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 בס"ד

 אמר רבי בת הניזונת מן האחין

 .נוטלת עישור נכסים

 ,לדבריך מי שיש לו עשר בנות ובן ,אמרו לו לרבי

 ?כלום אין לו לבן במקום בנות

 ,ראשונה נוטלת עישור נכסים :כך אני אומר ,אמר להן

וחוזרות  ,ושלישית במה ששיירה ,שניה במה ששיירה

 .וחולקות בשוה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ובין נישאו עד שלא בגרו ,בין בגרו עד שלא נישאו :הבנות ,ת"ר
 [רש"י– שכך כתב להן או עד דתבגרן או עד דתלקחון לגוברין]איבדו מזונותיהן    רבי: 

 [לא מחלה העישור ,ונתרצית בפחות]גם בוגרת מקבלת נדן, ואפילו נערה שנישא  ולא איבדו פרנסתן    
 מחלה השאר[לה היא ונתרצית הואיל וגדו ,ונשאת בנערות. גרה איסתלקא לה מההיא ביתא לגמרי]ב אף איבדו פרנסתן  :א"ר' שמעון ב 

 בוגרת נערה שנישאת קטנה שנישאת 

 איבדה מזונותיה איבדה מזונותיה איבדה מזונותיה 

 יש לה נדן כשבאה לינשא*** יכולה לתבוע מותר הנדן** יכולה לתבוע מותר הנדן* רבי

 לינשאאין לה נדן כשבאה  אינה יכולה לתבוע מותר הנדן יכולה לתבוע מותר הנדן רשב"א

 , שקטנה לאו בת מחילה היא.אפי לא מחאה יכולה לתבוע כל עישור הנכסים שמגיע לה *

** 
 מחלה שהרי היא גדולה. ,. אבל בלי מחאהלפי מסקנת הגמרא מיירי שמחאה על שלא קיבלה מותר העישור

 .אפי בלי מחאה לא מחלה , אם מקבלת מזונות מהיורשים,ולפי רבא

 לבגרותדוקא כשמחאה לפני שתגיע  ***

 
 

 !מר רב הונא אמר רבי פרנסה אינה כתנאי כתובהא
 ?מאי אינה כתנאי כתובה

  מזונות פרנסה

 ?הרי זה מעשים בכל יום, ומה חידוש רב הונא לא טרפי ממשעבדי טרפי ממשעבדי

 ?הרי רבי אומר שגם מזונות גביא ממטלטלי לא גביא ממטלטלי גביא ממטלטלי

 שומעין לאב שאומר
 בנותיואל יתפרנסו 

 אין שומעין לאב שאומר
 אל יזונו בנותיו

 אישתעביד בתנאי כתובה םדמזונות ושאר תנאי
 !היכא דלא צוה האב שלא לפרנסםהיתומים על אבל נדן הוא חוב 

 

 הניח ירושה בסכום
$1,000,000.00 

עישור נכסים 
 ]נדן[ לפרנסה

 נשתייר
 לשאר בנות ולירושה

 $900,000.00  $100,000.00 נדונית בת א

 $810,000.00 $90,000.00 נדונית בת ב

 $729,000.00 $81,000.00 נדונית בת ג

 $656,100.00 $72,900.00 נדונית בת ד

 $590,490.00 $65,610.00 נדונית בת ה

 $531,441.00 $59,049.00 נדונית בת ו

 $478,296.90 $53,144.10 נדונית בת ז

 $430,467.21 $47,829.69 נדונית בת ח

 $387,420.49 $43,046.72 נדונית בת ט

 $348,678.44 $38,742.05 נדונית בת י

  $651,321.56 הכל נדוניותסך 

 חוזרות וחולקות בשוה
$65,132.16 

 לכל בת
$348,678.44 
 לירושת הבן

 .חולקות בשוה ,אם באו כולם להנשא כאחת
 אבל אם נישאו בזו אחר זו, כל אחת נוטלת עישור שבאותה זמן.


