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 דף סז

  לביש את בתוכם עם החתן שלא י, ובאופן שהאב סיחמישים זוזהאב צריך להלביש את בתו בבגדים בשווי של  -חיוב כסות, 

 . א_ין בבגדים הראוים לההחתן צריך להלבישה לפני הנישוא

 דיני צדקה: 

נותנים לו לשם הלוואה ולא תובעים את ההלואה ממנו, אמנם נחלקו התנאים האם מקדימים  -ליטול צדקה בא עני שאינו  •

 חכמים מקדימים. ול ,רבי מאיר לא מקדימים: ללהציע לו לקבל צדקה

 חוזרים וגובים מנכסיו, ולרבי שמעון לא נותנים לו צדקה. ת"ק נותנים לו מהצדקה ולאחר מותו ל -עשיר קמצן  •

 דף סח

 דיני פרנסה: 

באופן שהאב בל א .ועתך דכחכמים אמדו שמ "מ ,כךביב וחת שאינו מלמרוו ,ויה לבתננדוו יסנכמנים תת נושמאב  -הקדמה  •

 תנים. לא נו ,אמר במפורש שלא יתנו פרנסה לבתו

 :שיעור פרנסה •

o  ב_ור נכסיםעיש -באופן שלא ידוע דעת האב. 

o  ובאופן שיודעים שהאב קמצן או פזרן שמים לפי שיעור זה ,אומדנאיהודה הולכים אחר לרבי  -באופן שידוע דעת האב. 

 .ג_ר נכסיםולכן תמיד נותנים עישו ,משום שפעמים שהאדם היה קמצן ונהיה פזרן או להיפך ,אומדנאהולכים אחר לרבנן לא 

 ,  תערוה . 

 .נו לה כסות יותר מסכום זהויתבקופה כסף נוסף יוסיפו ובאופן שיש  ,)מדינה(חמישים זוז כסות בשאת מהצדקה יתנו לה בדברי הגמ' מבואר שיתומה שני א

ובאופן . הלאהוכן  ,שארווהשניה נוטלת עישור מהנכסים שנ ,אשונה נוטלת עישור נכסיםהר ,ואחר ז ואו זות וניש' מבואר שבאופן שיש כמה בנבדברי הגמ ב

 ואח"כ חוזרים וחולקים את כל העישורים בשווה. ,בשביל השניה ועישור נכסים ,שמין עישור נכסים בשביל אחת ,ת אחתשנישאו בב

ל שהולכים בינו חננאשדעת רמביאים  ]נ ב ד"ה ומאי[תוס' יף ובין לפחות, אמנם ים אחר אומדנא בין להוסמבואר שלפי רבי יהודה הולכ ]ד"ה ינתן[בדברי רש"י  ג

 .עישור נכסיםלפחות מעישור נכסים ולא להוסיף על אחר אומדנא 
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 פרנסה גובה ממטלטלים: האם •

o  לא גובה ממטלטלים. -באופן שלא ידוע דעת האב 

o  ד_ולרבנן לא גובה ממטלטלים ,לרבי יהודה גובה ממטלטלים -באופן שידוע דעת האב . 

 :מתי נאמר דין פרנסה •

o  ה.נאמר דין פרנס -קטנה  

o נאמר דין פרנסה. -תובעת את הנדוניה לפני הנישואין נערה ש 

o :נערה שתובעת את הנדוניה לאחר הנישואין 

 לרבי: ▪

 הפסידה את הנדוניה כיון שמחלה. -באופן שאינה ניזונת מן האחים  •

 כיון ששתקה מחמת שניזונות מהם. ,לא הפסידה -באופן שהיא ניזונת מן האחים  •

 .ה_דין פרנסהלא נאמר  -בן אלעזר לרבי שמעון  ▪

o בוגרת: 

 .ו_לא נאמר דין פרנסהבן אלעזר לרבי שמעון  ,לרבי נאמר דין פרנסה -שתובעת את הנדוניה לפני הנישואין ופן אב ▪

 .ז_הפסידה כיון שמחלה -שתובעת את הנדוניה לאחר הנישואין ן פואב ▪

 דף סט

 דיני פרנסה: 

  .ח_לרבי גובה ממשועבדים -האם פרנסה גובה ממשועבדים  •

לרבי חנינא הבת  -ונפלה הירושה לפני שתי הבנות אב שמת והניח שתי בנות ובן וגבתה הראשונה פרנסה ואח"כ מת הבן  •

 ,שניה אינה מקבלת פרנסה מהנכסיםהת בלרבי יוחנן ה .ואח"כ חולקים את הנכסים בשווה ,השניה מקבלת פרנסה מהנכסים

 .ט_השווהנכסים בכל אלא חולקים את 

ה לוע רפליכולים ו ,צריכים לשלם לה בינונית שלא בשבועהים אחולכן ה ,של האחיםבעל חוב ו כמ -גדר הדין של פרנסה  •

 .י_סףכב

 ,  תערוה . 

ם לכך מבאר שהטע ה מאי פרנסה[]ד"ותוס'  .בשיעור מזונות מ לא הולכים אחר אומדנאמ" ,בדברי הגמ' מבואר שלמרות שהולכים אחר אומדנא בשיעור פרנסה

לא הולכים  ,הולכים אחר אומדן דעתו בשיעור הפרנסה, אבל מזונות שהאב חייב לתת לבתוולכן  ,ונושפרנסה האב אינו מחויב לתת לבתו אלא תלוי ברצ ,הוא

 אחר אומדן דעתו בשיעור המזונות. 

