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א
טעם החיוב
גט׳)ג א( ועבשיו ששלנו שקלו ,אותה ששלנו הגיע
זמן ולא לשאו אונלופ משלו ואובלות בתרומה,
הגיע זמן באפל בשבפ מתון שאינו ינול לננוס אינו
מעלה לה מזונות ,לפיכן פלה הוא או שפלפה היא
או שפירשה נלה אינו מעלה לה מזונות ,ואיבא לגעי
לה מיבעיא ,סלה הוא מהו ,התם טעמא מאי ,משום
לאניס ,והבא נמי הא אניס ,או ללמא התם אניס
בתקנתא לתיקנו ליה רבנן ,הנא לא ,ואם תמצי לומר
תלה הוא מעלה לה מזונות ,סלפה היא מהו ,מצי
אמר לה אנא הא קאי ,או ללמא מציא אמרה ליה
נסתפפה שלהו ,ואת״ל אמרה ליה נסתפפה שלהו,
סירסה נלה מהו ,בשעת ווסתה לא תיגעי לן ללא
מציא אמרה ליה נסתספה שלהו ,ט תגעי לן שלא
נשעת ווסתה מאי ,טון ונר ,ע״ב.
נחלקו פד הלישל גגמ׳ אי נל אונס פוטר מתיוג
מזונות ,או לוקא באונס בפקנפא לרגנן
נפטר מסיוב מזונות ,אבל בסלה מציא אמרה ליה
נסתתפה שלהו .וצ״ב במאי פליגי ,למאי שנא אונס
בתקנת פנמים משאר אונס ,הא אונס רפמנא פטדה
בבל מקום ,ומה הטעם ללישנא בתרא שיתתייב
במזונות באונס שאינו בתקנתא לרבנן .עול צדן
לבאר ,מהו טעם פיוב המזונות בהגיע זמן ולא לשאו.
שמעתי ממו״ר הג״ר ראובן גראזאווסקי זצ״ל
לבאר ,ע״פ מה ליש לפקור בגלר תיוג
מזונופ בהגיע זמן ולא לשאו ,אי הר קנס שקנסו
פנמים על שלא נשאה בשהגיע הזמן ,וזה מפל
שמעבגה מלהנשא ,ובמו שמצינו גגמ׳ לקמן ) ,15נ(
לאמר רני זירא נל מקום שמצינו מגורשפ ואינה

