
 

 

 

 

 

 

  מה ענה לה? ,פשתן לבן או משי צבועמפות ו האם יסעד בתוששואלים אשמעה כיון ש ני שהוא שולח לו כסף אינו נצרך,העשאמרה לו  חנינא 'ר אשת .1

  ים עיננו מהצדקה.שאנו מעלימ ךבכ, יום בכל חוטאין היינום ה שאלמלא, לרמאין טובה ונחזיק בואו: אלעזר רבי אמרש זה מה

  .כוכבים עבודת עובדכ נחשב הצדקה מן עיניו המעליםש -ולמדו מפסוקים 

 . כך לידי שיבא עד העולם מן נפטר אינו -כדי שיקבל מהצדקה  נכווץ,או שבטנו צבה, או ששוקו  ,כאילו עינו סמויהראה המ -ובברייתא שנינו 

  , לבסוף יצטרך. צריך נוואי צדקה מקבלשוכן מי 

 

 כיצד מתיישב? ,נחושתב ישתמש - כסףב, כסף בכלי ישתמש - זהב בכלי שתמשה :מאידך בברייתא. תשמישו כליו ביתו למכור עני מחייבין איןשנינו:  .2

 יאמר איני מסוגל להם. ושולחן טהימבלי, אף  סיםומא אמרי וקערות כוסותשב כשם ונדחה:. לא וקערות כוסות, מחייבים ושולחן טהימ :זביד בר

 . למכור ונודע שהוא עשיר, מחייביםכשנטל מתנות עניים  :פפא רבמחייבים למכור מחרישה של כסף.  :דרבה בריה רבא

 

 לה?ואין מחילתה מחילה. כמה יתנו  מידן להוציא לכשתגד יכולה, קטנהנדוניא  ונתנו לו, מדעתה אחיה או אמה שהשיאתהקטנה  יתומה -משנה  .3

 . לה ונותנין הנכסים את שמין אלא, והעני עשיר או ,והעשיר עני שאדם פעמים :לחכמיםשנתן לבת הראשונה.  שיעורכ :יהודה רביל

 

 ?מהיכן הקשו עליושמואל פסק ששמין לנדוניא לפי מה שהיה האב, וותרן או קמצן.  .4

  ...'הנכסים את שמין אלא ... קיים אביה אילו אומרים אין ... אביהן מנכסי ומתפרנסות ניזונות הבנות' הברייתא:מ .א

 היינו לבוש וכסות. 'מתפרנסות'ו, ובשתיה אכילה היינו 'ניזונות'ו ,היתומות למזונות שמקבלותרק כוונת הברייתא  :ותירצו

כן ול קמצן, נהיה -הרי אין לו.. אלא הכוונה שהעני בדעת ממש ש עניוהרי אין לפרש ה, והעני עשיר.. .שיטת חכמים שפעמים אדם  משנתנו:מ .ב

 . מהנכסיםרית ידעת חכמים נותנים לה עשל

כדי לחדש שדעת ר' יהודה ששמין את  , יהודה הלכה כר'בצורה סתמית  מר שמואל, והטעם שלא אר' יהודה במשנתנוסבר כ שמואל :ותירצו

 . ת דעת האבאומדנהולכים אחר  לא שאעפ"כ, רבנן כח להודיעכדי  'השיא'דעת האב אף אם עדיין לא השיא בת ראשונה, ומה שבמשנה נחלקו ב

 .מהנכסים עשירית לה נותנים - קמצן או וותרן אם אותו הכרנו כשלא. דעתו את אומדים - האב את שכשהכרנו - פסקו הלכה לענין

 

 לא ישאר לבן כלום. מה ענה?, ובן בנות עשר לו שיש מי, לדבריך: לרביטענו . נכסים עישור נוטלת - האחין מן הניזונת בת: פסק רבי .5

 עישור ממה ששיירה הראשונה, וכן לכל בת עישור מהנותר. תנוטל שניהה, נכסים עישור נוטלת ראשונה

 וחולקות ביניהן בשווה. ,את המגיע לכולן בעישור זה אחר זהמחשבים  - כאחת להנשא כולם באו אםו

 

 ו?הפסיד. מה קודם שבגרואו שנישאו  בגרויתומות ש .6

כיון שלבוגרת אין תקנת עישור,  .פרנסתן איבדו אף - אלעזר בן שמעון' רל .[הנדוניאפרנסתן ]את  איבדו ולאמן האחים  מזונותיהן איבדו -לרבי 

  קודם שתבגר. נה . ואם אינה רוצה להפסיד תשכור לה בעל שישאמחלה אה בלא נדוניא,ונערה שניש

 

 נערה מחלה, וכדעת רשב"א?ומשמע ש שתגדילכ להוציא יכולהשקטנה  יתומהפסק כרבי. כיצד מתיישב עם משנתנו בענין  הונארב  .7

 . ומשנתנו עוסקת כשלא מיחתה. ינו של רבי כשמחתה בזמן נישואה והודיעה שאינה מוחלתד

ומתביישת  ים זנים אותהשהאחרק באופן וכוונתו  . למחות צריכה - ונישאת בגרהורק  .למחות צריכה אינה - נישאתש וכן נערה בגרהש רבא פסק

 .אינה צריכה למחות ולכן מהם

  

 מה כוונתו?לענין . ]מזונות הבת[ כתובה כתנאי אינה]נדוניא[  פרנסה: רבי .8

 ומאי קמ"ל?, יום בכלש מעשיםכיון שזה ומזונות לא,  כיון שזה דבר קצוב, שועבדיםפרנסה גובה ממש -אין לפרש  .א

 ן ומזונות לא, שהרי רבי פסק שלשניהם גובים ממטלטלין.ממטלטליגובה  פרנסהש -אין לפרש  .ב

 יב מהכתובה, כיון שחי, לו שומעין אין - מנכסיו בנותיו יזונו אלבשעת מיתתו  האומר -אלא  .ג

 .היא חוב על היתומים שהפרנסהכיון , לו שומעין - מנכסיו בנותיו יתפרנסו אל
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