לא ידוע דעת האב ן שובאופ ,באופן שידוע דעת האב גובה ממטלטלים ,לכים אחר אומדנאשלפי רבי יהודה שהו ]נא א ד"ה ממקרקעי[כך מבואר בדברי התוס'  ד

 ובה ממטלטלים.לא ג ,כמיםובכל אופן גובים מחמת תקנת ח ,בנן שלא הולכים אחר אומדנאאבל לפי ר. בה ממטלטליםבים מחמת תקנת חכמים לא גואלא גו

אמר רק באופן שתובעת את ון שסובר שדין נדוניה נכי ,לא נאמר דין פרנסה באופן שתובעת את הנדוניה לאחר הנישואיןהטעם של רבי שמעון בן אלעזר ש ה

 .רשות אביהולא באופן שתובעת את הנדוניה לאחר שנישאת ויצאה מ ,אביה דוניה לפני שיצאה מרשותהנ

 ולא בבוגרת שיצאה מרשות ,יהיצאה מרשות אבשלא כיון שסובר שדין נדוניה נאמר רק באופן  ,בבוגרתרבי שמעון בן אלעזר שלא נאמר דין פרנסה הטעם של  ו

 .אביה

 .בגרותהוא עד הבנות של חיוב מזונות הרי הש ,שבוגרת אינה ניזונת מן האחיםכיון  על הנדוניהבדברי הגמ' מבואר שבוגרת מוחלת  ז

או דלמא רבי יוחנן  ,ן לחלוק על דבריובי והתכוווהגמ' מסתפקת האם רבי יוחנן ידע את דברי ר ,בה ממשועבדיםיוחנן אמר שפרנסה לא גוהגמ' מביאה שרבי  ח

 והגמ' לא פושטת את הספק. ,היה חוזר בולא ידע את דברי רבי ואם היה יודע 

וכ"ש שגובים פרנסה  ,ה מנכסים משועבדיםמשום שסובר שגובים פרנס ,שניה מקבלת פרנסה מהנכסיםעם של רבי חנינא שהבת השהטבדברי הגמ' מבואר  ט

או דלמא סובר שפרנסה גובה  ,הערה קודמת[]ראה בביאור טעמו של רבי יוחנן האם סובר שפרנסה אינה גובה ממשועבדים  מ' מסתפקתוהג. מהבת הראשונה

תיקנו פרנסה באופן שהבת יורשת את הנכסים  כלומר שרבנן לא ,ח ביתא'מקבלת פרנסה כיון שיש 'רוובאופן זה הבת השניה לא ר שומ"מ סוב ,ממשועבדים

דלמא דין זה נאמר אפילו באופן שהירושה קטנה משיעור זה נאמר רק באופן שהירושה גדולה משיעור הפרנסה כגון שיש שתי בנות, או האם דין  )תוס' מסתפקים

 .ון שיש עשר בנות(כג הפרנסה

יתומים אלא ים מנכסי כיון שאין נפרע ,גובה מזיבורית בשבועהובאופן זה  ,ומבנהפרנסה  אחד האחים הבת גובה את ברי הגמ' מבואר שבאופן שמתבד י
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 דיני המשליש מעות לבתו: 

האב הפקיד מעות ביד שליש וציווה עליו לקנות שדה לבתו עבור הנדוניה שלה, והבת אומרת לשליש שלא יקנה  - הקדמה •

  וכדלהלן.ארוסה ו אה אונשקטנה או לה דוגלבעל, יש חילוק האם הבת  כסףת השדה אלא יתן א

 גדולה: •

o  יא_השליש יתן את הכסף לבעל -נשואה. 

o  יב_לרבי יוסי השליש יתן את הכסף לבעל ,לרבי מאיר השליש יקנה שדה -ארוסה. 

 .יג_השליש יקנה שדה -קטנה  •

  ת לסלעוהתייקרו המזונובשבוע לתת לבניו מזונות בשקל שציווה דיני אב: 

 .יד_נותנים סלע -שגם באופן שיתייקרו המזונות לא יוסיפו לבניו יותר משקל ב אדעת הח שוכא מלשבאופן  •

לפי רבי מאיר שמצווה לקיים דברי  -לא יוסיפו לבניו יותר משקל שגם באופן שיתייקרו המזונות ב אעת הדשכח ומשבאופן  •

 .טו_המת אין שומעים לוי ר שאין מצווה לקיים דברולפי רבי יוסי שסוב ,שומעים לו ואין נותנים להם אלא שקלהמת 

  אפטרופוס אין מקחן שיש ובאופן  ,באופן שאין אופטרופוס מקחן מקח וממכרן מכר -דיני מקח וממכר של פעוטות במטלטלים

 .טז_מקח ואין ממכרן מכר

 פרק שביעי

 עא -דף ע 

 להנות ממנואת אשתו מדיר הבעל ש: 

 .יז_להנות ממנולא חל הנדר ומותרת  -ת באופן שהבעל משועבד לתת לאשתו מזונו •

 ויש אופנים שצריך לגרש וכדלהלן:. יח_להנות ממנוחל הנדר ואסורה  -באופן שהבעל אינו משועבד לתת לאשתו מזונות  •

 ,  תערוה . 

 מזיבורית ואין נפרעים אלא בשבועה.

זכאית לעשות בו  הבתשהבת תנשא אבל לאחר  ,אנששהבת תכיון שהאב נתן את הכסף ביד שליש עד  ,יש יתן את הכסף לבעלרש"י מבאר שהסיבה שהשל יא

 כרצונה.

