
 

 

 בס"ד

 

 חיוב מזונותמקורות ל

  כא פרק שמות

ר ְוִכי( ז) ֹּא ְלָאָמה ִבּתֹו ֶאת ִאיׁש ִיְמכֹּ  :ָהֲעָבִדים ְכֵצאת ֵתֵצא ל

ֶניהָ  ְבֵעיֵני ָרָעה ִאם( ח) ֹּא ָנְכִרי ְלַעם ְוֶהְפָדּה ְיָעָדּה לֹו לא ֲאֶׁשר ֲאדֹּ ל ל  :ָבּה ְבִבְגדֹו ְלָמְכָרּה ִיְמׁשֹּ

 :ָלּה ַיֲעֶשה ַהָבנֹות ְכִמְׁשַפט ִייָעֶדָנה ִלְבנֹו ְוִאם( ט)

ֵאָרּה לֹו ִיַקח ַאֶחֶרת ִאם( י) סּוָתּה שְׁ ֹעָנָתּה כְׁ ָרע לֹא וְׁ  :ִיגְׁ

ֹּא ֵאֶלה ְׁשָלׁש ְוִאם( יא)  ס: ָכֶסף ֵאין ִחָנם ְוָיְצָאה ָלּה ַיֲעֶשה ל

 

 כ"א י' אונקלוס תרגום

 :ימנע לא וענתה כסותה זיונה ליה יסב אוחרנתא אם 

 

 שם יונתן תרגום

 :ָלּה ִיְמַנע ָלא ָלּה ּוְמַעֵיל ְוַתְכִׁשיָטּה ְמזֹוָנּה ֲעָלּה ֵליּה ִיַסב ִיְשָרֵאל ַבת אֹוֲחַרְנָּתא ִאין

 

 פסוק ט' כא פרק שמות ן"רמב

 והוא, לבנו הקונה ייעדנה שאם שיאמר יתכן הפשט דרך על - לה יעשה הבנות כמשפט

 אשר כמשפט(, ה כ ב"ש) יעדו אשר המועד מן, הוא זמון לשון יעוד כי, לו שישדכנה השדוך

 צוה כאשר בזה וצוה. הבתולות כמוהר משלו לה שיתן, לה יעשה לבנותיו האדם יעשה

 ישיאו אשר הבנות כמשפט, האמת והוא, רבותינו דרך ועל. יתעלה מאתו חסד והכל, בהענקה

 זו של ועונתה כסותה שארה, אחרת יקח אם כי משפטן ופירש. הבן לה יעשה האבות אותן

 :בהווה דבר הכתוב כי, אחרת ישא לא אם לומר צורך ואין, יגרע לא

. זיונה אונקלוס אמר וכן. תשמיש עונתה, כמשמעה כסותה, מזונות שארה י"רש ופירש

 דתניא, דאורייתא מזונות סבר תנא והאי כך שאמר מי על אמרו( ב מז כתובות) ובגמרא

 והמובן(. כז עח תהלים' )וגו שאר כעפר עליהם וימטר אומר הוא וכן, מזונות אלו שארה

 יזכיר למה הפשט דרך על וגם. רבנן לה תקינו מזוני והלכה, יחיד דברי שהם הגמרא בסוגית

  יהיה ובו, האדם יחיה הלחם על כי, לחמה שיזכיר והראוי, הבשר שהוא, שאר במזונות



 

 

 

, טעם בזה ואין. בשרה שהיא שארה שיעמיד, מזון שארה ופירש, זה לתקן א"ר וחשב. החיוב

 :בשרה הבעל יגרע לא הכתוב שיאמר

 מלשון נגזר, האדם של לבשרו והקרוב הדבק בשר מקום בכל שאר פירוש כי אומר אני ולכך

 ויקרא) בשרו שאר כל אל, שאר הקרובים ויקראו. גופו בשר מלבד, בשרו שאר כלומר, שאר

 בשרו חצי ויאכל(, יד כט בראשית) אתה ובשרי עצמי אך כענין(, יז שם) הנה שארה(, ו יח

 בשרך בכלות וכן. אליו הקרוב זרעו(, כב יד ישעיה) ונכד נין ושאר שם וכן(. יב יב במדבר)

