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 :דף מא

 תוספות ד"ה לא הספיקה 

תוס' בד"ה לא הספיקה כו' הרי הן של עצמה תימה תינח קנס אלא בושת כו' עכ"ל מלשון 

 :הן קדייקי דמיירי נמי בבושת ופגם ועיין בר"ן

 שמא מקראי ובא"ד

"ל להך מילתא איתקוש דלמי רבא"ד ושמא מקראי כו' איתקוש אהדדי כדפי' לעיל עכ"ל 

שזה ניתן גם זה ניתן אבל לענין דקנס אינו משלם ע"פ עצמו לא איתקוש ליה בושת ופגם 

 :כדמוכח בשמעתין וכ"כ התוס' לעיל בהדיא בפ' אלו נערות ע"ש

  .מבדף 

י ד"ה אבל משלםרש"חלק א' דקרבן שבועה סוגיא   

בפרש"י בד"ה אבל משלם בושת כו' לא תובעו אלא בושת ופגם ולא כו' עכ"ל יש לדקדק 

בפירושו מי הכריחו לומר לרבנן דלא תובעו אלא בושת ופגם דהא א"נ דס"ל לרבנן דסתם 

תובעו ג"כ קנס ניחא דחייב קרבן משום דתובעו נמי בושת ופגם וכן מוכח הסוגיא בס"פ 

דקאמר לדברי חכמים אף בושת ופגם הוא תובעו כמ"ש בחידושינו שם  שבועת הפקדון

ויש ליישב פירושו דהכא דלמאי דמסיק לקמן דטעמא דרבנן משום דלא שביק איניש מידי 

דכי מודה ביה לא מיפטר ותבע מידי דכי מודה ביה מיפטר משמע דמהאי טעמא נימא דלא 

איניש מידי דקיץ כו' דע"כ היינו  תבעו אלא בושת ופגם דומיא לטעמא דר"ש דלא שביק

 :דמהאי טעמא לא תבעו אלא קנס וק"ל

אנסת ופיתית את בתי והוא אומר לא אנסתי ולא פיתיתי  –כמבואר ברש"י שבועות מסכת משנה ב (1

ר"ש פוטר שאינו משלם קנס ע"פ עצמו  – קרן וחומש ואשם משביעך אני ואמר אמן ואח"כ הודה חייב

אמרו לו אף על פי שאינו משלם  – לא משלם כי כפריה נמי לאו ממונא כפריהוכיון דאי אודי ליה קמן 

 דממונא הוא ואשתכח דממונא כפריה קנס ע"פ עצמו אבל משלם בושת ופגם ע"פ עצמו

לקמן מפרש טעמא דרבנן דקא סברי סתם טוען אנסת לא תבעו אלא בושת ופגם ולא נשבע זה על  –י "רש (2

  כפירת קנס

 ומודה בקנס פטור קא תבעלבדו דכי קא תבע קנסא אית לי' ר' שמעון  –כמבואר ברש"י  :דף מבגמרא  (3

במאי קא מיפלגי א"ר פפא ר"ש סבר לא שביק איניש מידי  –בושת ופגם קא תבע ורבנן סברי כי קא תבע 

מודה דקיץ ותבע מידי דלא קיץ ורבנן סברי לא שביק איניש מידי דכי מודי ביה לא מיפטר ותבע מידי דכי 

 ביה מיפטר

 מהרש"א  (4

דלר' שמעון מוכרח דבסתם לא תובעו אלא קנס דאי תובעו נמי בושת ופגם ליחייב קרבן  חתינ –קשיא  (א

לא תובעו אלא בסתם לומר לרבנן דלרש"י  מי הכריחאבל  –שבועה מיהת לגבי תביעת בושת ופגם 

קרבן משום דתובעו נמי בושת  סתם תובעו ג"כ קנס ניחא דחייבבדס"ל לרבנן די נמי בושת ופגם דהא א

 ופגם
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למאי דמסיק לקמן דטעמא דרבנן משום דלא שביק איניש מידי דכי מודה ביה לא רש"י נוקט ד –תירוץ  (ב

בעו אלא בושת ופגם דומיא ומיפטר ותבע מידי דכי מודה ביה מיפטר משמע דמהאי טעמא נימא דלא ת

 בעו אלא קנסודמהאי טעמא לא ת היינולטעמא דר"ש דלא שביק איניש מידי דקיץ כו' דע"כ 

 תוספות ד"ה לאביה נמי

תוס' בד"ה לאביה נמי כו' וכדרבנן דאמרי יש קנס במקום מכר כו' עכ"ל ק"ק ומאי קושיא 

כל {  }בדף כטדאימא דלא ניחא ליה לתלמודא למימר הכי דהא סתם לן תנא בההוא פירקא 

 :מקום שיש מכר אין קנס ודו"ק

תד"ה ר' שמעון פוטרב' חלק  דקרבן שבועהסוגיא   

בד"ה ר"ש פוטר כו' אלא כשייחד לו כלי להלואתו ולעושקו כו' עכ"ל פלוגתא דר"י ור"ל 

 :בזה בפרק הזהב ע"ש

בא"ד תימה לר"יחלק ג' דקרבן שבועה סוגיא   

ת"ל דאפילו בעושק כו' דמיירי בלא עמד בדין כו' עכ"ל אבל לרבנן לא קשיא תימה לר"י 

להו אמאי חייב דאיכא למימר אפילו בלא עמד בדין דבושת ופגם קתבע וטוען שכבר הודה 

הוה מיפטר לא הוי לו ויחד לו משכון אבל בקנס ליכא למימר הכי דכיון דאי הוה מודה ביה 

 :וק"ל כפירת ממון

אנסת ופיתית את בתי והוא אומר לא אנסתי ולא פיתיתי משביעך אני  –שבועות מסכת ניהדר למשנה ב (1

ר"ש פוטר שאינו משלם קנס ע"פ עצמו אמרו לו אף על  קרן וחומש ואשם חייב –ואמר אמן ואח"כ הודה 

  פי שאינו משלם קנס ע"פ עצמו אבל משלם בושת ופגם ע"פ עצמו

בעו אלא קנס לבדו ועליו נשבע וכיון דאי אודי ליה ולא תד וניהדר נמי לפירוש רש"י לשיטת ר' שמעון (2

 קמן לא משלם כי כפריה נמי לאו ממונא כפריה

 קשיא – תוספות (3

תביעה שכבר נתחייב בו ל כלי בתורת משכוןתובע ליחד ינתבע  איצטריך אשר כדי ליחייב קרבן שבועה (א

 לתביעה שכבר נתחייב בו ולבסוף הודהבב"ד ונשבע הנתבע ולאח"כ כפר  (שקועו ההלוא)כגון 

 בקנס לא נתחייב אלא על פי העדאת עדים בבית דין (ב

שייך בי' לחיובו מאי ייחוד כלי משום דבקנס דליכא קרבן שבועה והוה מצי ר' שמעון להסיק בפשיטות  (ג

 בב"דת עדים אבהעדלאחר כך תחייב אלא הרי לא י

דמשנה נבאר להלן הרי ד –עדים נתחייב בו אחרעמד בדין בבית דין וליכא למימר דאיירי בשכבר  (ד

  אביי בסמוךבעמד בדין איבעיא לי' ואשר בשלא עמד בדין איירי 

אבל לרבנן לא קשיא להו אמאי חייב דאיכא למימר אפילו לא עמד בדין  –לפי מהר"ם שיף  מהרש"א (4

אבל  –חד לו משכון ייוואשר נתבע הודה לו על חיובו בושת ופגם קתבע דנתבע כבר נתחייב לו בדתובע 

דייחד לו משכון לחיובו ליכא למימר בבית דין חייב על פי עצמו אלא על פי העדאת עדים תדלא מבקנס 

  לפני שעמד בדין
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 תוספות ד"ה ונשבע והודהחלק ד' דקרבן שבועה סוגיא 

בד"ה ונשבע והודה כו' דה"נ ה"מ למיבעי לרבנן אם פירש דקנס קא תבע כו' עכ"ל ק"ק 

ין דפשיטא ליה לאביי שהוא ממון להתחייב בהודאתו וא"כ לפי מה שפרש"י בעמד בד

לרבנן נמי בסתם כי קא תבע אקנס הוא דקתבע דבקנס נמי כי מודה ביה לא מפטר בעמד 

בדין ולפי מה שפרש"י דמהאי טעמא דקאמר דבקנס מודה ומפטר לרבנן ולכך לא תבעו 

 :ם בושת ופגם ודו"קאלא בושת ופגם ניחא קצת דבעמד בדין אתרוייהו קתבע וחייב משו

אנסת ופיתית את בתי והוא אומר לא אנסתי ולא פיתיתי משביעך אני ואמר במסכת שבועות משנה לניהדר  (1

אמרו לו אף על פי  –ר"ש פוטר שאינו משלם קנס ע"פ עצמו  – קרן וחומש ואשם אמן ואח"כ הודה חייב

 שאינו משלם קנס ע"פ עצמו אבל משלם בושת ופגם ע"פ עצמו

ורבנן  ומודה בקנס פטור קנסא קא תבעבסתם דדהיינו טעמא דר' שמעון להא דמפרשי בגמרא וניהדר נמי  (2

ר"ש סבר לא שביק איניש מידי דקיץ ותבע מידי דלא מחמת ד – בושת ופגם קא תבע סברי כי קא תבע

 יפטרקיץ ורבנן סברי לא שביק איניש מידי דכי מודי ביה לא מיפטר ותבע מידי דכי מודה ביה מ

דלמאי דמסיק דטעמא דרבנן משום דלא שביק  –רש"י נוקט אשר בחלק א' להא דקבענו עוד ניהדר ו (3

בעו אלא ולא ת איניש מידי דכי מודה ביה לא מיפטר ותבע מידי דכי מודה ביה מיפטר משמע דמהאי טעמא

בעו אלא וטעמא לא תבושת ופגם דומיא לטעמא דר"ש דלא שביק איניש מידי דקיץ כו' דע"כ היינו דמהאי 

 קנס

בעא מיניה אביי מרבה האומר לחבירו אנסת ופיתית  –וכמבואר ברש"י רש"י לפי גרסת  –המשך דגמרא  (4

את בתי והעמדתיך בדין ונתחייבת לי ממון והוא אומר לא אנסתי ולא פיתיתי ולא העמדתני בדין ולא 

 מאי ות דמשנה במסכת שבועלר' שמעון  – נתחייבתי לך ממון ונשבע והודה

אלו ולכן  – ממונא כפריהבב"ד שני השתא  –חייבוהו על פי עדים בב"ד ראשון ועמד בדין כבר כיון ד (א

  ומיחייב עליה קרבן שבועה הוה משלםבב"ד שני הוה מודי ליה קמן 

אפילו הכי לא מיחייב בכפירתו קרבן שבועה  (אי מודה הוה מיחייב)ואו דלמא אף על גב דעמד בדין  (ב

 הואיל ועיקרו קנס ולא חייבה תורה קרבן שבועה אלא על פקדון ותשומת יד וכיוצא בהן

בב"ד ראשון היכא דעמד בדין דדפשיטא ליה לאביי רש"י  משמע מתוך פירוש – תוספות ד"ה או דלמא (5

ולא  –להורישו לבניו דמאי שנא וגם שני בהודאתו בב"ד שהוא ממון לכל שאר דברים לשלם על פי עצמו 

  מיבעיא ליה אלא לענין קרבן שבועה דווקא משום דכתיב וכחש ובעינן דומיא דפקדון דעיקרו ממון

לא פליגי אלא דלרבנן בושת ופגם קא תבע ולר"ש במשנה בשבועות ק"ק ד – תוספות ד"ה ונשבע והודה (6

אביי  היה פטור לרבנן כמו לר"ש א"כ אמאי בעיקנס קא תבע אבל אם היה מפרש בהדיא דקנס קא תבע 

 דה"נ הוה מצי למבעי לרבנן אם פירש דקנס קא תבע  –אליבא דר"ש לרבה בעמד בדין דיקא 

 מהרש"א  (7

עת יכיון דקבענו אשר לרש"י בעמד בדין פשיטא לי' לאביי דלא מיפטר מתשלומין אפילו אתב –קשיא  (א

מידי דכי איניש דלא תבע כיון "לא תובעו קנס דרבנן למימר דקנס נמצא אשר בגוונא זו לא שייך סברא 

 קנס מחמתאלא בעו ותבגוונא דסתם תביעה לא " ולא נשאר אלא סברא דר' שמעון דמודה ביה מיפטר

יתייהו קוש מספיק היו לתוספות לבססיימינן וכיון דבעמד בדין ק – "דלא שביק איניש מידי דקיץ כו'"

למה איצטרכי תוספות לבסס קושיתייהו בגוונא דפירש בהדיא דקנס קא ו לרבנן בגוונא דסתם תביעה

 תבע

בעו אלא ולפי מה דקבע מהרש"א בחלק א' דלפירוש רש"י נקטי רבנן דכשלא עמד בדין לא ת –תירוץ  (ב

אשר )נמצא דהשתא דבעמד בדין קיימינן  –בושת ופגם כיון דדיקא בבושת ופגם כי מודי בי' לא מיפטר 
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בין קנס בין בושת ופגם  ותובע (על קנסאפילו לרש"י דלכ"ע כי מודי בי' לא מיפטר  קבענוגוונא זו ב

ואתא שפיר דצריכי תוספות  –מקום לאיבעיא דאביי  תולכן חייב קרבן שבועה מיהת על בושת ופגם ולי

 לגוונא דבו תבע קנס בהדיא קושיתייהולבסס 

 ואההיא ברייתא דתוספות בא"חלק ה' דקרבן שבועה סוגיא 

ברייתא דמייתי בסמוך היה לו לקבוע בעייתו לר"ש עכ"ל ר"ל דאהך מתני'  ואההיאא"ד ב

דשבועות דקמבעיא ליה לא אשכחן דרבנן דפליגי עליה דר"ש בעמד בדין אלא בלא עמד 

בדין ומשום דסתמא בושת ופגם הוא תובע ואיכא למיבעי שפיר בעמד בדין בפירוש דקנס 

ייתא דלקמן ה"ל לקבוע בעייתו דוקא לר"ש דהנהו רבנן הוא תובעו אפילו לרבנן אבל אבר

דפליגי עליה התם ס"ל ע"כ בעמד בדין דחייב כדפריך לקמן אי דלא עמד בדין כפילא מי 

איכא ואין להקשות דאם כן לר"ש נמי ליכא למיבעי אברייתא דלקמן למאי דמוקי ליה 

היא דהשתא נמי מאי אביי דאיירי ר"ש בעמד בדין ופוטר מקרבן דהא ע"כ לאו קושיא 

קמבעיא ליה הכא לר"ש כיון דידע ברייתא דלקמן אלא דאית לן למימר בהא דכן דרך 

התלמידים למיבעי מרבותם במלתא דאיכא לשנויי כדמסיק יכילנא לשנויי כו' וא"כ טפי 

 :ה"ל למקבע בעייתו שם דוקא לר"ש כמ"ש ודו"ק

 קרבן שבועהממונא היא ומיחייב עלה  –תשובת רבה  – המשך דגמרא (1

 ברייתא (א

i)  תשלומי כפל  – אלא דברים שמשלמין עליהם את הקרןדחייב קרבן שבועה אין לי  –רבנן  –רישא

 תשלומי ארבעה וחמשה והאונס והמפתה ומוציא שם רע מנין ת"ל ומעלה מעל ריבה

ii)  יכול האומר לחבירו אנסת ופיתית את בתי והוא אומר לא אנסתי ולא פיתיתי  –ר' שמעון  –סיפא

ת"ל וכחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את  – ונשבע והודה יכול יהא חייב

או מצא אבידה וכחש בה ונשבע על שקר מה אלו מיוחדין שהן ממון אף כל שהן ממון יצאו  עמיתו

 אלו שהן קנס

לא מטעם אביי לרבה רישא דברייתא מוכרח דבעמד בדין מיירי דאי לא עמד בדין ליכא כפי איתיביה (2

ומדרישא לרבנן בעמד בדין סיפא לר' שמעון נמי בעמד בדין ותיקשי לרבה דהרי קתני  –שאינו מעניננו 

 דר' שמעון פוטר

 בד"ה נשבע והודה תוספות לניהדר  (3

' לא פליגי אלא דלרבנן בושת ופגם קא תבע ולרבמשנה בשבועות ד ת מקשיקבענו בחלק ד' דתוספו (א

ם כן א מעוןש' מפרש בהדיא דקנס קא תבע היה פטור לרבנן כמו לר קנס קא תבע אבל אם היהשמעון 

הוה מצי למבעי לרבנן אם פירש  כי נמידה ' שמעוןאליבא דראביי לרבה בעמד בדין דיקא  אמאי בעי

 דקנס קא תבע 

ברייתא דמבואר בה באביי הוי לי' לקבוע בעייתו לר' שמעון דיקא תוספות אשר בסוף קושייתם מוסיפין  (ב

דרבנן אית להו אשר אפילו בעמד בדין חייב קרבן בהדיא רישא לית למיבעי כלום כיון דקתני ב דלרבנן

 שבועה

 המשך מהרש"א (4

דמברייתא יתא הרי אביי גופי' אית לי' האיך אמרו תוספות דהוי לי' לאביי לקבוע בעייתו אברי –קשיא  (א

 מיפשט בעייתו דפטור מקרבן לר' שמעון
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מאי לא אברייתא תיקשי קבע בעייתו אמשנה דשבועות ודלאו קושיא היא דהשתא נמי  –תירוץ  (ב

אלא  –ממנה לרבה אביי הרי תיכף לאחר תשובת רבה מקשי ברייתא דלכיון דידע אביי קמבעיא ליה 

בעמוד ב' דאית לן למימר בהא דכן דרך התלמידים למיבעי מרבותם במלתא דאיכא לשנויי כדמסיק 

 יכילנא לשנויי כו' עניננו( )בגוונא שאינו מ

 חלק ו' תד"ה או דלמאדקרבן שבועה סוגיא 

בד"ה א"ד אף על גב דעמד כו' לשלם על פי עצמו או להורישו לבניו דמ"ש ולא מיבעי 

ליה אלא כו' עכ"ל הכי משמע להו אם הוי ממון לענין להתחייב בהודאה הוי נמי ממון 

להורישו לבניו דמ"ש הוא וכן הוא לפי האמת דגבי אונס ופיתוי מונתן פוטר מקרבן שבועה 

דה בדין ובגרה ומתה כו' אף על גב דהוי ממון להודאה וכחש בעמ]ו[מבגזירת הכתוב 

ולהורישו לבניו כמ"ש התוספות לקמן ולשיטתם דלקמן שכתבו דלפי משנתינו קמיבעי 

ליה דלר"ש לא הוי ממון להורישו כו' אי לא חשיב נמי ממון לענין קרבן שבועה ולהודאה 

לבניו ובין חיוב הודאה אבל  כו' היינו אי איכא שום קרא וגזירת הכתוב לחלק בין להורישו

ודאי כיון דליכא שום קרא ליכא לפלוגי ביניהם וה"ה דה"מ למיבעי בכה"ג לרבנן הוי 

ממון להורישו לבניו אי חשיב נמי ממון לקרבן ולהודאה ואי איכא שום קרא וגזירת הכתוב 

 :לחלק בין להורישו לבניו ובין חיוב הודאה דבלאו קרא ליכא לפלוגי ביניהם ודו"ק

עמדה בדין עד  – נערה שנתפתתה בושתה ופגמה וקנסה של אביה –כמבואר ברש"י  משנה דידן בדף מא: (1

 'ר –לבניו  ושלא בגרה הרי הן של אב מת האב הרי הן של אחין דכיון דעמדה בדין זכה בהן אב ומוריש

לא הוי ממון  אף על פי שעמדה בדיןד שמעון אומר אם לא הספיקה לגבות עד שמת האב הרי הן של עצמה

 דאב להורישו לבניו עד דמטי לידיה

אנסת ופיתית את בתי והוא אומר לא אנסתי ולא פיתיתי משביעך אני ואמר ניהדר למשנה במסכת שבועות  (2

אמרו לו אף  –פוטר שאינו משלם קנס ע"פ עצמו ' שמעון ר – קרן וחומש ואשם אמן ואח"כ הודה חייב

 משלם בושת ופגם ע"פ עצמו על פי שאינו משלם קנס ע"פ עצמו אבל

בעא מיניה אביי מרבה האומר לחבירו  –וניהדר נמי לאיבעי דאביי לפי גרסת רש"י וכמבואר ברש"י  (3

אנסת ופיתית את בתי והעמדתיך בדין ונתחייבת לי ממון והוא אומר לא אנסתי ולא פיתיתי ולא העמדתני 

 מאי שנה במסכת שבועות דמלר' שמעון  – בדין ולא נתחייבתי לך ממון ונשבע והודה

אלו ולכן  – ממונא כפריהבב"ד שני השתא  –חייבוהו על פי עדים בב"ד ראשון ועמד בדין כבר כיון ד (א

 ומיחייב עליה קרבן שבועה  הוה משלםבב"ד שני הוה מודי ליה קמן 

 אי מודה הוה מיחייב אפילו הכי לא מיחייב בכפירתו קרבן שבועהואו דלמא אף על גב דעמד בדין  (ב

 הואיל ועיקרו קנס ולא חייבה תורה קרבן שבועה אלא על פקדון ותשומת יד וכיוצא בהן

חייבוהו בב"ד ראשון ואשר בשעמד בדין דפשיטא ליה לאביי מתוך פירוש רש"י משמע דנוקט  – תוספות (4

להורישו לבניו דמאי אלא אף לשלם על פי עצמו א לבד לחייבו לממונא כפריה בב"ד שני  אזעל פי עדים 

 שנא ולא מיבעיא ליה אלא לענין קרבן שבועה משום דכתיב וכחש ובעינן דומיא דפקדון דעיקרו ממון 

 מהרש"א  (5

 מכל מקום משמע לתוספות דרש"י נוקט דכיוןרש"י אלא דהוי ממון ליחייב בהודאה הגם דלא פירש  (א

 הואאי שנא יו דמהוי ממון לענין להתחייב בהודאה הוי נמי ממון להורישו לבנד
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בעמוד ב' בד"ה תוספות שכתבו וכמו  –' בואר להלן בחלק ז' שלב טישכמו ובסוף סוגיין כן הוא האמת  (ב

פטור מקרבן מוכחש ור מקרבן שבועה בגזירת הכתוב וטפמונתן דגבי אונס ופיתוי  –כי איצטריך 

  לבניו דהוי ממון להודאה ולהורישובעמדה בדין ובגרה ומתה כו' אף על גב שבועה 

 – "ומודה בקנס פטוראו דלמא אף על גב דעמד בדין קנסא הוא גרסא דרוב הספרים " –המשך תוספות  (6

לא חשיב נמי  לוא –לבניו לא הוי ממון להורישו אית לי' דבדף מא: דבמשנתינו  –לר"ש מיבעי ליה אביי ו

 בהא תליאמחמת דקרבן שבועה והודאה הא  –להודאה בין לענין קרבן שבועה בין ממון 

 בקיצור בשעמד בדין לר' שמעון  (7

 מיבעי לי' לר' שמעון דמסכת שבועות אלוו ולבני ופשיטא לי' לאביי דחייב בהודאה ולהוריש –לרש"י  (א

  חייב בקרבן שבועה

לענין  אביימיבעי לי'  ולא הוה ממון להורישו לבנילר' שמעון דמשנתינו בדף מא: דקתני ד – לתוספות (ב

 אקרבן שבועה וחיוב הודאה הא בהא תלידמיהת הא פשיטא לי'  –קרבן שבועה והודאה 

 המשך מהרש"א  (8

שנא הודאה מהורשה לא מסברא נקטי תוספות אשר רש"י שיטת לביאור השתא דקבענו ד –קשיא  (א

ן הורשה לבנים מצד אחד חלק ביאלו לדאביי מיבעי לי' לשיטתייהו תיקשי הא דנקטו תוספות  – םלבני

 מצד שניועה הודאה וקרבן שביוב חל

 תירוץ  (ב

i)  חיוב ל הורשה לבניםאי איכא שום קרא וגזירת הכתוב לחלק בין מיבעיא לי' נקטי דאביי תוספות

  אבל ודאי כיון דליכא שום קרא ליכא לפלוגי ביניהםוקרבן שבועה הודאה 

ii)  אשר עמד בדין ממון הוא להורישו בדף מא: במשנתינו ואין הכי נמי אשר אף לרבנן דסבירא להו

איכא שום קרא וגזירת או דאי חשיב נמי ממון לקרבן ולהודאה בהיפוך ניו מצי אביי למיבעי לב

  ניהןהכתוב לחלק בי

 סוגיא דקרבן שבועה חלק ז' בא"ד הא אפילו

בא"ד דהא אפילו בסוף הסוגיא פשיטא ליה לאביי דהוי ממון לענין שמתחייב בהודאה כו' 

הכי משום דליכא לפלוגי בין להורישו לבניו עכ"ל ר"ל דליכא למימר דלא מצי לשנויי 

ובין חיוב הודאה גבי אונס ופיתוי דמ"ש הוא כמ"ש התוס' לעיל דע"כ לשיטת רש"י 

ולפירושו זה אינו לפי האמת דהא לבתר דקמשני ליה מונתן דלא הוי ממון להורישו לבניו 

 :פשיטא ליה לאביי בסוף הסוגיא דהוי ממון לענין חיוב הודאה ודו"ק

 לק ו' קבענו דרש"י ותוספות פליגי ככהבח (1

פשיטא לי' לאביי דחייב בהודאה ולהורישו לבניו ומיבעי לי' לר' שמעון דמסכת שבועות אלו  –לרש"י  (א

 חייב בקרבן שבועה 

מיבעי לי' אביי לענין  ולר' שמעון דמשנתינו בדף מא: דקתני דלא הוה ממון להורישו לבני –לתוספות  (ב

 יהת הא פשיטא לי' דקרבן שבועה וחיוב הודאה הא בהא תליאמ –קרבן שבועה והודאה 

 דגמרא כמבואר ברש"י ניהדר לסוגיא (2

לר' שמעון דמשנה בשבועות מה דינו לקרבן  – ועמד בדין דחייב בהודאה ומורישו לבני –שלב א'  (א

 שבועה
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 ממונא היא ומיחייב עלה קרבן שבועה –תשובת רבה  –שלב ב'  (ב

i) ברייתא 

תשלומי  – אלא דברים שמשלמין עליהם את הקרןדחייב קרבן שבועה אין לי  –רבנן  –רישא  (1)

 כפל תשלומי ארבעה וחמשה והאונס והמפתה ומוציא שם רע מנין ת"ל ומעלה מעל ריבה

יכול האומר לחבירו אנסת ופיתית את בתי והוא אומר לא אנסתי ולא  –ר' שמעון  –סיפא  (2)

וכחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד או בגזל או ת"ל  – פיתיתי ונשבע והודה יכול יהא חייב

או מצא אבידה וכחש בה ונשבע על שקר מה אלו מיוחדין שהן ממון אף כל  עשק את עמיתו

 שהן ממון יצאו אלו שהן קנס

אביי לרבה רישא דברייתא מוכרח דבעמד בדין מיירי דאי לא עמד בדין ליכא כפילא  איתיביה]שלב ג'[  (ג

ומדרישא לרבנן בעמד בדין סיפא לר' שמעון נמי בעמד בדין ותיקשי לרבה  –מטעם שאינו מעניננו 

 דהרי קתני דר' שמעון פוטר מקרבן שבועה

וכי  רחמנא פטריה מוכחשלר' שמעון מודינא לך לענין קרבן שבועה ד – ]שלב ד'[ תירוץ דרבה לאביי (ד

 קאמינא ממון הוי להורישו לבניו 

רי הן הר"ש אומר אם לא הספיקה לגבות עד שמת האב אביי ממשנתינו בדף מא: איתיביה ]שלב ה'[  (ה

אי אמרת ממון ו –דאף על פי שעמדה בדין לא הוי ממון דאב להורישו לבניו עד דמטי לידי'  של עצמה

 אחין בעי מיהוילדתיקשי הוי להורישו לבניו 

עמה לאבי הנערה חמשים כסף לא שאני התם דאמר קרא ונתן האיש השוכב ]שלב ו'[ תירוץ דרב יוסף  (ו

הוי להורישו  ןממודמשעמד בדין  אמר רבהדיקא בשאר קנסות ו –זיכתה תורה לאב אלא משעת נתינה 

 לבניו 

 ת"ל ונתן מיבעי ליה –ת"ל וכחש מאי אי הכי  –קשיא ]שלב ז'[  (ז

דין נמי לאו אי הכי דשאני קנס דאונס ומפתה משאר קנסות דאפילו עמד ב –רש"י לביאור קושיא דגמרא  (3

תיפוק ליה דהשתא נמי לאו  מאי איריא דנסיב לה לפטורא מוכחשת"ל וכחש בתמיה כלומר  – ממונא הוא

 ממונא הוא דרחמנא אמר ונתן דלא זיכתה לו תורה עד שעת נתינה 

 כמבואר ברש"יהמשך דגמרא  (4

של הוי ממון  לאלאבי הנערה לאונס ופיתוי מכח "ונתן" לעולם צודק רבה אשר אמר רבא '[ ח]שלב  (א

דהתם ולא איצטריך וכחש אלא לאופן שעמדה בדין ובגרה ומתה  –להורישו לבניו עד שעת נתינה  אב

דלגבי דידה לא הוה שאני משאר  –ואף על גב דלא מטא לידה  כי קא ירית אביה מינה דידה קא ירית

הלכך מונתן וכל זכות שהיה לה בו אביה כי מייתא ירית לכן קנסות דמשעת העמדה בדין ממונא הוא ו

 לא מצי למיפטריה ונסיב הש"ס מוכחש ומשום דעיקרו קנס

ר"ש פוטר שאינו משלם קנס על פי עצמו טעמא דלא עמד ממשנה בשבועות  אביי איתיביה]שלב ט'[  (ב

 בדין הא עמד בדין דמשלם על פי עצמו קרבן שבועה נמי מיחייב

 רש"י לשיטת קשיא  – תוספות כמבואר במהרש"א (5

דאמר קרא ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה  אונסשאני  –תירוץ דרב יוסף  –ניהדר לשלב ו'  (א

דמשעמד בדין  אמר רבהדיקא בשאר קנסות ו –חמשים כסף לא זיכתה תורה לאב אלא משעת נתינה 

 לבניוהוי להורישו  ןממו

וסף לישני בפשיטות דכי קאמר תיקשי דהוה לי' רב י)דפשיטא לי' לאביי דחייב בהודאה( לשיטת רש"י  (ב

רבה דממונא הוי )בין לאונס בין לשאר קנסות( ליחייב בהודאה ואף על פי כן מכח ונתן אין לו דין ממון 

 להוריש לבנים
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דליכא למימר דלא מצי לשנויי הכי משום דליכא לפלוגי בין להורישו לבניו ובין חיוב הודאה גבי אונס  (ג

דע"כ לשיטת רש"י ולפירושו זה אינו לפי  – ו'בחלק לרש"י לעיל  הוא כמ"ש התוס' אי שנאופיתוי דמ

האמת דהא לבתר דקמשני ליה מונתן דלא הוי ממון להורישו לבניו פשיטא ליה לאביי בסוף הסוגיא 

 דהוי ממון לענין חיוב הודאה' בחלק ט

 סוגיא דקרבן שבועה חלק ח' תוספות בא"ד ולקמן דאמר אביי

בא"ד ולקמן דאמר אביי הא עמד כו' פי' הא עמד בדין ובגרה ומתה דמינה ירית מחייב כו' 

עכ"ל ר"ל דבהכי איכא לאוקמא שפיר לאביי ולא תקשי אלא לרבה דפוטר נמי בכה"ג 

}בעמוד ב' בד"ה הא ליכא לאוקמא בהכי וכמ"ש התוס' לקמן  כחש{מו}מקרבן שבועה 

 :{עמד

 מבואר להלן בחלק יג'

 תוספות ד"ה הפלת את שיני' טחלק דקרבן שבועה סוגיא 

בד"ה הפלת את שיני כו' ואם תאמר מה ייחוד כלי שייך גבי עבד כו' ותו לא הוי קנס כו' 

עכ"ל ר"ל דתיפוק ליה בלאו טעמא דקנס אלא משום דליכא ייחוד ועיין בתוס' פרק הזהב 

הא דקתני נמי בהך ואף על גב דלמאי דבעי לאוקמא הך ברייתא בשלא עמד בדין ע"כ 

ברייתא לא אנסתי כו' ע"כ לא שייך ייחוד וצ"ל דחדא ועוד קאמר ר"ש כמ"ש התוס' 

לעיל אמתני' דשבועות מ"מ לפי האמת דמוקי לה בעמד בדין ע"כ דליכא למימר חדא ועוד 

 :קאמר ר"ש דאם כן מאי טעמא דרבנן דמחייבי כדקתני ברישא דהך ברייתא וק"ל

 ברייתא ניהדר ל (1

אין לי אלא דברים שמשלמין עליהם את הקרן תשלומי כפל תשלומי ארבעה וחמשה  –רבנן  –רישא  (א

 והאונס והמפתה ומוציא שם רע מנין ת"ל ומעלה מעל ריבה 

או אנסת ופיתית את בתי והוא אומר לא אנסתי ולא פיתיתי יכול האומר לחבירו  –' שמעון ר –סיפא  (ב

עיני והוא אומר לא הפלתי ולא סימיתי ונשבע והודה יכול שאמר לו עבדו הפלת את שיני וסימית את 

יהא חייב ת"ל וכחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו או מצא אבידה וכחש 

 מה אלו מיוחדין שהן ממון אף כל שהן ממון יצאו אלו שהן קנס בה ונשבע על שקר

ובסוף  –שיטת רבנן ברישא אסיק אדעתייהו ולא  ברייתא בשלא עמד בדיןלבעי לאוקמא בתחלה  –גמרא  (2

 איירי שעמד בדיןככולה אסיק אדעתייהו דכדי לנמק שיטת רבנן ברישא מוכרח דברייתא 

 ד"ה ר' שמעון תוספות  (3

 בחלק ג'כמבואר קושיית תוספות  (א

i) לתביעה שכבר  כלי בתורת משכוןלתובע יחד נתבע י איצטריך אשר כדי ליחייב קרבן שבועה

לתביעה שכבר  ולבסוף הודהבב"ד נתחייב בו )כגון הלואה ועושק( ולאח"כ כפר הנתבע ונשבע 

 נתחייב בו

ii) בקנס לא נתחייב אלא על פי העדאת עדים בבית דין 

iii)  והוה מצי ר' שמעון במשנה בשבועות להסיק בפשיטות דליכא קרבן שבועה משום דבקנס מאי

 לא יתחייב אלא לאחר כך בהעדאת עדים בב"ד ייחוד כלי לחיובו שייך בי' הרי
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iv)  דהרי משנה בשלא עמד  –וליכא למימר דאיירי בשכבר עמד בדין בבית דין אחר ונתחייב בעדים

 בדין איירי 

דמבואר מטעם חדא  –מחמת ב' טעמים ליכא קרבן שבועה דחדא ועוד קאמר דהיינו ר' שמעון  –ירץ ת (ב

 ועוד דלא ייחד כליבמשנה דשבועות 

אפילו כשעמד גבי עבד ייחוד כלי לא יתכן מקשי דל –כמבואר במהרש"א  את שיני ד"ה הפלתות תוספ (4