מבאר שהטעם של רבי יוסי שהשליש יתן את הכסף  ותוס' ,מת'בי מאיר שהשליש צריך לקנות שדה הוא ש'מצוה לקיים דברי ההגמ' מבארת שהטעם של ר יב

 מצווה לקיים דברי המת. משום שסובר שאין דין ,לבעל

 בעל.השדה ולהביא את הכסף ל הבת לא יכלה למכור אתלכן ו ,ום'דה הוא ש'אין מעשה קטנה כלשהטעם שבקטנה השליש צריך לקנות  יג

 ,שגם באופן שיתייקרו המזונות לא יוסיפו לבניו יותר משקלב אדעת הח שוכא מל ,בשבת'שקל לבני בדברי הברייתא מבואר שבאופן שהאב אמר לשון 'תנו  יד

ולכן  ,שגם באופן שיתייקרו המזונות לא יוסיפו לבניו יותר משקלב אדעת הח שוכמ ,אבל באופן שהאב אמר לשון 'אל תתנו אלא שקל'. הם סלעולכן נותנים ל

שגם באופן שיתייקרו המזונות לא יוסיפו ב אדעת הח שוכמלא  ,ל תתנו אלא שקל'שגם באופן שהאב אמר 'אובר אמנם רב חסדא חולק וס. נותנים להם שקל

 ם סלע.ן יתנו להולכ ,אלא כוונת האב לזרז את בניולבניו יותר משקל 

ו אנשים אחרים את תו ירששאמר 'אל תתנו אלא שקל' והוסיף ואמר 'אם הבנים ימו בדברי הברייתא מבואר שבאופן שהאב אמר 'תנו שקל לבני בשבת' או טו

לפי רבי  יתא נאמרווהגמ' מבארת שדברי הברי ולכן נותנים להם שקל. ,שגם באופן שיתייקרו המזונות לא יוסיפו לבניו יותר משקלב אדעת הח שוכמ ,הכסף'

 צווה לקיים דברי המת נותנים להם סלע.אבל לפי רבי יוסי שאין מ ,מאיר שסובר ש'מצווה לקיים דברי המת'

והגמ' בסוגיין מבארת  .אבל בקרקעות לא תיקנו ,טלטלים משום 'כדי חייו'ות מקחן מקח וממכרן מכר בממבארת שרבנן תיקנו שפעוט []נט א הגמ' בגיטין טז

 משום שהאפטרופוס דואג לצרכיהם. ,אין מקחן מקח ואין ממכרן מכר אפטרופוס שבאופן שיש

מ"ד שהבעל חייב ' מבואר שדין זה נאמר גם לאמנם בדברי התוס ,מדאורייתאאשתו  רש"י משמע שדין זה נאמר רק למ"ד שהבעל חייב במזונותבדברי  יז

האשה מ"מ אלמוה רבנן לשיעבוד  ,שהנדר צריך להפקיע את השיעבוד ולמרות ,תווהנדר לא יכול לחול כיון שהבעל משועבד לאש ,אשתו מדרבנן במזונות

 .השיעבודיפקיע את הנדר לא ש

התשמיש כיון אלא שאין הנדר חל על  ,התשמיש ת המזונות אלא גם אתן הנדר משמע שאוסר לא רק אלשו ,ותרש"י מוסיף שבאופן שהדיר את אשתו מלהנ

 מזונות ולא תשמיש. ' משמע רקאמנם תוס' סוברים שהלשון 'להנות, שמשועבד לה

הנדר נם יש שני אופנים שבהם חל אמ ,רנסצריך להעמיד פלא משועבד לתת לאשתו מזונות וחל הנדר ינו אבדברי הגמ' מבואר שבדרך כלל באופן שהבעל  יח

 ד פרנס וכדלהלן: והבעל צריך להעמי
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o ('מפרש')לזמן מסוים ר דאופן שנב: 

 .יט_יגרשיום משלשים יותר לבאופן שנדר  -לת"ק  ▪

 .כ_יגרש יותר מחודשייםלשנדר , ובבעל כהן באופן יגרש ים יוםיותר משלשלבבעל ישראל באופן שנדר  -לרבי יהודה  ▪

o  (ב'סתם')באופן שנדר לעולם: 

 יגרש מיד. -לרב  ▪

 .כא_שמא ימצא פתח לנדרו )כדלעיל(ימתין עד שלשים יום או עד חודשיים  -לשמואל  ▪

 כב_מכל הפירות'לא תטעום אחד 'דיר את אשתו שבעל שה: 

 יגרש לאלתר. -לת"ק  •

 ובאופן שהבעל כהן 'שני ימים יקיים ושלש ימים יגרש'. ,ראל 'יום אחד יקיים ושני ימים יגרש'שיהבעל באופן ש -לרבי יהודה  •

  כג_'לא תתקשט באחד מכל המינין'שבעל שהדיר את אשתו: 

 ,  תערוה . 

הבעל ולא ל'דברים קטנים', ומדובר באופן ש )עיקר המזונות(דברים גדולים' ספיקים ל'שהבעל אמר לאשה 'צאי מעשה ידיך במזונותיך' ומעשה ידיה מא. באופן 

 ולכן ,מן שהוא נמצא יחד איתהעל ה'דברים הקטנים' בזמשפחתה, והאשה מחלה לבעל  ג בנותחייב לתת לאשתו מזונות 'דברים קטנים' מחמת שכך מנה

ה והבעל צריך להעמיד פרנס בשביל לתת לאש ,א מוחלת על ה'דברים הקטנים'אומרת של האשהחל הנדר שולאחר  ,הנדר של הבעל חל על הדברים הקטנים

 את ה'דברים הקטנים'.