מגורשת בעלה חייב במזונותיה ,ע״נ .ולא שיין לומר
להוי מטעם ספק ,דא״כ הוה ליה למימר הכא לינא
להמוציא מפבירו עליו הראיה .אלא מוכפ כלפירש
רש״י שם )י״ה מימי דרא( ח״ל ,לאמר בעלה פייב
במזונותיה נפייו ,ואשמעינן מתני׳ ללוקא בפייו
משום למעוכגפ בשבילו למשא ,אבל לאפר מיתה
לא ,לללמא גירושין הוו ואין לה מזונופ ,למספיקא
לא מפקינן ממונא ,עכ״ל .פזינן להיכא למעכבה
מלהנשא תיקנו לה פנמים מזונות ,ולנאו׳ הר קנס
שקנסו הבעל טון שמעכבה מלהנשא.
או לנימא ,לאין סיוב המזונות מטעם קנס ,אלא
מפרג במזונות מפיובי בעל לאשתו ,להיינו
שמה שתיקנו פנמים סיוב לזון את אשתו אינו מן
הנשואין ,אלא משעה שהגיע זמן הנשואין בבר
מפרב לזונה ,לפיובו הוא משמת הקילושין ,אלא
משעה שאינו ינול לבונסה לא תיקנו שיפפייב
במזונותיה ,אבל שהגיע זמן הלשואין ויכול לפוגשה
הד הוא מפרב ועומל ע״ז משעת הקילושין.
ובזה גפלקו הפד לישל בגמ /ללישנא קמא סברה
להר פיוב פלש שקנסוהו פנמים טון
שמעבבה מלהנשא ,וא״נ בשאנוס לא שיין לקונסו,
לאונס רפמנא פטדה ,וליבא בזה פילוק אי אנוס
בתקנתא לרבנן או לא .אבל לישנא בתרא סברה,
מדוב מזונות הר מתיובי הבעל ,וע״ז לא שיין
לפטרו בשאטס ,טון להגיע זמן התיוב ,ומאי
נפק״מ אי אנוס או שאינו רוצה לבונסה .והא
לפטור באונס משמת תקנפא לרבנן ,הוא מפל
לנפשב נעליין לא הגיע זמן הנשואין ,לבן איפא
בשיטמ״ק )ל״ה וק מציי 0שנתב נא״ל ודל ,ולי טעם
לשבש איכא לסלק ,לט אלס בתקנפא לרבנן משום
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הכי אינו מעלה לה שומת ,להא לתנן הגיע זמן
וכר הוה ליה כאילו לא הגיע הזמן ,כיון לרכנן
גופייהו התקינו שלא תנשא כיוס א /וגם הוא כעי
לכנוס אלא לרבנן קא מעככי עליה ,עכ׳׳ל.
וכן משמע במרי רש״י)ל״ה נשמספה שלה 0שכתב
ח״ל ,כלומר מזלך גרם ,כי מהיום אל מוטלת
עליך לזון ,עכ״ל .להייט לסיבת התיוב היא שמהיום
אט מוטלת עליך לזון ,להיינו שמתרב מלין בעל
כמזוטתיה ,ולכך לא שייך פטור אונס .ולא פירש
כמוס׳ )ל״ה מציא ומ׳( לשלך גרם היינו לטוענת
למסמס שלו כא ההיזק ,וללכריו לא קשה אמאי
אינו יכול לטעון ששלה גרם) .וכלכד רש׳׳י כמכ
הרמכ״ן ,ועיין כשיטמ״ק שהכיא רכריו כיתר
כיאור(.
וכן כיאר השיטמ׳׳ק לכד רש״י ,שכתב)ג ג ל״ה
והייסג״א( גא״ל ח״ל ,אבל לשיטת רש׳׳י דל
לט קאמר נסתחפה שלהו לאו היינו טעמא לעיקר
הדן ,להוא הדן טמא מזלו גרם רעלה לה שונות
לאלרגא לימא הוא שלה גרם טון לחלתה
וכלכתיבנא לעיל ,אלא עיקר הטעם משום לכבר
הגיע הזמן ואנוסה היא ,ולכך יעלה לה שונות,
נמצא האונס לסובסו ופסילא דדה הוא ,ומעסה
הד ליה כשלה שלו שנסתססה ,עכ״3
ולפ״ז הטאור בספק הגמ בשלא בשעס ווסתה
הוא ,לטון לבשעמ ווסתה הד כלא הגיע
ממן ,טון למססילה שקבעו הזמן היה זה שעת
ויסתה ,וכמו שקבעו טוס א׳ שתיקנו חכמים שלא
משאו בו ,ה״ה טמא שלא בשעת ווסתה ,טון לאיכא
למשט ווסתייהו ,והד כלא הגיע הזמן .או לטמא
להד כאונס בעלמא ,ואינו נפטר מחיוב המזונות
ללישנא בתרא .וכן כסב השיטמ״ק ^  3ל״ה
והיימכ״א( וז״ל ,והוה מציגן לפרושי ללשיטמ רש״י
ז״ל משום הט היכא שפרסה נלה בשעס ווסמה
ובאופו הפרק הגיע הזמן הוה ליה כמי שלא הגיע
הזמן ,וכשפירסה נלה שלא בשעס ווסתה מבעיא לן
אי מקד הגיע הזמן ושוב נאנסה טון שפירסה נלה
שלא בשעס ווססה ,או ללמא אץ לסלק ,ולא הגיע
הזמן שקד ,טון לאיכא נשי לקא משטין ווססייהו,
עכ<
,

