
1  ""ַנֲעָרה ֶׁשִּנְתַּפְּתָתה – מסכת כתובות פרק ד' 

 "ַנֲעָרה ֶׁשִּנְתַּפְּתָתה" –' דפרק כתובות מסכת 

  מב, א  -  מא, ב .1
    ַמְתִניִתין

ָתה תְּ ְתּפַ ּנִ ָתּה    :ַנֲעָרה ׁשֶ     ,ּבֹוׁשְ
    ,ּוְפָגָמּה 
ל ָאִביָה,    - ּוְקָנָסּה    ׁשֶ

ַער ְתפּוָסה.   - ְוַהּצַ   ּבִ
  

ּלֹ  ין ַעד ׁשֶ ּדִ ל ָאב,      - א ֵמת ָהָאבָעְמָדה ּבַ   ֲהֵרי ֵהן ׁשֶ
ל ַאִחין.   - ֵמת ָהָאב   ֲהֵרי ֵהן ׁשֶ
ת ָהָאב מֵּ ין ַעד ׁשֶ ּדִ יָקה ַלֲעמֹוד ּבַ ל ַעְצָמּה  -  לֹא ִהְסּפִ    .ֲהֵרי ֵהן ׁשֶ

  
ּלֹ  ין ַעד ׁשֶ ּדִ ְגָרהא ָעְמָדה ּבַ ל ָאב,      - ּבָ   ֲהֵרי ֵהן ׁשֶ

ל ַאִחין.   - ֵמת ָהָאב   ֲהֵרי ֵהן ׁשֶ
ְגָרה ּבָ ין ַעד ׁשֶ ּדִ יָקה ַלֲעמֹוד ּבַ ל ַעְצָמּה.   - לֹא ִהְסּפִ   ֲהֵרי ֵהן ׁשֶ

  
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:   ַרּבִ

ת ָהָאב מֵּ יָקה ִלְגּבֹות ַעד ׁשֶ ל ַעְצָמּה.   - ִאם לֹא ִהְסּפִ   ֲהֵרי ֵהן ׁשֶ
  

ה ָיֶדיָה   מב,א      ,ַמֲעׂשֵ
   :ְמִציָאָתּה וּ 

ּלֹ  י ׁשֶ ְבָתהַאף ַעל ּפִ ל ַאִחין - ֵמת ָהָאב ,א ּגָ     .ֲהֵרי ֵהן ׁשֶ
  

    ְּגָמָרא
ַמע ָלן   ? ַמאי ָקא ַמׁשְ

ֵניָנא:    תָּ
ה" ָבִרים,   - ַהְמַפתֶּ ה ּדְ לֹׁשָ   נֹוֵתן ׁשְ

ָעה.   - ְוָהאֹוֵנס   ַאְרּבָ
ה נֹוֵתן ת    :ַהְמַפתֶּ     ,ּבֹוׁשֶ

    ,ּוְפָגם
    . ּוְקָנס

ַער , מֹוִסיף ָעָליו אֹוֵנס ּנֹוֵתן ֶאת ַהּצַ   !  "ׁשֶ
  
  ִאיְצְטִריְך ֵליּה.   "ְלָאִביָה "
  

יָטא  -  ְלָאִביָה  ׁשִ    ,ַנִמי ּפְ
ה,   ָקא ָיֵהיב ְמַפתֶּ   ִמּדְ

ִאי ְלַעְצָמּה  אי ָיֵהיב     -  ּדְ הַאּמַ   ?  ְמַפתֶּ
ּה ֲעַבד!   ְעתָּ   ִמּדַ

  
ין" ּדִ א ּדְ  ,ִאיְצְטִריָכא ֵליּה  "ָעְמָדה ּבַ לּוְגתָּ ַנןּפְ ְמעֹון ְוַרּבָ י ׁשִ   . ַרּבִ
  

   

 רש"י
 מתי' 

ערה שתפתתה: והצער 
. והצער מי לאביה בתפוסה

באוסה בתפוסה לישא דקרא 
  ותפשה ושכב עמה (דברים כב):
. לא הספיקה לעמוד בדין וכו'

כיון דלא עמדה בדין לאו ממון 
הוא להורישו לביו ואמרין 
לקמן (דף מג.) אין אדם מוריש 
לבו זכות שזכתה לו תורה בבתו 

  ויליף לה מקרא:
. משעמדה בדין מת האב

בערותיה בין בגרה קודם מיתה 
  בין לא בגרה:

. דכיון דעמדה הרי הן של אחין
  בדין זכה בהן אב:

''פ שעמדה בדין . אער''ש אומר
לא הוי ממון דאב להורישו לביו 
עד דמטי לידיה ובגמרא יליף 

 טעמא: 
. שעשתה בחיי מעשה ידיה

  אביה:
. כגון שכר אע''פ שלא גבתה

  פעולה:
. מת האב הרי הוא של אחים

דמשבא לעולם זכה בו האב ולא 
דמי לקס דלא הוי ממון עד 
שעמד בדין ויעידוהו דהא אי 

  מודה מיפטר:
. בגמ' פריך ממאן ציאתהמ

  גביא:
 

 גמ' 
. דלא לאביה איצטריכא ליה

 תן:
. קס ובושת מדקא יהיב מפתה

ופגם פשיטא דלאביה יהו דאי 
 לדידה הא אחלה גביה:

 
 



2     ְּגָמָרא ְסדּוָרה 

  מג, א  - מב, א  .2
ַנן ָהָתם:     תְּ

י",  וּ  "ָאַנְסתָּ " תִּ יָת ֶאת ּבִ   ִפיתִּ
י יִתי",   ְוהּוא אֹוֵמר: "לֹא ָאַנְסתִּ יתִּ   ְולֹא ּפִ

יֲעָך ֲאִני",   ּבִ   "ַמׁשְ
ְך הֹוָדה :ְוָאַמר יב   - "ָאֵמן", ְוַאַחר ּכָ   .  ַחּיָ

ְמעֹון י ׁשִ   ּפֹוֵטר,     ַרּבִ
י ַעְצמוֹ  ם ְקָנס ַעל ּפִ ּלֵ ֵאינֹו ְמׁשַ   .  ׁשֶ

   :ָאְמרּו לוֹ 
י  י ַעְצמוֹ ַאף ַעל ּפִ ם ְקָנס ַעל ּפִ ּלֵ ֵאינֹו ְמׁשַ י ַעְצמוֹ  -  ׁשֶ ת ּוְפָגם ַעל ּפִ ם ּבֹוׁשֶ ּלֵ   . "ֲאָבל ְמׁשַ

   
יּה  ָעא ִמיּנֵ ֵיי ּבְ הֵמ  ַאּבַ   : ַרּבָ

יוּ  "ָאַנְסתָּ ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹו:  תִּ יָת ֶאת ּבִ     ,ִפיתִּ
יְבתָּ ִלי  ין ְוִנְתַחּיַ ּדִ יָך ּבַ     ,ָממֹון"ְוֶהֱעַמְדתִּ

יִתי  ְוהּוא אֹוֵמר:   יתִּ י ְולֹא ּפִ     ,"לֹא ָאַנְסתִּ
י ְלָך ָממֹון" יְבתִּ ין ְולֹא ִנְתַחּיַ ּדִ ִני ּבַ     ,ְולֹא ֶהֱעַמְדתַּ

ע ּבַ ְמעֹון ַמאי  - ְוהֹוָדה ,ְוִנׁשְ י ׁשִ   ? ְלַרּבִ
  

יָון ּדְ  יןּכֵ ּדִ יב ,ָממֹוָנא ֲהַואי - ָעַמד ּבַ בּוָעה,   ּוִמיַחּיַ ן ׁשְ   ֲעֵליּה ָקְרּבַ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ב ּדְ  ין ַאף ַעל ּגַ ּדִ   ?  ְקָנס ָהֵוי - ָעַמד ּבַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
בּוָעה ן ׁשְ יב ֲעֵליּה ָקְרּבַ   .  ָממֹוָנא ָהֵוי, ּוִמיַחּיַ

  
  ֵאיִתיֵביּה:  

ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:   ַרּבִ
י" :ָיכֹול ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ  תִּ יָת ֶאת ּבִ     ,"ָאַנְסתָּ ּוִפיתִּ

יִתי",   יתִּ י ְולֹא ּפִ   ְוהּוא אֹוֵמר: "לֹא ָאַנְסתִּ
  

י"    ,"ֵהִמית ׁשֹוְרָך ֶאת ַעְבּדִ
  ְוהּוא אֹוֵמר: "לֹא ֵהִמית", 

  

יָת ֶאת ֵעיִני" י ְוִסימִּ יּנִ ְלתָּ ֶאת ׁשִ ָאַמר לֹו ַעְבּדֹו: "ִהּפַ     , אֹו ׁשֶ
יִתי",  ְוהּוא אֹוֵמר: "לֹא ִה  י ְולֹא ִסימִּ ְלתִּ   ּפַ

  

ע ּבַ יב -  ְוהֹוָדה , ְוִנׁשְ   ?  ָיכֹול ְיֵהא ַחּיָ
ְלמּוד לֹוַמר:   ק ֶאת ֲעִמיתוֹ   תַּ דֹון אֹו ִבְתׂשּוֶמת ָיד אֹו ְבָגֵזל אֹו ָעׁשַ ִפּקָ ֲעִמיתֹו ּבְ   . "ְוִכֵחׁש ּבַ

ֶקר" ע ַעל ׁשָ ּבַ ּה ְוִנׁשְ   ,  כב)- (ויקרא ה, כא 1אֹו ָמָצא ֲאֵבָדה ְוִכֶחׁש ּבָ
ֵהן ָממֹון,   -  ָמה ֵאּלּו ְמיּוָחִדין   ׁשֶ

ֵהן ָממֹון,   ל ׁשֶ   ַאף ּכָ
ֵהן ְקָנס   .  "ָיְצאּו ֵאּלּו ׁשֶ

ין ,ַמאי ָלאו   מב,ב ּדִ ָעַמד ּבַ ׁשֶ     !ּבְ
  

ּלֹ  ׁשֶ יןלֹא, ּבְ ּדִ   . א ָעַמד ּבַ
   

א ֵריׁשָ ין - ְוָהא ִמּדְ ּדִ ָעַמד ּבַ ׁשֶ     ,ּבְ
ין,   - ֵסיָפא ּדִ ָעַמד ּבַ ׁשֶ   ַנִמי ּבְ

א:   ָקָתֵני ֵריׁשָ   ּדְ
א ּבִ " ֶרןְד ֵאין ִלי ֶאּלָ ִמין ֲעֵליֶהם ֶאת ַהּקֶ ּלְ ׁשַ מְּ   .  ָבִרים ׁשֶ

לּוֵמי ּכֵ  ׁשְ   ֶפל,  תַּ
ה,   ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ לּוֵמי ַאְרּבָ ׁשְ   תַּ

  ְוָהאֹוֵנס,  
ה,    ְוַהְמַפתֶּ

ם ַרע ִין - ּומֹוִציא ׁשֵ   ?  ִמּנַ

 
ק ֶא  כאכאכאכא 1 דֹון אֹו ִבְתׂשּוֶמת ָיד אֹו ְבָגֵזל אֹו ָעׁשַ ִפּקָ ֲעִמיתֹו ּבְ ה ְוִכֵחׁש ּבַ יהֹוָ י ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַעל ּבַ ע ַעל   כב כב כב כב          ת ֲעִמיתוֹ ֶנֶפׁש כִּ ּבַ ּה ְוִנׁשְ אֹו ָמָצא ֲאֵבָדה ְוִכֶחׁש ּבָ

ה  ה ָהָאָדם ַלֲחטֹא ָבֵהנָּ ר ַיֲעׂשֶ ֶקר ַעל ַאַחת ִמּכֹל ֲאׁשֶ   ׁשָ

 רש"י
  . או פיתית:אסת ופיתית

. קרן וחומש ואשם אם חייב
הודה אחרי כן וזהו אשם 

  גזילות:
. שאיו משלם קס ע''פ עצמו

אלא על פי עדים וכיון דאילו 
אודי ליה קמן כשתבעו הוה 
מיפטר כי כפריה מי אין זו 

  שבועת כפירת ממון:
. אבל משלם בושת ופגם

דממוא הוא ואשתכח דממוא 
כפריה ולקמן מפרש טעמא 
דרבן דקא סברי סתם טוען 
אסת לא תבעו אלא בושת ופגם 

  ולא שבע זה על כפירת קס:
. בר י מרבהבעא מייה אבי

  חמי דרביה הוה:
. כבר ואי הוה כיון דעמד בדין

מודי ליה קמן הוה משלם שכבר 
חייבוהו ב''ד ראשון על פי עדים 

  השתא ממוא כפריה וחייב:
. או דלמא אף על גב דעמד בדין

ואי מודה הוה מיחייב אפילו 
הכי לא מיחייב בכפירתו קרבן 
שבועה הואיל ועיקרו קס ולא 

ה קרבן שבועה אלא חייבה תור
על פקדון ותשומת יד וכיוצא 

  בהן:
. מי קסא הוא הפלת את שיי

שהרי ממוו הוא כאחד מן 
 החמורים:

. בב''ד מאי לאו בשעמד בדין
אחד ובאו עדים באותו ב''ד 
וחייבוהו ב''ד על פיהם ועכשיו 
זה תובעו מה שחייבוהו ב''ד 

  וחזר וכפר וקתי פטור:
ין לא . ועדיבשלא עמד בדין

  העידו עדים:
. מילתייהו דרבן והא מדרישא

דאיפליגו עליה וחייבוהו קרבן 
שבועה איירי בשעמד בדין מכלל 
דסיפא כלומר ר''ש דאתא 
לאיפלוגי עלייהו בדכוותה 

  איירי:
. שיתחייב קרן וחומש אין לי
 ואשם:

 



3  ""ַנֲעָרה ֶׁשִּנְתַּפְּתָתה – מסכת כתובות פרק ד' 

ְלמּוד לֹוַמר:  ה - (ויקרא ה, כא) "ּוָמֲעָלה ַמַעל"תַּ   . "ִריּבָ
ֵמי   ?  ֵהיִכי ּדָ
לֹא  יןִאי ּדְ ּדִ א? -  ָעַמד ּבַ ֵפיָלא ִמי ִאיּכָ   !  ּכְ

יָטא ׁשִ א ּפְ ין :ֶאּלָ ּדִ ָעַמד ּבַ ׁשֶ     .ּבְ
א ֵריׁשָ ין,   - ּוִמּדְ ּדִ ָעַמד ּבַ ׁשֶ   ּבְ

ין - ֵסיָפא ּדִ ָעַמד ּבַ ׁשֶ   !  ַנִמי ּבְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ּנּוֵיי ָלְך:  א  ָיֵכיְלָנא ְלׁשַ ין - ֵריׁשָ ּדִ ָעַמד ּבַ ׁשֶ     ,ּבְ

ּלֹ  - ְוֵסיָפא ׁשֶ ין,  ּבְ ּדִ   א ָעַמד ּבַ
ּה ְוכ ְמעֹון ִהיא -ּוּלָ י ׁשִ   .  ַרּבִ

יַנן ָלךְ  ּנֵ ִחיֵקי ָלא ְמׁשַ יּנּוֵיי ּדְ   .  ְוׁשִ
ן, ָאְמַרתְּ ִלי:   ִאם ּכֵ א  ּדְ ְמעֹון אֹוֵמר",  :ִליְתֵני ֵריׁשָ י ׁשִ   "ַרּבִ

ְמעֹון" :אֹו ִליְתֵני ֵסיָפא י ׁשִ ְבֵרי ַרּבִ     !"ּדִ
א ּה  :ֶאּלָ ין,    - ּכּוּלָ ּדִ ָעַמד ּבַ ׁשֶ   ּבְ

אוְ  ַנן - ֵריׁשָ    ,ַרּבָ
ְמעֹון,  - ְוֵסיָפא י ׁשִ   ַרּבִ

בּוָעה ן ׁשְ ָטֵריּה ִמ  ,ּומֹוֵדיָנא ָלְך ְלִעְנַין ָקְרּבַ ַרֲחָמָנא ּפְ   ,  "ְוִכֵחׁש"ּדְ
  .ְלהֹוִריׁשֹו ְלָבָניו - ָממֹון ָהֵוי :ְוִכי ָקָאִמיָנא

   
  ֵאיִתיֵביּה:  

ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:   ַרּבִ
ת ָהָאב מֵּ יָקה ִלְגּבֹות ַעד ׁשֶ ל ַעְצָמּה  - ִאם לֹא ִהְסּפִ   . "ֲהֵרי ֵהן ׁשֶ

אי   - ָממֹון ָהֵוי ְלהֹוִריׁשֹו ְלָבָניו :ְוִאי ָאְמַרתְּ    ?  ְלַעְצָמּה ַאּמַ
ֵעי ֶמיֱהֵוי ןיַאִח ּדְ    !  ּבָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ָתא ּה  -  ַהאי ִמיּלְ ִאי ּבָ הָקׁשַ ִנין ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ ין ׁשְ ִרין ְוַתְרתֵּ   ְולֹא ִאיְפַרק,  ,ֶעׂשְ
א ֵריׁשָ ָיֵתיב ַרב יֹוֵסף ּבְ    :ּוֵפיְרָקּה  ,ַעד ּדְ

אֵני ָהָתם ֹ ָאַמר ְקָרא: ּדְ   ,ׁשָ ֶסף" "ְוָנַתן ָהִאיׁש ַהׁשּ ים ּכָ ִ ֲעָרה ֲחִמׁשּ ּה ַלֲאִבי ַהנַּ   , (דברים כב, כט) 2ֵכב ִעּמָ
ַעת ְנִתיָנה ְ א ִמׁשּ ָתה ּתֹוָרה ָלָאב ֶאּלָ   .  לֹא ִזיּכְ

ה ָאר ְקָנסֹות  - ָממֹוָנא ָהֵוי ְלהֹוִריׁשֹו ְלָבָניו :ְוִכי ָקָאַמר ַרּבָ ׁשְ   .  ּבִ
  

ה,   א ֵמַעתָּ   ֶאּלָ
י ֶעֶבד ּבֵ ְכִתיב:   ,ּגַ ן ַלאדֹ ּדִ ָקִלים ִיתֵּ ים ׁשְ לֹׁשִ ֶסף ׁשְ   , (שמות כא, לב) 3ָניו""ּכֶ
ַעת ְנִתיָנה   - ָהִכי ַנִמי ְ א ִמׁשּ ָתה ּתֹוָרה ָלָאדֹון ֶאּלָ   !  ?לֹא ִזיּכְ

  
ן"     ,ְלחּוד  - "ִיתֵּ

  .  ְלחּוד   - "ְוָנַתן"
  

ְלמּוד לֹוַמר: " ,ִאי ָהִכי   !  ?""ְוִכֵחׁש"תַּ
ְלמּוד לֹוַמר: ' ֵעי ֵליּה  '"ְוָנַתן"תַּ   !  ִמיּבָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

י ִאיְצְטִריְך  ין ּוָבְגָרה ּוֵמָתה,   -  "ְוִכֵחׁש"ּכִ ּדִ ָעְמָדה ּבַ גֹון ׁשֶ   ּכְ
ָהָתם י ָקא ָיֵרית   - ּדְ יָדּה ָקא ָיֵרית  ,ָאִביָה  ּכִ ּה ּדִ   .  ִמיּנָ

  
    ,ִאי ֲהִכי

ֵהן ְקָנס"   !  ?"ָיְצאּו ֵאּלּו ׁשֶ
  ! ָממֹון הּוא

  
ר ִיְצָחקָאַמר    :  ַרב ַנְחָמן ּבַ

ָרן ְקָנס ִעיּקָ   .  ָיְצאּו ֵאּלּו ׁשֶ
  

 
ּה לֹא יּוכַ  2 ר ִענָּ ַחת ֲאׁשֶ ה ּתַ ָ ֶסף ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאׁשּ ים כָּ ִ ֲעָרה ֲחִמׁשּ ּה ַלֲאִבי ַהנַּ ֵֹכב ִעּמָ ל ָיָמיו ְוָנַתן ָהִאיׁש ַהׁשּ ָחּה כָּ לְּ  ל ׁשַ

ֵקל  3 ֹור ִיסָּ ן ַלאדָֹניו ְוַהׁשּ ָקִלים ִיּתֵ ים ׁשְ לֹׁשִ ֶסף ׁשְ ֹור אֹו ָאָמה כֶּ ח ַהׁשּ   ִאם ֶעֶבד ִיּגַ

 רש"י
. מי יימר דגב כפילא מי איכא

דתבעיה כפילא ועוד דלמא מודי 
  ומיפטר:

. והא אלא פשיטא בשעמד בדין
דקתי יצאו אלו שהן קס לקמן 

  מפרש לה שעיקרן קס:
. דכולה רבי או ליתי רישא

שמעון אומר או ליתי סיפא כו' 
מאי שא דאיפסיק ותא רבי 

  שמעון אומר בי מיצעי:
. ומודיא לך לעין קרבן שבועה

דלרבי שמעון אע''ג דעמד בדין 
  מיחייב עליה קרבן שבועה:לא 

. משעמד בדין להורישו לביו
ומת עד שלא הספיק לגבות הרי 

  הוא של אחיה ולא שלה:
. הן היו ימי עשרין ותרתין שין

שררתו של רבה ומת וישב רב 
יוסף בראש וסייעוהו מן השמים 
לפרקה להיות לו לשם לפי שהיה 
רבה חריף ולכך קראוהו עוקר 

על הרים ורב יוסף היה ב
שמועות ומשה וברייתא לכך 

  קראוהו סיי:
וכי אמר רבה ממוא הוי 

. משעמד בדין בשאר להורישו
  קסות ולא מיפטר תו בהודאה:

. יתן משמע יתן לחוד ותן לחוד
לשון צווי ולעולם ותן משמע 

  דבר התון כבר:
. דשאי קס דאוס אי הכי

 ומפתה משאר קסות דאפילו
  עמד בדין מי לאו ממוא הוא:

. בתמיה כלומר מאי ת''ל וכחש
איריא דסיב לה הש''ס לפטורא 
מוכחש כי היכי דיליף שאר 
קסות כלומר מדלא דמי 
לתשומת יד למיהוי עיקר 
תחילתו ממון תיפוק ליה 
דהשתא מי לאו ממוא הוא 
דרחמא אמר ותן דלא זיכתה 

  לו תורה עד שעת תיה:
. לקס דאוס ך וכחשכי איצטרי

ופתוי למילפיהו בהדי שאר 
קסות לפטורא מוכחש משום 
דעיקרן קס ולא מצי למילף 

  מותן:
. דלרבי כגון שעמדה בדין ובגרה

שמעון דידה הוא דכי היכי דפליג 
במתיתין בלא הספיקה לגבות 
עד שמת האב הכי מי פליג בלא 
הספיקה לגבות עד שבגרה 

אב  דקאמר ת''ק הרי הן של
ולרבי שמעון הרי הוא של עצמה 
ואם מתה אחרי כן ירית לה 
אביה מכח דידה והוי ממון גמור 
ואע''ג דלא מטא לידה דלגבי 
דידה לא הוה שאי משאר 
קסות דמשעת העמדה בדין 
ממוא הוא וכי מייתא ירית הוא 
כל זכות שהיה לה בו הלכך 
מותן לא מצי למיפטריה וסיב 

עיקרו הש''ס מוכחש ומשום ד
  קס:

. דבשעמד בדין אי הכי
אוקימתה וכבר עשה ממון היכי 
קתי יצאו אלו שהן קס הא 

 ממון יהו:
 



4     ְּגָמָרא ְסדּוָרה 

  ֵאיִתיֵביּה:  
ְמעֹון" י ׁשִ     ,ּפֹוֵטר   ַרּבִ

י ַעְצמוֹ  ם ְקָנס ַעל ּפִ ּלֵ ֵאינֹו ְמׁשַ   .  "ׁשֶ
ין,   - ַטֲעָמא ּדִ לֹא ָעַמד ּבַ   ּדְ

ין ּדִ י ַעְצמוֹ ּדִ  ,ָהא ָעַמד ּבַ ם ַעל ּפִ ּלֵ יב - ְמׁשַ בּוָעה ַנִמי ִמיַחּיַ ן ׁשְ   !  ָקְרּבַ
  

ַנן ָקָאַמר ְלהוּ  ַרּבָ ְמעֹון ְלִדְבֵריֶהם ּדְ י ׁשִ    :ַרּבִ
ין ,ְלִדיִדי ּדִ ָעַמד ּבַ ב ּדְ ָט  - ַאף ַעל ּגַ   ,  "ְוִכֵחׁש"ֵריּה ִמ ַרֲחָמָנא ּפְ

א ְלִדיְדכוּ  ין,    אֹודּו ִלי ִמיַהת   ,ֶאּלָ ּדִ לֹא ָעַמד ּבַ   ֵהיָכא ּדְ
ַבע ִכי ָקא תָּ ַבע - ּדְ    ,ְקָנָסא ָקא תָּ

ְקָנסוּ                                          מג,א טּור -  מֹוֶדה ּבִ     !ּפָ
  
ַנןוְ     ?ַרּבָ
  

ַבע י ָקא תָּ ַבע -  ָסְבִרי: ּכִ ת ּוְפָגם ָקא תָּ   .  ּבֹוׁשֶ
  

ְלִגי ַמאי ָקא ִמיּפַ   ?  ּבְ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ִקיץ ֵביק ִאיִניׁש ִמיֵדי ּדְ ְמעֹון ָסַבר: ָלא ׁשָ י ׁשִ ָלא ִקיץ,  ,ַרּבִ   ְוָתַבע ִמיֵדי ּדְ

ִכי מֹוֵדי ֵביק ִאיִניׁש ִמיֵדי ּדְ ַנן ָסְבִרי: ָלא ׁשָ ַטר  ְוַרּבָ יּה ָלא ִמיּפַ ַטר ,ּבֵ יּה ִמיּפַ ִכי מֹוֶדה ּבֵ   .  ְוָתַבע ִמיֵדי ּדְ
   

 רש"י
. ואי הוה שאיו משלם קס כו'

מודי הוה מיפטר אלמא טעמא 
דרבי שמעון משום דאי הוה 
מודי מיפטר הוא והא ליתא 
אלא כשלא עמד בדין: ה''ג והא 
עמד בדין דמשלם ע''פ עצמו 
 קרבן שבועה מי מיחייב:

 . מקרבן שבועה:רחמא פטריה
. שלא פירש בו מוכחש בעמיתו

 ברים שעיקרן ממון: אלא ד
. והרי לא ומודה בקס פטור

תבעו אלא קס לבדו ועליו שבע 
וכיון דאי אודי ליה קמן לא 
משלם כי כפריה מי לאו ממוא 

 כפריה:
 



5  ""ַנֲעָרה ֶׁשִּנְתַּפְּתָתה – מסכת כתובות פרק ד' 

  ב -מג, א .3
יּה  ָעא ִמיּנֵ י ָאִביָנאּבְ תֵמ  ַרּבִ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ת   יזֹּוֶנת ִמן ָהַאִחיןּבַ ה ָיֶדיָה ְלִמי  -  ַהּנִ   ?  ַמֲעׂשֵ
  

ְמקֹום ָאב ַקְייֵמי,    ּבִ
ה ָיֶדיָה ָלָאב - ָמה ָהָתם     ,ַמֲעׂשֵ
ה ָיֶדיָה ָלַאִחין,   - ָהָכא ַנִמי   ַמֲעׂשֵ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ֵמי ָלָאב,     ָלא ּדָ

יֵדיּה ִמיְתְזָנא - ָהָתם      ,ִמּדִ
יְדהּו ִמיְתְזָנאָלאו   - ָהָכא   ?  ִמּדִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ֵניתּוָה:     תְּ
ְכֵסי ְיתֹוִמים   - ַאְלָמָנה"     ,ִניּזֹוֶנת ִמּנִ

ֶהן ּלָ ה ָיֶדיָה ׁשֶ     ."ּוַמֲעׂשֵ
  

ֵמי     !?ִמי ּדָ
ַהְרָווָחה,   - ַאְלָמָנתוֹ    לֹא ִניָחא ֵליּה ּבְ

ּתוֹ  ַהְרָווָחה - ּבִ   ! ִניָחא ֵליּה ּבְ
   

ִב  :ְלֵמיְמָרא     .ּתֹו ֲעִדיָפא ֵליּה ֵמַאְלָמָנתוֹ ּדְ
א ְוָהָאַמר  י ַאּבָ י יֹוֵסי ָאַמרַרּבִ   : ַרּבִ

ַב ָעשׂ  ת ּכְ ְנָכִסין מּוָעִטין,  ּו ַאְלָמָנה ֵאֶצל ַהּבַ   ת ֵאֶצל ַאִחין ּבִ
ת ֵאֶצל ַאִחין ת    :ָמה ַהּבַ     ,ִניזֹּוֶנת  - ַהּבַ

ָתִחים,   - ְוָהַאִחין ֲאלּו ַעל ַהּפְ   ִיׁשְ
ת      ,ִניזֹּוֶנת  - ַאְלָמָנה  :ַאף ַאְלָמָנה ֵאֶצל ַהּבַ

ת  ָתִחים -  ְוַהּבַ ַאל ַעל ַהּפְ ׁשְ   ! תִּ
   

  ֲעִדיָפא ֵליּה,   ַאְלָמָנתוֹ  -  ְלִעְנַין ִזילּוָתא
ּתֹו ֲעִדיָפא ֵליּה  -  ְלִעְנַין ַהְרָווָחה   .  ּבִ

  
  :  ַרב יֹוֵסףְמִתיב 

ה ָיֶדיָה "    ,ַמֲעׂשֵ
   :ּוְמִציָאָתּה 

ּלֹ  י ׁשֶ ְבָתה, ֵמת ָהָאבַאף ַעל ּפִ ל ַאִחין - א ּגָ   .  "ֲהֵרי ֵהן ׁשֶ
ְב  - אַטֲעָמ  י ָהָאב,  ּדִ   ַחּיֵ

  .  ְלַעְצָמּה   - ָהא ְלַאַחר ִמיַתת ָהָאב
ִניזֹּוֶנת  ,ַמאי ָלאו     !ּבְ

  
ֵאיָנּה  ׁשֶ   .  ִניזֹּוֶנתלֹא, ּבְ

  
ֵאיָנּה ִניזֹּוֶנת  ׁשֶ   ?  ַמאי ְלֵמיְמָרא -  ִאי ּבְ

ָאַמר י ְוֵאיִני ָזְנָך" :ָיכֹול ָהַרב לֹוַמר ָלֶעֶבד :ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ה ִעּמִ    -  "ֲעׂשֵ
ַנֲעִני ֶעֶבד ּכְ י ּבְ יּה  ,ָהֵני ִמיּלֵ ִתיב ּבֵ לֹא ּכְ ְך",   :ּדְ   "ִעּמָ

יּה  ְכִתיב ּבֵ ְך"   :ֲאָבל ֶעֶבד ִעְבִרי ּדִ   לֹא,   - (דברים טו, טז) 4"ִעּמָ
ּתוֹ  ן ּבִ ּכֵ ל ׁשֶ   !  ּכָ

  
אָאַמר  ר עּוּלָ ה ּבַ   :  ַרּבָ

א ְלַהֲעָדָפה   .  לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
א ַהֲעָדָפה,  ִאיּכָ ַרב יֹוֵסף ָלא ָיַדע ּדְ ה ּכְ ְבָרא ַרּבָ א?ּגַ יּוְבתָּ   ! ְוָקמֹוִתיב תְּ

  

 
ךְ  4 י טֹוב לֹו ִעּמָ יֶתָך כִּ י ֲאֵהְבָך ְוֶאת ּבֵ ְך כִּ י יֹאַמר ֵאֶליָך לֹא ֵאֵצא ֵמִעּמָ     ְוָהָיה כִּ

 רש"י
. שכך בת היזוית מן האחין

הוא תאי כתובה בפרקין (לקמן 
דף ב:) בן וקבן דיהוויין ליכי 
מיאי איון יהון יתבין בביתי 
ומיתזן מכסיי עד דתלקחון 

  לגוברין:
מתאי . אלא לאו מדידהו

  כתובת אמן:
. אלמה יזות מכסי יתומים

דהאי מי תאי כתובה הוא 
בפרקין את תהא יתבא בביתי 
ומיתזא מכסי כל ימי מיגר 

  ארמלותיך:
. אלמא ומעשה ידיה שלהן

  במקום אב קיימי:
. בתו יחא ליה בהרווחה

שתרויח מעשה ידיה לבד 
  מפרסתה:

. מי שמת אלמה אצל הבת
  ובת: והיח אלמה

. שאין בהן כדי בכסים מועטין
פרסת שים עשר חודש כדאמר 
בפ' מי שמת בב''ב וקתי הבות 
יזוו והבים ישאלו על 

  הפתחים:
. עשתהו וזכה טעמא דבחיי האב

  בו האב להורישו לביו:
. עשתהו הא לאחר מיתת האב

הוי לעצמה מדאצטריך לתא 
  לאשמועין:

א . כגון שללא בשאיה יזות
  היו כסים:

. דיוקא לא מאי למימרא
אצטריך לאשמועין דעשתה 
לאחר מיתת האב לעצמה ואי 
לאשמועין היא גופה דמה 
שעשתה בחיי האב לאחים 
פשיטא דהא זכה ביה אב 

  דממוא הוא ולאו קסא:
. במסכת גיטין אפי' למאן דאמר

  (יב.) פלוגתא:
. לעולם לדיוקא דילה להעדפה

לאשמועין דמעשה איצטריך 
ידיה לאחר מיתת אב לעצמה 
ובשאיה יזות דלא תימא זכות 
שזיכתה תורה לאב בבתו ממון 
הוא להורישו לבים ודקשיא לך 
במאי תיתזון הא לא גרעה מעבד 
עברי כי אצטריך לאשמועין 
להעדפה שמעשה ידיה עודף על 

  מזוותיה אצטריך לאשמועין:
אמר רבא וכי גברא רבה כרב 

. דאותבה להא תיובתא לא וסףי
הוה ידע דאיכא העדפה ומצי 
לדחויי ולשויי בשאיה יזות 
ולהעדפה ואפ''ה אותבה אלא 
ע''כ רב יוסף טעמא ידע 
דתיובתא מעלייתא היא והכי 

 קשיא ליה ממתי' אדרב ששת:
 



6     ְּגָמָרא ְסדּוָרה 

א ָאַמר    :  ָרָבאֶאּלָ
ָיא ֵליּה,    ַמְתִניִתין ,ַרב יֹוֵסף   ּגּוָפא ַקׁשְ
ָקָתֵני:     ּדְ

ה "    ,ָיֶדיָה ַמֲעׂשֵ
   :ּוְמִציָאָתּה 

ּלֹ  י ׁשֶ ְבָתהַאף ַעל ּפִ   .  ..."א ּגָ
ְבָיא - "ְמִציָאָתּה " אן ּגָ   ?  ִמּמַ

א ָלאו   ָהִכי ָקָאַמר:  ,ֶאּלָ
ה ָיֶדיָה  ְמִציָאָתּה,   ַמֲעׂשֵ   ּכִ

ִציָאָתּה  י ָהָאב     :ַמה ּמְ ַחּיֵ   ָלָאב,   - ּבְ
  ְלַעְצָמּה,   -  ְלַאַחר ִמיַתת ָהָאב

ה ָיֶדיָה ַנִמי:   י ָהָאב ַאף ַמֲעׂשֵ ַחּיֵ   ָלָאב, - ּבְ
  ְלַעְצָמּה,   -  ְלַאַחר ִמיַתת ָהָאב

ּה  ַמע ִמיּנָ   . ׁשְ
  

ַמר ַנִמי:    ִאיתְּ
  :  ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

יזֹּוֶנת ִמן ָהַאִחין ת ַהּנִ ה ָיֶדיָה ְלַעְצָמּה  -  ּבַ   .  ַמֲעׂשֵ
  

ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ
  ? ַטֲעָמאַמאי 

ְכִתיב:   ם אֹ ּדִ   , (ויקרא כה, מו)  5ָתם ִלְבֵניֶכם ַאֲחֵריֶכם" "ְוִהְתַנַחְלתֶּ
נֹוֵתיֶכם ִלְבֵניֶכם,   ,אֹוָתם ִלְבֵניֶכם   ְולֹא ּבְ

ּתֹו ִלְבנוֹ  ֵאין ָאָדם מֹוִריׁש ְזכּות ּבִ יד ׁשֶ   .  ַמּגִ
  

הַמְתִקיף ָלּה    : ַרּבָ
ת     :ְוֵאיָמא ִפיּתּוי ַהּבַ     ,ּבְ

    ,ּוְקָנסֹות 
ר -  ַוֲחָבלֹות  תּוב ְמַדּבֵ   ! ַהּכָ

   
ָנא    :  ַרב ֲחִניָנאְוֵכן תָּ

ת" ִפּתּוי ַהּבַ     ,ּבְ
    ,ּוְקָנסֹות
ר - ַוֲחָבלֹות תּוב ְמַדּבֵ     ."ַהּכָ

  
גּוָפא ִניְנהוּ  - "ֲחָבלֹות"   !  ַצֲעָרא ּדְ
  

ר ֲחִניָנאָאַמר  י יֹוֵסי ּבַ   : ַרּבִ
ָצָעּה   מג,ב   ָפֶניָה ֶשּפְ   .  ּבְ

  
ָנהָאַמר  ַרב ֵזיָראָאַמר    , ַרבָאַמר  ַרב ַמתָּ

י ֵזיָראְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר  ָנהָאַמר  ַרּבִ   : ַרבָאַמר  ַרב ַמתָּ
יזֹּוֶנת ִמן ָהַאִחין ת ַהּנִ ה ָיֶדיָה ְלַעְצָמּה,   -  ּבַ   ַמֲעׂשֵ

ְכִתיב:   ם אֹ "וְ ּדִ   , (ויקרא כה, מו) ַאֲחֵריֶכם"ָתם ִלְבֵניֶכם ִהְתַנַחְלתֶּ
נֹוֵתיֶכם ִלְבֵניֶכם,   ,אֹוָתם ִלְבֵניֶכם   ְולֹא ּבְ

ּתֹו ִלְבנוֹ  ֵאין ָאָדם מֹוִריׁש ְזכּות ּבִ יד ׁשֶ   .  ַמּגִ
  

יָאַמר ֵליּה  ּפִ ר ּפַ   :  ֲאִביִמי ּבַ
קּוד ֲאָמָרּה    . ׁשָ

  
קּוד"   ?  ַמּנוּ  - " ׁשָ
  

מּוֵאל    .ׁשְ

 
ְקנּו ֶעֶבד ְוָאָמהמד מד מד מד  5 ר ְסִביבֵֹתיֶכם ֵמֶהם תִּ ר ִיְהיּו ָלְך ֵמֵאת ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ָך ַוֲאָמְתָך ֲאׁשֶ ם אָֹתם ִלְבֵניֶכם ַא  מומומומו...  ְוַעְבּדְ ת ְוִהְתַנַחְלתֶּ ֲחֵריֶכם ָלֶרׁשֶ

ֲעבֹדּו   ֶהם תַּ ה ְלעָֹלם ּבָ   ֲאֻחּזָ

 רש"י
. מתי' מציאתה עם דקתי

מעשה ידיה ולמה לי למתייה 
והא לא שייך למיתי אע''ג שלא 

  גבתה דממאן גבתה:
אלא לאו ה''ק מעשה ידיה 

. דמה שעשתה בחיי כמציאתה
האב לאב וליורשין ומה שעשתה 

  לאחר מיתת האב לעצמה:
דמציאתה . מה מציאתה כו'

פשיטא לן דלעצמה דהא אפי' 
בחיי האב לא זכי בהן אב אא''כ 
סמוכה על שלחו כדאמרין 
בב''מ (דף יב:) ומשום איבה 
דכיון דאיו חייב במזוותיה 
בחייו כדתן בפרקין האב איו 
חייב במזוות בתו ואי אמרת 
מציאתה לעצמה תו לא יהיב לה 
מזוות ולקמן בפירקין מי 

במציאתה משום אמרי' זכאי 
איבה אבל אחין על כרחייהו 

  מתזא מכסי האב:
. דכתיב והתחלתם אותם

  עבדים כעים:
. זכות שזיכתה לו זכות בתו

  תורה בבתו:
. ואימא בפתוי הבת וקסות

דאוס וחבלות הכתוב מדבר 
אבל מעשה ידיה דמידי דשכיח 
וחסרי בה ממוא דהא מיתזא 

  אימא דידהו הוי: מיייהו
. וצערא לא זכי צערא דגופא הוא

ליה רחמא לאב כדתיא 
בהחובל (ב''ק פז:) בבו ובבתו 

 הקטים יעשה להם סגולה: 
. דאפחתה שפצעה בפיה

מכספא דאי איתיה לאב דיליה 
  הוא דהא יש לו בה מכר:

אמר רב זירא ואמרי לה אמר 
. הוא רבי זירא הוא רב רבי זירא

בל מקמי דסליק זירא אלא בב
לארעא דישראל לקמיה דרבי 
יוחן ואין סמיכה בבבל הוו קרו 
ליה רב זירא ובהא שמעתא 
איכא למ''ד מקמי דסמכוהו 
אמרה ואיכא למ''ד בתר 