 וימטר, שאר הנאכל הבשר ויקרא, לך הקרוב הבשר שהם, ובניך עצמך(, יא ה משלי) ושארך

 שיהיה ויתכן. לבשרו ויחזור באוכל ידבק הנאכל הבשר כי(, כז עח תהלים) שאר כעפר עליהם

 ולא יכלה המאכל מן הנעשה הבשר ושאר גופך בשר(, יא ה משלי) ושארך בשרך בכלות מזה

 זו שארו, לשארו אם כי( ב כב יבמות) שדרשו כמו, לבעל שאר האשה ותקרא. לבשר לך יהיה

 שארה והנה(. כד ב בראשית) אחד לבשר והיו באשתו ודבק שאמר הענין מן והוא, אשתו

. ישכב במה לבדה כסותו היא כי( כו כב להלן) שנאמר כמו, מטתה כסות וכסותה. בשרה קרוב

 :דודים לעת אליה שיבא עונה הוא ועונתה

 ק"והרד כז עח בתהלים ק"והרד י"רש) המפרשים כדברי בשר כמו שאר פירוש יהיה ואם

( כז לז בראשית) שנאמר כענין, בשרו בשר כמו( ו יח ויקרא) בשרו שאר כל אל כי ונאמר(, כאן

 הראוי הבשר כלומר, בשרה ממנו ימנע שלא, יגרע לא שארה נפרש כ"ג, הוא בשרנו אחינו כי

 בשרה קרוב, אחרת יקח שאם, הכתוב וענין. אחד לבשר עמה הוא אשר הבעל בשר והוא, לה

 תהיה שלא, והטעם. הבנות משפט כן כי, ממנה יגרע לא דודיה ועת מטתה וכסות זו של

 בדרך עמה ישכב כפילגש עמו וזו, אחד לבשר שם והיו כבודה מטה על לו יושבת האחרת

 מח כתובות) חכמים אמרו וכך. מזה הכתוב מנעו ולכן, זונה אשה אל כבא הארץ ועל מקרה

 וזה. בלבושיהן מטותיהן שמשמשין פרסיים כמנהג בה ינהג שלא, בשר קרוב זו שארה( א

 באלו אמר ולכן, ובקצור נקי בלשון המשכב להזכיר מקום בכל הכתוב דרך כי, נכון פירוש

 זה ויבא. בחבורן אשתו עם לאדם אשר הענינים שלשת על, ועונתה כסותה שארה ברמז

 :מדבריהם תקנה האשה ומלבושי המזונות ויהיו, ההלכה דין על כהוגן

  א פרשה דנזיקין מסכתא - משפטים ישמעאל דרבי מכילתא)

 מגיד, עמו אשתו ויצאה ל"ת מה, מוציאה שהכתוב הביאה מי, אומר יצחק רבי. עמו אשתו ויצאה

 יציאה מכלל, עמו ובניו הוא מעמך ויצא+ מא כה' ויק' +שנא, בניו ובמזונות במזונותיה חייב שהוא

 יבם שומרת להוציא, אשתו ל"ת, יבם ושומרת ארוסה במזונות חייב יהא יכול; הכניסה על למד אתה

 .עמו שאינה ארוסה להוציא, עמו, אשתו שאינה

 עיין חכמת שלמה סימן ס"ט(



 

 

  ג פרשה דנזיקין מסכתא - משפטים ישמעאל דרבי מכילתא

( כז עח תהלים) וכתיב, עמי שאר אכלו ואשר(  ג ג מיכה) אומר הוא וכן, מזונותיה אלו. שארה