והביא מדר זצ׳׳ל ראיה מדוב השוגומ הכא הוא
מדן סיוט הבעל ,ממש״כ הסוס׳ טבמוס
» #א ל״ס ל»י סנאי( כא״ל ח < וא״ס למ״ק טון
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לאין חוסה לפסולוס אמאי אוכלות משלו ,ד׳׳ל ללא
גרע מהגעת זמן ואוכלות כתרומה ונו /וא״ת
לאכמי פסולות אמאי אוכלות משלו ,נעמול והוצא
קאי מזול אית ליה ,כלאמרינן כריש יש מותרות,
ד״ל ללצללין קחני ,אוכלות משלו לאחר מיתה,
ואוכלות בתרומה מחיים ,עכ״ל .סמן לס׳׳ל לכהגיע
זמן ולא נישאו יש לה שונות אף לאחר מיתת הגעל,
חה שייך רק אס נימא לחיוב המזונות הוא מחיובי
הבעל ,לאחר מיתה חייב במזונותיה כאלמנה שחייב
במזונותיה מתנאי כחובה .אגל אי חיוב המזונות
בהגעת זמן הד מטעם קנס בעלמא ,ואינו נחשב
כבעלה להתחייב במזונותיה ,א״כ לא שייך שיחחייב
לאחר מיסה ,ללא שייך שיקנסוהו ע׳׳ז שמת ,לק
הר הלין גמגורשח ואינה מגורשת <צז ,ג( ,לחייב
במזונותיה רק בידיו ,ולא לאחר מיתה.
והקשה מדר זצ״ל לפ״ז ,להא הילכתא כלישנא
קמא לבכל אונס אינו מעלה לה מזונות,
והיינו להר מדן קנס כלביאמו ,ואינו מחיובי הגעל,
ואמאי כתבו המיס׳ ליש לה מזונות לאחר מיתתו,
חה שייך רק אי חיוב מזונות בהגעת זמן הד
מחיובי הבעל ,וכלביאמו.
ותירץ ,לללעס הסוס צ׳׳ל לאף ללישנא קמא הד
מסעם סיוט הבעל ,אלא מדל להטעם
לקבעו חכמים חיוב מזונות לבעל משעת הגעת זמן
הטשואין ,הוא משום לעושה שלא כהוגן במה שאינו
כונסה ,אגל חיובו אינו מנועם קנס ,אלא לקנסו
ליסרג מלץ כעל משעה שמעככה מלהנשא ,וא״כ
שייך שיתחייכ לאחר מיתה כיון שחייג מלין בעל,
לכך קנסוהו שיתחייכ מלין כעל ,וככר חייכוהו ע״ז.
משא״כ כמגורשת ואינה מגורשת להד קנס גרילא,
ולכך לא שייך לאחר מיתה .ולישנא כתרא סכרה,
להטעם שמחרכ מלין כעל איט משום שעשה שלא
כהוגן ,אלא חה זמן החיוכ מעיקרא כשעת
הקירושין וכלכיאמו.
,