 בלאו טעמא דקנס אלא משום דליכא ייחוד" כלומר תיפוק לי' דפטור מקרבן שבועה ותו לא הוי קנס" בדין

 כלי

  המשך מהרש"א (5

שיטת רבנן ברישא מצינן ולא אסיק אדעתייהו ברייתא בשלא עמד בדין לבעי לאוקמא למאי דבתחלה  (א

דהיינו  –בין לאנסת את בתי בין להפלת אש שיני בברייתא חדא ועוד קאמר ר' שמעון למימר אשר 

ד וייחדליכא מחמת דכתיב וכחש ועוד "חדא" לתביעה של קנס מחמת ב' טעמים ליכא קרבן שבועה ד

 כלי 

ה אפילו בגוונא דהפלת את דמחייבי קרבן שבוע אסיק אדעתייהו הך דרבנן דרישאמ"מ לפי האמת ד (ב

דאיכא תרי טעמי ליפטר "חדא ועוד" ) דרךתמצא ד – שיני דלגבי' ליכא ייחוד כלי אפילו בעמד בדין

 בהפלת את שיני לרבנן דמחייבי קרבן שבועה יתכן משבועה( לא 

 :דף מב

תוספות ד"ה מאי לאוחלק י' דקרבן שבועה סוגיא   

לר"ל דלא מחייב קרבן שבועה אלא כשנטלו כו' דף מב עמוד ב[ בד"ה מאי לאו כו' אלא ]

עכ"ל יש מקשים דהא לר"ש קיימינן הכא ור"ל מודה דאליביה מעות קונות וסגי בייחוד 

כלי ויש ליישב דמכל מקום רבנן דפליגי עליה דר"ש וס"ל לר"ל דבעי משיכה לרבנן ל"ל 

תוס' הקושיא לר"ש ריבויא דומעלה מעל דכיון דנטלו הימנו ממון גמור ולאו דוקא נקטו ה

 :וק"ל

ד"ה דאחין בעי למיהויחלק יא' תוספות דקרבן שבועה סוגיא   

בד"ה דאחין בעי למיהוי בשלמא לדידי הוא קנס לכל מילי מדגלי רחמנא לענין קרבן כו' 

עכ"ל ר"ל דאי הוה גלי בשום קרא אחרינא דלא הוי ממון להורישו לבניו ולחיוב הודאה 

דפשיטא כיון דלא הוי ממון ואי הוה מודה מיפטר פטור נמי  תקשי ליה לנפשיה ל"ל וכחש

מקרבן שבועה כמו שהקשה אביי לרבה ת"ל וכחש ת"ל ונתן כו' אלא ע"כ לאביי כולה 

 :מילתא ילפינן מוכחש כיון דפטור משבועה ע"כ לאו ממון הוא דהא בהא תליא ודו"ק

  שלבי ד' ה' ו' ז' דסוגיא דידןביאור ל חלק ז'ניהדר ל (1

רחמנא לר' שמעון מודינא לך לענין קרבן שבועה ד –ד'[ תירוץ דרבה לאביי לקושייתו מברייתא  ]שלב (א

 וכי קאמינא ממון הוי להורישו לבניו  פטריה מוכחש

רי הן הר"ש אומר אם לא הספיקה לגבות עד שמת האב אביי ממשנתינו בדף מא: איתיביה ]שלב ה'[  (ב

אי אמרת ממון ו –ן דאב להורישו לבניו עד דמטי לידי' דאף על פי שעמדה בדין לא הוי ממו של עצמה

 אחין בעי מיהוילדתיקשי הוי להורישו לבניו 
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שאני התם דאמר קרא ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף לא ]שלב ו'[ תירוץ דרב יוסף  (ג

הוי להורישו  ןממודמשעמד בדין  אמר רבהדיקא בשאר קנסות ו –זיכתה תורה לאב אלא משעת נתינה 

 לבניו 

 ת"ל ונתן מיבעי ליה –ת"ל וכחש מאי אי הכי  –]שלב ז'[ קשיא  (ד

אשר אביי מיבעי לי' בשעמד בדין אלו ממונא הוה בין לענין חיוב  ו'וניהדר נמי לשיטת תוספות בחלק  (2

 ואשר מסברא לא שנא הורשה לבנים מן חיוב הודאה אי –הודאה בין לענין קרבן שבועה דהא בהא תליא 

 לאו דאיכא גזירת הכתוב לחלק ביניהן

אביי דבהדיא  המקשבשלב ה' לבניו ומובן דממון הוי להורישו רבה אית לי' מסברא דנפשי' ד –תוספות  (3

ניחא דכיון דתנא בברייתא אשר פטור גופי' אבל לאביי  –ורישו לבניו ממון להתנן לר' שמעון דאינו 

 ודאינו ממון להורישו לבניוייב בהודאתו ש כבר ידענא דלא מיחמקרבן שבועה על סמך וכח

הכל מן וכחש דאלו הוי ילפינן מן שום קרא אחרינא דלא נפיק אביי אשר לתוספות מדגישין  –מהרש"א  (4

ואז  – לשיטת תוספות דפטור מקרבן שבועה כבר הוה ידעינן ולבני ושיהוי ממון לחיוב הודאה ולהור

 ז'כמו שהקשה אביי גופי' לרבה בשלב  –למיפטר מקרבן שבועה אביי לנפשי' וכחש למה לי לי' תיקשי 

מן ונתן ילפינן דאינו ממון להורישו מבניו כבר ידענא לרבה דהיינו דכיון ד ת"ל וכחש בתמי' ת"ל ונתן

 דאינו ממון נמי לחיוב הודאה ולקרבן שבועה

 תוספות ד"ה הא עמד בדין חלק יב' דקרבן שבועה סוגיא 

דמשלם על פי עצמו כו' ולדבריו דרבה קא"ל בשלמא לדידי כו' עכ"ל בד"ה הא עמד בדין 

הא ודאי דלעיל דפריך ליה אביי לרבה מברייתא לא תקשי להו דמעיקרא מאי מיבעיא ליה 

לו  סדבכמה מקומות בתלמוד אשכחן כי הך סוגיין דהתלמיד מיבעיא ליה מרבו ורבו משיב

בהיפך אלא דהכא תקשי להו דאיהו גופיה ושוב איהו גופיה פריך ליה ממשנה או מברייתא 

פריך לעיל להיפך מברייתא ועוד נראה משום דאהך מתני' דשבועות גופיה קמיבעיא ליה 

לעיל תקשי להו הכא טפי דאם כן מאי פריך מינה השתא ותירצו דדוקא לדבריו דרבה פריך 

 :השתא ודו"ק

עמד בדין דמשלם על פי עצמו ב דמשמע ממשנה בשבועות אשראביי לרבה  איתיביה –המשך דגמרא  (1

 קרבן שבועה חייב 

דהקשה לעיל לרבה מפרש באופן שאינו מעניננו טעמא דלית להקשות קושיא זו לאביי גופי' תוספות  (2

 מברייתא דקתני דפטור מקרבן שבועה מחמת דכתיב וכחש

 מהרש"א  (3

 קשיא (א

i)  שמעון במשנה הגם  מהרש"א אשר יכול להיות דאביי מיבעיא לי' לרבה לשיטת ר'קבע  ה'בחלק

 דאביי גופי' יכול להיות דכבר ידע דאיכא למיפשט בעיא דילי' מברייתא 

ii) ולמה לא ניחא להו תוספות הכא אשר קשיא דמקשי לרבה קשה נמי לאביי  

חייב קרבן שבועה כשעמד בדין הגם דמדייק ממשנה דשבועות דאביי משום הכא קשה יותר  – תירוץ (ב

אביי דהך מתני' דשבועות גופיה ממשום דועוד  –דאביי גופי' הקשה להיפוך מכח ברייתא דוכחש 

 קמיבעיא ליה לעיל פריך מינה השתא
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 תוספות בא"ד דכל היכאחלק יג' דקרבן שבועה סוגיא 

ו' עכ"ל לכאורה עמדה בדין ובגרה ומתה דמינה כ כגוןבא"ד דכל היכא דמחייב ע"פ כו' 

קשה כיון דאביי לא דריש ונתן ליכא לפלוגי בין עמד בדין ומת אב דמיניה ירתי האחין 

שלה ובין עמדה בדין ובגרה ומתה דמינה ירית וכן פרש"י לרבה דלגבי דידה לא הוה שאני 

משאר קנסות כו' דמשעת העמדה בדין ממונא הוא כו' וא"כ לאביי דבשאר קנסות לאו 

ימא נמי דבעמדה בדין ובגרה ומתה דלאו ממונא הוא מ"ל ירושת אחין ממונא הוא נ

מאביהם ומ"ל ירושת האב מהבת ויש ליישב דלא דמי דירושת האחין מאביהם ה"ל מכח 

מי שבא לידו בהעמדת דין ע"י שהיה תחלתו בתורת קנס קודם העמדת דין אבל ירושת אב 

עמדת דין ומינה ירית האב וה"ל מהבת דגם לידה לא בא בתורת קנס רק בבגרותה אחר ה

 :ממון גמור לגבי האב ודו"ק

איכא חיוב לר' שמעון דבעמד בדין לשיטת רש"י אשר אביי נקט בפשיטות קבענו בו ה' ניהדר לחלק  (1

 לר' שמעון פטור בקרבן שבועהדיקא אלו לי' הורשה לבנים ומיבעי הודאה ו

קרבן שבועה  י מיבעי לי' בעמד בדין אלו איכאוניהדר לחלק ו' וחלק יא' בהם קבענו לתוספות אשר אבי (2

 ואשר אלו איכא חיוב הודאה איכא נמי הורשה לבנים דמאי שנא – הא בהא תליאדחיוב הודאה ו

 בו הבאנו שלבי סוגיין דלהלןחלק ז' וניהדר ל (3

מודינא לך דפטור מקרבן שבועה מדפטרי' רחמנא מוכחש וכי קאמינא דממונא הוי  –רבה  –שלב ד'  (א

 להורישו לבניו

לא אמר רבה דמורישו לבניו אלא בשאר קנסות אבל באונס לא מורישו לבניו  –רב יוסף  –שלב ו'  (ב

 מחמת דכתיב בי' ונתן לא זיכתה תורה לאב אלא משעת נתינה ד

כגון שעמדה בדין ובגרה למילף דפטור מקרבן שבועה מכל מקום איצטריך וכחש  –רבא  –שלב ח'  (ג

שלה דין ממון יש לו ואית בי' חיוב הודאה וכי מייתא היא ירית אביה זכות ממון  דבאופן זה זכותומתה 

 שלה ומורישה נמי לבניו

ממשנה דשבועות מוכח אשר בעמד בדין לר' שמעון איכא חיוב דמקשה אביי  –סוגיא שלב ט' בסוף  (ד

 הודאה וחייב קרבן 

ונתן דלימוד מן "ן ובגרה משום לרבה שאני לי' דין עמדה בדי– לביאור מימרא דרבא בשלב ח' רש"י (4

לקבל קנס  אביהאשר בגיני' שאני דין אונס משאר קנסות אין לו מקום אלא למילף אשר זכות  "לאביה

לקבל זכות  שלהלגבי זכות שעמדה בדין ובגרה היא גופה אבל  – אין לו דין ממון עד שבא לידואונס ל

 קנסות כשארממון יש לו  קנס לא כתיב ונתן ולכן זכות זה דין

 לביאור שלב ט'  תוספות (5

לאביי לא קשה מידי מן הך דמשנה בשבועות משום דאביי מציא מוקים לה בעמדה בדין ובגרה ומתה  (א

 קאמר אביי והכי  – דבגוונא זו חייב על פי עצמו וגם חייב שבועה

i)  ע"פ בכל קנסות אפילו עמד בדין אינו משלם מיבעי לי אלו נקיטנא דהא בהא תליא ודבשלמא לדידי

]דיש לו דין כל היכא שאני אתי שפיר ד –כדשמעינן מוכחש ופטור מקרבן שבועה לר' שמעון עצמו 

מיחייב נמי קרבן ודמיחייב ע"פ עצמו [ כגון עמדה בדין ובגרה ומתה דמינה יריתממון ואינו קנס 

 שבועהדכשעמד בדין חייב קרבן במשנה בשבועות ועל גוונא זו אתיא דיוקי' דר' שמעון  – שבועה
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ii)  אף על קית מן וכחש אשר אפילו בעמדה בדין ובגרה ומתה פטור מן קרבן שבועה ידדיאלא לדידך

דחייב קרבן שבועה כשעמד הך דמשנה בשבועות בה קתני לר' שמעון  גב דמיחייב בהודאתו תיקשי

 בדין

 מהרש"א (6

קנסות כו' לא שאני משאר בעמדה בדין ובגרה זכות לקבל קנס דכמו דפירש רש"י לרבה  –קשיא  (א

מיבעיא לי' לאביי דבשאר קנסות  וכמנימא נמי לאביי בהיפוך ד –דמשעת העמדה בדין ממונא הוא כו' 

ירושת אחין ה לי מ –לאו ממונא הוא ה בדין ובגרה ומתה בעמדכן לאו ממונא הוא יכול להיות דד

בעמדה בדין בת ירושת האב מהדיכול להיות דלאו ממונא הוא ולכן לא מוריש לבנים מה לי מאביהם 

 ובגרה ומתה 

ויש ליישב דלא דמי דירושת האחין מאביהם ה"ל מכח מי שבא לידו בהעמדת דין ע"י שהיה תחלתו  (ב

בתורת קנס קודם העמדת דין אבל ירושת אב מהבת דגם לידה לא בא בתורת קנס רק בבגרותה אחר 

 שלא כשאר קנסותממון גמור לגבי האב העמדת דין ומינה ירית האב וה"ל 

  .דף מג

חלק א'תוספות ד"ה לא בשאינה ניזונת   

דף מג עמוד א[ בד"ה לא בשאינה ניזונת פי' מן האחין אבל מן האב היתה ניזונת כו' ] 

עכ"ל וכגירסא זו פרש"י וק"ק לפי גירסא זו ופירושה דפריך מאי למימרא טפי הוי ליה 

לאחר מיתת האב מעשה להקשות דאמאי לא תני רבותא במתני' בניזונת אפילו מן האחין 

 :ידיה של האחין ואפשר שלזה כוונו לומר דגירסא שניה עיקר וק"ל

 מת האב הרי הן של אחין מעשה ידי' של בת שעשתה בחיי אביה –משנה  (1

מעשה ידי' שעשתה בחיי  משנה

 אביה

מת האב הרי הן של 

 אחין

 גמרא  (2

רש"י ושיטה א' של תוספות ברם  אביהית על ידי היתה ניזונאיירי בגוונא שאלו ואר לא מבבמשנה  (א

 הרי הן של אחיןגוונא זו ודדיקא ב היתה ניזונית על ידי אביהדאיירי כשנוקטין 

לרש"י ושיטה א'  משנה

 דתוספות

מעשה ידי' שעשתה בחיי 

 אביה

היתה ניזונת ע"י ו

 אביה

מת האב הרי הן של 

 אחין

 הרי הן של עצמה מעשה ידי' של בת שעשתה לאחר מיתת אביההא  –דיוק מן המשנה  (ב

וקמ"ל דאפילו הכי  אף כשניזונת מן האחין לאחר מיתת אבאיירי דמשנה מאי לאו דדיוק  – רב יוסף (ג

 של עצמה הןשעשתה לאחר מיתת אביה מעשה ידי' 

גופה" דמשנה לרש"י 
 ושיטה א' דתוספות

מעשה ידי' שעשתה בחיי 
 אביה

מת האב הרי הן של  ע"י אביה ניזוניתוהיתה 
 אחין

 דמשנה לרב יוסף דיוק

 "מאי לאו בניזונית"

שעשתה מעשה ידי' 

 לאחר מיתת אביה

אפילו כשהיתה ניזונת 

 על ידי אחין

 של עצמה

  גמרא לפי פירוש רש"י ושיטה א' דתוספותהמשך  (3

 בשאינה ניזונית מן האחין –לא  (א
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 שיטת רש"י ושיטה א' דתוספות

מעשה ידי' שעשתה בחיי  דמשנה פהגו 1
 אביה

מת האב הרי הן של  ניזונת ע"י אביהוהיתה 
 אחין

דיוק דמשנה לשיטת "לא  2

 דאינה ניזונת"

מעשה ידי' שעשתה 

 לאחר מיתת אביה

כשאינה ניזונת מן 

 האחין

 של עצמה

דמקשי  יפרש" וממאי למימרא"אי הכי ושיטה א' דתוספות גורסין בגמרא  ירש" – פירכא "דאי הכי" (ב

על  פשיטא היא מן האחיןאשר מעשה ידי' של עצמה כשאינה ניזונית  2בשורה דדיוק המשנה  – בגמרא

)פרטי שקלא וטריא זו אינה דמעשה ידי' לעצמה שקלא וטריא דגמרא לגבי עשה עמי ואיני זנך  סמך

אשר מעשה ידי' של אחין כשהיתה ניזונת ע"י אביה נמי  1בשורה דמשנה  פהואשר גו – מעניננו(

 פשיטא היא

להקשות דאמאי  ה לגמראטפי הוי למאי למימרא" מקום "ב – קשיא –אינה ניזונית בד"ה לא בשמהרש"א  (4

ואפשר  – 3כבשורה לא תני רבותא במתני' בניזונת מן האחין לאחר מיתת האב מעשה ידיה של האחין 

  עיקר)מבואר בחלק ב'( שלזה כוונו לומר דגירסא שניה 

 שיטת רש"י ושיטה א' דתוספות

ידי' שעשתה בחיי מעשה  דמשנהפה גו 1
 אביה

מת האב הרי הן של  והיתה ניזונת ע"י אביה
 אחין

דיוק דמשנה לשיטת "לא  2

 דאינה ניזונת"

מעשה ידי' שעשתה 

 לאחר מיתת אביה

כשאינה ניזונת מן 

 האחין

 של עצמה

מעשה ידי' שעשתה  אבל 3

 לאחר מיתת אביה

 של אחין כשניזונת מן האחין

 

בא"ד דאחר מיתת האבחלק ב' לא בשאינה ניזונת ד"ה ת  

בא"ד דאחר מיתת האב אית לן למידק דומיא דבחיי אב כו' עכ"ל דהדיוק לא בא אלא 

מגופיה ולית לן למידק אלא דומיא דגופיה וכיון דהדיוק איירי באינה ניזונת ע"כ דגופיה 

 :נמי איירי בהכי דאל"כ לא הוה הדיוק דומיא דגופיה ודו"ק

 כמבואר במהרש"א תוספות  (1

 2ת" משמעו אשר דיקא דיוק דמשנה בשורה יאשר "לא בשאינה ניזונבחלק א' שלא כשיטת רש"י  (א

סברי דאית ספרים שאני  – כשהיתה ניזוניתאיירי  1דמשנה בשורה  המשא"כ גופ תוניכשאינה ניזאיירי 

דמשנה מסתבר אשר גופה דמשנה נמי  הניזונית( מבוססת על גופ ה)דאיירי באינ 2דכיון דדיוק בשורה 

 איירי באינה ניזונית

 שיטת אית ספרים

דמשנה לשיטת  הגופ 1

 "לא דאינה נזונת"

מעשה ידי' שעשתה בחיי 

 אביה

כשלא היתה ניזונת 

 ע"י אביה

 של אחין

דיוק דמשנה לשיטת "לא  2

 דאינה ניזונת"

מעשה ידי' שעשתה 

 לאחר מיתת אביה

כשאינה ניזונת מן 

 האחין

 של עצמה

מעשה ידי' שעשתה  אבל 3

 לאחר מיתת אביה

 של אחין כשניזונת מן האחין

 ולכן נמי בקושיא דגמרא "אי הכי" לא גרסי "מאי למימרא" דאין קושייתן אשר גוף דמשנה פשיטא היא (ב

משקלא וטריא דעשה עמי ואינו זנך ודבקושטא מופרך  1אדרבה מייתי ראי' דהאי רבותא בשורה אלא 

 אלו לא היתה ניזונת על ידי אביה הרי הן של עצמה 1בשורה 
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 :מגדף 

 תוספות ד"ה שפצעה בפני'

דף מג עמוד ב[ בד"ה שפצעה בפניה וא"ת תקשי הך ברייתא לרב כו' עכ"ל אף על גב ]

דע"כ רב פליג אברייתא בהא דרב מוקי קרא דוהתנחלתם למעט אפילו מעשה ידיה מ"מ 

 :אשכחן דפליג רב אברייתא וק"ללענין פצעה בפניה אי הוה דאב לא 

  כמבואר ברש"יבדף מג. גמרא  (1

אמר רב כהנא מ"ט דכתיב והתנחלתם  מעשה ידיה לעצמה ת מן האחיןיא"ר יהודה אמר רב בת הניזונ (א

  ולא בנותיכם לבניכם מגיד שאין אדם מוריש זכות בתו לבנו אותם לבניכם אחריכם אותם לבניכם

ומילף דלאחר איירי דהוי של אב בחייו  שפצעה בפניהבחבלה בהאי קרא  –ברייתא למסקנא דגמרא  (ב

 מיתת אב הוי לעצמה

פצעה בפניה אית להו אשר ואם תאמר תקשי הך ברייתא לרב וריש לקיש דמשמע בהחובל ד –תוספות  (2

 בחיי האב לעצמה 

רב פליג אברייתא בהא דרב מוקי קרא דוהתנחלתם למעט אפילו כבר ידעינן דאף על גב דע"כ  –מהרש"א  (3

ולכן מקשי  –לענין פצעה בפניה אי הוה דאב ברם לא ידעינן מכבר דפליג אברייתא אף  –מעשה ידיה 

 דגמרא נמצא דפליג אברייתא אף לענין זה דרךתוספות דלפי 

 תוספות ד"ה טעמא דהשיאה

כו' טעמא דהשיאה וגירשה אחר שאירסה בד"ה טעמא דהשיאה כו' וריב"ן מוקי כולה 

כו' עכ"ל קשה לפירושו דהכי ה"מ תלמודא לדקדק מרישא טעמא דאירסה ונתארמלה 

אחר שאירסה וגירשה הא אירסה ונתארמלה אחר שאירסה ונתארמלה תו לא ה"מ למתני 

 :אפילו השיאה ראשונה ולמאן דאמר מזל גורם כמו שדקדק ר"י לפריב"ן ודו"ק

 – ולכן אשה שנתארמלה ב' פעמים קטלנית חשיבא ולא חזיא לאנסובי דבתרי זימני הוי חזקהרבי אית לי'  (1

 אית להו דבתלת זימני הוי חזקה ולכן לא הויא קטלנית עד שנתארמלה תלת זימנירבנן 

חולי שבא על ידי כלומר דקטלנית ממיתה לבעלה ע"י ) במסכת יבמות פליגי אמוראי אלו מעיין גרם (2

או דלמא  – מן הנשואין ונבעלהתרי זימני לית לה דין קטלנית אלא אם כן נתארמלה רבי לודלכן ( בעילה

 לא נבעלהאף על גב דמן האירוסין תרי זימני אית לה דין קטלנית אף בנתארמלה לרבי ודלכן  מזל גרם

 א דלהלן נכמבואר בריב"ן בתוספות דנה בגוומשנה  (3

 חלק ב' דסיפא שלב ד' א' דסיפא שלב ג' חלק חלק ב' דרישא שלב ב' חלק א' דרישא שלב א'

השיאה וגרשה )ולא  אירסה ונתארמלה אירסה וגרשה

קתני השיאה 

 ונתאמרלה(

 השיאה ונתארמלה

 תוספות  (4

 חלק א' דסיפאבדאתיא שפיר הא אליבא דרבי דאתיא כרבי משום מדייקי בגמרא דמשנה  שיטת ריב"ןל (א

חלק אלו בדהיינו )כמבואר בטבלא דלהלן( ד – להרמהשיאה ונתאקתני השיאה וגרשה במקום )שלב ג'( 

לא הוי מצי להשיאה וושלב ג'  'בשלב בקטלנית השיאה ונתארמלה כבר נעשית )שלב ג'( א' דסיפא 

 )שלב ד'( חלק ב' דסיפאב
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 חלק ב' דסיפא שלב ד' חלק א' דסיפא שלב ג' חלק ב' דרישא שלב ב' חלק א' דרישא שלב א'

)חד רמלה אירסה ונתא אירסה וגרשה

 גרם(זל זימנא אלו מ
ונתארמלה השיאה 

 )תרי זימני(
קטלנית היא ואסור לו 

  להשיאה

אכן תיקשי למאן דאמר מעיין גרם )ודלכן אירסה ונתארמלה בשלב ב' לא  – קושיית ר"י לשיטת ריב"ן (ב

 דהשיאה ונתארמלה)שלב ג'( למה לא מיתני בחלק א' דסיפא חשיב חד זימני( 

מזל גרם למה לא הוכיחו בגמרא דמוכרח כרבי דתרי זימני למאן דאמר לפירש ריב"ן קשה  – מהרש"א (5

לא קתני אירסה ונתארמלה דמוכרח דאלו כן היתה )שלב א'( הויא חזקה אף מהא דבחלק א' דרישא 

 )שלב ג'( קטלנית לרבי ולא מציא להנשא בחלק א' דסיפא 

 מיגבא תוספות ד"ה וסוגיא דמאימת מגבי חלק א' 

בד"ה ומיגבא כו' ואמאי ליבעי אי כל ארוסות טרפי ממשעבדי כו' עכ"ל לכאורה שרש"י 

הרגיש ליישב זה דבנשאת דוקא קמבעיא ליה אי גביא משעת אירוסין או נימא דמחלה 

לשיעבודא קמא לגבות מזמן הכתוב בכתובה וכ"כ מהרש"ל אבל ממה שפרש"י או דלמא 

ה ממשעבדי משמע דבארוסה נמי ולא נשאת עד שעת כתיבה דהוה מלוה בשטר לא טרפ

נמי קמבעיא ומה שפרש"י דהיא גופה מחלה לשיעבודא קמא ונתרצית בזמן הכתוב בשטר 

הכתובה כו' היינו דמעיקרא בשעת אירוסין נתרצית ומחלה לשיעבודא שלא לגבות 

ממשעבדי אלא מזמן הכתוב בשטר הכתובה וכן הוא הדעת נותן דאם לא נתרצית למחול 

בודא בשעת אירוסין למה תמחול עכשיו שיעבוד שהיה לה כבר משעת אירוסין ותו שיע

 :לא מידי ודו"ק

 הראשונה של אבלר' יהודה כתובה השיאה וגרשה השיאה ונתארמלה  –כמבואר ברש"י  משנה (1

 כמבואר ברש"י  גמרא (2

נתחייב לה  ןשל בעל הראשו אירוסיןרבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו הואיל ומשעת  –יהודה ' מ"ט דר (א

 אבל באירוסין שני לא זכה דמשנשאת לראשון פקעה זכותיה מינה –כתובה וזכה בה אב 

יהודה במארס את בתו כשהיא קטנה ובגרה ואח"כ נשאת שאין לאביה רשות בה  'ומודה ר –מתיב רבא  (ב

ב הראשונה של אאלא אי אתמר הכי אתמר  –אמאי ה"נ לימא הואיל ומשעת אירוסין זכה בהן האב  –

 כתובתה ברשותולא נכתב דבגרה קודם נשואין מה שאין כן  –נשואין בשעת הואיל וברשותו נכתבין 

 "ומגבא מאימת גביא" (ג

חזינן דלאו בתר אירוסין אזלינן אפי' לר"י כדקתני ומודה ר"י במארס את  לענין זכייה דאבכלומר  –רש"י  (3

 –מאימת טרפא ממשעבדי  מטרף לקוחותלענין  –אזיל נשואין בשעת בתו ובגרה כו' אלמא בתר כתיבה 

אז עד שעת כתיבה דלא טרפה או דלמא  דהא מההיא שעתא איחייב בתקנתא דרבנןמשעת אירוסין 

  מלוה בשטרנעשית 

 אמר רב אסי מן הנשואין  –מסקנא דגמרא  (4

 דהיא גופה מחלה לשעבודא קמא ונתרצית בזמן הכתוב בשטר הכתובה –רש"י  (5

לא פירש בקונטרס אי משעת אירוסין דהא מההיא שעתא איחייב ליה בתקנתא דרבנן או דלמא  –תוספות  (6

דיקא וקשה לר"י מדנקט מאימת גביא משמע ד –עד שעת כתיבה דהויא מלוה בשטר טרפא ממשעבדי 

כל  איחייב בתקנתא דרבנן אלו מחמת דמההיא שעתבנשואה בעי מאיזה זמן טורפת ואמאי ליבעי א

 אפילו לא נשאו בסוףממשעבדי ארוסות טרפי 

 מהרש"א  (7
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כל זמן שלא נשאת דטרפה לא מיבעיא לן דפשיטא דבארוסה לכאורה שרש"י הרגיש ליישב זה ד (א

בנשאת דוקא קמבעיא ו – שעתא איחייב לי' בתקנתא דרבנן יאמההמחמת דממשעבדי משעת אירוסין 

לשעבודא קמא ונתרצית בזמן מחלה  אשר (מדפרש רש"י למסקנא דרב אסילו אמרינן )כדליה א

או דלמא עד שעת כתיבה דהוה מלוה בשטר לא טרפה "אבל ממה שפרש"י  – הכתוב בשטר הכתובה

 לא נשאת נמי קמבעיא שדבארוסה בהיפוך משמע  "ממשעבדי

מוכרח דהאי דהא דמסקינן דמחלה לשעבודא קמא ונתרצית בזמן הכתוב בשטר הכתובה בדרך אגב דע ו (ב

מזמן אם כן נשאת אשר אז תיגבי ממשעבדי בשעת אירוסין על תנאי שיחול דיקא  מחילה עשתה מתחלה

הכתוב בשטר הכתובה וכן הוא הדעת נותן דאם לא נתרצית למחול שיעבודא בשעת אירוסין למה 

 תמחול עכשיו שיעבוד שהיה לה כבר משעת אירוסין

 תוספות בא"ד דאיסוגיא דמאימת מגבי חלק ב' 

משום דלא נכתבו ברשותו כו' דבשעת כתיבה מחלה לשיעבודא בא"ד דאי טעמא דמודה 

כו' עכ"ל מפירושם נראה דמשום דלא נכתבו ברשותו אית לן למימר דבשעת כתיבה מחלה 

לשיעבודא קמא וא"כ הוא קשה דמאי פריך רבא לעיל דאימא דבההיא דבגרה ואח"כ 

ונכתבו ברשותו  נשאת דלא נכתבו ברשותו מחלה לשיעבודא אבל במתני' דנשאת בקטנות

שפיר קאמרי הואיל ומשעת אירוסין זכה בהן האב ומשעת אירוסין הוא טורף דלא שייך 

 :למימר דמחלה בשעת כתיבה כיון דברשותו היה ויש ליישב ודו"ק

 שיטת ר"י בהא דמקשי בגמרא "ומגבא מאימת גביא"  – כמבואר במהרש"א המשך תוספות (1

יהודה במארס את בתו כשהיא קטנה  'מודה רהיינו טעמא "דדדקבע )כמבואר בחלק א'( רבא לככה בעי  (א

 נכתבו ברשותו דלא  משום" ובגרה ואח"כ נשאת שאין לאביה רשות בה

i)  'נמצא וקמא דמן האירוסין מחלה לשיעבודא  "דלא נכתבו ברשותו"דמשום אלו משמעות  –צד א

 דא קמא ובשעבאיהי גופה נמי לא גביא מידי ש

ii)  'איהי גופה גביא  תנמצא דמיה –דלא תקינו לאב זכיה בשלא נכתבה ברשותו או דמשמעו  –צד ב

  משעבודא קמא

צדקו רבה ורב לישני לקושיית רבא לעיל בחלק א' אשר לעולם לשיטת ר"י תיקשי  –המשך מהרש"א  (2

דלא נשאו בבגרות דלאח"כ בגוונא דומשעת אירוסין הוא טורף אלא שעת אירוסין זכה בהן אב מיוסף ד

אין לה כח מחילה מה שאין כן במשנה דאיירי בנשאו בקטנות ד –מחלה לשיעבודא קמא  ברשותונכתבו 

 אביה אכתי זוכה בכתובתה וטורף משעת אירוסיןולכן 

  .(בדף מד)והלכתא  ד"התסוגיא דמאימת מגבי חלק ג' 

בד"ה והלכתא כו' איכא לאוקמא בדכתב לה כו' דס"ד הואיל ומנה ומאתים שלו כו' 

לפ"ז דמאי פריך רבא לעיל מבגרה ואח"כ נשאת שאין לאביה רשות בה  עכ"ל ק"ק

כו' דהא כיון דכתובתה מנה ומאתים הוי שלו שפיר קאמר דמשעת אירוסין זכה בה 

 :ויש ליישב

 ניהדר לחלק ב'  (1

 דכתובה הראשונה של אביהודה  'דרמאי טעמא  (א
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דמשעת  –אירוסין זכה בהן האב  הואיל ומשעתהיינו טעמא דר' יהודה  –רבה ורב יוסף לישנא קמא ד (ב

נתחייב לה כתובה וזכה בה אב אבל באירוסין שני לא זכה דמשנשאת לראשון  ןשל בעל הראשו אירוסין

 פקעה זכותיה מינה

יהודה במארס את בתו כשהיא קטנה ובגרה ואח"כ נשאת שאין לאביה רשות בה  'ומודה ר –מתיב רבא  (ג

הראשונה של אב אלא אי אתמר הכי אתמר  –זכה בהן האב אמאי ה"נ לימא הואיל ומשעת אירוסין  –

 כתובתה ברשותולא נכתב דבגרה קודם נשואין מה שאין כן  –נשואין בשעת הואיל וברשותו נכתבין 

 .תוספות ד"ה והלכתא בדף מד (2

 בבבא מציעא איבעיא לן אלו ארוסה יש לה כתובה היכא דלא כתב לה (א

דהרי אלו כתב לה כתובה כתובה כשנתארסה  כתב להיירי היכא דלא אר' יהודה דלרבא מוכרח  – קשיא (ב

דר' הך ותיקשי הא דלא קובעין מ –אביה זכה בה שנתארסה הרי נכתבה בעוד שהיתה ברשותו ולכן כ

 אף בדלא כתב להמשנתארסה יהודה אשר יש לה כתובה 

 של עיקר כתובה םתילמנה ומא הבשעת אירוסין כתובבכתב לה איירי ר' יהודה  – תירוץ של רשב"א (ג

ומשמיענו ר' יהודה דלא אמרינן הואיל  נשואין כשכבר בגרהשעת לא כתב לה תוספת כתובה עד אבל 

 חייב לשלם נמי תוספת אף על גב דלא כתב להבאירוסין דבעל משלם מנה מאתים מחמת שכתב לה 

מנה ומאתים איירי דמשנה לגבי לישני ללישנא קמא לעיל לקושיית רבא  –לרשב"א  קשיא –מהרש"א  (3

בין אלו לאח"כ נשאו בקטנות או נשאו בבגרות מה שאין  משעת אירוסין זכה בהן אבדנכתבו באירוסין ו

כן תוספת כתובה דמודה בה ר' יהודה דאלו נשאו בבגרות ולא נכתבה אלא בשעת נשואין דלא זכה בה 

  אביה

  .דף מד

 תוספות ד"ה אימור אחולי

ר אחולי כו' קנה הנותן שדה אצל שדה הניתן כו' עכ"ל לאו דף מד עמוד א[ בד"ה אימו] 

