. לרבי יוסי ברבי יהודה: אוכל. מה שורש מחלוקתם? -נחלקו בברייתא  .2

 סי אשתו כדי שלא ימנע מלפדותה, אבל אב ברחמיו בכל מקרה יפדה את בתו.לבעל תיקנו פירות בנכ תנא קמא:

 : גם אב ימנע מלפדות בתו, ויחשוב לעצמו, היא שמרה עבורה מעות ואני ילך לפדותה...ר' יוסי בר יהודה

 

 כתב האב לבתו פירות כסות וכלים שיבואו עמה מבית אביה לבית בעלה. מה הדין אם מתה בימי האירוסין? .3

 : זכה. רבי נתןלא זכה הבעל בדברים הללו.  קמא: תנא

 

 אלמנה או גרושה מן האירוסין מה גובה בכתובתה? .4

רק את עיקר הכתובה, בתולה מאתים ואלמנה מנה, אבל את התוספת אינה גובה, כיון שאת התוספת כתב לר' אלעזר בן עזריה: גובה את הכל.  לרבנן:

 לה רק כדי לכונסה.

  

 כתב האב לבתו' סובר כראב"ע בדין כתובה, ור' נתן כרבנן?האם מוכרח שת"ק ב' .5

לא, יתכן אף לר' נתן שראב"ע אמר שתוספת כתובה לא חלה עד הנישואין רק בהתחייבות מהחתן לכלה, מפני שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה, 

 רוסין.אבל התחייבות מצד הכלה אל צד החתן גם ראב"ע מודה שניתן עבור החיתון שהתקיים כבר באי

 

 תיקנו חכמים שהבעל חייב מזונותיה תחת מעשה ידיה שהוא זוכה בו. ופירקונה תחת פירות שהוקנו לו לאכול,  -ברייתא  .6

 וקבורתה תחת כתובתה שיורש במיתתה. לפיכך בעל אוכל פירות. מה באו להוסיף ב'לפיכך'?

שלא נאמר שהבעל יניח את הפירות עבור אשתו שאם תשבה יפדה בהם, אבל אם יאכל ימנע מלפדותה. אלא נתחדש שעדיף שיאכלם כיון שלפעמים 

 לא יספיק הפירות לפדיונה ועכשיו שאכל אינו יודע ערכם ופודה בכל מחיר.

 תיקנו חובה לפדותה תחת פירות נכסיה ששניהם אינם מצויים.תיקנו חובה לספק מזונות תחת מעשה ידיה ששניהם מצויים. ו -עוד נתנו טעם 

 מן התורה.אשתו אמנם לשיטות תנאים בברייתא דלהלן חיוב הבעל במזונות 

 

 אלו דעות מצינו בפירוש כוונת התורה 'שארה כסותה ועונתה'?  .7

 עונה האמורה בתורה.  -כמשמעו. עונתה  -מזונות. כסותה  –שארה  ת"ק: .א

 מזונות.  -כמשמעו, עונתה  –עונה, כסותה  –שארה  רבי אלעזר: .ב

 'שארה כסותה' לפי גופה יתן כסותה שלא יתן בגדים רחבים של ילדה לזקינה, ולא של זקינה לילדה.  רבי אליעזר בן יעקב: .ג

 'כסותה ועונתה' לפי עונת השנה יתן כסותה, שלא יתן חדשים שמחממים בימות החמה, ולא שחקים בימות הגשמים. 

 לבושיהן. : שארה זו קרוב בשר שלא ינהג בה מנהג פרסיים שמשמשין מטותיהן ברב יוסף .ד

 וכדרב הונא שהאומר אי אפשי אלא אני בבגדי והיא בבגדה יוציא ונותן כתובה.
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