וכן נראה מלכרי רש״י <ל״ה אוכלש משל 0שכתכ ודל,
שהכעל חייכ כשונוס אשתו מתקנס כ״ל
כרלקמן כפרק נערה ,עכ< להכא אזיל לכ׳׳ע
וקאמר לטעם חיוכ המזונות כהגעת זמן הוא מחיוכי
הגעל ,חזינן לאף ללישנא קמא הד מחיוכי הגעל,
חה גופא קנסו שימחייכ כחיוכי הגעל.
עוד יש להכיא ראיה להוה מלין חיוכי הגעל ,מהא
לאיתא כגמ׳ לקמן & נ( איכעית אימא
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שהדרה כשהיא ארוסה ,ארוסה מי איפ לה מזול,
שהגיע זמן ולא נשאו .וכחכו שם התוס׳ <ל״ה שהגיע
זמן וכי( גא״ל ח״ל ,אכל כשנלר עדין לא הגיע
הזמן לפיכן חל הנלר ,וכר ,ועול י״ל ,כשהלירה
ככר הגיע הזמן ,ומיהו פל הנלר ,ללא אלמוה רכנן
לשיעכולא לאשה כל זמן שלא נשאת ,ומפקיע הקונם
אופו שיעגול ,עכ״ל .ואי למא להכא השיוג מטעם
קנס ,אין מקום להקשוס מהא לאלמוה רגנן
לשיעגולא לאשה ,לזה הר גסיוגי אישות ,ואינו שיין
כקנס ,לאינו כלל משיעגולא לאשה .סזינן לסגד
לטעם הסיוכ הכא הוא מסיוט הגעל ,לכזה שיין
הן כללא לאלמוה רכנן לשיעכולא לאשה.
ב
בחיוב יבם
כתבו התוס׳ ) ,5כ ל״ה לפיכן( ח״ל ,קשה לר״י
לאמר כהסולץ <מא p ,עמל כדן וכרס
נזונת משל יגם ,ומפרש גירושלמי כרס ה״ה סלה,
והכא אמדנן לסלה אין מעלה לה מזונות ,ואומר
ר״י להסס סלה או כרס לאםר שעמל כדן ,שככר
נססייג לה גמזונוס ,אכל הכא כסלה קולם הגעס
זמן ,ובקונטרס פירש שם ,לוקא גרס אגל סלה לא,
ואין נראה ,כלמשמע טרושלמי ,ולפירושו אין
להקשוס מאיכא לגעו לה מיכעיא ,אמאי לא פשיט
לה מהסם ,דש לומר לארוססו אגילא טה טפי
מיגמסו ,כלאמדנן כיכמוס ככמה לוכסי ,עכ״3
לגד התוס׳ צדטם גיאור ,למה מועלס הסגרא
לארוסה אגילא טה טפי ,הא הפטור הכא מטעם
אונס.
ולמי הנ״ל אתי שפיר ,לטעם הלישנא גסרא לסייג
אף להוא אנוס ואונס רפמנא פטדה ,הוא
משום לנפפייג מדן געל ,ולזה לא מהל אונס
כלטארנו .וגזה שיין לסלק טן ארוסה לאגילא גיה
ולכן איכא סיוגא מדן געל ,ליגמה ללא אגילא טה,
וסייכ רק מטעם קנס כעלמא .ולא שיין לקנסו
כסלה ,טון ללא נשאה מסמס אונס ,ואונס רסמנא
פטדה.
נראה לפ״ז ,לאף ללעס רש״י מדל לסלה פטור,
הר לוקא אי סלה קולם שהגיע זמן
הלשואין ,אגל גסלה אסר שהגיע זמן הגשואין לאף
ללישנא קמא כגר נתסייג מדן געל ,כלהוכסנו
מלגד רש״י )ליה אוכלות משל ,0ולא נפקע סיוט אף
להר אנוס ,טון לנספייג גפיוגי געל ,אגל גיגם
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לכל חיובו מחמת קנס ,א״כ אף לכגר נתסייג מ״מ
טון לאנוס ליכא נועם לחייבו ,ללא קנסו באנוס,
ולכן נפטר בסלה אחר שהגיע זמן הנישואין) .וכן
משמע מפוס לקמן <קז 5 ,ל״ה עמל( ע״ש>.
,

נראה לאיכא עול נפק״מ בהן ללון אי הר קנס
או להר מסיוט הבעל ,והוא לעלן מעשה
ידה משהגיע זמן הלשואין ,לאי למא להא לחייב
במזונופיה הר מחיובי לבעל ,א״כ זוכה במעשה
ידה שתיקנו לו תחת מזונותיה .אבל אי הר מנועם
קנס על הא ללא כנסה ,והר חיוב חלש ,א״כ בהא
לא חיקנו לו חכמים שיזכה במעשה ידה.
אכן הדטכ״א כפב לבהגיע זמן ולא נישאו זוכה
הבעל במעשה ידה .סזיגן מלבדו מדל
לסייג לזונה גהגיע הזמן משום דן בעל ,וכמש״כ.
אגל האור שמפ <פ״י מהל אישמו הי״נו( כפג ודל ,אבל
גהגיע זמן ולא לשאו שעגור שאינו נושאה שייג
לזונה גלא מעשה ידה ,א״כ כל שעה הוא יכול
לכונסה רפטר לזונה גלא מעשה ידה ,והמזונות
אינם מסורס פוגת נשואין כמו כנשואה ,רק עגור
שמעוכגס להנשא וכמו קנסא ,וא״כ הסיוג סל יום
כיומו ,עכ״ל .סזינן מלכדו ,לאין לו מעשה ידה,
טון להר סיוג קנס ,וכמש״כ .עול סזינן גלגדו,
לטון להר סיוג קנס יסול הסיוג יום טומו,
וכמש״כ.
,