מ הנדר חל כיון "ולמרות שהבעל חייב במזונות מ ,'מןזהגעת 'חר לאהבעל נדר לרש"י : בכךי ותוס' "ונחלקו רש ,(זמן''הגעת ) שהבעל חייב במזונותיהארוסה ב. 

 ,זמןהכ הגיע "ואח 'זמןהגעת 'דר לפני הבעל נן פירוש הראשובלתוס' . קודמת(י לשיטתו ראה לעיל הערה ")ורש הוא דרבנן 'זמןהגעת 'לאחר ונות שחיוב מז

כיון הנדר חל ולמרות שהבעל חייב במזונות  ,דר לאחר 'הגעת זמן'ל נהבעפירוש השני בתוס' ל .חייב במזונותשאינו בזמן כיון שהבעל נדר הנדר חל הסיבה שו

 .האשהחר הגעת הזמן רבנן לא אלמוה לשיעבוד לא ,האשהלשיעבוד אלמוה , ולמרות שלאחר הנישואין הנדר לא חל כיון שרבנן הנדר מפקיע את השיעבודש

דולים' ולא ל'דברים ל'דברים גהעמיד פרנס: א. באופן שמעשה ידיה מספיקים והבעל צריך ל שיש שני אופנים שבהם חל הנדר ]הערה קודמת[ה לעיל רא יט

ה יום אנשים שומעים מכך והאששלשים משום שלאחר  ,רשקטנים'. ב. בהגעת זמן. ובדברי הגמ' מבואר שבאופן הראשון הסיבה שלאחר שלשים יום צריך לג

 מכך. הפרנס יזון את האשה עד שלשים יום ולא יותרמשום ש ,ך לגרשובאופן השני הסיבה שלאחר שלשים יום צרי. מתביישת

לו 'עבריינא'.  לקרוא מותרורק כופין ולפי התירוץ השני אין  ,קו תירוצי התוס' האם כופין את הבעל להוציא: לפי התירוץ הראשון כופין את הבעל להוציאנחל

כופין  ,יבמהלים וכן יבמה שהאחים לא רוצ ,ין להוציאכופהכוונה ש ,'יתן כתובהלפי רב ש'יוציא וס' מבואר שלכו"ע 'האומר איני זן ואיני מפרנס' ובדברי התו

 דול ליבם.את הג

 .בגרושהעם של רבי יהודה שבאופן שהבעל כהן ונדר לשלשים יום לא צריך לגרש, שרבנן חששו שיחזור בו וכהן אסור מבאר שהט ]ע א[רש"י  כ

 לבית שמאי באופן שנדר לשתי שבתות: באופן שנדר לזמן מסויםש ,אשתו מתשמיש המטהנחלקו גם באופן שבעל הדיר את  גמ' מביאה שרב ושמואלה כא

שבתות ולשמואל ימתין שבת אחת או שתי  ,לרב יגרש מיד: ובאופן שנדר לעולם. פן שנדר לשבת אחת יוציא ויתן כתובהולבית הלל באו ,תן כתובהיוציא וי

 ולא לומדים אחד מהשני. ,ולוק בשני אופנים אלמבארת מדוע נצרכו רב ושמואל לחוהגמ' . מצא פתח לנדרושמא י

)'יאסר הנאת לרב מדובר באופן שהבעל הדיר את אשתו מתשמיש : ל הפירותת אשתו שלא תטעם אחד מכעל הדיר אנחלקו האמוראים בביאור האופן שהב כב

כים שבוע אחד או שבועיים לגרש לאלתר ולא מח צריך ,דיר את אשתו מתשמיש לעולםוכיון שה ,י מפרי זה'(תטעמ )'אםת ותלה את הנדר בפירו ,תשמישך עלי'(

ולכן שמואל מבאר  ,ו שבועייםלם צריך לחכות שבוע אר לעון שהדיכיון שלפי שמואל גם באופ ,אמנם לפי שמואל א"א לפרש כך .)כפי שהובא בהערה קודמת(

אלא המשנה  ,האשה אשמהשכלומר צבע בין שיניה' יא נתנה אוהמשנה לא סוברת 'ה ,רה הנאה מפרי זה והבעל קיים את הנדרובר באופן שהאשה נדשמד

 כלומר שהבעל אשם שקיים את הנדר וצריך לגרש. ,סוברת 'הוא נותן אצבע בין שיניה'

)'יאסר הנאת תשמישך עלי נדר של הפירות בתשמיש פן שהאשה תלתה את הדעת רש"י שלפי שמואל מדובר באומשמע שביארו ב ]ד"ה שנדרה[ התוס'בדברי 

האשה לא תרויח בגירושין ותשאר משום ש ,הבעל לא צריך לגרש אבסתמ אבל באופן שהאשה נדרה מפירות ,ולכן הבעל צריך לגרש פרי זה'(אם אטעם מ

כן הבעל צריך לגרש ואחר הגירושין הנדר ול ,נשואה לבעל זהזמן שהיא אמנם תוס' עצמם מבארים שהאשה נדרה מפירות כל . הגירושיןאסורה בפירות לאחר 

 יתבטל.