דוקא הנותן דה"ה אדם אחר שקנה שדה אצל שדה הניתן לא יוכל המקבל לטעון בר מצרא 

שהרי אחליה לשעבודא מזמן הראשון וא"ת למה יש לנו לתלות שמחל בדבר שיש לו 

ן עכ"ל ע"ש הפסד כבר תירץ הרא"ש דשמא שמע שמסר הנותן מודעא על שטר הראשו

 :וק"ל

שיעבודי' דמקבל לכן נותן מתנה שכתב שני שטרי מתנה למקבל ביטל שטר שני את הראשון ו – גמרא (1

 מתחיל מזמן שטר שני

 תוספות (2

 שקיבל מתנהאיזו שיעבוד יש לו למקבל הרי לא שילם כלום ל –קשיא  (א

 תשובה (ב

i) בניסן  – 'במיצר שדה עומדת על שדה א' גוונא ד"שיעבוד" דמקבל משמעו זכות בר מצרא שלו ב

 באייר קנה נותן לשדה ב' מן איזו מוכר  – כתב נותן למקבל שטר מתנה על שדה א'

ii) 'אלו בסיון קיבל מקבל שטר שני אבל  החל בניסן הי' לו למקבל "שיעבוד" בר מצרא לקנות שדה ב

בר מצרא  לכן אבד זכותו –הי' לו מכח שטר ראשון לשיעבוד שמחל מקבל  לשדה א' מן הנותן

 לקנות שדה ב' אשר נמכרה באיירשהי' לו 
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לוקח אחר לשדה ב' מן איזו קנה איזו אשר באייר  גם כן בגוונאתוספות לאוקמי' יכולין היו  –מהרש"א  (3

 לו באייר 'לגבי מכירה זו שאינו לנותן אבד מקבל שיעבוד בר מצרא שלו שהידאף  – מוכר

 מהרש"אהמשך  (4

 חל לשטר א' הגם דמפסיד זכות בר מצרא שלותולין אשר מקבל מלמה  – שאלה (א

ונייחא לי'  דיכול להיות אשר מקבל שמע אשר נותן מסר מודעא לבטל שטר א' עיין ברא"ש – תשובה (ב

 למקבל למחול שיעבודו בשטר ראשון כדי שנותן יכתוב לו שטר שני אשר לגבי' לא ימסור נותן מודעא

  תוספות ד"ה והלכתא
 בסוגיא דמאימת מיגבי חלק ג' :דף מגמבואר ב

 :דף מד

 רש"י ד"ה מאן ימאן

דף מד עמוד ב[ בפרש"י בד"ה מאן ימאן במפתה הכתוב מדבר כו' ואונס ומפתה מהדדי ] 

גמירי כו' עכ"ל אולי שבא ליישב נמי כיון דבמפותה הכתוב מדבר היאך מרבה יתומה והרי 

יא דיתומה לענין אונס וכה"ג מחלה וקאמר דאונס ומפתה גמירי מהדדי ונ"מ בהאי ריבו

כתב בעל המאור אבל בס' מלחמות כתב לרבות יתומה קטנה אפילו במפותה דלית בה מחילה 

 :ולרבנן דפליגי עליה דר"מ וק"ל

קטנה לא מציא  –שלה  ומציא מחיל דאינלא אבל קנס של אביה  – שלה סמפותה מדעתה עבדה ומוחלת קנ (1

 אפילו קנס שלהמחיל 

 –תה דכתיב במפ על סמך ריבוי של "מאן ימאן" יש קנס של פיתוי ליתומה – "יגמרא כמבואר ברש (2

 ילפינן מפיתוי לאונס דאף באונס איכא קנס ליתומה דאונס ופיתוי ילפינן אהדדי ומחמת

 הרש"אמ (3

 מחלה קנסה שלה ודלית לה אב מפותה יתומה  – קשיא (א

עבדא מדעתה לא דבאונס  לה מקום דיקאיש אין הכי נמי אשר ריבויא דיתומה  – לפי בעל המאורתירוץ  (ב

 ויכול להיות אשר אף רש"י הרגיש בזה בהא דמדגיש אשר אונס ומפתה ילפינן אהדדי –מחלה ולא 

תירוצו של ברם  – לא מציא מחילדקטנה שהיא ריבויא מצי קאי למפותה יתומה  – תירוץ של רמב"ן (ג

ולא כר' מאיר דאית לי' התם דליכא  דאיכא קנס לקטנה כרבנן דאית להו בדף כטדיקא רמב"ן אתיא 

 קנס לקטנה

חלק א' תד"ה אם כן בישראל סוגיא דהורתה  

תוס' בד"ה אם כן בישראל כו' ת"ל מבישראל ואף על גב דלגבי מיתה כתיב מ"מ כו' עכ"ל 

לכאורה מי הכריחם לזה בתירוצם דהא לפי תמיהת רשב"א דנימא אהני ליה שלא ילקה 

כו' ע"כ אית לן למימר אף על גב דלגבי מיתה כתיב גמרינן מיניה לענין מלקות וכסף ויש 

א אסיק אכתי אדעתיה מיעוטא דבתולת ישראל לא הוה ליישב דלפי תמיהת רשב"א דל

צריך לראיה דע"כ בישראל אתי למעט נמי מלקות וכסף דאל"כ מנלן למעט קנס מדכתיב 

ומתה דאימא לענין קנס ומלקות דליכא מיעוטא כלל וחייב אפילו בהורתה ולידתה ]שלא[ 
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יתה מיעוטא בקדושה אלא דאצטריך ומתה לגופיה לרבות למיתה משום דאיכא גבי מ

דבישראל אלא ע"כ דמיעוטא דבישראל אתי נמי למלקות וקנס דהשתא שפיר מדמרבה 

מיתה ולא מרבה נמי קנס ומלקות ע"כ דאפילו בהורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה נמי 

אימעיט אבל השתא לפי תירוץ ר"י דאסיק אדעתיה דכתיב בתולת ישראל גבי מלקות וקנס 

לזה לראייה מדלקמן  אתי נמי למעט קנס ומלקות וע"כ הוצרכו אינו מוכרח לומר דבישראל

 :דגמרינן מינה ודו"ק

 אם אמת הי' הדבר – נתה באירוסיןיאשתו זאשר לאחר נישואין טוען משמעו ד "וציא שם רע"מבעל  (1

מילקא לקי ומשלם  אם שקר הי' הדבר – )"קרא דסקילה"( נבלה בישראלסקלוה ומתה כי עשתה וכתיב 

 (")"קרא דמאה כסף ישראלבתולת וענשו אותו מאה כסף כי הוציא שם רע על תיב כמאה כסף ד

 היתה הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה הרי זו בסקילה –משנה  (2

דאימעוט הורתה שלא בקדושה ולידתה  –בישראל נקטו דמדכתיב וסקלוה ומתה כי עשתה נבלה  –גמרא  (3

שהורתה שלא בקדושה ולידתה  מנא הני מיליבקדושה בין מסקילה בין מן מלקות ומאה כסף ולכן מקשי 

 (כי עשתה נבלה בישראל ומתהוסקלוה ) "ומתה"כתיב  קראבהך ד יש לקישאמר ר – בקדושה בסקילה

מאה משלמי ולקי מילקא נתרבו נמי אשר נימא דאי הכי  – לרבות הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה

 – לסקילה ואימא לרבות הורתה ולידתה שלא בקדושה – למיתה נתרבתה ולא לקנס "ומתה"כתיב  –סלע 

 בישראל מאי אהני ליה ם כןא

שלא בקדושה ולידתה הורתה למיתה לא מרבה אשר "ומתה" למה אמרי  – קושיית רשב"א –תוספות  (4

אפילו להורתה שלא בקדושה למעט קנס ומלקות הרי אהני  – אהני לי'""דאי לאו הכי בישראל מאי 

 ולידתה בקדושה 

 הקדמה להמשך תוספות (5

אשה אשר הורתה שלא בקדושה בין אשה שהורתה ולידתה שלא בקדושה בין "בתולת גרים" משמעו  (א

 ולידתה בקדושה

לת ישראל ולא בתולת "בתודרשינן מאה כסף מן "בתולת ישראל" דכתיב בקרא ד – ברייתא דתני אמי (ב

 אפילו להורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושהדליכא קנס ומלקות גרים" ללמד 

 לקושיית רשב"אתירוץ ר"י  – תוספות (6

מאה בקרא ד)מבתולת ישראל כבר דסקילה( בקרא ד)בישראל ן ממלקות קנס ולא איצטריך למעוטי  (א

אמרי בגמרא אשר הורתה ולידתה שלא ולכן שפיר  – "ולא בתולת גרים"דדרשינן  ממעטינן להוכסף( 

 בסקילה דאימעוט מן "בישראל" דאי לאו הכי בישראל מאי אהני לי'אינה  הבקדוש

 בדרך אגב תדע (ב

i) בקרא דמאה בתולת ישראל דרוש ל ריש לקישאי לאו תירוץ זה היינו מקשים למה איצטריך ד(

י מצינן למילפה מן מלקות להורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה הרקנס וללמד דליכא כסף( 

 –מלקות מן בישראל דכתיב בסקילה קנס וואל תאמר דליכא למילף  –דכתיב בסקילה בישראל 

אינן  דרב אחא בר אבא)פרטי מימרא  בא להלן משמע דילפינן אהדדידהרי ממימרא דרב אחא בר א

 מעניננו(

ii) ללמד דכתיב במאה כסף ל בתולת ישראלדרוש דאיצטריך אתיא שפיר דר"י צו ברם לפי תירו(

כדי להסיק דמוכרח אשר בישראל דליכא קנס ומלקות להורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה( 

מאי אהני בישראל שלא בקדושה דאי לאו הכי ולידתה אתיא למעט סקילה להורתה דכתיב בסקילה 

  לי'
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 מהרש"א (7

בר רבא למיפק דילפינן  למיסמך על הך דרב אחאבתירוצו לקושיית רשב"א הוצרך ר"י למה  – קשיא (א

מכל כתיב דבישראל גבי סקילה אף על גב בקושייתו נקט דאית לן למימר דגופי' הרי רשב"א  – אהדדי

  מלקות וכסףמקום אימעוט מיני' 

 תירוץ (ב

i) מובן לקנס ומלקות לפי תמיהת רשב"א דלא אסיק אדעתיה מיעוטא דבתולת ישראל אין הכי נמי ד

אפילו מלקות וכסף סקילה וגם אתי למעט קרא דסקילה( )בע"כ בישראל דנקט רשב"א אשר 

)ואשר לכן איצטריך ומתה לרבות סקילה להורתה שלא  דתה בקדושהבהורתה שלא בקדושה ולי

דאם כן בישראל מאי לסקילה לידתה שלא בקדושה מרבינן בקדושה ולידתה בקדושה אבל לא 

רשב"א ו אסיק דאל –( וגם לא מרבינן קנס ומלקות משום דלמיתה נתרבתה ולא לקנס אהני לי'

לא הי' אדעתי' דבתולת ישראל ממעט קנס ומלקות אפילו להורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה 

אפילו להורתה שלא בקדושה ולידתה למעט קנס ומלקות אשר "בישראל" אהני לי' רשב"א מקשה 

 בקדושה

ii)  מלקות אינו מוכרח קנס ואבל השתא לפי תירוץ ר"י דאסיק אדעתיה דכתיב בתולת ישראל גבי

 ן הך דרב אחא בר אבאלראייה מך ר"י למעט קנס ומלקות וע"כ הוצרנמי מצינן בישראל מן לומר ד

בד"ה הא לאוסוגיא דהורתה חלק ב' בא"ד ולא תיקשי   

' דהא לא ילפינן מהדדי עכ"ל ודברי בא"ד ולא תקשי נמי אמאי אצטריך בתולת ישראל כו

דגמרינן מהדדי וכתב מהרש"ל שכתבו לעיל וכאן לעיל ר"י דלעיל סותרין זה שכתב 

לרווחא דמלתא ע"ש והוא דחוק ויותר נ"ל דוהשתא א"ש כו' שכתבו התוס' לעיל אינן 

 :דברי ר"י ודו"קמ

 סוגיא דהורתה חלק ג' תד"ה המוציא

מבת ג' יש לה קנס כו' עכ"ל היינו קנס דאונס ומפתה בד"ה המוציא שם רע כו' פחותה 

 :דהתם לא כתיב מיעוטא דבישראל וק"ל

הא לאו הכיד"ה סוגיא דהורתה חלק ד' ת  

בד"ה הא לאו כו' ל"ק מידי לרבנן מנ"ל דמחייבי סקילה בבא על הקטנה כו' עכ"ל הכי 

י סקילה בבא על אמרינן בפרק ארבע מיתות לרבנן דמחייבי קנס באונס ומפתה מחייבי נמ

קטנה מאורסה ורצה לומר אי הוי איירי קרא בבת עונשין דוקא לגבי חיוב דידיה לענין קנס 

דמאה כסף משום דגמרינן ליה ממיתה או דקרא איירי בגדולה דוקא היאך מחייבי ליה רבנן 

סקילה לדידיה בבא על הקטנה אלא ע"כ דאית לן למימר דלגבי חיוב דידיה לא איירי קרא 

א בגדולה אלא דפריך דע"כ משום חסרון ה' אינו מבוטל משמעות נערה דהוי גדולה דוק

 :ומשני אלא כאן נערה הא כ"מ כו' ללמד בעלמא כגון באונס ומפתה ודו"ק

פטור שנאמר ונתנו לאבי הנערה נערה מלא דבר  אמר ריש לקיש המוציא שם רע על הקטנה –גמרא  (1

הוה אמינא אפילו קטנה  הא לאו הכי (מלא)דכתיב בה הנערה מתקיף לה רב אחא בר אבא טעמא  – הכתוב

אל פתח בית  )חסר( והוציאו את הנער)חסר( הא כתיב ואם אמת היה הדבר הזה לא נמצאו בתולים לנער 

אפילו )חסר( הא כל מקום שנאמר נער )מלא( אלא כאן נערה  –אביה וסקלוה וקטנה לאו בת עונשין היא 

 קטנה במשמע



 

 

 

 

 

25 

אלא האי דכתיב מלא לא ללמד על עצמו בא ולהוציא את הקטנה דבלאו הך  –ן נערה כו' אלא כא –רש"י  (2

דרשא אמעיטא לה קטנה כדאמרינן דלאו בת עונשין אלא ללמד בא על כל נערה שבתורה שכתובין חסר 

כתיב )דהרי אינה בת עונשין( כאן שאי אפשר בקטנה  –כאן נערה  –לומר שאף הקטנה במשמע והכי יליף 

 הא למדת שכל מקום שנכתב חסר אף הקטנה במשמע כגון באונס ומפתהמלא 

 לביאור אתקפתא דרב אחא בר אבא – כמבואר במהרש"אתוספות  (3

 האם כיוון רב אחא בר אבא באתקפתא דידי' לריש לקיש להסיק –שאלה  (א

i)  פטור המוציא שם רע מחמת "דילפינן קנס ממיתה" דהיינו דכל היכא )מלא( אשר אף בלא הנערה

 לא מחייב אשה מיתה )אם אמת הי' הדבר( לא מחייב האיש בחיוב דידי' )אם שקר הי' הדבר( ד

ii) כל דינין דבפרשה אין נוהגין אלא בגדולה בגדולה הואיל דקרא איירי ד או 

אית להו דתנאי הם( )רבנן דרב אחא בר אבא אשר ודאי סליק אדעתי' לא יתכן דהרי  –תשובה  (ב

 בסקילה ולא מיפטר מחיוב דידי'קטנה בסנהדרין אשר הבא על מאורסה 

נער אלו הוה כתיב הא  )מלא(נערה ונתנו לאבי ההכי פריך טעמא דכתב רחמנא  באא אלא רב אחא בר (ג

משמעות נערה  מבוטלאפילו קטנה במשמע והיינו משום דכיון דלא כתיב ה"א  וה אמינאה)חסר( 

והא כתיב אם אמת וגו' וקטנה לאו בת עונשין היא ואפ"ה כתב נער  –גדולה היינו  ומשמעפשטות ד

 אלמא משום חסרון ה"א אינו מבוטל משמעות נערה דהוי גדולה (חסר)

ובההיא דנערה מאורסה כתיב נער חסר ורבנן אכן ס"ל דנער  –ומשני לריש לקיש כדמפרש רש"י לעיל  (ד

 חסר אף קטנה במשמע

 תוספות ד"ה הא כל מקום

מקום כו' נימא לר"מ דוקא באונס ומפתה דגלי קרא גלי אבל בכ"מ נדרוש  בד"ה הא כל

כו' עכ"ל סמכו עצמם אהא דפרק ד' מיתות דאמרינן לרבי מאיר דליכא סקילה לבא על 

 :הקטנה וק"ל

  .דף מה

 תוספות ד"ה אמר רבא

ד"ה אמר רבא כו' ואילו מוציא ש"ר כה"ג שזינתה אחר נישואין כו' והשתא א"ש הא 

קט בברייתא באו לה עדים בבית חמיה כו' עכ"ל ק"ק דלפירושו נמי תקשי לפלוג דלא נ

בדידיה לאסוקי לעיל באו לה עדים בבית חמיה שזינתה תחתיו והוציא שם רע סוקלין אותה 

על שער העיר ולא ה"ל למנקט במציעתא באו לה עדים בבית אביה כו' ויש ליישב דניחא 

 :בית אביה ודו"קליה למיפלג וליתני כולה בזינתה ב

 כללים (1

שזינתה  ה או נשואהבוגרת מאורס –– נשואה שזינתה בחנקנערה  – מאורסה שזינתה בסקילהנערה  (א

 בחנק 

טוען בעל ומברר בעדים לאחר נישואין דדיקא בגוונא אשתו בסקילה  "מוציא שם רע" לשיטת תוספות (ב

טוען לאחר נישואין דבגוונא אשתו בסקילה אף  לשיטת רבינו שמואל – אשר אשתו זינתה באירוסין

דבגוונא נמצא ו – לולחופה בדאכתי לא נבעלה  שנכנסה לאחראשר אשתו זינתה בעל ומברר בעדים 
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אז  ונבעלה לבדאכתי לא זינתה לאחר שנכנסה לחופה אשתו אשר לאחר נישואין מברר בעדים דבעל 

 בסקילהתידון לרבינו שמואל  – תידון בחנק כדין נשואה שזינתהלתוספות 

אשה השתא  –כדאמרן  קבענו דבהוצאת שם רע איצטריך שיטעון בעל לאחר נישואין אשר אשתו זינתה (ג

לאחר שנבעלה אלו היתה מזנה ו תוספותלשיטת לאחר נישואין היתה מזנה אלו זו היתה נידונית בחנק 

דלגבי הוצאת שם דינה בסקילה מוכרח כן וכיון דאף על פי  – לשיטת רבינו שמואל לאחר נישואין לו

 רע לא אמרינן מדאשתני דינא אישתני קטלא

תידון בסקילה ולא בחנק באו עדים נתבגרה לפני שלאשה שזינתה לפני שנתבגרה ולגבי הוצאת שם רע  (ד

 אישתני קטלא"( כיון דאלו זינתה עכשיו בבגר היתה נידונת בחנק) גופה"מדאשתני  דלא אמרינן –

 דבלי הוצאת שם רעהיינו בגוונא לתוספות בין לרבינו שמואל(  "נערה מאורסה" שהיא בסקילה )בין (ה

 – כלומר לאחר נישואיןברם אלו באו הני עדים בבית חמיה  – מעידים עדים אשר זינתה באירוסין

מה שאין כן  – אמרינן מדאישתני דינא אישתני קטלאמאורסה  נערהמחמת דב תידון בחנקלתוספות 

 לגבי נערה מאורסה לא אמרינן מדאישתני דינא אישתני קטלא דאף רבינו שמואל דתידון בסקילהל

 דלגבי דידה אכן אמרינן –תידון בחנק ולא בסקילה  שנתבגרה לפני שבאו עדיםברם לנערה מאורסה  (ו

 אישתני קטלא"( כיון דאלו זינתה עכשיו בבגר היתה נידונת בחנק) גופה"מדאשתני 

ברם לרבינו  –בפתח בית אביה בהוצאת שם רע אשר אשתו זינתה באירוסין לכולי עלמא סוקלין אותה  (ז

סוקלין אותה  נבעלהבדאכתי לא זינתה לאחר שנכנסה לחופה שמואל בהוצאת שם רע לשיטתו בגוונא ד

 בפתח בית אביהולא בשער העיר 

  בפתח שער העיראותה סוקלין נערה מאורסה  (ח

 בלא דלהלןכבט ברייתא דשילא (2

תידון בסקילה  בעל שהוציא שם רע לאחר נשואין ובאו לה עדים בבית חמי' דזינתה באירוסין – רישא (א

 ז'כלל ג' וכלל  –בפתח בית אביה 

לא הוציא בעל שם רע ובאו עדים בבית אביה אשר זינתה באירוסין סוקלין אותה בשער  – מציעתא (ב

 ח'ה' וכלל כלל  – העיר כדין נערה מאורסה

תידון בחנק דבדין  לא הוציא בעל שם רע והעידו עדים לאחר שבגרה אשר זינתה באירוסין – סיפא (ג

 'וכלל  – נערה מאורסה אמרינן מדאישתני גופה אישתני קטלא

 טבלא א' – ברייתא דשילא

האם נתבגרה  אשר זינתה מתי באו עדים   

 כשבאו עדים

דין לשיטת רבינו  דין לשיטת תוספות

 שמואל

בבית חמי' לאחר  מוציא שם רע רישא

שנשאת דכבר 
 אישתני דינה

סקילה בבית אביה  לא  באירוסין

דלא אמרינן 
 דאישתני קטלא

סקילה בבית אביה 

דלא אמרינן 
 דאישתני קטלא

בבית אביה דלא  נערה מאורסה מציעתא

 אישתני דינה

 סקילה בשער העיר סקילה בשער העיר  לא באירוסין

בחנק דאמרינן  כן ואישתני גופה  אופןבכל  נערה מאורסה סיפא

דאישתני גופה 

 אישתני קטלא

בחנק דאמרינן 

דאישתני גופה 

 אישתני קטלא

 תוספות  (3

כבטבלא ב' דהיינו  לפלוג וניתני בדידה –כדי להציג אופן חנק בסיפא  –' בכלל הקשיא לשיטת תוספות  (א

בסיפא נערה מאורסה שאני  ם רעבהוצאת שאיירי בעוד דרישא אבל  – שבאו עדים בבית חמי'בגוונא 

 תידון בחנק דאישתני דינא אישתנא קטלאד
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 טבלא ב'

האם נתבגרה  אשר זינתה מתי באו עדים   
 כשבאו עדים

דין לשיטת רבינו  דין לשיטת תוספות
 שמואל

בבית חמי' לאחר  מוציא שם רע רישא

שנשאת דכבר 
 אישתני דינה

סקילה בבית אביה  לא  באירוסין

 דלא אמרינן
 דאישתני קטלא

סקילה בבית אביה 

דלא אמרינן 
 דאישתני קטלא

בבית חמי'  נערה מאורסה סיפא 

 דאישתני דינה

בחנק דאמרינן  לא באירוסין

 דאישתני קטלא

סקילה בשער 

העיר דלא אמרינן 

 דאישתני קטלא

נערה אף  לרבינו שמואל אשר' בכלל הדהרי קבענו  אשר לשיטת רבינו שמואל לא קשה מידי שים לב (ב

דאף לנערה מאורסה לא אמרינן דאישתני דינא אישתני  מאורסה תידון בסקילה בבאו עדים בבית חמי'

 קטלא

 מהרש"א (4

להציג אופן במציעתא אשר סוקלין לאשה בשער ד מצינו להקשותאכתי שמואל לרבינו אף  –קשיא  (א

בבית  םובאו עדיבדליכא הוצאת שם רע גוונא להציג בטבלא א' לעיל איצטריך לברייתא למה  העיר

מציא למיפלג בעוד ד – (בהוצאת שם רע ובאו עדים בבית חמי'איירי שלא כרישא דדהיינו )אביה 

ברם העידו אשר זינתה  הוצאת שם רע ובאו עדים בבית חמי'דבגוונא להלן ג' בטבלא כולמיתנה בדידה 

 'חכבכלל  רדלרבינו שמואל סוקלין אותה בשער העי תחתיו לאחר שנכנסה לחופה ולא נבעלה

 טבלא ג'

האם נתבגרה  אשר זינתה מתי באו עדים   

 כשבאו עדים

דין לשיטת רבינו  דין לשיטת תוספות

 שמואל

בבית חמי' לאחר  מוציא שם רע רישא
שנשאת דכבר 

 אישתני דינה

סקילה בבית אביה  לא  באירוסין
דלא אמרינן 

 דאישתני קטלא

סקילה בבית אביה 
דלא אמרינן 

 דאישתני קטלא

בבית חמי' לאחר   מוציא שם רע מציעתא

שנשאת דכבר 

 אישתני דינה

לאחר שנכנסה 

 לחופה ולא נבעלה

סקילה בשער  בחנק לא 

 העיר

 בין לרישא בין למציעתא באופן דהעידו עדים שזינתה באירוסין  יעדיף לה לגמרא לאוק – תירוץ (ב

 :דף מה

רש"י ד"ה והוא שבעל סוגיא דהוא שבעל חלק א'   

בד"ה והוא שבעל כראב"י כו' לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו ומלקות בפרש"י 

דמוציא ש"ר חידוש כו' עכ"ל דבעל נמי לאו שאין בו מעשה הוא בעבירה שהוא מוציא 

ש"ר ואפ"ה לוקין עליו מויסרו דחידוש הוא ולא גמרינן מיניה בעלמא כדאמרינן בפ"ק 

שכור עדים אמאי קרי ליה לאו שאין בו דמכות מיהו ק"ק לר"י דס"ל דאינו חייב עד שי

 :מעשה דהא ע"י מעשה שנותן שכר לעדים נעשה העבירה ודו"ק

 מוציא שם רע( אלא כשבעלדיני לא נאמרו דברים האלה ) –ר' אליעזר בן יעקב  –ברייתא א'  (1

 – תנו רבנן המוציא שם רע לוקה ונותן מאה סלע רבי יהודה אומר ללקות לוקה מכל מקום –ברייתא ב'  (2

 מאה סלע בעל נותן לא בעל אינו נותן

  רש"יבמהרש"א לגמרא לאיכא דאמרי כמבואר  (3

 דלא נאמרו דיני מוציא שם רע אלא כשבעל רבנן ור' יהודה תרוייהו סבירא להו כר' אליעזר בן יעקב  (א

  רע דעיקרו הוצאת דבריםמוציא שם בעילה לא מיקרי מעשה לגבי  (ב



 

 

 

 

 

28 

חידוש הוא דמלקות דמוציא שם רע שאני ו אין לוקין עליולמא בעלאו שאין בו מעשה קסבר דתנא קמא  (ג

 היכא דבעל ואיתנהו דיני מוציא שם רעולכן מילקא  ומויסרו אותו נפקא

שלו לאו בדין מוציא שם רע תליא דמלקות בעל מכל מקום אפילו כשלא יהודה אומר ללקות לוקה  'ר (ד

 אפילו בעלמא  לוקין עליוולאו שאין בו מעשה הוא משום אזהרת לא תלך רכיל אלא 

 מהרש"א (4

למה פירוש רש"י דהוי לאו שאין בו מעשה דס"ל דאינו חייב עד שישכור עדים  .' יהודה בדף מוק"ק לר (א

 שנותן שכר לעדים נעשה העבירההרי אפילו כשלא בעל אית בי' מעשה דהרי דיקא כ

 תוספות ד"ה ללקות סוגיא דהוא שבעל חלק ב' 

ונראה לר"ת דלוקה היינו מכות מרדות לכ"ע והא כו' עכ"ל  בד"ה ר"י אומר ללקות כו'

מיהו אין זה מספיק דאף לפירוש ר"ת אכתי המקשה דלא אסיק אדעתיה לומר דלוקה מ"מ 

היינו מכות מרדות ע"כ הא דלוקה אפילו בלא בעל היינו משום לא תלך רכיל תקשי ליה 

ידע הא דאסיק לקמן  כל הני קושיות שהקשה ר"ת ויש ליישב בקצת דהמקשה הכא לא

 :אזהרה למוציא שם רע משום לא תלך רכיל והא דלמדנו יסרו מויסרו כו' ודו"ק

דמלקות מכל מקום אפילו כשלא בעל" משמעו לוקה ניהדר לחלק א' להא דפירש רש"י לר' יהודה אשר " (1

 וקין עליוולאו שאין בו מעשה להוא משום אזהרת לא תלך רכיל שלו לאו בדין מוציא שם רע תליא אלא 

 אפילו בעלמא

וסבר רבי יהודה ללקות לוקה מ"מ והתניא רבי יהודה אומר בעל לוקה  –המשך דגמרא כמבואר ברש"י  (2

 ררב פפא אמ מכת מרדות דרבנןר' יהודה היינו לוקה דקאמר  לא בעל אינו לוקה אמר רב נחמן בר יצחק

ומפרש רש"י אשר רב פפא אית לי' דלוקה  –דמאה סלע קאמר  ממון "לא בעל אינו לוקהלוקה בעל "מאי 

 מלקות דאורייתא

 תוספות  (3

דלקמן )קשיא א'( אין נראה לר"ת  מכל מקוםללקות לוקה פירוש רש"י בחלק א' להא דאמר ר' יהודה  (א

מנלן ומסיק מלא תלך רכיל משמע דלא מהני אלא לאזהרה אבל לא  ם רעבעי הש"ס אזהרה למוציא ש

)קשיא ג'( כל אדם שמחרף אשתו מזנות לילקי מלא תלך רכיל ועוד הקשה ר"י )קשיא ב'( למילקי ועוד 

 דאי לוקה מלא תלך רכיל לרבי יהודה אמאי צריך ויסרו 

לא לבד לרב נחמן בר  –היינו מכת מרדות כשלא בעל אפילו לוקה הא דאמר ר' יהודה דונראה לר"ת ד (ב

דהוא דין מוציא שם רע וחידוש  אותו והיכא שבעל אכן לוקי מטעם ויסרו – יצחק אלא אף לרב פפא

 הוא במוציא שם רע דלוקה הגם דהוי לאו שאין בו מעשה

 מהרש"א (4

 קשיא (א

i)  מחמת דבמכות מרדות קיימינן  (כשלא בעלמכל מקום )אפילו הא דקבע ר"ת אשר לר' יהודה לוקה

 ורב פפא לא פירוש כן אלא לרב נחמן בר יצחק 

ii)  כל מקום דר' יהודה" דלוקה מ"לא אסיק אדעתיה לומר דדלא משני ר"ת כלום להוה אמינא ונמצא

תקשי וכמו שפירש רש"י ע"כ הא דלוקה בלא בעל היינו משום לא תלך רכיל והיינו מכות מרדות 

 ליה כל הני קושיות שהקשה ר"ת 
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המקשה הכא לא ידע הא דאסיק לקמן אזהרה ת קושיות א' וג' מצינו ליישב אשר ויש ליישב קצת דמיה (ב

 רע משום לא תלך רכיל והא דלמדנו יסרו מויסרו כו'למוציא שם 

 בא"ד אף על גבסוגיא דהוא שבעל חלק ג' תוספות 

בא"ד ואף על גב דלר"י בעלמא לאו שאין בו מעשה כו' הכא שאני דגלי קרא דלא לקי 

אלא דוקא כשבעל כו' עכ"ל וכן צ"ל גם לפ"ה אליבא דרב נחמן אלא דלפי' ר"ת צ"ל כן 

 :גם לרב פפא וק"ל

ואף על גב דלרבי יהודה בעלמא לאו שאין בו מעשה  –לביאור שיטת רבינו תם המשך דברי תוספות  (1

 הכא שאני דגלי קרא דלא לקי אלא דווקא כשבעל בלא בעלמדאורייתא לוקין עליו ואפ"ה לא לקי 

 מהרש"א (2

רושי בעל לא לקי אלא מכות מרדות איצטריך לפשלא דהיכא בר יצחק אף לרש"י אליבא דרב נחמן  (א

הגם דאית לי' בעלמא דלאו  ככה לנמק הא דלר' יהודה לא לקי מצד לא תלך רכיל אפילו כשלא בעל

  שאין בו מעשה לוקין עליו

לרש"י מיהת ניחא לרב פפא דס"ל דאכן לוקה מכל מקום מדאורייתא אפילו כשלא בעל והא דקתני אבל  (ב

נקט אשר אפילו לרב פפא לא לקי דרבינו תם למה שאין כן  – ןאינו לוקה היינו דלא משלם ממו

 לרב פפאגם מדאורייתא כשלא בעל צריכין לפרש ככה 

 תוספות ד"ה סוקלין אותו

תוס' בד"ה סוקלין אותה על פתח שער העיר ההיא היינו עיר שסרחה בו כו' עכ"ל כך היה 

הגירסא לפניהם שער העיר ההיא ופירשו דההיא ר"ל עיר שסרחה בו וכדגמרינן לקמן 

מיהו שער העיר גופיה במוציא ש"ר נמי ילפינן מע"ז דלא כתיב שער העיר אלא מע"ז 

בנערה המאורסה שזינתה בבית אביה ולא ילפינן מיניה מוציא שם רע דאל"כ לא הוה 

אצטריך למילף פתח מפתח ופתח משער דמשכן אלא שער משער דע"ז וכה"ג כתב 

 :מהרש"ל ודו"ק

שם רע כתיב דסוקלין אותה בהוצאת  – סוקלין אותה "בשעריך"נערה מאורסה שזינתה כתיב דב –כללים  (1

בעבודה זרה סוקלין  – אבל לא כתיב איפה סוקלין אותה היכא דלית לה פתח בית אב "על פתח בית אביה"

 אותו על שער שעבד בה

 וגמרא כמבוארין בתוספות ומהרש"א אבריית (2

 שער העיר ההיא שסרחה בו קלין אותה על פתחבמוציא שם רע אלו לית לה פתח בית אב סו (א

פתח מפתח למוציא שם רע מן פתח בית אביה לפתח  ינןגמרו במשכן כתיב "שער"ד והיינו טעמא (ב

דשם סוקלין אותה היכא דלית לה פתח בית אב  ולכן דנין כאלו כתיב נמי שער במוציא שם רע המשכן

 ינו שער העיר שסרחה בההיא שער היגמרינן מן שער דעבודה זרה ל"שער" דמוציא שם רע דהושוב  –

 מהרש"א  (3

למילף שער איצטריך מן נערה מאורסה דאם כן לא בבנין אב מוכרח דלא גמרינן שער למוציא שם רע  (א

למוציא שם רע מן פתח פתח וכו' וכדי למילף עיר שסרחה מספיק הי' למילף שער דהוצאת שם רע 

 ילפינן לה בבנין אב מן נערה מאורסה( משער דעבודה זרההוי )ד
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משום דאינן גמרינן שער למוציא שם רע מן נערה מאורסה ומבואר במהרש"ל דאכן היינו טעמא דלא  (ב

שאני נערה מאורסה דסוקלין אותה בשער אפילו בדאית לה פתח בית דומין בעניניהם וליכא בנין אב ד

 אביה

 תוספות ד"ה ללקות ובא"ד אף על גב
 מבואר בסוגיא דהוא שבעל חלקים ב' וג'

  .דף מו

 תוספות ד"ה בשלמא

דף מו עמוד א[ בד"ה בשלמא לראב"י כו' וי"ל דסבר דלא מחייב אלא א"כ העיז כו' ] 