 (ב לד בראשית) שנאמר ארץ דרך זו, ועונתה; כמשמעו, כסותה; שאר כעפר עליהם וימטר

 נופל שהוא כסות, כסותה שארה, אומר יונתן רבי -. יאשיה רבי דברי, ויענה אותה וישכב

 יתן שלא, ועונתה; ילדה של לה יתן לא, זקנה, זקנה של לה יתן לא, ילדה היתה אם, לשארה

 כל לה נותן אלא, החמה בימות הגשמים ימות של ולא, הגשמים בימות החמה ימות של לה

 רשאי אתה אי, נפש קיום שאינן דברים ומה ו"ק אמרת, מנין מזונתיה; בעונתה ואחד אחד

, מנין ארץ דרך; הימנה למנוע רשאי תהא שלא הוא דין, נפש קיום שהם דברים, ממנה למנע

 שנשאת דברים, הימנה למנע רשאי אינו, מתחלה עליהם נשאת שלא דברים ומה ו"ק אמרת

' שנ, ארץ דרך זו שארה אומר' ר -. הימנה למנע רשאי יהא שלא הוא דין, מתחלה עליהם

; אמך שאר, אביך שאר (יד – יג יח ויקרא) וכתיב בשרו שאר כל אל איש איש (ו יח ויקרא)

 . וירעיבך ויענך( ג ח דברים)' שנא, מזונות אלו עונתה; כמשמעו כסותה

  ט פסוק כא פרק יוחאי בר שמעון דרבי מכילתא

 וכי במזונותיה חייב זו אף במזונותיהן[ חייב ישראל בנות מה] לה יעשה הבנות כמשפט

 זו אף יגרע לא] ועונתה כסותה' יש בת מה במזונותיהן...[ הבנות למשפט למדנו( ]יר)מה

 ואינה דין בית[ מיתת עליה חייבין יה]אב משקידשה'< יש> בת מה יגרע לא ועונתה[ כסותה

...[ ]...[ בגט אלא יוצאה ואינה דין בית[ ]מיתת עליה חייבין ייעדה]מש זו אף בגט אלא יוצא

 'פסו' סל ן[ורי]ח ובת משוחררת]...[  ובת]...[ 

  י פסוק כא פרק יוחאי בר שמעון דרבי מכילתא

 אחרת הפקר של ולא לו יקח אחרת רשות אלא אינו אם(ו) ל"ת גזירה[ יכול לו יקח ת]אחר( י)

 יקח אחרת קטנה בתו בקידושי זכאי שאב מלמד לו יקח אחרת מדבר' הכת חורין בבת לו יקח

 זו מה בה כיוצא הלז הרי לו יקח אחרת אישות לשום אחרת אשה לו לקנות שמותר מלמד לו

' וגומ עמי שאר אכלו ואשר' שנא כענין פרנסתה זו שארה. בשטר נקנית זו אף בשטר נקנית

 כענין בשר קרובת זו שארה א"ד. בתורה האמורה עונה זו עונתה כסות זו כסותה( ג ג מיכה)

' ר. פרנסתה זו עונתה. כסות זו כסותה( ו יח' ויק' )וגומ בשרו שאר כל אל איש איש' שנא

 זקנה כסות מלבישה יהא שלא כסותה תהא שארה לפי כסותה שארה' אומ יעקב בן אליעזר

 של כלים לה יתן שלא כסותה תהא עיתה לפי ועונתה כסותה. בזקנה ילדה וכסות בילדה

 .לבן גורע האב יגרע לא החמה בימות ושלגשמים הגשמים בימות חמה

 

 



 

 

  שם שמות ם"רשב

 לפי דירה בית - ועונתה :מלבושים - כסותה :עמי שאר אכלו ואשר כמו. מזונות - שארה

 מזון הרי. עיקר שאינו מלון ושל מקום של ם"מ כמו מעון של ם"המ כי, מעון לשון, הפשט

 [:ומדור] וכסות

 

 ס"ק נ"זחו"מ סימן צ"ז  עסמ"