י יוסי לא נחשב לעינוי ולרב ,בנן נחשב לעינוי נפשלר: וי נפשנחשב לעינ כגון קישוט הפנים ב'כחל ושרק' או מיני בשמים()הנדר של 'קישוט'  נחלקו התנאים האם כג

ולרב אדא בר אהבה  ,שבינו לבינהב הונא נחשב דברים לר: שער'סם המשיר את הנפש. ונחלקו האמוראים בדעת רבי יוסי באופן שהאשה נדרה בקישוט של '

 ו לבינה.לא נחשב דברים שבינ

)'יאסר מדובר באופן שהבעל הדיר את אשתו מתשמיש לרב : קשט באחד מכל המיניםתו שלא תתנחלקו האמוראים בביאור האופן שהבעל הדיר את אש

. ועייםכים שבוע אחד או שבלעולם צריך לגרש לאלתר ולא מח דיר את אשתו מתשמישכיון שהו ,אם תתקשטי'()'ותלה את הנדר בקישוט  הנאת תשמישך עלי'(

או שבועיים. ובדברי הגמ' מבואר שתי אפשרויות בביאור שלפי שמואל גם באופן שהדיר לעולם צריך לחכות שבוע כיון  ,כך אמנם לפי שמואל א"א לפרש

ה סוברת 'הוא נותן אצבע בין שיניה' והמשנ ,קיים את הנדרם המשיר את השער' והבעל של 'ס נא שהאשה נדרה הנאה מקישוטא. לדעת רב הודעת שמואל: 

כיון שסובר שלא נחשב דברים שבינו לבינה ואין הבעל יכול  אמנם לפי רב אדא בר אהבה א"א לפרש כך ,ר וצריך לגרשים את הנדכלומר שהבעל אשם שקי

 .)'אם אתקשט'(וט ותלתה את הנדר בקיש לי'(מישך ע)'יאסר הנאת תשנאה מתשמיש . האשה נדרה הלהפר. ב
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 .יוציא ויתן כתובה -לת"ק  •

 .כד_גרשייום תר משלשים ויר לנדשבאופן עשירה , ובאשה שיגרשלא נתן קצבה באופן עניה שה אב -לרבי יוסי  •

 ת חברוהאם יכול למנות שליח שיזון א המודר הנאה מחברו: 

 .כשליחותאסור משום שנחשב  - ('כל השומע קולי יזון')כגון באופן שאמר לשון ציווי  •

 באופן שלא אמר לשון ציווי: •

o  'אסור משום שנחשב כשליחות. -באופן שאמר לאדם אחד 'אם תזון לא תפסיד 

o מותר משום שלא נחשב כשליחות. -נו מפסיד' 'כל הזן איה אנשים באופן שאמר להרב 

o איש פלוני מודר הנאה ממני ואיני יודע מה אעשה לו' או להרבה אנשים  )כגון 'חנוני הרגיל אצלו'(ם אחד אמר לאדבאופן ש'- 

 מותר משום שלא נחשב כשליחות.

 דיר את אשתו שלא תלך לבית אביההעל שב: 

 באופן שנדר ליותר מחודש יגרש. -בעיר אחת באופן שהיא ואביה  •

ויש אופנים שכאשר נדר ליותר  ,שכאשר נדר ליותר משני רגלים יגרשיש אופנים  -ת ראח ואביה בעירבעיר אחת ופן שהיא אב •

 .כה_ראה הערה ,שה רגלים יגרשמשל

 דף עב

  'ם באופן שיש שם אנשים פרוצים לא יגרש()אמנאופנים שבעל שמדיר את אשתו צריך לגרש: א. 'שלא תלך לבית האבל ובית המשתה .

ולפי הברייתא שתמלא עשרה כדי מים  ,תוציא את הזרע)לשמואל לאחר תשמיש ' ג. 'ממלאה ומערה לאשפה .שתאמר 'דברים של קלון'ב. 

 ריחים ותנור.ולא תשאיל נפה וכברה  . ד שלא תשאל(וכך נראית שוטה ותערה לאשפה

  צאת בלי כתובהשאשה יואופנים: 

לפי נדה ג.  א. אשה שמכשילה את הבעל באיסור טבל. ב. אשה שמכשילה את הבעל באיסור -דת משה ברת על אשה שעו •

 .כו_אשה שנודרת ולא מקיימתרבנן 

. ב. טווה בשוק בחוסר צניעות. ולא עם כיסוי ראש גמור 'קלתה'לשוק עם א. אשה שיוצאה  -אשה שעוברת על דת יהודית  •

 .כז_. מדברת עם בחוריםג

והשכנים  תשמיש אשה שמקללת את אביו של הבעל בפני בני הבעל. ב. אשה שמדברת בקול רם בעניני א. -ספים אופנים נו •

 .שומעים

 ,  תערוה . 

כיון  ,התשמיש לא צריך לחכות שבוע או שבועים מחמת ,את הנדר בקישוטיש ותלתה גמ' מבארת שלפי דעת שמואל לפי הצד השני שהאשה נדרה מתשמה

ושבת שהבעל צריך לחכות כיון שהאשה חים לא באופן שהאשה נדרה והבעל קיאבל  ,האיש נדרשהדין שצריך לחכות שבוע או שבועים נאמר רק באופן ש

  תה.שונא או

 עשר שנים. עשר חודשים, לרבי יוחנן ל שניםצבה': לרב חסדא רגל, לשמואה 'שלא נתן קינחלקו האמוראים בביאור הכוונ כד

 ,משני רגלים יגרששלת"ק כאשר נדר יותר : ש'לא תטעום אחד מכל הפירות' ר את אשתוביי נידון זה תלוי במחלוקת של ת"ק ורבי יהודה בבעל שהדילפי א כה

ינה ובאופן שהאשה א ,גרש' יותר משני רגלים יאשה 'רדופהולפי רבה בר עולא באופן שהרגלים יגרש.  נדר יותר משלשהוולרבי יהודה כאשר הבעל כהן 