עכ"ל ר"ל דאיירי שהוכחשו העדים ע"י כיחוש גמור או שהוזמו אלא דגזירת הכתוב הוא 

 :דאפילו הכי לא מיחייב הבעל אא"כ העיז פניו כו' ודו"ק

אשר עדים אינו חייב מאה סלע ואינו לוקה אלא אם כן הביא מי שהוציא שם רע  –. ברייתא א' בדף מו (1

 הוכחשו או הוזמו

 פרשת מוציא שם רע לא נאמרה אלא כשבעל – לר' אליעזר בן יעקב .ברייתא ב' בדף מו (2

 בשלמא לר"א בן יעקב היינו דכתיב ופרשו השמלה –גמרא  (3

"כ מה תועלת יש בפרישת בשיש עדים שזינתה איירי א מטעם שאינו מעניננותימה דע"כ  – תוספות (4

השמלה דפשיטא דלא מיתכחשי עדים בשביל כך דיש לתלות שהנואף הטה וי"ל דסבר דלא מיחייב אלא 

אם כן העיז פניו לשנות הידוע שמחציף להראות השמלה בלא בתולים לבית דין ונמצא שקרן שהיא מלאה 

  דם

באופן שהעיז בעל להביא עדים אשר אפילו דאשמועינן קרא לתיא אתוספות רצונם לומר ד – מהרש"א (5

 מ"מ לא משלם קנס אלא אם כן חציף נמי כולי האי למיטען בשקר דלא הוי דם בשמלה הוכחשו או הוזמו

 :דף מו

תוספות ד"ה ואימא לדידה לדידה חלק א'  אסוגיא דאימ  

בד"ה ואימא לדידה כו' אי לאו הוה שום משמעות מויצאה חנם שיהא כו' עכ"ל והא נמי 

שיא ליה למקשה השתא דלא אסיק אדעתיה שום משמעות ואם כן אימא לדידה קא ק

ויתורא דויצאה חנם נמי למאי אתא והשתא שפיר הקשו התוס' למאי דמשני השתא אביה 

 :כו' לא יתרץ כלום אקרא דויצאה חנם למאי אתא וק"ל

א ויצאה חנם אין כסף אמר רב יהודה אמר קר מנא לן דכסף קידושי' לאביה – כמבואר ברש"י דידן גמרא (1

השתא אביה מקבל  – ואימא לדידה – אין כסף לאדון זה ויש כסף לאדון אחר ומנו אביהומייתורא ילפינן 

ואימא הני מילי קטנה דלית לה יד  – בתמי' קידושיה דכתיב את בתי נתתי לאיש הזה איהי שקלא כספא

יציאה  מסתברא דכי ממעט רחמנאאלא  – אבל נערה דאית לה יד איהי תקדש נפשה ואיהי תשקול כספא

 פרטי תירוץ "מסתברא" אינן מעניננו – דכוותה קא ממעט
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אין קיחה  כי יקח איש אשה ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה וגו' –גמרא במסכת קידושין  (2

הוה  ואיצטריך למיכתב ויצאה חנם ואיצטריך למיכתב כי יקח איש דאי כתב רחמנא כי יקח אלא בכסף

 דידה הוו כתב רחמנא ויצאה חנם אמינא קידושין דיהב לה בעל

ייתורא דויצאה  גמרא דידן
אין כסף אבל חנם 

יש כסף לאדון 

 אחר

אביה לא קשיא  קשיא אימא לדידה
מקבל קידושיה 

דכתיב את בתי 

נתתי לאיש הזה 
 איהי שקלא כספא

קשיא דלמא שאני 
 נערה

אלא ילפינן  מסקנא
ציאה דאביה די

 דכוותה קא ממעט

דיש  מדכי יקח מל בקידושין

 כסף

ייתורא להכי כתיב 

 –ויצאה חנם ד

   

אשר תימה היכי מצי למימר שיהא שלה הא אמרינן בפרק קמא דקידושין   – תוספות בד"ה ואימא לדידה (3

יציאה אשר ואומר ר"י דהתם לפי מסקנא דשמעתין  – שיהא שלו ףמספיק למיליצאה חנם ייתורא ד

  שיהא שלומספיק להסיק יצאה חנם לא הוה ייתורא דמבלאו הכי דכוותה קא ממעט אבל 

 מהרש"א  (4

בדמקשי "ואימא לדידה" קשה להו גם כן דייתורא דויצאה חנם למאי  ןסוגיא דידשלב אף בנמצא נמי ד (א

 דהרי אכתי לא אסיק אדעתין משמעות דיציאה דכוותא קא ממעטאתא 

אביה מקבל קידושיה בדאמרי  –דלאחר כך דהגם  (השתא אביהד"ה )ב שפירוספות ולכן מקשי ת (ב

 – "שיא "ואימא לדידהודמיושב קדבזה נקטי  – איהי שקלא כספא (דכתיב את בתי נתתי לאיש הזה)

דהרי אף בנקודה זו אכתי לא אסיק אדעתין  מכל מקום לא מיושב קושיא דייתורא למאי אתאאבל 

 משמעות דיציאה דכוותא קא ממעט

 תוספות ד"ה זכאי במציאתהלדידה חלק ב'  אסוגיא דאימ

תוס' בד"ה זכאי במציאתה כו' אבל מציאתה דקטרחא כו' וי"ל דמה להנך שכן האב נפסד 

כו' עכ"ל דאחדא מתרתי פרכינן הך פירכא כל דהו שהאב נפסד על ידיהן אבל לעיל אחדא 

ק דקדושין פרכינן לה מחדא לא פרכינן הך פירכא אלא פירכא גמורה דלא קטרחא ובפ"

 :נמי אחדא מחדא ודו"ק

 אב זכאי במציאת בתו משום איבה – דידן גמרא (1

זוכה נמי במעשה ואב  – כדביארנו בדיבור שלפני זה כסף קידושי בת לאביה הוה – קידושיןגמרא במסכת  (2

 אינו מעניננו שמיוחד לימוד על סמך ידי' 

ן דלא ביה כמו שקידושיה לאביה דשאני קידושימדאורייתא ליכא למילף שתהא מציאתה לא – תוספות (3

)מקידושין מתרוייהו מציאתה נילף ואם תאמר  – קטרחא להגביה מציאתהקטרחא בהו כלל אבל מציאתה 

וי"ל דמה להנך שהאב נפסד על ידיהן דעל ידי קידושין היא מפקעת עצמה ממנו ומעשה ידיה ומעשה ידי'( 

 משום דקא מיתזנא מיניה

 מהרש"א (4

הוי להו לתרץ אשר מה לקידושין  לחודי'דנילף מציאתה מן קידושין בתחלה כשהקשו תוספות  – קשיא (א

 שהוא נפסד בה תאמר במציאתה דלא נפסד בה

אלא פירכא כל דהו ולא מקשין פירכא כל דהו אלא על לימוד אינה אב ד אדיהפס שלפירכא  – תירוץ (ב

ת על ספירכא דמבוסמה שאין כן  – ביחדמן קידושין ומעשה ידי' כגון ללימוד חלש של חדא מתרי 

מן קידושין כגון ללימוד לה אף על לימוד חזק של חדא מחדא  ןולכן פרכינ טרחא פירכא גמורה הויא

 תוספות בקידושין אף לגבי לימוד של חדא מחדא כעין דמשתמשי בה לחודה
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 .דף מז

 גמרא מסתברא דאביה הוילדידה חלק ג'  אסוגיא דאימ

גמרא מסתברא דאביה הוי כו' למאי דס"ד השתא קשה ל"ל קרא דלאמה ]דף מז עמוד א[ 

למעשה ידיה של בתה הא מהך סברא נפקא ליה וכה"ג הקשו התוס' גבי השתא אביה מקבל 

 :כו' וק"ל

 רש"י ד"ה בנעורי'

בפרש"י בד"ה בנעוריה גבי הפרת נדרים כו' בהדיא כתיב כי הניא אביה וגו' עכ"ל לא 

רישא דקרא ואם הניא אביה אותה ביום וגו' ותלמודא שהביא לעיל ידענא אמאי לא הביא 

קרא דסוף הפרשה בנעוריה בית אביה אמאי לא מייתי קרא דריש הפ' דכתיב בבית אביה 

 :בנעוריה וק"ל

 קראי בפרשת מטות פרק ל' (1

 ואשה כי תדור נדר לד' ואסרה אסר בבית אביה בנערי'  – פסוק ד' (א

ואסרה אשר אסרה על נפשה והחריש לה אביה וקמו כל נדריה וכל  ושמע אביה את נדרה – פסוק ה' (ב

 אסר אשר אסרה על נפשה יקום

יסלח  ד'ואם הניא אביה אתה ביום שמעו כל נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשה לא יקום ו – פסוק ו' (ג

 לה כי הניא אביה אתה

 בנערי' בית אביהאלה החקים אשר צוה ד' את משה בין איש לאשתו בין אב לבתו  – פסוק י"ז (ד

אשר משמעו אשר בנערי'  "בנערי' בבית אביה" בפסוק י"זדכתיב אב זוכה בהפרת נדרי' מ – גמרא (ה

 ברשות אביה היא להפרה

 רש"י (2

טפי הוה לה לגמרא למיסמך על "כי הניא אביה אותה" בסוף פסוק ו' דבהדיא מילף אשר  – קשיא (א

 ברשות אביה היא להפרה

הוה אמינא אשר "כי הניא אביה אותה" בסוף פסוק ו'  זאביה בפסוק י"אי לאו בנערי' בית  – תירוץ (ב

 איירי דוקא בקטנה 

 מהרש"א (3

במקום להקשות אשר טפי הוי לה לגמרא למיסמך על "כי הניא אביה אותה" בסוף  – קשיא לרש"י (א

א עדיף הוי לי' לרש"י להקשות דטפי הוי לה לגמרא למיסמך על "ואם הניא אביה אותה" בריש פסוק ו'

משא"כ סיפא דקרא אינו אלא מפרש  בעצם מעשה הפרה איירימפני דרישא דקרא  –דהאי קרא ו' 

 תוצאת הפרה 

הוי לה למייתא פסוק ד' עדיף  – ואף גמרא גופה דעדיף לה למיסמך על "בנערי'" – קשיא לגמרא (ב

ה על בנערי'" דמפרש אשר בנערי' ברשות אביה היא להפר אסר אשר אסרבבית אביה "ואסרה אסר 

 במקום "בנערי' בבית אביה" בפסוק י"ז דלא מזכיר הפרת אסר – נפשה
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 תוספות ד"ה משום איבהסוגיא דאיבה חלק א' 

תוס' בד"ה משום איבה כו' אלא גדול וסמוך על שלחן אביו זהו קטן כו' עכ"ל ק"ק 

לפרש"י הא דקתני הכא האב זכאי בבתו נערה וקטנה במציאתה ככל אינך דקתני הכא הא 

 :דומיא דהכא בסמוכה אפילו בבוגרת וגדול הסמוך נמי מציאתו לאביו ודו"ק

 בחלק ג' מבואר 

 סוגיא דאיבה חלק ב' תוספות בא"ד דהתם לצדדים קתני

בא"ד דהתם לצדדים קתני קטנה אפילו באינה סמוכה ונערה בסמוכה וגדול הסמוך כו' 

כתבו דזילא בהו מלתא עכ"ל לכאורה דר"ל דנערה וה"ה בוגרת בסמוכה מהאי טעמא ש

לחזור אחר הפתחים ולצדדים דהתם היינו בנו ובתו הגדולים דהוי לעצמן לא הוי בענין 

אחד דבתו היינו באינה סמוכה דוקא וגדול היינו אפילו בסמוך אבל לפירוש ר"י ניחא דבנו 

דולים שוים אפילו בסמוכים הוי שלהן ובנערה לא איירי התם אבל ק"ק לפירוש גובתו ה

י נמי למאן דאמר לא קטן קטן ממש אלא סמוך זהו קטן הוי ליה בנו ובתו הקטנים אינן ר"

שוים דקטן היינו דוקא בסמוך ובתו אפילו באינה סמוכה גם לשונם מגומגם בזה שהזכירו 

קטנה ונערה דלא הל"ל דהוי לצדדים אלא משום בנו ובתו הגדולים דלא הוי שוים אבל 

"ש מוהרר"א ב"ח דכצ"ל דמתניתין דהכא הוי לצדדים היותר נ"ל להגיה בתוספות כמ

קטנה אפילו באינה סמוכה נערה בסמוכה ור"ל דמלת בתו דהיינו נערה וקטנה דקתני הכא 

הוי לצדדים לפרש"י דקטנה אפילו באינה סמוכה משום דבשעה שמוצאה מריצה כו' 

לפרש"י בין  ונערה דוקא בסמוכה אבל הא דקתני התם בנו ובתו לצדדין לא חיישי בין

לפר"י ומ"ש עוד וגדול הסמוך כו' הוא מלתא באנפיה נפשיה דגם זה צ"ל לשמואל 

לפרש"י במתניתין דהתם דאיכא לפלוגי בין בנות אפילו גדולות לבנים משום זילותא 

 :ודו"ק

שים לב דמשנה לא משתעי  – האב זכאי במציאת בתו קטנה ובתו נערה משום איבה – משנה וגמרא (1

 בוגרתכלומר  גדולהבתו או במציאת  במציאת בנו

ומפרשי  – דחוששין אשר אלו מציאתה לעצמה תו לא מיזן לה אב "איבה" משמעו איבת מזונות – רש"י (2

פירש בקונטרס כיון דאינו חייב במזונותיה אי אמרת דמציאתה לעצמה איכא איבה נמי תוספות לרש"י "

 "ולא זיין לה

אלו של מציאת בנו ובתו הקטנים הרי  – הגדולים הרי הן לעצמןמציאת בנו ובתו  – משנה בבבא מציעא (3

 אב

 אלא גדול וסמוך על שלחן אביו זהו קטן ר' יוחנן לא גדול גדול ממש ולא קטן קטן ממשל –גמרא שם  (4

שמואל גדול גדול ממש וקטן ל – ומציאתו לעצמו קטן ואינו סמוך על שלחן אביו זהו גדולו ומציאתו לאב

 עמא דמציאת קטן לאביו משום שבשעה שמוצאה מריצה אצל אביווהיינו ט קטן ממש

 הקדמה  (5

 כגון  "לצדדין"הרי הוא מסויימת ימרא מ (א

i)  "ושאני דין גדול זכר מן דין גדולה נקבה  –לזכר ולנקבה תרוייהו אם משתמשין במלה כגון "גדול 

ii) נקבה טנהמן דין קזכר ושאני דין קטן  –לזכר ולנקבה תרוייהו " "קטןמלה אם משתמשין ב 
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iii) אם משתמשין במלה "בתו" ושאני דין נערה מדין קטנה 

 רש"י לשיטת ר' יוחנן  (6

  ר' יוחנן לרש"יטבלא א' 

בסמוך דאיכא איבה   
 דמזונות

בלא סמוך דליכא איבה 
 דמזונות

    משנה בבבא מציעא

 לעצמו  לאב גדול 

 לעצמה לאב   (בוגרתגדולה ) 

 לעצמו לאב קטן 

 לעצמה לאב קטנה 

 וכמבואר במהרש"א לפי הבנת תוספות שיטת שמואללרש"י  (7

 שמואל לרש"יטבלא ב' 

 בלא סמוך בסמוך  

 '   משנה בבבא מציעא

)דליכא  ציאתו לעצמומ גדול 

איבה דחוזר אחר 
 הפתחים דלא זילא בי'(

 לעצמו 

)דאיכא איבה  לאב  (בוגרתגדולה ) 

  דזילה בה מילתא(

 )דלא מוריצה( לעצמה

)דאיכא איבה לאב  נערה  
 (בה מילתא דזילא

 )דלא מוריצה(לעצמה 

 )דמוריץ( לאב לאב קטן 

 )דמוריץ( לאב לאב קטנה 

גדול ליכא חשש איבה לבן  –שלא כר' יוחנן  –אבל  אף שמואל בתר איבה אזילכמבואר בטבלא  (א

אף בלא וקטן וקטנה  – ומציאתו לעצמו אפילו בסמוך משום דלא זילא לי' מילתא לחזור על הפתחים

  מריצין מציאה לאביהןדקטן וקטנה ליכא חשש איבה מ"מ מציאתן לאב משום סמוכין ד

מריצין מציאה ומפרשי תוספות לרש"י כמבואר במהרש"א אשר נערה וגדולה )דהיינו בוגרת( אין  (ב

  ואשר גדולה והיא הדין נערה זילא בהו מילתא לחזר על הפתחים לאביהן

 לרש"י נמצא  וכתבו תוספות אשר (ג

i) לאב אפילו באינה סמוכה מחמת קטנה )בלשון תוספות( "דמשום  קתני לצדדיןאליבא דשמואל ד

  גדול אפילו בסמוך מציאתו לעצמו" –נערה בסמוכה לאב  –דמוריצה 

ii) גדולה ונערה כיוונו אשר בנו ובתו הגדולים דהוי לעצמן לא הוי בענין אחד דבתו מפרש מהרש"א דו

 אפילו בסמוךדיקא באינה סמוכה וגדול לעצמו לעצמה 

 מהרש"א (8

אליבא דשמואל דהרי קטן וקטנה אינה לצדדין קטנה הא דמייתי שונם מגומגם בל –לתוספות  -קשיא  (א

 לא איירי בנערה כל עיקרבבבא מציעא ועוד למה מייתי נערה והתם  – דהרי של אב הן בכל ענין

 שיטת ר"י לשמואל בבבא מציעא  –תוספות  (9
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 שמואל לר"יטבלא ג' 

 בין בסמוך בין בלא סמוך  

משנה בבא 

 מציעא

  

דליכא חשש מוסר וגם ליכא עצמו ל גדול 

 מריץ

 לאב מחשש מוסר הגם דלא מריצה נערה 

 דלא מריצה וליכא חשש מוסר לעצמה (בוגרתגדולה ) 

 דמריץ הגם דליכא חשש מוסר לאב קטן 

 דמריצה וגם דאיכא חשש מוסר לאב קטנה 

 איכא חשש מוסר לקטנה כדאמרינן לר' יוחנן בלא ליכא חשש איבה דמזונות כל עיקרכמבואר בטבלא  (א

 וגם נוקטין אשר קטן וקטנה מריצין לאב

ו הגדולה שוין דלעצמן בין בסמוך בין בלא סמוך וכן ובתגדול ונקטי תוספות אשר לשיטת ר"י ניחא דבן  (ב

 הן  קטן וקטנה שוין

 מחמת דהתם לא איירי בנערהשים לב אשר אכן ר"י לא מייתי דין נערה  (ג

 תוספות  (10

 בבבא מציעא ר' יוחנן שיטת ר"י ל (א

 ר' יוחנן לר"יטבלא ד' 

 בלא סמוך בסמוך  

    משנה בבבא מציעא

 לעצמו לאב גדול 

 לעצמה לאב בוגרת 

 לעצמו לאב קטן 

)שלא כרש"י( לאב  לאב קטנה 

 דיש חשש מוסר 

אולם  – דאף לבן גדול זילא לי' מילתא לחזור על הפתחיםאיתי' כרש"י בכל אופן דסמוכין איבת מזונות  (ב

מ"מ  ליכא חשש דאיבת מזונותכין דבלא סמודאף  לגבי קטנה שונה דינו בשיטת ר"י מבשיטת רש"י

חשש זה ומובן ד – ומוכה שחיןמציאת נערה וקטנה לאב הוי דחיישינן דמחמת איבה ימסרוה אב למנוול 

 גדול או גדולה או קטן ב תאלי

 אינן שוין  םידהרי בנו ובתו הקטנ ' יוחנןלרבשיטת ר"י לצדדין קתני קשיא דהרי  –מהרש"א  (11

 תוספותתרץ קושיות דהקשה למהרש"א להמשך  (12

הוי לצדדים קטנה אפילו באינה סמוכה )במסכת כתובות(  דהכאהגיה בתוספות דכצ"ל דמתניתין לנראה  (א

דהיינו נערה וקטנה דקתני הכא הוי לצדדים לפרש"י  "בתו"דמלת לאות להלן טבבכנערה בסמוכה ור"ל 

 אבל לשיטת ר"י ניחאלשמואל 

  בין לפרש"י בין לפר"יואשר תוספות לא חיישי לצדדין התם בבבא מציעא  (ב

 כמבואר בטבלא א' לגבי נערה וקטנה  שמואל לרש"י

 בלא סמוך בסמוך  

 )דלא מוריצה(לעצמה  )דאיכא איבה(לאב  נערה  

 ()דמוריץ לאב )דאיכא איבה( לאב קטנה 
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 כמבואר בטבלא ג'שמואל לר"י לגבי נערה וקטנה 

 בין בסמוך בין בלא סמוך  

 לאב מחשש מוסר הגם דלא מריצה נערה 

 דמריצה וגם דאיכא חשש מוסר לאב קטנה 

וגדול הסמוך על שולחן אביו הוי מציאתו לעצמו לשמואל דליכא למיחש כולי האי  –המשך דברי תוספות  (13

  לאיבה בבנים כמו בבנות דזילא בהו מילתא לחזר על הפתחים

דגם זה צ"ל לשמואל לפרש"י במתניתין הוא מלתא באנפיה נפשיה  –מהרש"א לביאור דברי תוספות  (14

  לשמואל לפרש"י מבואר לעילכ דהתם דאיכא לפלוגי בין בנות אפילו גדולות לבנים משום זילותא

 תוספות ד"ה משום איבהסוגיא דאיבה חלק ג' 

תוס' בד"ה משום איבה כו' אלא גדול וסמוך על שלחן אביו זהו קטן כו' עכ"ל ק"ק 

אינך דקתני הכא הא לפרש"י הא דקתני הכא האב זכאי בבתו נערה וקטנה במציאתה ככל 

 :דומיא דהכא בסמוכה אפילו בבוגרת וגדול הסמוך נמי מציאתו לאביו ודו"ק

  ניהדר לטבלא א' דעסקנו בה בחלק ב' (1

  ר' יוחנן לרש"יטבלא א' 

בסמוך דאיכא איבה   

 דמזונות

בלא סמוך דליכא איבה 

 דמזונות

    משנה בבבא מציעא

 לעצמו  לאב גדול 

 לעצמה לאב   (בוגרתגדולה ) 

 לעצמו לאב קטן 

 לעצמה לאב קטנה 

  מהרש"א (2

 כל אינך דקתני במשנה הכא כגון זכאין בקידושין וכו' איירי דיקא בקטנה ונערה ולא בבוגרת  –קשיא  (א

כדי לנמק דהוי דאב בסמוכין איירי משנה דידן מוכרח ד לר' יוחנן אליבא דרש"ידקבענו בחלק ב'  (ב

נערה בין בין בבוגרת בכל ענין מציאתן לאב בין בגדול בין בבסמוכין כמבואר בטבלא ו –בנערה וקטנה 

 ובהיפוך באינן סמוכין כולן לעצמן  – קטן בין בקטנהב

 ותיקשי דאמאי קא פסיק תנא דמשנה דידן דין שלו דיקא בנערה וקטנה (ג

 תוספות ד"ה דמסר לה

סעודה כו' עכ"ל כתב מהרש"ל בד"ה דמסר לה כו' א"נ כשמסרה כו' או נשואין בלא 

ותימה הא תניא בהדיא בפרק ואלו מגלחין מארסין אבל לא כונסין ואין עושין סעודת 

אירוסין וצ"ל דמפרש הא דאמר אין כונסין היינו עם הארוסין כו' עכ"ל ע"ש והוא דחוק 

ואינו אלא דברי נביאות ונ"ל ליישב שסמכו בזה אמה שבאו לחלק בין שמחה דאורייתא 

מחה דרבנן והשתא איכא למימר דנשואין בלא סעודה לא הוי דאורייתא אלא דרבנן לש

כיון דלא חשיבה שמחה כולי האי ולא הוי דרשה גמורה אלא בנשואין עם סעודה דהוי 

 :שמחה גמורה ואין מערבין שמחה בשמחה וק"ל

 תוספות ד"ה כתב לה

ו באומדנא של חיתון כו' בד"ה כתב לה כו' אבל מדידה לדידיה אפי' ר"א מודה דדי לנ

עכ"ל נ"ל לפרש דבריהם דלפרש"י ניחא להו דמדמי להו דתרוייהו בארוסין איירי ומסיק 
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דכ"ע כראב"ע דמודה ראב"ע במדידה לדידיה דטפי סגי ליה לאב באחתוני דהיינו איקרובי 

לדידה דלא סגי ליה באחתוני ]מבדידי'[ דעתא בעלמא כדלקמן פרק אף על פי כמדידיה 

בעלמא אבל לפירוש רבינו תם דהך ברייתא בנשואין איירי ולא מדמה להו אלא משום 

אומדנא דלא כתב לה אלא ע"מ כו' ומסיק במדידה לדידיה אפילו ר"א מודה דדי לנו 

באומדנא של חיתון נשואין דאיירי ביה אף על גב דאיכא תו אומדנא אחרינא דהיינו שלא 

א ע"מ שתהנה בתו די לנו באומדנא זו דחיתון נשואין ולא דמי לההיא דראב"י כתב אל

כו' ואי הוה שייך התם אומדנא כו' דלא שייך התם אומדנא דחיתון דהא ]דראב"ע[ 

באירוסין איירי ולכך אזלינן בתר הך אומדנא שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה משום 

צ"ע שלא יקשה לר"ת דלקמן בריש פרק חיבת ביאה ועל פי הדברים האלה כתבו לקמן ד

אף על פי מוכח דרבנן נמי אזלי בתר אומדנא כו' דר"ל לפרש"י ניחא דתלמודא מחלק בין 

מדידה לדידיה ובין מדידיה לדידה דטפי סגי ליה לאב באחתוני מהבעל דלא סגי ליה 

על באחתוני בעלמא ובהכי פליגי למסקנא רבנן וראב"ע דרבנן סברי דסגי ליה נמי לב

באחתוני בעלמא כדאמר בפרק אף על פי וראב"ע סבר דלאב סגי ליה באחתוני דהיינו לר' 

נתן אבל לבעל לא סגי ליה באחתוני אבל לפירוש ר"ת דלא מפליג בין מדידה לדידיה ]כר'[ 

ובין מדידיה לדידה אלא דבאב שייך נמי אומדנא דאחתוני ודי ליה בכך אבל בבעל ליכא 

אהא קשיא להו שפיר דהא שייך נמי בבעל וה שייך הוה אמדינן אומדנא אחרינא ואי ה

לאו דוקא נקטו  ( }דראב"ע{דראב"י)אומדנא אחרינא כדאמרינן בפרק אף על פי לרבנן 

אומדנא דחיתון אלא אומדנא דקירוב דעת קאמר התם אלא כיון דלפירוש רש"י הכל אחד 

 ק:נקטו כן וביש ספרים מחקו מלת דחיתון מדברי התוס' ודו"

רבי אלעזר בן עזריה לרבנן גובה אשתו תוספת כתובתה מן האירוסין מת בעל  –משנה בפרק אף על פי  (1

 שלא כתב לה אלא על מנת לכונסהדאינו גובה תוספת  אומר

לא זכה הבעל משום רבי נתן לתנא קמא דר' נתן  – ]לרש"י באירוסין[מתה אב נדוניא וכתב לה  –ברייתא  (2

 אמרו זכה הבעל 

 גמרא  (3

דאשת  כרבי אלעזר בן עזריהדתנא קמא דר' נתן דאמר לא זכה בעל במדידה לדידי' )בנדוניא( ימא ל (א

)דראב"ע(  כרבנןאינו גובה במדידי' לדידה )בתוספת( ור' נתן דאמר זכה בעל במדידה לדידי' )בנדוניא( 

 דאשתו גובה תוספות

דאשתו אינה  י אלעזר בן עזריהכרבאף ר' נתן דאמר זכה בעל במדידה לדידי' )בנדוניא( סבר  –לא  (ב

עד כאן לא קאמר רבי אלעזר בן עזריה אלא מדידיה לדידה שלא כתב ד –גובה תוספת במדידי' לדידה 

לה אלא על מנת לכונסה אבל מדידה לדידיה אפילו ר' אלעזר בן עזריה מודי דמשום איחתוני הוא והא 

 איחתני להו

 מהרש"א (4

איירי ומסיק דכ"ע כראב"ע דמודה ראב"ע במדידה לדידיה דטפי רוסין ילפרש"י מדמי להו דתרוייהו בא (א

באחתוני לבעל לדידה דלא סגי ליה  מן בדידי'סגי ליה לאב באחתוני דהיינו איקרובי דעתא בעלמא 

 בעלמא

בהכי פליגי למסקנא רבנן וראב"ע דרבנן סברי דסגי ליה נמי לבעל באחתוני בעלמא וראב"ע ובקושטא  (ב

 נתן אבל לבעל לא סגי ליה באחתוניכר' תוני סבר דלאב סגי ליה באח
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 שיטה דרבינו תם –תוספות  (5

 הגם דלא פירש לתנאי בהדיאשיתקיים לעתיד "אומדנא" משמעו דאנן סהדי אשר נותן כיוון לאיזו תנאי  (א

ברייתא דלעיל בנדוניא איירי במתה לאחר נשואין לפני שנהנית ואף על פי כן לתנא קמא דר' נתן לא  (ב

 אלא ע"מ שתהנה בתו ממנה כמו הבעלאומדנא אשר אב כיוון שלא יתן נדוניא משום זכה בעל בנדוניא 

 בעלוזכה  ולרבי נתן לית ליה אומדנא –

לא  תנא קמא דאמרגתא דרבי אלעזר ורבנן קמיפלגי דבפלותנא קמא ור' נתן קאמר לימא דבהוה אמינא ו (ג

זכה כרבי אלעזר ואף על גב דההוא דר"א באירוסין והכא בנישואין מכל מקום מדמה להו כי היכי דאזיל 

בתר אומדנא שלא תנא קמא דר' נתן ר' אלעזר בתר אומדנא דלא כתב אלא על מנת לכונסה ה"נ אזיל 

  כתב אלא על מנת שתהנה בתו

במת בעל באירוסין דאשה לא בן עזרי' סקי לר' נתן דאמר זכה בנדוניא מצי סבר כר' אלעזר בסוף מו (ד

במשנה דתוספת דאיירי במתה באירוסין דעד כאן לא קאמר ר"א אלא  –זוכה במדידי' לדידה בתוספת 

אבל מדידה  –והרי מתה באירוסין אלא ע"מ לכונסה משום חיבת חופה תוספת לא אקני לה ואומדין ד

אפי' ר"א מודה דדי לנו באומדנא של חיתון נישואין בנדוניא כשמתה אשה לאחר נישואין דיה לדי

די לן הוה אשר קלה הוא עוד יותר אחרינא בתוספת אומדנא הוה שייך  ן הכי נמי איואי –שנתקיימה 

ונוקט ר"ת דליכא למימר דאיכא אומדנא של אירוסין דהרי מיירי כשכבר  –אפילו בהאי אומדנא 

ברם נייתי בסמוך דמקשי תוספות אשר  –הוא דלעתיד ולאו אומדנא כשכתב אב לנדוניא רסה נתא

  אקרובי דעתא נמי אומדנא חשיבי

 המשך תוספות כמבואר במהרש"א  (6

דאיכא נמי אומדנא דאקרובי דעתה  מוכח שלא יקשה לרבינו תם דלקמן בריש אף על פיוצריך עיון  (א

דראב"ע סמכי אהאי אומדנא דכבר נתקיימה למימר דבעל שמת באירוסין גובה אשתו רבנן ובקושטא 

 ולא אמר דדי לי' באומדנא זו דכבר נתקיימהאלעזר בן עזרי' ותיקשי למה פליג ר'  –לתוספת כתובה 

אלא  " אשר לתוספות "חיתון" משמעו נישואיןדחיתון"אומדנא תוספות לאו דוקא נקטו  –מהרש"א  (ב

אלא כיון דלפירוש רש"י הכל אחד נקטו כן וביש ספרים מחקו מלת  – אומדנא דקירוב דעתכיוונו ל

 "דחיתון"

 דף מז:

 תוספות ד"ה אם תענה

דף מז עמוד ב[ בד"ה אם תענה כו' דבפרק בתרא דיומא משמע אם תענה את בנותי היינו ] 

אם תענה שימנע מהן תשמיש כו' עכ"ל ובלאו הך דפרק בתרא דיומא הוה אפשר לומר ד

את בנותי התשמיש גופיה נקרא עינוי כמו שכתוב וישכב אותה ויענה כדאמרינן נמי התם 

ולכך הוצרכו להביא דהאי קרא דאם תענה וגו' מפרש לה התם מניעת תשמיש דהיינו איסור 

תשמיש ביוה"כ דקרי עינוי וה"ה דה"מ לאקשויי הכי אקרא דויענך וירעיבך דמשמע 

 :יתורץ וק"ל מניעת מזונות ובתירוצם

 נתה לא יגרעשארה כסותה וע (1

 עונתה אלעזר אומר ר' – זו עונה האמורה בתורה וכן הוא אומר אם תענה את בנותי –עונתה  – ברייתא (2

  אלו מזונות וכן הוא אומר ויענך וירעיבך
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משמע דעונתה לאו  (אם תענה את בנותי)ואם תאמר דאדרבה מהאי קרא  – תוספות כמבואר במהרש"א (3

היינו עונה של תשמיש דבפרק בתרא דיומא משמע אם תענה את בנותי היינו שימנע מהן תשמיש דמהאי 

ויש ולכן תיקשי לשון דקרא שלא יגרע מניעת תשמיש תשמיש המטה קרוי עינוי  דמניעתקרא נפקא לן 

 שהוא כעינוי כשמונעו ממנה )תשמיש( לומר דה"נ קאמר קרא לא יגרע דבר 

בלאו הך דפרק בתרא דיומא הוה אפשר לומר דאם תענה את בנותי התשמיש גופיה נקרא  – הרש"אמ (4

תשמיש  איסורמהך דפרק בתרא דיומא אשר עינוי כמו שכתוב וישכב אותה ויענה ולכך הוצרכו להביא 

 קרי עינוי ביוה"כ 

ע" משמעו שלא יגרע "עונתה לא יגרדלכאורה רא דויענך וירעיבך אקלר' אלעזר וה"ה דה"מ לאקשויי  (5

 שהוא כעינוי כשמונעו ממנה)מזונות( א יגרע דבר דמשמעו דל ובתירוצם יתורץ –מניעת מזונות 

  .דף מח

 תוספות ד"ה ולא שאני לך

דף מח עמוד א[ בד"ה ולא שאני לך כו' דמוקי לה ההיא דמי שהלך למדה"י כשהשרה ] 