 כתובות] דאמר למאן דאפילו והוכחתי כתבתי שם[, א"מ סעיף] פרישה עיין'. כו המלוה שיפרע עד[ נז

' מר( ]אליעזר בן ש"מר) לאפוקי] מזונותיה פירושו'[ י א"כ שמות] בתורה דכתיב שארה[ ב"ע ז"מ

 לה יתן והזמן שאר דלפי, אכסות שניהן וכסותה שארה[ א"ע ח"מ שם] שפירש[ יעקב בן אליעזר

, דאורייתא הן שגם נמצא[[, שם] דרישה עיין, והחורף הקיץ ימי או זקנה או ילדה שהיא מה כפי כסותה

 כשיש אלא מזונות לה ליתן חייבתו לא שהתורה מפני, לה קודם הוא לנשואיה המאוחר המלוה ה"אפ

 משל הוא לו שנותנין יום' ל המזונות ואף, לו שאין זה כ"משא, כגופו ותהא עמו היא תאכל ואז, לו

 לה להשתדל חייב שמדרבנן אלא, לה ולא לו יום' ל לפרנסו התורה ציותה המלוה ומשל, המלוה

 שטר וגם מדרבנן לה שחייב אף מ"מ[ו'. ]וכו ואיזון אפלח אנא בכתובה ש"וכמ, לו שאין אף מזונות

 מן לו לשלם וחייב לו לוה[ה] שהמלוה, המלוה שביד כשטר שטרה עדיף לא מ"מ, בידה כתובתה

 לותה[ה] שלא אשה כ"משא, העבוט יוציא בו נושה אתה אשר והאיש[ א"י ד"כ דברים] כדכתיב התורה

 זו ואין[, ב"ע ז"מ שם] ידיה מעשה תחת מזונותיה לה תיקנו ל"שחז אלא, מזונותיה חיוב שיעור לו

 לשטר מוקדם הוא שטר ואותו מזונותיה על בשטר היא גם שלותה ואף. התורה עליה שחייבתו הלואה

 באתה שהיא ואף. עליה אם כי הבעל על שעבוד שום לו אין לה לוה[ה]ש המלוה מ"מ, בעלה בו שלוה

 ממה[ עמו אכלה שלא כיון מדאורייתא ולא] מדרבנן מזונות לה ליתן חייב והבעל מהבעל לגבות עתה

 הוא ה"משו, בשטר לו ונתחייב חובו מבעל בעל לוה כבר לגבות שבאתה דבשעה כיון מ"מ, בידו שיש

 מטלטלים על אפילו שעבודו על המלוה דעת דסמכה, בשטר הבעל שלוה מה דוקא והיינו. מוקדם

 אבל[[, ה"בהג' א סעיף] ב"קי בסימן ש"כמ היא סופר טעות אחריותו דאקני או] דאקני לו כשכתב

 לטרוף יכול אינו מכרם אם דהא קרקעות על אפילו דהבעל מלוה סמיכת אין דאז, פה בעל כשלוה

 לתובעו כאחד באין והיא חוב בעל והרי, במזונותיה מהאשה בהן קדימה לו אין ה"משו, מהלקוחות

 קיצר[ ד"כ סעיף] שושן ובעיר. מזה עוד שכתבתי מה[ שם] פרישה ועיין. שוין שניהן ה"משו, להן לשלם

 קודם שלו דמלוה הטעם דכתב[ ד"ס א"ח' א שער התרומות בבעל הובאה, בתשובה] ף"הרי לשון ונקט

 :ודוק, שכתבתי וכמו ביאור צריך והדבר. דרבנן הן דמזונותיה משום

 בני אהובה פרק י"ב הלכה ב' מהלכות אישות

 בפירושו ן"הרמב על שתמה מ"במ עיין'. וכו ועונתה כסותה שארה הן ואלו התורה מן מהן שלשה[ ב]

 דלא מ"המ וכתב דרבנן הם ומלבושיה אשה דמזונות וכתב תשמיש ענין על כסותה שפירש התורה על

