
 

 

 

 

                                
                                       

 נשאתיך, ומתוכחים כמה כתובתה. מה הדין? אלמנה אומר והוא, נשאתני בתולה אומרת היא -משנה  .1

 . שהיא בתולה ראיה קליות חילוק אף ברוקה: בן יוחנן רבי .מאתים כתובתה - פרוע וראשה בהינומא השיצא עדים יש אם ת"ק:

נאמנת, כיון ששם מדובר בברי ושמא. אבל כאן מדובר בברי  היא]ויכול להתיישב לכו"ע, ומה שאמר ר"ג לעיל ש ,הבעל נאמן אם אין עדים –משמע 

 ונתחדש שלא אומרים שבגלל שרוב נשים בתולות נישאות נחשב כברי ושמא[ -וברי 

 

  שהתיר, הפה הוא שאסר שהפה ,נאמן - ממנו וקנתיה היתה אביך של זו שדה לחבירו שהאומר, יהושע רבי מודהעוד שנינו:  .2

 מה הכוונה 'מודה'? .נאמן אינו - קנתיה אומר והוא, אביו של שהיאנודע  עדים ע"י אבל אם

 שנינו שלר' יהושע אינה נאמנת במיגו, לגבי שדה שיש הפה שאסר, נאמן. והגמרא דנה היכן לא האמינה אפילו במיגו? שבפרק הקודםפ אע"

 . חיין אנו מפיה לא: אומר יהושע רבי ...הוא וכהן פלוני מאיש והיא טוענת: ,מעוברת היתה .א

  .שיניה בין כריסה הריש בזה ודאי אין מיגו

  .חיין אנו מפיה לא: אומר יהושע רבי ... ,הוא וכהן פלוני איש והיא טוענת:, אחד עם מדברת ראוה .ב

  ', אין לה מיגו.נבעלתשראוה ' ' הכוונה,מדברתש', אסי לרב יכלה לכפור בכך שנבעלה. אבל - נסתרה ' הכוונהמדברתש', בזה יש מיגו רק לזעירי

  .חיין אנו מפיה לא: אומר יהושע רבי ... את איש דרוסת אומר והוא, אני עץ מוכת אומרת היא .ג

 שתובעת מאתים אין מיגו.  לדעה לבא ,מאתיםולקבל  תחתיך אני עץ מוכתשתביעתה מנה, יש לה מיגו שיכלה לטעון  דעהלבזה יש מיגו רק 

  .חיין אנו מפיה לא: אומר יהושע' ר...  אירסתיךש קודם אומר והוא נאנסתי משארסתני אומרת היא - בתולים לה מצא לא .ד

 , כהונהולא להפסל ל תחתיך אני עץ מוכתשיכלה לומר  - מיגו יש למסקנאבזה 

 כיון שהוא הודיעו על השדה אין 'שור שחוט' כיון שנחשב 'שור שחוט לפניך' ולא יכלה לשתוק, אבל בשדה נאמן -ואעפ"כ לא האמינה ר' יהושע 

 

 מדוע אינה נאמת שנישאת בתולה אף ללא עדים?, נישאות בתולות נשים כיון שרוב .3

 נחלש לה כח הרוב שנישאת בתולה.  - קול לה ואין הואיל וזו ,קול ןלה יש ותבתול תושאיננשים שה רוב

 

 מדוע לא חוששים שלאחר שתגבה כאן את כתובתה, תוציא את כתובתה ותלך לגבות עמו בבי"ד אחר? בהינומא שיצתה עדים כשיש .4

 ששילם לה את הכתובה.  שוברלבעל  כותבין אבהו: ר' .א

 מתחייבים בכתובה מבלי לכתוב שטר. ש במקוםאין כותבין שובר, ]שלא יזדקק הבעל לשומרו לעולם[ ומשנתנו עוסקת  פפא: רב .ב

או , כדרך שעשו לבתולות לפניה רקדואם יש עדים ש, כתובתה נשרפה, כתובתה הטמינה, כתובתה איבדה': לקו על הברייתאשנח -יש אומרים 

  '.מאתים כתובתה - בתולים של מפה או בשורה של כוס לפניה העבירואו ש, לפניה שחקוש

 ואע"פ ששנינו 'איבדה',  .כותבין שאין במקוםמדובר : פפא רב. שובר כותבין :אבהו 'רבבי"ד אחר, ל כתובתה והטעם שלא חוששים שתוציא את

 ואינה גובה, ואם אמרה שנשרפה תביא עדים שרקדו וכו' ותגבה מאתים. בפנינו הטמינהכ כתובתה נחשבת אבדאמרה שיש לפרש הברייתא: 

 הסובר שנחלקו בברייתא, כ"ש שאף במשנה[]לדעת הסובר שנחלקו במשנה, לא נחלקו בברייתא, מפני שצריך לדחוק לשון הברייתא, אך לדעת 

 אף לרב פפא, במקום שאין כותבין כתובה ויש לחוש שתביא את עדי הינומא לבי"ד נוסף ותגבה בשנית, כותבין שובר.

 

 ? בשורה של כוס מהי .5

 . כיון שהיא בתולה בתרומה לאכול ראויה: כלומר, לפניה מעבירין תרומה של יין כוס :אהבה בר אדא רב .א

 . ראשית כתרומה ראשית, זו :הביאור אלא בתרומה, אוכלת הנישאת לכהן הדיוט גם אלמנה הרי :פפא רב דחה .ב

 

 מדוע לא יעבירו רק לפני בתולה?. פתוחה מעבירין - לפני בעולה סתומה. מעבירין - לפני בתולה :וביארו. לפניה מעבירין יין של חבית: אומר יהודה רבי .6

 מנכסיו, וכשיבואו להוציא ממנה תאמר הייתי בתולה ולא העבירו חבית לפני כיון שנאנסו בשכרותם.שמא בעולה תתפוס מאתים 
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 בשבט תשע"ה טכ"י רביעיום 

 זט'' – כתובות

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    
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