פסקא אלא א"ר פפא בששמעה בו כו' אבל לא בניו כו' עכ"ל ולמאי דמסיק נמי התם מאי 

שמת בע"א כו' ודאי דאוקמא בשלא השרה לא לזו ולא לזו דהא לא הוה מוקמינן לה 

בשהשרה לה אלא למאן דאמר התם דאין פוסקין מזונות לא"א ובששמעה בו שמת כ"ע 

 :מודו דפוסקין לא"א מזונות וק"ל

 תוספות ד"ה מי שהלך למדינת הים

כו' אדרבה טפי הוה רבותא דאפילו כשהוא אצלה דאינה בד"ה מי שהלך למדינת הים 

יורדת עמו כו' עכ"ל הכי פסיקא להו דאינה יורדת עמו אפילו כשהוא אצלה דהא מתניתין 

איירי כשהוא אצלה וקאמרינן עלה אי דאורחה מאי טעמא דת"ק כו' ולפי ספרים דגרסינן 

צלה שהולך למדה"י עולה קוברים אותה לפי כבודו ניחא דהוי רבותא דאפילו כשאינו א

עמו ולכך לא קאמר סתם הלכה כר"י דה"א דוקא כשהוא אצלה דבהכי איירי מתניתין 

וק"ק אמאי לא תקשי להו נמי להך גירסא דגרסינן קוברין אותה לפי כבודה מאי קא מתמה 

לפי כבודו לא דהא אף על גב דקיימא לן כר"י אימא דהיינו דוקא כשהוא אצלה דבהכי 

 י' אבל כשאינו אצלה שהולך למדה"י מודה ר"י ודו"קאיירי מתנ

לרבנן  – ר' יהודה מי שמת אשתו אפילו עני בישראל לא יפחות משני חלילין ומקוננתל – :משנה בדף מו (1

 שרי לי' למיפחת

דלר' יהודה  5ושורה  4כבודו גדול משלה כבשורה גוונא דבלאחר מיתה ב יר' יהודה ורבנן פליג – גמרא (2

אבל בכבודה  – 3מה שאין כן בחיים דלכולי עלמא עולה עמו כבשורה נן אינה עולה עמו בעולה עמו ולר

 2ושורה  1כבשורה  האלא יש לה לפי כבודבין מחיים בין לאחר מיתה גדול לא יורדת עמו 
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אורחא דידה ולאו דידי'  1

 ]כבודה גדול[

לא יורדת עמו אלא יש לה  בין לר' יהודה בין לרבנן מחיים 

 כבודהלפי 

אורחא דידה ולאו דידי'  2

 ]כבודה גדול[

לא יורדת עמו אלא יש לה  בין לר' יהודה בין לרבנן לאחר מיתה

 לפי כבודה

 אורחא דידי' ולאו דידה  3
 ]כבודו גדול[ 

 עולה עמו לפי כבודו בין לר' יהודה בין לרבנן מחיים

אורחא דידי' ולאו דידה  4

 ]כבודו גדול[

אינה עולה עמו אלא יש לה  לרבנן לאחר מיתה

 דיקא לפי כבודה

אורחא דידי' ולאו דידה  5
 ]כבודו גדול[

 עולה עמו לפי כבודו לר' יהודה לאחר מיתה

 המשך דגמרא לפי גרסא של ספרים שלנו ורבינו תם (3

מי שהלך למדינת הים ומתה אשתו ב"ד יורדין לנכסיו וקוברין  אמר רב חייא בר אבין אמר רב הונא (א

 כבודו אותה לפי

 א2רב הונא מיירי באופן שכבודה גדול ויורדת עמו כבשורה ד ונקטהוה אמינא ב (ב

אורחא דידה ולאו דידי'  1

 ]כבודה גדול[

גמרא פשיטא בין לר'  מחיים 

 יהודה בין לרבנן

לא יורדת עמו אלא יש לה 

 לפי כבודה

אורחא דידה ולאו דידי'  2

 ]כבודה גדול[

גמרא פשיטא בין לר'  לאחר מיתה

 יהודה בין לרבנן

לא יורדת עמו אלא יש לה 

 לפי כבודה

אורחא דידה ולאו דידי'  א2

 ]כבודה גדול[

הוי אמינא דרב הונא  לאחר מיתה

 לספרים דידן

יורדת עמו ואין לה אלא 

 לפי כבודו

 אורחא דידי' ולאו דידה  3

 ]כבודו גדול[  

 עולה עמו לפי כבודו בין לר' יהודה בין לרבנן מחיים

 

אורחא דידי' ולאו דידה  4

 ]כבודו גדול[

אינה עולה עמו אלא יש לה  משנה לרבנן לאחר מיתה

 דיקא לפי כבודה

אורחא דידי' ולאו דידה  5
 ]כבודו גדול[

 עולה עמו לפי כבודו משנה לר' יהודה לאחר מיתה
 

יורדת עמו בין אשר בכבודה גדול בין לרבנן בין לר' יהודה לא  2ובשורה  1הרי קבענו בשורה  – קשיא (ג

 מחיים בין לאחר מיתה

וכשאמר לפי כבודו ר"ל  רב הונא לא איירי בכבודה גדול אלא איירי בכבודו גדול – מסקנא דגמרא (ד

דעולה עמו אף לאחר מיתה כבשורה  5וקסבר רב הונא כר' יהודה בשורה  –דעולה עמו אף לפי כבודו 

 א להלן5

אורחא דידה ולאו דידי'  1

 ]כבודה גדול[

גמרא פשיטא בין לר'  מחיים

 יהודה בין לרבנן

לא יורדת עמו אלא יש 

 לה לפי כבודה

אורחא דידה ולאו  2
 דידי' ]כבודה גדול[

גמרא פשיטא בין לר'  לאחר מיתה
 יהודה בין לרבנן

לא יורדת עמו אלא 
 יש לה לפי כבודה

אורחא דידה ולאו  א2

 דידי' ]כבודה גדול[

הונא הוי אמינא דרב  לאחר מיתה

 לספרים דידן ודר"ת

יורדת עמו ואין לה 

 אלא לפי כבודו

אורחא דידי' ולאו  3
 דידה 

 ]כבודו גדול[  

בין לר' יהודה בין  מחיים
 לרבנן

 עולה עמו לפי כבודו
 

אורחא דידי' ולאו  4

 דידה ]כבודו גדול[

אינה עולה עמו אלא  משנה לרבנן לאחר מיתה

יש לה דיקא לפי 
 כבודה

דידי' ולאו אורחא  5

 דידה ]כבודו גדול[

 עולה עמו לפי כבודו משנה לר' יהודה לאחר מיתה

אורחא דידי' ולאו  5א
 דידה ]כבודו גדול[

מסקנא דרב הונא  לאחר מיתה
 לספרים דידן ודר"ת

 עולה עמו לפי כבודו
 

 המשך דגמרא לפי גרסא של אית ספרים – תוספות (4

ב"ד יורדין לנכסיו וקוברין אותה  למדינת הים ומתה אשתומי שהלך  – רב חייא בר אבין אמר רב הונא (א

 כבודהלפי 

 ב5אינה עולה עמו כבשורה גדול ו ורב הונא מיירי באופן שכבודבהוה אמינא נקטי ד (ב
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אורחא דידה ולאו דידי'  1

 ]כבודה גדול[

גמרא פשיטא בין לר'  מחיים

 יהודה בין לרבנן

לא יורדת עמו אלא יש לה 

 לפי כבודה

דידה ולאו דידי' אורחא  2

 ]כבודה גדול[

גמרא פשיטא בין לר'  לאחר מיתה

 יהודה בין לרבנן

לא יורדת עמו אלא יש לה 

 לפי כבודה

אורחא דידה ולאו דידי'  א2
 ]כבודה גדול[

הוי אמינא דרב הונא  לאחר מיתה
 לספרים דידן ודר"ת

יורדת עמו ואין לה אלא 
 לפי כבודו

 אורחא דידי' ולאו דידה  3

 ]כבודו גדול[  

 עולה עמו לפי כבודו בין לר' יהודה בין לרבנן מחיים

 

אורחא דידי' ולאו דידה  4
 ]כבודו גדול[

אינה עולה עמו אלא יש לה  משנה לרבנן לאחר מיתה
 דיקא לפי כבודה

אורחא דידי' ולאו דידה  5

 ]כבודו גדול[

 עולה עמו לפי כבודו משנה לר' יהודה לאחר מיתה

 

דידי' ולאו דידה אורחא  5א
 ]כבודו גדול[

מסקנא דרב הונא לספרים  לאחר מיתה
 דידן ודר"ת

 עולה עמו לפי כבודו
 

אורחא דידי' ולאו דידה  ב5

 ]כבודו גדול[

לרב הונא להוה אמינא  לאחר מיתה

 דאית ספרים

אינה עולה עמו אלא יש לה 

 דיקא לפי כבודה

אשר בכבודו גדול לר'  5ותיקשי דהרי קבענו בשורה  – לפי כבודה ולא לפי כבודו דכבודו גדול – קשיא (ג

 יהודה עולה עמו אף לאחר מיתה

 – וכשאמר לפי כבודה ר"ל אף לפי כבודה דכבודה גדול רב הונא לא איירי בכבודו גדול – נאמסק (ד

 אשר לא יורדת עמו אפילו לאחר מיתהבטבלא דלהלן ב 2וקסבר כר' יהודה ורבנן בשורה 

די' אורחא דידה ולאו די 1

 ]כבודה גדול[

גמרא פשיטא בין לר'  מחיים

 יהודה בין לרבנן

לא יורדת עמו אלא יש לה 

 לפי כבודה

אורחא דידה ולאו דידי'  2

 ]כבודה גדול[

גמרא פשיטא בין לר'  לאחר מיתה

 יהודה בין לרבנן

לא יורדת עמו אלא יש לה 

 לפי כבודה

אורחא דידה ולאו דידי'  א2
 ]כבודה גדול[

הוי אמינא דרב הונא  לאחר מיתה
 לספרים דידן ודר"ת

יורדת עמו ואין לה אלא 
 לפי כבודו

אורחא דידה ולאו דידי'  ב2

 ]כבודה גדול[

מסקנא דרב הונא לאית  לאחר מיתה

 ספרים

לא יורדת עמו אלא יש לה 

 לפי כבודה

 אורחא דידי' ולאו דידה  3
 ]כבודו גדול[  

 לפי כבודו עולה עמו בין לר' יהודה בין לרבנן מחיים
 

אורחא דידי' ולאו דידה  4

 ]כבודו גדול[

אינה עולה עמו אלא יש לה  משנה לרבנן לאחר מיתה

 דיקא לפי כבודה

אורחא דידי' ולאו דידה  5

 ]כבודו גדול[

 עולה עמו לפי כבודו משנה לר' יהודה לאחר מיתה

 

אורחא דידי' ולאו דידה  5א

 ]כבודו גדול[

לספרים  מסקנא דרב הונא לאחר מיתה

 דידן ודר"ת

 עולה עמו לפי כבודו

 

אורחא דידי' ולאו דידה  ב5
 ]כבודו גדול[

לרב הונא להוה אמינא  לאחר מיתה
 דאית ספרים

אינה עולה עמו אלא יש לה 
 דיקא לפי כבודה

 בקיצור הי לך מסקנא דרב הונא לפי גרסא דידן ולפי גרסא דאית ספרים (5

אורחא דידה ולאו דידי'  1

 גדול[]כבודה 

גמרא פשיטא בין לר'  מחיים 

 יהודה בין לרבנן

לא יורדת עמו אלא יש לה 

 לפי כבודה

אורחא דידה ולאו דידי'  2

 ]כבודה גדול[

גמרא פשיטא בין לר'  לאחר מיתה

 יהודה בין לרבנן

לא יורדת עמו אלא יש לה 

 לפי כבודה

אורחא דידה ולאו דידי'  ב2

 ]כבודה גדול[

הונא לאית מסקנא דרב  לאחר מיתה

 ספרים

לא יורדת עמו אלא יש לה 

 לפי כבודה

 אורחא דידי' ולאו דידה  3

 ]כבודו גדול[  

 עולה עמו לפי כבודו בין לר' יהודה בין לרבנן מחיים

 

אורחא דידי' ולאו דידה  4

 ]כבודו גדול[

אינה עולה עמו אלא יש לה  משנה לרבנן לאחר מיתה

 דיקא לפי כבודה

ולאו דידה אורחא דידי'  5

 ]כבודו גדול[

 עולה עמו לפי כבודו משנה לר' יהודה  לאחר מיתה

 

אורחא דידי' ולאו דידה  5א

 ]כבודו גדול[

מסקנא דרב הונא לספרים  לאחר מיתה

 דידן ודר"ת

 עולה עמו לפי כבודו

 

הים בבעל שלא הלך למדינת שים לב דבמשנה איירי  –הקדמה א' לקושיית תוספות לשיטת אית ספרים  (6

 בבעל שהלך למדינת הים ואינו אצלה איירידמשא"כ מימרא דרב הונא  אלא עומד אצל אשתו
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אורחא דידה ולאו  1

 דידי' ]כבודה גדול[

גמרא פשיטא בין לר'  אצלה מחיים 

 יהודה בין לרבנן

לא יורדת עמו אלא יש 

 לה לפי כבודה

אורחא דידה ולאו  2

 דידי' ]כבודה גדול[

פשיטא בין לר'  גמרא אצלה לאחר מיתה

 יהודה בין לרבנן

לא יורדת עמו אלא יש 

 לה לפי כבודה

אורחא דידה ולאו  ב2
 דידי' ]כבודה גדול[

במדינת הים ואינו  לאחר מיתה
 אצלה

מסקנא דרב הונא לאית 
 ספרים

לא יורדת עמו אלא יש 
 לה לפי כבודה

אורחא דידי' ולאו  3

 דידה 

 ]כבודו גדול[  

יהודה בין בין לר'  אצלה מחיים

 לרבנן

 עולה עמו לפי כבודו

 

אורחא דידי' ולאו  4

 דידה ]כבודו גדול[

אינה עולה עמו אלא  משנה לרבנן  אצלה לאחר מיתה

יש לה דיקא לפי 

 כבודה

אורחא דידי' ולאו  5
 דידה ]כבודו גדול[

 עולה עמו לפי כבודו משנה לר' יהודה אצלה לאחר מיתה
 

אורחא דידי' ולאו  א5

 ]כבודו גדול[דידה 

במדינת הים ואינו  לאחר מיתה

 אצלה

למסקנא דרב הונא 

 לספרים דידן ודר"ת

 עולה עמו לפי כבודו

 

ביותר מסתבר אשר מצב שלה תלוי  כשהוא אצלה – הקדמה ב' לקושיית תוספות לשיטת אית ספרים (7

ביותר מסתבר אשר  שאינו אצלהוכ – עולה עמו בכבודו גדול ויורדת עמו בכבודה גדול ודלכן במצב שלו

 אינה עולה עמו בכבודו גדול ואינה יורדת עמו בכבודה גדול ודלכן מצב שלה אינו תלוי במצב שלו

ב 2למה איצטריך רב הונא למילף בשורה  – קשיא לשיטת אית ספרים כמבואר במהרש"א – תוספות (8

הא דמקשה בגמרא מ) 2בשורה ככבר נודע לן הרי  – אשר כשהוא במדינת הים ולא אצלה לא יורדת עמו

 אפילו לרבנן אינה יורדת עמואשר ( במשנה דלא איירי כשהוא במדינת הים אי דאורחא מאי טעמא דרבנן

 אפילו כשהוא אצלה

אשר למסקנא מילף רב הונא אשר בכבודו גדול עולה עמו  לגרסת ספרים שלנו ושל רבינו תם – מהרש"א (9

דהיינו  – בפשיטות דהלכה כר' יהודה במשנתנו מובן הא דלא מספיק לי' לרב הונא למימר 5כבשורה 

ולכן איצטריך רב הונא לאשמועינן דעולה  דר' יהודה לא אשמועינן דעולה עמו אלא כשהוא אצלה משום

 עמו אפילו כשהוא במדינת הים ואינו אצלה

סברי קדהוה אמינא בעוד ב –ככה  תוספות יכולין היו להקשות לגרסת יש ספרים – המשך מהרש"א (10

אית לי'  5והקשו לרב הונא אשר ר' יהודה בשורה  דרב הונא בכבודו גדול אינה עולה עמודאליבא בגמרא 

דעולה עמו לא אמרינן אלא כשהוא  5האי דר' יהודה במשנה בשורה ד הוי לה לגמרא לתרץ – דעולה עמו

 עמו והיכא דהלך למדינת הים אכן ר' יהודה כרב הונא סבירא לי' דאינה עולה  אצלה

 תוספות ד"ה לעולם היא

בד"ה לעולם היא כו' ול"ג עד שתכנס לרשות הבעל כו' ומיהו י"ל דהא כו' אבל הכא כו' 

עכ"ל לפום אותה גירסא הא דפריך לרב אסי מהא לעולם היא ברשות אב עד שתכנס לחופה 

 :ברייתא היא ולא מתניתין דהכא וק"ל

 :דף מח

ד"ה רב אסיתוספות סוגיא דמשנה ראשונה חלק א'   

דף מח עמוד ב[ בד"ה רב אסי כו' ואור"י דודאי סברא כו' אבל הכא רב אסי מתני' דחקתיה 

כו' עכ"ל נראה לפרש דבריהם דודאי סברא פשוטה היא כדקאמר סתמא דתלמודא לקמן 

בלי חולק דא"ב נמי מסר למשנה ראשונה ואי לא הוה הך סברא פשוטה לא הל"ל נמי 

כי מצי לאשכוחי א"ב כדקאמר דקיבל א"ב אלא דרב אסי נדחק דא"ב מסר כיון דבלאו ה
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הכא למשנה אחרונה להפך הסברא דלשון המשנה דחקתיה הכא דברשות הבעל משמע 

 :לגמרי כו' ודו"ק

 כללים (1

 לאחר אירוסין שנים עשר חדשבעל מיזן לאשתו ארוסה בהגעת זמן דהיינו  (א

 רו לארוסה לאכול בתרומה עד הגעת זמן במשנה ראשונה אסאבל  ארוסה אוכלת בתרומה מדאורייתא (ב

היינו טעמא דמשנה ראשונה דלפני הגעת זמן חוששין שמא ימזגו לה כוס בבית אביה  אליבא דעולא (ג

 ותשקה לאחי' ולאחיותי'

היינו טעמא דמשנה ראשונה משום סימפון שמא ימצא בה מום ונמצא  אליבא דרב שמואל בר יהודה (ד

 קידושי טעות ושאכלה זרה בתרומה

 כמבואר שם ברש"י גמרא דף נח (2

 היכא דקיבל עליו בעל מומין שלהדהיינו "קיבל"  – דעולא ורב שמואל בר יהודהו האיכא ביניי (א

 איכא בינייהו "מסר והלך"ועוד  (ב

i)  ליכא  דהיכא דמסרוה האב לשלוחי הבעל או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל עולא ס"לדהיינו

למשנה ראשונה ולכן י' ולאחיותי' דהרי ליתנהו גבה למיחש לשמא ימזגו לה כוס ותשקה לאח

 מאכילה בתרומה אף לפני הגעת זמן

ii) לאחר שמסר ף אלמשנה ראשונה משום ד רב שמואל בר יהודה ס"ל דאסורה באכילה במסר והלך

 חוששין לסימפון והלך

 עת זמןגמשנה ראשונה בה משנה ראשונה במסר לשיטת רש"י

 חיישינן לא לא חיישינן לשמא ימזגו עולא

 לא חיישינן חיישינן לסימפון רב שמואל בר יהודה

דאין אשה אוכלת בתרומה עד  אף בהגעת זמן לא אוכלת ארוסה בתרומה – בדף נזכמבואר  משנה אחרונה (3

רב שמואל בר יהודה לעולא בין לבין  ונקטו בגמרא בדף נח דהיינו טעמא דלמשנה אחרונה שתיכנס לחופה

 נס לחופהחיישי לסימפון עד שתיכ

 מסר האב לשלוחי הבעל הרי היא ברשות הבעל –משנה דידן  (4

 משנה דלביאור רש"י  (5

מחמת חשש  תרומה עד שתיכנס לחופהאוכלת באכתי אינה  מסר האב לשלוחי הבעלאף על גב דלרב  (א

 למשנה אחרונה דהיינו טעמא דלא אוכלת אפילו לאחר הגעת זמןו בגמרא בדף נז סימפון כדקבע

שמסרה תו ליכא למיחש יהת ממבתרומה ומפרשי תוספות דהיינו טעמא דרב אסי ד לרב אסי אוכלת (ב

 לסימפון

 משנה אחרונה בהגעת זמן משנה אחרונה במסר עת זמןגמשנה ראשונה בה משנה ראשונה במסר לשיטת רש"י

 חיישינן לסימפון  לא חיישינן לא חיישינן לשמא ימזגו עולא

 חיישינן לסימפון  לא חיישינן חיישינן לסימפון רב שמואל בר יהודה

 חיישינן לסימפון לא חיישינן לסימפון   לרב אסי

 המשך תוספות (6

בהגעת זמן טפי מבמסר האב לשלוחי אפילו חייש לסימפון למשנה אחרונה רב אסי נמצא ד –קשיא  (א

איכא בינייהו דעולא דקאמר לגבי משנה ראשונה לשיטת רש"י איפכא  נןאף על פי אמרי רקהבעל ובפ
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מסר האב לשלוחי רש"י דבש פירוקבענו ד –קיבל מסר והלך ורב שמואל בר יהודה למשנה ראשונה 

 בהגעת זמן  ןדלמשנה ראשונה לא חיישינן לסימפולסימפון הגם נן אכתי חיישיהבעל 

געת הוא דבמשנה אחרונה דחיישינן לסימפון בהפשוטה ודאי סברא  –כמבואר במהרש"א ר"י  תירוץ (ב

הרי היא ברשות הבעל במשנה דבמסירת זמן כל שכן במסר אבל הכא רב אסי מתניתין דחקתיה דקתני 

 לגמרי אפילו לתרומהלי' דמשמע 

יכא בלי חולק דאגמרא בפרק אף על פי נקטו בד והיינו טעמא דסברא פשוטה היא משוםמהרש"א המשך  (7

יכא בינייהו דאוי לה לגמרא למימר לא הואי לא הוה הך סברא פשוטה  –למשנה ראשונה מסר בינייהו 

 בקיבל יכא בינייהו אמסר כיון דבלאו הכי מצי לאשכוחי 

תוספות בא"ד דאיכא בינייהוסוגיא דמשנה ראשונה חלק ב'   

בא"ד דא"ב למאן דאמר סימפון ליכא כו' ולמאן דאמר שמא ימזגו איכא כו' עכ"ל ומשנה 

ניחא אף למ"ד חוץ מתרומה במסר אבל  אחרונה ודאי לא להקל בא ולטעמא דשמא ימזגו

רב אסי דקאמר אף לתרומה לית ליה אלא טעמא דסימפון ודקאמר נמי לקמן למשנה 

 :ראשונה א"ב מסר צ"ל למשנה אחרונה נמי א"ב במסר ודו"ק

 המשך תוספות  (1

דלרב שמואל בר יהודה )דסבירא במסר שלא כרש"י אלא איכא בינייהו להך ועוד אור"י דמצינו לפרש  (א

במסר למשנה ראשונה ליכא לי' דלמשנה ראשונה לא אוכלת עד הגעת זמן מחמת דחיישינן לסימפון( 

ולעולא )דסבירא לי' דלמשנה  –ן( כעין דלא חיישינן לסימפון בהגעת זמן ן לסימפו)כלומר לא חיישינ

תי אכדאיכא )שנה ראשונה ראשונה לא אוכלת עד הגעת זמן מחמת דחיישינן לשמא ימזגו( במסר למ

  (וחי הבעלתשקה לשלושמא ימזגו חיישינן 

 משנה אחרונה בהגעת זמן משנה אחרונה במסר זמןגעת משנה ראשונה בה משנה ראשונה במסר לשיטת ר"י

 חיישינן לסימפון  לא חיישינן חיישינן לשמא ימזגו עולא

 חיישינן לסימפון ןלא חיישינן לסימפו לא חיישינן לא חיישינן לסימפון רב שמואל בר יהודה

 ונמצא דשיטת רב אסי במשנתינו אינו איפכא מסברא איכא בינייהו בפרק אף על פי (ב

 כמבואר במהר"ם שיףמהרש"א  (2

מ"מ עולא למשנה אחרונה חיישי כולי עלמא לסימפון אשר בדף נח בגמרא  ונקטדקבענו בחלק א' ד אה (א

גמרא  אהכי נמי אשר בדף נח מצי דפשיטא דאינו מיקל במשנה אחרונה ואיןחייש נמי לשמא ימזגו 

 במשנה אחרונהאפילו למימר דבמסר איכא בינייהו דעולא ורב שמואל בר יהודה 

 משנה אחרונה בהגעת זמן משנה אחרונה במסר משנה ראשונה בהגעת זמן משנה ראשונה במסר לשיטת ר"י

ולשמא חיישינן לסימפון  חיישינן לשמא ימזגו לא חיישינן חיישינן לשמא ימזגו עולא

 ימזגו

 חיישינן לסימפון לא חיישינן לסימפון לא חיישינן לא חיישינן לסימפון רב שמואל בר יהודה

רב אסי בשיטת רב שמואל בר  –משנה אחרונה ככה ברב ורב אסי במשנתינו מובן דלר"י פליגי השתא ו (ב

רב אחרונה ו משנהמפון אפילו ליהודה אזיל דלא חייש לשמא ימזגו כל עיקר ובמסר לא חייש לסי

 דבמסר חייש לשמא ימזגו בין למשנה ראשונה בין למשנה אחרונה ל יבשיטת עולא אז
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 משנה אחרונה בהגעת זמן משנה אחרונה במסר משנה ראשונה בהגעת זמן משנה ראשונה במסר לשיטת ר"י

ולשמא חיישינן לסימפון  חיישינן לשמא ימזגו לא חיישינן חיישינן לשמא ימזגו וגם רב עולא

 ימזגו

ורב  רב שמואל בר יהודה

 אסי

 חיישינן לסימפון לא חיישינן לסימפון לא חיישינן לא חיישינן לסימפון

 תוספות ד"ה ושמואל

בד"ה ושמואל כו' דמהתם יליף לכל מילי חוץ מתרומה כו' ולא אתי למעוטי אלא תרומה 

דקאמר נמי הכי מסירתה לכל חוץ  כו' עכ"ל ק"ק דשמואל א"נ ר"ל מה הוסיף אדרב

 :מתרומה וק"ל

 מסר האב לשלוחי הבעל הרי היא ברשות הבעל – משנה (1

 שמואלל – מסירתה לשלוחי בעל מכניסה לרשות בעל לכל מילי חוץ מאכילתה בתרומהלרב  – גמרא (2

מסירתה לשלוחי בעל מכניסה  ריש לקישל – מסירתה לשלוחי בעל מכניסה לרשות בעל ל"ירושתה"

 שות בעל ל"כתובתה"לר

ולא כיוון ריש לקיש למימר  – לא כיוון שמואל למימר אשר אינה ברשות הבעל אלא לירושתה – תוספות (3

 דיקא למעט אשר אינה ברשות בעל לגבי תרומהכיוונו אלא  – אשר אינה ברשות הבעל אלא לכתובתה

  אם כן מאי מוסיפין שמואל וריש לקיש לשיטת רב – קשיא – מהרש"א (4

  .מטדף 

 תוספות ד"ה ואימא הני מילי ובא"ד קשה

דף מט עמוד א[ בד"ה ואימא ה"מ כו' ומיהו קשה לפ"ז דהיכי ילפינן מנדרים כו' עכ"ל ] 

אבל לפרש"י דקאי ואימא ה"מ כו' אמתני' ניחא דקתני במתני' לכל מילי הוה מסר ברשות 

מילי דאיכא  הבעל ועלה מסיק דבהפרת נדרים לא הדרא למילתא קמייתא ה"ה לשאר

למילף מנדרים אבל לענין סקילה קושטא הוא דליכא למילף מהפרת נדרים מה"ט שכתבו 

 :דמ"מ תהא כיתומה וק"ל

 נשואה שזינתה בחנק –ארוסה שזינתה בסקילה  (1

 א ברשות הבעלמסר האב לשלוחי הבעל הרי הי –משנה  (2

 מסר האב לשלוחי הבעל וזינתה הרי זו בחנק  –ברייתא  (3

א"ר אמי בר חמא אמר קרא לזנות בית אביה פרט לשמסר האב דהרי זו בחנק ברייתא דמנה"מ  –גמרא  (4

אמר רבא אמר לי אמי חופה בהדיא כתיבא  –ואימא פרט שנכנסה לחופה ולא נבעלה  –לשלוחי הבעל 

 ט מסרוה כרח אשר "בית אביה" אתא למעדאינה בסקילה מדכתיב "מאורשה" ולכן מו

רבא אמר  – אימא היכא דהדרא לבי נשא הדרא למילתא קמייתאו –המשך דגמרא לפי גרסת רש"י  (5

ההוא כבר פסקה תנא דבי רבי ישמעאל דתנא דבי רבי ישמעאל ונדר אלמנה וגרושה כל אשר אסרה על 

 כיון שיצאה שעה אחת מרשות האב שוב אינו יכול להפרלומר לך נפשה יקום עליה 

 רש"י לביאור דגמרא  (6

בעיא בעלמא היא ואינה  – מי שלא נמסרהליהוי כ הדרא למילתא קמייתאואימא היכא דהדרא לבי נשא  (א

משמע לכאורה ו במשנה דמסר האב לשלוחי הבעל הרי היא ברשות הבעלקושיא כל כך אלא דקתני 
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דבברייתא וכיון  ולא הדרא למילתא קמייתא ואפי' חזרה מן הדרך לבית אביה כבר יצאה מרשות האב

דהדרא להיות )שלא כבמשנה( הרי יכול  מקרא יתירא דבית אביה לא נפקא לן מסירת שלוחין אלא

ואינה קושיא כל כך דבמשנה לא קתני בהדיא דלא הדרא  – ואם זינתה תהא בסקילהלמילתא קמייתא 

 למילתא קמייתא

 בקושטא לא הדרא למילתא קמייתא דומסקי מן הך דנדרים  (ב

אלו הדרא למילתא קמייתא פשיטא דתידון בסקילה דהרי חשיבא כאלו שים לב אשר לרש"י  –מהרש"א  (7

ברם למסקנא מן הך דנדרים דלא הדרא למילתא קמייתא אכתי יכול להיות  –אכתי יושבת בבית אביה 

ודלא נפקא א היתה ברשות אב אפילו מעיקרא להגם דהיא בסקילה דמצד לימוד מן יתומה  דתידון בסקילה

 הדרא למילתא קמייתא אלא לנדרים ולשאר מילי דאיכא למילף מנדריםמינה לדינא הא דלא 

 וכו' ואימא הני מילי היכא דלא הדרא לבי נשא –גרסא דתוספות  (8

 בתוספות לביאור דגמרא ר"י  (9

דאייתר בית אביה למעוטי מסר האב לשלוחי הבעל דלמא תרוייהו צריכי לברייתא מנא לה מקשי  (א

תב אלא חד ה"א ה"מ היכא דלא הדרא לבי נשא אבל הדרא לבי לנכנסה לחופה ולא נבעלה דאי לא כ

 י מסר מנלן תנשא אימא דתהדר למלתא קמייתא להכי איצטריך קרא אחרינא ואכ

לכל הפחות כשנכנסה לחופה ולא נבעלה וגלי קרא והרי היא בחנק דלא הדרא ומסקי מהך דנדרים   (ב

האב לשלוחי הבעל למפטרה מסקילה למסר  אם כן אייתר חד מהנך קראי בנדרים וה"ה בכל מקום

בכל הנך דאימעוט מסקילה  והואיל דאשכחנא דלא הדרה מדתנא דבי ר' ישמעאל סברא הוא דלא הדרא

 כגון מסר ולהכי נקט במלתי' דתנא דבי ר' ישמעאל מסר

נהי  – לסקילהדהיכי ילפינן מנדרים דלא הדרא למילתא קמייתא ר"י ומיהו קשה לפי'  –המשך תוספות  (10

י נדרים לא הדרא היינו משום דגלי לן קרא דכיון דיצאה מרשות האב שעה אחת שוב אין לו כח בה דגב

מ"מ תהא כמו יתומה שאין לה יצאה מרשות אב מ"מ לענין סקילה היכי שייך לומר דלא הדרא דאף ע"פ ש

 אב דהויא בסקילה 

למילתא קמייתא מוכרח דמעולם לא קבענו אשר אלו לא הדרא לשיטת רש"י לא קשה מידי  –מהרש"א  (11

  כמבואר לעיל דתידון בחנק

 בא"ד קשהחלק ב' תוספות 

בא"ד קשה דאי אמתני' קא בעי למה המתין כ"כ כו' עכ"ל לכאורה שהרגיש רש"י בזה 

במה שפירש וכיון דלא נפקא לן מסירת שלוחים אלא מקרא יתירא דבית אביה אימא כו' 

דינא אי הדרא אי לא ה"נ ה"מ למיבעיא הכא אבל אין זה מספיק כיון דבעיא היא לענין 

 :בשלא ידע אכתי דמקרא יתירא נפקא ליה וק"ל

ופירש נמי ירש רש"י דלא גרסינן "ואימא הני מילי היכא דלא הדרא לבי נשא" ומה שפ –המשך תוספות  (1

 קשה דאי אמתני' קא בעי למה המתין כל כך –דאמתניתין קא בעי 

נפקא אשר לא אמרי בגמרא "ואימא" עד דנודע להו ברייתא אשר  רש"יבזה שפירש כאורה ל –מהרש"א  (2

לתרץ אין זה מספיק  אבל – כיוון רש"י לנמק טעמא דהמתין "לן מסירת שלוחין מקרא יתירא דבית אביה

למשנה דמילף דמסר למיבעיא הוי מצי א לענין דינא אי הדרא אי לא ה"נ כיון דבעיא היקושיית תוספות 

 האי דינאדמקרא יתירא נפקא ליה ברייתא לא אסיק אדעתי'  על פי דאכתימהני אף 
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 :דף מט

 תוספות ד"ה אכפי' רבא

דף מט עמוד ב[ בד"ה אכפייה רבא כו' וי"ל דאכפייה בדברים כו' עכ"ל וכתב הר"ן ע"ז ] 

ולא ידעתי מהו דהא גבי בנים אפילו בדלא אמיד כופין בדברים וכיון כו' עכ"ל ונראה דלאו 

אמיד אינו נקרא כפייה בדברים אלא אמירה ודיבור בעלמא יארוד ילדה  קושיא היא דבלא

כו' וכל הני דנקט אבל כפייה בדברים באמיד היינו שאומרים לו שעובר על מצות עשה 

 :דצדקה דבהא ודאי כפה רבא לרב נתן ולא שהלקה אותו וק"ל

חלק א' תוספות ד"ה הוא ואשתו  

בנו משום דאיירי דנזונין אפילו ממטלטלין אבל בד"ה הוא ואשתו כו' דאיכא למימר דנקט 

לאחר כו' עכ"ל והא דפריך אלמנותו ניזונת מנכסיו הוא ואשתו מבעיא לא ניחא ליה למימר 

דמשום מטלטלין נקט הוא ואשתו דודאי משום מטלטלין לחוד לא איצטריך ליה 

ין לחלק בהוא לאשמועינן התקינו דכיון דהוא ואשתו מבעיא בחייו מההיא דאלמנותו כו' א

ואשתו בין מטלטלין לקרקע דלא שייך לחלק אלא באלמנותו דמטלטלי דיתמי לא 

משתעבדי משא"כ הכא גבי אחר ניחא ליה לאשמועינן הך מילתא דניזונין גבי בנו אפילו 

במטלטלין ולתירוץ א"נ משום הוא כו' נמי ניחא דפריך דמשום הוא לא הוה איצטריך 

 :י בנו נמי מבעיא מאלמנותו ודו"קלמתני ואשתו ועוד דהוא גב

 כמבואר ברש"י גמרא  (1

 הוא ואשתו נזונים מהם באושא התקינו הכותב כל נכסיו לבניואמר ר' אילעא אמר ריש לקיש  (א

 קשיא  (ב

i)  מת יעקב שאף על פי ש –ת יעקב שמת ובתה דינה ניסת לראובן אלמנלאה כגון גדולה מזו אמרו

