
 

 

 

 

 

 

 שנים. כשביקש כלבא שבוע להפר נדרו מה ענה לו? 42בגמרא מובא בהרחבה המעשה ברבי עקיבא שלמד תורה בישיבה  .1

 אפילו פרק אחד ואפי' הלכה אחת. ענה לו: האם הדרת את חתנך מהנאה גם על דעת שיצא אדם גדול... 

 אני הוא, נפל על פניו ונישקו על רגליו ונתן לו חצי מממונו.  אמר לו ר"ע:

 אף בתו של ר"ע שלחה את בעלה בן עזאי ללמוד תורה שנים רבות, וזהו שאומרים אנשים, 'רחילא בתר רחילא אזלא', מעשי הבת כמעשי האם.

שלש שנים הלך בעריו"כ לראות את אנשי ביתו, שמע  רבא שלח את בנו רב יוסף ללמוד תורה בביהמ"ד וקבעו לו שש שנים, כשחלפו -עוד מעשה 

 אביו ויצא מולו עם כלי זיין כביכול בא להלחם בו ואמר לו זונתך נזכרת? ]וי"א 'יונתך'[, ומטירדתם במריבה לא אכלו שניהם סעודה מפסקת.

 

 שעומדת במרדה, עד כמה פוחתין?טרפעיקין[ לכל שבוע  7דינרין ]ולר' יהודה  7המורדת על בעלה פוחתין לה מכתובתה   -משנה  .4

 עד כנגד כתובתה, ואחר כך נותן לה גט ויוצאה בלא כתובה. לחכמים: 

 הבעל ממשיך לגבות אפילו מירושה שתיפול לה ממקום אחר.לר' יוסי: 

 טרפעיקין.  3דינרין בשבוע, ולר' יהודה  3מוסיפין על כתובתה  -וכן המורד על אשתו 

 

 מהי 'מורדת'? .3

 שמיש המטה. : מתלרב הונא

'המורד על אשתו' היינו באומר איני זן ואיני מפרנס. ואף לרב שפסק 'יוציא ויתן כתובה' צריכין קודם  ולשיטתו: ממלאכה. לר' יוסי ברבי חנינא

 להשתדל עמו שיחזור בו, ובזמן זה מוסיפין לאשתו.

 ..ו חולה, ואפי' שומרת יבם, וכיצד חולה יכולה לעשות מלאכה.שהרי שנינו שדין מורדת שייך אף בארוסה ונשואה, ואפי' נדה, ואפיל והקשו:

 מתשמיש לכו"ע נחשבת מורדת, ונחלקו האם אף המורדת ממלאכה יש לה דין מורדת. -אלא 

 

 מדוע 'נדה' נחשבת מורדת הרי אינה בת תשמיש? .2

 .. .אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו

 

 נמנו על מורדת דין אחר. מהו?בתקופה מאוחרת רבותינו חזרו ו .5

ו מכריזין עליה בבהכנ"ס ובבהמ"ד ארבע שבתות זו אחר זו, ושולחין לה ב"ד התראה פעמיים, אחת לפני ההכרזה הראשונה ואחת לאחר ההכרזה ישיה

 ך מאה מנה הפסדת. ואם המשיכה במרדה הפסידה את כל כתובתה כאחד. האחרונה: הוי יודעת, שאפי' כתובת

 ר רב חסדא פסק הלכה כרבותינו. אבל רבא אמר ע"ז שאינו הגון כך, כיון שסמך על רב ששת שהורה כמשנתנו.רב נחמן ב

 

 באיזו דוגמא של מורדת עסקה משנתנו? .6

 באומרת על בעלה, חפצה אני בו אבל כדי לצערו. 

את בלא כתובה. ומר זוטרא סבר שכן כופים אותה אבל האומרת 'מאוס הוא עלי ומוכנה אני להתגרש אף ללא כתובה', לא כופים אותה להשאר ויוצ

 והיה מקרה שכך נהג ויצא מנישואין אלו רבי חנינא מסורא, אך הגמרא אומרת שמ"מ אין הלכה כך, ושם היתה זו סייעתא דשמיא.

  

 כיצד פסקו, האם גובה ממנה אף אותם?בבלאותיה הישנים שהכניסה בכתובתה. כלתו של רב זביד מרדה והיתה תפוסה  .7

 משום שרב זביד אדם גדול אתם מחניפים לו, הרי רבא נסתפק בדין זה, ומספק אין להוציא ממנה. ואמר להם רב גמדא:פסקו שמפסידה.  - ללשון א'

ן משום שרב זביד אדם גדול ובענוותנותו לא יערער על הדי ואמר להם רב גמדא:פסקו שלא הפסידה ואף זכאית להוציא בלאותיה שבידו.  - ללשון ב'

 אתם הופכים את דינו לחובתו, הרי רבא נסתפק בזה ומספק אין להוציא ממנו.

 לא נותנים לה.  -לא מוציאים ממנה. לא תפסה  -תפסה  -למעשה 

 חודש כופים אותו לתת גט, ובאותם חודשים אינו חייב לה מזונות. 21רק לאחר  -כשאמרה מאיס 
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