 דסמכוהו אמרה:
 



7  ""ַנֲעָרה ֶׁשִּנְתַּפְּתָתה – מסכת כתובות פרק ד' 

  
  !  ָהא ַרב ֲאָמָרּה 

  
קּוד ֲאָמָרּה  :ֵאיָמא   .  ַאף ׁשָ

  
ר ַאֵמיָמרָאַמר  יַרב לְ  ָמר ּבַ   :  ַאׁשִ

ֵעיָהִכי ָאְמִרי    : ְנַהְרּדְ
ת  ׁשֶ ַרב ׁשֵ ָווֵתיּה ּדְ   .  ִהְלְכָתא ּכְ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

ַרב ָווֵתיּה ּדְ   . ִהְלְכָתא ּכְ
   

ַרב ָווֵתיּה ּדְ   .  ְוִהְלְכָתא ּכְ
  

   

 רש"י
. הוו קרו ליה שקוד על שמואל

שום דהלכתא כוותיה בדיי 
ושוקד על דבריו לאומרם 

  כהלכתא:
  . לעיל:הא רב אמרה

. דפשיט לעיל בתו כרב ששת
מאלמתו ואמר מעשה ידיה 

  לאחין:
 
 



8     ְּגָמָרא ְסדּוָרה 

  מג, ב  .4
    ַמְתִניִתין

ּה  ּתֹו ְוֵגְרׁשָ   ,  ַהְמָאֵרס ֶאת ּבִ
ּלוֹ  - ֵאיְרָסּה ְוִנְתַאְרְמָלה ָתּה ׁשֶ תּוּבָ   .  ּכְ

ּה,  יָאּה ְוֵגְרׁשָ ִ   ִהׂשּ
יָאּה ְוִנְתַאְרְמָלה ִ ּה  - ִהׂשּ ּלָ ָתּה ׁשֶ תּוּבָ   .  ּכְ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ל ָאב   .  ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ

  ָאְמרּו לֹו: 
יָאּה  ִ ִהׂשּ ֶ ּה  - ִמׁשּ   .  ֵאין ְלָאִביָה ְרׁשּות ּבָ

  

    ְּגָמָרא
יָאּה ְוִנְתַאְרְמָלה,   - ַטֲעָמא ִ ּה, ִהׂשּ יָאּה ְוֵגְרׁשָ ִ ִהׂשּ   ּדְ

ֵרי ִזְמֵני   ּתּו ָלא ַחְזָיא ְלִאיְנסּוֵבי,   -  ֲאָבל ִנְתַאְרְמָלה תְּ
ב אֹוְרֵחיּה ָקא ָסֵתים ְתֵרי ִזְמֵני ָהְוָיא  ְוַאּגַ ָאַמר: ּבִ י, ּדְ ַרּבִ א ּכְ ּנָ   .  ֲחָזָקה ָלן תַּ

  
   

 רש"י
 מתי' 

. כתובה שהיא כתובתה של אב
 גובה משי ארוסין הללו וקסבר
יש כתובה לארוסה ובימי ערות 

  וקטות קאמר:
. דמשהשיאה כתובתה שלה

פקעה רשותו ובתר גובייא 
אזלין וגובייא בתר הכי הוא 
ולא אזלין בתר כתיבה לומר 
הואיל והראשוה כתבה בעודה 

  ברשות האב תיהוי דאב:
. טעמא מפרש הראשוה של אב

  בגמרא:
 

 גמ' 
 . דהויאתו לא חזיא לאיסובי

חזקה להיות בעליה מתים ודק 
תא במלתיה דלא ליקוט בדרך 

  פורעות:
. דבעי לאגמורין ואגב אורחיה

משפט הכתובה ומחלוקת ר' 
יהודה ורבן קט לישא דידיה 
למסתם לן כרבי דאמר במס' 
יבמות (דף סד:) שאת לראשון 
ומת לשי ומת לשלישי לא תשא 

 דבתרי זמי הויא חזקה:
 



9  "ִּנְתַּפְּתָתה"ַנֲעָרה ׁשֶ  – מסכת כתובות פרק ד' 

  מד, א  - מג, ב  .5
י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:   ַרּבִ

ל ָאב   . "ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ
  

י ְיהּוָדה  ַרּבִ   ?  ַמאי ַטֲעָמא ּדְ
  

ה ְרַוְייהּו:  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ ָאְמִרי תַּ   ּדְ
ֶהן ָהָאב ַעת ֵאירּוִסין ָזָכה ּבָ ְ   . הֹוִאיל ּוִמׁשּ

   
  : ָרָבאְמִתיב 

י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:   ַרּבִ
ל ָאב   .  ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ

י ְיהּוָדהּומֹוֶדה  ה  :ַרּבִ ִהיא ְקַטּנָ ׁשֶ ּתֹו ּכְ ְמָאֵרס ֶאת ּבִ את ,ּוָבְגָרה  ,ּבִ ֵ ְך ִנׂשּ     –  ְוַאַחר ּכָ
ּה  ֵאין ְלָאִביָה ְרׁשּות ּבָ   .  "ׁשֶ

אי   ? ַאּמַ
ַעת  ְ ֶהן ָהָאבָהָכא ַנִמי ֵליָמא: הֹוִאיל ּוִמׁשּ   !  ֵאירּוִסין ָזָכה ּבָ

  
א ַמר ,ֶאּלָ ַמר:   ,ִאי ִאתְּ   ָהִכי ִאתְּ
ה ְרַוְייהּו:  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ ָאְמִרי תַּ   ּדְ

ִבין    .  הֹוִאיל ּוִבְרׁשּותֹו ִנְכתָּ
  

ְבָיא א ֵמֵאיַמת ּגָ   ?  ּוִמיְגּבָ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
  ִמן ָהֵאירּוִסין,   -  ָמֶנה ָמאַתִים

ּוִאין -  ְותֹוֶסֶפת  ׂשּ   .  ִמן ַהּנִ
  
  ָאַמר:  ַרב ַאִסיוְ 

ּוִאין - ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה ׂשּ   .  ִמן ַהּנִ
  

  !  ּוִמי ָאַמר ַרב הּוָנא ָהִכי?
ַמר:    ְוָהִאתְּ

תּוּבֹות  י ּכְ תֵּ ל ָמאַתִים - ַאַחת     ,הֹוִציָאה ָעָליו ׁשְ     ,ׁשֶ
לֹׁש ֵמאֹות,   - ְוַאַחת  ל ׁשְ   ׁשֶ

  : ַרב הּוָנאְוָאַמר 
אָתה ִלְגּבֹות ָמאַתִים  ַמן ִראׁשֹון,    - ּבָ   ּגֹוָבה ִמזְּ

לֹׁש ֵמאֹות  ִני  - ׁשְ ַמן ׁשֵ   .  ּגֹוָבה ִמזְּ
י יְגּבֵ ַמן ִראׁשֹון - ָמאַתִים ְוִאם ִאיָתא, תִּ    ,ִמזְּ

ִני - ּוֵמָאה ַמן ׁשֵ   !  ִמזְּ
  

   ,ּוְלַטֲעִמיךְ 
ם,   י ֲחֵמׁש ֵמאֹות ּכּוּלָ יְגּבֵ ַמן ִראׁשֹון,  - ָמאַתִים  תִּ   ִמזְּ

ַלת ֵמָאה ִני -  תְּ ַמן ׁשֵ   !  ִמזְּ
א ְבָיא    - ֲחֵמׁש ֵמאֹות  ,ֶאּלָ     ?ַמאי ַטֲעָמא ָלא ּגָ

ַתב ָלּה  לֹא ּכָ יָון ּדְ ַלת ֵמָאה ַא   :ּכֵ     ,ָמאַתִים""ָצִביִתי ְואֹוִסיִפית ָלְך תְּ
ִביַאת   ָלּה:   ָהִכי ָקָאַמר ַמן ִראׁשֹון ּגְ ְבָיא ָמאַתִים,    - ִאי ִמזְּ   ּגָ

ִביַאת  ִני ּגְ ַמן ׁשֵ ַלת ֵמָאה -  ִאי ִמזְּ ְבָיא תְּ   .  ּגָ
ְבָיא    - ָהָכא ַנִמי  מד,א  ָלא ּגָ     ,ַהְיינּו ַטֲעָמא ּדְ

ַתב ָלּה ִמ  לֹא ּכָ אַאחּוֵלי  ,ָמאַתִים"ַא "אֹוִסיִפית ָלְך ֵמָאה  :ּדְ ְעּבּוָדא ַקּמָ יּה ְלׁשִ   . ַאִחיְלתֵּ
  

   

 רש"י
. של בעל דמשעת אירוסין

הראשון תחייב לה כתובה וזכה 
בה אב אבל באירוסין שי לא 
זכה דמששאת לראשון פקעה 

  זכותיה מיה:
. כתובה הואיל וברשותו כתבין

הראשוה שהיה לפי השואין 
והלכך בגרה קודם שואין לא 
כתב ברשותו הא דגרסין 
כתבים לשון רבים אמה 

  ומאתים דכתובה קאי:
. כלומר ומגבא מאימת גביא

לעין זכייה דאב דהא חזין 
דלאו בתר אירוסין אזלין אפי' 
לר''י כדקתי ומודה ר''י במארס 

בתר את בתו ובגרה כו' אלמא 
כתיבה אזיל לעין מטרף 
לקוחות מאימת טרפא 
ממשעבדי משעת אירוסין דהא 
מההיא שעתא איחייב בתקתא 
דרבן או דלמא עד שעת כתיבה 

  דהויא מלוה בשטר לא טרפא:
. דמתקתא דרבן מה מאתים

מחייב טרפא מזמן אירוסין אם 
מת או גרשה לאחר שואין 
טורפת לקוחות שלקחו מכסיו 

וסין ואילך דמההיא מזמן איר
  שעתא אשתעבד:

. שמעלמא היא באה לה ותוספת
לא שתעבד עד זמן כתיבת 

  הכתובה שקו מידו וכתב:
. אחד זה ואחד זה מן השואין

דהיא גופה מחלה לשעבודא 
קמא ותרצתה בזמן הכתוב 
בשטר הכתובה ככל המפורש בה 

  בין עיקר בין תוספת:
. והיא מוקדמת אחת של מאתים

  כסדר קט: דדוקא
ואמר רב הוא באתה לגבות 

. כלומר אין לה אלא מאתים כו'
אחד מהן ויפה כחה לגבות איזה 
שתרצה באתה לגבות מאתים 
דיחא לה בהכי וכגון שמכר 
כסיו בין זמן ראשון לזמן שי 
דאי מפקא למיגבי בשל שלש 
מאות מצאו שטרי הלקוחות 

  קודמין:
. מאתים וטורפת לקוחות גובה
  הכתוב: מזמן

. דסבר רב הוא חוב ואם איתא
ראשון מזמן ראשון ותוספת 
מזמן שי ה'' תיגבי מאתים 

  מזמן ראשון ומאה מזמן שי:
. בכתובה כיון דלא כתיב בה

  שיה:
צביתי ואוסיפית לך תלת מאה 

. ש''מ לא להוסיף על אמאתים
הראשוה בא ולא תגבה השיה 

 אא''כ הראשוה בטלה: 
א כתב ואוסיפית . מדלהכא מי

לה מאה אמאתים קמאי אלא 
כתב זמן שי לכל השלש מאות 
ולא בלשון מוסיף על השטר 
הראשון ש''מ אחילתיה 
לשעבודא קמא ואם באת לגבות 
שטר השי תגבה מזמן שי אבל 
גבי תוספת המוסיף בכל כתובות 
על מה מאתים כותבין בו 
ואוסיפית לה על מאי דתקון 

ה רבן הלכך לא אחילתי
  לשעבודא קמא וכדקאי קאי:

 



10     ְּגָמָרא ְסדּוָרה 

  מד, א  .6
  ָאַמר ָמר:  

ֲעָיא" ְבָיא,   - ִאי ּבָ ַהאי ּגָ   ּבְ
ֲעָיא ְבָיא - ִאי ּבָ ַהאי ּגָ   .  "ּבְ

  
ַרב ַנְחָמן ִליָגא ּדְ     ,ֵליָמא ּפְ

ָאַמר    : ַרב ַנְחָמןּדְ
ֶזה ַאַחר ֶזה ָטרֹות ַהּיֹוְצִאין ּבָ ֵני ׁשְ ִני ֶאת ָהִראׁשֹון - ׁשְ ל ׁשֵ יּטֵ     ?ּבִ

  
ַמר ֲעָלּה:     ָלאו ִמי ִאיתְּ

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
יְקָלא יּה ּדִ ִאי אֹוֵסיף ּבֵ ָתֵביה,   -  ּומֹוֶדה ַרב ַנְחָמן ּדְ   ְלתֹוֶסֶפת ּכְ

  .  ָהא אֹוֵסיף ָלּה ִמיֵדי  - ָהָכא ַנִמי
  
  

  גּוָפא: 
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר "

ֶזה ַאַחר ֶזה ָטרֹות ַהּיֹוְצִאין ּבָ ֵני ׁשְ ִני ֶאת ָהִראׁשֹון - ׁשְ ל ׁשֵ יּטֵ   . ּבִ
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

יְקָלא יּה ּדִ ִאי אֹוֵסיף ּבֵ ָתֵביּה  -  ּומֹוֶדה ַרב ַנְחָמן ּדְ   . "ְלתֹוֶסֶפת ּכְ
   

יָטא ׁשִ ֶמֶכר   :ּפְ ָנה ,ִראׁשֹון ּבְ ַמתָּ ִני ּבְ כָ ְלַיּפֹות כֹּ     - ְוׁשֵ   ַתב ֵליּה,  חֹו הּוא ּדְ
ַבר ִמְצָרא יָנא ּדְ ּום ּדִ     ,ִמׁשּ

ָנה ַמתָּ ן ִראׁשֹון ּבְ ּכֵ ֶמֶכר ,ְוָכל ׁשֶ ִני ּבְ ָאְמִריַנן  - ְוׁשֵ יָנא ּדְ  :ּדְ ּום ּדִ כָ ַעל חֹוב  ַב ִמׁשּ ןהּוא ּדְ     ,ַתב ּכֵ
א ִאי  ֶמֶכר,    ֶאּלָ ֵניֶהם ּבְ   ׁשְ

ָנה ַמתָּ ֵניֶהם ּבְ ִני ֶאת ָהִראׁשֹון -  ׁשְ ל ׁשֵ יּטֵ   .  ּבִ
  ? ַמאי ַטֲעָמא

  
  ָאַמר:  ַרְפָרם
  .  אֹודּוֵיי אֹוֵדי ֵליּה  :ֵאיַמר

  
  ָאַמר:  ַרב ַאָחא

יְעּבּוֵדיּה  :ֵאיַמר   .  ַאחּוֵלי ַאְחֵליּה ְלׁשִ
  

יַנְייהוּ    ? ַמאי ּבֵ
   

יַנְייהוּ  א ּבֵ     ,ֲהֵדיאֹורּוֵעי ָס    :ִאיּכָ
יֵרי ּלּוֵמי ּפֵ    ,ּוְלׁשַ

  .  ְלַטְסָקאוּ 
  

   

 רש"י
. אדרב הוא קאי דאמר אמר מר

 אם באת לגבות מאתים כו':
. של שדה אחת של שי שטרות

מכר או מתה וכתבן ראובן 
  לשמעון אחד ביסן ואחד בסיון:

. ואם ביטל שי את הראשון
כתב לו אחריות וטרפוה ממו 
 ''י והאין גובה אלא מזמן ש
ימא ראשון בטיל ליה דאחליה 

  לשעבודיה קמא:
. בשטר דאי מוסיף בה דיקלא

  בתרא:
. ולא לבטולי לתוספת כתביה

לקמא אלא דאי מזמן שי אתי 
למגבי ליקי עיקר ותוספת ואי 
יחא ליה בקמא משום דקדים 

  לא ליקי תוספת:
. דכתב לה ה'' הא אוסיף להו

  שלש מאות:
. ואי מי לא ליפות כחו כתביה

אוסיף ביה לא ביטל את הראשון 
אלא דלא ליתו בי מצרא 
לערעורי עליה דקיימא לן מתה 
  לית בה משום דיא דבר מצרא:

. דאי אתי ב''ח דיא דבעל חוב
וטריף ליה מייה קבל עליו 
אחריות בשטר השי דהדר 

יה מעות הכתובים ויגבי מי
  כאן:

  . ביטל:מאי טעמא
. בעל השטר שהראשון אודי ליה

מזויף היה ותרצה על האחר 
  לגבות מזמן שי:
. החתומים אורועי סהדי

בראשון לרפרם פסולים לרב 
  אחא כשרים:
. שאכל לוקח בין ולשלומי פירי

זמן ראשון לזמן שי לרפרם 
  משלם:

. לפרוע מס הקרקע ולטסקא
למלך מזמן ראשון לזמן שי 
לרפרם על המוכר לפרוע לרב 

 אחא על הלוקח לפרוע:
 
 
 



11  ""ַנֲעָרה ֶׁשִּנְתַּפְּתָתה – מסכת כתובות פרק ד' 

  מד, א  .7
הַמאי ָהֵוי ֲעָלּה ּדִ    ?  ְכתּוּבָ

  
ַמע:  א ׁשְ   תָּ

ָאַמר  מּוֵאל ָאַמרַרב ְיהּוָדה ּדְ ּום  ׁשְ י ֶאְלָעָזר ִמׁשּ ְמעֹוןַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ   : ּבְ
    ,ִמן ָהֵאירּוִסין -  ָמֶנה ָמאַתִים

ּוִאין -  ְותֹוֶסֶפת  יׂשּ   . ִמן ַהּנִ
  אֹוְמִרים:   ֲחָכִמיםוַ 

ּוִאין - ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה יׂשּ   .  ִמן ַהּנִ
  

    :ְוִהְלְכָתא
ּוִאין.  - ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה יׂשּ   ִמן ַהּנִ

   

 רש"י
. מאימת מאי הוי עלה דכתובה

 גביא:



12     ְּגָמָרא ְסדּוָרה 

  ב -מד, א  .8
    ַמְתִניִתין

ּה  ּה ִעמָּ תָּ יָרה ּבִ ּיְ ְתּגַ ּנִ ּיֹוֶרת ׁשֶ ָתה ,ַהּגִ ֶחֶנק,      - ְוִזיּנְ   ֲהֵרי זֹו ּבְ
ית    :ֵאין ָלּה  ַתח ּבֵ    ,ָהָאבלֹא ּפֶ

  .  ְולֹא ֵמָאה ֶסַלע
  

ּלֹ  הָהְיָתה הֹוָרָתּה ׁשֶ ָ ְקדּוׁשּ ה ְוֵליָדָתּה ּבִ ָ ְקדּוׁשּ ְסִקיָלה    -  א ּבִ     ,ֲהֵרי זֹו ּבִ
ית ָהָאב    :ְוֵאין ָלּה  ַתח ּבֵ    ,לֹא ּפֶ

  .  ְולֹא ֵמָאה ֶסַלע
  

ה ָהְיָתה ָ ְקדּוׁשּ ָבֶריָה  - הֹוָרָתּה ְוֵליָדָתּה ּבִ ָרֵאל ְלָכל ּדְ ַבת ִיׂשְ   .  ֲהֵרי ִהיא ּכְ
  

ית ָהָאב,   ,ֵיׁש ָלּה ָאב ַתח ּבֵ   ְוֵאין ָלּה ּפֶ
ית ָהָאב ַתח ּבֵ ְסִקיָלה,      -  ְוֵאין ָלּה ָאב ,ֵיׁש ָלּה ּפֶ   ֲהֵרי זֹו ּבִ

ית  :לֹא ֶנֱאַמר ַתח ּבֵ    ,, כא)(דברים כב 6" ָאִביהָ "ּפֶ
א ְלִמְצָוה   .ֶאּלָ

  

    ְּגָמָרא  מד,ב   
י   ?  ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ

  
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

  , (דברים כב, כא) "ָוֵמָתה" ָאַמר ְקָרא:ּדְ 
ּלֹ  הְלַרּבֹות הֹוָרָתּה ׁשֶ ָ ְקדּוׁשּ ה ְוֵליָדָתּה ּבִ ָ ְקדּוׁשּ   .  א ּבִ

  
    ,ַנִמי ִניְלֵקי - ִמיְלָקא    ,ִאי ָהִכי

ם - ּוֵמָאה ֶסַלע ּלֵ   !  ַנִמי ְלׁשַ
  

   ,"ָוֵמָתה" :ָאַמר ְקָרא
ָתה   .  ְולֹא ִלְקָנס ,ְלִמיָתה ִנְתַרּבְ

  
ה :ְוֵאיָמא ָ ְקדּוׁשּ     !ְלַרּבֹות הֹוָרָתּה ְוֵליָדָתּה ּבִ

  
ְרֵאִלית ַמַעְלְייָתא ִהיא - ַהִהיא   .  ִיׂשְ

  
ּלֹ  :ְוֵאיָמא הְלַרּבֹות הֹוָרָתּה ְוֵליָדָתּה ׁשֶ ָ ְקדּוׁשּ   !  א ּבִ

  
ן ָרֵאל" ,ִאם ּכֵ ִיׂשְ     ַמאי ַאֲהֵני ֵליּה? "ּבְ

   

 
ָתה ְנָבָלה בְּ  6 י ָעׂשְ ֲאָבִנים ָוֵמָתה כִּ י ִעיָרּה ּבָ ית ָאִביָה ּוְסָקלּוָה ַאְנׁשֵ ַתח ּבֵ ֲעָר ֶאל ּפֶ ית ָאִביָה ּוִבַעְרּתָ ָהָרע ְוהֹוִציאּו ֶאת ַהנַּ ָרֵאל ִלְזנֹות ּבֵ ךָ ִיׂשְ ְרּבֶ     ִמּקִ

 מסורת הש"ס. גירסת וילא: אב 

 רש"י
 מתי' 
  באירוסין והיא ערה:. וזיתה

. ואפי' תגיירה הרי זו בחק
פחותה מבת ג' שים דבחזקת 
בתולה היא דכי כתיבא סקילה 
בערה המאורסה בישראל 
כתיבא דכתיב כי עשתה בלה 

  בישראל:
. א''צ אין לה לא פתח בית אביה

  להוציאה אל פתח בית אביה:
. אם מצא בעל ולא מאה סלע

שקרן ועדיו זוממין דכולה פרשה 
  בישראל כתיבא:
. בגמרא יליף הרי זו בסקילה

  לה:
הרי היא כבת ישראל לכל 

. ויש לה פתח בית אב דבריה
  ומאה סלעים:

. יש לה אב ואין לה פתח בית אב
כגון שאין לו בית ובישראלית 

 קמיירי: 
 

 גמ' 
. שהורתה שלא מא הי מילי

תה בקדושה בקדושה וליד
  בסקילה:

. וסקלוה כל אשי עירה ומתה
באבים ומתה והאי ומתה קרא 

  יתירא הוא:
. כי עשתה בלה בישראל

 בישראל:
 



13  ""ַנֲעָרה ֶׁשִּנְתַּפְּתָתה – מסכת כתובות פרק ד' 

  מד, ב  .9
ר ֲחִניָנאָאַמר  י יֹוֵסי ּבַ   : ַרּבִ

תֹוָמה  ם ַרע ַעל ַהּיְ טּור,   - ַהּמֹוִציא ׁשֵ   ּפָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֲעָרה"ׁשֶ    ,(דברים כב, יט) 7"ְוָנְתנּו ַלֲאִבי ַהנַּ
ָרט ָלזֹו  ֵאין ָלּה ָאבּפְ   .  ׁשֶ

  
ר ָאִביןְמִתיב  י יֹוֵסי ּבַ יָמא ַרּבִ ר ְזִביָדא, ְוִאיתֵּ י יֹוֵסי ּבַ     :ַרּבִ

  ,  (שמות כב, טז) 8ִאם ָמֵאן ְיָמֵאן ָאִביָה""וְ "
  ְלַרּבֹות ְיתֹוָמה ִלְקָנס,  

ְבֵרי  ִליִליּדִ י יֹוֵסי ַהּגְ   !  "ַרּבִ
  

  ְוהּוא ְמָפֵרק ָלּה:   ,הּוא מֹוִתיב ָלּה 
ָמה ְך ִנְתַיתְּ ָבא ָעֶליָה ְוַאַחר ּכָ   .  ּבְ

  
   :ָאַמר ָרָבא
יב   .  ַחּיָ

  
אי   ? ִמּמַ

  
ָתֵני     : ַאִמיִמּדְ

ָרֵאל "" תּוַלת ִיׂשְ     ,"ּבְ
ִרים תּוַלת ּגֵ   .  "ְולֹא ּבְ
ָלָמא ׁשְ ָרֵאל  :ִאי ָאְמַרתְּ ּבִ ִיׂשְ ְווָנא ּבְ י ַהאי ּגַ יבּכִ ִרים,    - ִמיַחּיַ ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלַמעּוֵטי ּגֵ   ַהְיינּו ּדְ

א ִאי ָאְמַרתְּ  טּור :ֶאּלָ ְווָנא ּפָ ַהאי ּגַ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ טּור - ּבְ ָרֵאל ּפָ ִיׂשְ א ּבְ תָּ ֲעָיא?! ,ָהׁשְ ֵגִרים ִמיּבָ   ּבְ
   

 
7  ָ ָרֵאל ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאׁשּ תּוַלת ִיׂשְ ם ָרע ַעל ּבְ י הֹוִציא ׁשֵ ֲעָרה כִּ ל ָיָמיוְוָעְנׁשּו אֹתֹו ֵמָאה ֶכֶסף ְוָנְתנּו ַלֲאִבי ַהנַּ ָחּה כָּ לְּ     ה לֹא יּוַכל ְלׁשַ
ֶס  8 ּה לֹו כֶּ תּולֹתִאם ָמֵאן ְיָמֵאן ָאִביָה ְלִתּתָ מַֹהר ַהּבְ קֹל כְּ     ף ִיׁשְ

 רש"י
. במפתה הכתוב מדבר מאן ימאן

ואם ימאן וכתב  דמצי למיכתב
ואם מאן ימאן בין אביה קיים 
וממאן בין שאין אביה קיים 
והיא ממאת אלמא אע''ג 
דכתיב באוס ותן לאבי הערה 
ואוס ומפתה מהדדי גמירי 
מיחייב קס איתומה וכי תימא 
שאי הכא דרבי רחמא [אבל 
לגבי מוציא ש''ר לא אתרבאי] 
הכא מי לאו יתומה משמע 

ין היא ובין אביה מריבוי אלא דב
יכולין לעכב כדאמרין באלו 
ערות (לעיל דף לט:) ויתומה לא 
אתרבאי הכא אלא דסבירא ליה 
לתא דאביה דקאמר קרא לאו 
למעוטי יתומה אלא למימרא 
דקסה לאביה ולא לעצמה והוא 
הדין לאביה האמור במוציא שם 

  רע:
. הא יתומה הוא מותיב כו'

  דקאמר תא:
. 'כ תיתמהבבא עליה ואח'

ולעולם אבי הערה למעוטי 
יתומה בין בקס בין בהוצאת 

  שם רע:
. המוציא שם רע רבא אמר חייב

  על היתומה:
מדתי אמי כי הוציא שם רע על 

. בתולת ישראל ולא בתולת גרים
והא בתולת גרים יתומה היא 
דרחמא אפקריה לזרעיה 
דמצרי כשל חמור דכתיב 
(יחזקאל כג) וזרמת סוסים 

רמתם והוא לשון שכבת זרע ז
הזורם כזרם מים ואצטריך קרא 

 למעוטי אי אמרת בשלמא כו':
 



14     ְּגָמָרא ְסדּוָרה 

  מד, ב  .10
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

ה  ַטּנָ ם ַרע ַעל ַהּקְ טּור,   -ַהּמֹוִציא ׁשֵ   ּפָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֲעָרה"ׁשֶ    ,(דברים כב, יט) 9"ְוָנְתנּו ַלֲאִבי ַהנַּ
תּוב "ַנֲעָרה" ר ַהּכָ ּבֵ   .  ָמֵלא ּדִ

  
ר  ַמְתִקיף ָלּה  אַרב ַאָחא ּבַ   :  ַאּבָ

ּה  ְכִתיב ּבָ ֲעָרה" :ַטֲעָמא ּדִ   ,  "ַהנַּ
ה? :ֲהָוה ָאִמיָנא  - ָהא ָלאו ָהִכי    !  ֲאִפיּלּו ְקַטּנָ

ִתיב ֲעָרה    :ָהא ּכְ ה לֹא ִנְמְצאּו ְבתּוִלים ַלנַּ ָבר ַהּזֶ   .  "ְוִאם ֱאֶמת ָהָיה ַהּדָ
ית ָאִביָה  ַתח ּבֵ ֲעָרה ֶאל ּפֶ    ,כא)- (דברים כב, כ 10ּוְסָקלּוָה"ְוהֹוִציאּו ֶאת ַהנַּ

ה ין ִהיא  - ּוְקַטּנָ ת עֹוָנׁשִ   !  ָלאו ּבַ
  

א אן :ֶאּלָ   ,  "ַנֲעָרה" - ּכָ
ֱאַמר ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ָמע. - "ַנֲעָר"  :ָהא ּכָ ַמׁשְ ה ּבְ   ֲאִפיּלּו ְקַטּנָ

   

 
9  ָ ָרֵאל ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאׁשּ תּוַלת ִיׂשְ ם ָרע ַעל ּבְ י הֹוִציא ׁשֵ ֲעָרה כִּ ל ָיָמיוְוָעְנׁשּו אֹתֹו ֵמָאה ֶכֶסף ְוָנְתנּו ַלֲאִבי ַהנַּ ָחּה כָּ לְּ     ה לֹא יּוַכל ְלׁשַ

ֲעָר  ככככ 10 ה לֹא ִנְמְצאּו ְבתּוִלים ַלנַּ ָבר ַהּזֶ ָתה  כא כא כא כא     ה  ְוִאם ֱאֶמת ָהָיה ַהּדָ י ָעׂשְ ֲאָבִנים ָוֵמָתה כִּ י ִעיָרּה ּבָ ית ָאִביָה ּוְסָקלּוָה ַאְנׁשֵ ַתח ּבֵ ֲעָרה ֶאל ּפֶ ְוהֹוִציאּו ֶאת ַהנַּ
ךָ ְנָבָלה  ְרּבֶ ית ָאִביָה ּוִבַעְרּתָ ָהָרע ִמּקִ ָרֵאל ִלְזנֹות ּבֵ ִיׂשְ   ּבְ

 רש"י
. בכל ערה מלא דבר הכתוב

מקום כתיב ער וכאן כתיב ערה 
  להוציא את הקטה:מלא 

. אלא האי אלא כאן ערה כו'
דכתיב מלא לא ללמד על עצמו 
בא ולהוציא את הקטה דבלאו 
הך דרשא אמעיטא לה קטה 
כדאמרין דלאו בת עושין אלא 
ללמד בא על כל ערה שבתורה 
שכתובין חסר לומר שאף 
הקטה במשמע והכי יליף כאן 
ערה כאן שאי אפשר בקטה 

למדת שכל מקום כתיב מלא הא 
שכתב חסר אף הקטה במשמע 

 כגון באוס ומפתה:
 



15  ""ַנֲעָרה ֶׁשִּנְתַּפְּתָתה – מסכת כתובות פרק ד' 

  ב מה,  - מד, ב  .11
ֵני  יָלאתָּ   :  ׁשֵ

ַנֲעָרה: " לֹׁש ִמּדֹות ּבְ   ׁשָ
ֵבית ָאִביָה   מה,א  ָתה ּבְ יּנְ ּזִ ֵבית ָחִמיָה ׁשֶ אּו ָלּה ֵעִדים ּבְ ית ָאִביָה,  ̂  -  ּבָ ַתח ּבֵ   סֹוְקִלין אֹוָתּה ַעל ּפֶ

ם ְלתֶּ יּדַ ּגִ יּדּוִלים ׁשֶ לֹוַמר: ְראּו ּגִ   .  ּכְ
ֵבית ָא  ָתה ּבְ יּנְ ּזִ ֵבית ָאִביָה ׁשֶ אּו ָלּה ֵעִדים ּבְ ַער ָהִעיר - ִביָה ּבָ ַתח ׁשַ   .  סֹוְקִלין אֹוָתּה ַעל ּפֶ

ְגָרה ֶחֶנק -  ָסְרָחה ּוְלַבּסֹוף ּבָ יּדֹון ּבְ   .  "תִּ
  

י ּגּוָפא :ְלֵמיְמָרא ּנֵ תַּ ִאׁשְ ָכל ֵהיָכא ּדְ י ְקָטָלא - ּדְ ּנֵ תַּ     .ִאיׁשְ
  ּוְרִמיְנִהי:  

ָתה" יּנְ ּזִ    ,ַנֲעָרה ַהְמאֹוָרָסה ׁשֶ
ם ַרע ְגָרה הֹוִציא ָעֶליָה ׁשֵ ּבָ ֶ     ,ֵאינֹו לֹוֶקה   - הּוא    :ּוִמׁשּ

  ְוֵאינֹו נֹוֵתן ֵמָאה ֶסַלע,  
   ,ִהיא

ִקיָלה - ְוזֹוְמֶמיָה  יִמין ְלֵבית ַהסְּ   !  "ַמְקּדִ
  

ְך? "ִהיא ְוזֹוְמֶמיָה " ְעתָּ   !  ָסְלָקא ּדַ
  

א    ,אֹו ִהיא  : ֶאּלָ
ִקיָלה - אֹו זֹוְמֶמיָה  יִמין ְלֵבית ַהּסְ   .  ַמְקּדִ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ם ַרע" ? "מֹוִציא ׁשֵ   !  ָקָאְמַרתְּ
ם ַרע אֵני מֹוִציא ׁשֵ ִחיּדּוׁש הּוא,   ,ׁשָ   ּדְ

ָעְלָמא ה ְולֹא ִנְבֲעָלה ּבְ ָהא ִנְכְנָסה ַלחּוּפָ ָתה ,ּדְ ֶחֶנק,   -  ְוִזיּנְ   ּבְ
ם ַרע ְסִקיָלה  - ְוִאיּלּו מֹוִציא ׁשֵ     .ּבִ

  
ַע ָאַמר ֵליּה  ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ   :  ָרָבאלְ  ַרב הּוָנא ּבְ

ְלָמא ית ַרֲחָמָנא   :ּדִ י ַחּדֵ י ּגּוָפא,    - ּכִ ּנֵ תַּ לֹא ִאיׁשְ   ֵהיָכא ּדְ
י ּגּוָפא ּנֵ תַּ ִאיׁשְ ית ַרֲחָמָנא  - ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ   ! לֹא ַחּדֵ

  
א ָאַמר  ר ֶאּלָ   : ִיְצָחקַרב ַנְחָמן ּבַ

י ּנֵ תַּ י ולֹא ִאיׁשְ ּנֵ תַּ ֵאי ִהיא,   -  ִאיׁשְ ּנָ   תַּ
ְתַנן:     ּדִ

ּלֹ " ֶהְדיֹוטֹות  - ְוִנְתַמּנוּ  ,א ִנְתַמּנוּ ָחְטאּו ַעד ׁשֶ   .  ֲהֵרי ֵהן ּכְ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:   ַרּבִ

ּלֹ   ִאם נֹוַדע ָלֶהם   יִבים,   - א ִנְתַמּנוּ ַעד ׁשֶ   ַחּיָ
ְתַמּנוּ  ּנִ ֶ טּוִרים -  ִמׁשּ     ."ּפְ

  
ְמִעיַנן ֵליּה לְ  רֵאימוּ   מה,ב   ׁשָ ְמעֹוןּדְ י ׁשִ ַתר ְיִדיָעה,   - ַרּבִ   ַאף ּבָ

ַתר ֲחָטָאה ַתר ְיִדיָעה ְולֹא ָאֵזיל ּבָ ָאֵזיל ּבָ ְמַעתְּ ֵליּה? -  ּדְ   ! ִמי ׁשָ
ן אֵליְ  ,ִאם ּכֵ תָּ ָהׁשְ י ּדְ ן ּכִ ר - ָמׁשּוַח   :יֵתי ָקְרּבָ    ,ּפָ

יא ִעיר - ְוָנׂשִ   ! ׂשָ
  

י יֹוָחָנןָהָאַמר ֵליּה  א:    ַרּבִ ּנָ   ַלתַּ
ֵני ְסִקיָלה :תְּ יּדֹון ּבִ   .  תִּ

  
אי   ? ְוַאּמַ

  !  ָאַמר ַרֲחָמָנא, ְוָהא ּבֹוֶגֶרת ִהיא "ַנֲעָרה ַהְמאֹוָרָסה"
  

י ֶאיְלָעאָאַמר    :  ַרּבִ
ֲעָרה"ָאַמר ְקָרא:    , "ַהנַּ

ֲעָרה  ָברַהּנַ ָהְיָתה ּכְ   .  ׁשֶ
  

י ֲחַנְנָיאָאַמר ֵליּה  י ֶאיְלָעאלְ   ַרּבִ   :  ַרּבִ
    ,ַנִמי ִליְלֵקי - ִמיְלָקא  ,  ִאי ָהִכי

 רש"י
  . במיתת ערה המאורסה:שלש מדות

. לאחר באו לה עדים בבית חמיה
  שיסת:

 . באירוסין: שזיתה בבית אביה
. סוקלין אותה על פתח בית אביה

דהכי כתיב והוציאו את הערה אל 
פתח בית אביה והאי בבאו עדים בבית 
חמיה כתיב דהא במוציא שם רע כתיב 
דמפרש ביה קרא ואקרב אליה אלמא 

  כשיסת:
. כלומר מבית ראו גידולים שגידלתם

  זה יצאת הבלה שבו זיתה:
. קודם באו לה עדים בבית אביה

  ששאת:
. דכתיב כי סוקלין אותה על שער העיר

יהיה ערה בתולה מאורסה וגו' 
והוצאתם את שיהם אל שער העיר 

  ההיא:
. כי היכי דאילו זאי תידון בחק

השתא לאו סקילה איכא אלא חק 
דכי כתיב סקילה בזיתה ערה כתיב 
 שאמר כי יהיה ערה בתולה וגו'
השתא מי בחק דכיון דאשתי גופא 
בין חטא להעמדה בדין אשתי קטלא 

  לכדהשתא:
. שכסה משבגרה הוציא עליה שם רע

  ולא מצא לה בתולים ובא לב''ד:
  . אם כיחש:הוא איו לוקה

. דכי כתיב ויסרו ואיו ותן מאה סלע
אותו מלקות ועשו אותו ממון בערה 

לו כתיב וזה עקימת שפתיו גורמין 
ליעש כדמתרץ לקמן ועקימת שפתיו 

  בבוגרת הואי:
  . אם אמת היה:היא

. עדים שהיו מעידים על וזוממיה
  זותה ומצאו זוממין:

. כלומר מקדימין לבית הסקילה
ישכימו בבוקר לשם כי אין להם ס 

  והמלטה מן המיתה הזאת:
. אם אמת היה אין היא וזוממיה ס''ד

  שקר:
  אמת:. אם אלא או היא

  . אם שקר:או זוממיה
. אלמא אע''ג דאשתי לבית הסקילה

גופא ואילו זאי השתא בת חק היא 
  לא אמרין אישתי קטלא:
. לאותובי מוציא שם רע קאמרת

אסרחה ולבסוף בגרה דתי תא 
  דאיירי בבאו לה עדים בבית אביה:

. מיתה הבאה על ידי הוצאת שם שאי
  רע דבעל מששאת:

. ולא אמרין בה דמשום דחידוש הוא
דאישתי דיא דאי זאי השתא בת 
חק היא ימא אישתי קטלא דהך 

  דזאי בערות:
דהא כסה לחופה ולא בעלה בעלמא 

. ותדע דהא בלא וזיתה בחק כו'
בגרה מי [בלא] הוצאת שם רע ואפי' 

י דיא הוא דאילו זאי בערות אשת
השתא חק הוא דאיכא הואיל וכסה 
לחופה אע''פ שלא בעלה כדתיא 
[לקמן] (דף מח:) ערה ולא בוגרת 
בתולה ולא בעולה מאורסה ולא 
שואה מאי לא שואה אי ימא שואה 
ממש הייו ולא בעולה אלא לאו כסה 
לחופה ולא בעלה אלמא אילו זאי 

  השתא בת חק היא:
. עליה השתא ואילו מוציא שם רע

וזאי קודם כיסה לחופה בסקילה 
אלמא בהוצאת שם רע לא אמרין 
דמשום דאישתי דיא אילו זאי 
השתא לישתי קטלא הבא ע''י זות 
דמעיקרא והילכך כי בגרה מי ויסת 
לא אמרין במוציא שם רע דמשום 
דאישתי דיא דהשתא אישתי קטלא 

  דמעיקרא:
 
 אבה ודמעב י"שר ךשמה
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םַנִמי   - ּוֵמָאה ֶסַלע ּלֵ   !  ִליׁשַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
א ְעתָּ   .  ַרֲחָמָנא ִניְצַלן ֵמַהאי ּדַ