אין מוציאין למזון האשה מנכסים משועבדים אפי' הכי וקי"ל  מדרבנןלראובן והנכסים נשתעבדו 

שלא הוציא מעות שויוהו רבנן כיורש ואמרי ראובן היכא דליכא למיחש לתיקון העולם כגון כי האי 

 ראובןתזון האלמנה מנכסי 

ii) ואף על  –בתמי'  מיבעיא הוא ואשתו שהוא קיים ואלו בניו הם ולא הוציאו מעות אלא מתנה בעלמא

כר לענין שעבוד התם הוא דאי לאו דעביד ליה ניחא לנפשיה לא יהיב ליה מתנה אבל גב דמתנה כמ

 בנו ליכא למימר הכי

דקאי  אבל הכא שמת בעלה להכי עבוד רבנן תקנתא התם הוא דליכא דטרח קמהמהו דתימא  –תירוץ  (ג

  איהו נטרח לדידיה ולדידה קמ"ל

 כיון דקאי איהו נטרח לדידי' ולדידהד אין הלכה כעולא (ד

 תוספות  (2

לאחר אין נזונין דמתנה הויא כמכר כתב משמע הא  הוא ואשתו נזונים מהםמן הא דאמר ר' אילעא אשר  (א

כדפי' בקונטרס דאי לא דעבד ליה ניחא לנפשיה לא הוה יהיב ליה ואין מוציאין למזון האשה והבנות 

 מנכסים משועבדים 

 דאף במתנה לאחר הוא ואשתו נזונין ומיהו יש לדחות  (ב
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i) דאיכא למימר דנקט בנו משום דאיירי דנזונין אפי' ממטלטלין אבל לאחר לא היו נזונין  –י א' דיחו

 )יבואר יותר בחלק ב'(ממטלטלין כמו שאין אלמנה נזונת ממטלטלין דיורשין 

ii)  'דלא ניזון הנותן לאחר מה שאין כן מתנה  –בנו מנמי ניזון נותן למילף דהנקט בנו אי נמי  –דיחוי ב

 )יבואר יותר בחלק ב'( לעולם אימא דנזונתאשתו אבל 

 מהרש"א (3

' היינו רבותי' דרד הוי לה לגמרא לתרץאלו בקושטא גובה מבנו אפילו ממטלטלין  – א'יחוי לדקשיא  (א

משא"כ אלמנה דאינה גובה אלא  אפילו ממטלטליןנותן ואשתו לבנו גובין  האילעא אשר במתנ

  ממקרקעי

הגם דאלמנה אינה גובה אלא  מהאי דאלמנה הוינו יודעין אשר נקטו בגמרא אשר –פירכא לקושיא זו  (ב

דהיינו טעמא דאין אלמנה גובה  אומריםדהיינו  נותן ואשתו גובין אפילו ממטלטליןמכל מקום  ממקרקעי

נותן משא"כ לגבי נותן ואשתו כשחוב לא משתעבדי דהרי מת בעלה ומטלטלי דיתמי לבעל  ממטלטלין

 לחלק בין מקרקעי למטלטליןדאין  פשיטאבחיים ואין בנו יתום 

דר' אילעא אשמועינן אשר במתנת נותן הוי לה לגמרא לתרץ ן אלו בקושטא גובה נות –לדיחוי ב' קשיא  (ג

 עצמו נותן פילו לבנו גובה א

אשתו דאיצטריך לאשמועינן אשר אף הא  מיושבלא מתרצי ככה דאכתי לא יהא  –פירכא א' לקושיא זו  (ד

 גובה

ואשתו מיבעי מוכח  הואלא מתרצי ככה דמהא דמקשי בגמרא לעולא אשר  –פירכא ב' לקושיא זו  (ה

 הוא עצמו נמי גובה במתנה לבנו  אשרמסברא נקטו אשר מהאי דאלמנה הוינו יודעין ד

 בא"ד ומיהו ביש נוחליןד"ה הוא ואשתו חלק ב' תוספות 

' עכ"ל לכאורה יש לדקדק מי משמע דלא טרפא ממקבל מתנה כו נוחליןבא"ד ומיהו ביש 

הצריכם לראיה זו הא בבנו נמי מסיק הכא דלית הלכתא כוותיה ואינן ניזונין וכ"ש לאחר 

ולפי מה שכתוב במרדכי דהא דפסיק דלית הלכתא כתקנת אושא היינו דהוא אינו ניזון אבל 

ם בין אשתו ניזונית ניחא מיהו מה"ט דקאמר דנטרח לדידיה ולדידה אין נראה לחלק מחיי

הוא לאשתו וע"כ נראה דלאחר דאין ניזונין דקאמרי היינו לאחר מותו בששיעבדו האחים 

וכן מוכח מתוך דבריהם ממה שכתבו לעיל דלאחרים יש לחלק בין מקרקעי למטלטלי היינו 

לאחר מיתה דמטלטלי דיתמי לא משתעבדי אבל מחיים ודאי דאין לחלק בין מקרקעי 

הוא לאשתו וההיא שהביאו לראיה מפרק י"נ איירי נמי לאחר  למטלטלי ואין לחלק נמי בין

 :מיתה וכל דבריהם הולכים ע"ד זה ותו לא מידי וק"ל

 ת ממתנה לאחר יאשתו אינה ניזונאפילו אשר משמע ביש נוחלין  מיהו – המשך תוספות (1

  מהרש"א (2

הרי אף בגמרא דידן מסקינן  איצטריך תוספות לראי' מן פרק יש נוחליןלמה  – קשיא לקושיית תוספות (א

 מתנה לאחראין ניזונין מן ומכל שכן ד מתנה לבנומן אפילו ודלכן אינן ניזונין דאין הלכה כר' אילעא 

במתנה לבנו ולכן איצטריך תוספות  ר מיהת לגבי אשתו הלכה כר' אילעאאיתא במרדכי אש –תירוץ  (ב

 מן מתנה לאחר תלראי' דמכל מקום אין ניזוני

דהרי קבענו דהיינו טעמא דלית הלכתא כר' אילעא משום  מרדכי קשה להולמה להלכהשיטת  – קשיא (ג

 לנותן בין לאשתובין  יש לה עניןסברא זו ו – לטרוח בעדו ובעד אשתונותן מצי בחיי נותן ד
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 בדברי תוספות אשר על ידו מתורץ קושיית מהרש"א חדשביאור  –המשך מהרש"א  (3

  הכי משמעו דדברי תוספות בחלק א' (א

i)  מתנה אשר לאחר משמע הא ממתנת נותן לבנו הוא ואשתו נזונים מן הא דאמר ר' אילעא אשר

דמתנה הויא כמכר כדפי' בקונטרס ת מהן נזוניאשתו )אלמנת הנותן( לאחר אין מיתתו נתנו יורשים 

דאי לא דעבד ליה ניחא לנפשיה לא הוה יהיב ליה ואין מוציאין למזון האשה והבנות מנכסים 

  משועבדים

ii)  דאף במתנת יורשים לאחר נזונית אשתו ומיהו יש לדחות 

במתנת יורשים דאיכא למימר דנקט בנו משום דאיירי דנזונין אפי' ממטלטלין אבל  –דיחוי א'  (1)

  דמטלטלי דיתמי לבעל חוב לא משתעבדיממטלטלין  תנזוניאשתו לאחר מיתה אין 

מה שאין במתנת יורשים לאחר  –נו נקט בנו למילף דהנותן נמי ניזון מבאי נמי  –דיחוי ב'  (2)

 מיתה דלא עסקינן אלא במזונות אשתו

ת יאינה ניזונלאחר מיתתו אשתו אפילו אשר משמע ביש נוחלין ובתר הכי אמרי תוספות אשר מיהו  (ב

 לאחר ת יורשיםממתנ

 תוספות לראי' מן פרק יש נוחלין"זו מתורץ קושיית מהרש"א אשר "למה איצטריך  דרךשים לב אשר ב (ג

 לגבי מתנת יורשים עניןרי הא דקבענו אשר אין הלכתא כר' אילעא בחיי נותן אין לו דה

 שים לב עוד  (ד

i) אשר במתנה לאחר אין אשה ניזונית הא דנקטו תוספות בדיחוי א' אתא שפיר זו  דרךאשר ב

דמטלטלי דיתמי לא משתעבדי אבל מובן דהיינו טעמא דכיון דאוקמינן לאחר מיתה  –ממטלטלין 

 ודאי דאין לחלק בין מקרקעי למטלטליובמתנת נותן מחיים אלו אוקמת 

ii)  והיינו במתנה לאחר לא ניזונין אלא אשתו ואתיא נמי שפיר הא דנקטו תוספות בדיחוי ב' אשר

 בפשיטות משום דתוספות איירי בלאחר מיתת הנותן

  .דף נ

 רש"י ד"ה ובתינוקת

ב גופה קאמר דאי בת י"ב ויום אחד דף נ עמוד א[ בפרש"י בד"ה ובתינוקת כו' י"] 

דאורייתא היא כו' עכ"ל והא דלא פירש כן גבי תינוק דתליסר גופה קאמר דהא י"ג ויום 

אחד דאורייתא הוא משום דלא היה כתוב כלל בנוסחות הגמרות שלהם הא דבר תליסר כו' 

 :וכ"ה ברא"ש וק"ל

 ד"ה שיהא אדם מגלגל סוגיא דבן חמש למקרא חלק א' ת

בד"ה שיהא אדם מגלגל כו' בן עשר למשנה לא כו' אלא לגלגל עכ"ל הוצרכו לזה תוס' 

לתירוץ דאיבעית אימא דהך דמתגלגל עמו עד י"ב כו' איירי למשנה אבל לתירוץ קמא 

דספי ליה כתורא לאו היינו יורד עמו לחייו ומתוקמא שפיר הך דמתגלגל עד י"ב ומכאן 

מא שפיר הך דבן עשר למשנה היינו למספי ליה ואילך יורד כו' נמי למקרא ואיכא לאוק

אבל ליכא למימר לתירוץ קמא דהך דספי ליה כי תורא איירי נמי למשנה דאם כן היאך 
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מתוקמא הך דבן עשר למשנה דלא שייך גלגול בתר למספי וכן מוכח מדבריהם שכתבו 

 :לתירוץ קמא דבן ה' למקרא היינו לגלגל כו' ודו"ק

 כמבואר ברש"י גמרא (1

עד שתים עשרה שנה בנחת ובדברים רכים אמר רב יצחק באושא התקינו שיהא אדם מתגלגל עם בנו  (א

  לרדותו ברצועה כאן ואילך יורד עמו לחייומ

קביל וספי  איני והא אמר ליה רב לרב שמואל בר שילת בציר מבר שית לא תקביל בר שית –קשיא  (ב

 עמו לחייוולכאורה משמעו אשר כבר בבר שית יורד  – ליה כתורא

אינו מיהו  ליה כתוראספי בשית  –בין לאחר שתים עשרה שנה בשית איירי בין למקרא  – קמא תירוץ (ג

  העד לאחר שתים עשרה שניורד עמו לחייו 

לא קשיא הא למקרא לעולם "ספי לי' כתורא" היינו הך "דיורד עמו לחייו" ו –" י בעית אימאוא"תירוץ  (ד

אינו לא ספי לי' כתורא ודלמשנה למשנה והא  –יורד עמו לחייו בבר שית ספי לי' כתורא ומקרא דל –

 יורד עמו לחייו עד לאחר שתים עשרה שנה

  טבלא א' 

 לאחר יב' שנים בר שית 

ספי לי' כתורא  למקרא תירוץ קמא
 עחו לחייו אינו יורד אבל

 יורד עמו לחייו למקרא

ספי לי' כתורא  למקרא איבעית אימא

 עמו לחייו ויורד

ספי לי' כתורא  למשנה

 ויורד עמו לחייו

והא דתנן במסכת אבות בן עשר למשנה לא שירד  – אדם מגלגל עם בנו עד י"ב שנהד"ה שיהא תוספות  (2

 עמו לחייו אלא לגלגל

לתירוץ דאיבעית אימא מימר אשר "בן עשר למשנה מגלגל ואינו יורד עמו לחייו" הוצרכו ל – מהרש"א (3

אלא לאחר י"ב למשנה תרוייהו נמצא דאינו עושה ו כתורא" היינו הך "דיורד עמו לחייו"אשר "ספי לי' 

  אכתור מתוקמא שפיר הך דבן עשר למשנה למספי ליה לתירוץ קמאאבל  – שנה

   טבלא ב' 

 לאחר יב' שנים בן עשר למשנה בר שית 

 למקראספי לי' כתורא  תירוץ קמא

 ו לחייומע אינו יורד אבל

כתורא למשנה ספי לי' 

 אבל אינו יורד עמו לחייו

 יורד עמו לחייו למקרא

 למקראספי לי' כתורא  איבעית אימא

 עמו לחייו ויורד

 אבל מגלגל עמו במשנה

ספי לי' כתורא והיינו לא 
 נמי דאין יורד עמו לחייו

ספי לי' כתורא  למשנה

 ויורד עמו לחייו

 –י"ב שנה לאחר תוספות ד"ה וספי לי' כתורא בבר שית )לביאור תירוץ קמא( ולא ירד עמו לחייו עד  (4

 כמבואר בטבלא ג'והא דתנן בן חמש למקרא היינו לגלגל 

   טבלא ג'  

 לאחר יב' שנים בן עשר למשנה בר שית בן ה' למקרא 

 למקראספי לי' כתורא  מגלגל עמו במקרא תירוץ קמא

עחו  אינו יורד אבל
 לחייו

 יורד עמו לחייו למקרא ספי לי' כתורא למשנה

איירי למשנה בשית דהך דספי ליה כתורא למימר לתירוץ קמא  ליכאשים לב בדרך אגב ד –מהרש"א  (5

דלא יתכן אשר בבן עשר מגלגל עמו במשנה  –דאם כן היאך מתוקמא הך דבן עשר למשנה )כבטבלא ד'( 

)כמבואר בטבלא קמא מוכח מדבריהם לתירוץ כדלא שייך גלגול בתר למספי לכל הפחות לתירוץ קמא ד

 ולספי לי' כתורא אין זמנו אלא בשית דבן ה' למקרא היינו לגלגלג'( 
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   טבלא ד' 

 לאחר יב' שנים בן עשר למשנה בר שית 

תירוץ ל ליכא למימר

 קמא

 משנהלספי לי' כתורא 

עמו  אינו יורד אבל

 למשנהלחייו 

 כתורא למשנהספי לי' 

 מגלגל עמו במשנה

 יורד עמו לחייו למקרא

 תד"ה וספי לי' כתורי 'סוגיא דבן חמש למקרא חלק ב

בד"ה וספי ליה כי כו' והא דתנן כו' בן ה' למקרא היינו לגלגל כו' עכ"ל בלאו הך אוקימתא 

אהך גופה דבר שית ספי ליה כו' נמי ע"כ דלא מתוקמא הך דבן חמש למקרא אלא לגלגל 

אלא דהשתא צריכין לדחוקי טפי דאיכא ג' חלוקות בדבר לגלגל ולמספי ולירד עמו לחייו 

 :דהיינו לגלגל מבן ה' ולמספי מבר שית ומי"ב לירד לחייו ודו"ק

הא דתנן קבעו אשר ודיקא לאחר כך  –תירוץ קמא דגמרא תוספות ראשית מבארין  – תוספותניהדר ל (1

 לגלגל ולא למיספי ליה במסכת אבות בן חמש שנים למקרא היינו

דתירוץ קמא )כלומר אפילו להוה אמינא אשר ספי לי' כתורא משמעו בלאו הך אוקימתא  –מהרש"א  (2

דלא יתכן אשר יורד עמו כתורא למיספי לי' נמי ע"כ דלא מתוקמא הך דבן חמש למקרא דיורד עמו לחייו( 

אלא דהשתא נו תוספות יעמשמ ולא –בציר מבר שית לא תקביל דהרי כבר קבעו אשר לחייו בבן ה' 

צריכין לדחוקי טפי דאיכא ג' בתירוץ קמא אשר "למיספי לי' כתורא" לאו היינו "לירד עמו לחייו"  ודקבע

עמו חלוקות בדבר לגלגל ולמספי ולירד עמו לחייו דהיינו לגלגל מבן ה' ולמספי מבר שית ומי"ב לירד 

 לחייו 

 תוספות ד"ה הבעל מוציא מיד לקוחות

הבעל מוציא כו' א"נ דכתב כו' אין לי בפירות נכסייך כו' אבל אם כתב כו' אין לי בד"ה 

בנכסייך ובפירותיהן כו' עכ"ל הכי מתנייא התם ברישא גבי אין לי בנכסייך דאם מכרה 

ונתנה קיים ומשמע להו דמכל שכן בסיפא אין לי בנכסייך ובפירותיהן )דלא( ]דאם[ מכרה 

"ש שכתב וכן בבבא מציעתא לא חזר ושנה אם מכרה ונתנה ונתנה קיים וכ"ה בהדיא ברא

קיים לפי שגם בבבא ראשונה הדין כן כו' ע"ש ובאין לי בנכסייך כבבבא דרישא פסיקא 

להו דא"נ אין מכרה קיים ליכא לאוקמא הכא לר"י דכיון דיש לו פירות בבבא דרישא 

נמי יהא מוציא מיד  אמאי קאמר דהתקינו דוקא במתה הבעל מוציא מיד הלקוחות בחייה

הלקוחות לפירותיו כיון דקנין פירות כקנין הגוף דמי אין לחלק בין חייה למותה אבל לר"ל 

ניחא דאע"ג דיש לבעל פירות בנכסי מלוג מ"מ כיון דאינו כקנין הגוף אם מכרה אותן 

מכרה קיים ולא תקנו שיוציא אותן הבעל אלא לאחר מיתה שעשו אותו כלוקח ראשון 

שכחן במזונות הבנות שיש להן מן הבנים אם מכרו או משכנו אין מוציאין למזונות וכה"ג א

אבל התוס' בפרק החובל כתבו לקיים דלר"י אצטריך תקנת אושא בכותב לה דין ודברים 

אין לי בנכסייך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן עד עולם כו' דאין לו פירות והיינו אליבא דר' 

שי להו התם בפרק החובל הא דקתני התם בפרק הכותב דאם יהודה בפרק הכותב ולא תק

מכרה ונתנה קיים אפילו באין לי בנכסייך לחוד וכ"ש בכה"ג די"ל דהתם בעו התוס' למימר 

דמתני' דהכותב דקתני אם מכרה ונתנה קיים היינו קודם תקנת אושא אבל התוס' דהכא 

תם המשניות בתר תקנת אושא ניחא להו לאוקמא מתני' דהכותב לבתר תקנת אושא דרבי דס

הוה וכה"ג משני תלמודא בפ' החובל ארומיא דב' ברייתות הא קודם תקנת אושא הא לאחר 

תקנת אושא אלו הדברים ברורים למבין אבל מהרש"ל הגיה כאן בדברי התוס' אין לי 
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בנכסייך ובפירותיהן אבל אם כתב לה דין ודברים אין לי בנכסייך אין כו' ע"ש והוא הבין 

דברישא באין לי בנכסייך דוקא קתני דמכרה ונתנה קיים אבל באין לי בנכסייך ובפירותיהן 

אין מכרה ונתנה קיים וכן הבין הב"י בדברי הטור אה"ע סי' צ"ב ע"ש ואינו כן  (כו')

כמ"ש בהדיא בשם הרא"ש וגם אין הדעת סובל כן למימר דטפי מכרה ונתנה קיים באין 

לי בנכסייך מבכותב לה אין לי בנכסייך ובפירותיהם דיציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא 

יגרע כחה אבל הדברים ברורים כמ"ש ותו לא מידי וכי משום דסילק עצמו גם מפירותיהן 

 :ודו"ק

אלו מת בעל  –נכסי מלוג במיתת אשתו בחייו ליורש ו יש לבעל קנין פירות בנכסי מלוג של אשתו בחיי' (1

 בחיי אשתו זוכה אשתו בנכסי מלוג ואין ליורשיו אפילו קנין פירות

ריש לקיש קנין פירות ל – בחיי בעל אינן קיימין ולכן מכרה ונתינתה ר' יוחנן קנין פירות כקנין הגוף דמיל (2

 לאו כקנין הגוף דמי

 הבעל מוציא מיד הלקוחות –באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה  –גמרא  (3

 משנה בפרק הכותב (4

הכותב דין ודברים אין  רבנןד רישא

 לי בנכסייך

 אם מכרה ונתנה קיים אוכל פירות בחיי'

)מציעתא  רבנןסיפא ל

 בלשון רא"ש(

הכותב דין ודברים אין 

לי בנכסייך 

 ובפירותיהן

]לא מפורש אם מכרה  אינו אוכל פירות בחיי'

 ונתנה קיים[

הכותב דין ודברים אין  ר' יהודה

לי בנכסייך 

ובפירותיהן ובפירי 
פירותיהן בחייך 

 ובמותך עד עולם

]לא מפורש אם מכרה  אינו אוכל פירות בחיי'

 [ונתנה קיים

 פסידלא מספיקה לה אותה מחילה – ברישא כתב בעל לשון מחילה של "דין ודברים אין לי בנכסייך" (א

 וקתני נמי דאם מכרה ונתנה קיים – קנין פירות של בעל ולכן אכתי אוכל פירות בחיי'

דחזקה יותר  "דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהן"מחילה של לשון כתב בעל לרבנן סיפא ב (ב

לא קתני אלו מכרה ונתנה ברם  – מספיקה להפסיד קנין פירות של בעל ולכן אינו אוכל פירות בחיי'ו

 קיים

אין לי בנכסייך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן )" לשון מחילה אשר חזקה עוד יותרכתב בעל לר' יהודה  (ג

  לא קתני אלו מכרה ונתנה קייםבהך דר' יהודה אף ו – "(בחייך ובמותך עד עולם

 יבוארו במהרש"א להלןדבריהם  –תוספות  (5

 תוספות דידן לשון  (א

i) דאמר קנין פירות כקנין הגוף דמי לא צריכא לתקנת אושא אלא לריש לקיש ' יוחנן אליבא דר

אי נמי דכתב לה דין ודברים אין לי בפירות נכסייך  –ואליבא דריש לקיש מסיק לה בפ' החובל 

דאין לו קנין פירות ואיצטריך לתקנת אושא להסיק אשר )גוונא זו לא מיתני במשנה דפרק הכותב( 

 מכל מקום אין מכרה ונתנה קיים 

ii)  בפרק בסיפא לרבנן אבל אין לומר דכתב לה דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהם דהא תנן

 הכותב דאם מכרה ונתנה קיים

כיון דכקנין הגוף דמי וי"ל תקנת אושא וא"ת לר' יוחנן למה הוצרך לתקן  –תוספות בפרק החובל לשון  (ב

אין דאצטריך להיכא דכתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן עד סוף העולם ד
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ומיהו אם לא כתב אלא דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן לא סגי זה אוכל פירות כדאמר בהכותב 

 ירותבהכי דאכתי בפירות עצמן ילקח בהן קרקע והוא אוכל פ

 לביאור תוספות דידן מהרש"א (6

 (אין לי בנכסייך ובפירותיהן)לרבנן סיפא שכן ב דמכלדאם מכרה ונתנה קיים נקטי דכיון דברישא קתני  (א

לא חזר ושנה  (רבנןדהיינו סיפא ל)וכ"ה בהדיא ברא"ש שכתב וכן בבבא מציעתא דמכרה ונתנה קיים 

ולכן מובן בפשיטות אשר לא תיקנו תקנת אושא  יים לפי שגם בבבא ראשונה הדין כןאם מכרה ונתנה ק

 –כתב לה דין ודברים אין לי בפירות נכסייך איצטריך לתקנת אושא בדן מסקי תוספות ולכ –בסיפא 

דגוונא זו לא מיתני במשנה דפרק הכותב ולכן מצינן למימר דמחל לקנין פירות ואף על פי כן אין מכרה 

 ונתנה קיים מטעם תקנת אושא 

כר' יוחנן  אפשיטא דאין לאוקממחמת מחילתו הא דקתני ברישא דמכרה קיים דתוספות וד עמפרשי ו (ב

ונתנה הגוף ולכן אית לי' נמי קנין הגוף ואין מכרה דלא הפסיד קנין דכיון דקתני דאוכל פירות בחיי' הרי 

  קיים

אלו הוה קתני ברישא דאין מכרה ונתנה קיים לא זו בלבד דלא הוי מצינן למימר אשר אפילו תדע ד (ג

באופן זה איצטריך לתקנת אושא אליבא דר' יוחנן )דהרי לר' יוחנן כבר אין מכרה ונתנה קיים מחמת 

דכיון  –אלא אף זו דאין לומר אשר תקנו תקנת אושא מכח שיטת ר' יוחנן  –דקנין פירות כקנין הגוף( 

בחייה נמי  –בעל מוציא מיד הלקוחות דיש לו פירות בבבא דרישא אמאי קאמר דהתקינו דוקא במתה ד

 יהא מוציא מיד הלקוחות לפירותיו כיון דקנין פירות כקנין הגוף דמי אין לחלק בין חייה למותה

ן מכרה אבל לר"ל ניחא דאע"ג דיש לבעל פירות בנכסי מלוג מ"מ כיון דאינו כקנין הגוף אם מכרה אות (ד

ה שעשו אותו כלוקח ראשון וכה"ג תשיוציא אותן הבעל אלא לאחר מיתתקנת אושא ולא תקנו  –קיים 

 אם מכרו או משכנו אין מוציאין למזונות דמכל מקום אשכחן במזונות הבנות שיש להן מן הבנים 

 המשך מהרש"א (7

דין ודברים אין לי  אצטריך תקנת אושא בכותב לה ' יוחנןבפרק החובל כתבו לקיים דלר פותהתוס (א

דמחל להן ולכן לית לי' נמי קנין הגוף בנכסייך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן עד עולם כו' דאין לו פירות 

 והיינו אליבא דר' יהודה בפרק הכותב מכרה ונתנה קיים אי לאו תקנת אושא היו ומובן ד

 עוד תדעו (ב

i) דאם מכרה ונתנה קיים ברישא לרבנן לא תקשי להו התם בפרק החובל הא דקתני בפרק הכותב ד

 דאית להו דאם מכרה ונתנה קיים  ר' יהודהאפילו באין לי בנכסייך לחוד וכ"ש בכה"ג ד

אם מכרה ונתנה קיים היינו קודם ברישא דהתם בעו התוס' למימר דמתני' דהכותב דקתני  (1)

אבל  – ואין הכי נמי אשר בהך דר' יהודה קודם תקנת אושא מכל שכן דקייםתקנת אושא 

 לאחר תקנת אושא אכן אין מכרה ונתנה קיים מטעם התקנה

ניחא להו לאוקמא מתני' דהכותב לבתר תקנת אושא דרבי דסתם פות דידן דתוסמה שאין כן  (2)

המשניות בתר תקנת אושא הוה וכה"ג משני תלמודא בפ' החובל ארומיא דב' ברייתות הא 

 קודם תקנת אושא הא לאחר תקנת אושא 

ii) שי למה יקדהקשינו לתוספות דידן דלית לאוקמא לרישא לר' יוחנן מצד תקנת אושא משום דתדהא ו

יש לה מקום ברישא דיש קושיא זו  –חות מוציא פירות מיד הלקובעל דבחיי' נמי יהא תיקנו לא 

 אין לה מקום בהך דר' יהודה דאין לבעל פירותלבעל פירות אבל 

 עוד המשך מהרש"א (8
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)דהיינו  בנכסייך ובפירותיהןאי נמי דכתב לה דין ודברים אין לי פות י התוסמהרש"ל הגיה כאן בדבר (א

אבל אין לומר דכתב לה דין ודברים אין לי ( שלא כשיטת מהרש"א דאין מכרה קייםסיפא לרבנן ו

והוא הבין דברישא באין לי בנכסייך  – דאם מכרה ונתנה קייםברישא בנכסייך דהא תנן בפרק הכותב 

אין מכרה ונתנה קיים בסיפא לרבנן ה ונתנה קיים אבל באין לי בנכסייך ובפירותיהן דוקא קתני דמכר

בשם הרא"ש וגם ו שביאר מהרש"א לעיל וכן הבין הב"י בדברי הטור אה"ע סי' צ"ב ע"ש ואינו כן כמ

מבכותב לה אין לי )ברישא( אין הדעת סובל כן למימר דטפי מכרה ונתנה קיים באין לי בנכסייך 

דיציבא בארעא וגיורא בשמי  –דהתם אין מכרה ונתנה קיים )בסיפא לרבנן( בנכסייך ובפירותיהם 

 עצמו גם מפירותיהן יגרע כחה בעל סילק בסיפא שמיא וכי משום ד

  .דף נא

חלק א' תד"ה מני ר' מאיר  כתובהסוגיא דפחת   

מ דאית לה כו' אבל אם היה תנאו קיים דף נא עמוד א[ בד"ה מני ר"מ כו' ופי' ריב"ן דבכ"

כו' עכ"ל ולפירושו לשון אפילו בתנאי דקאמר יש לפרש לגבי כותבת לו התקבלתי דלא 

מצי מחלה לר"מ ולא סמכה דעתה טפי למימר דאית לה כיון דכתבה לו מיהו מההיא 

 דהחובל שכתבו התוס' מוכח דלכ"ע יכולה למחול על ידי התקבלתי ולא הוה בעילת זנות

לר"מ לפירוש ריב"ן ויש ליישב דקאמר אפילו בתנאה לגבי הך מלתא דקתני במתני' דכתב 

 :לה שדה שוה מנה כו' ודו"ק

רבי יהודה אומר אם רצה כותב לבתולה שטר של מאתים והיא כותבת  – בפרק אף על פי :משנה בדף נד (1

מאיר אומר כל הפוחת  'ר –התקבלתי ממך מנה ולאלמנה מנה והיא כותבת התקבלתי ממך חמשים זוז 

 לבתולה ממאתים ולאלמנה ממנה הרי זו בעילת זנות 

וכיון מאתים ואית לה ס"ל ר' מאיר דתנאו בטל בתנאה בפוחת  אפי'דמשמע  "כל הפוחת" –דף נו: גמרא  (2

 דאמר לה לית ליך אלא מנה לא סמכא דעתה והויא לה בעילתו בעילת זנות

 תוספות  (3

פריב"ן דבכל מקום דאית לה ואין האשה בטוחה בו דלא סמכה דעתה תקנו חכמים שיהא בעילתו בעילת  (א

 אם היה תנאו קיים אין בעילתו בעילת זנות היכא דלית לה כגון אבל זנות 

וקשה לר"י דבפרק החובל משמע דאפי' היכא דלית לה הוי לר' מאיר בעילת זנות משום שלא תהא קלה  (ב

דפריך התם גבי אשה שחבלה בבעלה לא הפסידה כתובתה ואמאי תזבין לכתובתה בעיניו להוציאה 

בטובת הנאה לבעלה כו' ומשני הא מני ר"מ היא דאמר אסור לאדם שישהא עם אשתו שעה אחת בלא 

 כתובה מ"ט שלא תהא קלה בעיניו להוציאה

 מהרש"א (4

 למה לא הקשה ר"י  –קשיא  (א

i) בלבד בגוונא דלית לה דבעילתו בעילת זנות משום האי "אפילו" משמעו לא זו  ודבשלמא לשיטת

דקלה בעניו להוציאה אלא אפילו בפוחת בתנאה דתנאו בטל ואית לה מ"מ בעילתו בעילת זנות 

 מחמת דלא סמכה דעתה

ii)  תיקשי דביחס בדאית לה  אלאלא אמר ר' מאיר דהרי זו בעילת זנות דמה שאין כן לשיטת ריב"ן

בתנאה )דגם כן אית לה( הרי זו בעילת  אפילור ר' מאיר אשר איזו גוונא אחריתא דאית לה אומ

 זנות
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 הקדמה לתירוץ מהרש"א  (5

i) כתב לה שדה שוה מנה  –בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה  –תובה כלא כתב לה  – משנה דידן

 שהוא תנאי בית דין תחת מאתים זוז חייב 

ii)  הרי  ממאתים ולאלמנה ממנהתניא רבי מאיר אומר כל הפוחת לבתולה  –ברייתא בפרק אף על פי

אומר רצה כותב  ר' יהודה –ואפילו על פה נמי תנאו קיים יוסי אומר רשאי  'ר –זו בעילת זנות 

לבתולה שטר של מאתים והיא כותבת לו התקבלתי ממך מנה ולאלמנה מנה והיא כותבת לו 

 התקבלתי ממך חמשים זוז

א זו בלבד דהרי זו בעילת זנות בכתבה לה ל –ריב"ן יאמר לך אשר הכי משמעו דר' מאיר  –תירוץ  (ב

אלא אפילו בדלא כתבה )דבגוונא זו  –התקבלתי דאית לה אבל לא סמכי דעתה הרבה מחמת דכתבה לו 

 נמי אית לה( הרי זו בעילת זנות אף על גב דלא סמכי דעתה אלא קצת

דזבנה לי' כתובתה( החובל משמע אשר בכתבה לי' )כעין בגוונא דהתם בפרק מהך ד –פירכא לתירוץ זו  (ג

 לית לה 

לא זו בלבד דהרי זו בעילת זנות בגוון  –ריב"ן יאמר לך אשר הכי משמעו דר' מאיר  –תירוץ אחר  (ד

אלא אפילו בדלא כתב לה שדה  –לא סמכי דעתה כל עיקר שדה שוה מנה וכו' דאית לה ובדמשנה 

 מכי דעתה אלא קצתאף על גב דלא סבעילת זנות ויא בעילתו אית לה( ה)דבגוונא זו נמי 

 בא"ד ודייקב' חלק  כתובהסוגיא דפחת 

בא"ד ודייק מדלא קתני כל בתולה כו' עכ"ל לפריב"ן ניחא דדוקא בדאית לה ולא סמכה 

דעתה אבל לפי' זה מי יאמר לן דלא מיבעיא קאמר ואפילו באית לה אימא דדוקא בלית לה 

 :לכו' וק"ניו להוציאה וקאמר דדייק קאמר ומשום שלא תהא קלה בעי

 כמבואר במהרש"אהמשך תוספות  (1

ר"מ לא מבעיא קאמר לא מבעיא היכא דלית לה דהויא בעילתו ואשר כריב"ן קבענו לר"י דס"ל שלא  (א

כיון דלא אית לה הויא בעילתו בעילת זנות היכא דבעילת זנות משום דקלה בעיניו להוציאה אלא אפילו 

 סמכה דעתה

מנא לה לגמרא אשר ר' מאיר דביותר מסתבר דבעילתו בעילת זנות בדלית לה ואל תיקשי דאם כן  (ב

מדלא קתני כל בתולה שאין לה  י בגמראדייקדתריץ ד –א אמר למילתי' אפילו בדאית לה טבקוש

מאתים ואלמנה שאין לה מנה הרי היא בעילת זנות אלא נקט כל הפוחת משמע שבא לומר אף על גב 

