
 

 

 

 

 

 

 דת יהודית שקנסוה חכמים להפסיד כתובתה,  על עוברת -נסתפקו  .1

 מנין רצו להוכיח? .תפסיד לא בתשובה תחזור שאם כיון שצריך, או, הרעים מעשיה מחמת כדי להפסידה כתובתהצריך התראה אין האם 

 ודחו בשני אופנים.! כתובתה הפסידה, ומשמע שקינוי יש, ולמה נצרך הקינוי? לכתובה נוטלות ולא שותות לא יבם ושומרת ארוסה -ממשנתנו  .א

 בברייתא.שנינו כד, נשואה כשהיאאם תיסתר  להשקותה - פפא רבב.    . עליו לאוסרההקינוי נועד  - אביי .א

, משמע שקינוי יש, ואיו לומר שהקינוי כדי לאוסרה עליו, כיון שהיא אסורה כתובה נוטלות ולא שותות לא -וכו' , גדול לכהן אלמנה -ממשנתנו  .ב

 .לבועל לאוסרההקינוי נועד  -ונדחה . כתובתה הלהפסידאלא בהכרח שהקינוי כדי  .ועומדת עליו

 .התראה. שמע מינה שצריכה מכתובתה לפוסלה אלא אמרו להשקותה ולא וכו', בעלה שנתחרש מי: להן מקנין "דשבי ואלו -ממשנתנו  .ג

 נשים אלו אין להם פחד מבעליהן, ואי"ז פריצות יתרה ולכן צריכות התראה כדי להפסיד הכתובה.שכיון שיתכן  שאר האמוראים לא הוכיחו כך:

 

 אינו מקפיד, או שכיון שבדרך כלל בעל מקפיד, נכפהו לגרשה. מנין רצו להוכיח?כיון ש , אם הבעל רוצה, האם רשאי לקיימהדת על עוברת -נסתפקו  .2

 , יעשו הדיינים דבר שיתכן שאינו נח לבעל.וכו' ואם לבעל יש אפשרות לקיימה, בעלה שנתחרש מי: להן מקנין דין שבית ואלו -ממשנתנו 

 נח לו שיקנו לה., היא דת על עוברתש כיון דמילתא סתמא -ונדחה 

 

 יכול למחול על קינויו שלא תיאסר עליו. מנין רצו להוכיח? בעלהאם ה -נסתפקו  .3

 שיבא הבעל ויבטלו? וכו'. ואם יכול למחול, יעשו הדיינים דבר, בעלה שנתחרש מי: להן מקנין ד"שב ואלו -ממשנתנו  .א

 . ד"ב דעת על מסכים אדם דמלתא סתמא -ונדחה 

 ע יש למסור שני ת"ח.ו..., ואם יכול למחול, ימחול ויבעל ומדבדרך עליה יבא שמא, ח"ת שני לו ומוסרין -המשנה לעיל  .ב

 אכן לכך שולחים ת"ח שלמדוהו למחול קודם שיבעל. -ונדחה 

 דין בית שרצו ממרא וזקן, מחול קינויו - קינויו על שמחל בעל: ירושלים מאנשי זעירא לי סח דברים שלשהר' יאשיה:  - מברייתא מפורשת .ג

  .לו מוחלין - לו למחול ואמו אביו שרצו ומורה סורר ובן, לו מוחלין - לו למחול

 . שמע מינה.בישראל מחלוקת ירבו שלא, לי הודו לא ממרא זקן ועל לי הודו שנים על, שבדרום חבירי אצל וכשבאתי

 

 נחלקו האמוראים האם יכול למחול אף לאחר סתירה. מנין הגמרא הוכיחה שאינו יכול? .4

  .עליה נאמן בעלהו בכרת שהיא נדהמ וחומר קל, כשעולה לירושלים ואינו צריך שומרים עליה נאמן בעלה: אומר יוסי רבי -הברייתא מ

 דווקא נדה יש לה היתר, אבל סוטה אין לה. ומשמע שאין היתר למחול אחר סתירה. -וטענו לו חכמים 

 

 . במה נחלקו?מספק שהספיקו לשתות ואינן שותות. האם נוטלות כתובהבית שמאי ובית הלל נחלקו במשנה לגבי סוטות שמתו בעליהן קודם  .5

 .שזינתה ראיה להביא ועליהן הבעל מיורשי יותרולכן נחשבת מוחזקת בנכסיו , דמי כגבוי לגבות העומד שטר :וסבר שמאי בית

 . , והם המוחזקים והיא התובעת ואין ספק שלה מוציא מודאי שלהם ועליה להביא ראיהדמי כגבוי לאו לגבות העומד שטר בית הלל סברו:

 

 .שנינו: אם אשתו אינה ראויה לילד, לחכמים אינה שותה כיון שאינה ראויה לאישות, לר"א שותה כיון שיכול לקיים פו"ר מאחרת וראויה לאישות .6

 . להזריע דרכה שאין זו יצאה, 'זרע ונזרעה ונקתה' שותה לאלכו"ע  - איילונית אבל, וזקינה מחמת מכה בעקרהרב נחמן העמיד מחלוקתם רק 

 מה נאמר בברייתא?. והקשו עליו מברייתא

 .כתובתה נוטלת ולא שותה לא - נסתרה כנסהאם קודם ש, שלו יבם ולשומרת לארוסתו המקנא .א

 .עולמית חזירלה ולא וציאשהרי כבר דינו היה להכיון , כתובה נוטלות ולא שותות לאלר"מ:  – חבירו ומינקת חבירו מעוברת .ב

 , וממילא ראויה לאישות.יכנוסלאחר כ"ד חודש יכול ו, וציאשותות, כיון שהרי דין הנושא אשה כזו שי חכמיםל

 מחלוקת חכמים ור"א. ]כמובא בשאלה[ – וזקינה עקרה נשאבחור שאין לו אשה ובנים וו .ג

 לשתות. הל אופן נאמר שם מפורש, שאיילונית יכולחלקה הנוסף של הברייתא יובא בדף הבא ובכ .ד

 שדין זה שנוי במחלוקת תנאים. -הגמרא מיישבת שם 
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