 ן"להרמב דיש נראה ולי ן"בהר ועיין במזונות רק בכסות מחולקים דיהיו ז"מ דף כתובות במסכת מצינו

  דלרב וכיון' וכו פרסיים מנהג ינהג שלא בשר קירוב זו שארה יוסף רב תני איתא ח"מ דף דשם ראיה



 

 

 

 כסותה אם בשר בקירוב שיהיה להורות בא דשארה רק עונתה ממלת הוא תשמיש חיוב עיקר יוסף

 במלת לעונתה שארה בין הפסיק למה עונתה על מוסב ושארה הואיל מלבושים דהיינו אחר ענין הוא

 מיירי כסותה דגם ל"צ כרחך ועל אהדדי דשייכים ועונתה שארה כ"ואח כסותה למימר ליה הוי כסותה

 שהביא דברייתא לומר יש דהא מוכרח אינו המחבר הרב ראיית לכאורה המגיה אמר. )תשמיש בענין

 נראה וכן לבוש זה כמשמעו וכסותה מזונות זו ועונתה עונה זו שארה דאמר אליעזר' כר אתיא יוסף רב

 כדעת נראה יותר באמת אבל כמאן דלא אתיא דרבנן דמזונות דתני דברייתא שכתבו' התוס דעת

 דהא א"כר דהיינו כהלכתא דלא תהא יוסף דרב דברייתא לדוחק זה נראה היה ן"דלהרמב המחבר

 דלרב המחבר כהרב ן"הר כתב וכן תשמיש לענין כן גם עונתה מפרש כן על יוסף דרב כוותיה ל"קי

 (.שפיר הרב והוכחת תשמיש לענין הוא כן גם עונתה הוראת יוסף

 דתניא ו"ק דלפי' וכו יעקב בן אליעזר רבי ה"בד ח"מ דף שם' התוס קושיית ן"לרמב ליה קשה היה ועוד

 דמשמע ידיה מעשה תחת מזונות תקנו קתני ובברייתא דאורייתא מזונות ע"לכו כ"א בברייתא

 כ"ג כסותה מפרש יוסף רב דתני דהא ן"הרמב מפרש ולזה בקושיא והניחו אתיא כמאן דרבנן דמזונות

 עליהן שנשאת מדברים הוא דתשמיש נפש קיום בהם שאין דברים ו"ק כאן ליכא כ"א תשמיש לענין

 רב דתני כהא אתיא דרבנן דמזונות וברייתא בתורה חיוב נזכר לא וזולתו בברייתא ש"כמ מתחילה

 יש ראיה ועוד כוותיה דהלכתא יוסף רב דברי אחר בפירושו ונמשך כוותיה ן"הרמב פסק ולכך יוסף

 סעיף ז"צ סימן מ"בחו ועיין קודם ח"ובע מזונות לאשה נותנין דאין ח"בע בסידור ל"דקי מהא ן"להרמב

 דאורייתא ח"בע דשעבוד הטעם' ב חלק' א שער התרומות בבעל וכן בתשובה ף"הרי וכתב ד"כ

 נותנין אין נמי כסות הא מזונות תינח וקשה' וכו מזונות תקנו חכמים כדאמרו דרבנן אשה ומזונות

 אם סידור בשעת אבל ח"לבע נותנין דאין הוא בהן וזכו לשמן שלקח מה דדוקא ח"בע בסידור לאשה

 סימן ע"בשו הוא וכן ולבניו לאשתו ולא לו ח"דבע בסידור ל"כדקי כלל לה נותנין אין כסות לאשתו אין

 היה ואלו במזונות כמו דרבנן כסות גם מינה ושמע ף"הרי כטעם כאן גם ל"צ כרחך ועל ה"כ סעיף ל"הנ