 יא בעילת זנותהונמי דתנאו בטל ואית לה 

 בא"ד וקשה לר"יג' חלק  כתובהסוגיא דפחת 

דכל הפוחת דמשמע דאפילו באותו ענין שיש לה היינו בסוף ביאה ' י כו"ד וקשה לר"בא

ע מודו דאינה יכולה "כ במאי פליגי דהא בסוף ביאה כ"ל מה שמקשים בכאן דא"עכ' כו

מ "בלא כותבת התקבלתי לרל דפליגי בתנאה בעלמא "למחול כדאמרינן בפרק אף על פי י

י תנאו קיים דבהכי "תנאו קיים ולרבי יהודה תנאו בטל ודוקא בכותבת לו התקבלתי סבר ר

יהודה ורבי יוסי בברייתא ועוד יש לומר דפליגי בבעילת ' פליגי לקמן בפרק אף על פי ר

לה כגון  יהודה אפילו בלית' זנות דלרבי מאיר בין אית לה ובין לית לה הוה בעילת זנות ולר

מ "ל לפי האמת דתנאו בטל לר"ולא הוי בעילת זנות וכן נראה דצ' בהתקבלתי רצה כותב כו
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אלא ' י במתני"מ ור"יהודה נמי תנאו בטל דלא פליגי ר' ובפרק אף על פי אמרינן לר

 :ק"בבעילת זנות ודו

הרי זו  מנהתניא רבי מאיר אומר כל הפוחת לבתולה ממאתים ולאלמנה מ –בפרק אף על פי ברייתא  (1

אומר רצה כותב לבתולה  ר' יהודה –ואפילו על פה נמי תנאו קיים יוסי אומר רשאי  'ר –בעילת זנות 

שטר של מאתים והיא כותבת לו התקבלתי ממך מנה ולאלמנה מנה והיא כותבת לו התקבלתי ממך חמשים 

 זוז

מר רבי יהושע בן לוי משום בר כי אתא רב דימי אמר רבי שמעון בן פזי א –גמרא בדף נז כמבואר ברש"י  (2

 ואית לה לדברי הכל אינה מוחלתביאה ה אבל בסוף ת ביאיהודה ור' יוסי בתחל 'קפרא מחלוקת דר

כל הפוחת משמע שבא קתני דדמבגמרא לר' מאיר  יקיבחלק ב' דדילשיטת ר"י ולשיטת תוספות ניהדר  (3

 הויא בעילת זנותנמי דתנאו בטל ואית לה בגוונא אף דלומר 

מודה ר"מ  הדלמא בתנא הדכל הפוחת ואפי' בתנא ה לגמראקשה לר"י דמנא לאכתי  – המשך תוספות (4

בסוף בעילת זנות משמעו בעילתו אית לה הויא דכל הפוחת דמשמע דאפילו והך  –ולית לה דתנאו קיים 

 ואית לה ביאה דאינה מוחלת

 מהרש"א (5

במאי מר ר' מאיר דאית לה דאי לאו הכי בגמרא נקטי דאפילו בתנאה אוד תוספותיש מקשים לקושיית  (א

ואית בסוף ביאה כ"ע מודו דאינה יכולה למחול רי קבענו דדה –אלו אית לה ר' מאיר ור' יהודה פליגי 

  לה

מקשי דאכן יכול להיות דלר' מאיר תנאו קיים ולית לה ואשר ר' מאיר ור' דלנמק קושיית תוספות י"ל ו (ב

 פליגי יהודה 

i)  כדאמרן לר"מ תנאו קיים דבתנאה בעלמא בלא כותבת התקבלתי כבטבלא דלהלן בתחלת ביאה או

תנאו קיים דבהכי פליגי לקמן  ' יהודהדוקא בכותבת לו התקבלתי סבר רדיהודה תנאו בטל  'ולר

 בפרק אף על פי ר' יהודה ורבי יוסי בברייתא 

 בתנאי בעלמא 

 בתחלת ביאה

 על פה בסוף בכתבה התקבלתי

קיים ולית תנאו  ר' יוסי

 לה

תנאו קיים ולית 

 לה

ית אובטל תנאו 

 לה

ית אובטל תנאו  ר' יהודה

 לה

תנאו קיים ולית 

 לה

ית אובטל תנאו 

 לה

קיים ולית תנאו  ר' מאיר

ובעילתו לה 

 בעילת זנות

תנאו קיים ולית 

ובעילתו  לה

 בעילת זנות

תנאו בטל ואית 

לה ובעילתו 

 בעילת זנות

ii)  דלרבי מאיר בין אית לה ובין לית לה הוה בעילת זנות ולר' יהודה בעילת זנות אלו בעילתו באו

 אפילו בלית לה כגון בהתקבלתי רצה כותב כו' ולא הוי בעילת זנות
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 על פה בסוף בכתבה התקבלתי  בתנאי בעלמא 

תנאו קיים ולית  ר' יוסי
 לה

תנאו קיים ולית 
 לה

תנאו בטל ואית 
 לה

ית לוקיים תנאו  ר' יהודה

בעילתו ואין  לה

 בעילת זנות

תנאו קיים ולית 

ואין בעילתו  לה

 בעילת זנות

תנאו בטל ואית 

בעילתו אין ולה 

 בעילת זנות

קיים ולית  תנאו ר' מאיר

ובעילתו  לה

 בעילת זנות

תנאו קיים ולית 

ובעילתו  לה

 בעילת זנות

תנאו בטל ואית 

ובעילתו לה 

 בעילת זנות

)דהרי דתנאו בטל לר"מ לפי האמת דלא פליגי ר"מ ור"י במתני' אלא בבעילת זנות וכן נראה דצ"ל  (ג

ובפרק אף על פי אמרינן לר' דר' מאיר סבירא לי' דתנאו בטל(  מנלןלא מקשי עכשיו אלא תוספות 

 יהודה נמי תנאו בטל 

 על פה בסוף בכתבה התקבלתי  בתנאי בעלמא 

תנאו קיים ולית  ר' יוסי

 לה

ולית תנאו קיים 

 לה

תנאו בטל ואית 

 לה

אית ובטל תנאו  ר' יהודה

ואין בעילתו  לה
 בעילת זנות

תנאו קיים ולית 

 לה

תנאו בטל ואית 

לה ואין בעילתו 
 בעילת זנות

ואית  בטלתנאו  ר' מאיר

ובעילתו  לה
 בעילת זנות

תנאו קיים ולית 

ובעילתו  לה
 בעילת זנות

תנאו בטל ואית 

לה ובעילתו 
 בעילת זנות

 תוספות בא"ד ויש לומר ד' חלק  כתובהסוגיא דפחת 

בא"ד וי"ל דהתם מיירי לפי המסקנא כו' וא"ת ומנלן דלר"מ אפילו בכתבה ליה התקבלתי 

כו' עכ"ל לכאורה קשה לדבריהם דלפי תירוצם שכתבו דהתם לפי המסקנא דשמעתין דר' 

ירי ר' יהודה אפילו יהודה איירי דוקא בכתבה ליה התקבלתי אבל לפי מאי דס"ד השתא אי

בלא התקבלתי ומתניתין בין אי איירי אף בהתקבלתי ובין אי איירי בלא התקבלתי לא אתיא 

כר' יהודה וא"כ אין מקום לקושייתם שהקשו ואם תאמר ומנלן דלר' מאיר אפילו בכתבה 

ליה התקבלתי כו' דהא אי מתני' איירי בלא התקבלתי שפיר אתיא כר"מ ואי איירי אף 

תי ע"כ דאין נראה לו לחלק בין כתבה ללא כתבה והיינו כתירוצם שכתבו לקמן בהתקבל

ודקארי להו מאי קארי להו ויש ליישב הגם שכתבו בתירוצם דהתם לפי המסקנא דהכא 

איכא למימר נמי בהיפך דגם לפי מאי דסלקא דעתך השתא איירי ר"י דוקא בהתקבלתי 

אלא דהוה סלקא דעתך דמתני' איירי כדקאמר במסקנא ויש לחלק בין כתבה ללא כתבה 

אפילו בהתקבלתי והמתרץ השיב דמתני' איירי דוקא בלא התקבלתי ואהא שפיר קא קשיא 

להו השתא ומנלן דלר' מאיר אפילו בכתבה ליה התקבלתי כו' דאימא דלא פליג עליה דר' 

בטל  בהתקבלתי שיהיה תנאו בטל דהא לא אשכחן בדברי ר"מ דקאמר תנאו ( ]יהודה[יוסי)

לן למימר דר' מאיר ור"י פליגי אלא בבעילת זנות  ( ]ואית[ולית)אלא בלא כתבה התקבלתי 

דלר' מאיר אפילו בתנאה בעלמא שהוא בטל הוה בעילת זנות ולר"י אפילו בהתקבלתי 

דתנאו קיים לא הוה בעילת זנות ואם כן מתני' דאיירי אף בהתקבלתי למאי דסלקא דעתך 

מאי דסלקא דעתך  השתא ע"כ לא אתיא אפילו כר' מאיר ומכח הך קושיא כתבו לתרץ דלפי

 :השתא אין נראה לו לחלק כלל בין כתבה ללא כתבה ודו"ק

 משנה (1

מפני שהוא תנאי בית מכל מקום אית לה  לא כתב לה כתובה בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה –רישא  (א

 דין 
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 פרטי דסיפא אינן מעניננו  –לא כתב לה כל נכסים דאית לי אחראין וכו'  –סיפא  (ב

ני רבי מאיר היא דאמר כל הפוחת לבתולה ממאתים מ לה דאיתתניתין מרישא ד –גמרא )יבואר להלן(  (2

רצה כותב לבתולה שטר של בפרק אף על פי דאי רבי יהודה האמר  – ולאלמנה ממנה הרי זו בעילת זנות

  לה ולית מאתים והיא כותבת התקבלתי ממך מנה ולאלמנה מנה והיא כותבת התקבלתי ממך חמשים זוז

 המשך דגמרא (3

 אימא סיפא דאתאן לר' יהודה מטעם שאינה מעניננו –שיא ק (א

דשאני התם )בפרק אף על פי( דכתבה לי' התקבלתי  –רישא נמי ר' יהודה  –תירוץ דאיבעית אימא  (ב

 לה איתמה שאין כן הכא דלא כתבה לי' התקבלתי ולכן  לה ליתולכן 

 כמבואר במהרש"א  –תוספות קשיא א'  (4

הא משמע בפרק אף ודלא אתיא כר' יהודה" הא מני רבי מאיר היא אמינא "בהוה מאי קאמר –קשיא א'  (א

ואתיא משנה כוותי' דמצינן  לה דליתדווקא בכותבת לו התקבלתי קאמר מחלק ודרבי יהודה  על פי

 למימר דמשנה נמי מחלקת דדוקא בדלא כתבה קתני דאית לה 

 משנה אתיא כר' יהודה –קשיא א'  –טבלא א' 

 לא כתבה  כתבה האם מחלק 

מחלק )כמבואר  ר' יהודה

 בפרק אע"פ(

 אית לה לית לה

)יכול להיות  משנה

 דמחלקת(

 אית לה לה לית

התם מיירי לפי מסקנא דשמעתין דקאמר ואי בעית אימא –ר הוה אמינא דגמרא ואיתירוץ לקשיא א' לב (ב

 אבל בהוה אמינא נקטי דר' יהודה לא מחלק וסבירא לי' –רבי יהודה התם בכתבה ליה התקבלתי 

 כר' יהודה בין אי מחלקת בין אי לא מחלקת לא אתיא מתניתין לכן ובלא כתבה לית לה  דאפילו

 משנה לא אתיא כר' יהודה  –תירוץ לקשיא א'  –טבלא ב' 

 לא כתבה  כתבה האם מחלק 

לא מחלק )לה"א  ר' יהודה

 דגמרא(

 לית לה לית לה

 אית לה ית להל אי מחלקת משנה

 אית לה אית לה אי לא מחלקת משנה

 ר' יהודה מחלק ומצינן למימר דמשנה נמי מחלקת כבטבלא א' ואתיא כוותי' –מסקנא דגמרא  (ג

 קשיא ב' –המשך תוספות  (5

נקטי בגמרא דמשנה לא מחלקת וקתני דאית לה אפילו בכתבה ואשר ר' מאיר נמי  –הקדמה לקשיא ב'  (א

 לא מחלק ודלכן משנה אתיא כר' מאיר 

 משנה אתיא כר' מאיר  –הקדמה לקשיא ב'  –טבלא ג' 

 לא כתבה  כתבה האם מחלק 

 אית לה אית לה לא מחלק ר' מאיר 

 אית לה אית לה לא מחלקת משנה

ותיקשי למה אמרו דאתיא כוותי' דר'  מסתבר דמשנה לא מחלקת  – )יבואר במהרש"א להלן( קשיא ב' (ב

 מאיר דלמא ר' מאיר מחלק וקסבר דבכתבה לית לה כבטבלא ד' ודלכן לא אתיא משנה כוותי' 

 דלמא וכו' ולא אתיא כר' מאיר  –קשיא ב'  –טבלא ד' 

 לא כתבה  כתבה האם מחלק 

 אית לה לית לה מחלק ר' מאיר 

 אית לה אית לה לא מחלקת משנה

 'אתיא משנה כוותי' כבטבלא ג ולכן נראה לו לחלק בין כתבה ללא כתבהאין  –תירוץ  (ג

 מהרש"א (6
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 לתוספותקשיא  (א

i)  השתא  –זה עתה קבענו לר' יהודה בהוה אמינא דמצינו לאוקי למשנה או דמחלקת או דלא מחלקת

נה גם כן מחלקת הרי אתיא כוותי' ואלו נקטו בקושיית תוספות נקטו דר' מאיר מחלק ואלו מש

לא מחלקת הוה להו למינקט אף לר' מאיר דאין מחלק וג"כ אתיא מצד איזו סברא בגמרא דמשנה 

 משנה כוותי'

ii)  ואין הכי נמי דהיינו כתירוץ תוספות "דאין נראה לו לחלק" אבל אכתי תיקשי לתוספות דקארי לה

 מאי קארי לה

 תירוץ (7

בין אלו משנה דתוספות לעיל לקשיא א' אשר בהוה אמינא נקטו דר' יהודה אינו מחלק ובמקום תירוץ  (א

 כדלהלןמצינן ליישב  –לא אתיא משנה כוותי' דר' יהודה מחלקת בין אלו לא מחלקת 

בהוה אמינא נקטו כבטבלא ה' דר' יהודה מחלק כבמסקנא דגמרא אלא דהוה ס"ד דמשנה לא מחלקת  (ב

 והמתרץ השיב דמשנה נמי מחלקת כבטבלא א' לעיל – לא אתיא כוותי' והיינו טעמא דנקטו דמשנה

 משנה לא אתיא כר' יהודה  –אחר בתירוץ לקשיא א'  דרך –טבלא ה' 

 לא כתבה  כתבה האם מחלק 

 אית לה לית לה מחלק ר' יהודה

 אית לה ית להא לא מחלקת משנה

אשר בהוה אמינא נקטו דמשנה לא מחלקת עכשיו איכא קצת סברא לנמק הא דנקטו תוספות בקושייתן ו (ג

לן  ואיתלא אשכחן בדברי ר"מ דקאמר תנאו בטל אלא בלא כתבה ודר' מאיר מחלק דס"ל כר' יהודה ד

בבעילת זנות דלר' מאיר אפילו בתנאה בעלמא שהוא דיקא פליגי  ' יהודהדר' מאיר ורכבטבלא ו' למימר 

ולכן מקשי תוספות  –דתנאו קיים לא הוה בעילת זנות כתבה אפילו ב ' יהודהבטל הוה בעילת זנות ולר

 לא אתיא אפילו כר' מאיר דלמאי דסלקא דעתך השתא ע"כ דלא מחלקת שנה משפיר ד

 טבלא ו' 

 לא כתבה  כתבה האם מחלק 

לית לה ובעילתו  מחלק ר' מאיר

 בעילת זנות

אית לה ובעילתו 

 בעילת זנות

לית לה ואין  מחלק ר יהודה

בעילת בעילתו 

 זנות

אית לה ואין 

בעילתו בעילת 

 זנות

 אית לה ית להא לא מחלקת משנה

נראה לגמרא לא ועל זה תירצו דמכח קושיא זו גופה דלדרך זו לא אתיא משנה כר' מאיר מוכרח ד (ד

למימר דר' מאיר מחלק "כלל" )כלומר אף לענין אית לה ולית לה( ודלכן משנה דלפי מאי דס"ד השתא 

  א כר' מאירלא מחלקת אתיד

  בדרך אגב תדע דקבענו בחלק ג' אשר לפי האמת צודק דרך דטבלא ו' (8

 תוספות ד"ה מני ר' מאיר ה' חלק  כתובהסוגיא דפחת 

בד"ה מני ר' מאיר היא השתא משמע כו' היינו לפי שהתנה עמה עכ"ל דאע"ג דלא היה 

בין התנה ]ללא נראה לו לחלק בתנאי בין כתבה ללא כתבה כמ"ש התוס' לעיל מכל מקום 

התנה[ ונשאה סתם ודאי דיש לחלק אלא דהוה משמע ליה השתא דאיירי מתני' נמי בהתנה 

עמה ולא היה נראה לו לחלק בין כתבה ללא כתבה ולפי המסקנא נמי דמחלק בין כתבה ללא 

כתבה נמי מצי איירי מתני' בהתנה עמה אלא דלא כתבה אלא דאין מוכרח לומר כן דמצי 

 :א התנה ונשאה סתם ודו"קאיירי נמי בל
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משמע ליה מתני'  השתא –)יבואר במהרש"א( " מני רבי מאיר היאלביאור קושיא דגמרא "תוספות לשון  (1

 היינו לפי שהתנה עמה "דלא כתב לה"

 לביאור תוספותמהרש"א  (2

 ללא כתבה התקבלתי בין כתבה לר' יהודה לחלק  מקשהלא היה נראה לדקבענו לתוספות בחלק ד'  (א

ולוקמה  ללא התנה ונשאה סתם ודאי דיש לחלקמאתים שלא לשלם מכל מקום בין התנה תיקשי דואל  (ב

 דבמשנה היינו טעמא "דלא כתב להלמקשה משמע לי' דדתריץ  –ודלכן אית לה למשנה בלא התנה 

  " משום דהתנה עמהכתובה

 להדגיש  "השתא"והיינו טעמא דכתבו תוספות  (ג

i) למשנה בלא התנה  מוכרח דקסבר מקשה דאין לאוקיםק ד'( )כבטבלא ב' בחלדיקא להוה אמינא ד

 כר' יהודהלא אתיא משנה דנוקט דאי לאו הכי לא הוי 

ii)  איירי דר' יהודה אכן מחלק בהתנה בין כתבה ללא כתבה ודמשנה  כמבואר בחלק ד')למסקנא אבל

ככה דיכול לאוקמה לא מוכרח תרצן בקושטא ( כר' יהודהדלכן אתיא משנה לא כתבה ובהתנה ו

 בלא התנה לאוקמה גם כן 

 :נאדף 

גמרא איבעית אימא ר' מאירו' חלק  כתובהסוגיא דפחת   

דף נא עמוד ב[ גמרא איבעית אימא ר' מאיר מאי חייב כו' יש לדקדק למאי דמוקמי כר' ] 

מאיר אמאי קתני חייב מפני שהוא תנאי ב"ד הא כתובה דאורייתא הוא לר' מאיר כדאמר 

י וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל ומבני חרי גבי מדאורייתא בפרק אף על פ

 :ויש ליישב וק"ל

 תוספות ד"ה אסורה לבעלה

תוס' בד"ה אסורה לבעלה אין להקשות מאסתר דהות שריא כו' עכ"ל פסיקא להו דהות 

שריא למרדכי מהך דאמרינן בפרק קמא דמגילה כאשר היתה באמנה אתו מלמד שהיתה 

ו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכי וליכא מאן דפליג התם יושבת בחיק

ומדההיא דלקמן בשבויה מלכות אחשורוש דשרי ליכא ראיה דהא מסיק בשבויה הקילו 

 :שלא ראינוה שנבעלה ועוד דבלאו הכי אתותב אבוה דשמואל מברייתא וק"ל

  .דף נב

 במדירגמרא מאי לאו סוגיא דמדיר חלק א' 

דף נב עמוד א[ גמרא מאי לאו במדיר אשת כהן כו' לא הב"ע כגון שנדרה איהי כו' הוא ] 

נותן אצבע בין שיניה כו' יש מקשים בזה כיון דלר' יהושע הוה ניחא ליה אף באשת ישראל 

אלא לר"א לא הוה ניחא ליה אמאי פודה שהרי אין אני קורא בה ואותבינך לי לאנתו כו' 

מר לר' אליעזר דהוא המדיר הגורם דודאי דהוי נותן אצבע בין כפרש"י א"כ אמאי לא קא

שיניה טפי משנדרה היא והוא מקיים לה ולכך חייב לפדותה ונראה לומר דלמאי דמוקי לה 
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דפליגי דר' אליעזר אזיל בתר מעיקרא ור' יהושע אזיל בתר בסוף היינו הך דר' אליעזר 

התנאי והוא הגורם לבטל התנאי חייב אזיל בתר מעיקרא כיון דמעיקרא היה אפשר לקיים 

לפדותה ור"י סבר דלא אמרינן הוא הגורם וכיון דלבסוף לא יתקיים התנאי אין חייב 

 :לפדותה ודו"ק

 . משנה בדף נא (1

 חייב שהוא תנאי בית דיןאם תשתבאי אפרקינך ואותבינך לי לאינתו לישראלית כתב  לא (א

 (אסורה לבעלהשנאנסה לפי שאשת כהן  ביתשאינו יכול לקיימה משנשוכן אי לא כתב לכהנית ) (ב

 אפרקינך ואהדרינך למדינתך חייב שהוא תנאי בית דין 

 עיקר מחלוקת דאביי ורבא –שלב א'  –גמרא  (2

 מזרת ונתינה לישראלמ – חייב לפדותה שאני קורא בה אהדרינך למדינתך אלמנה לכ"ג –אמר אביי  (א

  נתוילאאינו חייב לפדותה שאין אני קורא בה ואותבינך לי 

 איסור דבר אחר גורם לה אינו חייב לפדותה –כל שאיסור שבייה גורם לה חייב לפדותה  –רבא אמר  (ב

בממזרת ונתינה כאביי סבירא ליה דלא אשתעבד לה אבל באלמנה לכ"ג פליג עליה ואמר רבא  –רש"י  (3

אבל לנאסרה מחמת דבר אחר  שאסורה לו דיקא מחמת שנשביתלאותה  אאלמעיקרא לא אשתעבד לכהנת 

לא נשתעבד דתנאי כתובה דישראל וכהן שוין אלא שהכהן מתנה עמה  לכהן גדול( היותה אלמנה)כגון 

  שאפי' תאסר עליו מחמת שבייתה לא תפסיד פרקונה

 לימא כתנא  –שלב ב' כמבואר ברש"י  – גמרא (4

רבי  –פודה ונותן לה כתובתה לימא כתנאי המדיר את אשתו מליהנות לו ונשבית רבי אליעזר אומר  (א

 אינו פודהנותן לה כתובתה ויהושע אומר 

משום שאני קורא בה ואהדרינך למדינתך קאמר ר' אליעזר פודה ד –שהדיר את אשתו  בכהןמאי לאו  (ב

ורבא כר' יהושע דאמר  –ליאסר עליו ואביי כרבי אליעזר גרם לה )נדר( אף על גב דאיסור דבר אחר ו

  ואיסור דבר אחר גרם להאינו פודה הואיל 

דאי בישראל לא אמר ר' שהדיר את אשתו  בישראלאביי כר' אליעזר ל י' לא מצי לאוקשלב בב –רש"י  (5

אבל  –אין אני קורא בה תנאי כתובת ישראל ואותבינך לי לאינתו עכשיו שהדירה אליעזר פודה שהרי 

  ושע בקושטא אינו פודה את אשתולאביי כר' יהושע בישראל שהדיר את אשתו דהרי לר' יהי מצי לאוק

 שנדרה איהי וקיים הואהכי במאי עסקינן  –לא  –שלב ג'  –גמרא  (6

רבי אליעזר ורבי יהושע לאו בפלוגתא דאביי ורבא פליגי ואי באיסור דבר לעולם  – לביאור שלב ג'רש"י  (7

והכא כגון  –דכולי עלמא אי כאביי אי כרבא שנדר הוא אחר שלא על ידי נדר אי נמי בכהנת ע"י נדר 

שנדרה היא וקיים לה הוא שאמר יתקיים או החריש ולא הפר ביום שמעו ובישראל פליגי וטעמא דרבי 

יהושע דקסבר היא נתנה אצבע בין שיניה ונושכתו כלומר היא גרמה לעצמה לבטל תנאה שאין אני יכול 

 סבר הוא נתן אצבע בין שיניה לינשך שלא הפר להלקרות בישראל ואותבינך לאינתו ור' אליעזר 

 ר' אליעזר אזל בתר מעיקרא ור' יהושע אזל בתר בסוף – שלב ד' – כמבואר ברש"י גמרא (8

i) רבא וכן  –למימר לאו תנאי היא אלא דכ"ע כוותי קיימי  לעולם דאדרה איהו ואביי מתרץ לטעמיה

 מתרץ לטעמיה

ii)  אביי מתרץ לטעמיה 
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שהרי אני קורא בה בין בתחלת התנאי ) עלמא לא פליגי דחייב לפדותה כולי אלמנה לכהן גדול (1)

בין בסוף קיומו ואהדרינך למדינתך ואף על גב דאיסור דבר אחר גרם לה אהדרינך למדינתך 

שאין אני קורא בה ) כולי עלמא לא פליגי דאינו חייב לפדותה ממזרת ונתינה לישראל – (הוא

כולי עלמא לא  נמיכהן שהדיר את אשתו  – (לי לאינתו לא בשעת התנאי ולא בסופו ואותבינך

שתנאי הראשון ואהדרינך למדינתך הוא ואפשר לו לחול בשעת התנאי  פליגי דחייב לפדותה

 ואפשר לו לקיימו בסופו 

שתנאו הראשון ואותבינך לאינתו היה ראוי לחול אבל  בישראל שהדיר את אשתוכי פליגי  (2)

 ורבי יהושע אזיל בתר בסוף ר' אליעזר אזל בתר מעיקרא  –בסופו אי אפשר לקיימו 

iii)  רבא מתרץ לטעמיה 

אלמנה שאין ) כולי עלמא לא פליגי דאינו חייב לפדותה אלמנה לכ"ג ממזרת ונתינה לישראל (1)

אלא מחמת דבר אחר לא בתחלה ולא בסוף אני קורא בה אהדרינך למדינתך מחמת שבייה 

  (אינתו לא בתחילה ולא בסוףוממזרת שאין אני קורא בה ואותבינך ל

קרינן לפני שנדר דמעיקרא בשעת התנאי ) במדיר בין אשת כהן ובין אשת ישראל כי פליגי (2)

איכא איסור דבר אחר וכן במדיר אשת לאחר שנדר ביה ואהדרינך מחמת שבייה ובסוף 

תר רבי אליעזר אזיל ב (ישראל מעיקרא קרינן בה ואותבינך לאינתו ובסוף לא קרינן בה הכי

 מעיקרא ורבי יהושע אזיל בתר בסוף

 חלק ב' במהרש"אעוד יבואר  –שלב ד' 

 מדיר אשת ישראל מדיר אשת כהן נתינה לישראל אלמנה לכהן גדול 

לכ"ע פודה דבין בתחלה בין  אביי

בסוף הדרה למדינתה ולא 

איכפת לן דאסורה לו מחמת 
 דבר אחר

לכ"ע אינו פודה דבין 

בתחלה בין בסוף לא הדרה 

 לאינתו

לכ"ע פודה דבין בתחלה 

בין בסוף הדרה למדינתה 

ולא איכפת לן דאסורה לו 
 מחמת דבר אחר

א פודה ר"ל –פליגי 

דבתחלה מצי הדרה לאינתו 

לר"י אינו פודה דבסוף לא 
 הדרה לאינתו

לכ"ע אינו פודה דאסורה  רבא

 מחמת דבר אחר

לא הדרה דלכ"ע אינו פודה 

 לאינתו

פודה לר' אליעזר  –פליגי 

דבתחלה לא היתה אסורה 
מחמת דבר אחר ולר' 

מיהת יהושע אינו פודה ד

בסוף אסורה מחמת דבר 

 אחר

לר"א פודה  – פליגי

דבתחלה מצי הדרה לאינתו 
מיהת לר"י אינו פודה ד

 בסוף לא הדרה לאינתו

  מהרש"א (9

ר' ורבא אית לי' כר' אליעזר דאביי אית לי' כדאתיא כתנאי )בכהן שהדיר את אשתו( לשלב ב' ניהדר  (א

  יהושע

לא מצי לאוקמה לאביי כר' אליעזר בישראל שהדיר את  'בשלב ברש"י אשר ש פירדוניהדר עוד להא  (ב

אין אני קורא בה תנאי כתובת עכשיו שהדירה דאי בישראל לא אמר ר' אליעזר פודה שהרי אשתו 

שראל שהדיר את אשתו דהרי אבל מיהת מצי לאוקי לאביי כר' יהושע בי –ישראל ואותבינך לי לאינתו 

ודלא איכפת לי' לר' יהושע דבעל בנדרו גרם שלא יתקיים  לר' יהושע בקושטא אינו פודה את אשתו

 ואותבינך לי לאינתו 

שנדרה איהי וקיים הוא אשר גרמא מילתא היא ואשר בשלב ג' דבאסיק אדעתא דגמרא ביש מקשים  (ג

 שהדיר את אשתוי דאכן מיירי בישראל לא קאמראמאי  –תליא מילתא במי הוא זה שנתן אצבע וגרם 

מבשלב ג' דהוא המדיר הגורם דודאי דהוי נותן אצבע בין שיניה טפי חייב לפדותה לר' אליעזר וד

 קיים התנאי אין חייב לפדותהכיון דלא יתדמה שאין כן ר' יהושע  –שנדרה היא והוא מקיים לה כ

 גרמא לא איכפת לי' ו

דפליגי דר' אליעזר אזיל בתר מעיקרא ור' יהושע אזיל בתר בשלב ד' לה ונראה לומר דלמאי דמוקי  (ד

דר' אליעזר אזיל בתר מעיקרא כיון דמעיקרא היה  –יש מקשים דמציעין אוקימתא גופה היינו ד –בסוף 
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' יהושע לא איכפת לי' גרמא ור –חייב לפדותה ולכן אפשר לקיים התנאי והוא הגורם לבטל התנאי 

 קיים התנאי אין חייב לפדותהיתוכיון דלבסוף לא 

 וחלק ג' יבואר עוד בחלק ב' (ה

 רש"י בד"ה הב"עסוגיא דמדיר חלק ב' 

בפרש"י בד"ה הב"ע כו' ואי באיסור ד"א שלא ע"י נדר א"נ בכהנת ע"י נדר דכ"ע כו' 

עכ"ל יש לדקדק בפירושו דלא נקט נמי בכהנת שלא ע"י נדר דהא עיקר מילתא לימא 

איירי אביי ורבא דהיינו אלמנה לכ"ג ואהא שייך למימר דכ"ע אי כתנאי עליה קאי דביה 

כאביי אי כרבא דומיא שכתב באיסור ד"א שלא ע"י נדר דמיירי ביה נמי אביי ורבא דהיינו 

ממזרת ונתינה לישראל אבל בכהנת ע"י נדר לא איירי ביה אביי ורבא כלל ולא שייך למימר 

ר דכ"ע כרבא דאין חייב לפדות בכהנת ע"י ביה אי כאביי אי כרבא ועוד קשה דא"א לומ

נדר דהא למאי דמוקמינן פלוגתא דר"א ור"י בישראל ושנדרה איהי ולר"א פודה משום 

דהוא נתן אצבע בין שיניה ואף על גב דלא מקיים תנאו ואותבינך לאנתו א"כ מכ"ש 

תך דחייב ]בכהנת[ בנדר איהו דהוא נתן אצבע בין שיניה וגם מקיים תנאו דאהדרינך למדינ

לפדותה וע"כ נראה להגיה בפרש"י א"נ בכהנת שלא ע"י נדר דכ"ע אי כאביי אי כרבא 

דבזה איירי ביה אביי ורבא אבל בכהנת ע"י נדר לרבא פליגי ביה ר"א ור"י כמו באשת 

ישראל ומה שפרש"י ובישראל פליגי וטעמא כו' מלתא דפסיקא נקט דביה פליגי נמי לאביי 

ר"א ור"י אלא לרבא וכן הוא לפי המסקנא דפליגי באי אזיל בתר אבל בכהנת לא פליגי 

מעיקרא או בתר בסוף אף לאביי לא פליגי אלא באשת ישראל ולרבא פליגי בין באשת כהן 

ובין באשת ישראל ומהר"א ב"ח האריך בחדושיו בזה בדחוקים גדולים ואין להאריך בהן 

 :ידיכי הדברים ברורים כמו שאמרנו בלי גמגום ותו לא מ

לעולם רבי אליעזר ורבי יהושע לאו בפלוגתא דאביי ורבא "רש"י לשלב ג' אשר ביאור לחלק א' לניהדר  (1

)דהיינו דכולי עלמא כשנדר הוא  בכהנת ע"י נדרואי באיסור דבר אחר שלא על ידי נדר אי נמי  –פליגי 

ם לה הוא שאמר יתקיים או כגון שנדרה היא וקייאי כאביי אי כרבא והכא בין ר' אליעזר בין ר' יהושע( 

וטעמא דרבי יהושע דקסבר היא נתנה אצבע בין שיניה  ובישראל פליגיהחריש ולא הפר ביום שמעו 

ונושכתו כלומר היא גרמה לעצמה לבטל תנאה שאין אני יכול לקרות בישראל ואותבינך לאינתו ור' 

 אליעזר סבר הוא נתן אצבעה בין שיניה לינשך שלא הפר לה

 מהרש"א (2

שלא ע"י נדר דהא עיקר מילתא לימא כתנאי אלמנה לכהן גדול דלא נקט נמי באהא לדקדק בפירושו  יש (א

עליה קאי דביה איירי אביי ורבא ואהא שייך למימר דכ"ע אי כאביי אי כרבא דומיא שכתב באיסור ד"א 

נדר לא אבל בכהנת ע"י  –שלא ע"י נדר דמיירי ביה נמי אביי ורבא דהיינו ממזרת ונתינה לישראל 

 איירי ביה אביי ורבא כלל ולא שייך למימר ביה אי כאביי אי כרבא 

כרבא דאין חייב לפדות בכהנת ע"י נדר )בין ר' אליעזר בין ר' יהושע( ועוד קשה דא"א לומר דכ"ע  (ב

פלוגתא דר"א ור"י בישראל ושנדרה איהי ולר"א השתא בשלב ג' דהא למאי דמוקמינן כשנדר הוא 

לר'  מכל שכןתנאו ואותבינך לאנתו א"כ  דלא מקייםפודה משום דהוא נתן אצבע בין שיניה ואף על גב 

דאהדרינך למדינתך דחייב  וגם מקיים תנאודהוא נתן אצבע בין שיניה  הואבכהנת בנדר אליעזר 

 לפדותה

 ל כןוע (ג
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i)  ואי  –בי אליעזר ורבי יהושע לאו בפלוגתא דאביי ורבא פליגי לעולם ר"נראה להגיה בפרש"י

)דהיינו בין דכולי עלמא הוא  שנדרע"י נדר  שלאנמי בכהנת באיסור דבר אחר שלא על ידי נדר אי 

 אי כאביי אי כרבאר' אליעזר בין ר' יהושע( 

ii)  נתנה אצבע בין וטעמא דרבי יהושע דקסבר היא  ובישראל פליגיוקיים הוא  איהיוהכא כגון שנדרה