  
ה,   ַרּבָ   ַאּדְ

יָדךְ  א ּדִ ְעתָּ   !  ַרֲחָמָנא ִניְצַלן ִמּדַ
  
  ? ַטֲעָמא ַמאיוְ 
  

ר ָאִביןָאַמר  י ִיְצָחק ּבַ יָמא ַרּבִ א, ְוִאיתֵּ ר ַאּבָ י ִיְצָחק ּבַ   :ַרּבִ
ְרמּו ָלּה,   -זֹו  יָה ּגָ   ַמֲעׂשֶ

ְרמּו לוֹ  - ְוֶזה ָפָתיו ּגָ   .  ֲעִקיַמת ׂשְ
  
ְרמּו ָלּה  - זוֹ " יָה ּגָ ִהיא ְזַנאי"ַמֲעׂשֶ ׁשֶ   ַנֲעָרה ְזַנאי,   - , ּכְ
ְרמּו לוֹ  - ְוֶזה" ָפָתיו ּגָ יב  ,  "ֲעִקיַמת ׂשְ א,    ?ֵאיַמת ָקא ִמיַחּיַ ְעתָּ   ַהִהיא ׁשַ

א ְעתָּ   .  ּבֹוֶגֶרת ֲהַואי  - ְוַהִהיא ׁשַ
   

 רש"י
. כלומר הא ראייה א כי חדיתודלמ

דמייתין מסתם מוציא ש''ר לכאן 
לאו ראייה היא לכאן דהתם הוא 
דאף על גב דאישתי דיא דאילו 
זאי השתא לא אישתי קטלא דהא 
דזאי מעיקרא משום דלא אישתי 
גופא הוא וחידוש שחידשה תורה 
באישתי דיא חדית באישתי גופא 

פא לא חדית אבל בגרה אישתי גו
היא ואי בבאו לה עדים בבית אביה 
אית לך למימר סרחה ולבסוף בגרה 
בחק במוציא שם רע מי משבגרה 

  הוה ליה למיתי חק:
. הא אלא אמר רב חמן בר יצחק

דתי שילא תידון בחק הואיל 
ואישתי גופא אישתי קטלא ותיא 
אחריתא בסקילה ואע''ג דאישתי 

  א:גופא לא אישתי קטלא תאי הי
. אי אמרין אישתי ולא אישתי

אישתי קטלא או לא אישתי קטלא 
  תאי היא:

. שיא ומשוח חטאו עד שלא תמו
שאין קרבם כשל יחיד שהשיא 

  מביא שעיר ומשוח מביא פר:
. בכשבה ושעירה הרי הן כהדיוטות

שאע''פ ששתה גופם לא שתה 
  קרבם:

. דהוה אם ודע להם עד שלא תמו
ה ידיעה וחטאה בחד גופא חייבין לי

  כהדיוטות:
. דהוה ליה חטאה בשעת משתמו

קרבן יחיד וידיעה בשעת קרבן 
  שיא:

. לגמרי אלמא דמשום פטורין
 דאישתי גופא אישתי קרבן: 

. כלומר אימור דשמעין ליה כו'
ליכא למ''ד הכא אישתי קרבן 
משום שיויא דגופא מדלא מחייב 

הם משתמו להו ר''ש לודע ל
לאיתויי כדהשתא אלא פטורין 
לגמרי קאמר וטעמא דידיה משום 

  דבעי ידיעה וחטאה בחד גופה:
. כלומר שעת דאזיל אף בתר ידיעה

החטא מחייבתו כשבה ושעת ידיעה 
מחייבתו שעיר לפיכך אין כאן אחד 

  מכל הקרבות שחייבתו תורה:
  . דשיוי הגוף:דאזיל בתר ידיעה
. כי ההיא דתי אהולא אזיל בתר חט

  שילא תידון בחק מי שמעת ליה:
. דהכי שמעת ליה לייתי כי אם כן

  השתא:
  . שיוייא הוא:האמר ליה כו'

  . דתא קמיה להא דתי שילא:לתא
. והוציאו את הערה ולא הערה

  כתב והוציאוה:
 . ואע''פ שאיה עכשיו:שהיתה כבר

. כיחד רחמא יצלן מהאי דעתא
ממו טעמו של דבר מפי שתלוי 
בהבת הלב כדמפרש לקמן זו 

 מעשיה גרמו לה כו':
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  מה, ב  .12
ַנן:   נּו ַרּבָ   תָּ

ָתה" יּנְ ּזִ ית ָאִביה - ַנֲעָרה ַהְמאֹוָרָסה ׁשֶ ַתח ּבֵ   .  סֹוְקִלין אֹוָתּה ַעל ּפֶ
ית ָהָאב ַתח ּבֵ ַער ָהִעיר ַהִהיא,  סֹוְקִלין - ֵאין ָלּה ּפֶ ַתח ׁשַ   אֹוָתּה ַעל ּפֶ

ּה ּגֹוִים רּוּבָ ין  -  ּוְבִעיר ׁשֶ ית ּדִ ַתח ּבֵ   .  סֹוְקִלין אֹוָתּה ַעל ּפֶ
  

ה אֹוֵמר:  ָבר ַאתָּ ּדָ ּיֹוֵצא ּבַ   ּכַ
ָעַבד ּבֹו,      - ָהעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ַער ׁשֶ   סֹוְקִלין אֹותֹו ַעל ׁשַ

ּה ּגֹויִ  רּוּבָ ין -  םּוְבִעיר ׁשֶ ית ּדִ ַתח ּבֵ   . "סֹוְקִלין אֹותֹו ַעל ּפֶ
   

י   ?  ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ַנן:   ָתנּו ַרּבָ   ּדְ
ָעֶריָך" " ָעַבד ּבוֹ  - )ה(דברים יז,  11"ׁשְ ַער ׁשֶ   .  ֶזה ׁשַ

ה אֹוֵמר ָעַבד ּבוֹ  :ַאתָּ ַער ׁשֶ יּדֹון ּבוֹ  ,ׁשַ ּנִ ַער ׁשֶ א ׁשַ   ?  אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ
ָעֶריָך" :ֶנֱאַמר ה "ׁשְ     ,ְלַמטָּ

ָעֶריָך"  :ְוֶנֱאַמר   ,  (דברים יז, ב) ְלַמְעָלה 12"ׁשְ
ָעֶריָך" ַמה  ָעַבד ּבֹו,   - ָהָאמּור ְלַמְעָלה "ׁשְ ַער ׁשֶ   ׁשַ
ָעֶריָך"ַאף  ה "ׁשְ ָעַבד ּבוֹ  -  ָהָאמּור ְלַמטָּ ַער ׁשֶ   .  ׁשַ
ָב    ר ַאֵחר:  ּדָ

ָעֶריָך"  ֲעֵרי גּ   - "ׁשְ   .  "ֹוִיםְולֹא ׁשַ
  

ָעֶריָך" ַהאי יּה  -  "ׁשְ יְקתֵּ   !  ָהא ַאּפִ
  

ן ַער",  :ֵליָמא ְקָרא ,ִאם ּכֵ   "ׁשַ
ָעֶריָך" ַמאי    ?  "ׁשְ

י ְרתֵּ ּה תַּ ַמע ִמיּנָ   . ׁשְ
   

ַחן ּכַ   ֲעבֹוָדה ָזָרה,   ַאׁשְ
  ?  ְמָנא ָלן -ַנֲעָרה ַהְמאֹוָרָסה 

  
הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ
ַתח" ָגַמר  ַתח" ִמ  13"ּפֶ     ,(במדבר ד, כו) 14"ּפֶ

ַ ִמ  ַתח""פֶ וּ      ,ַער""ׁשּ
ַער"וְ  ְ ִמ  "ׁשַ   .  ָעֶריָך""ׁשּ

   

 
ָעֶריָך ֶאת ָהִאיׁש אוֹ  11 ה ֶאל ׁשְ ָבר ָהָרע ַהּזֶ ר ָעׂשּו ֶאת ַהּדָ ה ַהִהוא ֲאׁשֶ ָ ֲאָבִנים ָוֵמתוּ  ְוהֹוֵצאָת ֶאת ָהִאיׁש ַההּוא אֹו ֶאת ָהִאׁשּ ם ּבָ ה ּוְסַקְלּתָ ָ     ֶאת ָהִאׁשּ
י ִיּמָ  12 ר כִּ ָעֶריָך ֲאׁשֶ ַאַחד ׁשְ ָך ּבְ ֵעיֵני  ה'ֵצא ְבִקְרּבְ ה ֶאת ָהַרע ּבְ ר ַיֲעׂשֶ ה ֲאׁשֶ ָ ִריתֹו   ה'ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך ִאיׁש אֹו ִאׁשּ   ֱאלֶֹהיָך ַלֲעֹבר ּבְ
ֲאָבִנים ָוֵמָתה כִּ  13 י ִעיָרּה ּבָ ית ָאִביָה ּוְסָקלּוָה ַאְנׁשֵ ַתח ּבֵ ֲעָר ֶאל ּפֶ ָך  ְוהֹוִציאּו ֶאת ַהנַּ ְרּבֶ ית ָאִביָה ּוִבַעְרּתָ ָהָרע ִמּקִ ָרֵאל ִלְזנֹות ּבֵ ִיׂשְ ָתה ְנָבָלה ּבְ   י ָעׂשְ
ַח ָסִביב ְוֵאת ֵמיְתֵריֶהם  14 ְזּבֵ ן ְוַעל ַהּמִ כָּ ׁשְ ר ַעל ַהּמִ ַער ֶהָחֵצר ֲאׁשֶ ַתח ׁשַ ל ְוֵאת ַקְלֵעי ֶהָחֵצר ְוֶאת ָמַסְך ּפֶ ֵלי ֲעבָֹדָתם ְוֵאת כָּ ל כְּ ה ָלֶהם ְוֶאת כָּ ר ֵיָעׂשֶ ֲאׁשֶ

  ְוָעָבדּו 

 רש"י
. אם באו על פתח בית אביה

  עדים משיסת:
. על שער העיר שעבד בה

  ואפי' ידון בעיר אחרת:
. כי ימצא שעריך למעלה

בקרבך באחד שעריך וגו' 
דהא ודאי באותו שער שעבד 

  בו עבירה:
. ואמר שעריך למטה

והוצאת את האיש ההוא אל 
  שעריך וגו':

. בעבודת כוכבים שעריך
כתיב (דברים יז) והוצאת 
את האיש ההוא או את 
  האשה ההיא אשר עשו וגו':

גמר פתח מפתח ופתח 
. אסמכתא דרבן משער

בעלמא כתיב הכא אל פתח 
בית אביה וכתיב במשכן 
(במדבר ד) מסך פתח שער 
החצר מה פתח האמור 
במשכן שער עמו אף פתח 
האמור כאן שער עמו והדר 

ער משעריך גמר האי ש
 האמור בעבודת כוכבים:
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  מו, א  - מה, ב  .13
ַנן:   נּו ַרּבָ   תָּ

ם ַרע"     ,לֹוֶקה -  ַהּמֹוִציא ׁשֵ
  .  ְונֹוֵתן ֵמָאה ֶסַלע

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ל ָמקֹום,   - ִלְלקֹות   לֹוֶקה ִמּכָ

ַעל  :ֵמָאה ֶסַלע     , נֹוֵתן  - ּבָ
ַעל   . "ֵאינֹו נֹוֵתן - לֹא ּבָ

   
ְלִגי ן  ָקא ִמיּפַ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ א ּדְ ְפלּוְגתָּ ַנן,   ַיֲעקֹבּבִ   ְוַרּבָ

  ְוָהִכי ָקָאַמר: 
ם ַרע     ,לֹוֶקה  - ַהּמֹוִציא ׁשֵ

ַעל   ,ְונֹוֵתן ֵמָאה ֶסַלע ין ּבָ     ,ּבֵ
ּלֹ  ין ׁשֶ ַנןּבֵ ַרּבָ ַעל, ּכְ   .  א ּבָ

י ְיהּוָדה אֹוֵמר:    ַרּבִ
ל ָמקֹום,   -  ִלְלקֹות    לֹוֶקה ִמּכָ

ַעל    :ֵמָאה ֶסַלע     ,נֹוֵתן - ּבָ
ַעל ן ֵאינֹו נֹוֵתן, כְּ  - לֹא ּבָ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   .  ַיֲעקֹבַרּבִ

  
ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ

ּה  ן   - ּכּוּלָ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ   ,  ַיֲעקֹבּכְ
  ְוָהִכי ָקָאַמר: 

ם ַרע     ,לֹוֶקה  - ַהּמֹוִציא ׁשֵ
ַעלְונֹוֵתן  ּבָ   .  ֵמָאה ֶסַלע, ְוהּוא ׁשֶ

י ְיהּוָדה אֹוֵמר:    ַרּבִ
ל ָמקֹום -  ִלְלקֹות    .  לֹוֶקה ִמּכָ

  
י ְיהּוָדה ל ָמקֹום   - ִלְלקֹות  :ְוָסַבר ַרּבִ     !?לֹוֶקה ִמּכָ

  ְוָהַתְנָיא: 
י ְיהּוָדה" ַעל  אֹוֵמר:  ַרּבִ   לֹוֶקה,   - ּבָ
ַעל                               !  "ֵאינֹו לֹוֶקה - לֹא ּבָ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    :  ַרב ַנְחָמן ּבַ
ַנן ַרּבָ ת ַמְרדּות ִמּדְ   .  לֹוֶקה ַמּכַ

  
א  מו,א  ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ

ַעלַמאי  ָקָתֵני ָהָתם  לֹוֶקה" - "ּבָ     ?ּדְ
  . ָממֹון

  
  ! ?' ַמְלקֹות 'ְלָממֹון  ְוָקֵרי ֵליּה 

   
  ִאין, 

ַנן:     ְוָהא תְּ
י ָעַלי" :ָהאֹוֵמר"   .  נֹוֵתן ֲחִצי ֶעְרּכוֹ  - "ֲחִצי ֶעְרּכִ

י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵלם   .  "לֹוֶקה ְונֹוֵתן ֶעֶרְך ׁשָ

  
אי - "לֹוֶקה"   ? ַאּמַ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ֵלם ֶעֶרְך ׁשָ   .  לֹוֶקה ּבְ

  
  ? ַמאי ַטֲעָמא

  
ֵזיָרה "ֲחִצי ֶעְרּכֹו" ַאּטּו "ֵעֶרְך ֶחְציֹו",     ּגְ

לּוָיה ּבוֹ   - ְציֹו""ֵעֶרְך ֶח וְ  ָמה תְּ ׁשָ ַהּנְ     .  ָהֵוי ֵליּה ֵאֶבר ׁשֶ

 רש"י
. מלקות במוציא שם רע ללקות

  מויסרו אותו:
. בין בעל ובא לב''ד לוקה מ''מ

בעילתו ואמר  והוציא שם רע ע''י
לא מצאתי לבתך בתולים בין לא 
בעל ובא לבית דין ואמר באו לי 
עדים שזיתה בבית אביה והרי 

  היא לפיכם:
פלוגתא דרבי אליעזר בן יעקב 

  . לקמן בשמעתין:ורבן
. דאמרי פרשת מוציא שם כרבן

רע בין בעל בין לא בעל וכתיב 
  ביה ויסרו ועשו:

 . דאמרכר' אליעזר בן יעקב
לקמן לא אמר פרשת מוציא 
שם רע אלא כשבעל הלכך מאה 
סלע לא מחייבין ליה אלא 
כשבעל אבל מלקות דמשום 
אזהרת לא תלך רכיל (ויקרא יט) 
הוא לקי ואפילו לא בעל דהא 
הלך רכיל ואי משום דהוי לאו 
שאין בו מעשה ר' יהודה 
לטעמיה דאמר לאו שאין בו 
מעשה לוקין עליו במסכת מכות 

:) ובשחיטת חולין (דף (דף ד
  פג.):

. כר' אליעזר בן יעקב והוא שבעל
וקסבר תא קמא אליבא דר' 
אליעזר לאו שאין בו מעשה אין 
לוקין עליו ומלקות דמוציא שם 
רע חידוש הוא ומויסרו אותו 
  פקא וההוא קרא כשבעל כתיב:
ר' יהודה אומר ללקות לוקה 

. דמלקות משום מכל מקום
הוא ולאו  אזהרת לא תלך רכיל

  שאין בו מעשה לוקין עליו:
. לוקה אמר רב חמן בר יצחק

מ''מ דקאמר מכת מרדות 
 דרבן: 

. לעולם מלקות רב פפא אמר
ממש ומאי בעל לוקה לא בעל 
איו לוקה דקאמר בהך ברייתא 

  ממון דמאה סלע קאמר:
. לפי שיו דערך קצוב חצי ערכו

 בפרשה לפי השים:
חצי  . דמשמעגזירה חצי ערכו

  ערך שלם שקצוב לו לפי שים:
. עלי והאומר ערך אטו ערך חציו

חציו עלי או ערך ראשי או לבי 
עלי ותן ערך שלם דהוה ליה 
מעריך אבר שהשמה תלויה בו 
וגבי ערכין כתיב (ויקרא כז) 
בערכך פשות שהמעריך אבר 
שהשמה תלויה בו ותן קצבה 

 שתה בו תורה:
 
 
 



19  ""ַנֲעָרה ֶׁשִּנְתַּפְּתָתה – מסכת כתובות פרק ד' 

  מו, א  .14
נּו ַרּבָ    ַנן:  תָּ

    ֶזה ָממֹון, - (דברים כב, יט) 15"ְוָעְנׁשּו אתֹו""
רּו"    .  "ֶזה ַמְלקֹות - (דברים כב, יח) 16"ְוִיסְּ

  
ָלָמא  ׁשְ ְכִתיב:   - "ֶזה ָממֹון - "ְוָעְנׁשּו""ּבִ ֲעָרה""ְוָעְנׁשּו אֹ ּדִ   ,  (דברים כב, יט) תֹו ֵמָאה ֶכֶסף ְוָנְתנּו ַלֲאִבי ַהנַּ

א  רּו""ֶאּלָ   ?  ְמָנַלן - "ֶזה ַמְלקֹות -  "ְוִיסְּ
  

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ
רּו"ָלַמְדנּו  רּו" ִמ  "ִיסְּ    ,(דברים כא, יח) 17"ִיסְּ

רּו"וְ  ן"ִמ  "ִיסְּ     ,(דברים כא, יח) "ּבֶ
ע"   - ן" "בִּ ִמ  ן""בֶ וּ  ן ַהּכֹות ָהָרׁשָ   . (דברים כה, ב) 18"ְוָהָיה ִאם ּבִ
  

   

 
15  ָ ָרֵאל ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאׁשּ תּוַלת ִיׂשְ ם ָרע ַעל ּבְ י הֹוִציא ׁשֵ ֲעָרה כִּ ל ָיָמיו ְוָעְנׁשּו אֹתֹו ֵמָאה ֶכֶסף ְוָנְתנּו ַלֲאִבי ַהנַּ ָחּה כָּ לְּ   ה לֹא יּוַכל ְלׁשַ
רוּ  16   אֹתוֹ  ְוָלְקחּו ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶאת ָהִאיׁש ְוִיסְּ
ַמע ֲא  17 רּו אֹתֹו ְולֹא ִיׁשְ קֹול ָאִביו ּוְבקֹול ִאּמֹו ְוִיסְּ ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ֵאיֶנּנּו ׁשֵֹמַע ּבְ י ִיְהֶיה ְלִאיׁש ּבֵ     ֵליֶהםכִּ
ר  18 ִמְסּפָ ָעתֹו ּבְ ֵדי ִרׁשְ הּו ְלָפָניו כְּ ֵֹפט ְוִהכָּ ילֹו ַהׁשּ ע ְוִהּפִ ן ַהּכֹות ָהָרׁשָ   ְוָהָיה ִאם ּבִ

 רש"י
. כתיב ויסרו מויסרו ויסרו מבן

הכא ויסרו אותו וכתיב גבי 
סורר ומורה ויסרו מה להלן בן 
עמו אף כאן בן עמו והייו ויסרו 
דהכא מויסרו דהתם וההוא 
ויסרו דהתם מבן שעמו 
דלגמריה לבן שעמו על ויסרו 
דהכא והדר יליף בן דאייתין 
הכא מבן והיה אם בן הכות מה 

 התם מלקות אף הכא מלקות:



20     ְּגָמָרא ְסדּוָרה 

  מו, א  .15
ם ַרעַאְזָהָרה לְ    ?  ְמָנַלן  - מֹוִציא ׁשֵ

  
י ֶאְלָעָזר    ָאַמר: ַרּבִ

ֹ ִמ     .(ויקרא יט, טז) 19א ֵתֵלְך ָרִכיל" "ּל
  

י ָנָתן   אֹוֵמר:   ַרּבִ
ַמְרתָּ ִמּכִֹמ  ָבר ָרע" "ְוִנׁשְ   . (דברים כג, י) 20ל ּדָ
  

י ֶאְלָעָזר   ?  ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר ֵמַהאי ,ְוַרּבִ
  

ֵעי ֵליּה לְ  - ַההּוא יכִ ִמיּבָ ן ָיִאיר ְדַרּבִ ְנָחס ּבֶ     ,ּפִ
ַמְרתָּ ִמּכֹ" ָבר ָרע""ְוִנׁשְ   ,  ל ּדָ

אן ָאַמר  ן ָיִאירִמּכָ י ִּפְנָחס ּבֶ   :  ַרּבִ
ּיֹום ְוָיבֹ ְיָלהַאל ְיַהְרֵהר ָאָדם ּבַ ּלַ   . "א ִליֵדי טּוְמָאה ּבַ

   
י ָנָתן   ?  ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר ֵמַהאי ,ְוַרּבִ

  
ּלֹ  - ַההּוא ין ׁשֶ ה ָלֶזהַאְזָהָרה ְלֵבית ּדִ   .  א ְיֵהא ַרְך ָלֶזה ְוָקׁשֶ

   

 
ה  19 ם ֵרֶעָך ֲאִני ְיהֹוָ יָך לֹא ַתֲעמֹד ַעל ּדַ ַעּמֶ   לֹא ֵתֵלְך ָרִכיל ּבְ
ָבר ָרע 20 ַמְרּתָ ִמּכֹל ּדָ י ֵתֵצא ַמֲחֶנה ַעל אְֹיֶביָך ְוִנׁשְ   כִּ

 רש"י
. וכל מקום דבר רעושמרת מכל 

שאמר השמר פן ואל איו אלא 
  לא תעשה:

. במסכת עבודה לכדרבי פחס
זרה: שלא יהרהר ביום ויבא 
לידי טומאה בלילה דסמיך ליה 

  כי יהיה בך איש וגו':
. ורכיל לשון רך לי רך לזה

 תהיה:
 



21  ""ַנֲעָרה ֶׁשִּנְתַּפְּתָתה – מסכת כתובות פרק ד' 

  מו, א  .16
    ,"ּבֹואּו ַוֲהִעידּוִני" :לֹא ָאַמר ְלֵעִדים"

    ,ֵאינֹו לֹוֶקה   -הּוא     :ְוֵהן ְמִעיִדים אֹותֹו ֵמֲאֵליֶהן
  ְוֵאינֹו נֹוֵתן ֵמָאה ְסָלִעים,  

   ,ִהיא
ִקיָלה - ְוזֹוְמֶמיָה  יִמין ְלֵבית ַהסְּ   .  "ַמְקּדִ

  
ְך? "ִהיא ְוזֹוְמֶמיָה " ְעתָּ   !  ָסְלָקא ּדַ
  

א    ,אֹו ִהיא :ֶאּלָ
ִקיָלה - זֹוְמֶמיָה אֹו  יִמין ְלֵבית ַהּסְ   .  ַמְקּדִ

  
לֹא ָאַמר ְלהוּ  - ַטֲעָמא    ,ּדְ

ב   - ָהא ָאַמר ְלהוּ    לֹא ַאְגִריְנהּו,  ּדְ ַאף ַעל ּגַ
י ְיהּוָדה ַרּבִ     ,ְלַאּפּוֵקי ִמּדְ

ַתְנָיא:     ּדְ
י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:   ַרּבִ

ּכֹור ֵעִדים ׂשְ ּיִ יב ַעד ׁשֶ   . "ֵאינֹו ַחּיָ
   

י ְיהּוָדה  ַרּבִ   ?  ַמאי ַטֲעָמא ּדְ
  

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ
יָמה" יָמה" "ׂשִ     ,ָאְתָיא "ׂשִ

ִתיב ָהָכא ָבִרים"  :ּכְ ם ָלּה ֲעִלילֹת ּדְ   ,  (דברים כב, יד) 21"ְוׂשָ
ְך"  :ּוְכִתיב ָהָתם ימּון ָעָליו ֶנׁשֶ    ,(שמות כב, כד)  22"לֹא ְתׁשִ

ן ַהּלָ   ָממֹון,  -  ַמה ּלְ
אןַאף    . ָממֹון - ּכָ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    , ַרב ַנְחָמן ּבַ

ֵני י  ַרב יֹוֵסף ִצידֹוִני ְוֵכן תָּ ן יֹוַחאיּבֵ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
יָמה" יָמה" "ׂשִ   .  ָאְתָיא "ׂשִ

  
ֵעי  י ִיְרְמָיהּבָ   : ַרּבִ

ָכָרן ַקְרַקע  ׂשְ   ?  ַמהוּ  - ּבְ
רּוָטה ֶוה ּפְ ָ ָפחֹות ִמׁשּ   ?  ַמהוּ  - ּבְ

ְפרּוָטה ֵניֶהם ּבִ   ?  ַמהוּ  - ׁשְ
  

ֵעי  יּבָ   : ַרב ַאׁשִ
ם ַרע  ּוִאין ָהִראׁשֹוִנים  הֹוִציא ׁשֵ יׂשּ   ?  ַמהוּ  - ַעל ַהּנִ

ּוֵאי ָאִחיו   ?  ַמהוּ  - ַעל ִנׂשּ
  

ׁשֹוט ִמיָהא ֲחָדא,     ּפְ
י  ַתּנֵ י יֹוָנהּדְ   :  ַרּבִ

ה" " י ָלִאיׁש ַהּזֶ י ָנַתתִּ תִּ   , (דברים כב, טז) 23"ֶאת ּבִ
  .  "ְולֹא ְלָיָבם ,ָלֶזה

   

 
י ָוֶאְקַרב ֵאֶליהָ  21 ה ַהּזֹאת ָלַקְחּתִ ָ ם ָרע ְוָאַמר ֶאת ָהִאׁשּ ָבִרים ְוהֹוִצא ָעֶליָה ׁשֵ ם ָלּה ֲעִלילֹת ּדְ תּוִליםְוׂשָ    ְולֹא ָמָצאִתי ָלּה ּבְ
ךְ  22 ימּון ָעָליו ֶנׁשֶ ה לֹא ְתׂשִ ֹנׁשֶ ְך לֹא ִתְהֶיה לֹו כְּ י ֶאת ֶהָעִני ִעּמָ ְלֶוה ֶאת ַעּמִ ֶסף ּתַ   ִאם כֶּ
ה   23 ָ ה ְלִאׁשּ י ָלִאיׁש ַהּזֶ י ָנַתּתִ ּתִ ֵקִנים ֶאת ּבִ ֲעָרה ֶאל ַהּזְ ָנֶאהָ ְוָאַמר ֲאִבי ַהנַּ ׂשְ   ַוּיִ

 רש"י
. המעידים על לא אמר לעדים

  זותה:
. לרבי יהודה מהו שכרן בקרקע

כיון דמרבית גמר כסף או אוכל 
בעין דהוו מטלטלין כדכתיב 
לעין רבית או דלמא לממון הוא 

  דגמר ג''ש ואפי' מקרקעי:
. כסה שואין הראשויםעל 

ולא הוציא ש''ר וגרשה והחזירה 
ואחר כך מוציא שם רע לא 
מצאתי בתולים לישואין 

  קמאי:
. אין יבם שהוציא שם ולא ליבם

רע על ישואי אחיו בכלל פרשה 
זו לטעון טעת בתולים 

 איפשיטא ליה בעיא בתרייתא:
 



22     ְּגָמָרא ְסדּוָרה 

  מו, א  .17
ַנן: "[  נּו ַרּבָ   תָּ
ם ַרע"     ,לֹוֶקה -  ַהּמֹוִציא ׁשֵ

  ְונֹוֵתן ֵמָאה ֶסַלע.  
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ל ָמקֹום,   - ִלְלקֹות   לֹוֶקה ִמּכָ
ַעל  :ֵמָאה ֶסַלע     , נֹוֵתן  - ּבָ

ַעל   . "ֵאינֹו נֹוֵתן - לֹא ּבָ
  

ְלִגי ן  ָקא ִמיּפַ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ א ּדְ ְפלּוְגתָּ ַנן ַיֲעקֹבּבִ   ]. ..." ְוַרּבָ
  

ַנן    ,ַמאי ַרּבָ
ן  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   ? ַיֲעקֹבּוַמאי ַרּבִ

  
ַתְנָיא:     ּדְ

ם ַרע" יַצד הֹוָצַאת ׁשֵ   ?  ּכֵ
  

תּוִלים" ָך ּבְ לֹוִני, לֹא ָמָצאִתי ְלִבתְּ ין ְוָאַמר: "ּפְ א ְלֵבית ּדִ     , ּבָ
יוִאם ֵיׁש  ְחתָּ ָתה תַּ יּנְ ּזִ ה ָמֶנה  - ֵעִדים ׁשֶ תּוּבָ   .  ֵיׁש ָלּה ּכְ

  
יו" ְחתָּ ָתה תַּ יּנְ ּזִ ה ָמֶנה - ִאם ֵיׁש ֵעִדים ׁשֶ תּוּבָ     !?"ֵיׁש ָלּה ּכְ

ת ְסִקיָלה ִהיא   !  ּבַ
  

יו  ָהִכי ָקָאַמר: ְחתָּ ָתה תַּ יּנְ זִּ ְסִקיָלה,   - ִאם ֵיׁש ֵעִדים ׁשֶ   ּבִ
ָתה  ָראִזיּנְ ה ָמֶנה - ֵמִעיּקָ תּוּבָ   .  ֵיׁש ָלּה ּכְ

  
ם ַרע ם ַרע ֵאינֹו ׁשֵ ֵ ׁשּ     ,לֹוֶקה    - הּוא :ִנְמָצא ׁשֶ

ַעל   ְונֹוֵתן ֵמָאה ֶסַלע,   ין ּבָ     ,ּבֵ
ַעל   .  ּוֵבין לֹא ּבָ

ן ַיֲעקֹב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
א  לּו ֶאּלָ ָבִרים ַהּלָ ַעללֹא ֶנֶאְמרּו ּדְ ּבָ ׁשֶ   .  "ּכְ

  
ן  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ ְכִתיב:   ,ַיֲעקֹבּבִ   , יד)- יג(דברים כב,  24ָוֶאְקַרב ֵאֶליָה" ...  "ּוָבא ֵאֶליהָ ַהְיינּו ּדִ

ַנן א ְלַרּבָ   ?  ָוֶאְקַרב ֵאֶליָה"...  "ּוָבא ֵאֶליהָ ַמאי  ,ֶאּלָ
  

ֲעִלילֹות,   - "ּוָבא ֵאֶליָה"    ּבַ
ְדָבִרים - "ָוֶאְקַרב ֵאֶליָה"    .  ּבִ

  
ן  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ ְכִתיב:   ,ַיֲעקֹבּבִ תּוִלים" ַהְיינּו ּדִ ָך ּבְ   , (דברים כב, יז) 25"לֹא ָמָצאִתי ְלִבתְּ

ַנן א ְלַרּבָ תּוִלים" ַמאי  ,ֶאּלָ ָך ּבְ   ?  "לֹא ָמָצאִתי ְלִבתְּ
  
ָך " ֵרי ּבְ לֹא ָמָצאִתי ְלִבתְּ ׁשְ   .  תּוִלים"ּכָ
  

ן  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ ְכִתיב: ַיֲעקֹבּבִ י" , ַהְיינּו ּדִ תּוֵלי ִבתִּ ה ּבְ   , (דברים כב, יז) "ְוֵאּלֶ
ַנן א ְלַרּבָ י" ַמאי  ,ֶאּלָ תּוֵלי ִבתִּ ה ּבְ   ?  "ְוֵאּלֶ

  
ֵרי ּבְ  ׁשְ ה ּכָ י"תּוֵלי ּבִ "ְוֵאּלֶ   .  תִּ

  
ָלָמא ׁשְ ן  ּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ְכִתיב:   ,ַיֲעקֹבְלַרּבִ ְמָלה"ַהְיינּו ּדִ ִ   , (דברים כב, יז) "ּוָפְרׂשּו ַהׂשּ

ַנן א ְלַרּבָ ְמָלה"ַמאי  ,ֶאּלָ ִ   ?  "ּוָפְרׂשּו ַהׂשּ
  

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ
ְרׁשּו' ם ָלּה  ּפֵ ָ ׂשּ ֶ   .  ַמה ׁשּ

 
ֵנָאּה:   יג יג יג יג   24 ה ּוָבא ֵאֶליָה ּוׂשְ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ י ָוֶאְקַרב ֵאֶליָה ְולֹא ָמצָ יד  יד  יד  יד  כִּ ה ַהּזֹאת ָלַקְחּתִ ָ ם ָרע ְוָאַמר ֶאת ָהִאׁשּ ָבִרים ְוהֹוִצא ָעֶליָה ׁשֵ ם ָלּה ֲעִלילֹת ּדְ אִתי ְוׂשָ

תּוִלים:    ָלּה ּבְ
ם ֲעִלילֹת 25 ה הּוא ׂשָ ְמָלה ִלְפֵני ִזְקֵני ָהִעיר  ְוִהנֵּ ִ י ּוָפְרׂשּו ַהׂשּ תּוֵלי ִבּתִ ה ּבְ תּוִלים ְוֵאלֶּ ָך ּבְ ָבִרים ֵלאמֹר לֹא ָמָצאִתי ְלִבּתְ    ּדְ

 רש"י
זיתה מעיקרא יש לה כתובה 

. קסבר כסה בחזקת מה
בתולה ומצאת בעולה יש לה 

  כתובה מה:
. עדים שיזימו או כשרי בתולים

יכחישו את אלו ויכשירו את 
  בתך לבתולה גמורה:

. עדים המזימין כשרי בתולי בתי
 את עדיו:
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ְדַתְנָיא:     ּכִ

ְמָלה""ּוָפְרׂשּו " ִ   ,  ַהׂשּ
ה ְמָלה ֲחָדׁשָ ׂשִ ָבר ּכְ ל ֶזה ּובֹוְרִרין ֶאת ַהּדָ ל ֶזה ְוֵעִדים ׁשֶ ִאין ֵעִדים ׁשֶ ּבָ ד ׁשֶ   .  ְמַלמֵּ

ן ַיֲעקֹב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְכָתָבן  ָבִרים ּכִ ׁש  - ּדְ ְמָלה ַממָּ   .  "ׂשִ

   



24     ְּגָמָרא ְסדּוָרה 

  ב -מו, א .18
ַלח  ּיֹוֵריׁשָ ר ּגִ ר ַרב ַיֲעקֹב ּבַ י ִיְצָחק ּבַ ֵמיּה ּדְ  ַרּבִ ְ י יֹוָחָנןִמׁשּ   : ַרּבִ

ּלֹ  ב ׁשֶ ּלֹ ַאף ַעל ּגַ ּה ְלִביָאה ׁשֶ ַדְרּכָ יָאה ּכְ ין ּבִ תּוב ּבֵ ק ַהּכָ ִחּלֵ ּה ׁשֶ ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ּה א ָמִצינּו ּבְ ַדְרּכָ     ,ְלַמּכֹות   א ּכְ
ין, וּ    ְלעֹוָנׁשִ

ק ם ַרע ִחּלֵ     :ֲאָבל מֹוִציא ׁשֵ
יב ַעד ּלֹ     ֵאינֹו ַחּיָ ְבעֹול ׁשֶ ּיִ ּה,  ׁשֶ ַדְרּכָ   א ּכְ

ּה  ַדְרּכָ ם ַרע ּכְ   .  ְויֹוִציא ׁשֵ
  

ַמאן   ?  ּכְ
ַנן ַרּבָ ַעל - ִאי ּכְ לֹא ּבָ ב ּדְ   ! ַאף ַעל ּגַ

ן   מו,ב   י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ ֵעיַנן^ - ַיֲעקֹבִאי ּכְ ּה ּבָ ַדְרּכָ   !  ִאיִדי ְוִאיִדי ּכְ
  

ַלח   א ׁשָ ֲהָנאֶאּלָ ֵמיּה ּדְ  ַרב ּכָ ְ י יֹוָחָנןִמׁשּ   :  ַרּבִ
יב ַעד   ּה   ֵאינֹו ַחּיָ ַדְרּכָ ְבעֹול ּכְ ּיִ     ,ׁשֶ

ּה  ְכַדְרּכָ ם ַרע ּבִ   .  ְויֹוִציא ׁשֵ
  

   

 רש"י
. שלא מציו שחלק הכתוב

כתיב שי  משכבי אשה
משכבותיה שוין לכל 

  משפט עריות:
. שאם במוציא שם רע חלק

הביא עדים שבעלה 
ארוסתו שלא כדרכה 
ומצאו זוממין איו ותן 
מאה סלע דלא מצאתי 
בתולים כתיב במקום 

  בתולים:
איו חייב עד שיבעול שלא 
כדרכה ויוציא שם רע 

. כלומר כשבעל בכדרכה
אמרו דברים ובעילתו 

יא שלא כדרכה כי אפילו ה
היכי דלא חלק בשאר 
עושין אבל ביאה של זות 
שהוא מוציא לעז עליה 
צריך שיאמר על ביאה 
 כדרכה ולקמן מפרש לה: 
. אידי ואידי כדרכה בעין

כיון דאמר דברים ככתבן 
היאך אתה קורא לא 
מצאתי לה בתולים אלא 
אם כן אמר בעלתיה 

  כדרכה ומצאתיה בעולה:
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  מז, א   -  מו, ב .19
    ַמְתִניִתין

יָה   ָהָאב  ִקיּדּוׁשֶ ִבּתֹו ּבְ אי ּבְ ֶכֶסף,    :ַזּכַ   ּבְ
ָטר,   ׁשְ   ּבִ
  .  ּוְבִביָאה

אי ְמִציָאָתּה   :ַזּכַ    ,ּבִ
ה ָיֶדיָה    ּוְבַמֲעׂשֵ

  ּוַבֲהָפַרת ְנָדֶריָה, 
ּה,   יטָּ ל ֶאת ּגִ   ּוְמַקּבֵ
ירֹות  יָה ְוֵאינֹו אֹוֵכל ּפֵ ַחּיֶ   .  ּבְ

  
את ֵ ַעל - ִנׂשּ יָה,      ,ָיֵתר ָעָליו ַהּבַ ַחּיֶ ירֹות ּבְ אֹוֵכל ּפֵ   ׁשֶ

יב ְמזֹונֹוֶתיָה     :ְוַחּיָ     ,ּבִ
    ,ּוְבִפְרקֹוָנּה 
    .ּוְקבּוָרָתּה 

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָרֵאל ִיׂשְ ּבְ ֵני ֲחִליִלין - ֲאִפיּלּו ָעִני ׁשֶ ְ   .  ּוְמקֹוֶנֶנת  לֹא ִיְפחֹות ִמׁשּ

  

    ְּגָמָרא
ֶכֶסף"     ."ּבְ
  

  ?  ְמָנַלן
  

  :  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ֶסף"ָאַמר ְקָרא:  ם ֵאין ּכָ   ,  (שמות כא, יא) 26"ְוָיְצָאה ִחנָּ

  ֶסף ְלָאדֹון ֶזה,  ֵאין כֶּ 
ֶסף ְלָאדֹון ַאֵחר,     ְוֵיׁש ּכֶ

  .  ָאִביָה ? ּוַמּנוּ 
  

  !  ְלִדיָדּה  :ְוֵאיָמא
  

יָה  ל ִקיּדּוׁשֶ א, ָאִביָה ְמַקּבֵ תָּ ְכִתיב:    ,ָהׁשְ ה"ּדִ י ָלִאיׁש ַהּזֶ י ָנַתתִּ תִּ    ,(דברים כב, טז) 27"ֶאת ּבִ
א? ְסּפָ ְקָלא ּכַ   !  ִאיִהי ׁשָ

  
י    ְוֵאיָמא: ה ָהֵני ִמיּלֵ ֵלית ָלּה ָיד,    ,ְקַטּנָ   ּדְ

ִאית ָלּה ָיד  ,ֲאָבל ַנֲעָרה ּה  ִאיִהי  - ּדְ ׁש ַנְפׁשָ ַקּדֵ א ,תְּ ְסּפָ קֹול ּכַ ׁשְ   ! ְוִאיִהי תִּ
  

  ָאַמר ְקָרא:  
ית ָאִביָה"  ְנֻעֶריָה ּבֵ   ,  (במדבר ל, יז) 28"ּבִ

ַבח ְנעּוִרים ל ׁשֶ   .  ְלָאִביָה  - ּכָ
  

ָאַמר  א ָהא ּדְ   :  ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאְוֶאּלָ
ת ְלָאִביָה  ה ַהּבַ ֲעׁשֵ ּמַ ִין ׁשֶ   ?  ִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ ּתֹו ְלָאָמה" "ְוִכי ִיְמּכֹׁשֶ   ,  (שמות כא, ז) 29ר ִאיׁש ֶאת ּבִ
ּה  - ָמה ָאָמה ה ָיֶדיָה ְלַרּבָ     ,ַמֲעׂשֵ