 .דאורייתא והא דאורייתא הא שנא דמאי ח"בע כמו כסותה נוטלת היתה היא דאורייתא כסות

 נשתעבד הרי כ"וא ומזונייכי בכתובה לה כותב הוא הא סוף דסוף מ"בחו ז"צ סימן י"ב שהקשה ומה

 אדם דאין חזקה מטעם נאמן מצאתי פתוח פתח האומר דאמרינן הא כ"דא קושייתו הבנתי לא לה

 דהא נאמן יהיה לא לה דכתב כרחך ועל כתובה שכותבין במקום כ"א דרבנן כתובה הואיל' וכו טורח

 שעבוד כאן אין חכמים מתקנת לכתוב דמחויב כיון ל"צ כרחך ועל התורה מן מחויב הוא והרי לה כתב

 אתקנה דדעתו כתובתה בטלה חכמים תקנת בטלה ואלו כתב מעצמו דלא עצמו חכמים מתקנת יותר

 .פשוט וזה כלל ומוריד מעלה כתיבתו ואין

 יש כלל לאשה וכסות מזונות נותן אין ח"דבע פסקו כ"ואעפ דאורייתא דמזונות ל"דס והטור ם"והרמב

 ולהלבישה אשתו לזון כחובתו לעשות מונח דגברא אקרקפתא מ"מ דאורייתא דהוא דאף ל"דס לומר

 לכך נכסיו שישתעבדו ח"בע הוא אין זה בכל אבל עונה כמו עליו דמונחים חיובים שארי בכלל הוא אבל

 במזונות הוא וכן לכך נכסיו ישתעבדו כך בשביל וכי צדקה לתת שמחויב כמו הוא רק התורה מן

  הוי בזה כן ואם העבוט אליך יוציא כדכתיב נכסיו לו שעבדה דהתורה ח"בע כ"משא ומלבושים



 

 

 

 ולכך התורה מן נכסיו נשתעבדו לא מ"מ דאורייתא דהוא אף וכסות במזונות אבל דאורייתא שעבודא

 .קודם ח"בע

 לתרץ ז"נ ק"ס ע"הסמ שם שכתב לדחוקים צריכים אנו אין המחבר הרב דברי ולפי המגיה אמר)

 (.זאת קושיא

 חייב דהבעל במשנה נזכר איך לדקדק יש דאורייתא וכסות דרבנן דמזונות ל"דס המגיד להרב והנה

 בכלל לבוש נכלל מ"מ זה של כחיובו לא זה של דחיובו דאף ל"וצ בכסותה דחייב נזכר ולא במזונתה

 המשנה ולכך ן"בר ש"ועיי לדבריו דרבנן דתרווייהו ן"הר לדעת מזונות בכלל כסות שנכלל כמו מזונות

 נכלל דמזונות בלישנא דהכסות במזונות סתמא נקט סופרים לבשל תורה בשל לחלק בהני נחית דלא

 התנא ראה מ"מ עצמו בפני וכסותה עצמו בפני שארה פרט דבקרא אף ם"להרמב וכן מ"המ לדעת

 בלישנא נכלל לבוש ע"דלכו זה ולפי להאריך לו ומה כ"ג לבוש נכלל דמזונות דבלישנא כיון יחד לכוללן

 ע"לכו דמזונות לישנא בכלל דנכללים כיון מחולים כ"ג דלבושיה מזונותיה מוחלת דאם פשיטא דמזונות

 בכלל נכלל לבוש חיוב דאין' א ק"ס שם סובר שמואל והבית' ד סעיף ט"ס סימן ע"בש א"הרמ פסק וכן

 קתני דהא דחוק וזה קתני לא דאורייתא חיוביה דהמשנה רק דאורייתא וכסות דרבנן מזונות אי מזונות

 לבושים נכללים דמזונות בלישנא דודאי ש"כמ ברור אמנם דאורייתא היא פוסקים ולהרבה ירושה

 .ברורים א"רמ ודברי מ"ולק

 דכתב ל"ז ש"הרא אביו דעת והשמיט דאורייתא דמזונות בפשיטות דפסק הטור על ח"הב שתמה ומה

