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כתובות ד סח.
עני שרוצה ליטול לקט שכחה ופאה ,או להתפרנס מקופה של צדקה ,הא מחייבי אותו למכור
כליו היקרי ושישתמש בפחותי?

לרב זביד
לרבא בריה דרבה
לרב פפא

המשנה שאומרת שאי מחייבי
כוסות וקערות
כלי תשמישו
קוד שבא לידי גיבוי

הברייתא שאומרת שמחייבי
מטה ושלח
מחרשה )מגרדת לגב( מכס
1
אחר שבא לידי גיבוי

פרנסת הבנות )נדוניה( היתומות כיצד שמי אותה ,לדעת כמה לתת לה מנכסי האב?

לר' יהודה ורבי ,לשמואל רב חסדא
ורבא
לחכמי

כמה נותני?
שמי בדעתו של האב א קמצ או נדב

2

נותני לה עישור נכסי

כתובות ד סח:
מה די יתומות שבגרו ועדיי לא נישאו או נישאו ועדיי ה קטנות ,בנכסי אביה?

לרבי

הא יש לה מזונות
אי לה יותר מזונות

לר' שמעו ב אלעזר

אי לה יותר מזונות

הא יש לה פרנסה  נדוניה
א מחתה בנשואיה :לא הפסידו
4
א לא מחתה :הפסידה בנשואיה
5
אי לה פרנסה
3

 1רש"י מפרש שהכוונה שלקח לקט שכחה ופאה בעודו עשיר ,וב"ד חייבוהו להחזיר ועתה אי לו לשל,
בזה הדי הוא שמוכרי את כלי תשמישו כדי שישל ,אבל קוד שיבוא לידי גיבוי כגו שעכשיו הוא עני
ורוצה לקחת לקט שכחה ופאה ,בזה לא מצריכי אותו למכור כלי תשמישו קוד .והתוס' )בד"ה כא(
מפרשי ,שא בא לידי גיבוי  דהיינו שצרי ליטול מקופה של צדקה ,בזה מחייבי אותו למכור קוד
כלי תשמישו ,אבל א לא בא לידי גיבוי דהיינו שרק רוצה ליטול מההפקר  דהיינו מלקט שכחה ופאה,
בזה לא מחייבי אותו.
 2ומה שאמר ר' יהודה שנותני לשניה כדר שנת לראשונה ,לאו דוקא בכה"ג שכבר נת ,אלא אפי'
שעתה באי לתת ולשו לראשונה ג שמי באבא ,ומה שמדובר בכה"ג שכבר השיא את הראשונה ,הוא
להודיע את כח רבנ דאפי' שכבר נת לראשונה בשניה לא שמי כפי דעתו ,אלא נותני לה עישור נכסי.
 3ומתי שה ינשאו יקבלו את פרנסת ,דלא הבגרות מפסידה אות ולא הנישואי מפסידי אות ,כלומר
א נישאו ונתנו לה אחיה או אמה חמישי או מאה זוז לא הפסידה את העישור נכסי שמגיע לה.
 4אול הבגרות לא מפסידה אותה ,א לא מחתה שבגרה .עוד חילקה הגמ' בי אופ שניזונת מה אחר
הנישואי או לא ,דא אחיה ממשיכי לזו אותה אחרי הנישואי ,י"ל שלכ לא מחתה משו שזני
אותה ,ולכ לא מפסידה בכה"ג.
 5דג הבגרות וג הנישואי מוציאי אותה מרשות האב והפסידה ,כלומר א נישאת וקיבלה מה
שקיבלה לא יכולה לקבל יותר .אלא מה שצריכה לעשות קוד שתתבגר להנשא ,ואז להוציא עישור
נכסי לנדוניה.