ת  ה ָיֶדיָה ְלָאִביָה  - ַאף ּבַ     . ַמֲעׂשֵ
ה ִלי    ?  ָלּמָ

יּפֹוק ֵליּה ִמ  ית ָאִביָה"תֵּ ְנֻעֶריָה ּבֵ   !  "ּבִ
  

א ְכִתיב  - ַההּוא ,ֶאּלָ ֲהָפַרת ְנָדִרים הּוא ּדִ   .  ּבַ
יָמא ּה,   :ְוִכי תֵּ   ֵניַלף ִמיּנָ

 
ֶסף 26 ם ֵאין כָּ ה ָלּה ְוָיְצָאה ִחנָּ ה לֹא ַיֲעׂשֶ ָלׁש ֵאלֶּ   ְוִאם ׁשְ
י ָנַתּתִ  27 ּתִ ֵקִנים ֶאת ּבִ ֲעָרה ֶאל ַהּזְ ָנֶאהָ ְוָאַמר ֲאִבי ַהנַּ ׂשְ ה ַוּיִ ָ ה ְלִאׁשּ   י ָלִאיׁש ַהּזֶ
ית ָאִביהָ  28 ְנֻעֶריָה ּבֵ ין ָאב ְלִבּתֹו ּבִ ּתֹו ּבֵ ין ִאיׁש ְלִאׁשְ ה ּבֵ ה ְיהָֹוה ֶאת מֹׁשֶ ר ִצּוָ ים ֲאׁשֶ ה ַהֻחּקִ   ֵאלֶּ
ֵצאת ָהֲעָבִדים 29 ּתֹו ְלָאָמה לֹא ֵתֵצא כְּ   ְוִכי ִיְמּכֹר ִאיׁש ֶאת ּבִ

 רש"י
 מתי' 

. בקטות זכאי בבתוהאב 
  ובערות:

. שכסף בקידושיה בכסף
  קידושיה שלו:

. שאם קבל שטר אירוסין ובשטר
  עליה הרי זו מקודשת:

. רשאי למוסרה לביאה בביאה
  לשם קידושין:

. אם תגרשה ומקבל את גיטה
מן האירוסין וקודם שבגרה אבל 
בגרה או יסת שוב אין לו רשות 

  בה:
. אם יהואיו אוכל פירות בחי

פלו לה קרקעות בירושה מבית 
אמה אין אביה אוכל פירותיהן 

  אלא עושין לה סגולה:
. אלא אם כן מתה והוא בחייה

  יורשה:
. שהוא זוכה גם יתר עליו הבעל

בכל השויים למעלה ואוכל 
פירות מכסים שפלו לה 

  בירושה משיסת לו:
. אם וחייב במזוותיה ובפרקוה

'ד כדתן שבית שהוא תאי ב'
  במתי':

. דאמרין לקמן בקבורתה
קבורתה תחת כתובתה 
שהכיסה לו מבית אביה והוא 

  יורשה במיתתה:
. להספד משי חלילין

  קלמיל''ש:
 

 גמ' 
. דכסף קידושיה בכסף מלן

  לאביה:
. באמה העבריה כתיב אין כסף

ובקידושין פריך האי מבעי ליה 
  לגופיה:

. בצאתה אין כסף לאדון זה
שותו בסימי ערות כדילפין מר

בקידושין דביוצאה בסימים 
  משתעי קרא:

. אבל יש כסף לאדון אחר
  כשיוצאה מרשותו:

. שאין אדון לבת ישראל ומו אב
אלא אביה חוץ מזה שמכרה 

  לו:
. וקרא כי ואימא לדידה הוי

אתא שהיא  אתא לאשמועין
קית לבעל בקדושי כסף והכי 
תדרשיה אין כסף ביציאה זו 
אבל יש כסף ביציאה אחרת 

  ולעולם דידה הוי:
. דאמרה תורה ואימא הי מילי

  את בתי תתי שבידו תיתה:
. לקדש עצמה קטה דלית לה יד

ואע''ג דגבי מוציא שם רע כתיב 
וההיא ערה הוה דלמא הכי 

טותה קאמר את בתי תתי בק
  ועתה ערה:
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  . ָממֹוָנא ֵמִאיּסּוָרא ָלא ָיְלִפיַנן
יָמא ָנָסא :ְוִכי תֵּ ָנָסא ָלא  - ֵניַלף ִמּקְ     !ָיְלִפיַנןָממֹוָנא ִמּקְ
יָמא ת ּוְפָגם :ְוִכי תֵּ ת ּוְפָגם -  ֵניַלף ִמּבֹוׁשֶ אֵני ּבֹוׁשֶ יּה ּדְ   ,ׁשָ יְך ּבֵ ּיָ     !ָאִביָה ַנִמי ׁשַ

ָרא ּבְ א ִמְסתַּ ְכָווָתּה ָקא ְמַמֵעט :ֶאּלָ ִכי ְמַמֵעט ַרֲחָמָנא, ְיִציָאה ּדִ   .  ּדְ
  

ְמָיא ָהא ְיִציָאה ְלָהא ְיִציָאה:     ְוָהא ָלא ּדָ
י ָאדֹון ּבֵ   ָנְפָקא ָלּה ֵמְרׁשּוֵתיּה ְלַגְמֵרי,   - ָהָתם ּגַ

ָאב  ה - ְיִציָאה ּדְ ָרא ְמִסיָרה ַלחּוּפָ י ִמַחּסְ תִּ   !  ַאּכַ
  
  ֲהָפַרת ְנָדִרים ִמיָהא ָנְפָקא ָלּה ֵמְרׁשּוֵתיּה,  ֵמ 

ְתַנן:     ּדִ
   ,ָאִביָה    – ָסהַנֲעָרה ַהְמאֹוָר "

  . "ּוַבְעָלּה ְמִפיִרין ָלּה ְנָדֶריָה 
  
  
ָטר וִביָאה"   ."ׁשְ
   

  ? ְמָנא ָלן
   

  , (דברים כד, ב) 30"ְוָהְיָתה ְלִאיׁש ַאֵחר" ָאַמר ְקָרא: 
  . ִאיְתקּוׁש ֲהָוויֹות ַלֲהָדֵדי

   
  
ְמִציָאָתּה " אי ּבִ   . "ַזּכַ
  

ּום ֵאיָבה  מז,א     .  ִמׁשּ
  
  
ה ָיֶדיָה " ַמֲעׂשֵ   . "ּבְ
  

  ?  ְמָנַלן
  

ָאַמר    :  ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאּדְ
ת ָלָאב  ה ַהּבַ ֲעׁשֵ ּמַ ִין ׁשֶ   ?  ִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ ּתֹו ְלָאָמה" "ְוִכי ִיְמּכֹׁשֶ   ,  (שמות כא, ז) 31ר ִאיׁש ֶאת ּבִ
ּה  -ָמה ָאָמה  ה ָיֶדיָה ְלַרּבָ     ,ַמֲעׂשֵ

ת  ה ָיֶדיָה ְלָאִביָה  - ַאף ּבַ   .  ַמֲעׂשֵ
  

ה    ְוֵאיָמא: י ְקַטּנָ ן ָלּה,    ,ָהֵני ִמיּלֵ ָמֵצי ְמַזּבַ   ּדְ
ן ָלּה  ,ֲאָבל ַנֲעָרה ָלא ָמֵצי ְמַזּבַ יָדּה ָהווּ  -  ּדְ ה ָיֶדיָה ּדִ   !  ַמֲעׂשֵ

  
ָאִביָה ָהוּו,  ָרא ּדְ ּבְ   ִמְסתַּ

ךְ  ְעתָּ ִאי ָסְלָקא ּדַ ה ָיֶדיָה  :ּדְ ָאִביָה,   - ַמֲעׂשֵ   ָלאו ּדְ
ה  י ֵליּה ַרֲחָמָנא ָלָאב ְלִמיְמְסָרּה ְלחּוּפָ ַזּכֵ א ָהא ּדְ   ?  ֵהיִכי ָמֵצי ָמַסר ָלּה     - ֶאּלָ

ה ָיֶדיָה  ֲעׂשֵ ל ָלּה ִמּמַ   !  ָהא ָקְמַבּטֵ
  

ֵריְך    : ַרב ַאַחאיּפָ
ָיֵהיב    :ֵאיָמא ַקֲעָתּה,    ּדְ ַכר ּפְ   ָלּה ׂשְ

ֵליְלָיא,   ,ִאי ַנִמי ָמַסר ָלּה ּבְ   ּדְ
תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ,ִאי ַנִמי ּבָ ׁשַ ָמַסר ָלּה ּבְ     !ּדְ

  
ה א, ְקַטּנָ    ,ָלא ְצִריָכא ְקָרא    -  ֶאּלָ

ֵעי? ה ָיֶדיָה ִמיּבָ ין ָלּה, ַמֲעׂשֵ א ַזּבּוֵני ְמַזּבֵ תָּ   !  ָהׁשְ

 
יתֹו ְוָהְלָכה ְוָהְיָתה ְלִאיׁש ַאֵחר  30   ְוָיְצָאה ִמּבֵ
ֵצאת ָהֲעָבִדים 31 ּתֹו ְלָאָמה לֹא ֵתֵצא כְּ   ְוִכי ִיְמּכֹר ִאיׁש ֶאת ּבִ

 רש"י
. אלא ההיא בהפרת דרים כתיב

מסקא דקושיא היא ולא 
  שיויא הוא:

. כסף קידושיה וכי תימא ילף
 מקסה שזיכתה תורה לאב:

. דאמרין באלו מבושת ופגם
  ערות (לעיל מ:) שהוא של אב:

. בידו ליטול ממון שייך בה
ולביישה בבושת זה למוסרה 
לביאת קידושין למוול ולמוכה 

  שחין:
. כי פרכת אימא לדידה הכי אלא

סתברא כי קא ממעט תשי מ
קרא יציאתה מרשות אב 
בקידושין מתורת יציאתה 

  מרשות אדון בסימין:
. מה יציאה דכוותה קא ממעט

כסף דיציאת אדון אי הוה התם 
כסף דאדון שהיא יוצאה ממו 
בעי מהוי כפדיון גרעוה דמגרעת 
עמו ויוצאה והמותר ותת לו 
אף כי קאמר מי יש כסף 

היא ביציאה אחרת דאדון ש
יוצאה ממו בעי למהוי ולא 
לדידה ואי אמרת לדידה הוה לא 
קא ממעט יציאה דכוותה כך 
מפורש בשאלתות דרב אחאי 
גאון ואי שמעתי יציאה דכוותה 
קא ממעט מה התם ערה אף 
הכא ערה וקשיא לי אכתי 
אימא לדידה ובמסכת קדושין 
פירשתיה בלשון שמועתי 

  ובקושי:
ושין . יציאה דקדוהא לא דמיא

ליציאת אמה העבריה ולא 
  יציאה דכוותה היא:

. אכתי מיחסרא מסירה לחופה
ועדיין היא ברשות האב 

  לירושתה ולמעשה ידיה:
. דעד עכשיו פקא לה מרשותיה

היה מיפר לבדו ועתה מיפר 
  בשותפות עם בעלה:
. דביד אביה בשטר ובביאה מלן

  לקדשה ולמוסרה על כרחה:
מה כסף . איתקוש הוויות להדדי

ברשות אביה אף קידושי שטר 
וביאה ביד אביה וקידושי שטר 
וביאה דמקדשת בהו ילפין 

 בקידושין: 
. דכיון דאיו חייב משום איבה

במזוותיה אי אמרת מציאתה 
שלה איכא איבה ולא זיין לה 

  תו:
הא דזכי ליה רחמא לאב 

. כדכתיב את למימסרה לחופה
בתי תתי כל תיות שבה 

ותו היום איה עושה במשמע וא
  מלאכה היכי מצי כו':

  . בטילותה:פקעתה
. אלא קטה לא צריכא קרא

דקשיא לך לעיל אימא ה''מ 
קטה דמצי מזבן לה לאו קושיא 

  היא:
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י ִאיְצְטִריְך ְקָרא א ּכִ   .  ְלַנֲעָרה  - ֶאּלָ
  
  
ֲהָפַרת ְנָדֶריָה "   . "ּבַ
  

  ?  ְמָנַלן
  

ְכִתיב:   ית ּדִ ְנֻעֶריָה ּבֵ   .(במדבר ל, יז) 32ָאִביָה" "ּבִ
  
  
ּה וּ " יטָּ ל ֶאת ּגִ   .  "ְמַקּבֵ
  

  ?  ְמָנַלן
  

ְכִתיב:     ,  (דברים כד, ב) 33ְוָהְיָתה" . "ְוָיְצָאה..ּדִ
  .  ִאיְתקּוׁש ְיִציָאה ַלֲהָוָייה

  
  
יָה " ַחּיֶ ירֹות ּבְ   .  "וֵאינֹו אֹוֵכל ּפֵ
  

ַנן:   נּו ַרּבָ   תָּ
י ּבִ  - ָהָאב" ַחּיֵ ירֹות ּבְ   .  ּתוֹ ֵאינֹו אֹוֵכל ּפֵ

י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
י ּבִ  - ָהָאב ַחּיֵ ירֹות ּבְ   .  "ּתוֹ אֹוֵכל ּפֵ

  
ְלִגי ַמאי ָקִמיּפַ   ?  ּבְ

  
א ָסַבר:   א ַקּמָ ּנָ ַעל   תַּ ָלָמא ּבַ ׁשְ יֵרי  -ּבִ ַנן ּפֵ ינּו ֵליּה ַרּבָ ּקִ ִאם כֵּ  ,תַּ ֵריק, ן ּדְ   ִמיְמַנע ְולֹא ּפָ

א ָאב א ְלֵמיַמר    - ֶאּלָ ֵריק ?ַמאי ִאיּכָ ִמיְמַנע ְולֹא ּפָ    !?ּדְ
ֵריק ָלּה  ָלאו ָהִכי ּפָ   .  ּבְ

י ְיהּוָדה ָסַבר:   ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ֵריק    - ָאב ַנִמי  ְוַרּבִ     ,ִמיְמַנע ְולֹא ּפָ
יִזיל  ָוּה, תֵּ יָסא ְנִקיָטא ִעיּלָ ּה  ָסַבר: ּכִ   .  ְוִתְפרֹוק ַנְפׁשָ

   

 
ית ָאִביהָ  32 ְנֻעֶריָה ּבֵ ין ָאב ְלִבּתֹו ּבִ ּתֹו ּבֵ ין ִאיׁש ְלִאׁשְ ה ּבֵ ה ְיהָֹוה ֶאת מֹׁשֶ ר ִצּוָ ים ֲאׁשֶ ה ַהֻחּקִ   ֵאלֶּ
יתֹו ְוָהְלָכה ְוָהְיָתה ְלִאיׁש ַאֵחר ְוָיצְ  33   ָאה ִמּבֵ

 רש"י
. ואע''ג כי איצטריך קרא לערה

קרא בקטה כתיב מיהו  דעיקר
קרא יתירא הוא דכתיב לאמה 
לאקושי בת לאמה להיקישא 

 דערה אתיא:
. גבי הפרת דרים כתיב בעוריה

והכי קאמר בעוריה ברשות 
אביה היא וכי תימא הא בהדיא 
כתיב כי היא אביה אותה אי 
לאו האי הוה אמיא בקטה 

  משתעי:
. לפיכך תקו ומימע ולא פריק

לו פירות כדאמר לקמן 
ופירקוה תחת פירות דליכליהו 
בעל וכל פדיוה יהי עליו אם רב 
אם מעט דאי אמרת ליחיהו 
ויפדוה מהם אם תהיה שבוייה 
זמין דלא מלו והשתא יהיב 

  מדידיה:
. כיס מלא מעות יש כיסא קיטא

לה בסגולה ועד הה לא היתי 
ם מהם עתה תפדה את עצמה וא

 יחסר אי לא אשלים:
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  ב -מז, א .20
ת" ַעל - ִניסֵּ הּוא אֹוֵכל  , ָיֵתר ָעָליו ַהּבַ יָה  ׁשֶ ַחּיֶ ירֹות ּבְ   .  "ּפֵ
  

ַנן:   נּו ַרּבָ   תָּ
ַתב ָלּה " ירֹות,   ּכָ   ּפֵ

סּות     ,ּכְ
ּה ִמ  , ְוֵכִלים בֹואּו ִעמָּ ּיָ ְעָלּה ׁשֶ ית ָאִביָה ְלֵבית ּבַ     ,ּבֵ

לוּ    - ֵמָתה ָבִרים ַהּלָ ּדְ ַעל ּבַ   .  לֹא ָזָכה ַהּבַ
ּום  י ָנָתןִמׁשּ   ָאְמרּו:  ַרּבִ

לוּ  ָבִרים ַהּלָ ּדְ ַעל ּבַ   . "ָזָכה ַהּבַ
   

ְלִגי,   ַנן ָקִמיּפַ ן ֲעַזְרָיה ְוַרּבָ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרּבִ א ּדְ ְפלּוְגתָּ   ֵליָמא ּבִ
ְתַנן:     ּדִ

   ,ִנְתַאְרְמָלה"
האֹו  ְרׁשָ ּוִאין    ,ִנְתּגָ ׂשּ ין ִמן ַהּנִ     , ּבֵ

ין ִמן ָהֵאירּוִסין    .  ל ּגֹוָבה ֶאת ַהּכֹ  - ּבֵ
ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ּוִאין ׂשּ     ,לּגֹוָבה ֶאת ַהּכֹ -  ִמן ַהּנִ
תּוָלה  :ִמן ָהֵאירּוִסיןוּ      ,ּגֹוָבה ָמאַתִים - ּבְ

   ָמֶנה,   - ְוַאְלָמָנה
ּלֹ                                         מז,ב    א ַעל ְמָנת ְלכֹוְנָסּה ׁשֶ ַתב ָלּה ֶאּלָ   .  "א ּכָ

ָאַמר ן ֲעַזְרָיה,  -  לֹא ָזָכה :ְלַמאן ּדְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרּבִ   ּכְ
ָאַמר ַנן - ָזָכה :ּוַמאן ּדְ ַרּבָ   ? ּכְ

   
י ָעְלָמא כּוּלֵ ן ֲעַזְרָיה -  לֹא, ּדְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרּבִ     ,ּכְ

ָאַמר ן ֲעַזְרָיה,    - לֹא ָזָכה :ַמאן ּדְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרּבִ   ּכְ
ָאַמר     - ָזָכה :ּוַמאן ּדְ

ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ יֵדיּה ְלִדיָדּה     -  ַעד ּכָ א ִמּדִ     ,ֶאּלָ
ּלֹ  א ַעל ְמָנת ְלכׁשֶ ַתב ָלּה ֶאּלָ   ֹוְנָסּה,  א ּכָ

יָדּה ְלִדיֵדיּה  ן ֲעַזְרָיה מֹוֵדי,      -  ֲאָבל ִמּדִ י ֶאְלָעָזר ּבֶ   ֲאִפיּלּו ַרּבִ
ּום ִאיַחּתּוֵני הּוא ִמׁשּ ֵני ְלהוּ  ,ּדְ   .  ְוָהא ִאיַחתְּ

   

 רש"י
. כתב לה פירות כסות וכלים

פסק לה האב בדויתה שתכיס 
לבעלה מטלטלין כגון פירות 
תלושין וכסות וכלים וכתבן לה 

  מן האירוסין:
  . באירוסין לא זכה כו':ומתה

''ד בעלה . דמלימא בפלוגתא כו'
יורש דוייתה מן האירוסין 
כרבן דאמרי אם מת הוא גובה 
את הכל מה מאתים ותוספת 
אלמא כתובתה קיימא כאילו 
ישאת אם מתה איהי מי ירית 
איהו דויא שאף היא בתוך 
השטר כתבה דהכי כתבין דא 
דויא דהעלת ליה מבי אבוה 
כך וכך וצבי ואוסיף לה מדיליה 

 כך וכך:
. דאמר לא זכה כרבי אלעזר מ''ד

לא כתב לה כתובה אלא על מת 
לכוסה ומה מאתים דתקון לה 
רבן הוא דאית לה איהי מי לא 
כתבה לו ודא דויא דהעלת 

  ליה אלא ע''מ חיבת שואין:
. תרוייהו כ''ע כר''א בן עזריה

הך תאי דלעיל (תרוייהו) כר''א 
בן עזריה דפסקין הלכתא 

  כוותיה לקמן:
. מה שחתן פוסק מדידיה לדידה

 לכלה בכתובתה:



29  ""ַנֲעָרה ֶׁשִּנְתַּפְּתָתה – מסכת כתובות פרק ד' 

  מז, ב  .21
יב" ְמזֹונֹוֶתיָה  :ַחּיָ   , ּבִ

  ּוְבִפְרקֹוָנּה,  
  . "ּוְקבּוָרָתּה 

  
ַנן:   נּו ַרּבָ   תָּ

נּו  " יּקְ ה ָיֶדיָה  - ְמזֹונֹוֶתיָה   תִּ ַחת ַמֲעׂשֵ     ,תַּ
ָתּה,   - ְקבּוָרָתּה וּ  תּוּבָ ַחת ּכְ   תַּ

ירֹות ַעל אֹוֵכל ּפֵ   .  "ְלִפיָכְך ּבַ
  
ירֹות" ַמְייהו - "ּפֵ ַכר ׁשְ   ?  ַמאן ּדְ
  

ָרא, ְוָהִכי ָקָתֵני:    ַחּסּוֵרי ִמַחּסְ
נּו  " יּקְ ה ָיֶדיָה,   - ְמזֹונֹוֶתיָה   תִּ ַחת ַמֲעׂשֵ   תַּ

ירֹות, - ּוִפיְרקֹוָנּה  ַחת ּפֵ     תַּ
ָתּה,   - ּוְקבּוָרָתּה  תּוּבָ ַחת ּכְ   תַּ

ירֹות ַעל אֹוֵכל ּפֵ   .  "ְלִפיָכְך ּבַ
  

  ? "ְלִפיָכְך"ַמאי 
  

ֵתיָמא:       ,ֵמיַכל לֹא ִנְכִליְנהוּ   ַמהּו ּדְ
  ַאּנּוֵחי ִנְנִחיְנהּו,  

ֵריק,   ן ִמיְמַנע ְולֹא ּפָ ִאם ּכֵ   ּדְ
ַמע ָלןָק  ָהא ֲעִדיָפא   :ַמׁשְ     ,ּדְ

לֹא ָמלּו וּ  יֵדיּה ִזיְמִנין ּדְ   .  ָפֵריק ָלּה ִמּדִ
  

  !ְוֵאיּפּוְך ֲאָנא
   

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
נוּ  יּקְ    ,ְלָמצּוי - ָמצּוי   תִּ

ֵאינֹו ָמצּוי ֵאינֹו ָמצּוי. - ְוׁשֶ   ְלׁשֶ
   

 רש"י
 . תחת הדויאתחת כתובתה

שהכיסה לו והיא כתובה בשטר 
  הכתובה והוא יורש:

. שהוא אוכל מכסי תחת פירות
מלוג שלה כגון כסים שפלו לה 
משיסת או שהיו לה קודם לכן 
שלא שמאתן לו בדויית 

  כתובתה:
. לא יהא בפירות כדי דלא מלו

פרקוה והשתא כי אכליהו ולא 
ידיע כמה הוה פריק לה מדיליה 

איהו אכיל בין רב דהכי תיקון ד
בין מעט והוא פריק כל כמה 

  דהוי:
. מזוות תחת פירות ואיפוך אא

ופרקוה תחת מעשה ידיה 
ופקא מיה דאי אמרה איי 
יזוית ואיי עושה לא כלום 

  קאמרה:
. מזוות ומעשה ידיה מצוין

שבויה ואשה שיש לה כסי מלוג 
 לא שכיחי: 
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  : ָרָבאָאַמר 

א ָסַבר ּנָ אֹוַרְייָתא,   - ְמזֹונֹות  :ַהאי תַּ   ִמּדְ
ַתְנָיא:     ּדְ

ֵאָרּה" "   ֵאּלּו ְמזֹונֹות,     - י)(שמות כא,  34"ׁשְ
י"  ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: ֵאר ַעּמִ ר ָאְכלּו ׁשְ    .(מיכה ג, ג) 35"ַוֲאׁשֶ

סּוָתּה" ָמעוֹ  -  "ּכְ ַמׁשְ     .ּכְ
ּתֹוָרה,      -  ָנָתּה""עֹ   זֹו עֹוָנה ָהֲאמּוָרה ּבַ

נוֹ ְוֵכן הּוא אֹוֵמר:  ה ֶאת ּבְ ַענֶּ     .(בראשית לא, נ) 36ַתי" "ִאם תְּ
י     אֹוֵמר: ֶאְלָעָזרַרּבִ

ֵאָרּה"   זֹו עֹוָנה,      -  "ׁשְ
רֹו לֹא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה"ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ׂשָ ֵאר ּבְ ל ׁשְ     .(ויקרא יח, ו) 37: "ִאיׁש ִאיׁש ֶאל ּכָ

סּוָתּה" ָמעוֹ  -  "ּכְ ַמׁשְ     .ּכְ
  ֵאּלּו ְמזֹונֹות,     -  "עֹוָנָתּה"

ְרִעֶבָך" ְוֵכן הּוא אֹוֵמר:  ָך ַוּיַ     .(דברים ח, ג) 38"ַוְיַענְּ
ן ַיֲעקֹב   מח,א י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵאָרּה כְּ  סּוָתּה,      - סּוָתּה""ׁשְ ן ּכְ ֵאָרּה תֵּ   ְלפּום ׁשְ
ּלֹ  ן ָלּה ׁשֶ ה ִלְזֵקיָנה    :א ִיתֵּ ל ַיְלּדָ     , לֹא ׁשֶ

ל ְזֵקיָנה ה ְולֹא ׁשֶ   .  ְלַיְלּדָ
סּוָתּה ְועֹ סּוָתּה,      -  ָנָתּה""ּכְ ן ּכְ   ְלפּום עֹוָנָתּה תֵּ

ּלֹ  ןׁשֶ ה    :א ִיתֵּ ימֹות ַהַחמָּ ים ּבִ     ,ֲחָדׁשִ
ִמים ׁשָ ימֹות ַהּגְ ָחִקים ּבִ   .  "ְולֹא ׁשְ

  
ֵני    :  ַרב יֹוֵסףתָּ

ֵאָרּה"" ר,      - "ׁשְ ׂשָ   זֹו ֵקרּוב ּבָ
ּלֹ  יֶהןׁשֶ ְלבּוׁשֵ ין ִמּטֹוֵתיֶהן ּבִ ׁשִ מְּ ׁשַ מְּ ים ׁשֶ ְרִסּיִ ּה ִמְנַהג ּפַ   . "א ִיְנַהג ּבָ

  
יע ֵליּה ְלַרב הּוָנא,     ְמַסּיַ

ָאַמר    :  ַרב הּוָנאּדְ
א :ָהאֹוֵמר י ֶאּלָ ִבְגָדּה" "ִאי ֶאְפׁשִ ִבְגִדי ְוִהיא ּבְ ה - ֲאִני ּבְ תּוּבָ   .  יֹוִציא ְונֹוֵתן ּכְ

  
   

 
סּוָתּה ְועָֹנָתּה לֹא ִיְגָרע 34 ֵאָרּה כְּ ח לֹו ׁשְ    ִאם ַאֶחֶרת ִיּקַ
יר ּוכְ  35 סִּ ר ּבַ ֲאׁשֶ חּו ּוָפְרׂשּו כַּ ּצֵ יטּו ְוֶאת ַעְצמֵֹתיֶהם ּפִ י ְועֹוָרם ֵמֲעֵליֶהם ִהְפׁשִ ֵאר ַעּמִ ר ָאְכלּו ׁשְ ר בְּ ַוֲאׁשֶ ַחתָבׂשָ   תֹוְך ַקלָּ
יִני ּוֵביֶנךָ  36 נּו ְרֵאה ֱאלִֹהים ֵעד ּבֵ נַֹתי ֵאין ִאיׁש ִעּמָ ים ַעל ּבְ ח ָנׁשִ ּקַ נַֹתי ְוִאם ּתִ ה ֶאת ּבְ ַענֶּ   ִאם ּתְ
ה  37 רֹו לֹא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה ֲאִני ְיהֹוָ ׂשָ ֵאר ּבְ ל ׁשְ   ִאיׁש ִאיׁש ֶאל כָּ
ֲא  38 ְרִעֶבָך ַוּיַ ָך ַוּיַ ֶחם ְלַבּדֹו ִיְחֶיה הָ ַוְיַענְּ י לֹא ַעל ַהלֶּ ר לֹא ָיַדְעּתָ ְולֹא ָיְדעּון ֲאבֶֹתיָך ְלַמַען הֹוִדיֲעָך כִּ ן ֲאׁשֶ ל מֹוָצא ִפי ְיהָֹוה ִיְחֶיה  ִכְלָך ֶאת ַהּמָ י ַעל כָּ ָאָדם כִּ

  ָהָאָדם 

 רש"י
. כאן עוה האמורה בתורה

אמרה עות תשמיש ולקמן (דף 
  סא:) תן אימת היא עוה:

. זקיה קשה לה לפום שארה
ואיה יכולה לסבול  משאוי

בגדים רחבים וילדה צריכה 
  בגדים רחבים להתאות בהם:

. לפי העת אם חמה לפום עותה
  אם צה:

. חמים הם יותר מן חדשים
 השחקים:
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י ְיהּוָדה" ָרֵאל ַרּבִ ִיׂשְ ּבְ ְ  - אֹוֵמר: ֲאִפיּלּו ָעִני ׁשֶ   .  "ֵני ֲחִליִלין ּוְמקֹוֶנֶנתלֹא ִיְפחֹות ִמׁשּ
  

ָלל א ָסַבר: ָהֵני לֹא :ִמּכְ א ַקּמָ ַתּנָ   .  ּדְ
ֵמי   ?  ֵהיִכי ּדָ

אֹוְרָחּה  ָאַמר - ִאי ּדְ א ּדְ א ַקּמָ ַתּנָ     ?לֹא :ַמאי ַטֲעָמא ּדְ
ָלאו אֹוְרָחּה  י ְיהּוָדה  - ְוִאי ּדְ ַרּבִ   ?  ַמאי ַטֲעָמא ּדְ

  
גֹון   יָדּה לֹא ְצִריָכא, ּכְ יֵדיּה ְוָלאו אֹוְרָחּה ּדִ אֹוְרֵחיּה ּדִ   .  ּדְ
א ָסַבר:   א ַקּמָ ּנָ י ָאְמִריַנן  תַּ ים  - "ְוֵאיָנּה יֹוֶרֶדת ִעּמוֹ  ,עֹוָלה ִעּמוֹ " :ּכִ י ֵמַחּיִ     ,ָהֵני ִמיּלֵ

  .  לֹא -ֲאָבל ְלַאַחר ִמיָתה  
י ְיהּוָדה ָסַבר: ֲאִפיּלּו ְלַאַחר ִמיָתה   .  ְוַרּבִ

  
אָאַמר    :  ָמר עּוְקָבאָאַמר  ַרב ִחְסּדָ

י ְיהּוָדה ַרּבִ   .  ֲהָלָכה ּכְ
   

 רש"י
. דרך בות משפחתה דאורחה

  בכך:
. דאמר מאי טעמא דתא קמא

  לא צריך:
. לבות משפחתו עושין אורחיה

  כן:
. עולה עמו ואיה יורדת עמו

בעל פקא לן בעלייתו  מבעולת
של בעל ולא בירידתו של בעל 

  בפרק אע''פ (שם.):
. כגון הוא אומר ה''מ מחיים

להיק את בה והיא אומרת 
שלא להיק ודרך בות משפחתה 
להיק ביהם ולא דרך 

 משפחתו:
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אְוָאַמר    : ָמר עּוְקָבאָאַמר  ַרב ִחְסּדָ

ה ּטָ תַּ ׁשְ ּנִ ין   -  ִמי ׁשֶ ית ּדִ     ,יֹוְרִדין ִלְנָכָסיו  ּבֵ
ּתוֹ   ְוָזִנין ּוְמָפְרְנִסין ֶאת      ,ִאׁשְ

  ּוָבָניו ּוְבנֹוָתיו, 
  .ְוָדָבר ַאֵחר

   
ילְ  ָרִביָנא  ָאַמר ֵליּה    :  ַרב ַאׁשִ

ַתְנָיא:   ָנא ֵמָהא ּדְ   ַמאי ׁשְ
ָהַלְך " םִמי ׁשֶ     ,ִלְמִדיַנת ַהּיָ

ּתֹו ּתֹוַבַעת ְמזֹונֹות ין     -  ְוִאׁשְ ית ּדִ     , יֹוְרִדין ִלְנָכָסיו  ּבֵ
ּתֹו,     ְוָזִנין ּוְמַפְרְנִסין ֶאת ִאׁשְ

ָניו ּוְבנֹוָתיו     , ֲאָבל לֹא ּבָ
ָבר ַאֵחר   ? "ְולֹא ּדָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ּלֹ  ין יֹוֵצא ְלַדַעת ְליֹוֵצא ׁשֶ אֵני ָלְך ּבֵ   !  ְלַדַעת?א ְוָלא ׁשָ
  

ָבר ַאֵחר"ַמאי    ?  "ּדָ
  

א   ָאַמר:  ַרב ִחְסּדָ
יט ְכׁשִ   . ֶזה תַּ

   
  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף

  .  ְצָדָקה
  

ָאַמר יט :ַמאן ּדְ ְכׁשִ ן ְצָדָקה,   - תַּ ּכֵ ל ׁשֶ   ּכָ
ָאַמר יט ָיֲהִביַנן ָלּה     -  ְצָדָקה :ַמאן ּדְ ְכׁשִ     ,ֲאָבל תַּ

לֹא ִניָחא ֵליּה  ולּדְ ּוָ ִתיּנַ   .  ּדְ
  
  

ר ָאִביןָאַמר  יא ּבַ   : ַרב הּוָנאָאַמר  ַרב ִחּיָ
ם ָהַלְך ִלְמִדיַנת ַהּיָ ּתוֹ  ,ִמי ׁשֶ ין   - ּוֵמָתה ִאׁשְ ית ּדִ     ,יֹוְרִדין ִלְנָכָסיו  ּבֵ

  .  בֹודוֹ ְוקֹוְבִרין אֹוָתּה ְלִפי כְּ 
  
    !?בֹוָדּה ְולֹא ְלִפי כְּ  ",בֹודוֹ ְלִפי כְּ "
  

  . בֹודוֹ ְלִפי כְּ ֵאיָמא: ַאף 
  

ַמע ָלן     :ָהא ָקא ַמׁשְ
  .  ַוֲאִפיּלּו ְלַאַחר ִמיָתה -  "ְוֵאיָנּה יֹוֶרֶדת ִעּמוֹ   ,עֹוָלה ִעּמוֹ "
  

ָנהָאַמר    :  ַרב ַמתָּ
ָכָסיו" ,ָהאֹוֵמר: "ִאם ֵמָתה רּוָה ִמּנְ ְקּבְ   .  ׁשֹוְמִעין לוֹ  - לֹא תִּ

  
י ָאַמר ָנא ּכִ ָנְפִלי  - ַמאי ׁשְ י ָיְתֵמי ּדְ     ,ִנְכֵסי ַקּמֵ

י לֹא ָאַמר י ָיְתֵמי ְרמוּ  - ַנִמי ּכִ   ! ִנְכֵסי ַקּמֵ
  

א ָכָסיו" ,ָהאֹוֵמר: "ִאם ֵמת הּוא :ֶאּלָ רּוהּו ִמּנְ ְקּבְ   ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו,     -  לֹא תִּ
יל ַעְצמֹו ַעל  ָניו ְוַיּפִ יר ֶאת ּבָ ֲעׁשִ ּיַ ל ֵהיֶמּנּו ׁשֶ יּבּורָלאו ּכָ   .  ַהּצִ

  

 רש"י
  . לקמן מפרש:ודבר אחר

  . מזוות:זין
  . לבוש וכסות:מפרסין

. שאיו חייב אבל לא ביו ובותיו
  במזוותיהן בחייו:

. יוצא מן ולא שאי לך כו'
המקום לדעת היה בידו לצוות 
על מזוות ביו ובותיו ואשתו 
ולא צוה גילה דעתו שאיו רוצה 
לזון הילכך אשתו דמיחייב לה 
בתאי כתובה אשתעבוד יכסיה 
ביו ובותיו לא אבל שתטה 
דיצא מן העולם שלא לדעת 
מסתמא יחא ליה שיזוו ביו 

  ובותיו משלו:
בשמים של אבקת רוכל . תכשיט

  שהשים מתקשטות בהם:
. לא יהבין לאשתו מ''ד תכשיט

כ''ש שאין עליו לעשות צדקה 
  מכסיו ואמתיתא קיימי:

. אע''פ לא יחא ליה דתיוול
שלא צוה בלכתו עבדין ולא 
ראה דאדמר עוקבא קיימי 
דאמר מי ששתטה יורדין 
לכסיו וזין כו' וד''א ואיפכא 

ד צדקה כ''ש תכשיט גרסין מ''
ומ''ד תכשיט אבל צדקה לא 
התם הייו טעמא דלא יחא ליה 

  דתיוול:
. לפי כבודו ולא לפי כבודה

בתמיה מידי דאורחה ולאו 
אורחיה מי לא בעי למיעבד לה 
הא ודאי איה יורדת עמו ואפילו 
למאן דלית ליה עולה עמו לאחר 

  מיתה איה יורדת אית ליה:
  :. בשעת מיתתוהאומר

. אם מתה אשתו כו' שומעין לו
דכיון דהוא מת בחייה והיא 
גובה כתובתה איו חייב לקוברה 
דתן (לקמן דף צה:) יורשיה 
יורשי כתובתה חייבין 

  בקבורתה:
. ופשיטא כסי קמי יתמי רמו
  דאין קבורתה עליהם:
. אלא מן אל תקברוהו מכסיו

  הצדקה:
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  ב - מח, א .25
    ַמְתִניִתין

ְרׁשּות ָהָאב     ,ְלעֹוָלם ִהיא ּבִ
ֵנס   מח,ב  ּכָ תִּ ּוִאין.  ^ַעד ׁשֶ ַעל ְלִנׂשּ   ִלְרׁשּות ַהּבַ

  
ַעל לּוֵחי ַהּבַ ַעל.   -  ָמַסר ָהָאב ִלׁשְ ְרׁשּות ַהּבַ   ֲהֵרי ִהיא ּבִ

ַעל לּוֵחי ַהּבַ     , ָהַלְך ָהָאב ִעם ׁשְ
ַעל  לּוֵחי ַהּבַ לּוֵחי ָהָאב ִעם ׁשְ ָהְלכּו ׁשְ ְרׁשּות ָהָאב.  - אֹו ׁשֶ   ֲהֵרי ִהיא ּבִ

לּוֵחי ָהָאב ִלׁשְ  ַעלָמְסרּו ׁשְ ַעל  -  לּוֵחי ַהּבַ ְרׁשּות ַהּבַ   . ֲהֵרי ִהיא ּבִ
  

    ְּגָמָרא
  ?  "ְלעֹוָלם"ַמאי 

  
ָנה ִראׁשֹוָנה, ְלַאּפּוֵקי ִמּמִ    ׁשְ

ְתַנן:    ּדִ
אוּ " ְ יַע ְזַמן ְולֹא ִניׂשּ ּלוֹ     -  ִהּגִ ֶ     ,אֹוְכלֹות ִמׁשּ

ְתרּוָמה   ,  "ְואֹוְכלֹות ּבִ
ַמע ָלן   .  "ְלעֹוָלם" :ָקא ַמׁשְ

   

 רש"י
 מתי' 

. ואם לעולם היא ברשות האב
לכהן היא  בת ישראל מאורסה

איה אוכלת בתרומה וזכאי בה 
 ככל זכות אב בבתו: 

. כלומר לרשות הבעל לשואין
שתכס לחופה לשם שואין 

  שתהא מסורה לרשות הבעל:
. שהיה האב מסרו שלוחי האב

משלחה לו ע''י שלוחיו ופגעו 
  בשלוחי הבעל ומסרוה להם:

 
 גמ' 

  . בפרק אע''פ:ממשה ראשוה
ר חדש . שים עשהגיע זמן

לבתולה משתבעה הבעל להכין 
עצמה לשואין ולאלמה שלשים 

  יום:
. כגון שעכב החתן או ולא ישאו
  אוס שלו:

. אם בת ואוכלות בתרומה
 ישראל מאורסת לכהן היא:
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ַעל" לּוֵחי ַהּבַ ַעל -  ָמַסר ָהָאב ִלׁשְ ְרׁשּות ַהּבַ   . ֲהֵרי ִהיא ּבִ

ַעל לּוֵחי ַהּבַ     , ָהַלְך ָהָאב ִעם ׁשְ
ַעל  לּוֵחי ַהּבַ לּוֵחי ָהָאב ִעם ׁשְ ָהְלכּו ׁשְ ְרׁשּות ָהָאב.  - אֹו ׁשֶ   ֲהֵרי ִהיא ּבִ

