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ואי סלקא דעתך ליתא לתקנת אושא, אמאי יירשנה בעלה? תזבין כתובתה לגמריִ ■פט.

אם אמרו בנכסי מלוג, יאמרו בנכסי צאן ברזל?אביי:¿◊פט.

טובת הנאה הואיל ואתא לידן, נימא בה מילתא:אביי:Оפט.

[אביי]▀◊פט.
טובת הנאה לאשה הויא, דאי ס"ד לבעל הויא, לימרו לה עדים: מאי אפסדינך? אי הות מזבנת לה לטובת 

הנאה, בעל הוה שקיל מינךִ 

משום דאיכא רווח ביתא.רב שלמן:¿◊פט.

רבא:▀◊פט.
הלכתא: טובת הנאה לאשה, ואין הבעל אוכל פירותֹ מאי טעמא? פירא תקינו ליה רבנן, פירא דפירא לא 

תקינו ליה רבנן.

¿◊פט.

כי אתא רב פפא ורב 

הונא בריה דרב יהושע 

מבי רב:

תנינא לתקנת אושא:

ֹ [תנינא]▀¿◊פט. העבד והאשה פגיעתן רעה, החובל בהן ־ חייב, והם שחבלו באחרים ־ פטורין

ואי ס"ד ליתא לתקנת אושא, תזבין נכסי מלוג ותתן ליהִ ¿פט.

!◊פט.
ולטעמיך, נהי נמי דאיתיה לתקנת אושא ולא מצי מזבנה לגמרי, תזבין לנכסי מלוג בטובת הנאה ותתן 

ליִה אלא דלית לה, ה"נ דלית לה.

ותזבין כתובתה בטובת הנאה ותתן ליהִ ¿◊פט.

הא מני? רבי מאיר היא!פט.

אסור לו לאדם שישהא את אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה.דאמר:[רבי מאיר]▀!◊פט.

¿◊פט.
וטעמא מאי? כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה, הכא לא מגרש לה, דאי מגרש לה, אתו הנך דזבני 

גבו לה לכתובתה מיניהִ 

אלא, טובת הנאה מילי נינהו, ומילי לא משתעבדי.!◊פט.

אלמה לא? מילי דמזדבני בדינרי נינהוִ ¿◊פט.

אלא משום דשמואל!◊פט.

המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ־ ומחלו ־ מחול, ואפי' יורש מוחל.דאמר שמואל:▀!◊פט.

זבוני זבין ותתן ליה, ואי מחלה ליה לגבי בעל תמחלהִ אמרי:¿פט.

כל לגבי בעל ודאי מחלה ליה, ואפסדיניה לההוא זבינא בידים לא אפסדינהֹואמרי:!◊פט.

¿◊פט.
וכי תימא, זבינא ניהליה לההוא דחבלה ביה בטובת הנאה, דאי מחלה לגבי בעל לא קא מפסיד, דהשתא 

נמי לא מידי קא יהבה ליהִ 

סוף סוף כל לגבי בעל ודאי מחלה, ואטרוחי בי דינא בכדי לא מטרחינן.!◊פט:

וכן היא שחבלה בבעלה לא הפסידה כתובתהאלא הא דתניא:▀¿◊פט:

אמאי? תזבנינה ניהליה לכתובתה לבעלה בטובת הנאה בהא חבלה, דאי מחלה לגבי בעל ליכא פסידאִ ¿פט:

הא ודאי ר"מ היא!פט:

אסור לאדם שישהא את אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה.דאמר:[רבי מאיר]▀!◊פט:

וטעמא מאי? כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה, הכא מגרש לה וגבי ליה בחבליה מינה.¿פט:

אי הכי, השתא נמי מגרש לה וגבי ליה בחבליה מינהִ ¿◊פט:

כגון דנפיש כתובתה, דמשום ההוא פורתא לא מפסיד טובא.!◊פט:

ואי דנפישא כתובתה מכתובה דאורייתא, נוקמא אכתובה דאורייתא, ואידך תזבנה ניהליה בחבליהִ ¿פט:

!◊פט:
כגון דלא נפישא כתובתה מכתובה דאורייתא, דהוי חבליה ארבעה זוזי, דמשום ארבעה זוזי לא מפסיד 

עשרים וחמשה.

כשם שלא תמכור והיא תחתיו, כך לא תפסיד והיא תחתיואלא הא דתניא:▀¿◊פט:
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והא זימנין משכח לה דמפסדא, והיכי דמי? כגון דנפישא כתובתה מכתובה דאורייתאִ ¿פט:

סיפא אתאן לכתובת בנין דכריןרבא:!◊פט:

והכי קתני:▀!◊פט:
כשם שהמוכרת כתובתה לאחרים לא הפסידה כתובת בנין דכרין, מאי טעמא? זוזי הוא דאנסוה, כך 

מוכרת כתובתה לבעלה לא הפסידה כתובת בנין דכרין, מ"ט? זוזי הוא דאנסוה.

לימא, תקנת אושא תנאי היאִ ¿◊פט:

ֹ דתני חדא:♦▀¿◊פט: עבדי מלוג יוצאין בשן ועין לאשה, אבל לא לאיש

ֹ ותניא אידך:♦▀¿◊פט: לא לאיש ולא לאשה

סברוה, דכולי עלמא ־ קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי, מאי לאו בהא קא מיפלגי:¿פט:

דמאן דאמר לאשה ־ לית ליה תקנת אושא▀¿פט:

ומ"ד לא לאיש ולא לאשה ־ אית ליה תקנת אושאִ ▀¿פט:

לא, דכולי עלמא אית להו תקנת אושא, אלא כאן קודם תקנה, כאן לאחר תקנה.!◊פט:

ואי בעית אימא: אידי ואידי לאחר תקנה, ואית להו תקנת אושא!◊פט:

אלא למאן דאמר לאשה ולא לאיש מאי טעמא?¿פט:

כדרבא!פט:
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