
  קזכתובות 
   הים למדינת שהלך מי
  שמואל  רב  

 בו שמעו בשלא
  שמת

  איש לאשת מזונות פוסקין אין  איש לאשת מזונות פוסקין

  איש לאשת מזונות פוסקין  בששמעו בו שמת
 חדשים בשלשה

  הראשונים
  ריקן ביתו מניח אדם שאין לפי איש לאשת מזונות פוסקין אין

 אימא: אמר זביד רב    טעם
   אתפסה צררי

 חיישינן: אמר פפא רב
 מעשה צאי לה אמר שמא
  במזונותיך ידיך

  
  

  תירוצים  קושיות על שמואל
: אמר חנן, מזונות תובעת ואשתו הים למדינת שהלך מי

 כהנים בני עליו נחלקו, בתחלה תשבע ולא בסוף תשבע
 פליגי לא כאן עד; ובסוף בתחלה תשבע: ואמרו גדולים
  !לה יהבינן מזוני אבל, שבועה לענין אלא

  שמת בו בששמעו: שמואל תרגמה

 כהנים בני, מזונות תובעת ואשתו הים למדינת שהלך מי
 בא ואם, תשבע לא: אומר חנן, תשבע: אומרים גדולים
  !נאמן -  מזונות לה פסקתי ואמר

  . שמת בו בששמעו נמי הכא
  ! קאמר ואמר בא אם והא: קושי
  .שמועה לאחר בא אם: תירוץ

 ואמר בא ואם, מזונות תובעת ואשתו הים למדינת שהלך מי
 -  ופסקו דין בית קדמו, רשאי -  במזונותיך ידיך מעשה צאי
  !פסקו שפסקו מה

  שמת בו בששמעו נמי הכא

 יורדים ד"ב, מזונות תובעת ואשתו הים למדינת שהלך מי
 ולא ובנותיו בניו לא אבל, לאשתו ומפרנסין וזנין לנכסיו
  !אחר דבר

  

  . שליש י"ע אשתו את במשרה: 1תירוץ 
  ! נמי ובנותיו בניו, הכי אי: קושי    
  . לזו השרה ולא לזו כשהשרה: תירוץ    
  ? פסקא מאי: דחייה    

 בו כששמעה: פפא רב אמר אלא: 2תירוץ 
 אינסובי בעית דאי היא, אחד בעד שמת
 יהבינן נמי מזוני - מינסבא מצי אחד בעד
 לנכסיו למיחת בעו דאי ובנותיו בניו, לה
 לא נמי מזוני - נחתי מצו לא אחד בעד

  .להו יהבינן
 מיכן, בעלה משל ניזונת הראשונים חדשים' ג -  היבמה
 בדין עמד, יבם משל ולא בעלה משל לא ניזונת אינה ואילך
  !יבם משל ניזונת -  וברח

? להאי לה ניחוש למאי: שמואל לך אמר
 דעתיה מיקרבא לא - צררי משום אי

 לא - ידיה מעשה משום אי, לגבה
  .ליה משתעבדא

 מת ואמרה ובאת, הים למדינת ובעלה היא שהלכה האשה
, בעלי גירשני; כתובתה גובה -  רצתה, ניזונת -  רצתה, בעלי

  !כתובתה כדי עד והולכת מתפרנסת

   שמת בו כששמעו נמי הכא
  ? כתובתה כדי עד שנא ומאי: קושי
  .אנפשה דאפסידה היא דאיהי: תירוץ

 לומר יכול אתה אי? מזונות לה אין ממאנת אמרו כיצד
 כגון אלא, במזונות חייב בעלה שהרי, בעלה תחת ביושבת
; ומיאנה עמדה ואכלה לותה, הים למדינת בעלה שהלך
  !לה יהבינן מיאנה לא הא, דמיאנה טעמא

 אי? לה ניחוש למאי הכא: שמואל לך אמר
, מתפיס לא לקטנה צררי - צררי משום
  .ספקה לא קטנה -  ידיה מעשה משום ואי

  
  ? עלה הוה מאי: איך פוסקים

  2תשובה   1תשובה 
  : אמר דימי רב אתא כי

 לה ופסק, שערים בבית רבי לפני בא מעשה
  , מזונות
; מזונות לה פסק ולא, בצפורי ישמעאל רבי לפני
 שלא ישמעאל רבי ראה מה וכי, יוחנן רבי בה תהי
 גדולים כהנים בני נחלקו לא הא? מזונות לה פסק
! לה יהבינן מזוני אבל, שבועה לענין אלא וחנן
 שמואל רבינו תרגמה כבר, אבא בר שמן רב ל"א

  , שמת בו כששמעו: בבבל
  האי כולי בה פתריתו: ל"א

  : אמר רבין אתא כי
 לה פסק ולא, שערים בבית רבי לפני בא מעשה
  , מזונות
  ; מזונות לה ופסק, בציפורי ישמעאל רבי לפני
 לא דהא? לה פסק שלא רבי ראה מה: יוחנן ר"א

, שבועה לענין אלא גדולים כהנים ובני חנן נחלקו
  ! לה יהבינן מזונות אבל
 שמואל תרגמה כבר, אבא בר שמן רב ליה אמר
 בה פתריתו: ליה אמר, שמת בו כששמעו: בבבל
  .האי כולי