ַעל לּוֵחי ַהּבַ לּוֵחי ָהָאב ִלׁשְ ַעל  -  ָמְסרּו ׁשְ ְרׁשּות ַהּבַ   . "ֲהֵרי ִהיא ּבִ
  

  : ַרבָאַמר 
    ,ַלּכֹל    -  ְמִסיָרָתּה 

רּוָמהחּוץ ִמ     .תְּ
  
  ָאַמר:  ַרב ַאִסיוְ 

  .  ַאף ִלְתרּוָמה
  

  ,  ַרב ַאִסילְ  ַרב הּוָנא ֵאיִתיֵביּה 
ר ַרבְוָאְמִרי ָלּה  יא ּבַ   : ַרב ַאִסילְ   ִחּיָ

ְרׁשּות ָהָאב" ה ,ְלעֹוָלם ִהיא ּבִ ֵנס ַלחּוּפָ ּכָ תִּ   !  "ַעד ׁשֶ
  

  :  ַרבָאַמר ְלהּו 
ָכא :ָלאו ָאִמיָנא ְלכוּ  ַתר ִאיּפְ יְזלּו ּבָ     ! ?ָלא תֵּ

ּנּוֵיי ְלכּו:     ָיכֹול ְלׁשַ
ה -  ְמִסיָרָתּה  ִניָסָתּה ַלחּוּפָ   .  זֹו ִהיא ּכְ

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
ָתּה לִ    .  ירּוׁשָ
  

  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש 
ָתּה ִלכְ    .  תּוּבָ

  
ָתּה " תּוּבָ   ?  ַמאי ִהיא  -" ּכְ
  

ִאי ֵמָתה    .  ָיֵרית ָלּה  - ּדְ
  

ׁשְ  ַהְיינוּ    !  מּוֵאלּדִ
  

  :  ָרִביָנאָאַמר 
ָתּה ֵמַאֵחר :לֹוַמר תּוּבָ   .  ָמֶנה -  ּכְ

  
י יֹוָחָנן י ֲחִניָנא וְ  ַרּבִ ְרַוְייהּו:  ַרּבִ ָאְמִרי תַּ   ּדְ

  ל,  ַלּכֹ    - ְמִסיָרָתּה 
  .  ַאף ִלְתרּוָמה

  
  ֵמיִתיֵבי: 

ַעל,  " לּוֵחי ַהּבַ   ָהַלְך ָהָאב ִעם ׁשְ
ַעל,   לּוֵחי ַהּבַ לּוֵחי ָהָאב ִעם ׁשְ ָהְלכּו ׁשְ   אֹו ׁשֶ

ָהְיָת  ֶרְך ְוִנְכְנָסה ִעּמֹו ָלִלין,  אֹו ׁשֶ ּדֶ   ה ָלּה ָחֵצר ּבַ
ְעָלּה, ֵמָתה ֵבית ּבַ ָתּה ּבְ תּוּבָ ּכְ י ׁשֶ ּה.   - ַאף ַעל ּפִ   ָאִביָה יֹוְרׁשָ

  

ַעל,   לּוֵחי ַהּבַ   ָמַסר ָהָאב ִלׁשְ
ַעל,   לּוֵחי ַהּבַ לּוֵחי ָהָאב ִלׁשְ ְסרּו ׁשְ מָּ   אֹו ׁשֶ

ֶרךְ  ּדֶ ָהְיָתה לֹו ָחֵצר ּבַ ּוִאין,   אֹו ׁשֶ   ְוִנְכְנָסה ִעּמֹו ְלׁשּום ִניׂשּ
ֵבית ָאִביָה  ָתּה ּבְ תּוּבָ ּכְ י ׁשֶ ּה.    - ֵמָתה ,ַאף ַעל ּפִ ְעָלּה יֹוְרׁשָ   ּבַ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ מֶּ    :ּבַ
ָתּה,    ִלירּוׁשָ

ה - ֲאָבל ִלְתרּוָמה ָ ה ֵאין ִאׁשּ ֵנס ַלחּוּפָ ּכָ תִּ ְתרּוָמה ַעד ׁשֶ    ."אֹוֶכֶלת ּבִ
הוּ  כּוּלְ א ּדְ יּוְבתָּ     !תְּ

  

 רש"י
. ליורשה וליטמא מסירתה לכל

לה ולמעשה ידיה ולכל דבר איש 
באשה קיימא מסירת שלוחים 

  במקום חופה:
. דטעמא חוץ מאכילת תרומה

דידה משום סימפון כדלקמן 
בפרק אע''פ (דף ז:) ואכתי 
איכא למיחש להכי שמא ימצאו 
בה מומין ויהיו קידושיה 

  וישואיה טעות:
. ורב אסי אמר אף לתרומה

קסבר הא דאמור רבן ארוסה 
לא תאכל בתרומה משום שמא 
ימזגו לה כוס בבית אביה 
ותשקה לאחיה ולאחיותיה 
והשתא דאין אחיה ואחיותיה 

  אצלה שרי:
. לעולם היא ברשות האב

ואוקימא דהאי לעולם משום 
אכילת תרומה קט לה וקתי עד 

  שתכס לחופה:
  . לתלמידו ובו:אמר להו רב
. לא בתר איפכאלא תיזלו 

תשיבו בבית המדרש ממשה 
ההפכת לשי צדדים שיוכל 
המתרץ לתרץ משמעה אחר 

  דבריו:
. הוא שמואל אמר לירושתה

דמהיא מסירה שאם מתה 
בדרך בעל יורש דוייתה דאע''ג 
דאמר מר (לקמן דף ג.) אשתו 
ארוסה מתה איו יורשה הכא 
כיון דמסרה אחולי אחיל אב 

ב ישואין מהשתא מחמת קירו
אבל לתרומה ולהפרת דריה 
שלא בשותפות ולמציאתה 
דאיה אלא משום איבה ואכתי 
ליכא למיחש להכי לא מהיא 

  מסירה כי חופה:
. הוא דמהיא מסירה לכתובתה

והשתא קא בעי הש''ס 
  למילתיה:

. בעל מאי היא דאם מתה ירית
  את הדויא שפסק לה האב:

. לומר כתובתה מאחר מה
אלמה מן השואין שלא  לשוייה

תיקו לה חכמים אלא מה מן 
  הכוסה אחרי כן:

. אין מסירתו הלך האב כו'
  מסירה:

. עם בעלה ללון וכסה עמו
כשאר ליה בדרך בעלמא ולא 

  לשם שואין:
. מטלטלין שייחד שכתובתה

  אביה לדוייתה:
. שמסירתה במה דברים אמורים

  לשלוחים הוו שואין:
הא מילתא לחודא . לליורשה

  הוא דהויא שואין:
. הך דפליגי תיובתא דכולהו

 אדשמואל:
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א יּוְבתָּ   . תְּ
   

ָיא:   ָהא   ּגּוָפא ַקׁשְ
  ,  "ִנְכְנָסה ִעּמֹו ָלִלין" :ָאַמְרתָּ 
ָלִלין - ַטֲעָמא     ,ּדְ

ּוִאין - ָהא ְסָתָמא ם ִניׂשּ   .  ְלׁשֵ
ּוִאין"ֵאיָמא ֵסיָפא:  ם ִניׂשּ   , "ִנְכְנָסה ִעּמֹו ְלׁשֵ

  !  ָלִלין - ָהא ְסָתָמא
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
  ְסָתֵמי ְסָתֵמי ָקָתֵני,  

יָדּה ְסָתם       ,ָלִלין  - ָחֵצר ּדִ
יֵדיּה  ּוִאין - ְסָתם ָחֵצר ּדִ   .  ְלִנׂשּ

   

 רש"י
. אם כסה ושהתה הא סתמא

עמו סתם אמרין שואין יהו 
וזו היא כיסת חופתה ואע''פ 

  שלא בעלה הוי שואין:
 . הא דקתיסתמי סתמי קתי

כסה עמו ללון לא שפירשה 
ללון אי כסת ולא לשם שואין 
והא דקתי כסה עמו לשואין 
לא שפירשה לשואין אי כסת 
אלא זו וזו שכסה סתם ותא 
הוא דקאמר דהיכא דחצר שלה 
סתם כיסתה לא לשואין הן 
אלא ללון והיכא דחצר שלו 

 סתם כיסתה לשם שואין:
 



36     ְּגָמָרא ְסדּוָרה 

  מט, א   -מח, ב  .27
ָנא:    תָּ

ַעל" לּוֵחי ַהּבַ ָתה  ,ָמַסר ָהָאב ִלׁשְ ֶחֶנק - ְוִזיּנְ   .  "ֲהֵרי זֹו ּבְ
  

י   ?  ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ר ָחָמאָאַמר  י ַאִמי ּבַ   : ַרּבִ
ית ָאִביָה" ָאַמר ְקָרא:    ,  (דברים כב, כא) 39"ִלְזנֹות ּבֵ

ַעל לּוֵחי ַהּבַ ַסר ָהָאב ִלׁשְ ּמָ ָרט ְלׁשֶ   .  ּפְ
  

ה ְולֹא ִנְבֲעָלה :ְוֵאיָמא ְכְנָסה ַלחּוּפָ ּנִ ָרט ׁשֶ   !  ּפְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ה :ַאִמיָאַמר ִלי  ִתיָבא  - חּוּפָ ֶהְדָיא ּכְ י ִיְהֶיה ַנֲעָר  :ּבְ ה ְלִאיׁש" ְבתּוָלה ְמאֹ  ה"ּכִ   , (דברים כב, כג) 40ָרׂשָ

  ְולֹא ּבֹוֶגֶרת,   -  "ַנֲעָרה""
תּוָלה" עּוָלה,   -  "ּבְ   ְולֹא ּבְ

ה"   .  "ְולֹא ְנׂשּוָאה -  "ְמאָֹרׂשָ
  ? "ְנׂשּוָאה"ַמאי 

ׁש  :ִאיֵליָמא תּוָלה""ַהְיינּו  - ְנׂשּוָאה ַמּמָ עּוָלה  - "ּבְ   !  "ְולֹא ּבְ
א ָלאו ה ְולֹא ִנְבֲעָלה ,ֶאּלָ ְכְנָסה ַלחּוּפָ ּנִ     . ׁשֶ

  

ָהְדָרא  מט,א  א ְוֵאיָמא: ֵהיָכא ּדְ ְייָתא  - ְלֵבי ָנׁשָ ָתא ַקּמָ     !ָהְדָרא ְלִמיּלְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָמֵעאל,  - ַההּוא י ִיׁשְ ֵבי ַרּבִ א ּדְ ּנָ ַסָקּה תַּ ָבר ּפְ   ּכְ

ֵבי  ָתָנא ּדְ ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ   :  ַרּבִ
ה ּכֹ" ּה ָיקּום ָעֶליָה""ְוֵנֶדר ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ ר ָאְסָרה ַעל ַנְפׁשָ   ,  )(במדבר ל, י  ל ֲאׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר?     ַמה תַּ
ַלל ָאב ַעל!   , ַוֲהלֹא מּוֵצאת ִמּכְ ַלל ּבַ   ּומּוֵצאת ִמּכְ

ַעל,   לּוֵחי ַהּבַ ַסר ָהָאב ִלׁשְ מָּ א, ֲהֵרי ׁשֶ   ֶאּלָ
ַעל,   לּוֵחי ַהּבַ לּוֵחי ָהָאב ִלׁשְ ְסרּו ׁשְ מָּ   אֹו ׁשֶ

ֶרךְ  ּדֶ ה ְוִנְתַאְרְמָלה ּבַ ְרׁשָ ּה: ֵהיָא  - אֹו ִנְתּגָ ל זוֹ   ְך ֲאִני קֹוֵרא ּבָ ית ָאִביָה ׁשֶ     ,ּבֵ
ל זֹו?   ְעָלּה ׁשֶ ית ּבַ   אֹו ּבֵ

ָעה ַאַחת ֵמְרׁשּות ָהָאב ְצָאה ׁשָ ּיָ יָון ׁשֶ א לֹוַמר ְלָך: ּכֵ   .  "ׁשּוב ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהֵפר - ֶאּלָ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ֵניָנא:    ַאף ֲאַנן ַנִמי תָּ

א ַעל ַנֲעָרה ַהְמאֹוָרָסה " ֵהא -ַהּבָ תְּ יב ַעד ׁשֶ    ,ַנֲעָרה   :ֵאינֹו ַחּיָ
תּוָלה     ,ּבְ

   ,ְמאֹוָרָסה
ֵבית ָאִביָה    . "ְוִהיא ּבְ

ָלָמא ׁשְ   ְולֹא ּבֹוֶגֶרת,   - "ַנֲעָרה"   :ּבִ
תּוָלה" עּוָלה,   - "ּבְ   ְולֹא ּבְ

   ,ְולֹא ְנׂשּוָאה - "ְמאֹוָרָסה"
ֵבית "     ?ְלַמעּוֵטי ַמאי - "ָאִביָה ּבְ

ַעל ,ָלאו לּוֵחי ַהּבַ   . ְלַמעּוֵטי ָמַסר ָהָאב ִלׁשְ
   

ר ִיְצָחקָאַמר    :  ַרב ַנְחָמן ּבַ
ֵניָנא:    ַאף ֲאַנן ַנִמי תָּ

ת ִאיׁש,  " א ַעל ֵאׁשֶ   ַהּבָ
ּוִאין ַעל ְלִנׂשּ ְכְנָסה ִלְרׁשּות ַהּבַ ּנִ יָון ׁשֶ ּלֹא ִנְבֲעָלה,  ,ּכֵ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ

א ָעֶליָה  ֶחֶנק - ַהּבָ   .  "ֲהֵרי ֶזה ּבְ
ַעל" ָעְלָמא,   "ִנְכְנָסה ִלְרׁשּות ַהּבַ   ּבְ
  

ּה. ַמע ִמיּנָ     ׁשְ
 

י   39 ית ָאִביָה ּוְסָקלּוָה ַאְנׁשֵ ַתח ּבֵ ֲעָרה ֶאל ּפֶ ךָ ְוהֹוִציאּו ֶאת ַהנַּ ְרּבֶ ית ָאִביָה ּוִבַעְרּתָ ָהָרע ִמּקִ ָרֵאל ִלְזנֹות ּבֵ ִיׂשְ ָתה ְנָבָלה ּבְ י ָעׂשְ ֲאָבִנים ָוֵמָתה כִּ   ִעיָרּה ּבָ
הּ  40 ַכב ִעּמָ ִעיר ְוׁשָ ה ְלִאיׁש ּוְמָצָאּה ִאיׁש ּבָ י ִיְהֶיה ַנֲעָרה ְבתּוָלה ְמֹאָרׂשָ   כִּ

 רש"י
. כשואה ולא הרי זו בחק

  בסקילה כארוסה:
ואימא פרט לכשכסה לחופה 

. דייך אם מיעטת ולא בעלה
כגון זו דלא תימא ערה בתולה 
כתיב גבי סקילה והא אכתי 

אבל זו שאף לחופה  בתולה הואי
לא כסה לא מיעטה הכתוב 

  ואכתי בית אביה קריא ביה:
. בלא בעילה בהדיא חופה

כתיבא דלאו בסקילה היא וכי 
  איצטריך האי למסירה:

. שכסה אילימא שואה ממש
 לחופה ובעלה: 

הכי גרסין ואימא היכא דהדרא 
לבי שא תהדר למילתא 

. מי הויא כמי שלא קמייתא
בעיא בעלמא היא ואיה מסרה 

קושיא כל כך אלא דקתי מתי' 
הרי היא ברשות הבעל ומשמע 
ואפי' חזרה מן הדרך לבית אביה 
כבר יצאה מרשות האב וכיון 
דלא פקא לן מסירת שלוחין 
אלא מקרא יתירא דבית אביה 
אימא היכא דהדרא בית אביה 
קרין ביה ואם זיתה תהא 

  בסקילה:
 כבר פסקה תא דבי רבי

. דלא הדרא למילתא ישמעאל
קמייתא למיהוי כמי שלא 

  מסרה:
. למה הוצרך מה תלמוד לומר

לכתוב יקום עליה וכי מי יפר לה 
והלא לא אמרו מפירים אלא 
אביה בבתו עד שלא יסת ובעלה 
משיסת וזו שתארמלה 
משיסת מוצאת מכלל אב 

  ומכלל בעל:
. כלומר לא אלא הרי שמסר כו'

ה ולגרושה מן בא הכתוב לאלמ
שואין דהא כתיב בה אם בית 
אישה דרה אישה יפירו והרי 
אין אישה קיים אלא לאלמה 
ע''י מסירת שלוחין שעד עכשיו 
לא פירשו לך הכתובים אלא 
משפט ודרת בבית אביה 
ומשפט ודרת בבית אישה וזו 
שדרה בדרך משמסרוה 
לשלוחין אין אי יודע היאך אי 

ביה אם בית קורא בה אם בית א
אישה לפיכך בא כתוב זה ולמדך 
שלא תקרא לה בית אביה אלא 
בית אישה ולא תרוקה רשות 
לאב במיתתו של בעל ושוב איו 
יכול להפר אלמא לא הדרא 
למילתא קמייתא דאילו 
תארמלה מן האירוסין עד שלא 
מסרה לשלוחין תן במסכת 
דרים (דף ע.) מת הבעל 

ן לה תרוקה רשות לאב וילפי
  מקראי:

. במתיתין כי אף אן מי תיא
ההיא ברייתא דתיא לעיל הרי 

  זו בחק:
. כסה מאורסה ולא שואה

לחופה ואע''פ שלא בעלה דאי 
  בעלה הא תא ליה בתולה:

. כסה לרשות הבעל בעלמא
  תן ולא תן בה כסה לחופה:

 
 
 



37  ""ַנֲעָרה ֶׁשִּנְתַּפְּתָתה – מסכת כתובות פרק ד' 

  ב -מט, א  .28
    ַמְתִניִתין

ּתֹו.   - ָהָאב ְמזֹונֹות ּבִ יב ּבִ   ֵאינֹו ַחּיָ
ַרׁש  ן ֲעַזְרָיהֶזה ִמְדָרׁש ּדָ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַיְבֶנה:  ֲחָכִמיםִלְפֵני  ַרּבִ ֶכֶרם ּבְ   ּבְ

ִנים     ,ִייְרׁשוּ  - ַהּבָ
נֹות   ִיּזֹונּו,   -  ְוַהּבָ

ִנים א ְלַאַחר ִמיַתת ָהָאב - ָמה ַהּבָ ין ֶאּלָ    ,ֵאיָנן יֹוְרׁשִ
נֹות א ְלַאַחר ִמיַתת ֲאִביֶהן - ַאף ַהּבָ   . ֵאין ִניּזֹונֹות ֶאּלָ

  

    ְּגָמָרא
ּתוֹ  ְמזֹונֹות ּבִ יב,    - ּבִ ֵאינֹו ַחּיָ   הּוא ּדְ

נוֹ  ְמזֹונֹות ּבְ יב  - ָהא ּבִ   .  ַחּיָ
  

ּתֹו ַנִמי, א  - חֹוָבה    ּבִ ֵליּכָ     ,הּוא ּדְ
א - ָהא ִמְצָוה   .  ִאיּכָ

  
י   ?  ַמְתִניִתין ַמּנִ

  
י ֵמִאיר,    לֹא ַרּבִ
י ְיהּוָדה     ,לֹא ַרּבִ

רֹוָקא ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ   . ְולֹא ַרּבִ
ַתְנָיא:     ּדְ

נֹות,  "   ִמְצָוה ָלזּון ֶאת ַהּבָ
ִנים      ,ַקל ָוחֹוֶמר ַלּבָ

ּתֹוָרה ָעְסֵקי ּבַ     ,41ּדְ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .  ַרּבִ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִנים,     ִמְצָוה ָלזּון ֶאת ַהּבָ

נֹות     ,ְוַקל ָוחֹוֶמר ַלּבָ
ּום ִזילּוָתא.     ִמׁשּ

רֹוָקא ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ   אֹוֵמר:   ַרּבִ
נֹות ְלַאַחר ִמיַתת ֲאִביֶהן,  חֹוָב    ה ָלזּון ֶאת ַהּבָ

י ֲאִביֶהן ַחּיֵ   .  "ֵאּלּו ְוֵאּלּו ֵאיָנן ִניּזֹוִנין - ֲאָבל ּבְ
י   ?  ַמְתִניִתין ַמּנִ

י ֵמִאיר ִנים ִמְצָוה :ָהא ָאַמר - ִאי ַרּבִ   !  ּבָ
י ְיהּוָדה ִנים ַנִמי ִמְצָוה :ָהא ָאַמר -  ִאי ַרּבִ   !  ּבָ

רֹוָקא ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ א - ִאי ַרּבִ   !  ֲאִפיּלּו ִמְצָוה ַנִמי ֵליּכָ
  

ֵעית ֵאיָמא י ֵמִאיר,   :ִאיּבָ   ַרּבִ
ֵעית ֵאיָמא י ְיהּוָדה,   :ִאיּבָ   ַרּבִ
ֵעית ֵאיָמא רֹוָקא :ִאיּבָ ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ   .  ַרּבִ

  
ֵעית ֵאיָמא י ֵמִאיר,   :ִאיּבָ   ַרּבִ

  ְוָהִכי ָקָאַמר: 
ּתוֹ  - ָהָאב" ְמזֹונֹות ּבִ יב ּבִ   ,  "ֵאינֹו ַחּיָ
ין ִלְבנוֹ וְ    .  הּוא ַהּדִ

ִבּתוֹ  א,   - ָהא ִמְצָוה ּבְ   ִאיּכָ
ִנים   .  ַקל ָוחֹוֶמר ַלּבָ

ָקָתֵני ּתוֹ " :ְוַהאי ּדְ   ,  "ּבִ
ַמע ָלן  מט,ב  ּתֹו, ֲאִפיּלוּ ּדַ : ^ָהא ָקא ַמׁשְ א הּוא  - חֹוָבה   ּבִ ֵליּכָ   ,ּדְ

א - ָהא ִמְצָוה   .  ִאיּכָ
  

ֵעית ֵאיָמא י ְיהּוָדה,   :ְוִאיּבָ   ַרּבִ

 

  דף קמא.):   על פי דברי הרשב"ם (בבא בתרא 41
 ". וכן בהמשך הברייתא. פירוש הוא ואיו מן הברייתא - תזלוולא לי ,דעסקי באורייתא"

 רש"י
 מתי' 

. האב איו חייב במזוות בתו
בחייו ובגמ' מפרש אמאי קט 

  בתו:
. זה מדרש דרש ר' אלעזר ב''ע

  ביום שמוהו שיא:
. על שם שהיו בכרם ביבה

  יושבין שורות שורות ככרם:
. שתי הבים יירשו והבות יזוו

תקות תקו ב''ד בתאי כתובה 
הבים יירשו כתובת בין דכרין 

(לקמן דף ב:)  דתן במתיתין
בין דכרין דיהויין ליכי מיאי 
איון ירתון כסף כתובתך יתר על 
חולקהון דעם אחוהון והייו 
הבים יירשו כתובת בין דכרין 
ולקמן בשמעתין מפרשין לה 

  מאי היא:
. בן וקבן די והבות יזוו

יהוויין ליכי מיאי איון יהווין 
יתבן בביתי ומיתזן מכסי עד 

גרון או עד דתלקחון דתיב
  לגוברין:

. כתובת מה הבים אין יורשין
אמן אלא לאחר מיתת אביהן 
דהא איון ירתון תן והכי מפרש 
לה ביש וחלין דהאי הבים 
  יירשו אכתובת בין דכרין קאי:

 
 גמ' 

. תאי כתובה חובה לזון הבות
  הוא:

  . אפילו מצוה אין כאן:אין זוין
. ולא האמר בים מי מצוה

  חובה:
. לא בבים אפילו מצוה ליכא

  ולא בבות:
איבעית אימא רבי מאיר והכי 

. כלומר בתו דקט לאו קאמר כו'
למידק הא בו חייב אלא משום 
דרבי מאיר עדיף ליה בו אי קט 
איו חייב במזוות בו הוה 
אמיא בו הוא דחובה ליכא 
מצוה איכא אבל בתו אפילו 

איו חייב  מצוה ליכא להכי תא
בבתו למימרא דמצוה מיהא 
איכא וה''ה לבו דחובה מיהא 

 ליכא: 
. דקילא דלא עסקא דאפי' בתו
 באורייתא:

 
 



38     ְּגָמָרא ְסדּוָרה 

  ְוָהִכי ָקָאַמר: 
ּתוֹ  -ָהָאב " ְמזֹונֹות ּבִ יב ּבִ     ,"ֵאינֹו ַחּיָ

ן ִלְבנוֹ  ּכֵ   .  ְוָכל ׁשֶ
ְבנוֹ  א,   - ָהא ִמְצָוה ּבִ   ִאיּכָ

נֹות    .  ְוַקל ָוחֹוֶמר ַלּבָ
ָקָתֵני ּתוֹ " :ְוָהא ּדְ     ,"ּבִ

ַמע ָלן ּתֹו ּדַ  :ָהא ָקא ַמׁשְ א  -ֲאִפיּלּו ּבִ   .  חֹוָבה ֵליּכָ
  

ֵעית ֵאיָמא רֹוָקא,  :ְוִאיּבָ ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ   ַרּבִ
  ְוָהִכי ָקָאַמר: 

ּתוֹ " ְמזֹונֹות ּבִ יב ּבִ    ,"ֵאינֹו ַחּיָ
ין ִלְבנֹו,     ְוהּוא ַהּדִ

ין ּדַ  א,  ְוהּוא ַהּדִ   ֲאִפיּלּו ִמְצָוה ַנִמי ֵליּכָ
ָנא ַנִמי  - ָבנֹות ְלַאַחר ִמיַתת ֲאִביֶהן חֹוָבהּדְ ְוַאְייֵדי  יב" :תָּ   .  "ֵאינֹו ַחּיָ

   

 רש"י
. לא ואיידי דתא בות כו'

גרסין דתא דהא לא תי ליה 
במתי' אלא ה''ג ואיידי דבות 

 לאחר מיתת אביהן חובה כו':
 



39  ""ַנֲעָרה ֶׁשִּנְתַּפְּתָתה – מסכת כתובות פרק ד' 

  מט, ב  .29
י ֶאיְלָעאָאַמר  ּום  ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ַרּבִ ר ֲחִניָנאִמׁשּ י ְיהּוָדה ּבַ   : ַרּבִ

א ִהְתִקינוּ ּבְ     :אּוׁשָ
ֵהן  ׁשֶ נֹוָתיו ּכְ ָניו ְוֶאת ּבְ ֵהא ָאָדם ָזן ֶאת ּבָ ּיְ יםׁשֶ   .  ְקַטּנִ

  
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ָווֵתיּה  ָווֵתיּה  ,ִהְלְכָתא ּכְ   ?  אֹו ֵאין ִהְלְכָתא ּכְ
  

ַמע:  א ׁשְ   תָּ
יּה ּדְ  י ֲהָוה ָאתּו ְלַקּמֵ   ָאַמר ְלהּו:   ,ַרב ְיהּוָדהּכִ

ְדָיא ,ָיארּוד ָיְלָדה ֵני ָמָתא ׁשַ   .  ְוַאּבְ
  

יּה ּדְ  י ֲהָוה ָאתּו ְלַקּמֵ אּכִ   ַמר ְלהּו: ָא  ,ַרב ִחְסּדָ
ִצּבּוָרא פּו ֵליּה ָאִסיָתא ּבְ ֵניּה  - עּוְרָבא  ְוֵליקּום ְוֵליָמא:  ,ּכְ ֵעי ּבְ     ,ּבָ

ְבָרא ֵניּה   - ְוַההּוא ּגַ ֵעי ּבְ   .  ָלא ּבָ
  

ֵניּה? - ְועּוְרָבא ֵעי ּבְ   !  ּבָ
ר ִיְקָראּו" ְוָהְכִתיב:    ! (תהלים קמז, ט) 42"ִלְבֵני עֵֹרב ֲאׁשֶ

  
ָיאָלא     :ַקׁשְ
ֵרי - ָהא ִחיּוָ    ,ּבְ
ֵמי -ָהא  אּוּכָ   .  ּבְ

  
יּה ּדְ  י ֲהָוה ָאֵתי ְלַקּמֵ     :ָאַמר ֵליּה  ,ָרָבאּכִ

ָדָקה ֶניָך ִמּצְ ֵני ּבָ זְּ ִמיתַּ     ! ?ִניָחא ְלָך ּדְ
  

ָלא ֲאִמיד א ּדְ     ,ְולֹא ֲאָמַרן ֶאּלָ
ְרֵחיּה   - ֲאָבל ֲאִמיד ֵפיַנן ֵליּה ַעל ּכָ   . ּכָ

   
י ָהא ּדְ  ְפֵייּה לְ   ָרָבאּכִ ר ַאִמיּכָ     ,ַרב ָנָתן ּבַ

ע ֵמָאה זּוֵזי ִלְצָדָקה יּה ַאְרּבַ יק ִמיּנֵ   .  ְוַאּפֵ
   

 
ר ִיְקָראוּ  42   נֹוֵתן ִלְבֵהָמה ַלְחָמּה ִלְבֵני עֵֹרב ֲאׁשֶ

 רש"י
. כשישבו באושא התקיו

סהדרי גזית באושא שהיא אחת 
מעשר גליות שגלתה סהדרין 

  כדאמר בר''ה (דף לא.):
. עד שיביאו כשהן קטים

  שערות:
. דלית הלכתא כוותיה תא שמע

אלא מימר אמרין ליה ואולי 
יכלכלם ויזון אבל מיכף לא 

  כייפין:
. תין מעון תים יארוד

מתרגמין מדור יארודין 
  (ירמיהו ט) והוא אכזרי על ביו:
. יארוד ילדה ואבי מתא שדיא

התין הוליד תולדותיו והטיל 
  פרסתן על בי העיר:

. כפו מכתשת על כפו ליה אסיתא
פיה ויעמוד זה על גב שוליה 
בגובה שישמעו קולו ויכריז על 
עצמו שהוא רע מן העורבים 

בא בעי בי וההוא גברא לא דעור
בעי בי ואית דמפרשי שליח 
צבור יעמוד עליה ויאמר כן על 

  אותו האיש:
. אלמא לבי עורב אשר יקראו

  לא זיין להו:
. כשגדל משחיר והאם אוכמי

והאב אוהבין אותן אבל 
 מתחילתן לבים ושואין אותן:

  . דלא כפין:ולא אמרן
  . שאיו עשיר:אלא דלא אמיד

. לא יהא אלא צדקה כרחובעל 
  בעלמא ואפי' אין ביו:

 . על הצדקה:כי הא דרבא כפייה
 



40     ְּגָמָרא ְסדּוָרה 

  נ, א  - מט, ב  .30
י ֶאיְלָעאָאַמר    :  ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ַרּבִ

א ִהְתִקינוּ ּבְ     :אּוׁשָ
ל ְנָכָסיו ְלָבָניו ּתֹו ִנזֹּוִנים ֵמֶהם -  ַהּכֹוֵתב ּכָ   .  הּוא ְוִאׁשְ

  
י ֵזיָראַמְתִקיף ָלּה  יָמא  ַרּבִ ר ַנְחָמִניְוִאיתֵּ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   : ַרּבִ

דֹוָלה ִמזֹּו ָאְמרוּ  ָכָסיוַא  :ּגְ ֲעָיא?  - ְלָמָנתֹו ִנזֹּוֶנת ִמּנְ ּתֹו ִמיּבָ   ! הּוא ְוִאׁשְ
  

ַלח   ׁשָ יּה:   ָרִביןּדְ ְרתֵּ ִאיּגַ   ּבְ
יַח ַאְלָמָנה ּוַבת ִמי  ת ְוִהּנִ ּמֵ ָכָסיו - ׁשֶ   .  ַאְלָמָנתֹו ִניזֹּוֶנת ִמּנְ

ת  את ַהּבַ ֵ ָכָסיו -  ִניׂשּ   .  ַאְלָמָנתֹו ִניזֹּוֶנת ִמּנְ
ת ר ֲחִניָנאָאַמר     - ֵמָתה ַהּבַ י יֹוֵסי ּבַ ל ַרּבִ ן ֲאחֹותֹו ׁשֶ י ְיהּוָדה ּבֶ   :  ַרּבִ

ָכָסיו ה, ְוָאְמרּו: ַאְלָמָנתֹו ִניזֹּוֶנת ִמּנְ   .  ַעל ָיִדי ָהָיה ַמֲעׂשֶ
ֲעָיא? ּתֹו ִמיּבָ   ! הּוא ְוִאׁשְ

  
ֵתיָמא:   ָטַרח,   - ָהָתם   ַמהּו ּדְ א ּדְ ֵליּכָ   הּוא ּדְ

    , ּוְלִדיָדּה ִנְטַרח ְלִדיֵדיּה  -  ֲאָבל ָהָכא
ַמע ָלן   . ָקא ַמׁשְ

  
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ָווֵתיּה  ָווֵתיּה  ,ִהְלְכָתא ּכְ   ?  אֹו ֵלית ִהְלְכָתא ּכְ
  

ַמע:  א ׁשְ   תָּ
י ֲחִניָנאּדְ  י יֹוָנָתןוְ  ַרּבִ   ָהוּו ָקְייֵמי,  ַרּבִ

ֵקיּה לְ  ִחין ּוְנׁשַ ְבָרא ּגָ ְרֵעיּה ֲאָתא ַההּוא ּגַ י יֹוָנָתן ַאּכַ   .  ַרּבִ
י ֲחִניָנאָאַמר ֵליּה    ?  : ַמאי ַהאי ַרּבִ

יִתיְנהּו ְלָזֵניּה , ^ָאַמר ֵליּה: ּכֹוֵתב ְנָכָסיו ְלָבָניו הּוא  נ,א   ִ   . ְוַעׂשּ
ָלָמא ׁשְ יָנא :ִאי ָאְמַרתְּ ּבִ ִייְנהּו,   - ָלאו ּדִ ְ ּום ָהִכי ַעׂשּ   ִמׁשּ

א ִאי ָאְמַרתְּ  יָנא :ֶאּלָ ִייְנהּו  - ּדִ ְ ֵעי?ַעׂשּ   !  ּבָ
   

 רש"י
. ואפילו הוא ואשתו זוין מהן

כתבן מעכשיו ולא מן הדין אלא 
  תקת חכמים היא:

. בגדולה מזו גדולה מזו אמרו
אמרו כגון אלמה ובת ויסת 
הבת שאף על פי שהוא מת 
והכסים שתעבדו ללוקח דרבן 
כגון בעל בכסי אשתו וקי''ל 
(גיטין דף מח:) אין מוציאין 
למזון האשה מכסים 
משועבדים אפי' הכי היכא 
דליכא למיחש לתיקון העולם 
כגון כי האי לוקח שלא הוציא 

רש ואמרי מעות שויוהו רבן כיו
  תזון האלמה מכסי בעלה:

כי הא דשלח רבין באיגרתיה כו' 
. אע''ג דאמור רבן יסת הבת

בעל בכסי אשתו לוקח הוי 
וקיימא לן אין מוציאין למזון 
האשה מכסים משועבדים הכא 
שויוהו רבן כיורש משום פסידא 
דאלמה והכי מפורש ביש 

  וחלין:
. שהוא קיים ואלו הוא ואשתו

ו הם ולא הוציאו מעות אלא בי
  מתה בעלמא:

. ואע''ג דמתה כמכר מיבעיא
לעין שעבוד התם הוא דאי לאו 
דעביד ליה יחא לפשיה לא 
יהיב ליה מתה אבל בו ליכא 

  למימר הכי:
  . ובעלה יורשה:מתה הבת

  . של אבי הבת:אלמתו
. ולא אמרין איש יזות מכסיו

אב  כרי הוא זה ואיו יורשו של
אלא של אשתו וכלוקח בעלמא 
דמי ואין מוציאין למזון האשה 

  מכסים משועבדין:
. התם הוא דליכא דטרח קמה

שמת בעלה להכי עבוד רבן 
  תקתא:

. דקאי איהו טרח אבל הכא
  לדידיה ולדידה קמ''ל:

. אדר' אילעא הלכתא כוותיה
  קאי:

 . על רגלו: אכרעיה
. כפיתי אותם ועשיתיהו

פי שטרחתי עליו בחזקה ומ
ליכס לו לפים משורת הדין 

  מחבביי:
. אין כאן גמילות ואי דיא הוא

טובה להחזיק לו טובה שעל 
 כרחו ישפוט אמת:

 



41  "ִּנְתַּפְּתָתה"ַנֲעָרה ׁשֶ  – מסכת כתובות פרק ד' 

  נ, א  .31
י ָאַמר    :  ֶאיְלָעאַרּבִ

א ִהְתִקינוּ ּבְ     :אּוׁשָ
ז ז יֹוֵתר ֵמחֹוֶמׁש  - ַהְמַבְזּבֵ   .  ַאל ְיַבְזּבֵ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי:     תַּ

ז" ז יֹוֵתר ֵמחֹוֶמׁש,      - ַהְמַבְזּבֵ   ַאל ְיַבְזּבֵ
ִרּיֹות.   א ִיְצָטֵרְך ַלּבְ מָּ   ׁשֶ

ז יֹוֵתר ֵמחֹוֶמׁש  ׁש ְלַבְזּבֵ ּקֵ ּבִ ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ יַח לֹו ֲחֵבירוֹ וְ  , ּוַמֲעׂשֶ   . "לֹא ִהּנִ
ָבב ?ּוַמּנוּ  י ְיׁשֵ   .  ַרּבִ

  ְוָאְמִרי ָלּה: 
ָבב,   י ְיׁשֵ   ַרּבִ

יחֹו ֲחֵבירֹו,    ְולֹא ִהּנִ
י ֲעִקיָבא ?ּוַמּנוּ    . ַרּבִ

  
יָמא  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ר ַיֲעקֹבְוִאיתֵּ   :  ַרב ַאָחא ּבַ

   ?ַמאי ְקָרא
ן תֶּ ר תִּ ֶרּנּו ָלְך"   "ְוכֹל ֲאׁשֶ ְ ר ֲאַעׂשּ ֵ   . (בראשית כח, כב) 43ִלי ַעׂשּ

  
א ּוָרא ַקּמָ ְתָרא ְלִעיׂשּ ּוָרא ּבַ ֵמי ִעיׂשּ   ! ְוָהא ָלא ּדָ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ֶרּנּו" ְ א.  - ְלַבְתָרא "ֲאַעׂשּ י ַקּמָ   ּכִ
  

יָאַמר  ר ַאׁשִ יִמי ּבַ   : ַרב ׁשִ
לוּ  מּועֹות ַהּלָ   .  ִמְתַמֲעטֹות ְוהֹוְלכֹות  - ּוׁשְ

זוּ  :ְוִסיָמֵניךְ  ְתבּו ּוִבְזּבְ ים ּכָ     .ְקַטּנִ
   

 
ר ֲאַע  43 ֵ ן ִלי ַעׂשּ ּתֶ ר ּתִ ית ֱאלִֹהים ְוֹכל ֲאׁשֶ ָבה ִיְהֶיה ּבֵ י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ ֶרּנּו ָלךְ ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאׁשֶ ְ   ׂשּ

 רש"י
  . לעיים:המבזבז
. שבכסיו שלא יצטרך מחומש

  לבריות:
. שי עישורין הוו עשר אעשרו

  להו חומש:
. דכי והא לא דמי בתרא לקמא

פשו להו ט' וכי  שקלת לקמא
הדרת מדלית מעשר דידהו לאו 
כי קמא הוא ואין כאן חומש 

  בשיהם:
. מדלא כתיב עשר אעשר אעשרו

לך הכי קאמר אעשרו כראשון 
  כלומר מעשר שי יהא כראשון:

. דרבי אילעא שמועות הללו
  בתקת אושא:

. מאמוראים מתמעטות והולכות
הראשוה א''ר אילעא אמר ר''ל 

'י בר חיא השיה ר' משום דר'
אילעא אמר ר''ל שלישית ר' 

  אילעא לחודיה:
. בסדר ההלכות ובו וסימיך

  תדע סדר מיעוטן:
. ביו קטים כתבו ובזבזו

ובותיו כשהן קטים כותב 
כסיו המבזבז אל יבזבז ומעתה 
לא תחליף באיזו שלשה ובאיזו 

 שים ובאיזו אחד:
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   :ִיְצָחקַרב ָאַמר 

א ִהְתִקינוּ ּבְ     :אּוׁשָ
ָנה,   ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ תֵּ נֹו ַעד ׁשְ ל ִעם ּבְ ְלּגֵ ֵהא ָאָדם ִמְתּגַ ּיְ   ׁשֶ

אן ְוֵאיָלךְ  יו - ִמּכָ   .  יֹוֵרד ִעּמֹו ְלַחּיָ
  

  ! ִאיִני?
יַלתלְ   ַרבְוָהא ָאַמר ֵליּה  ר ׁשֵ מּוֵאל ּבַ   : ַרב ׁשְ

ית  ר ׁשִ ִציר ִמּבַ ל  - ּבְ ַקּבֵ     ,לֹא תְּ
ית  ר ׁשִ תֹוָרא - ּבַ יל ּוְסֵפי ֵליּה ּכְ   !  ַקּבֵ