 זאת כתב לא שם ש"דהרא להטור ל"דס בדוחק ליישב ויש ע"צ דרבנן דמזונות גזרות דייני שני בפרק

 כתובתה להראות צריכה אינה דאורייתא דמזונות כיון הבעל דבחיי ל"דס ם"הרמב דברי לדחות רק

 זה ועל מזונות לה כשפוסקין כתובתה להראות צריכה דרבנן דמזונות הבעל מיתת לאחר כ"משא

 דף ושמואל רב נחלקו איש לאשת מזונות פוסקין אם הים למדינת שהלך דמי בזה דהא ש"הרא השיג

 הואיל ם"הרמב ש"כמ הטעם למימר ליכא וכאן בידה כתובתה שטר שיהיה שצריך הזכירו ולא א"ע ז"ק

 אמרי ושמואל דרב ב"ע ח"נ בדף אמרינן דהא בידה הכתובה להיות הצריכו לא דאורייתא ומזונות

 רק כוותייהו ל"קי דלא דנאמר ואף דרבנן דמזונות ל"דס מ"ש ידיה מעשה תחת מזונות תקנו תרווייהו

 ולרב דרבנן דמזונות ל"דס ושמואל רב הא מ"מ יעקב בן אליעזר' ור תנאים כרוב דאורייתא מזונות

 ולא דרבנן מזונות ע"לכו דאז אף שמת בו בששמעו דפוסקין שם אמרינן ולשמואל פוסקין לעולם

 באלו דאף דאורייתא ומזונות הואיל הטעם דאין ם"כרמב דלא מ"ש כ"א בידה כתובה להיות מצרכינן

 אמוראי דכל ש"הרא כתב ולכך כתובתה להראות אותה מזקיקים אין מ"מ מדרבנן רק מזונתה דאין

 .ע"וצ ושמואל רב והיינו דרבנן דמזונות סברי

  א ק"ס סט סימן מילואים אבני

 אמר רב י"למדה שהלך מי(, א, קז) גזירות דייני שני' בפ -. חולקין ויש' כו בה לחזור יכולה ואינה[ א]

 י"מע צאי אמר שמא חיישינן אמר פפא רב ט"מ פוסקין אין אמר ושמואל א"לא מזונות פוסקין

  בכך מה כ"א לחזור שיכולה הפוסקים דעת לפי( ד"קמ דף) משפט נתיבות בספר והקשה, במזונותיך



 

 

 

 פטרה שמא' דחיישי שכתב ש"וע, בה לחזור עכשיו היא יכולה' עלי דקבלה נהי' כו י"מע צאי דאמר

 אלא אותו פטרה שמא' חיישי אמרו לא דהא הכי משמע לא' דגמ ולישנא, המועיל באופן בפירוש אותו

' כו צאי לה אמר שמא' דחיישי הא' התוס מדברי בסוגיא שם שמבואר מה דלפי ועוד', כו אמר שמא

 וקבלה' כו צאי לה דאמר מוכח במזונותיה כלום לה הניח ולא מדהלך הוכחה דאיכא משום אלא אינו

 והיא' כו צאי לה כשאמר לה דסגי כיון בפירוש אותו פטרה לשמא ניחוש תיתי מהיכי כ"וא, ש"ע עליה

 .במזונות דוקא אלא רוצה איני ולומר לחזור יכולה היא הרי ועכשיו י"למדה לו הלך ובזה עליה קבלה

 לא לחוד עושה איני באומרת אבל עושה ואיני ניזונת איני שתאמר דוקא דבעינן דכיון בזה ד"והנלע

 שאין( א, פה נדרים) תנן ה"ואפ עושה איני אומרת הרי לפיך עושה שאני קונם אמרה אי דהא מהני

, נט) פי על אף' פ ש"ע ניזונת איני בהדיא דאמרה עד לעולם תקנה מיבטלא דלא אלמא להפר צריך