 שיניה ונושכתו

 –היינו לאביי ר' אליעזר ור' יהושע בישראל פליגי רש"י אשר בנדרה איהי וקיים הוא  הא דאמר –ברם  (ד

פליגי שראל מלתא דפסיקא נקט דביאלא רש"י  – אבל לרבא פליגי גם כן בכהנת כמבואר בטבלא להלן

 לרבאאבל בכהנת לא פליגי ר"א ור"י אלא בין לרבא לאביי בין 

 נדרה איהי וכו' בישראלית נדרה איהי וכו' באשת כהן 

מצי לקיים תנאו לכ"ע פודה דהרי  אביי
 דלמדינתה 

 ופליגי במי גרם שלא מצי לקיים תנא
 דלאינתו

דבר אחר אשר במי גרם לאיסור  –פליגי  רבא

 דותהבגיני' אינו חייב לפ

 ופליגי במי גרם שלא מצי לקיים תנא

 דלאינתו

דפליגי באי אזיל בתר מעיקרא או בתר חלק א' טבלא בכמבואר בלפי המסקנא כעין זה קבע רש"י ו (ה

  אף לאביי לא פליגי אלא באשת ישראל ולרבא פליגי בין באשת כהן ובין באשת ישראלדבסוף 

 תוספות ד"ה כגון שנדרה היאסוגיא דמדיר חלק ג' 

ל בתר מעיקרא כו' עכ"ל לכאורה בד"ה כגון שנדרה היא כו' טפי הל"ל דפליגי דמר אזי

דכן דרך התלמוד דשקיל וטרי ודחיק לאוקמא ודחי לה עד דמסיק לאוקמא במלתא 

דקאי ומאי קשיא להו הכא טפי דה"ל לאוקמא מעיקרא כדמוקי לה במסקנא ויש ליישב 

ע"פ מה שכתבנו לעיל דלמסקנא נמי לר"א דאזיל בתר מעיקרא היינו נמי מהאי טעמא 

תת אצבע בין שיניה לבטל תנאו דמעיקרא והשתא קשיא להו שפיר כיון שהוא הגורם ל

דהשתא נמי נחית התלמוד להך סברא דמי הוא הנותן אצבע בין שיניה טפי הל"ל 

דפליגי דמר אזיל בתר מעיקרא כו' כדמסיק לקמן דהיינו נמי מכח הך סברא לר"א דהוא 

רא לר"י כפרש"י וכמ"ש הגורם ולר"י לא איכפת ליה בגורם דבהכי הוה ניחא מעיק

לעיל ואהא תירצו דניחא ליה לאוקמא השתא פלוגתייהו בהכי בהיא נדרה כו' ולר"י 

 :נמי טעמא דהיא גרמה דאשכחן דפליגי בה תנאי כו' ודו"ק

טפי הוה ליה למימר דפליגי דמר אזיל בתר מעיקרא ומר  –תוספות ד"ה כגון שנדרה היא וקיים לה הוא  (1

אזיל בתר בסוף כדמסיק לקמן אלא דניחא ליה לאוקומי פלוגתייהו בנותן אצבע בין שיניה דאשכחן דפליגי 

 בה תנאי בפרק המדיר 

 מהרש"א  (2

 כן דרך התלמוד דשקיל וטרי ודחיק לאוקמא ודחי לה עד דמסיק לאוקמא במלתא דקאילכאורה  –קשיא  (א

 ומאי קשיא להו הכא טפי דה"ל לאוקמא מעיקרא כדמוקי לה במסקנא 

 תירוץ  (ב

i) ניהדר לחלק א' בו הביא מהרש"א קושיית יש מקשים ותירץ כדלהלן 

דבאסיק אדעתא דגמרא בשלב ג' אשר גרמא מילתא היא ואשר בשנדרה איהי יש מקשים  (1)

י דאכן מיירי בישראל מרלא קאאמאי  –וקיים הוא תליא מילתא במי הוא זה שנתן אצבע וגרם 

דהוא המדיר הגורם דודאי דהוי נותן אצבע בין חייב לפדותה לר' אליעזר וד שהדיר את אשתו
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קיים כיון דלא יתמה שאין כן ר' יהושע ד –שנדרה היא והוא מקיים לה מבשלב ג' כשיניה טפי 

 וגרמא לא איכפת לי'  התנאי אין חייב לפדותה

דפליגי דר' אליעזר אזיל בתר מעיקרא ור' יהושע אזיל בשלב ד' ונראה לומר דלמאי דמוקי לה  (2)

דר' אליעזר אזיל בתר מעיקרא כיון  –גופה אוקימתא דמציעין יש מקשים היינו ד –בתר בסוף 

' יהושע ור –חייב לפדותה ולכן דמעיקרא היה אפשר לקיים התנאי והוא הגורם לבטל התנאי 

 יים התנאי אין חייב לפדותקוכיון דלבסוף לא יתלא איכפת לי' גרמא 

ii) בשלב ג' כבר אסיק אדעתין דיכולנו לנמק דר' אליעזר בתר גורם כיון דקשיא להו שפיר שתא ה

הל"ל דפליגי דמר אזיל בתר מעיקרא כו' כדמסיק לקמן אזיל ולר' יהושע לאו בגורם תליא מילתא 

 דהיינו נמי מכח הך סברא לר"א דהוא הגורם ולר"י לא איכפת ליה בגורם 

 תוספות ד"ה ממזרתסוגיא דמדיר חלק ד' 

תוס' בד"ה ממזרת כו' ממזרת ונתינה לישראל יש להן כתובה פירות כו' עכ"ל ליתא התם 

בהדיא הכי אלא דהתם במתני' תני להו כהדדי אלמנה לכ"ג ממזרת כו' יש להן כתובה 

יתא באלמנה ומשמע להו דה"ה כל תנאי כתובה כגון פירות ובלאות כו' כדקתני בהדיא בברי

 :לכ"ג ע"ש ודו"ק

 תוספות בא"ד אבל רבאסוגיא דמדיר חלק ה' 

בא"ד אבל רבא מפרש פירות ממש כמו שאכל כו' עכ"ל ר"ל לרבא הוה פירות ממש כמו 

שאכל כו' בין גבי ממזרת ונתינה בין גבי אלמנה לכ"ג אבל לאביי לא הוה פירות ממש כמו 

מנה לכ"ג הוה פירושו דין פירות דהיינו פרקונה שאכל אלא גבי ממזרת ונתינה אבל לגבי אל

אף אם לא מלו לה פריק לה מדידיה ושכתבו ואותן פירות לא יתן הבעל אא"כ נשבית כו' 

 :]אתרוייהו[ קאי

 פרקונה תחת פירות (1

מה שאין כן  – אביי ורבא תרוייהו אית להו אשר ממזרת לישראל שנשבית אינו חייב לפדותה – גמרא (2

 ולרבא אינו חייב לפדותה דלאביי חייב לפדותה שנשבית אלמנה לכהן גדול

 תוספות (3

 בברייתא ביבמות משמע דבין ממזרת לישראל ובין אלמנה לכהן גדול שנשבו חייבין לפדותן – קשיא (א

 קתני פרקונה תחת פירות גווניבכל ד

לרבא הוה פירות ממש כמו שאכל כו' בין גבי ממזרת ונתינה בין גבי  – תירוץ כמבואר במהרש"א (ב

אבל לאביי לא הוה פירות ממש כמו שאכל אלא גבי ממזרת ונתינה אבל לגבי אלמנה  –אלמנה לכ"ג 

 לכ"ג הוה פירושו דין פירות דהיינו פרקונה אף אם לא מלו לה פריק לה מדידיה

 כמבואר במהרש"א תוספות המשך  (4

בית אותן פירות ממש לא יתן הבעל אלא א"כ נש אפילו)דאתרוייהו קאי תוספות(  ין לרבאבין לאביי ב (א

דאי אפילו לא נשבית א"כ היתה נשכרת וכל הנשים היו רוצות בכך שלא יפדו ויהיו הפירות שלהן אף 

 דפרקונה עדיף לה טפי מפירות אית לן בדף מז:על גב ד

 והכי משמעו כמבואר במקצתו להלן בא"ד וכל הנשים  (ב
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i)  תוכל בין לאביי בין לרבא ואלמנה לכהן גדול אליבא דרבא ממזרת לישראל מיהת שמא נימא אשר

הרי לא זו בלבד דפרקונה לא שכיחא אלא אף זו דעל כל דלומר איני נפדית ואיני נותנת פירות 

  פירות שאכלדמלו לה פנים לא מציא גבי אלא עד 

ii) ע"י שנשאת לו באיסור תהא נשכרתדאם כן חוטא נשכר דאשה  לא יתכן – תשובה 

 בא"ד וכל הנשיםסוגיא דמדיר חלק ו' 

היו רוצות כו' אף על גב דאמר לעיל דפרקונה עדיף לה טפי מפירות  הנשיםבא"ד וכל 

עכ"ל הכי מוכח מדקתני פרקונה תחת פירות דמשמע דאינה יכולה לומר איני נפדית ואיני 

נותנת פירות כמ"ש התוס' לעיל ואם זו האשה תוכל לומר כן בלא נשבית א"כ חוטא נשכר 

 :ודו"ק

  בחלק ה'לעיל מבואר 

 ד"ה כגון שנדרהתוספות  'לק זסוגיא דמדיר ח
 ג'בחלק מבואר לעיל 

 תוספות ד"ה והיו מבקשין סוגיא דפדיי' חלק א' 

בד"ה והיו מבקשין כו' תפשוט מהכא דמשום דוחקא כו' דקתני דפודה עד עשרה בדמיה 

כו' עכ"ל ואין להקשות דאדרבה תפשוט מדרשב"ג בהיפך דקאמר הכא אין פודין כו' 

בהו טפי דיש לומר דהא דמבעיא לן התם היינו לרבנן דרשב"ג  דע"כ משום דלא ליגרו

 :דפליג התם בסיפא את"ק ודו"ק

פעם ראשונה פודה מכאן ואילך רצה פודה רצה  נשבית והיו מבקשין מן הבעל עד עשרה בדמי' – ברייתא (1

 מפני תיקון העולם םאין פודין את השבויין יותר על כדי דמיה רשב"ג אומר – אינו פודה

  גיטין דף מהבמשנה  (2

  אין פודין את השבויין יותר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם ית דיןב –רישא  (א

 רשב"ג אומר מפני תקנת השבויין  –ואין מבריחין את השבויין מפני תיקון העולם  –סיפא  (ב

משום דוחקא  את השבוין יותר על כדי דמיהןן פודין טעמא דקאמרי רבנן אשר ב"ד איהאם  –גמרא שם  (3

שלא ליגרא וליתא טפי כלומר שלא יבאו שובים לתפוס עוד משום או  דציבורא כדי דלא ליהוי עניים

 שבויים אחרים

דלא  מאמינה לפדיון על ידי קרוב או עושר דליכא טעמא דדוחקא ציבורא אבל איכא טענפקא  – רש"י שם (4

 ליגרא טפי 

דהיינו הרבה יותר מכדי  עד עשרה בדמיהןבבעל וקתני דפודה איירי בסוגיין  –קשיא  – תוספות בסוגיין (5

 ונפשוט אשר טעמא דמשנה בגיטין היינו משום דוחקא דציבוראדמיהן 

 מהרש"א (6

 לפשוט בהיפוך מן רשב"ג במשנתנו דאית לי' אשר אפילו בעל אינו פודה יותר על כדי דמיהן – קשיא (א

 תם בסיפא רשב"ג הדעליהן פליג בגיטין לא מיבעיא להו אלא אליבא דרבנן  – תירוץ (ב
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 אינו פודה רצהתוספות ד"ה סוגיא דפדיי' חלק ב' 

בד"ה רצה אינו פודה כו' דלעיל מסקינן תקנו מצוי למצוי דמשמע דפירות ופרקון כו' 

עכ"ל ולעיל פרש"י מצוי למצוי מזונות תחת מעשה ידיה ואפשר שהתוספות לא רצו לפרש 

ניה ועוד נראה דגם לפרש"י כן דהא דמזונות תחת מעשה ידיה היינו משום דמתזנא מי

דפרקון ופירות לא הוה מצוי היינו לגבי מזונות ומעשה ידיה אבל ]לגבי[ כתובה וקבורה 

 :שפיר הוה פירות ופרקון מצוי דלא תקשי עלייהו נמי ואיפוך אנא ודו"ק

נשבית והיו מבקשין ממנו עד עשרה בדמיה פעם ראשונה פודה מכאן ואילך רצה פודה  –דידן ברייתא  (1

 רצה אינו פודה 

 דלא תקינו לה רבנן אלא חד פדיון –רש"י  (2

נדוניא קבורתה תחת  – נה תחת פירותורקפי – קנו מזונותי' תחת מעשה ידי'ית –: ברייתא דף מז (3

 התכתובד

 מעשה ידי' תחת  מזונות

 פירות תחת  פירקונה

 כתובה תחת קבורתה

 גמרא שם כמבואר ברש"י (4

 מזונות תחת פירות ופרקונה תחת מעשה ידי'ואיפוך אנא למימר דתיקנו  (א

 איפוך אנא לרש"י -טבלא ב'

 פירותמעשה ידי'  תחת  מזונות

 מעשה ידי'פירות  תחת  פירקונה

 כתובה תחת קבורתה

ותיקנו שאינו מצוי לשאינו מצוי כלומר  תיקנו מצוי למצוי כלומר מזונות תחת מעשה ידי' – תירוץ (ב

 פרקונה תחת פירות

 תירוץ לרש"י - טבלא ג'

 מעשה ידי' ]מצוי[ תחת  מזונות ]מצוי[

 פירות ]שאינו מצוי[ תחת  פרקונה ]שאינו מצוי[

 כתובה תחת קבורתה

 שם כמבואר בתוספות  גמרא (5

 רקונה תחת כתובה וקבורתה תחת פירותידתיקנו פ ואיפוך אנא (א

 מעשה ידי' תחת מזונות

 כתובה פירות תחת  רקונהיפ

 פירות כתובה תחת קבורתה

פירות ותיקנו שאינו מצוי לשאינו מצוי קבורתה תחת  תחת תיקנו מצוי למצוי דהיינו פרקונה –תירוץ  (ב

 כתובתה

 מעשה ידי' תחת  מזונות

 פירות ]מצוי[ תחת  רקונה ]מצוי[פ

 כתובה ]שאינו מצוי[ תחת קבורתה ]שאינו מצוי[

מוכח דפירות ופרקון מצויין מהתם דהרי הכא תיקשי לרש"י לשיטת תוספות בגמרא התם  –תוספות דידן  (6

יותר מכתובה וקבורה לפי שאלו אינם אלא פעם אחת כל ימי' אבל פירות ופרקון אפשר להיות כמה 

 פעמים

 מהרש"א  (7
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זו הופרך  דרךובפרט אשר ללתוספות למיזל בשיטת רש"י התם למה לא ניחא  –קשיא לתוספות   (א

  קושיית תוספות

ולא  מעשה ידי' כעין תשלומין הוי למזונותדמשום מסתבר דמזונות תחת מעשה ידי' הן  – תירוץ א' (ב

  צריכין למיסמך על הא דתרוייהו מצויין

  תירוץ ב' (ג

i) מוכרח לרש"י לכל הפחות לפרש כבטבלא רש"י אכתי קושיית תוספות במקומה עומדת ד דרךאף ל

ופרקונה מצויין מיהת קצת ואשר כתובה דלהלן אשר מעשה ידי' ומזונות מצוין הרבה ואשר פירות 

 וקבורה לא מצויין כלל

מעשה ידי' ]מצוי  תחת  מזונות ]מצוי הרבה[
 הרבה[

 [קצתפירות ]מצוי  תחת  [קצתפירקונה ]מצוי 

 [כתובה ]אינו מצוי תחת קבורתה ]אינו מצוי[

 לאו הכי אלא פרקונה ופירות נמי אינן מצוין כלל כזהדאי  (ד

מעשה ידי' ]מצוי  תחת  הרבה[מזונות ]מצוי 

 הרבה[

 [אינו מצויפירות ] תחת  [מצויאינו פירקונה ]

 [כתובה ]אינו מצוי תחת קבורתה ]אינו מצוי[

  " דלהלןאיפוך אנאאף "הוה לה לגמרא להקשות  (ה

 מעשה ידי'  תחת  מזונות

 כתובה פירות תחת  פרקונה

 פירות כתובה תחת קבורתה

 תוספות בא"ד לרבנן נמי תיקשיסוגיא דפדיי' חלק ג' 

בא"ד לרבנן נמי תקשי פרקון אפרקון שני אף על גב דכדי דמיה כו' וברייתא אחרת כו' 

עכ"ל אבל אפרקון ראשון לרבנן לא תקשי דהכא קתני עד י' בדמיה והכא קתני עד י' 

 :בכתובתה דהא ודאי לאו דוקא י' קתני הכא והכא דליכא שום טעם לשער עד י' וק"ל

נשבית והיו מבקשין ממנו עד עשרה בדמיה פעם ראשונה פודה  –דר לברייתא א' כמבואר ברש"י  ניה (1

רבן שמעון בן  דלא תקינו לה רבנן אלא חד פדיון( –רש"י )מכאן ואילך רצה פודה רצה אינו פודה 

 אין פודין את השבויין יותר על כדי דמיהם מפני תקון העולם גמליאל אומר

והיו מבקשין ממנו עד עשרה בכתובתה פעם ראשונה פודה מכאן ואילך רצה פודה נשבית  –ברייתא ב'  (2

 פודה אם לאו אינו פודה  רצה אינו פודה ר"ש בן גמליאל אומר אם היה פרקונה כנגד כתובתה

 גמרא  (3

 ר' שמעון בן גמליאלבדברי הני ברייתות סותרות אהדדי  – קשיא (א

ואינו פודה אלא כנגד  יותר על כדי דמיהן כבברייתא א' אינו פודה – לירשב"ג בתר ב' קולי אז – תירוץ (ב

 כתובתה כבברייתא ב'

  שלא כרש"י רבינו חננאלשיטת  – תוספות (4

אין משמעו דמכאן ואילך רצה אינו פודה  הא דקאמרי רבנן אשר מכאן ואילך רצה פודה רצה אינו פודה (א

 כל עיקר
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לא רצה אינו חייב לפדות  ביותר מכדי דמי'רצה פודה  דמכאן ואילך אלא דרבנן דברייתא א' סבירא להו (ב

 אבל בכדי דמי' חייב לפדות  ביותר מכדי דמי'

לא רצה אינו חייב לפדות  רצה פודה ביותר מכדי כתובתה דמכאן ואילך ורבנן דברייתא ב' סבירא להו (ג

 אבל בכדי כתובתה חייב לפדות ביותר מכדי כתובתה

 דמי'ביותר מכדי לפדות ' בפעם שני' אינו חייב כיון דלברייתא א –לר"ח קשיא  –המשך תוספות  (5

הוי לה לגמרא להקשות אף לרבנן דהני  כתובתהביותר מכדי לפדות ולברייתא ב' בפעם שני' אינו חייב 

 ולתרץ אף לרבנן דאזלי בתר תרי קולי תרי ברייתות סתרי אהדדי

  מהרש"א (6

 י חיוב פדיי' בפעם ראשונהלגבלרבנן אהדדי אף לשיטת רש"י סתרי הני תרי ברייתות  –קשיא  (א

 דלברייתא א' חייב לפדות עד עשרה בדמי' ולברייתא ב' חייב לפדות עד עשרה בכתובתה

דליכא שום טעם לכתובתה בין בברייתא ב' לדמי' בין בברייתא א' הא ודאי לאו דוקא י' קתני  – תירוץ (ב

 לשער עד י'

 :דף נב

תוספות ד"ה אין פודיןסוגיא דפדיי' חלק ד'   

נב עמוד ב[ בד"ה אין פודין את השבויין כו' ארישא קאי עכ"ל היינו לפרש"י דלת"ק דף ]

אינו פודה כלל בפרקון שני ורשב"ג משמע דבא למעט וא"כ ע"כ ארישא קאי אבל לפר"ח 

יש לקיים דקאי נמי אסיפא דאם רצה פודה יותר מכדי דמיה ומכדי כתובתה ורשב"ג סבר 

 :אינו פודה וק"ל

 יתות דלעילניהדר להני ברי (1

 נשבית והיו מבקשין ממנו עד עשרה בדמיה  –ברייתא א'  (א

i)  לרבנן 

 פעם ראשונה פודה  –רישא  (1)

 מכאן ואילך רצה פודה רצה אינו פודה  –סיפא  (2)

ii) אין פודין את השבויין יותר על כדי דמיהם מפני תקון העולם רבן שמעון בן גמליאל אומר 

 נשבית והיו מבקשין ממנו עד עשרה בכתובתה  –ברייתא ב'  (ב

i)  לרבנן 

 פעם ראשונה פודה  –רישא  (1)

 מכאן ואילך רצה פודה רצה אינו פודה  –סיפא  (2)

ii) פודה אם לאו אינו פודה  אם היה פרקונה כנגד כתובתה רבן שמעון בן גמליאל אומר 

 ארישא קאי אין פודין את השבוין כו' –תוספות  (2

 מהרש"א לביאור תוספות  (3
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משמעו דליכא  – פודה" אינו"רצה  –דהני ברייתות בשיטת רש"י אזלי אשר לרבנן בסיפא תוספות  (א

אלא על רשב"ג דלא פליג  חאשר אף רשב"ג קסבר כן ולכן מוכרנקטי בפעם שני וחיוב פדיי' כל עיקר 

יתר ודין ואין פרשב"ג אית לי' הני תרי קולי דאין פודין יתר על כדי דמיהן דבפעם ראשון רישא דרבנן 

  כדי עשרה בכתובתהעד דפודה עד כדי עשרה בדמיהן ושלא כרבנן דסברי  על כתובתה

יותר מכדי דמי' דרבנן בסיפא אית להו דבפעם שני אם רוצה פודה  משא"כ לשיטת רבינו חננאל (ב

 הני ברייתות פליג נמי אסיפאדרשב"ג בדנמצא  (יותר מכדי כתובתהדאם רוצה פודה בברייתא ב' )ו

 ד"ה תטרוף ממשעבדי תוספות

בד"ה תטרוף ממשעבדי כו' אף על פי דידע גם המקשה דירתון תנן אלא כו' עכ"ל דאי 

הוה ס"ד דמקשה כמ"ד לקמן דיסבון תנן לא הוה קמקשה דתטרוף ממשעבדי דהא קושטא 

הכי הוא למ"ד דיסבון תנן דטרפא ממשעבדי אלא דע"כ דהוה ידע גם המקשה דירתון תנן 

י אלא דהוה קשיא ליה אמאי לא תגבי ממשעבדי כיון דככתובה שויוה ולא גבי ממשעבד

רבנן ומאי קמתרץ ליה ירתון תנן אלא דאית לן למימר שהשיב לו ברמז בלשון קצר 

 :דחכמים לא רצו לתת כו' כמ"ש התוס' ודו"ק

אשה גובה כתובתה  –וריש כרן המאשר כבר מנכסים דהיינו אין יורשין נכסים משועבדים יתומים  (1

 בעל חוב גובה חובו מן נכסים משועבדים – מנכסים משועבדים

 אין גובין כתובת בנין דכרין ממטלטלין דשויוהו רבנן ככתובה (2

לגבי אלו משתמשת משנה בלשון "ירתון" מובן אשר יתומים יש להן דין יורשין לגבי כתובת בנין דכרין  (3

 האי כתובה 

 גמרא כמבואר במהרש"א  (4

למה לא שויהו מטלטלין גבי ככתובה שויהו רבנן לכיון תטרוף ממשעבדי ואעפ"כ מקשי דתנן  ןירתו (א

 דתטרוף ממשעבדי ארבנן ככתובה אף לה

גביי' משא"כ לגבי  דשויוה רבנן ככתובה דיקא שלא לגבות ממטלטליןלרמז ומתרצי "ירתון תנן"  (ב

 דמכח ירושה קאתו האתלוי במשועבדים לא תיקנו כלום ולהכי דין שלה נכסים מ

  .דף נג

 גמרא האי נמי תקנתא דרבנן

דף נג עמוד א[ גמרא האי נמי תקנתא דרבנן הוא כו' לכאורה כתובת בנין דיכרין תקנתא ] 

דרבנן הוא כדי שיקפוץ כו' אבל שיתן אדם לבתו להשיאה כבנו דאורייתא הוא כדדרשי 

מה לעיל מוקחו לבניכם נשים וגו' ואפשר דאין זה אלא סמך בעלמא ותקנתא דרבנן היא ד

 :שיתן האדם לבתו להשיאה לא מקרי מעביר נחלה וק"ל

 תוספות ד"ה ותיבעי לך

תוס' בד"ה ותיבעי לך כו' נראה לר"י לפרש כו' מוחלת מיבעיא דפשיטא דלית לה כו' 

עכ"ל דלפי הנראה מפרש"י כ"ש מוחלת דלאו אנוסה דמיבעיא לן למימר הכי דפקעה 

להו לפרש כן דאכתי תקשי ותיבעי לך מוחלת זכותה ולא דפשיטא להו אבל התוס' לא נראה 
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שהוא דבר המצוי יותר ונימא לאידך גיסא דהשתא מוחלת דסלקא דעתך למימר דלא פקעה 

זכותה ומבעיא לן כ"ש במוכרת דאנוסה דמבעיא לן הכי דלא פקעה זכותה ועוד דלא נראה 

למימר  להו לפרש דמוחלת נמי מבעיא ליה לרב יימר דא"כ תקשי לרבא דמעיקרא בעי

ותיבעי לך נמי מוחלת ולקמן פשיטא ליה במוחלת ולא קאמר ביה דהדר פשטה כדקאמר 

גבי מוכרת לבעלה אבל להאי פירושא שכתבו דבמוחלת השיב לו רב יימר דפשיטא ליה 

מהאי טעמא דלא אנסוה ניחא דמעיקרא לא אסיק רבא אדעתיה האי טעמא ]קאמר[ שפיר 

מרב יימר במוחלת דפשיטא ליה מהאי טעמא דלא ותיבעי לך מוחלת אבל לבתר דשמע 

 :אנסוה קבלה מיניה רבא ולא מיבעיא ליה נמי אלא במוכרת לבעלה ודו"ק

  גמרא (1

רב יימר סבא מרב נחמן מכרה כתובתה לבעלה יש לה כתובת בנין דכרין או אין לה כתובת  'בעא מיני (א

 בנין דכרין 

  (מן המכרשהוא דבר מצוי  –רש"י ) א"ל רבא ותבעי לך מוחלת (ב

 מוחלת מיבעיא  השתא מוכרת קמיבעיא לירב יימר סבא  'אמר לי (ג

 –יש לה כתובת בנין דכרין מאי טעמא זוזי אנסוה  פשיטא לי מוכרת כתובתה לאחרים –רבא מסקנא ד (ד

 אין לה כתובת בנין דכרין מאי טעמא אחולי אחילתא מוחלת כתובתה לבעלה

  מובן מהא דבמכר איכא למימר דזוזי אנסוה (2

i) במוחלת מסתבר )כלומר דאין לה כתובת בנין דכרין( דלמא פקעה  אלו מיבעי במוכרת  –' כלל א

 או

 פשיטא דפקעה ד –חלק א'  (1)

  מיבעי דלמא פקעהדכל שכן ד –חלק ב'  (2)

ii) במוכרת או אלו מיבעי במוחלת דלמא לא פקעה מסתבר  –' כלל ב 

 דפשיטא דלא פקעה  –חלק א'  (1)

  לא פקעהעי דלמא מיבדדכל שכן  –חלק ב'  (2)

 כמבואר במהרש"אתוספות  (3

חלק ' כבכלל א)השיב לו רב יימר ב יימר "ותיבעי לך מוחלת" הקשה רבא לרלאחר דאשר נקטי לרש"י  (א

)ולא שרב נחמן יבין דלמא פקעה אשר רב נחמן יבין מעצמו דכ"ש דמיבעי לי' במוחלת כיוון ד (ב'

 ' חלק א'(כבכלל א פקעהאכן מעצמו אשר במוחלת 

 אבל התוס' לא נראה להו לפרש כן  (ב

i)  דמצוי( ברישא בדין מוחלת ליעסק במוחלת הוי לי' נמי דכיון דבקושטא מיבעי לי' לרב יימר סבא(

 ומהא יובן אשר כל שכן דמיבעי לי' במוכרת דלמא לא פקעה חלק ב' 'כלל בכבדלמא לא פקעה 

ii)  וה לה לגמרא למימר דהדר האלו בקושטא מיבעי לי' לרב יימר סבא נמי במוחלת קשי יתועוד

 מוכרת לרבא הדר פשטה ד יכדקאמרלמוחלת רבא פשטה 

מחמת דרב יימר השיב לרבא כבכלל א' חלק א' אשר לא מבעי לי' במוחלת ולכן מפרשי תוספות  (ג

רבא לא אסיק אדעתי' אשר במוחלת לא מיבעי לי' ולכן הקשה אבל  –דבמוחלת פשיטא לי' דפקעה 
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דפקעה במוחלת דפשיטא ליה סבא אבל לבתר דשמע מרב יימר  –דמצוי במוחלת דהוה לי' למיבעי 

  קבלה מיניה רבא

 תוספות ד"ה שאין אני

בד"ה שאין אני כו' ומיהו ב"ש אית להו כו' אפילו לגרע כחה וקי"ל כוותיה דהא כו' עכ"ל 

דהך דבפרק האשה שנפלו דקאמר מאן שמעת להו דאית ליה היינו אפילו לגרע כי הכא 

"ל כוותייהו דב"ש אפילו לגרע צ"ל להאי תירוצא נמי כמ"ש לעיל דאיכא תנאי והא דקי

נמי בפרק המקבל דדרשי לשון הדיוט אפילו לגרע והלל הזקן דחשיב התם לית ליה אלא 

 :לייפות ודו"ק

 תוספות בא"ד אי נמי כמבואר במהרש"א (1

 דורשין מדרש כתובה אפילו לגרע כחה דאשה ית שמאיבאשר  בפרק האשה שנפלומוכח מן סוגיא  (א

 ה דאשה לא דורשין מדרש כתובה חאית להו דלכל הפחות לגרע כית הלל ודב

ומסקינן דלהלכה דורשין  באופן אשר גרע כחה דאשה אלו דורשין מדרש כתובהאיירי  סוגיא דידן (ב

  מדרש כתובה ודלכן מבואר אשר הלכה כבית שמאי אפילו לגרע כחה דאשה

דבפרק המקבל  שאני הלכה זו דמדרש כתובהד דבית שמאי במקום בית הלל אינה משנהיקשי ואל ת (ג

 – ואפילו הלל הזקן אית לי' התם דדורשין מדרש כתובה איתנהו כמה תנאים דדורשין מדרש כתובה

ולכן לית לך  ה על ידי שדורשין מדרש כתובהחבאופן אשר מייפין כאיירי בפרק המקבל ואף על גב ד

נקטינן דהני תנאי בפרק המקבל אית להו מכל מקום  דדורשין מדרש כתובה אפילו לגרע כחהסייעתא 

 דדורשין מדרש כתובה אפילו לגרע

ית רחך דלא הודו בדדורשין מדרש כתובה ועל כ ית שמאילבאיתא אשר הודו בית הלל יבמות מסכת ב (ד

 ית הללאכתי אית להו ב תעידהרי קבענו דבהאי דאשה דנפלו דבלגרע מש כחהאלא באופן דליפות  הלל

 מדרש כתובהדאין דורשין 

דהוא גופי' אית לי' בהמקבל הגם  – מוכרח אשר הלל הזקן כדי למנוע מחלוקת בין הלל הזקן ובית הלל (ה

 והגם דקבענו אשר שאר תנאי דהתם אית להו דדורשין מדרש כתובה אף לגרע דדורשין מדרש כתובה

אית לי' כחה ודיקא באופן דהמקבל בליפות  מאי לגרע כחהמ"מ ס"ל כבית הלל דלא הודו לבית ש –

 דדורשין מדרש כתובה

 :דף נג

 תוספות ד"ה אלמנה

דף נג עמוד ב[ בתוס' בד"ה אלמנה בבית כו' דקסבר ארוסה יש לה מזונות ואם תאמר ] 

א"כ אמאי נקט אלמנה כו' עכ"ל יש לדקדק דאימא לפ"ה דבאירוסין נמי דיש לה מזונות 

בנתאלמנה אבל בלא נתאלמנה אין לה מזונות וכרב דסבר דאין לה מזונות רק  היינו דוקא

עד שתתארס וי"ל דכיון דלרב אירוסין מפקיע מידי מזונות כמו נשואין שוב כשנתאלמנה 

נמי מן האירוסין אין לה מזונות כמו בנשואין דאין לחלק ביניהם בנתאלמנה דוקא אבל 

סה אין לה מזונות ובנתאלמנה בבית אביה יש לה לפי' ר"ת מצינן למימר שפיר כרב דארו

 :מזונות אפילו בנשואה ודו"ק

  גמרא (1
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 עד שתתארסה או שתתבגר יורשין חייבין למיזן בת אשתו – במשנה רבשיטת  (א

 עד שתנשא או שתתבגר יורשין חייבין למיזן בת אשתו – במשנה ילושיטת  (ב

  "יהאלמנה בבית אב" יורשין חייבין למיזן בת אשתו – ברייתא (2

ללוי אשר קמ"ל ברייתא ו מן האירוסיןאלמנה משמעו  "אלמנה בבית אביה" –כמבואר בתוספות רש"י  (3

לה  מהנידלא אמרינן אפילו ללוי מן הנשואין לאלמנה אבל  –ממזונות דארוסה  מגרעלא אלמנותה 

 אלמנותה

דמזין ארוסה אליבא דלוי ומה לה לברייתא למילף אלמנותה לא מגרע דפשיטא  –קשיא לרש"י  –תוספות  (4

 שהיא אלמנה

  מהרש"א (5

הגם דלא מזין ארוסה בעלמא מ"מ ודרב סבר דרב דנימא אשר רש"י אוקי לברייתא אליבא  –קשיא  (א

 ויש לה מזונותלה אלמנותה  מהניבנתאלמנה 

נמי הכי  אלמנותהלא מהני לה נשואין דכמו מסתבר דדלרב אירוסין מפקיע מידי מזונות כיון  –תירוץ  (ב

 אין לחלק ביניהם דאלמנותה לא מהני לה מן האירוסין 

נשואה משמעו אשר  "אלמנה בבית אביה"אשר רבינו תם מפרש  –המשך תוספות כמבואר במהרש"א  (6

יש לה מזונות הואיל כשנתאלמנה או נתגרשה אכתי לא מת האב ולא ובחיי אביה שנתאלמנה או נתגרשה 

 בא זמן חיוב מזונות 

יש לה מזונות אפילו לרב אשר בנתאלמנה ונתגרשה בחיי אביה מצינן למימר ש ר"ת לפירו – מהרש"א (7

 אפילו בנשואה

  .נדדף 

 תוספות ד"ה לית הלכתא

דף נד עמוד א[ תוס' בד"ה לית הלכתא כו' קשיא דשמואל אדשמואל לרב ענן כו' עכ"ל ] 

נחמן לא מיפרשא רב נחמן נמי משמיה דשמואל קאמר ליה אלא דנקטו רב ענן דמלתיה דרב 

אלא במלתיה דרב ענן כדקאמר לדידי מיפרשא כו' וברא"ש לא הזכיר לרב ענן ע"ש 

 :ודו"ק

*** 

 הדרן עלך נערה שנתפתתה