 .ן לאחר הנישואין(לתוס' ברגל הראשו ,לרש"י אשה שרגילה ללכת לבית אביה: ופההכוונה רד)נחלקו רש"י ותוס' מה יותר משלשה רגלים יגרש ' רדופה'

או )תרומות ומעשרות ש אמרה שאדם אחר הפרי שהאשה ,הוא בל ולאחר מכן הבעל ידע מכךהגמ' מבארת שהאופן שבו האשה הכשילה את הבעל באיסור ט כו

 ,ל ידע מכך הואופן שבו האשה הכשילה את הבעל באיסור נדה ולאחר מכן הבעמבארת שהאולאחר מכן הבעל שאל אותו ואמר שלא הפריש. הגמ'  ,חלה(

ת שכינותיה. הגמ' מבארחזקה נדה באו שהאשה הו ,ואמר שלא טיהרהבעל שאל את החכם לאחר מכן ו ,אמרה ששאלה את החכם וטיהר את הדםשהאשה 

ולפי רבי מאיר לא צריך לגרש  ,ון נדרים בנים קטנים מתיםמ"מ בע ,עלולמרות שאינה מכשילה את הב ,ה מקיימת לפי רבנן צריך לגרששאשה שנודרת ואינ

 ש בכפיפה'.ש'אין אדם דר עם נח כיון ,נה זוולפי רבנן א"א לסמוך על תק .שה והאשה תחזור ותדור את הנדרים בפניו והבעל יפר להאלא הבעל יקניט את הא

נם 'מחצר יהודית אסור ללכת עם קלתה אלא צריך כיסוי ראש גמור, אמומדת  ,ראשהגמ' מבואר שמדאורייתא אסור לאשה לילך בשוק ללא כיסוי  בדברי כז

שהאשה טווה בשוק  האמוראים מהו האופן נחלקו ראש.בחצר מותר ללכת ללא כיסוי ומותר ללכת עם קלתה, ו ,בוי' אסור ללכת ללא כיסוי ראשלחצר ודרך מ

תוס' טווה ורד לו ,ה')לרש"י החוט מתרדד כנגד 'פניה של מטווה ורד כנגד פניה רב חסדא טול ,חוסר צניעות: לשמואל האשה מראה את זרועותיה לבני אדםב

  .ופניה מאדימות ויש בכך פריצות(ום אד
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 עד - דף עג

 א מתכוון לקדש ללשמואל  ,תאיוריאה מדואשנת ישענומתכוון לקדש בביאה לרב  -יה לע אבולה ידגהו ןבנרדמה אונששנה קט

 .כח_מדרבנןנשואה ת ארשנובביאה 

 ריםנדאו  ןימומבה ו אצמנושה אהת א שדמקה: 

 .כט_אינה צריכה גט -רים נדאו  ומיןמבה שאין ל תנאי באופן שקידש ע •

 :היעלא בוה פוחלה יסנכהכ "אחונדרים  אומומין ה בבאופן שקידש על תנאי שאין  •

o גט הכריצ םאה: 

 .ל_טגה כירצ הנאי -ה בלר ▪

 לאביי: ▪

 אינה צריכה גט. - הילעא ולא בה פוחלה סינכהשבאופן  •

ת ולכן מתכוון ילת זנוה בעילתו בעאין אדם עוששם ומש ,גטה כירצלרב  - יהעלא בוה ופחה לסיכנהשבאופן  •

לא מתכוון לקדש ן לכות נוזת לעיב ותלעיה בושעדם אששום מ ,טגה כריצה נאיולשמואל  .לקדש בביאה

 .לא_בביאה

 :רבי אלעזרל ▪

 .לב_גטה יכה צרנאיולשמואל  ,גטה יכצררב ל - הילע אבא לוה ופחה לסיכנהשבאופן  •

 .לג_ה גטצריכ - יהעלא בוה ופחה לסיכנהשבאופן  •

o יאוןמה צריכאם הגט ה כריצא שלאופן ב: 

  .ןיאוה מנה צריכאי -יה עלא בלא שן אופב ▪

תירוץ השני ה יפלו ,על התנאיחלה שלא מיאנה מ באופןואן מכה לצרי ס'ובתשון ארץ הירותפי הל -יה א עלבפן שאוב ▪

 .לא צריכה למאן

 ,  תערוה . 

מהראשון צריכה גט ולפי שמואל . ן מדאורייתאשנחשבת נשואה לראשוומבואר  ,כה גט מהשניאחר לא צריואר שלפי רב באופן שנשאת לבדברי הגמ' מב כח

  .משום שמקודשת לו מדאורייתא וצריכה גט מהשני ,מדרבנן מקודשת לושמשום 

 ,שאר הנדריםולא ב וי נפשם עיננדרים שיש בהדווקא לאשי הכוונה ולרב  ,פפא הכוונה כל נדרים לרב: עליה נדריםכוונת התנאי שאין ור אנחלקו האמוראים בבי כט

וי ן שנמצאו עליה נדרים שיש בהם עינפבאו ,נדריםה צאו עליע באופן שקידש בסתמא ונמ"אמנם לכו. שי נפנדר שאין בו עינועל  אינו מקפידמשום שהבעל 

 .עינוי נפשקפיד על נדר שאין בו שבאופן שהבעל לא פירש אינו ממשום  ,לה כתובהדרים שאין בהם עינוי נפש יש ובאופן שנמצאו עליה נ ,לה כתובהש אין נפ

הוא רבה ם של מבאר שהטע [ה לא טעות"]די "ורש, גט הכצרינה איע "ולכ ('תאח השאת וטע') יהלעא ה ובפוחה לסינכוה אינת על שידקשאופן בשר בסוה בר ל