 אי כאומר ל"דהו ניזונת דאיני לישנא לומר דוקא כ"ג דצריכה נראה ניזונת איני לומר דצריכה וכיון(, א

 לך מוחלת הריני אמרה אם אבל( א, פג) הכותב ריש' כדאי לה שומעין זו כגון חכמים בתקנת אפשי

 הוי ניזונית איני כשאומרת ודוקא, ח"בתק אפשי אי לומר צריכה דהא, מהני לא עושה ואיני מזונות

 מזונות לה יש אם גם שהרי ח"בתק רוצה היא עדיין מוחלת הריני האומרת אבל, ח"בתק א"א כאומרת

 באומר דדוקא' כו בטל ותנאו מקודשת ז"ה ה"ד( ו"נ דף) פי על אף' פ' תוס כ"כמש למחול היא יכולה

 דצריכה הכא כ"וא, ש"ע הם יכולין וכסות שאר שתמחלי מ"בע אבל וכסות שאר דין עלי לך שאין מ"ע

 מזונות לה יש הרי מוחלת הריני אומרת ואם מזונות ובדין ח"בתק למאן צריכה ח"בתק א"א לומר

 שאינה ל"ר' ניזוני דאיני לישנא דוקא דצריכה כיון וממילא, לבעלה י"מע ליתן וצריכה קבלתן וכאלו

 יומא דכל משום[ ב, נח] פי על אף' פ א"הריטב ש"וכמ בה לחזור יכולה ט"מה המזונות בדין רוצה

 אלא המזונות מחלה דלא כיון ח"בתק שרוצה לומר עכשיו יכולה ה"ומש ש"ע' נפשי באנפי חוב ויומא

 כאן הרי לו נתרצה והאשה במזונותיך י"מע צאי האומר בעל אבל, המזונות בדין אפשי אי אמרה

 איני באומרת דדוקא, חובו מוחל כל כדין בה לחזור יכולה אינה ושוב המזונות על גמורה מחילה

, ח"בתק אני רוצה ולומר לחזור יכולה לכך ח"תק הפקעת מדין אלא היא מחילה מדין דלאו ניזונית

 יכולין ואינם קנין צ"א ומחילה לזה זה מחלו הרי מתרצה והיא' כו י"מע צאי לה אומר כשהבעל כ"משא

  .ק"ודו לחזור

 ח"בע' אפי נחמן ר"א רבא בפניו שלא נפרעת גבי( א, פח) הכותב' פ א"הריטב ש"לפמ ד"נלענ עוד

 וכתב, לווין בפני דלת נועל ואתה י"במדה לו ויושב והולך חבירו של מעותיו נוטל' וא' א כל יהא שלא

 הלוה אבל לו והלך כאן ממנו כשלוה אלא כן תקנו לא נחמן רב של טעמו לפי ומיהו ל"וז שם א"הריטב

 למקום ילך אלא בפניו שלא אותו מגבין אין כאן לו שיש מנכסיו לגבות לכאן בא והוא אחר במקום לו

 כיון כ"וא ל"עכ דן אני וכן לו והולך חבירו של מעותיו דנוטל טעמא ליכא דבהא' כו עמו נכון שהוא

 ויומא יומא דבכל כיון אלא ממנה נפטר הרי' עלי וקבלה' כו י"מע צאי י"למדה שהלך קודם לה שאמר

 דחובת פ"דאע ש"ע בה לחזור יכולה לכך פי על אף' פ א"הריטב ש"כמ' נפשי באנפי חוב

 קודם נפטר שכבר כיון כ"וא' נפשי באנפי חיובא ויומא יומא כל מ"מ הנשואין בשעת באה המזונות

 שנתחייב והיכא י"במדה כשהוא עתה בא זה וחיוב בה חוזרת היא שעכשיו אלא י"למדה שהלך

 .ל"וק בפניו שלא מנכסיו מגבין אין י"במדה כשהוא