  
תֹוָרא    ,ִאין, ְסֵפי ֵליּה ּכְ

ָנה ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ תֵּ יו ַעד ְלַאַחר ׁשְ   .  ִמיהּו ֵאינֹו יֹוֵרד ִעּמֹו ְלַחּיָ
  

ֵעית ֵאיָמא     :ְוִאיּבָ
ָיא:    ָלא ַקׁשְ

  ְלִמְקָרא,   - ָהא
ָנה - ָהא   .  ְלִמׁשְ

  
ָאַמר ֵיי ּדְ     :ַאּבַ

ית   ָאְמָרה ִלי ֵאם:   ר ׁשִ   ִמְקָרא,   - ּבַ
ר  ר ֶעׂשֶ ָנה,   -ּבַ   ְלִמׁשְ

ֵליַסר  ר תְּ   ְלַתֲעִניָתא ֵמֵעת ְלֵעת,   -ּבַ
ֵריַסר  - ּוְבִתינֹוֶקת  ת תְּ   .  ּבַ

  
ֵייָאַמר     :ַאּבַ

ִמיׁשְ   ָאְמָרה ִלי ֵאם:   יֹוָמא ּדְ א ּבְ ָטְרָקא ֵליּה ַעְקַרּבָ ית ּדְ ר ׁשִ ית ַהאי ּבַ י  - ַלם ׁשִ   . ָלא ַחּיֵ
  ?  ַמאי ֲאסּוֵתיּה 

ַד  א ּדְ ְקֵייּה ְמִרְרתָּ ְפֵייּה ְוַנׁשְ יְכָרא, ְנׁשַ ׁשִ א ּבְ ְרתָּ ה ִחיּוַ   .  ּיָ
א תָּ ַלם ׁשַ ִמיׁשְ יֹוָמא ּדְ ָטֵריק ֵליּה ִזיּבּוָרא ּבְ א ּדְ תָּ ר ׁשַ י  - ַהאי ּבַ   . ָלא ַחּיֵ

  ?  ַמאי ֲאסּוֵתיּה 
ַמ  ִדיְקָלא ּבְ ְקֵייּה ַאְצָוָתא ּדְ ְפֵייּה ְוַנׁשְ א, ְנׁשַ   .  ּיָ

  
  :  ַרב ְקִטיָנאָאַמר 

ׁש  ן ׁשֵ חֹות ִמּבֶ נֹו ּפָ ְכִניס ֶאת ּבְ ל ַהּמַ יעוֹ  -  ּכָ     .ָרץ ַאֲחָריו ְוֵאינֹו ַמּגִ
  

ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ
יִעין אֹותוֹ    . ֲחֵביָריו ָרִצין ַאֲחָריו ְוֵאין ַמּגִ

  
  .  ֲחִליׁש ְוָגֵמיר - ְוַתְרַוְייהּו ִאיְתְנהוּ 

  
ֵעית     :ֵאיָמא ִאיּבָ

ְכִחיׁש   -ָהא      ,ּדִ
ָב   - ָהא   .  ִריאּדְ

   

 רש"י
. אם מסרב מגלגל עם בו

מללמוד יגלגל עמו בחת 
  ובדברים רכים:
. לרדותו ברצועה יורד עמו לחייו
  ובחוסר לחם:

. מלמד רב שמואל בר שילת
  תיוקות היה:

. הלעיטהו וספי ליה כי תורא
תורה כשור שאתה מלעיטו 

  ואובסו מאכל:
. להתעות לתעיתא מעת לעת

כל היום וחיוכא לשעות מקודם 
לכן שתיים כדאמרין ביומא 

  (דף פב.):
. שהיא ממהרת ובתיוקת

להביא כח שאיה מתשת כח 
בלימוד תורה ותרתי סרי 
דקאמר שת שתים עשרה גופא 
קאמר דאי בת שתים עשרה ויום 

ד דאורייתא היא שמביאה אח
שתי שערות ובת עושים ואין 
צורך לו ללמוד ממיקתו של 

  אביי:
  . אם לא ברפואה בדוקה:לא חיי

. מרה של דיה מררתא דדיה
  שקורין וושט''ו:

. תמשחו שפייה ושקייה
  ממו ותשקו ממו בשכר:

. סיב שגדל סביב אצותא דדיקלא
דקל תומר כעין וויילד''ה שכורך 

  ת עץ הגפן:א
  . ללמוד תורה:המכיס את בו

  . להברותו ולהחיותו:רץ אחריו
. מסוכן הוא למות ואין מגיעו

  מרוב חולשו:
. להיות חביריו רצין אחריו
  פקחין בתורה כמותו:

. אל יכיסו שמסוכן הא דכחיש
  הוא פן יחליש וימות:

 . יכיסו לפי שמתפקח:דבריא
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ר ֲחִניָנאָאַמר  י יֹוֵסי ּבַ    :ַרּבִ

א ִהְתִקינוּ  אּוׁשָ    :ּבְ
ְעָלּה ּוֵמָתה  י ּבַ ַחּיֵ ִנְכֵסי ְמלֹוג ּבְ ְכָרה ּבְ ּמָ ה ׁשֶ ָ קֹוחֹות  -ָהִאׁשּ ד ַהּלָ ַעל מֹוִציא ִמּיַ   .  ַהּבַ

  
ֵחיּה  ּכַ ר יֹוֵסףַאׁשְ הוּ לְ  ַרב ִיְצָחק ּבַ י ַאּבָ ֲהָוה ָקֵאי   ַרּבִ א, ּדַ אּוׁשָ אּוְכלּוָסא ּדְ   ּבְ

א אּוׁשָ א ּדְ ַמְעתָּ ׁשְ   ?  ָאַמר ֵליּה: ַמאן ָמָרה ּדִ
ר ֲחִניָנא י יֹוֵסי ּבַ   .  ָאַמר ֵליּה: ַרּבִ

ִעין ִזיְמִנין יּה ַאְרּבְ ָנא ִמיּנֵ ִכיְסֵתיּה  ,תָּ ַמְנָחא ֵליּה ּבְ ַמאן ּדְ   .  ְוָדֵמי ֵליּה ּכְ
   

 רש"י
  . הקרן:שמכרה בכסי מלוג

. דשויוהו רבן הבעל מוציא
  כלוקח והוא לוקח ראשון:

  . אסיפת בי אדם]:[באוכלוסא
. דר' יוסי בר חיא תא מייה
 מרה הוא:
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ה ְצָדָקה ְבָכל ֵעת" ט עֹׂשֵ ּפָ ֵרי ׁשְֹמֵרי ִמׁשְ   ,  (תהלים קו, ג) "ַאׁשְ

ָכל ֵעת  ר ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּבְ   ! ?ְוִכי ֶאְפׁשָ
   

ְרׁשּו  ַיְבֶנהּדָ ּבְ י ֱאִליֶעֶזר, ְוָאְמִרי ָלּה ַרּבֹוֵתינּו ׁשֶ   : ַרּבִ
יםֶזה  ֵהן ְקַטּנִ ׁשֶ ָניו ּוְבנֹוָתיו ּכְ ן ּבָ     . ַהזָּ

  
ר ַנְחָמִני מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   ָאַמר:   ַרּבִ

ל ָיתֹום  יָאןוִ ֶזה ַהְמַגּדֵ ִ יתֹו ּוַמׂשּ תֹוְך ּבֵ   .  יתֹוָמה ּבְ
  
  

ֵביתֹו ְוִצְדָקתֹו עֶֹמֶדת ָלַעד" ר ּבְ     .(תהלים קיב, ג) "הֹון ָועֹׁשֶ
  

אוְ  ַרב הּוָנא     ,ַרב ִחְסּדָ
ָדּה,     ַחד ָאַמר: ֶזה ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ּוְמַלּמְ

ִאיָלן ַלֲאֵחִרים   .  ְוַחד ָאַמר: ֶזה ַהּכֹוֵתב ּתֹוָרה ְנִביִאים ּוְכתּוִבים ּוַמׁשְ
  
  

ָרֵאל" לֹום ַעל ִיׂשְ    .(תהלים קכח, ו) "ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך ׁשָ
  

ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
נִ  ּבָ יָון ׁשֶ ָרֵאל,   -  ים ְלָבֶניךָ ּכֵ לֹום ַעל ִיׂשְ   ׁשָ

ָלא ָאֵתי ִליֵדי ֲחִליָצה ְוִיּבּום   .  ּדְ
  

ר ַנְחָמִני מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   ָאַמר:   ַרּבִ
ִנים ְלָבֶניךָ  ּבָ יָון ׁשֶ ָרֵאל,   -  ּכֵ יֵני ִיׂשְ ּיָ לֹום ַעל ּדַ   ׁשָ

ָלא ָאֵתי ְלִאיְנצּוֵיי   .  ּדְ
   

 רש"י
. זה הזן ביו ובותיו קטים

שתמיד יום ולילה הן עליו והיא 
  צדקה שאיו חיוב עליו בהם:

. שאין הממון הון ועושר בביתו
כלה ואעפ''כ צדקתו עומדת 

  לעד:
. זה הלומד תורה ומלמדה

מתקיימת בו הרי הון ועושר 
בביתו וצדקתו עומדת לעד על 

  שטרח ללמד לתלמידים:
. הספרים קיימים זה הכותב כו'

עומדת  לו שאים כלים וצדקתו
 לעד:

. מי קרוב וקודם לאיצויי
 בחלה: 
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ַרׁש " ן ֲעַזְרָיהֶזה ִמְדָרׁש ּדָ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַיְבֶנה:  [ ֲחָכִמיםִלְפֵני  ַרּבִ ֶכֶרם ּבְ   ּבְ

נֹות ִיּזֹונּו,   ִנים ִייְרׁשּו ְוַהּבָ   ַהּבָ
ִנים א ְלַאַחר ִמיַתת ָהָאב - ָמה ַהּבָ ין ֶאּלָ    ,ֵאיָנן יֹוְרׁשִ
נֹות א ְלַאַחר ִמיַתת ֲאִביֶהן - ַאף ַהּבָ   . ]"ֵאין ִניּזֹונֹות ֶאּלָ

  
יּה ּדְ  ַרב יֹוֵסףְיֵתיב   נ,ב       :ְוָקָאַמר ַרב ַהְמנּוָנא ִויֵתיב  ,ַהְמנּוָנאַרב ַקּמֵ

ְרַקע א ִמן ַהּקַ ין ֶאּלָ ִנים יֹוְרׁשִ ֵאין ַהּבָ ם ׁשֶ ׁשֵ    ,ּכְ
ְך ֵאין  ְרַקעַה ּכָ א ִמן ַהּקַ נֹות ִניזֹּונֹות ֶאּלָ   .  ּבָ

  
י ָעְלָמא    :ֲאַווׁש ֲעֵליּה ּכּוּלֵ

ֵביק ַאְרָעא ׁשָ ֵניּה,   - ּדְ ָיְרֵתי ֵליּה ּבְ   הּוא ּדְ
ֵביק ַאְרָעא ָלא ׁשָ ֵניּה?  - ּדְ   !  ָלא ָיְרֵתי ֵליּה ּבְ

  
  :  ַרב יֹוֵסףָאַמר ֵליּה 

ְכִרין ָקָאַמר ָמר ִנין ּדִ ת ּבְ תּוּבַ   ?  ְוִדְלָמא ּכְ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ַגְבָרא ָרּבָ  ,ָמר   . ָיַדע ַמאי ָקָאִמיָנא - הּוא אּדְ

  
  

ר יֹוֵסףָאַמר  יא ּבַ י ִחּיָ   : ַרּבִ
י  יהּדַ ַרב ָזן ֵמִחיּטֵ   .  ֲעִלּיָ

  
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ְרָנָסה ָהְוָיא יה"ַמאי וּ   ,ּפַ     "?ֲעִלּיָ

ָאב, ּוְכּדִ  מּוֵאלֵמִעיּלּוָייא ּדְ    ,ׁשְ
ָאַמר  מּוֵאלּדְ   : ׁשְ

ָאב,   ִמין ּבְ   ְלַפְרָנָסה ׁשָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ׁש ֲהָוה,  יה"  ְמזֹוֵני ַמּמָ     ?ּוַמאי "ֲעִלּיָ
יה,   ֲעִלּיָ ֶאְמרּו ּבַ ּנֶ ָבִרים טֹוִבים ׁשֶ   ִמּדְ

ָאַמר  ר יֹוֵסףּדְ   : ַרב ִיְצָחק ּבַ
יה ִהְתִקינוּ  ֲעִלּיָ     :ּבַ

ְלְטִלין  נֹות ִניזֹּונֹות ִמן ַהִמּטַ הּו ּבָ ּיְ     ?ׁשֶ
  

ַמע א ׁשְ    :תָּ
יֵדיּה   אּדְ ּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ ַרּבִ ַנאי ֲאחּוּה ּדְ י ּבַ ָיְתֵמי  ַרּבִ ְלְטִלין ּדְ   .  ָהוּו ִמּטַ

יּה  מּוֵאלּדִ   ָאתּו ְלַקּמֵ     ,ׁשְ
  .  ִזיל זֹון :ָאַמר ֵליּה 
ר יֹוֵסף ְסִביָרא ֵליּה כִ וְ  ,ִלְמזֹוֵני ,ַמאי ָלאו     !ְדַרב ִיְצָחק ּבַ

  
   ,ַפְרָנָסה ֲהַואילְ לֹא, ָהָתם 

מּוֵאל ְלַטֲעֵמיּה     ,ּוׁשְ
ָאַמר  מּוֵאלּדְ   : ׁשְ

ָאב ִמין ּבְ   .  ְלַפְרָנָסה ׁשָ
  

יֵני ּדִ ְנַה ֲהָוה עּוְבָדא ּבִ  ּיָ ָעא, ְודּון ּדַ ָעא, ְרּדְ   ְנַהְרּדְ
ִדיָתאּבְ  י   ,פּוְמּבְ יְזָנא ְוַאְגּבֵ ר ּבִ   .  ַרב ָחָנא ּבַ

   :ַרב ַנְחָמןָאַמר ְלהּו 
   ,ִזילּו ַאַהְדרוּ 

ְייכוּ  - ְוִאי לֹא ְדַנְייכּו ִמיּנַ יָנא ְלכּו ְלַאּפַ   .  ַמְגּבֵ
  

י ַאִמי י ַאִסיוְ  ַרּבִ ְלְטֵלי,    ַרּבִ ּטַ   ְסבּור ְלֵמיָזן ִמּמִ
ר ִאיִדיָאַמר ְלהּו  י ַיֲעקֹב ּבַ   : ַרּבִ

ּה עּוְבָדא י יֹוָחָנן ְוֵריׁש ָלִקיׁש לֹא ָעְבדּו ּבָ ַרּבִ ָתא ּדְ ּה עּוְבָדא?ַאּתּון ָעְבִדי - ִמיּלְ   !  ן ּבָ

 רש"י
. והוא לא עליה כולי עלמא אווש

פי' דבים יורשין דקאמר כתובת 
בין דיכרין היא וסבורים שסתם 
ירושה קאמר שאין הבים 

  יורשין מטלטלין:
דלמא כתובת בין דיכרין קאמר 

. לפי ששתי תקות הללו מר
שתקו חכמים בתאי כתובה 
לומדות זו מזו ובכתובת בין 
דכרין תן בפרק מי שהיה שוי 

מן דף צא.) דאין גבית מן (לק
המטלטלין דתן ר' שמעון אומר 
אפי' יש שם כסים שאין להם 
אחריות אין כלום עד שיהא שם 
כסים שיש להן אחריות מותר 
על שתי הכתובות דיר והתם 
מפרש להילכתא כתובת בין 
דיכרין דתן מי שהיה שוי שתי 
שים ומתו ואח''כ מת הוא 

שין ויתומין של כל אחת מבק
כתובת אמן כגון שכתובת האחת 
מרובה או אם שתיהן שוות 
פעמים שבי האחת רבים ובי 
האחת מועטין ואותן המועטין 
מבקשים כתובת אמן לחלקוה 
בייהן ובי השיה יחלקו את 
כתובת אמן בייהן ובאין עליהם 
מכח תאי כתובת אמן שכתוב 
בה כתובת בין דכרין דיהווין 

ירתון כסף ליכי מיאי איון 
כתובתיך כו' אם יש מותר דיר 
על שתי הכתובות שתתקיים בו 
חלה דאורייתא אלו וטלין 
כתובת אמן ואלו וטלין כתובת 
אמן ואם לאו חולקין בשוה 
למין גולגלותם דבמקום 
דמיעקרא חלה דאורייתא לא 

  תקון רבן:
. שאין מר דגברא רבה הוא ידע

ללמוד מזון בות מירושת בים 
לא מירושת כתובת בין דכרין א

שבאה מכח תאי כתובה 
  כמותה:

. יתומות רב זן מחיטי דעלייה
באו לפיו ותובעות מזוות 
מחיטי דאביהן שלא היו שם 
קרקעות אלא מטלטלין ותן 

  להם:
. לא מזוות היו פרסה הואי

אלא פרסת דויא לישא 
  וההיא גביא ממטלטלי:

 וכדשמואל דאמר לפרסה שמין
. אומדין לפי וותרותו של באב

אב או לפי קמצותו אם היה 
קיים כך וכך היה ותן להם 
מכסים הללו וכיון דאומד דעתו 
שיימין מקרקעי ומטלטלי שוים 

  בכך:
. לפי אומד עילוי מעילוייא דאב
  דעת וותרותו:

. ואע''ג או דלמא מזוי ממש
דתאי כתובה ככתובה ואין 

מכתא גבית ממטלטלי דכל אס
דשטרי אקרקעות היא לפי 
שעומדות בעין רב סבר לה 
כתקת עלייה והייו דקאמר 

  מחיטי דעלייה:
  . את הבות:זיל זון

. לזון מן הוה עובדא ודון דייי
 המטלטלין:
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י ֶאְלָע  ְלְטִלין  ָזרַרּבִ ּטַ     ,ָסַבר ְלֵמיָזן ִמּמִ

ן ֶאְלָיִקיםָאַמר ְלָפָניו  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   :  ַרּבִ
ת ַרֲחָמנּות,   א ִמּדַ ה, ֶאּלָ ה עֹוׂשֶ ין ַאתָּ ת ַהּדִ ֵאין ִמּדַ ָך ׁשֶ י, יֹוֵדַע ֲאִני ּבְ   ַרּבִ

עּו ֲהָלָכה ְלדֹורֹות  ְלִמיִדים ְוִיְקּבְ א ִיְראּו ַהתַּ ּמָ א, ׁשֶ   .  ֶאּלָ
  

יּה ּדְ  ֲאָתא ְלַקּמֵ    ,ַרב יֹוֵסףַההּוא ּדַ
ַעל ּבוּ  בוּ ֲה  :ָאַמר ְלהוּ  ְמֵרי ּדְ     .ְדָיאָלּה ִמתַּ
ֵייָאַמר ֵליּה  ַעל חֹוב ֲהָוה :ַאּבַ ְווָנא ִמי ֲהָוה ָיֵהיב ֵליּה ָמר? -  ִאיּלּו ּבַ י ַהאי ּגַ   !  ּכִ

ַחְזָייא ְלבּוְדָיא ָקָאִמיָנא     .ָאַמר ֵליּה: ּדְ
ל ָהעֹוֵמד ִלְגזֹוז  נא,א   ֵמי - סֹוף סֹוף, ּכָ ָגזּוז ּדָ   !  ּכְ

ְצִריָכא ְלִדיְקָלא    .  ָקָאִמיָנאּדִ
  

יּה ּדְ  ָאתּו ְלַקּמֵ     ,ָרָבאַההּוא ָיתֹום ִויתֹוָמה ּדְ
ִביל ְיתֹוָמהָרָבאָאַמר ְלהּו  ׁשְ תֹום ּבִ   .  : ַהֲעלּו ַלּיָ

ַנןָאְמִרי ֵליּה  ָאַמרָרָבאלְ   ַרּבָ ְלְטֵלי :: ְוָהא ָמר הּוא ּדְ ּטַ ַקְרְקֵעי ְולֹא ִמּמִ ין ִלְמזֹוֵני    - ִמּמְ     ,ּבֵ
ין ִלְכתוּ  הּבֵ     ,ּבָ

    !ּוֵבין ְלַפְרָנָסה
ׁשוֹ   ָאַמר ְלהּו:  ּמְ ְפָחה ְלׁשַ     ! ?ִמי לֹא ָיֲהִביַנן ֵליּה  - ִאיּלּו ָרָצה ׁשִ

י.  ְרתֵּ א תַּ ִאיּכָ ן ָהָכא ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ   ּכָ
   

 רש"י
. שהן מתמרי דעל בודיא

  מטלטלין:
. מחצלות שותין תחת בודיא

  הדקלין כשגודרין התמרים:
. כלומר אפילו אילו בעל חוב הוה

בעל חוב שיפה כחו לטרוף 
ממשועבדין איו גובה 

של יתומים וזו תגבה  ממטלטלין
למזון הבות שהורע כחן אצל 

  משועבדים:
. הקרובות לגדור דחזו לבודיא

 ועדיין מחוברות: 
. אח ואחות יתום ויתומה

  וכסיהם ביד אפוטרופוס:
. העלו ליתום בשביל יתומה

העלו ליתום מזוות יתירים 
  שתיזון אחותו עמו:

 . אחותו ותשמשו:דאיכא תרתי
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  נא, א  .36
ַנן:   נּו ַרּבָ   תָּ

ׁש ָלֶהן ַאֲחָריּות" ּיֵ     ,ֶאָחד ְנָכִסים ׁשֶ
ֵאין ָלֶהן ַאֲחָריּות נֹות,   - ְוֶאָחד ְנָכִסים ׁשֶ ה ְוַלּבָ ָ   מֹוִציִאין ִלְמזֹון ִאׁשּ

ְבֵרי  יּדִ   .  ַרּבִ
ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:   ַרּבִ

ׁש ָלֶהן ַאֲחָריּות ּיֵ ִניםַל   מֹוִציִאין   - ְנָכִסים ׁשֶ נֹות ִמן ַהּבָ     , ּבָ
נֹות,   נֹות ִמן ַהּבָ   ְוַלּבָ

ִנים ִנים ִמן ַהּבָ     ,ְוַלּבָ
ין,   ְנָכִסים ְמרּוּבִ נֹות ּבִ ִנים ִמן ַהּבָ   ְוַלּבָ

ְנָכִסים מּוָעִטין.  ֲאָבל לֹא ַלּבָ  נֹות ּבִ   ִנים ִמן ַהּבָ
ֵאין ָלֶהן ַאֲחָריּות ִנים  מֹוִציִאין      - ְנָכִסים ׁשֶ ִנים ִמן ַהּבָ     , ַלּבָ

נֹות,   נֹות ִמן ַהּבָ   ְוַלּבָ
נֹות,   ִנים ִמן ַהּבָ   ְוַלּבָ

ִנים נֹות ִמן ַהּבָ   . "ֲאָבל לֹא ַלּבָ
   

ַקְייָמא ָלן ב ּדְ י ֵמֲחֵבירֹו,  :ַאף ַעל ּגַ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
ן ֶאְלָעָזר,   - ָהָכא ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

ָאַמר    :  ָרָבאּדְ
ְלְטֵלי :ִהְלְכָתא ּטַ ַקְרְקֵעי ְולֹא ִמּמִ ה    - ִמּמְ ין ִלְכתּוּבָ     ,ּבֵ

ין ִלְמזֹוֵני     ,ּבֵ
ין ְלַפְרָנָסה   .  ּבֵ

  
   

 רש"י
  . מן היתומים:מוציאין

. מוציאין לבות מן הבים
  למזוות ולפרסה:
. לקטות מן ולבות מן הבות

הגדולות אם אין שם אלא בות 
והחזיקו גדולות בכסים 
מוציאין מידם וחולקות בשוה 
והכא ליכא מזוי שאין הבות 
זוות מן הבות לפי שכולן שוות 

  בירושה:
. לקטים מן ולבים מן הבים

  הגדולים לחלוק בשוה:
אבל לא לבים מן הבות 

. שאין בהן כדי בכסים מועטין
אלו ואלו עד שיבגרו דאמרי  לזון

רבן הבות יזוו והבים ישאלו 
  על הפתחים:

 . לדויא:לפרסה
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  ב - נא, א .37
  ַמְתִניִתין 

ה תּוּבָ ַתב ָלּה ּכְ תּוָלה  :לֹא ּכָ     ,ּגֹוָבה ָמאַתִים - ּבְ
    ,ָמֶנה - ַאְלָמָנהוְ 

ין.   ית ּדִ ַנאי ּבֵ הּוא תְּ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  

ַחת ָמאַתִים זּוז ֶוה ָמֶנה תַּ ֶדה ׁשָ ַתב ָלּה ׂשָ     ,ּכָ
ַתב ָלּה וְ  ִאית ִלי ַאֲחָרִאין  :לֹא ּכָ ל ְנָכִסים ּדְ ֵתיְך"ִל "ּכָ יב    - ְכתּוּבָ     ,ַחּיָ

ין.   ית ּדִ ַנאי ּבֵ הּוא תְּ   ׁשֶ
  

ַתב ָלּה  אי, ֶאְפְרִקיֵנְך   :  לֹא ּכָ ּבַ תַּ ׁשְ     ,ְואֹוְתִביֵנְך ִלי ְלִאיְנּתּו"  "ִאם תִּ
יב   -ֲאַהְדִריָנְך ִלְמִדיָנֵתְך"                                       "          :ֶהֶנתּוְבכֹ     ,ַחּיָ

ין.   ית ּדִ ַנאי ּבֵ הּוא תְּ   ׁשֶ
  

ית ּבֵ יב ִלְפּדֹוָתּה.   -  ִנׁשְ   ַחּיָ
ה ֶאת ַעְצָמּה" ָתּה, ְוִתְפּדֶ ּה ּוְכתּוּבָ יטָּ אי.  - ְוִאם ָאַמר: "ֲהֵרי ּגִ ַ   ֵאינֹו ַרׁשּ

  
אֹוָתּה.   - ָלְקָתה יב ְלַרּפְ   ַחּיָ

א ֶאת ַעְצָמּה" ַרּפֵ ָתּה, תְּ ּה ּוְכתּוּבָ יטָּ אי - ָאַמר: "ֲהֵרי ּגִ ַ   . ַרׁשּ
  

    ְּגָמָרא
י   ? ַמּנִ

  
י ֵמִאיר ִהיא,    ַרּבִ

ל ַהּפֹוֵחת"ָאַמר: ּדְ  אַתִים  ּכָ     ,ִלְבתּוָלה ִממָּ
ֶנה ִעיַלת ְזנּות - ּוְלַאְלָמָנה ִממָּ   .  "ֲהֵרי זֹו ּבְ

י ְיהּוָדה,   ִאי ַרּבִ   ּדְ
ל ָמאַתִיםּכֹוֵתב   - ָרָצה"ָהָאַמר:  ָטר ׁשֶ ָך ָמֶנה" :ְוִהיא ּכֹוֶתֶבת ,ִלְבתּוָלה ׁשְ י ִממְּ ְלתִּ    ,"ִהְתַקּבַ

ים זּוז" ,ּוְלַאְלָמָנה ָמֶנה ִ ָך ֲחִמׁשּ י ִממְּ ְלתִּ    ."ְוִהיא ּכֹוֶתֶבת: "ִהְתַקּבַ
  

  ֵאיָמא ֵסיָפא: 
ַחת ָמאַתִים זּוז" ֶוה ָמֶנה תַּ ֶדה ׁשָ ַתב ָלּה ׂשָ     ,ּכָ

ַתב ָלּה  ֵתיְך" :ְולֹא ּכָ ִאית ִלי ַאֲחָרִאין ִלְכתּוּבָ ל ְנָכִסים ּדְ יב    - "ּכָ     ,ַחּיָ
ין ית ּדִ ַנאי ּבֵ הּוא תְּ   .  "ׁשֶ

י ְיהּוָדה     ,ֲאָתַאן ְלַרּבִ
ָאַמר: ַאֲחָריּות    .  ָטעּות סֹוֵפר הּוא -ּדְ

י ֵמִאיר ִאי ַרּבִ    ,ּדְ
  ָלאו ָטעּות סֹוֵפר הּוא,  - ַאֲחָריּות  :ָהָאַמר
ְתַנן:     ּדִ

ְטֵרי חֹוב"     :ָמָצא ׁשִ
ֶהן ַאֲחָריּות ְנָכִסים^ִאם   נא,ב     לֹא ַיֲחִזיר,    -  ֵיׁש ּבָ

ין ִנְפָרִעין ֵמֶהן ית ּדִ ּבֵ     , ׁשֶ
ֶהן ַאֲחָריּות ְנָכִסים     ,ַיֲחִזיר    - ֵאין ּבָ

ין ִנְפָרִעין ֵמֶהן,   ית ּדִ ֵאין ּבֵ   ׁשֶ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .  ַרּבִ

  אֹוְמִרים:   ֲחָכִמיםוַ 
  לֹא ַיֲחִזיר,    - ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה

ין ִנְפָרִעין ֵמֶהן ית ּדִ ּבֵ   .  "ׁשֶ
א י ֵמִאיר - ֵריׁשָ י ְיהּוָדה  - ְוֵסיָפא ,ַרּבִ   !  ?ַרּבִ

  
יָמא ּה   :ְוִכי תֵּ י ֵמִאיר ִהיא,   - ּכּוּלָ   ַרּבִ

י ֵמִא  אֵני ֵליּה ְלַרּבִ ָטֵריְוׁשָ ה ִלׁשְ תּוּבָ ין ּכְ     ,יר ּבֵ
אֵני ֵליּה      !?ּוִמי ׁשָ

  ְוָהַתְנָיא: 
ה ּגֹוִבין ִמן ַהְמחֹוָרִרין" ָ     ,ֲחִמׁשּ

 רש"י
 מתי' 

. חייב ולא כתב לה כל כסים כו'
להיות כל הכסים אחראין לה 
ולא יכול לומר לה אין ליך אלא 
שדה הכתובה לך בשטר 

  כתובתיך:
. שאיו יכול לקיימה ובכהת

מששבית כותב לה אפרקיך 
למדיתך לפי שאשת  ואהדריך

  כהן אסורה לבעלה אם אסה:
. שכבר תחייב איו רשאי

  בפדיוה מששבית:
. שהרפואה חייב לרפאותה

  כמזוות:
. שאין אדם חייב לזון רשאי

  גרושתו:
 

 גמ' 
. פלוגתא דרבי מאיר ורבי יהודה

  בפרק אע''פ:
. והיא כותבת התקבלתי כו'

לשון שובר ואפי' לא תקבלה 
איר איה יכולה למחול ולר' מ

בעודה תחתיו ומתי' מי דקתי 
לא כתב לה כתובה גובה 
כתובתה שלימה קא סלקא 

  דעתך ואפילו מחלה:
. אחראין לכתובתיך חייב

ששתעבדו כסיו וקס''ד 
שתעבדו בכל דין שעבוד כאילו 
כתב בתוך השטר ואם ימכור 

  כסיו תטרוף לקוחות:
. דאמר שטר אתאן לר' יהודה

א כתב בו אחריות לא מדעת של
המלוה עשה אלא סופר טעה 
והרי הוא כמי שכתב וטורף מן 

 המשועבדים: 
. יש בהן אחריות כסים

ששיעבד לוה כסיו לאותה מלוה 
לא יחזירו מוצאו למלוה ואפי' 
הלוה מודה שהוא חייב לו 
ומפרש התם דחיישין שמא 
פרעו ומן הלוה פל וזה שהוא 

היא בייהם מודה עצת קויא 
  לטרוף לקוחות ויחלקו בייהם:

. דאחריות ט''ס הוא וחכ''א כו'
וטריף ממשעבדי ומפסדי 
לקוחות ובי פלוגתיה דר''מ ר''י 

  הוה בהדייהו שבדורו היה:
. דבכתובה אית ושאי ליה כו'

 ליה אחריות ט''ס הוא:
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ירֹות  ְוֵאּלּו ֵהן:      ,ּפֵ
ירֹות,   ַבח ּפֵ   ְוׁשֶ

ּתוֹ  ּתֹו ּוַבת ִאׁשְ ן ִאׁשְ ל ָעָליו ָלזּון ֶאת ּבֶ     , ְוַהְמַקּבֵ
ֵאין ּבֹו ַאֲחָריּות,     ְוֵגט חֹוב ׁשֶ

ּה ַאֲחָריּות ֵאין ּבָ ה ׁשֶ ָ ת ִאׁשּ   . "ּוְכתּוּבַ
ָאַמר ְמַעתְּ ֵליּה ּדְ     ?ָלאו ָטעּות סֹוֵפר הּוא - ַאֲחָריּות  :ַמאן ׁשָ

י ֵמִאיר,     ַרּבִ
ה" :ְוָקָתֵני ָ ת ִאׁשּ תּוּבַ   ! "ּכְ

  
ֵעית ֵאיָמא י ֵמִאיר,   :ִאיּבָ   ַרּבִ

ֵעית ֵא  י ְיהּוָדה :יָמאְוִאיּבָ   .  ַרּבִ
  

ֵעית ֵאיָמא י ְיהּוָדה :ִאיּבָ     ,ַרּבִ
ְתָבה ֵליּה  - ָהָתם  י",   :ּכָ ְלתִּ   "ִהְתַקּבַ
ְתָבה ֵליּה   - ָהָכא י" :לֹא ּכָ ְלתִּ   .  "ִהְתַקּבַ

  
ֵעית ֵאיָמא י ֵמִאיר :ִאיּבָ     ,ַרּבִ

יב"ַמאי  ָקָתֵני "ַחּיָ     ?ּדְ
  . ִמן ַהְמחֹוָרִרין

   

 רש"י
. אם יש כסים בי מן המחוררין

חורין אצל החייב גבין ואם לאו 
  אין גבין מן המשועבדין:

. כדתן במס' פירות ושבח פירות
 גיטין (מח:) אין מוציאין
לאכילת פירות ולשבח קרקעות 
מכסים משועבדים מפי תיקון 
העולם ובשים אוחזין בטלית 
(ב''מ יד:) מפרש לאכילת פירות 
ולשבח קרקעות כיצד הרי שגזל 
שדה מחבירו ומכרה לאחר 
והשביחה והרי היא יוצאה בדין 
מתחת יד הלוקח עם שבח 
שהשביח הלוקח בזבל וביר ועם 

ה ממו פירות שבה שהגזל טורפ
כשהוא חוזר על המוכר שמכרה 
לו באחריות גובה קרן מכסים 
משועבדין ושבח מכסים בי 
חורין ולא מן המשועבדין מפי 
תיקון העולם לפי שאין קצובין 
  ואין הלוקח יודע בכמה להזהר:

והמקבל עליו לזון בן אשתו ובת 
. אף הוא אין גובה מן אשתו

המשועבדים לפי שאין קצובין 
תובים והא דתן בהושא ואין כ

והיא זוית מכסים משועבדין 
מפי שהיא כבעל חוב מוקמין 
לה התם (דף קב:) בשקו לה 
  מידו דסתם קין לכתיבה עומד:

  . כל שטרות קראין גט:וגט חוב
. הכא לא כתבה ליה התקבלתי

ואשמעין מתי' דאע''פ שלא 
כתב לה כתובה לא אמרין 

ן מחלה לו עלה אלא אמרי
סמכה על תקת ב''ד שהכל 
יודעין שהושא אשה יש לה 

  כתובה:
מאי חייב מי דקתי מן 

. אע''פ שלא כתב לה המחוררין
אחריות תאי ב''ד הוא להיות 
כל כסיו אחראין לה בעודם 
לפיו אבל אם מכרם איה 
טורפת לקוחות הואיל ולא כתב 
בשטר ולא אמרין אחריות 

 טעות סופר הוא:
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  נא, ב  .38
ַתב ָלּה " אי, ֶאְפְרִקיֵנךְ : לֹא ּכָ ּבַ תַּ ׁשְ   .  "...ְואֹוְתִביֵנְך ִלי ְלִאיְנּתּו" "ִאם תִּ
  

מּוֵאלָאַמר  ׁשְ   : ֲאבּוּה ּדִ
ֶאְנָסה ּנֶ ָרֵאל ׁשֶ ת ִיׂשְ     ,ֲאסּוָרה ְלַבְעָלּה    - ֵאׁשֶ

ָרצֹון אֹוֶנס ְוסֹוָפּה ּבְ ָתּה ּבְ ִחּלָ א תְּ ּמָ יַנן ׁשֶ   .  ָחְייׁשִ
  

מּוֵאללַ  ַרבֵאיִתיֵביּה  ׁשְ   :  ֲאבּוּה ּדִ
אי, ֶא  ּבַ תַּ ׁשְ     !ְפְרִקיֵנְך ְואֹוְתִביֵנְך ִלי ְלִאיְנּתּו""ִאם תִּ

  
יק תִּ   .  ִאיׁשְ

  
ֲאבּוּה  ַרבָקֵרי  ׁשְ   ֲעֵליּה ּדַ ִרים ָעְצרּו בְ  :מּוֵאלּדִ ים "ׂשָ ימּו ְלִפיֶהם"  , ִמּלִ   . (איוב כט, ט) ְוַכף ָיׂשִ

  
  ?  ַמאי ִאית ֵליּה ְלֵמיַמר

  
בּוָיה ֵהֵקילוּ  ׁשְ   .  ּבִ

  
ׁשְ  ְוַלֲאבּוּה      ,מּוֵאלּדִ

ְרָיא ַרֲחָמָנא ׁשַ ַחתְּ ָלּה  - אֹוֶנס ּדְ ּכַ     ?ֵהיִכי ַמׁשְ
  

ה ְוַעד סֹוף ִחּלָ ְווָחה ִמתְּ ּצָ ָקָאְמִרי ֵעִדים ׁשֶ גֹון ּדְ     .ּכְ
  
ָרָבאוּ      ,ְפִליָגא ּדְ

ָאַמר    :  ָרָבאּדְ
ָרצֹון,   אֹוֶנס ְוסֹוף ּבְ ָתּה ּבְ ִחּלָ תְּ ל ׁשֶ   ּכָ

ִאְלָמֵלא   :ֲאִפיּלּו ִהיא אֹוֶמֶרת  יחּו לֹו, ׁשֶ ֶרת   - ִנְזָקק ָלּה ִהיא ׂשֹוַכְרּתוֹ 44ַהּנִ   . מּותֶּ
   ?ַמאי ַטֲעָמא

ּה  ׁשָ   .  ֵיֶצר ַאְלּבָ
  

ָרָבא ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ   :תַּ
ה"" ׂשָ     ,ֲאסּוָרה - (במדבר ה, יג) 45"ְוִהוא לֹא ִנְתּפָ

ה ׂשָ ֶרת.   - ָהא ִנְתּפְ   מּותֶּ
ּלֹ ְוֵיׁש ְלָך  י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ הַאֶחֶרת, ׁשֶ ׂשָ ֶרת,   - א ִנְתּפְ   מּותֶּ

    ?ְוֵאיזוֹ 
ָרצֹון אֹוֶנס ְוסֹוָפּה ּבְ ָתּה ּבְ ִחּלָ תְּ ל ׁשֶ   . "זֹו ּכָ

   
ְנָיא ִאיָדְך:     תַּ

ה"" ׂשָ   ֲאסּוָרה,   -  "ְוִהיא לֹא ִנְתּפָ
ה ׂשָ ֶרת - ָהא ִנְתּפְ     .מּותֶּ

ַאף ַעל  הְוֵיׁש ְלָך ַאֶחֶרת, ׁשֶ ׂשָ ְתּפְ ּנִ י ׁשֶ   ֲאסּוָרה,  - ּפִ
    ?ְוֵאיזוֹ 

ת ּכֹ   .  "ֵהןזֹו ֵאׁשֶ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ּום  ׁשְ ָמֵעאלִמׁשּ י ִיׁשְ    :ַרּבִ
ה" ׂשָ   ֲאסּוָרה,   -  "ְוִהיא לֹא ִנְתּפָ

ה  ׂשָ ֶרת  - ָהא ִנְתּפְ     .מּותֶּ
ּלֹ  י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ הא ְוֵיׁש ָלּה ַאֶחֶרת, ׁשֶ ׂשָ ֶרת  - ִנְתּפְ     ,מּותֶּ

   ?ְוֵאיזוֹ 
י ָטעּות,   יָה ִקּדּוׁשֵ ּדּוׁשֶ ּקִ   זֹו ׁשֶ

ֵתיָפּה  ב ַעל ּכְ ָנּה מּוְרּכָ ֲאִפיּלּו ּבְ   .  ְמָמֶאֶנת ְוהֹוֶלֶכת ָלּה  - ׁשֶ
  

  :  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

 
 מסורת הש"ס. גירסת וילא: לא  44

ּה ְוִהוא לֹא נִ  45 ָרה ְוִהיא ִנְטָמָאה ְוֵעד ֵאין ּבָ ּה ְוִנְסּתְ ְכַבת ֶזַרע ְוֶנְעַלם ֵמֵעיֵני ִאיׁשָ ַכב ִאיׁש אָֹתּה ׁשִ ה ְוׁשָ ׂשָ   ְתּפָ