  .ולכן לא מתכוון לקדש בביאה ,שאת לוה נלא התקיים התנאי לא היית שאםסומך על האשה שהבעל 

 לאני שהן דושיקיבשון כגט ה כריצב פי רל: ('םשיני תן שעית כאח שהא תוטע')ש דיקור חזו שריגוי אנתל ע שידקשן פאובאל ושמב ור קולחנאר שרבה מב

  .ינאתעל ש דקי םיינשהן ישדוקיבכך  ,אינתעל  שדיקם נישוארשין הדוקיבש ומכש םמריאושון כיגט ה כירצ לא לואמש פילו ,אינתעל  דשלקו תנושכוש ירפ

 התכוון לקדש בביאה כדי שלא תהיהמרות שהאדם מבאר של ה מאי לאו["עז א ד] י"ורש ,ן לה כתובהמ אי"מרב צריכה גט  ימ' מבואר שלמרות שלפבדברי הג לא

 .באופן שלא התקיים התנאי אין לה כתובה ולכן ,על התנאיון למחול לא התכו לענין הכתובהמ "מ ,ותביאתו ביאת זנ

 ,ת לראשון כללולפי שמואל אינה מקודש. מהשניה לאחר אינה צריכה גט שן באופן שהתקדולכ ,מקודשת לראשון מדאורייתאשלפי רב  י הגמ' מבוארבדבר

  .ה גט מהשני ולא צריכה גט מהראשוןשהתקדשה לאחר צריכ ולכן באופן

 [אל ה"ד א גע] ס'ותו) ינאהתעל ל וחמלם דאהת ונכואין שאו י נאתהעל  לוחמלדם אהת נווכאם אל הומשוב ר ולקנח רבי אלעזרי פשל מרולר שאפת וטשפב לב

ס נכשתפן ואבל בה אפוחלנס כת לאשפן אוברק י נאתת את השולען וכוהתן ושיידקהעת שב שאמרשמר וצריך לשאו  ,הנקוה ופר שחמוך לצריזה צד  יפשל יםיפוסמ

ואל שמב ול רשלוקת המח אורביו ריפי דבלו ,רבי אלעזררי בדכר בסוב בשם רודה הי ברש רואבמ [ם]ש' סותרי הבדב נםאמ ,(נאיתת שולען ווכתהלא  פהחול

  .פהואי בחתנ ישל אושמפי לו ,הפוי בחנאתן איב רפי ל: הפובחאי נתיש אם ההיא 

ששמואל סובר שקטנה שלמרות  וס' מוסיףות, לת זנות ולכן כוונתו לקדש בביאהבעי עושה בעילתואדם שצריכה גט משום שאין  שהטעםי מבאר "רש לג

אבל באופן שקידש  ,לת זנותבעיאין שואה מדרבנן וו משום שהיא נהיינ ,ןמדרבננשואה ת נשארוא מתכוון לקדש בביאה ליה לע אבולה ידגהו ןבנרדמה אונשש

 רבי אלעזרודה אמר רב שסובר כדברי יה לפי רבאמנם בדברי התוס' מבואר ש. בביאה מתכוון לקדש ,זנות עילתשאם לא התקיים יש ביה על תנאי ובא על

 .ביאהמשום שאין תנאי ב צריכה גטהטעם ש
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 :בסתמאש ידשק באופן •

o הובכתלה ן איוגט ה כיצרה נאי - וס'בתשון ארהץ ירותי הפל. 

o לד_הובכתה לן איו טגה כריצ -' וסתב שניץ הוירתהי פל. 

  .לה_צריכה גט ואין לה כתובה -כ כנס "ואח באופן שקידש בסתם •

 :רנדאת ה ירתוהחכם לה לככ ה"חרים ואנדה אין בשנאי תעל  דשיקש אופןב •

o לו_'ת דיןביו בשתזה אבתתצה שדם רואן יא'ר בוסר זעאלבי רשום מש ,תשודנה מקאי -ר זעלבי אלר. 

o רמאיבי לר: 

 .'דיןת ביו בשתאזה בתתש צהודם רא' רבוסאיר מבי רשם משו ,שתדוקמ -ה בלר ▪

 .יהתובוקרבר סיאושה רגלך טרציור ותדוור חזשתש ושחעל בהמשום ש ,שתדונה מקה איובששה חאב -א בלר ▪

 .'דיןת ביו בשתאזה בתתש צהור םדא'מאיר סובר משום שרבי  ,מקודשת ובהשה שאינה חשובא

 .לז_תמקודש נהאי -תה אוא פיא ורלרופה הלכ כ"חין ואמומה בין אשי נאתעל  שידקש פןאוב •

 .לח_דשתמקו -ר את הנדיר תוהם חכלך הלכ "חוארים נדבו  איןשנאי תעל ש ידקן שפאוב •

 .לט_ודשתמק -ו תאו אפיורא ופלרך הלכ "חואין מומ בואין נאי שתעל  ידששק אופןב •

 ן שואיניבי אנתיש  ע"ולכ שניץ הרויתה פילו ,םאיוראמהך כבו קלנח 'וסבתן ושארץ הוירתפי הל - ןיאושינבוה פוחבי אנת שיאם ה

 .מ_הפובח אינתיש ו

 ה נאמרלא  (צהליחכגון )ת וחילהם שאין ברים שדבבבל א ,(ניםניקכגון )ת וחילהם שב ישרים שדבבה נאמרתנאים שת פר -אי נתן יד

 .מא_םינאשת תרפ

  מב_מאןלה ליכואל בי ישמעלרו ,מאןלה ליכו לאנן בלר -למאן לה ויכאם הה עללה ונבגדמכן חר לאותקדשה שהקטנה. 