כתבו הסוס׳ טכמוס <מ ,6פ ל״ה עמל( ח״ל ,וקצת
נראה למסמת קנס שקנסוהו סכמים שלא
מסה סקנו לה מזונוס ,להא אין מעשה ידה שלו,
כלאמר גפרק כסרא לכסוכוס וכר ,עכ״ל .סזינן
כמש״כ לעיל ,דגמה ללא אגילא טה הר רק מטעם
קנס ,ולכן אין לו מעשה ידה כמש״כ אכל כארוסה
י״ל לסכד כדטג״א דש לו מעשה ידה ,לטון
לאגילא גיה הר מטעם סיוט הגעל ,וכזה יש לו
מעשה ידה .אגל הרא״ה )התא נשיגומ״ק קז p ,כסג,
לאף כארוסה אינו זוכה כמעשה ידה ,ולכאו׳ משמע
לס״ל להסיוג כהגיע זמן ולא נישאו הוא מדן קנס,
להוכסנו לסלרן זג״ז .אגל נראה לאין זה מוכרס,
וכמו שנכאר לקמן.
יש ללון כהא לס״ל לסוס׳ < ,5ג ל״ה לפיק•( אליגא
להירושלמי לאפילו סלה אס״כ סייג ,אי טעמו
משום לס״ל לאף יגם שייג מדן כעל ,וטון שנפפייג
כגר גפיוגי הגעל פו לא פקע ,וכמש״כ גגי הגיע
זמן ולא לשאו ,ואינו מטעם קנס ,טון לחיובו

יב

שעורי

ממכת כתובות

ממסלש ככל רגע ,לאין סיכה לסייכו כלא טעם
הקנס ,כמו אי הד מסיוט הכעל לאיכא טעם ממממ
להד גם עמה כעל ,וא״כ יפטר ממממ שחלה והד
אנוס .או ללמא לס״ל ,לאף לחיוכו מטעם קנס
מ״מ קנסוהו שימסייכ לזונה כל זמן שלא פטרה,
והד חיוכ אחל ,ואינו סיוכ הממסלש ככל זמן ,ולכן
טון שהמחייכ מחמס ללא היה אנוס מו לא נפקע
חיובו אף אי הד אמס אמ״כ

הגרי״מ

כשנתרצה נלין לייבם וברס ,לטון לסופו לייכם הרי
היא כבר כאשתו וסייב במזונותיה וכד ,עכ< סמן
לסברי לחיובו מטעם בעל ,כמש״כ הרא״ש הלשון
הד היא כבר כאשתו וחייב במזונותיה ,לאי הר
מטעם קנס ליכא סילוק טן רוצה לייבם או רוצה
לחלוץ ,הא טון שמעכגה מלהנשא ראר לקונסו.
ואכן בטור )אנה״ע סימן p״ (pהטא לעס הרמכ״ם
לס׳׳ל ללא כר״י והרא״ש ,אלא לליכא חילוק
טן רוצה לייבמה לרוצה לחלץ לה ,וטן בזה וטן
בזה חייב .וכתב הב׳׳י טעמו)ל״ה והימב״ם( ,למה לי
לרוצה לחלץ הא מ״מ מעכבא מלהנשא .חזינן לס״ל
לטבס חיובו מטעם קנס ,וקנסו לעולם משום ללא
כנסה מיל.