 ,  תערוה . 

 שלפי, בסתם ולא כנסהגמ' באופן שקידש נחלקו תירוצי כך  ,[הבאה]ראה הערה כ כנס "אחנחלקו תירוצי הגמ' בדין קידש בסתם ושכמו שרי התוס' מבואר בדב לד
 .קפידמיתא משום שיש ספק האם הבעל צריכה גט מדאורי, ולפי התירוץ השני א גטוצאה בלאיש י ן כדי שלא יאמרו שאשתגט מדרבנצריכה הראשון תירוץ 

 .ידמקפודאי הבעל ום זה שבממשום  ,ריכה גטא צלמ באופן שנמצאה אילונית "ות שבכל המומין צריכה גט מתוס' מבאר שלמר

צריכה גט ולפי התירוץ השני  .א גטשלא יאמרו שאשת איש יוצאה בלכדי  ,ןגט מדרבנריכה צהראשון תירוץ לפי : מדוע צריכה גטמ' גנחלקו תירוצי ה לה
 . ן הבעל מקפידאו שאי קפידום שיש ספק האם הבעל ממש ,יתאמדאורי

. לחכם לאחר מכן יועיל שתלךלא ודושין קיהים לבטתמ רדנמהע ידעל בהש באופןבל א ,רמהנד עידל עבשהני לפה לחכם הלכאופן שבר ובדמש ראמב' וסת לו
 .ידושיןבטלים הקולכן לא מתפיד אינו מקל הבע ,ידעשהתירה את הנדר לפני שהבעל  ובאופן ,עלידא של הבשהתנאי שלא יהיה בה נדרים תלוי בקפמשום 

 .ולא יועיל שתתיר את הנדר לאחר מכן ,והקפיד התבטלו הקידושיןע שהבעל ידאבל באופן 

 .בטליםמת ידושיןה מומין ולכן הקמאסת בעיני הבעל מחמת שהיה בהאשה נמ "מ ,מיןוו אין בה מכשיעת שמרור שלא' מבוסת לז

 .ןת דית לביכללון יזאין בלאיש שום שמ ,רזעאל ביורר אימבי ו רלקנח אלאופן זה בתוס' מבאר ש לח

 .ולכן הקידושין לא מתבטלים ,ומיןו מביה השידה מקפ נהאישה אהאו ר שהמומין התרפשלאחאר וס' מבת לט

אם בל א ,היאבב שדלקי או אנהתל על וחמלה פובחת ונוכ םאיא ההאים וראמת הלוקחמו ,פה ובנישואיןוי בחנאתשיש שבדברי הסוגיא מבואר מקשה תוס'  מ
אין 'ן כו 'ןאישוניבנאי תאין 'שמבואר  א[ז ]קת וביבמ מ'הגרי דבומאידך ב. יםלטבתמן ואיישהנון שיידוקהה ביאש בדקלואי נהת לעל וחמלון כוהתא שלמא ני
ב ר פיל ררבי אלעזת עד פילו ,הפובחי אנתש יון יאשוניאי בנת שיה ברוי יבאת עדפי ל: איםוראמהכך ב קולנחשצים רתמשון ארץ הרויבת' סותו. 'הפובחי נאת
ת ונכוו ,הפוחב אינת ישון בנישואיי נאת ישע "וכלשים רצתמ ץ השנירויבת' סותנם אמ .הפובחי אנת שיל אושמ יפלו ,הפובחי אנת יןואן ואיבנישי נאתן אי
  .ת איש יצאה בלא גטשאשם ישאנה בוחשין כלו ,מת תנאימח נישואיןהו לתבטת שילוגירן יא שאיה [םש]ת ובמיב 'מהג

תנאי בכסף ובשטר שמועיל כמו ש ,ו קניני אשה זה לזההוקשמ "מ ,שלא שייך שליחות בביאהת רומלו ,הביאבבשטר וסף כדושין ביקב אינתש ישרת אמב' מגה מא
 .תנאי בביאהשיש בהם שליחות כך מועיל 

למאן משום שמיאון  שחמותו לא יכולה ות ב ב[מ]יבשהרי רבנן אומרים  ,אינה יכולה למאןה עללה ונבגדמכן חר לאודשה תקשהאר שקטנה רבנן מבובדברי  מב
כולה למאן יש יאם שהרי  ,אינה יכולה למאןה עללה ונבגדמכן חר לאו קדשהתשהשקטנה בדברי המשנה ומוכח קטנות וקטנה לא יכולה ללדת, נאמר ב

 באופן שהתקדשה בקטנות וגדלה ונבעלה וילדה. ,חמותו תמאןאפשרות ש

שי טעות שאפילו אחרת שאף על פי שלא נתפשה מותרת ואיזו זו שקידושיה קידו ה אסורה הא נתפשה מותרת ויש לךוהיא לא נתפשמר 'או אלעשמבי יר
גם  ו נאמרורידבשים רובסוס' אמנם ת ,תקטנו ושידבקי לאות י טעוקידושעל אמרו רק נו רידבשן "בריודעת ה ,'כב על כתיפה ממאנת והולכת להבנה מור

 . תונקטדושי קיב

 .[ד בע]וכן כתבו התוס'  ,למאןאינה יכולה ה עללה ונבגדן מכחר לאותקדשה שהשקטנה  מבאר ששמואל פוסק כדברי רבנן [ה צריכה"ד עג א]י "רש