ובתום׳ לקמן)קז ,ג ל״ה עמל נלין וברש( כמט ודל,
בפרק החולץ פילש״י לוקא ברח אבל סלה
הוא או חלתה היא לא ,משמע לפי לבדו לקנס
הוא) ,היינו כמש״כ ,לע׳׳כ הד קנס וחיובו מתחלש
בכל זמן ולכן אי סלה אס״כ פטור ,לאי הד מסיוט
הבעל הא כבר נססייב בהן םיוב ותו לא פקע(
וסימה ,א״כ מאי קסדן וכר ,ור״ס סירש שמצא
טרושלמי בדש אע״ס לגרת לאו לוקא אלא ה״ה
סלה לניזונס משלו וכר ,ומיהו קשה אי במלה נמי
מעלה לה מזונוס אמאי אמדנן בסמון ללא
משעבלא למעשה ידה ,עכ״ל .וטאור קושייסם
נראה כמש״כ ,לאי סלה מעלה לה מזונוס ,על כרסן
לאין חיוכו מטעם קנס אלא מטעם סיוט הגעל,
א״כ צדן שיזכה כמעשה ידה ססס מזונומיה
וכמש״כ ,ולכן הקשו אמאי אינה משועכלמ לו
למעשה ידה.

וצ״ב ללבד הר״י והרא״ש לס״ל לאף טבם הר
מחיוט הבעל ,לא׳׳כ אמאי איסא בגמ לקמן
<קז p ,לאין מעשה ידה שלו ,הא לפמש׳׳כ אי הד
חיובו מלין בעל א״כ יש לו מעשה ידה שתיקנו לו
תתת מזונותיה .ולכאו׳ זו היא קושיית המוס שם
וטבמומ וכמש״כ לעיל .אק עיין שם כרא״ש עצמו
שמיק קושיא זו ,לכמג ,להא לבעל אימ ליה מעשה
ידה הד משום איבה ,ולוקא ביושבת תחת»ז איכא
למיסש להא ,אבל בעמל בדן וגרס לעדין אינה
מממיו ליכא טעם זה ,ולכן לא מיקנו לו מעשה
ידה.

אבל הר״י כמוס׳ טכמומ שם והרא״ש שם ס״ל
ללעמ הירושלמי לסיוכ יכם אינו מטעם קנס
אלא מטעם סיוכא לכעל )וללא כמש״כ כרש״י(,
לכסכ שם הר״י וז״ל ,לוקא כנסרצה לייכם וכרס,
אכל אם לא נמרצה אלא לסלוץ אין נראה שימקנו
לה סכמים מזונות מיכם ,טון לאין סופו לייכם אלא
לסלוץ ,עכ״ל .וכ״כ שם הרא״ש ח״ל ,ונראה ללוקא

ובזה אמו שסיר לגד הרא״ה שהובא לעיל ,לכמב
לאף גארוסה שהגיע זמן ולא לשאו אץ
לכעל מעשה ידה ,והקשינו ללכאו׳ סזינן מהא לס״ל
להד טעם קנס ,חה ללא כמו שהוכסנו שם .אגל
ללכד הרא״ש הכא י״ל לס״ל להד חיוכו מלץ כעל,
ונדמ אין לו מעשה ידה טון ללא שיין הכא טעם
לאיכה ,טון לאינו סםסיו ,וכמש״כ גט יכם.

,

,

סימן ב
ביאור הפמור ממזונות בפירמה נדה בהגעת ז p
כתובות ב ,א
M

נדר אונם לענץ הפטור ממזונות
גמ׳ )^ א( הגיע הזמן ולא נישאו אוכלוס משלו
ואוכלוס כסרומה וכר ,הגיע הזמן כאסל
כשכי^ מסון שאינו יכול לכונסה אינו מעלה לה

מזונות ,לפיכן חלה הוא או שחלתה היא או שפירסה
נלה אינו מעלה לה מזונות ,ע״כ
כתב הר״ן <א ,א כלפי סלי״ף ל״ה או שפילסה( ודל,
איכא דלף לה מהכא לסוסה היינו יסול,