 רש"י
. תחלתה של תחלתה באוס

  בעילה:
. של בעילה ולקמיה פריך וסופה

אוס דשריא רחמא היכי 
  משכחת לה:

. שלא ראיוה בשבויה הקילו
שבעלה וכי קאמר איהו 

  בבעלה:
. וגם זה אוס יצר אלבשה

שבתחלת בעילה שהיא באוס 
  הלבישה הבועל יצר:

. מיעוטא הוא כלומר והיא
 בסתם אשה אמרתי לך טעם

האיסור תלוי בלא תפשה הא 
תפשה מותרת ויש אשה שאע''פ 

  שברצון מותרת ואיזו זו כו':
. על תאי ולא קידושי טעות

תקיים התאי אם זיתה 
תחתיו מותרת לו לפי שאיה 

 אשתו אלא פויה בעלמא היא:
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ֵבי ּנָ ָגְנבּו ּגַ י ּדְ ְרָיין ְלגּוְבַרְייהוּ  -  ָהֵני ָנׁשֵ   .  ׁשָ
  

ַנןָאְמִרי ֵליּה    : ַרב ְיהּוָדהלְ   ַרּבָ
    !ְוָהא ָקא ַמְמִטיָאן ְלהּו ַנֲהָמא

  
  .  ֵמֲחַמת ִיְרָאה

  
יֵרי ָחן ְלהּו ּגִ ּלְ    !ְוָהא ָקא ְמׁשַ

  
  . ֵמֲחַמת ִיְרָאה

   
אי ְייהוּ  ,ַוּדַ ְפׁשַ ַבִקיְנהּו ְוָאְזָלן ִמּנַ     .ֲאִסיָרן -  ׁשְ

  
נּו  ַנן:  תָּ   ַרּבָ

בּוֵיי ַמְלכּות" בּוִיין,   - ׁשְ ׁשְ   ֲהֵרי ֵהן ּכִ
נּוֵבי ִליְסטּות בּוִיין - ּגְ ׁשְ     ."ֵאיָנן ּכִ

  
ָכא   !  ְוָהַתְנָיא ִאיּפְ

  
ָיא -  ְלכּות ּמַ ַמְלכּות ַא      :לֹא ַקׁשְ

ֵורֹוׁש,  - ָהא ַמְלכּות ֲאַחׁשְ   ּבְ
ן ֶנֶצר - ָהא ַמְלכּות ּבֶ     .ּבְ

  
ָיא  - יְסטּות לִּ ַא ִליְסטּות      :לֹא ַקׁשְ

ֶבן ֶנֶצר,   - ָהא   ּבְ
ָעְלָמא - ָהא ִליְסִטים ּדְ     .ּבְ

  
   ,ּוֶבן ֶנֶצר

    ,"ֶמֶלְך" :ָקֵרי ֵליּה  - ָהָתם 
  ! "ִלְסִטים" :ָקֵרי ֵליּה  - ְוָהָכא

   
  ִאין, 

ֵורֹוׁש  י ֲאַחׁשְ ּבֵ   ִלְסִטים הּוא,  - ּגַ
ָעְלָמא י ִלְסִטים ּדְ ּבֵ   . ֶמֶלְך הּוא - ּגַ

   

 רש"י
. שלסטים הי שי דגבו גבי

  גובין מתחת בעליהן:
. לפי שבאוס שריין לגברייהו

  עליהן:הם באין 
. והרי והא קא ממטין להו המא

או רואים שבעודן אצלן 
מוליכות להן לאותן גבים לחם 
ומזון אלמא רצון הוא ומשי 

  מחמת יראה הוא דעבוד:
. והא קא משלחן להו גירי

כשלחמין מזמות ומושיטות 
  להם חיצים לירות:
. גבים ללכת ודאי אי שבקיהו

אל בעליהן ואיון אזלן 
  מפשייהו אל הגבים אסירן:

. שים ששבה שבויי מלכות
  המלך לתשמיש:

. ומותרין הרי הן כשבויין
לבעליהן כדתן ואותביך לי 

  לאיתו:
. הן כשבויין במלכות אחשורוש

לפי שמלך גדול הוא ויודעת שלא 
  ישאה ובעילתה באוס:

כד עיירות . לסטים היה ולבן צר
ומלך עליהם ועשה ראש לסטים 
ובדידיה תן שבויי מלכות אין 
כשבויין ואסורות לבעליהן 
דסברה מיסב קא סיב לה 

  ובעלת ברצון:
. בבן צר ליסטות אליסטות כו'

אסורות כדאמרין דסברה 
מיסב סיב לי והריי אשת 

  מלך:
. אפילו לקוחים ליסטים דעלמא

ה אלא שלו קשין לה לפיכך אי
  אוסה:

. לגבי אחשורוש לסטים הוא
הלכך מתי' קמייתא דמיירי 
במלכות אחשורוש קרי לבן צר 
גובי ליסטות וברייתא דתן 
איפכא דגובי ליסטות איירי 
בליסטים דעלמא קרי לבן צר 

 שבויי מלכות:
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ַתב ָלּה " אי, ֶאְפְרִקיֵנְך   :  לֹא ּכָ ּבַ תַּ ׁשְ     ,ְואֹוְתִביֵנְך ִלי ְלִאיְנּתּו"  "ִאם תִּ

יב  -ֲאַהְדִריָנְך ִלְמִדיָנֵתְך"                                       "            :ֶהֶנתּוְבכֹ     ,ַחּיָ
ין ית ּדִ ַנאי ּבֵ הּוא תְּ   .  "ׁשֶ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

דֹולַאְלָמָנה ְלכֹ  יב ִלְפּדֹוָתּה,      - ֵהן ּגָ   ַחּיָ
ּה  ֲאִני קֹוֵרא ּבָ   , ""ֲאַהְדִריָנְך ִלְמִדיָנֵתךְ " :"ּוְבכֶֹהֶנת :ׁשֶ

   ,ַמְמֶזֶרת   נב,א  
ָרֵאלוּ  יב ִלְפּדֹוָתּה,   - ְנִתיָנה ְלִיׂשְ   ֵאינֹו ַחּיָ

ּה  ֵאין ֲאִני קֹוֵרא ּבָ   .  ְואֹוְתִביֵנְך ִלי ְלִאְנּתּו"" :ׁשֶ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ְבָייּה ּגֹוֵרם ָלּה  ִאיּסּור ׁשִ ל ׁשֶ יב ִלְפּדֹוָתּה,    - ּכָ   ַחּיָ

ָבר ַאֵחר ּגֹוֵרם ָלּה  יב ִלְפּדֹוָתּה  - ִאיּסּור ּדָ   .  ֵאינֹו ַחּיָ
  

ֵאי:   ַתּנָ   ֵליָמא ּכְ
ּתוֹ " יר ֶאת ִאׁשְ ּדִ    ,ַהמַּ

ית   ּבֵ   - ְוִנׁשְ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

    ,ּפֹוֶדה
ָתּה.   תּוּבָ   ְונֹוֵתן ָלּה ּכְ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָתּה  תּוּבָ     ,נֹוֵתן ָלּה ּכְ

  ְוֵאינֹו ּפֹוֶדה.  
  

י ָנָתןָאַמר      :ַרּבִ
י ֶאת  ַאְלתִּ ָאַמר   :  סּוָמכֹוס ׁשָ ׁשֶ ַע ּכְ י ְיהֹוׁשֻ ָת  נֹוֵתן ָלּה  :ַרּבִ תּוּבָ     - ּה ְוֵאינֹו ּפֹוֶדהּכְ

ית,   ּבֵ יָרּה ּוְלַבּסֹוף ִנׁשְ ִהּדִ ׁשֶ   ּכְ
יָרּה?  ית ּוְלַבּסֹוף ִהּדִ ּבֵ ִנׁשְ   אֹו ּבְ

י  ְוָאַמר ִלי: ַמְעתִּ     ,לֹא ׁשָ
ית,   ּבֵ יָרּה ּוְלַבּסֹוף ִנׁשְ ִהּדִ ָבִרים ׁשֶ   ְוִנְרִאין ּדְ

ִאי ָאְמַרתְּ  יָרּה  :ּדְ ית ּוְלַבּסֹוף ִהּדִ ּבֵ   .  "ָאֵתי ְלִאיֲערּוֵמי - ִנׁשְ
ת ּכֹ ,ַמאי ָלאו יר ֵאׁשֶ ַמּדִ ְלִגיּבְ     ,ֵהן ָקִמיּפַ

י ֱאִליֶעֶזר,  ַרּבִ ָאַמר ּכְ ֵיי ּדְ   ְוַאּבַ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ ָאַמר ּכְ   ? ְוָרָבא ּדְ

  
  לֹא, 

ַמאי ָעְסִקיַנן     :ָהָכא ּבְ
ְדָרה ִאיִהי ּנָ גֹון ׁשֶ ים ָלּה הּוא,  ,ּכְ   ְוִקּיֵ

יָה,   יּנֶ ין ׁשִ ע ּבֵ י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר: הּוא נֹוֵתן ֶאְצּבַ   ַרּבִ
יָה  יּנֶ ין ׁשִ ע ּבֵ ַע ָסַבר: ִהיא ָנְתָנה ֶאְצּבַ י ְיהֹוׁשֻ   .  ְוַרּבִ

  
יָה "ִאי  יּנֶ ין ׁשִ ע ּבֵ ה ַמאי ֲעִביְדתָּ  - " ִהיא ָנְתָנה ֶאְצּבַ תּוּבָ   ? ּה ּכְ

   
   ,ְותוּ 

י ָנָתן ָאַמר "    :ַרּבִ
י ֶאת  ַאְלתִּ ָאַמר   :  סּוָמכֹוס ׁשָ ׁשֶ ַע ּכְ י ְיהֹוׁשֻ ָתּה ְוֵאינֹו ּפֹוֶדה :ַרּבִ תּוּבָ     - נֹוֵתן ָלּה ּכְ

ית ּבֵ יָרּה ּוְלַבּסֹוף ִנׁשְ ִהּדִ ׁשֶ     ,ּכְ
יָרּה?  ית ּוְלַבּסֹוף ִהּדִ ּבֵ ׁשְ ּנִ ׁשֶ   אֹו ּבְ

יְוָאַמר: לֹא  ַמְעתִּ   . "ׁשָ
ית,   - ָנְדָרה ִאיִהי ּדְ ְוִאי  ּבֵ יָרּה ּוְלַבּסֹוף ִנׁשְ י ִהּדִ   ַמה ּלִ

יָרּה? ית ּוְלַבּסֹוף ִהּדִ ּבֵ י ִנׁשְ     ַמה ּלִ
  

א,    ֶאּלָ
ָרּה ִאיהּו,   ַאּדְ   ְלעֹוָלם ּדְ

 רש"י
. קיימא לן אלמה לכהן גדול

לקמן בפ' אלמה יזוית (דף ק:) 
יש לה כתובה ותאי כתובה 
דלמישקל ולמיפק קאי אבל 
תאי כתובה דלמיקם קמיה כגון 

ביבמות  מזוות ורפואה אמרין
דלית לה בפרק יש מותרות (דף 
פה.) והכא אשמעין אביי דתאי 
כתובה דפירקוה אית לה 
דמעיקרא אישתעבד לה שהרי 
אף לכשרה לא היה מתה 
ואותביך לאיתו אלא אהדריך 
למדיתך והא מי קרין בה הכי 
והאי תאי מי למישקל ומיפק 

 קאי: 
. אע''ג ממזרת ותיה לישראל

כתובה ותאי כתובה דאית לה 
דלמשקל ומיפק לית לה תאי 
כתובה דפרקוה דמעיקרא לא 

  אשתעבד לה:
שאין אי קורא בה ואותביך 

. שזהו תאי כתובה לאיתו
  לישראלית:

. בממזרת ותיה רבא אמר כו'
כאביי סבירא ליה דלא אשתעבד 
לה אבל באלמה לכ''ג פליג עליה 
ואמר מעיקרא לא אשתעבד 

דריך למדיתך אלא לכהת ואה
מחמת שאסרה השבויה עליו 
אבל לאסרה מחמת דבר אחר 
לא שתעבד דתאי כתובה 
דישראל וכהן שוין אלא שהכהן 
מתה עמה שאפי' תאסר עליו 
מחמת שבייתה לא תפסיד 

  כתובת פרקוה:
  . מליהות לו:המדיר את אשתו

. ואע''פ שסופו לגרשה פודה
  מחמת דר:

מפרש . לקמן ואיו פודה
  טעמיה:

. או בשבית ולבסוף הדירה
[כלומר או אפי' כששבית 
ולבסוף הדירה] מי אמר ואע''ג 
דאיכא למימר לא הדירה אלא 

  להפטר מן הפדיון:
. בכהן מאי לאו במדיר אשת כהן

שהדיר את אשתו דאי בישראל 
לא אמר ר' אליעזר פודה שהרי 
אין אי קורא בה תאי כתובת 

לאיתו  ישראל ואותביך לי
אלא בכהן קיימין ומשום שאי 
קורא בה ואהדריך למדיתך 
קאמר ר' אליעזר פודה ואע''ג 
דאיסור דבר אחר גרם לה 
[ליאסר עליו ואביי כרבי אליעזר 
ורבא כר' יהושע דאמר איו 
פודה הואיל ואיסור דבר אחר 

  גרם לה]:
. כלומר הכא במאי עסקין כו'

לעולם רבי אליעזר ורבי יהושע 
לאו בפלוגתא דאביי ורבא פליגי 
ואי באיסור דבר אחר שלא על 
ידי דר אי מי בכהת ע''י דר 
דכולי עלמא אי כאביי אי כרבא 
והכא כגון שדרה היא וקיים לה 
הוא שאמר יתקיים או החריש 
ולא הפר ביום שמעו ובישראל 
פליגי וטעמא דרבי יהושע 
דקסבר היא תה אצבע בין 

ומר היא שייה וושכתו כל
גרמה לעצמה לבטל תאה שאין 
אי יכול לקרות בישראל 
ואותביך לאיתו ור' אליעזר 
סבר הוא תן אצבעה בין שייה 

  לישך שלא הפר לה:
. מה לי הדירה ולבסוף שבית

הא לא הערים מידי שהרי היא 
  התחילה בדר:
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ֵיי ְמָתֵרץ ְלַטֲעֵמיּה     ,ְוַאּבַ
   .ְוָרָבא ְמָתֵרץ ְלַטֲעֵמיּה 

  
ֵיי ְמָתֵרץ ְלַטֲעֵמיּה      :ַאּבַ

דֹולַאְלָמָנה ְלכֹ  יב ִלְפּדֹוָתּה  - ֵהן ּגָ ַחּיָ ִליִגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ     .ּכּוּלֵ
יב ִלְפּדֹוָתּה  -  ָרֵאלַמְמֶזֶרת ּוְנִתיָנה ְלִיׂשְ  ֵאינֹו ַחּיָ ִליִגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ   .  ּכּוּלֵ

ת ּכֹ יר ֵאׁשֶ יב ִלְפּדֹוָתּה  - ֵהן ַנִמיַמּדִ ַחּיָ ִליִגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ ַהְיינּו ַאְלָמָנה ְלכֹ  , ּכּוּלֵ דֹול ּדְ   .  ֵהן ּגָ
ִליִגי  י ּפְ ָרֵאל - ּכִ ת ִיׂשְ יר ֵאׁשֶ ַמּדִ     ,ּבְ

י  ָרא - ֱאִליֶעֶזרַרּבִ ַתר ֵמִעיּקָ    ,ָאֵזיל ּבָ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ ּסֹוף - ְוַרּבִ ַתר ּבַ   . ָאֵזיל ּבָ

  
   :ָרָבא ְמָתֵרץ ְלַטֲעֵמיּה 

דֹולַאְלָמָנה ְלכֹ      ,ֵהן ּגָ
ָרֵאל יב ִלְפּדֹוָתּה  -  ַמְמֶזֶרת ּוְנִתיָנה ְלִיׂשְ ֵאינֹו ַחּיָ ִליִגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ   .  ּכּוּלֵ

ִליִגי  י ּפְ יר - ּכִ ַמּדִ ת כֹּ    ,ּבְ ין ֵאׁשֶ     ,ֵהןּבֵ
ָרֵאל ת ִיׂשְ     ,ּוֵבין ֵאׁשֶ

י ֱאִליֶעֶזר ָראָאזֵ  - ַרּבִ ַתר ֵמִעיּקָ    ,יל ּבָ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ ּסֹוף - ְוַרּבִ ַתר ּבַ   . ָאֵזיל ּבָ

   

 רש"י
. למימר ואביי מתרץ לטעמיה

לאו תאי היא אלא דכ''ע כוותי 
 וכן רבא מתרץ לטעמיה:קיימי 
. שהרי אי קורא לפדותה דחייב

בה בין בתחלת התאי בין בסוף 
קיומו ואהדריך למדיתך 
ואע''ג דאיסור דבר אחר גרם לה 

  אהדריך למדיתך הוא:
ממזרת ותיה לישראל אין 

. שאין אי קורא חייב לפדותה
בה לא בשעת התאי ולא בסופו 

  ואותביך לי לאיתו:
. כהן שהדיר מדיר אשת כהן מי

שתו מי שתאי הראשון את א
ואהדריך למדיתך הוא ואפשר 
לו לחול בשעת התאי ואפשר לו 
לקיימו בסופו חייב לפדותה 

  דהייו כאלמה לכ''ג:
כי פליגי בישראל שהדיר את 

. שתאו הראשון אשתו
ואותביך לאיתו היה ראוי 
לחול אבל בסופו אי אפשר 
לקיימו ר' אליעזר אזל בתר 

  מעיקרא כו':
. אלמה ו חייב לפדותהדאי

שאין אי קורא בה אהדריך 
למדיתך מחמת שבייה אלא 
מחמת דבר אחר וממזרת שאין 
אי קורא בה ואותביך לאיתו 

  לא בתחילה ולא בסוף:
. כי פליגי במדיר בין אשת כהן

דמעיקרא בשעת התאי קרין 
מחמת שבייה  ביה ואהדריך

ובסוף איכא איסור דבר אחר וכן 
במדיר אשת ישראל מעיקרא 
קרין בה ואותביך לאיתו 

 ובסוף לא קרין בה הכי:
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  נב, א  .40
ית" ּבֵ יב ִלְפּדֹוָתּה  - ִנׁשְ   . ַחּיָ
ה ֶאת ַעְצָמּה"  ָתּה, ְוִתְפּדֶ ּה ּוְכתּוּבָ יטָּ אי - ְוִאם ָאַמר: "ֲהֵרי ּגִ ַ   . "ֵאינֹו ַרׁשּ

  
ַנן:   נּו ַרּבָ   תָּ

ֲעָלּה " י ּבַ ַחּיֵ ית ּבְ ּבֵ ְעָלּה  ,ִנׁשְ ְך ֵמת ּבַ     :ְוַאַחר ּכָ
ְעָלּה  ּה ּבַ יר ּבָ יִבין ִלְפּדֹוָתּה  - ִהּכִ ין ַחּיָ     ,יֹוְרׁשִ

ְעָלּה  ּה ּבַ יר ּבָ יִבין ִלְפּדֹוָתּה  - לֹא ִהּכִ ין ַחּיָ   . "ֵאין יֹוְרׁשִ
  

י ָהא ַמְתִניָתאָסַבר ְלֶמיֲעַבד  ֵלִוי   .  עּוְבָדא ּכִ
  :  ַרבָאַמר ֵליּה 

    :ָהִכי ָאַמר ֲחִביִבי
י ָהא ַמְתִניָתא,     ֵלית ִהְלְכָתא ּכִ

ַתְנָיא:   י ָהא ּדְ א ּכִ   ֶאּלָ
ְעָלּה " ית ְלַאַחר ִמיַתת ּבַ ּבֵ יִבין ִלְפּדֹוָתּה.  - ִנׁשְ תֹוִמין ַחּיָ   ֵאין ַהּיְ

א  ְעָלּה ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ י ּבַ ַחּיֵ ית ּבְ ּבֵ ְעָלּה  , ֲאִפיּלּו ִנׁשְ ְך ֵמת ּבַ יִבין ִלְפּדֹוָתּה,      - ְוַאַחר ּכָ תֹוִמין ַחּיָ   ֵאין ַהּיְ
ּה  ֵאין ֲאִני קֹוֵרא ּבָ   . ""ְואֹוְתִביֵנְך ְלִאיְנּתּו" :ׁשֶ

   

 רש"י
. עד שלא מת הכיר בה בעלה

ודע לו ששבית ותחייב 
  בפרקוה בחייו:

. רבי חייא שהוא דודו חביבי
 אחי אביו:
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  ב -נב, א  .41
ַנן:   נּו ַרּבָ   תָּ

ית" ּבֵ ין  ,ִנׁשְ ׁשִ ָדֶמיָה  ְוָהיּו ְמַבּקְ ָרה ּבְ ּנּו ַעד ֲעׂשָ     :ִממֶּ
ַעם ִראׁשֹוָנה   ּפֹוֶדה,   - ּפַ

אן ְוֵאיָלךְ      ,ּפֹוֶדה - ָרָצה   :ִמּכָ
  ֵאינֹו ּפֹוֶדה.   - ָרָצה

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ֵמיֶהם  נב,ב   ֵדי ּדְ בּוִיין יֹוֵתר ַעל ּכְ ְ     ,ֵאין ּפֹוִדין ֶאת ַהׁשּ

ֵני ִתּקוּ    .  "ן ָהעֹוָלםִמּפְ
  

ְכֵדי ּדְ  ִפ  ּפֹוִדין, - ֵמיֶהןָהא ּבִ ב ּדְ ָתּה ַאף ַעל ּגַ תּוּבָ     .ְרקֹוָנּה יֹוֵתר ַעל ּכְ
  ּוְרִמיְנִהי:  

ית" ּבֵ ָתּה  ,ִנׁשְ ְכתּוּבָ ָרה ּבִ ּנּו ַעד ֲעׂשָ ין ִממֶּ ׁשִ    :ְוָהיּו ְמַבּקְ
ַעם ִראׁשֹוָנה   ּפֹוֶדה,   - ּפַ

אן ְוֵאיָלךְ      ,ּפֹוֶדה -ָרָצה    :ִמּכָ
  ֵאינֹו ּפֹוֶדה.   - ָרָצה

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ָתּה  תּוּבָ ֶנֶגד ּכְ ְרקֹוָנּה ּכְ   ּפֹוֶדה,   -  ִאם ָהָיה ּפִ

  !  "ֵאינֹו ּפֹוֶדה - ִאם ָלאו
  

י ִאית ֵליּה  ֵרי קּוּלֵ ְמִליֵאל תְּ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   .  ַרּבָ
   

 רש"י
. דלא תקיו בה רצה איו פודה

 רבן אלא חד פדיון: 
שלא ירגילו . מפי תיקון העולם
  להעלות על דמיהן:

. אבל יותר כגד כתובתה
מכתובתה לא דלא יהא טפל 
חמור מן העיקר תאי כתובתה 

  יתר על הכתובה:
. לא יותר על דמיה תרי קולי

שהיא ראויה לימכר בשוק ולא 
 יותר על כתובתה:
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  נב, ב  .42
אֹוָתּה  - ָלְקָתה" יב ְלַרּפְ   . "ַחּיָ
  

ַנן:   נּו ַרּבָ   תָּ
ְכֵסי ְיתֹוִמין, ּוְצִריָכה ְרפּוָאה ַאְלָמָנה ִניּזֹוֶנת" ְמזֹונֹות.   - ִמּנִ   ֲהֵרי ִהיא ּכִ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ה   ְרפּוָאה ׁש ָלּה ִקְצּבָ ּיֵ ָתּה,   -  ׁשֶ תּוּבָ את ִמּכְ   ִנְתַרּפֵ

ה  ֵאין ָלּה ִקְצּבָ ְמזֹונֹות - ׁשֶ   . "ֲהֵרי ִהיא ּכִ
   

י ָאַמר    : יֹוָחָנןַרּבִ
ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ ם ּבְ ַזת ּדָ ה - ָעׂשּו ַהּקָ ֵאין ָלּה ִקְצּבָ ְרפּוָאה ׁשֶ   .  ּכִ

  
י יֹוָחָנןְקֵריֵביּה ּדְ  ל יֹוָמא  ַרּבִ ֲהַות ְצִריָכה ְרפּוָאה ּכָ א ּדַ ת ַאּבָ   . ֲהָוה ְלהּו ִאיתַּ

יּה  י יֹוָחָנןָאתּו ְלַקּמֵ ַרּבִ   ,  ּדְ
  . ֵליּה ִמיֵדי ְלרֹוֵפא ָאַמר ְלהּו: ֵאיִזילּו קֹוצוּ 

י יֹוָחָנן ָאַמר    :ַרּבִ
יִנין ּיָ עֹוְרֵכי ַהּדַ ינּו ַעְצֵמינּו ּכְ   .  ָעׂשִ

  
ָרא ַמאי ָסַבר   ? ּוְלַבּסֹוף ַמאי ָסַבר ,ֵמִעיּקָ

  
ָרא ָסַבר ם"  :ֵמִעיּקָ ְרָך לֹא ִתְתַעּלָ ׂשָ   , (ישעיה נח, ז) 46"ּוִמּבְ

אֵניּוְלַבּסֹוף ָסַבר: ָאָדם     .  ָחׁשּוב ׁשָ
  

   

 
י  46 ִביא ָבִית כִּ ים ְמרּוִדים ּתָ םֲהלֹוא ָפרֹס ָלָרֵעב ַלְחֶמָך ַוֲעִנּיִ ְרָך לֹא ִתְתַעלָּ ׂשָ יתֹו ּוִמּבְ   ִתְרֶאה ָערֹם ְוִכסִּ

 רש"י
וצריכה רפואה הרי היא 

. ואם צריכה רפואה הרי כמזוות
הרפואה כמזוות דתרווייהו 

  חיותא יהו:
. הלכך מזוות אין להם קצבה

רפואה שיש לה קצבה שאיה 
  חולה תדיר איה בכלל מזוות:

. שיקבל קוצו ליה מידי לרופא
  עליו רפואתה עולמית בכך וכך:

. אוהב אחד כעורכי הדייין
יין ומטעים זכיותיו מבעלי ד

לדיין ועורך [הדין לפי] הדייין 
לזכותו מיקרי עורכי הדייין 
שעורך את הדייין להפוך לבם 

  לטובתו של זה:
  . כשהשיא עצה:מעיקרא
  . כשתחרט:ולבסוף
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  נג, א  - נב, ב  .43
    ַמְתִניִתין

ַתב ָלּה  אי  :  לֹא ּכָ ֶיֱהוּו ֵליִכי ִמיּנַ ְכִרין ּדְ ִנין ּדִ     ,"ּבְ
ֵתיְך ָיֵתר תּוּבָ ֶסף ּכְ     ,ִאיּנּון ִיְרּתּון ּכֶ

יב,   -  ִעם ֲאחּוהֹון"ּדְ ַעל חּוַלְקהֹון    ַחּיָ
ין.   ית ּדִ ַנאי ּבֵ הּוא תְּ   ׁשֶ

ָנן נּוְקָבן  אי"ּבְ ֶיֶהְוָין ֵליִכי ִמיּנַ     , ּדְ
ָכַסי ֵביִתי ּוִמיְתְזָנן ִמּנְ     , ֶיֶהְוָין ָיְתָבן ּבְ

ְקחּון ְלגּוְבִרין" ִתּלָ יב,    -  ַעד ּדְ   ַחּיָ
ין.   ית ּדִ ַנאי ּבֵ הּוא תְּ   ׁשֶ

ָכַסי ֵביִתי ּוִמיְתְזָנא ִמּנְ ֵהא ָיְתָבא ּבְ     , "ַאתְּ תְּ
ֵביִת  ל ְיֵמי ֵמיָגר ַאְלָמנּוֵתיְך ּבְ יב,      - י" ּכָ   ַחּיָ

ין.   ית ּדִ ַנאי ּבֵ הּוא תְּ   ׁשֶ
ַלִים ּכֹוְתִבין.   י ְירּוׁשָ ְך ָהיּו ַאְנׁשֵ   ּכָ

  

י גָּ  ַלִים.  ַאְנׁשֵ י ְירּוׁשָ ַאְנׁשֵ   ִליל ָהיּו ּכֹוְתִבין ּכְ
  

ן ָלְך  ין ִליתֵּ ְרצּו ַהּיֹוְרׁשִ ּיִ י ְיהּוָדה ָהיּו ּכֹוְתִבין: "ַעד ׁשֶ ֵתיְך", ַאְנׁשֵ תּוּבָ   ּכְ
ין ,ְלִפיָכךְ  ָתּה ּופֹוְטִרין אֹוָתּה  -  ִאם ָרצּו יֹוְרׁשִ תּוּבָ   .נֹוְתִנין ָלּה ּכְ

  

    ְּגָמָרא
י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ ן יֹוַחאיִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ

ְכִרין  ִנין ּדִ ת ּבְ תּוּבַ ֵני ָמה ִהְתִקינּו ּכְ   ?  ִמּפְ
ְקּפֹוץ  ּיִ ֵדי ׁשֶ ְב ָאָד ּכְ   .  נוֹ ם ְוִיְכּתֹוב ְלִבּתֹו ּכִ

  
ַרֲחָמָנא ָאַמר א ִמיֵדי ּדְ ָרא   :ּוִמי ִאיּכָ     ,ֵלירּות  - ּבְ

א ַרתָּ ירּות,   - ּבְ   לֹא תֵּ
א ַרתָּ ֵתירּות ּבְ ֵני ּדְ ַנן ּוְמַתּקְ     ! ?ַוֲאתּו ַרּבָ

  
אֹוַרְייָתא הּוא,  - ָהא   ַנִמי ּדְ

ְכִתיב:   ים   ּדִ ִנים ּוָבנֹות"ְקחּו ָנׁשִ     , ְוהֹוִלידּו ּבָ
ים     , ּוְקחּו ִלְבֵניֶכם ָנׁשִ

ים"  נּו ַלֲאָנׁשִ נֹוֵתיֶכם תְּ   , (ירמיה כט, ו) 47ְוֶאת ּבְ
ִנים ָלָמא ּבָ ׁשְ יֵדיּה ַקְייֵמי -  ּבִ     ,ּבִ

ָנֵתיּה  א ּבְ יֵדיּה  - ֶאּלָ יָמן ּבִ     !?ִמי ַקּיְ
ַמע ָלן ּה     :ָהא ָקא ַמׁשְ ׁשָ ַנְלּבְ     ,ּדְ

    ,ְוִניְכָסּה 
    ,ְוֵניִתיב ָלּה ִמיֵדי

ָקְפֵצי ֲעָלּה ַוֲאתּו ָנְסִבי ָלּה  י ֵהיִכי ּדְ   .  ּכִ
  

ה ּמָ   ?  ְוַעד ּכַ
  

ֵיי ְרַוְייהּו:   ָרָבאוְ  ַאּבַ ָאְמִרי תַּ   ּדְ
ּור ִנְכֵסי   .  ַעד ְלִעיׂשּ

  
ָאב  א:  ְוֵאיָמ    ֵלירּות,    - ּדְ

ַב      !לֹא ֵלירּות   - ַעלּדְ
  

ן ַתב ,ִאם ּכֵ   .  ָאב ַנִמי ִמיְמָנע ְולֹא ּכָ
  

כָ   ְוֵאיָמא:   ַעל,    - ַתב ָאב ֵהיָכא ּדְ   ִלְכּתֹוב ּבַ
ַתב ָאב לֹא ּכָ ַעל -  ֵהיָכא ּדְ   !  לֹא ִלְכּתֹוב ּבַ

  
ַנן לּוג ַרּבָ   .  לֹא ּפְ

  

 
נִ  47 ים ְוֵתַלְדָנה ּבָ נּו ַלֲאָנׁשִ נֹוֵתיֶכם ּתְ ים ְוֶאת ּבְ ִנים ּוָבנֹות ּוְקחּו ִלְבֵניֶכם ָנׁשִ ים ְוהֹוִלידּו ּבָ ְמָעטוּ ְקחּו ָנׁשִ ם ְוַאל ּתִ   ים ּוָבנֹות ּוְרבּו ׁשָ

 רש"י
 מתי' 

. יתר על חולקהון דעם אחוהון
בי אשה אחרת אם תמותי בחיי 
ואירשך יטלו ביך כתובתיך 
ופקא מיה שמא מרובה היא 
או שמא יהו בי אשה האחרת 
מרובים וביך מועטים וטוב להן 

כתובת אמן והמרובים  שיטלו
כתובת אמן ואפי' הכתובות 

  שוות:
. כל ימי כל ימי מיגר ארמלותיך

  משך אלמותיך:
 

 גמ' 
מפי מה תקו כתובת בין 

. מאחר שהבעל יורש את דכרין
אשתו למה תקו שיוריש לביה 
מה שירש ממה דהייו דויא 

  שלה:
. דויא יפה דאילו ויתן לבתו

  מתה יירשו ביה:
. דרחמא אמר ברא לירות

דכתיב (במדבר כז) איש כי ימות 
ובן אין לו וגו' הא יש לו בו 

  יורשו ולא בתו:
. שיתן לה ותקון דתירות ברתא

האב ממוו שהיו ביו ראויין 
  לירש:

. לבקש לו אשה בשלמא בו בידו
  שדרכו של איש לחזר על אשה:

. וכי דרך אשה אלא בתו מי בידו
  לחזר על איש:

אימא דאב לירות דבעל לא ו
. כיון דטעמא כדי שיקפוץ לירות

ליתן לבתו הוא דתקון דויא 
דיהב אב לבתו לירתון בים 
דילה אבל שאר כתובות כסי 
הבעל כגון מה מאתים ותוספת 

  דבעל לא לירתון:
. דלא ירתי לשאר אם כן

  הכתובה:
. לבתו אב מי מימע ולא כתב

אחרי שזה מקפיד על שלו 
ריש לבי בתי אף אי מלהו

  אמשוך ידי מלהרבות לו דויא:
. כיון דטעמא היכא דכתב אב כו'

משום שיקפוץ אב לתת דויא 
לבתו היא היכא דכתב אב 
דויא לבתו כתוב בעל תאי 
כתובת בין דכרין והיכא דלא 
כתב אב דויא לבתו לא כתוב 

  בעל תאי כתובת בין דכרין:
קו בין . לא חללא פלוג רבן

כתובה לכתובה אחרי שרוב 
כתובות יש בהן דויא לא 

  חלקו:
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ִנים ין ַהּבָ ת ּבֵ ירּות  - ּבַ   ! ַנִמי תֵּ
   

ְויּוָה ַר  ַנֲחָלה ׁשָ ַנןּכְ   .  ּבָ
  

נֹות  ין ַהּבָ ת ּבֵ ירּות   - ּבַ   ! תֵּ
   

ַנן לּוג ַרּבָ   .  לֹא ּפְ
  

ְלְטֵלי ּטַ י ִמּמִ   ! ְוִתיְגּבֵ
   

ַנן ְויּוָה ַרּבָ ה ׁשָ ְכתּוּבָ   .  ּכִ
  

ֵדי ְעּבְ ׁשַ ְטרֹוף ִמּמְ    !תִּ
  

ַנן "ִיְרּתּון"   .  תְּ
  

יָנר :ְוֵאיָמא א מֹוָתר ּדִ ֵליּכָ ב ּדְ   ! ַאף ַעל ּגַ
   

אֹוַרְייָתא ָקא ִמיַעְקָרא ַנֲחָלה ּדְ ָמקֹום ּדְ ַנן  - ּבְ ינּו ַרּבָ ּקִ   .  לֹא תַּ
  

א ּפָ י   ַרב ּפַ א סּוָרָאהִאיֲעַסק ֵליּה ִלְבֵריּה ּבֵ   .  ַאּבָ
ָתּה  תּוּבָ ב ָלּה ּכְ   .  ָאֵזיל ְלִמיְכתַּ

ַמע  ר ָמֵריָמרׁשָ   .  ָנַפק ֲאָתא ִאיְתֲחִזי ֵליּה  ,ְיהּוָדה ּבַ
י ָמטּו ְלִפ  יּה  ,יְתָחאּכִ ר ִמיּנֵ ּטַ   .  ֲהָוה ָקא ִמּפַ

ֲהַדאי   .  ָאַמר ֵליּה: ֵניעּול ָמר ּבַ
לֹא ֲהָוה ִניָחא ֵליּה,    נג,א     ַחְזֵייּה ּדְ

יךְ   ָאַמר ֵליּה:  ְעתֵּ   ?  ַמאי ּדַ
ָאַמר ֵליּה  ּום ּדְ מּוֵאלִמׁשּ ָנא  : ַרב ְיהּוָדהלְ  ׁשְ יּנָ אׁשִ ַעּבּוֵרי ַאְחַסְנתָּ יֱהֵוי ּבְ     ,, ָלא תֶּ

א ִלְבָרא ָטָבא יׁשָ ָרא ּבִ     ,ֲאִפיּלּו ִמּבְ
יּה,   לֹא ְיִדיָעא ַמאי ַזְרָעא ָנֵפיק ִמיּנֵ   ּדְ

א ָרא ִלְבַרתָּ ן ִמּבְ ּכֵ   ?  ְוָכל ׁשֶ
ַנן ִהיא,   - ַהאי ַרּבָ א ּדְ ְנתָּ ּקַ   ַנִמי תַּ

ָאַמר  י יֹוָחָנןּדְ ּום  ַרּבִ ן יֹוַחיִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   .  ַרּבִ
יּה,    ָאַמר ֵליּה:  ְעתֵּ י ִמּדַ   ָהֵני ִמיּלֵ

ּוֵייּה    !  ַנִמי? - ְלַעׂשּ
ֵייּה   ָאַמר ֵליה:  ְ עּול ְוַעׂשּ     !?ַאּטּו ִמי ָקָאִמיָנא ְלָך ּדְ

ֵייּה ָקָאִמיָנא ְ ַעׂשּ   .  עּול ְוָלא תְּ
יִדי  ֵייּה  - ָאַמר ֵליּה: ֵמַעַלאי ּדִ ְ   .  ַהְיינּו ַעׁשּ

יּה ְועּול ּיֵ   .  ַאְכּפִ
יק ִויֵתיב תִּ   .  ִאיׁשְ

ח ָרַתח,   :ָסַבר   ַההּוא ִמיְרתַּ
ֲהָוה ֵליּה  ָתֵביּה ְלָכל ַמאי ּדַ   .  ּכְ

ֵעי ָמר  ְלסֹוף ָאַמר ֵליּה:   תַּ א ַנִמי לֹא ִמיׁשְ תָּ   ?  ָהׁשְ
אי ִביִקי ִמיֵדי ְלַנְפׁשַ ָמר, לֹא ׁשְ י ּדְ   .  ַחּיֵ

יִדיָאַמר לֵ  אי ּדִ ְכַתְבתְּ  -  יּה: ִאי ִמיּנַ   .  לֹא ִניָחא ִלי ,ֲאִפיּלּו ַהאי ַנִמי ּדִ
י  :ָאַמר ֵליּה  א ַנִמי ַאֲהַדר ּבִ תָּ   ?  ָהׁשְ

ְוֵייּה נַ  ְך ֲהָדָרָנאָאַמר ֵליּה: ׁשַ   לֹא ָקָאִמיָנא.  -  ְפׁשָ
   

 רש"י
. [כיון דטעמא בת בין הבים תירות

משום דויא הוא היכא דאין לו 
בים ממה אלא] יש לו בת מן אשה 
אחת ובים מן האחרת תטול בת 
היחידה כתובת אמה לירש דויא 
שתן אבי אמה מאי שא דתקון 

  בין דכרין:
דירתון תן ואין . כחלה שויוה רבן

 בת יורשת בין הבים:
. יש לו בת מן בת בין הבות תירות

אשה אחת ובות מן האחרת תטול 
בת היחידה כתובת אמה לירש 
דויית אבי אמה דהא א'' שויוה 
כחלה יש משפט חלה לבת בין 

  הבות:
. במשפט כתובת בין לא פלוג רבן

דכרין דבת בין הבים לא תשקול 
  בות תשקול:ובת בין ה

. כיון דטעמא ותגבי ממטלטלי
משום דויית אבי האם הוא אלמה 
אמרין לעיל (דף :) כשם שאין 
הבים יורשין אלא מקרקע 

  ואוקימא בכתובת בין דכרין:
. ומטלטלי ככתובה שויוה רבן

  דיתמי לא משתעבדי לשטרא:
. אי ככתובה תטרוף ממשעבדי

ולקמן פליגי בה בריש פרק  שויוה
  אע''פ:

  . ואין ירושה במשועבדין:ירתון תן
. ואימא אע''ג דליכא מותר דיר

יתר על שתי הכתובות יטלו כתובת 
אמם כדין כתובת בין דכרין אלמה 
תן בפרק מי שהיה שוי (לקמן צא.) 
אין שם אלא שתי כתובות חולקין 

  בשוה:
. מקום דמיעקרא חלה דאורייתא

  ום חלה דרבן:מש
. חלה דידהו לעקור לא תקון רבן

חלת חלוקה שוה לגמרי שהיא מן 
התורה הלכך כי איכא מותר דיר 
שיחלקוהו בשוה בחלה דאורייתא 
יטלו אלו כתובת אמן ואלו כתובת 
  אמן משום חלה דרבן ואי לא לא:

. חמיו היה והשיא בי אבא סוראה
רב פפא לבו אחות אשתו כדאמרין 
באלו ערות (לעיל לט:) אמרה לי 
בת אבא סוראה כי המא אקושא 
בחיכי ובסהדרין (דף יד:) מי 
אמרין איש ושתי שים שאין 
מטילין לכיס אחד כגון רב פפא ובת 

  אבא סוראה:
. רב פפא לבית אבי הערה אזיל

לכתוב כתובתה ושם יפסוק אביה 
  ויכתוב לה בדוייתה מה שיכתוב:

  . דאבא סוראה:אכי מטו לפתח
. יהודה טל הוה מיפטר מייה

 רשות מרב פפא לחזור לאחוריו: 
. רב פפא דלא יחא ליה ליהודה חזא

  למיעל:
. והכא איעבורי וכ''ש מברא לברתא

אחסתא הוא שזה כותב לבתו מה 
  שהיה ראוי להוריש לביו:

. לעיל שיקפוץ אדם ויתן דא''ר יוחן
  לבתו ויליף לה מקרא:

  . בתמיה:לעשוייה מי
. כיסתי מעלאי דידי הייו עשויי

עמך זהו עשוי שירבה לפסוק בשביל 
  כבודי:

. רב פפא ליהודה בדברים אכפייה
  ועל:

. אבא סוראה האי סבר איהו
דשתיק יהודה מרתח רתח שאין 

 הדויא הוגת בעייו:
. אם טלת ממי אי מיאי דידי 

 עצה:
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יּה  ָעא ִמיּנֵ   : ַרב ַנְחָמןֵמ  ַרב ֵייַמר ָסָבאּבְ

ָתּה ְלַבְעָלּה ָמְכָרה  תּוּבָ ְכִרין    - ּכְ ִנין ּדִ ת ּבְ תּוּבַ     ,ֵיׁש ָלּה ּכְ
ְכִרין ִנין ּדִ ת ּבְ תּוּבַ   ?  אֹו ֵאין ָלּה ּכְ

  
  :  ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ֵעי ָלְך מֹוֶחֶלת      !ְוִתּבָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֲעָיא ִלי א מֹוֶכֶרת ָקִמיּבָ תָּ     –  ָהׁשְ

א  ִאיּכָ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ   ,זּוֵזי ֲאָנסּוָה   : ְלֵמיַמרּדְ
ָאִמיָנא ָלא,   :ּדְ עּוּכְ ֵלי ּבְ ָקא ָמחּו ָלּה ֵמָאה עּוּכְ ַמאן ּדְ   ּכְ

ֲעָיא - מֹוֶחֶלת      !?ִמיּבָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
יָטא ִלי ׁשִ ָתּה ְלַאֵחִרים :ּפְ תּוּבָ ְכִרין,      -  מֹוֶכֶרת ּכְ ִנין ּדִ ת ּבְ תּוּבַ   ֵיׁש ָלּה ּכְ

  ? ַמאי ַטֲעָמא
  .  זּוֵזי ֲאָנסּוָה 

ָתּה ְלַבְעָלּה  תּוּבָ ְכִרין,      -  מֹוֶחֶלת ּכְ ִנין ּדִ ת ּבְ תּוּבַ   ֵאין ָלּה ּכְ
  ? ַמאי ַטֲעָמא

  .  ַאחּוֵלי ַאֵחיְלָתא
  

ֵעי    :  ָרָבאּבָ
ָתּה ְלַבְעָלּה  תּוּבָ ֵמי   -  מֹוֶכֶרת ּכְ מֹוֶכֶרת ְלַאֵחִרים ּדָ     ,ּכְ

מֹוֶחֶלת ְלַבְעָלּה   ֵמיאֹו ּכְ   ?  ּדָ
  

ָטא:   ׁשְ ָבֲעָיא ֲהַדר ּפָ ַתר ּדְ   ּבָ
ה ְלַבְעָלּה  תּוּבָ ֵמי - מֹוֶכֶרת ּכְ מֹוֶכֶרת ְלַאֵחִרים ּדָ   .  ּכְ

  
ר ָאִביןְמִתיב    : ַרב ִאיִדי ּבַ

ָתּה  - ֵמָתה" תּוּבָ ין ּכְ ל ֶזה יֹוְרׁשִ ין ׁשֶ ל ֶזה ְוֵאין יֹוְרׁשִ ין ׁשֶ   . "ֵאין יֹוְרׁשִ
ּה:   ְוָהֵויַנן   ּבָ

ָתּה " תּוּבָ   ?  ַמאי ֲעִביְדָתּה  - "ּכְ
אְוָאַמר  ּפָ   :  ַרב ּפַ

ְכִריןכְּ  ִנין ּדִ ת ּבְ   .  תּוּבַ
אי   ? ְוַאּמַ

  ! ֵיֶצר ֲאָנָסּה  :ֵליָמא  - ָהָכא ַנִמי
   

ַנן. ְקָנָסא הּוא ּדִ  - ָהָתם    ְקָנסּוָה ַרּבָ
  

ר ֲחִניָנא ְיֵתיב  יּה ּדְ  ָרִבין ּבַ אַקּמֵ ֵמיּה ּדְ ַרב ִחְסּדָ ְ י ֶאְלָעָזר, ִויֵתיב ְוָקָאַמר ִמׁשּ   :  ַרּבִ
ָתּה ְלַבְעָלּה  תּוּבָ   .  ֵאין ָלּה ְמזֹונֹות  -  מֹוֶחֶלת ּכְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ַגְבָרא ָרָבא ֵמיּה ּדְ ְ ָקָאְמַרתְּ ִלי ִמׁשּ     - ִאי ָלאו ּדְ
ַחת טֹוָבה לֹא ָתמּוׁש ָרָעה ִמ ֲהָוה ָאִמיָנא ָלְך:   יב ָרָעה תַּ יתֹו""ֵמׁשִ   . (משלי יז, יג) ּבֵ

   

 רש"י
. מי אמרין כיון או אין לה

לבעלה פקעה לה תורת  דמכרה
ירושת אביה מלהוריש דויא 
שלו לבי בתו שהרי מכרתה ואין 
כל הירושה באה מעכשיו אלא 
מכח הבעל ויחלקו כל ביו בשוה 

  בי ב' שיו:
. שהוא דבר ותיבעי לך מוחלת

מצוי מן המכר ואי משום דלא 
מטא האה לידה מכל מקום 

  פקעה זכותה בחייה:
. כלומר מבעיא ליהשתא מוכרת 

מי סברת דמשום האה דמטא 
לידה תיסק אדעתאי דפקעה 

  זכותה:
. דאוסה היא השתא מוכרת

סלקא אדעתאי דפקעה זכותה 
ומיבעיא לי כל שכן מוחלת דלא 

  אוסה:
. מחו לה מאה עוכלי בעוכלא

מכין אותה מאה מכות ברצועה 
שבראשה ברזל כמין משקולת 

  קטה ששמה עוכלא:
. בתה לאחריםמוכרת כתו

בטובת האה שאם תארמלה 
או תגרשה יטלוה לקוחות ואם 
מתה ירשה בעלה ומתה וירשה 

  בעלה:
. יש לביה כתובת בין דכרין

דהא כי לא זביתה מי ירית לה 
בעל ותקון לה רבן השתא מי 
לגבי בעל במוכרת לא פקעה 
זכותה ואי משום דהוקל בעייה 
למוכרה ולהפסיד את ביה אם 
תארמלה או תגרשה זוזי 

  אסוה שהוצרכה להם:
. וקל בעייה אחולי אחילתה

  להפסיד ביה מכתובתה חם:
. מי טובת האה מוכרת לבעלה

בעלמא דבר מועט שהרי אם 
מתה יורשה ואיו לוקח ממה 
אלא שאם מת הוא לא תגבה 
והרי לא מת ובא לידי ירושה 

  הלכך כמוכרת לאחרים דמי:
. הואיל בעלה דמיאו כמוחלת ל

ובידו הכתובה והוקל בעייה 
  להחליטה:

. משה אין יורשין של זה כו'
היא ביבמות האשה שהלך בעלה 
למדית הים ואמר לה עד אחד 
מת בעליך והתירוה לישא 
וישאת ואחר כך בא בעלה תצא 
מזה ומזה ואין לה כתובה לא 
מזה ולא מזה ואם מתה אין 

לה  יורשין של זה וזה בים שיש
  מזה ומזה יורשין כתובתה:

והוין בה כתובתה מאי 
. הא אמרת אין לה עבידתה
  כתובה:

ואמר רב פפא כתובת בין 
. והכי קאמר מתה היא דכרין

בחיי שיהם וירשוה הם אין 
בים שיש לה מזה ומזה וטלין 
כתובת אמן כבין דכרין כשבאין 
לחלוק בכסי אביהם אלא 

  חולקין בשוה:
ון דאמרין כי איסא . כיואמאי

  לא מפסדא כתובת בין דכרין:
. שהיתה ימא יצר אסה

  מתאוה לבעל:
. משום דלא דייקא שפיר קסא

  שמת בעלה מקמי דתיסוב:
. באלמותה אין לה מזוות

 דתאי כתובה ככתובה:
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אוְ  ַרב ַנְחָמןְיֵתיב  יוַ  עּוּלָ ּפִ ר ַרב ּפַ ר ַאִמי, ִויֵתיב ֲאִביֵמי ּבַ יא ּבַ ְייהוּ   ַרב ִחּיָ ּבַ   .  ּגַ

ִכיָבא ֲארּוָסתֹו,   ׁשְ ְבָרא ּדִ   ֲאָתא ַההּוא ּגַ
ָתּה  ָאְמִרי ֵליּה: ִזיל ְקַבר אֹו ַהב ָלּה  תּוּבָ   .  ּכְ

יאָאַמר ְלהּו  ֵניָנא:     :ַרב ִחּיָ   תָּ
ּתֹו ֲארּוָסה"     ,לֹא אֹוֵנן  - ִאׁשְ

א ָלּה  מֵּ     ,ְולֹא ִמיטַּ
    ,לֹא אֹוֶנֶנת  -  ְוֵכן ִהיא

ָאה לֹו.   מְּ   ְולֹא ִמיטַּ
ּה,   - ֵמָתה   ֵאינֹו יֹוְרׁשָ

ָתּה  - ֵמת הּוא תּוּבָ   .  "ּגֹוָבה ּכְ
ֵמת הּוא,  - ַטֲעָמא   ּדְ

ה -  ָהא ֵמָתה ִהיא תּוּבָ   .  ֵאין ָלּה ּכְ
  

  ? ַמאי ַטֲעָמא
  

ֲעָיאָאַמר    : ַרב הֹוׁשַ
ּה  ֵאין ֲאִני קֹוֵרא ּבָ ִאי ְלַאֵחר :ׁשֶ ׂשְ ּנָ תִּ תּוב ֵליִכי" ,"ִלְכׁשֶ ּכָ ֶ ִלי ַמה ׁשּ ּטְ   . תִּ

  
י ֲאָתא    :  ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ָרִביןּכִ
ָתהֲארּוָסה  ּמֵ ה -  ׁשֶ תּוּבָ   .  ֵאין ָלּה ּכְ

  
ֵייָאַמר ְלהּו    :  ַאּבַ

  ִזילּו ָאְמִרי ֵליּה: 
ְדָיא ַאִחיְזֵרי,    נג,ב   ִקיָלא ִטיבּוָתְך ׁשַ   ׁשְ

ָבֶבל יְך ּבְ ַמְעתֵּ ֲעָיא ִלׁשְ ָמא ַרב הֹוׁשַ ְרּגְ ָבר תִּ   .  ּכְ
   

 רש"י
. דתקו או הב לה כתובה

קבורתה תחת כתובתה וסבר 
למימר תחת מה מאתים שתקו 

  לה חכמים:
. אי שוה שאין לארוסה תיא

שמתה משפט כתובה דהייו 
  קבורה:
  . ליאסר בקדשים:לא און

. אם כהן הוא ולא מיטמא לה
  דלאו שארו היא:

. איה חייבת מיטמאה לוולא 
ליטמא לו ואע''פ שמצוה 
להתעסק בששה מתי מצוה 
האמורים בפרשת כהים (ויקרא 
כא) דכתיב לה יטמא מצוה זו 
איה מהם דלאו שארו היא אבל 
אם רוצה היא ליטמא איה 
מוזהרת מליטמא אפילו כהת 
דבי אהרן כתיב ולא בות 

  אהרן:
. דויית בית אביה איו יורשה

תקון ירושת הבעל עד  דלא
שתכס לחופה או שתמסר 

  לשלוחים:
  . בחייה:מת הוא

. מה מאתים גובה כתובתה
  ותוספת אם כתב לה:

. דין כתובה אין לה כתובה
וקבורתה תחת כתובתה דתיא 
לעיל בשואה תיא ותחת 
דויית בית אביה שהוא יורשה 
אבל הכא כיון דכי מתה איו 
 יורשה אף הוא לא תחייב

  לקוברה:
. דאמרין כי מתה מאי טעמא

בחייו אין לה תביעת כתובה 
תקבר בשביל מה מאתים שהוא 

  יורש:
. וכך היו שאין אי קורא כו'

כותבין בשטר כתובתה הלכך כל 
זמן שלא מת ולא תגרשה לא 
שתעבד לה ולא יורש ממה 

 כלום: 
. חיזוק שקילא טיבותיך

טובותיך שאתה סבור שחזיק 
בזו טולה היא ממך  לך טובה

 ומוטלת על החרולים:
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ָנן נּוְקָבן "" איּבְ ֶיֱהְוָיין ֵליִכי ִמיּנַ   , ּדְ

ְקחּון ְלגּוְבִרין"  ִתּלָ ָכַסי ַעד ּדְ ֵביִתי ּוִמיְתְזָנן ִמּנְ יב,      - ֶיֶהְוָין ָיְתָבן ּבְ   ַחּיָ

ין  ית ּדִ ַנאי ּבֵ הּוא תְּ   .  "ׁשֶ
ֵני ַרב     :תָּ

ְקָחן ְלגּוְבִרין" ִתּלָ   . "ַעד ּדְ
   
ֵני ֵלִויוְ      :תָּ

ְגָרן""ַעד  ִתּבָ   .  ּדְ
  

ָבַגר, ְלַרב ב ּדְ     ?!ַאף ַעל ּגַ
ִאיְנִסיב? ,ְוֵלִוי ב ּדְ   !  ַאף ַעל ּגַ

  
א    ,ֶאּלָ

ַגר ְולֹא ִאיְנִסיב,     ּבָ
ַגר ִליִגי,   - ִאיְנִסיב ְולֹא ּבָ י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּוּלֵ   ּדְ

ִליִגי  י ּפְ ַגר - ּכִ ֲארּוָסה ְולֹא ּבָ   .  ּבַ
  

ֵני  ַמְתִניֵתיּה:   ֵלִויְוֵכן תָּ   ּבְ
ָבן" ִאיַנסְּ ְגָרן ְוִיְמֵטי ִזְמֵניהֹון ּדְ ִתּבָ   .  "ַעד ּדְ

  
י ְרתֵּ     !?תַּ

  
א ְגָרן :ֶאּלָ ּבָ     ,אֹו תִּ

ָבא   .  אֹו ִיְמֵטי ִזְמֵניהֹון ְלִאיְתַנּסְ
  
ֵאי:  ַתּנָ   ּכְ

ת ִנּזֹוֵנית?  "   ַעד ָמַתי ַהּבַ
ָאֵרס תֵּ     .ַעד ׁשֶ

ּום  י ִמׁשּ   ָאְמרּו:  ֶאְלָעָזרַרּבִ
ֵגר ּבָ תִּ   .  "ַעד ׁשֶ

  
ֵני    :  ַרב יֹוֵסףתָּ

ֶיֱהְווָיין"   .  "ַעד ּדְ
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
ֵאירּוִסין ּוִאין ,ֲהָוָיה ּדְ ִניׂשּ   ?  אֹו ֲהָוָיה ּדְ

  
יקוּ    . תֵּ

   

 רש"י
והלא  . בתמיהלרב אע''ג דבגר

בגרות מוציאה מרשות אב ולמה 
תיזון מביתו ובין לרבי בין לר' 
אלעזר בר' שמעון שחלקו בדבר 
בפרק מציאת האשה (לקמן 
סח:) בעישור כסים מודים 
במזוות דבין שאו בין בגרו 

  אבדו מזוות:
. רב אמר עד כי פליגי בארוסה

דתלקחן קיחה דאירוסין ואפילו 
ו ישאו לא בגר וללוי או תבגרן א

ויצאו מרשות אב לגמרי כי 
  בגרות:

. דלוי וכן תי לוי במתיתיה
סידר ברייתא ששה סדרים כר' 

  חייא וכרבי אושעיא:
  . בתמיה:תרתי

. הגיע זמן שים ומטי זמיהון
עשר חודש לבתולה משתבעה 

 הבעל כדלקמן באע''פ (דף ז.):
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אָאַמר ֵליּה    :  ַרב יֹוֵסףלְ   ַרב ִחְסּדָ

ַרב ְיהּוָדה יּה ּדְ ִמיַע ָלְך ִמיּנֵ     ,ֵיׁש ָלּה ְמזֹונֹות     - ֲארּוָסה :ִמי ׁשְ
  ?  אֹו ֵאין ָלּה ְמזֹונֹות 

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ִמיַע ִלי,  ַמע לֹא ׁשְ   ִמׁשְ
א ִמּסְ    ָבָרא ֵלית ָלּה,  ֶאּלָ

ֵאיְרָסּה  יָון ּדְ ִתיְתִזיל -  ּכֵ   .  לֹא ִניָחא ֵליּה ּדְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ִמיַע ָלְך,  ַמע לֹא ׁשְ   ִאם ִמׁשְ

  ָבָרא ִאית ָלּה,  ִמּסְ 
ּה  ַגּוָ לֹא ִקים ֵליּה ּבְ יָון ּדְ ְכִדי  - ּכֵ ֵדי זּוֵזי ּבִ   .  ָלא ׁשְ

  
ָאְמִרי:  ְוִא  א ּדְ   יּכָ

  ָאַמר ֵליּה: 
ִמיַע ִלי,  ַמע לֹא ׁשְ   ִמׁשְ

  ָבָרא ִאית ָלּה,  ִמּסְ 
ּה  ַגּוָ לֹא ִקים ֵליּה ּבְ יָון ּדְ ְכִדי  - ּכֵ ֵדי זּוֵזי ּבִ   .  ָלא ׁשְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ִמיַע ָלְך,  ַמע לֹא ׁשְ   ִאי ִמׁשְ
  ָבָרא ֵלית ָלּה,  ִמּסְ 

ֵאיְרָסּה  יָון ּדְ ִתיְתִזיל -  ּכֵ   .  לֹא ִניָחא ֵליּה ּדְ
   

 רש"י
. ארוסה ארוסה יש לה מזוות

יתומה יש לה מזוות מן האחין 
  או לא:

הכי גרסין מסברא לית לה כיון 
. דאירסה לא יחא ליה דתיתזיל

מסברא אי אומר שאין לה 
מזוות מן האחין דמאי טעמא 
תקון רבן מזוות לבת מכסי 
האב כי היכי דלא תיתזיל על 
הפתחים הכא ליכא למיחש 
להכי דכי חזי ארוס דמתזלא 

ה איהו מדידיה ואע''פ זיין ל
שאיו מחויב לזוה דכיון 
 דאירסה לא יחא ליה דתיתזיל:
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ַגְבֵרי :ִסיָמן(    ,שק זרף -  ּדְ

    .)מאנה, ויבמה, שניה, ארוסה, ואנסה
  

יּה ֵמ  עּו ִמיּנֵ תּבָ ׁשֶ   :  ַרב ׁשֵ
  ֵיׁש ָלּה ְמזֹונֹות,      - ְמָמֶאֶנת 

  ?  אֹו ֵאין ָלּה ְמזֹונֹות 
  

תָאַמר ְלהּו  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ֵניתּוָה:     תְּ

ֵבית ָאִביָה,  "   ַאְלָמָנה ּבְ
ֵבית ָאִביָה וּ  ה ּבְ     , ְגרּוׁשָ

ֵבית ָאִביָה    ֵיׁש ָלּה ְמזֹונֹות.   - וׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ּבְ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵבית ָאִביָה    ֵיׁש ָלּה ְמזֹונֹות,    - עֹוָדּה ּבְ
ֵבית ָאִביָה    .  "ֵאין ָלּה ְמזֹונֹות - ֵאיָנּה ּבְ

א א ַקּמָ ּנָ י ְיהּוָדה ַהְיינּו תַּ   ! ַרּבִ
א ָלאו יַנְייהּו,   ,ֶאּלָ א ּבֵ   ְמָמֶאֶנת ִאיּכָ

ַת  אּדְ א ָסַבר ּנָ     ,ִאית ָלּה  :ַקּמָ
י ְיהּוָדה ָסַבר     . ָלּה   ֵלית  :ְוַרּבִ

  
  

ֵעי    : ֵריׁש ָלִקיׁש ּבָ
ת ְיָבָמה      ,ֵיׁש ָלּה ְמזֹונֹות     - ּבַ

  ?  אֹו ֵאין ָלּה ְמזֹונֹות 
  

ָאַמר ָמר:  יָון ּדְ ְעָלּה ָהִראׁשֹון"ּכֵ ָתּה ַעל ִנְכֵסי ּבַ תּוּבָ   ֵלית ָלּה,  -  "ּכְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ִאי ֵלית ָלּה ֵמִראׁשֹון יָון ּדְ ֵ  ,ּכֵ ַנן ִמׁשּ ינּו ָלּה ַרּבָ ּקִ   ?  ִאית ָלּה  -  ִניתַּ
  

יקוּ    . תֵּ
  
  

ֵעי  י ֶאְלָעָזרּבָ   :  ַרּבִ
ה ִנּיָ ת ׁשְ     ,ֵיׁש ָלּה ְמזֹונֹות     - ּבַ

  ?  אֹו ֵאין ָלּה ְמזֹונֹות 
  נד,א  

ה תּוּבָ ֵלית ָלּה ּכְ יָון ּדְ   ֵלית ָלּה ְמזֹוֵני,   -  ּכֵ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ָעְבָדא ִאיּסּוָרא ּה ּדְ ַנן - ִאּמָ     ,ְקָנסּוָה ַרּבָ
לֹא ָעְבָדא ִאיּסּוָרא ַנן  - ִאיִהי ּדְ   ?  לֹא ְקָנסּוָה ַרּבָ

  
יקוּ    . תֵּ

  
  

ֵעי    :  ָרָבאּבָ
ת ֲארּוָסה     ,ֵיׁש ָלּה ְמזֹונֹות     -  ּבַ

  ?  אֹו ֵאין ָלּה ְמזֹונֹות 
  

ה תּוּבָ ִאית ָלּה ּכְ יָון ּדְ   ִאית ָלּה,   - ּכֵ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ּוִאין ַעת ִניׂשּ ה ַעד ׁשְ תּוּבָ ַנן ּכְ ינּו ַרּבָ ּקִ לֹא תַּ יָון ּדְ   ?  ֵלית ָלּה  -  ּכֵ
  
  . יקוּ תֵּ 
  
  

 רש"י
אמר ליה אי משמע לא שמיע 

  . בהדיא:לך
. יש לך לומר מסברא אית לה

שזות מן האחים דארוס לא 
  זיין לה:

. אם כיון דלא קים ליה בגוה
תישא לו שמא ימצא בה מום 

  לא שדי זוזי בכדי:
. קטה יתומה שהשיאוה ממאת

בבעלה וחזרה אחיה ומיאה 
  אצלם:

. עד שתבגר או לא יש לה מזוות
מי אמרין עקרתיהו לישואי 
מעיקרן והויא לה כמי שלא 
יסת או דלמא הא יסת ויצאה 

  מרשות אב:
. כלומר מן אלמה בבית אביה

האירוסין דאי מן השואין לא 
אמרין יש לה מזוות דעד 
דתלקחן תן ואפילו ללוי 

  בשואין מודה:
. סבר ממאת אית לה ת''ק

וה''ק אלמה בבית אביה כו' 
וה''ה לממאת דאין כאן שואין 
דהא עקרתיהו ואתא רבי 
יהודה למימר עודה בבית אביה 
בתחלתה שלא יצתה משם 
בשואין יש לה מזוות אבל 

  משיצאה בישואין אין לה:
. הכוס את יבמתו בת יבמה

וילדה לו בת יש לה מזוות 
מן האחין לאחר מיתת האב 
  מכסי אביה או לא:

. כתובתה איה על כיון דאמר מר
כסי יבם תאי כתובה דלה מי 

  לאו על כסיו הוא:
. כיון דאמרין התם אי או דלמא

לית ליה כסים לראשון תקיו 
לה רבן משי כדי שלא תהא 

  קלה בעייו להוציאה:
. מי תאי כתובה להיות אית לה

  בתו זות:
מי ששא שיה מדברי . בת שיה

סופרים דאמרי רבן לקמן בפרק 
אלמה (דף ק:) השיה אין לה 
כתובה ולא מזוות בתה שילדה 

  לו ומת:
 . מכסיו או לא: יש לה מזוות

. לאם לית כיון דלית לה כתובה
לה מזוי דבת דהא תאי כתובה 

  הוא:
. הבא על ארוסתו בת ארוסה

וילדה לו ומת ולו בים יש לה 
  ות מכסיו או לא:מזו

. כגון כיון דאית לה כתובה
שכתב לה מן האירוסין אי מי 

  רבן תקון מי לארוסה:
. או דלמא כיון דלא תקון רבן

למכתב עד שעת שואין תאי 
 כתובה מי מקמי הכי לא חייל:
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ֵעי  אּבָ ּפָ   : ַרב ּפַ
ת ֲאנּוָסה     ,ְמזֹונֹות ֵיׁש ָלּה     - ּבַ

  ?  אֹו ֵאין ָלּה ְמזֹונֹות 
  

י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ַרּבִ א ּדְ יּבָ ֵעי ְלָך,    -  ַאּלִ יּבָ   לֹא תִּ
ָאַמר:  ה ָמֶנה"ּדְ תּוּבָ   ,  "ֵיׁש ָלּה ּכְ

ֵעי ְלךָ  יּבָ י תִּ ַנן    - ּכִ ַרּבָ א ּדְ יּבָ     ,ַאּלִ
ָאְמִרי:  ֶסף ְקָנָסּה "ּדְ ָתהָיָצא ּכֶ ְכתּוּבָ   , "ּבִ

  ? ַמאי
ה תּוּבָ ֵלית ָלּה ּכְ יָון ּדְ   ֵלית ָלּה ְמזֹוֵני,   -  ּכֵ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ה תּוּבָ     ?ַטֲעָמא ַמאי -  ּכְ

ּלֹ  ֵדי ׁשֶ ֵעיָניו ְלהֹוִציָאּה,  ּכְ ה ּבְ ֵהא ַקּלָ   א תְּ
יק ָלּה  - ְוָהא   ?  ָלא ָמֵצי ַמּפֵ

  
יקוּ    . תֵּ

   

 רש"י
. אס את הערה בת אוסה

ושאה אחרי כן כדכתיב ולו 
תהיה לאשה וילדה לו בת ומת 

  האחין או לא:יש לה מזוות מן 
  . מכסיו:יש לה כתובה

. אם מת ואע''ג שכבר תן מה
  כסף קסה לאביה:

. ואין יצא כסף קסה בכתובתה
  לה כתובה:

. מזוות הבת שהן תאי מאי
כתובה פקעי בהכי או לא מי 

  אמרין כיון דלית לה כו':
. או דלמא כתובה הייו טעמא

 דלא תקון לה רבן משום דכל
כתובת אשה משום שלא תהא 

  קלה בעייו להוציאה תקוה:
. כדכתיב לא והא לא מצי מפיק

יוכל לשלחה כתובה דמשום 
אפוקי הוא דלא תקון דליכא 
למיחש לית לה אבל שאר תאי 
כתובה דלאו משום שלא תהא 

 קלה איתקון אית לה:
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  נד, א  .49
ֵביִתי" ֵהא ָיְתָבא ּבְ ָכַסי  "ַאתְּ תְּ     ,ּוִמיְתְזָנא ִמּנְ

ֵביִתי"  ל ְיֵמי ֵמיָגר ַאְלָמנּוֵתיְך ּבְ יב,      - ּכָ   ַחּיָ

ין  ית ּדִ ַנאי ּבֵ הּוא תְּ   .  "ׁשֶ
  

ֵני    :  ַרב יֹוֵסףתָּ
ֵביִתי"" ִביָקִתי - "ּבְ   , "ְולֹא ּבְ

  .  ִאית ָלּה  - ֲאָבל ְמזֹוֵני
  

י ר ַרב ַאׁשִ   ָאַמר:  ָמר ּבַ
    .ַנִמי ֵלית ָלּה  - ֲאִפיּלּו ְמזֹוֵני

  
י ר ַרב ַאׁשִ ָמר ּבַ   .  ְוֵלית ִהְלְכָתא ּכְ

   

 רש"י
. אם יש לו בביתי ולא בביקתי

בית כופין את היורשין לתת לה 
מדור לפי כבודה ואין יכולין 
לומר לה לכי לבית אביך ואו 
זין אותך שם אבל אין לו בית 
אלא ביקתא בעלמא צריף צר 
וקטן ולשון ביקתא בי עקתא 
(שבת דף עז:) יכולין לומר לכי 
מאצלו דאת תהא יתבא בביתי 

  כתב לך ולא בביקתי:
. בבית אביה ית להאבל מזוי א

מכסיו ולא אמרין כיון דלא 
קרין בה ואת תהא יתבא בביתי 
לא קרין בה ומתזא מכסי ורב 
יוסף בביתי יתירא דריש דתקון 
למכתב בביתי תרי זימי ואת 
תהא יתבא בביתי כל ימי מיגר 

 ארמלותיך בביתי:
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  נד, א  .50
מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמן ָאַמר   : ׁשְ

יָסה  ּיְ א ְוִנְתּפַ ׂשֵ ָבעּוָה ְלִהּנָ     .ֵאין ָלּה ְמזֹונֹות  - תְּ
  

יָסה ּיְ   ! ?ֵיׁש ָלּה ְמזֹונֹות  - ָהא לֹא ִנְתּפַ
   

  : ַרב ָעָנןָאַמר 
מּוֵאל ָמר ׁשְ יּה ּדְ א ִלי ִמיּנֵ ְרׁשָ    :ְלִדיִדי ִמּפָ

ְעִלי"  : ָאְמָרה לֹוִני ּבַ   ֵיׁש ָלּה ְמזֹונֹות,   -  "ֵמֲחַמת ּפְ
ִנין ָלּה " ֵאיָנן ְמהּוּגָ ֵני ָאָדם ׁשֶ   .  ֵאין ָלּה ְמזֹונֹות  - " ֵמֲחַמת ּבְ

  
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ָתה   .  ֵאין ָלּה ְמזֹונֹות  -  ִזיּנְ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ָסה יֲחָלה ּוִפיְרּכְ   .  ֵאין ָלּה ְמזֹונֹות  -  ּכִ
  

ָאַמר ָתה :ַמאן ּדְ ָסה  - ִזיּנְ יֲחָלה ּוִפיְרּכְ ן ּכִ ּכֵ ל ׁשֶ   .  ּכָ
ָאַמר ָסה  :ַמאן ּדְ יֲחָלה ּוִפיְרּכְ ָתה ִאית ָלּה,      - ּכִ   ֲאָבל ִזיּנְ

  ? ַמאי ַטֲעָמא
  .  ֵיֶצר ֲאָנָסּה 

  
ָתא,   ַמְעתְּ ָכל ָהֵני ׁשְ   ְוֵלית ִהְלְכָתא ּכְ

ָאַמר  י ָהא ּדְ א ּכִ מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהֶאּלָ   : ׁשְ
ין ֵבית ּדִ ָתּה ּבְ תּוּבָ   .  ֵאין ָלּה ְמזֹונֹות  -  ַהּתֹוַבַעת ּכְ

  
    !?ְולֹא

  ְוָהַתְנָיא: 
ָתּה " תּוּבָ    ,ָמְכָרה ּכְ

ָתּה,   תּוּבָ ָנה ּכְ ּכְ   וִמׁשְ
ָתּה ַאּפֹוֵתיֵקי ְלַאֵחר תּוּבָ ָתה ּכְ   .  "ֵאין ָלּה ְמזֹונֹות - ָעׂשְ

  ִאין,   - ָהֵני
  !  לֹא  - ֲאָבל ּתֹוַבַעת

  
ין    - ָהֵני ֵבית ּדִ ין ּבְ     , ּבֵ

ּלֹ  ין ׁשֶ ין,  ּבֵ ֵבית ּדִ   א ּבְ
ין   :ּתֹוַבַעת  ֵבית ּדִ     ,ִאין -  ּבְ

ּלֹ  ין ׁשֶ ֵבית ּדִ   .  לֹא - א ּבְ
   

 רש"י
. תו לא קרין בה [ותפייסה

  מיגר אלמותיך]:
 . בתמיההא לא תפייסה יש לה

ואפילו אין העכבה מחמת כבוד 
בעלה אלא שלא היה תובעה הגון 

  לה:
. גליא דעתה כיחלה ופירכסה

דלא מחמת כבוד בעלה מעכבת 
  לישא:

. עשתה כתובתה אפותיקי
קרקע המיוחדת לכתובתה 
  עשתה אפותיקי לבעל חוב שלה:

. לפי שהן גיבוי כתובה הי אין
 אבל תביעה לא:
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ַלִים" י ְירּוׁשָ   ּכֹוְתִבין.  [  ְוָכְך ָהיּו ַאְנׁשֵ

י גָּ  ַלִים.  ַאְנׁשֵ י ְירּוׁשָ ַאְנׁשֵ   ִליל ָהיּו ּכֹוְתִבין ּכְ
ֵתיְך" תּוּבָ ן ָלְך ּכְ ין ִליתֵּ ְרצּו ַהּיֹוְרׁשִ ּיִ י ְיהּוָדה ָהיּו ּכֹוְתִבין: "ַעד ׁשֶ   . ]ַאְנׁשֵ

  
ַמר:    ִאתְּ

  ָאַמר:  ַרב
י ְיהּוָדה,   ַאְנׁשֵ   ֲהָלָכה ּכְ

מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
י ָגִליל  ַאְנׁשֵ   .  ֲהָלָכה ּכְ

  
ְרָווָדָהא ֶבל ְוָכל ּפַ ַרב,   - ּבָ   ְנהּוג ּכְ

ְרָווָדָהא ָעא ְוָכל ּפַ מּוֵאלְנהּוג כִּ  -  ְנַהְרּדְ   .  ׁשְ
  

ֲהַות ְנִסיָבא לִ  ת ְמחֹוָזא ּדַ ָעאַהִהיא ּבַ   .  ְנַהְרּדְ
יּה ּדְ ָאתּו    ,  ַרב ַנְחָמןְלַקּמֵ

ַבת ְמחֹוָזא ִהיא,  ָמָעּה ְלָקָלּה ּדְ   ׁשְ
ְרָווָדָהא ֶבל ְוָכל ּפַ ַרב - ָאַמר ְלהּו: ּבָ   .  ְנהּוג ּכְ

ָעא ְנִסיָבאלִ ָאְמרּו ֵליּה: ְוָהא    !  ְנַהְרּדְ
ְרָווָדָהא ָעא ְוָכל ּפַ מּוֵאל - ָאַמר ְלהּו: ִאי ָהִכי, ְנַהְרּדְ ׁשְ   .  ְנהּוג ּכִ

  
ָעא   ?  ְוַעד ֵהיָכא ְנַהְרּדְ

  
א   ָסֵגי ַקּבָ ָעאּדִ ַעד ֵהיָכא ּדְ   .  ְנַהְרּדְ

   

 רש"י
  . כרכים הסמוכים לה:פרוודהא

 . מפרוודי בבל:מחוזא
. כל מקום דסגי קבא דהרדעא

שמודדין תבואה במדת קב 
 הרדעא:
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  נד, א  .52
ַמר:    ִאיתְּ

    - ַאְלָמָנה
  ָאַמר:  ַרב

ָעֶליָה,   ֶ ִמין ַמה ׁשּ   ׁשָ
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ָעֶליָה  ֶ ִמין ַמה ׁשּ   .  ֵאין ׁשָ
  

ר ָאִביןָאַמר  יא ּבַ   :  ַרב ִחּיָ
ָלִקיט   .  ְוִחיּלּוָפּה ּבְ

  
ֲהָנאַרב    ַמְתֵני:   ּכָ

ָלִקיט,     ְוֵכן ּבְ
ּה ִסיָמָנא ח ּבָ ח ּופֹוק" :ּוַמּנַ ּלַ א ׁשַ   .  "ַיְתָמא ְוַאְרַמְלתָּ

  
  :  ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ָווֵתיּה  ַמְתִניִתין ּכְ ְתַנן ּבְ ב ּדִ מּוֵאלּדִ ַאף ַעל ּגַ ַרב -  ׁשְ ָווֵתיּה ּדְ   . ִהְלְכָתא ּכְ
ְתַנן:     ּדִ

יׁש ְנָכָסיו,  " ְקּדִ   ֶאָחד ַהמַּ
ֲעִריְך ֶאת ַעְצמוֹ  ּתוֹ   ֵאין לֹו   - ְוֶאָחד ַהמַּ ְכסּות ִאׁשְ     ,לֹא ּבִ

ָניו ְכסּות ּבָ     ,ְולֹא ּבִ
ָמן ַבע ִלׁשְ ּצָ ֶצַבע ׁשֶ     ,ְולֹא ּבְ

ָמן ַקח ִלׁשְ ּלָ ים ׁשֶ ִלים ֲחָדׁשִ ַסְנּדָ   .  "ְולֹא ּבְ
  

  : ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבא ָאַמר ֵליּה 
ְתַנן ָווֵתיּה   ַמְתִניִתין  ְוִכי ֵמַאַחר ּדִ מּוֵאלּדִ ּכְ ָווֵתיּה  - ׁשְ אי ִהְלְכָתא ּכְ   ?  ַרבּדְ ַאּמַ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

מּוֵאל ְרִהיָטא,  כִּ  - ִלְכאֹוָרה   ׁשְ
ּה  יַנת ּבָ י ְמַעּיְ ַרב -  ּכִ ָווֵתיּה ּדְ   .  ִהְלְכָתא ּכְ

  ? ַמאי ַטֲעָמא
י ַאְקֵני ָלּה  יּה,   - ּכִ א ְלֵמיַקם ַקּמֵ ְעתָּ   ַאּדַ

ק ָקל ּוְלֵמיּפַ א ְלִמׁשְ ְעתָּ   .  לֹא ַאְקֵני ָלּה   - ַאּדַ
  

ְתֵמי ָתּה ִמּיָ תּוּבָ ְבָעה ּכְ יב ֲהָוה ָקא תָּ ר ֶאְלָיׁשִ ֵבי ּבַ ָתא ּדְ ּלְ   .  ּכַ
  יָנא,  ֲהָוה ָקא ַמְמֵטי ְלהּו ְלֵבי ּדִ 

ֵתיְזִלי ָהִכי ָתא ּדְ     . ָאְמִרי: ִזיָלא ָלן ִמיּלְ
יּה ָמָנא יְנהּו ְלכּוּלֵ ְסתִּ יְנהּו ְוִאיּכַ תִּ   .  ָאְזָלא ְלִביׁשְ

יּה ּדְ  ַרב, ָאַמר ְלהּו: ָרִביָנאָאתּו ְלַקּמֵ ָווֵתיּה ּדְ     ,ִהְלְכָתא ּכְ
ָאַמר: ַאְלָמָנה ָעֶליָה  - ּדְ ֶ ִמין ַמה ׁשּ   .  ׁשָ

   

 רש"י
. כשמגבין לה שמין מה שעליה

בית דין כתובתה שמין בגדיה 
  בפרעון כתובה:

. שכיר שגר בבית בעל בלקיט
הבית ולקח לו בעל הבית בגדים 
כשיוצא ממו שם אותן בגדים 

אין בשכרו לשמואל ורב אמר 
  שמין:

. לרב שמין ולשמואל וכן בלקיט
  אין שמין:

  . רב סימא במילתיה:ומח בה
. יתמא וארמלתא שלח ופוק

  הפשט בגדיהן וצא:
  . לקיט:יתמא

  . בהך דערכין:דתן במתיתין
אחד המקדיש כסיו כו' ואחד 

. והגזבר בא המעריך עצמו
למשכו על ערכו הקצוב בפרשה 
אין לו לגזבר לא בכסות אשתו 

  כו':
. בגדים שצבע לשם אשתו לשמן

ולשם ביו ואע''פ שלא לבשום 
עדיין אלמא בגדיה שלה 

  כשמואל:
. לכאורה כשמואל ריהטא

פתאום מרוצת משמעות המשה 
כשמואל אבל כי מעיית בה לא 
מסייעא לשמואל דהא קמיה 

ואיה יוצאה מביתו  קיימא
ואדעתא דהכי מקי לה שיהו 

 שלה כל זמן שהיא תחתיו:
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ָאַמר ְלהּו:      ". ְנדּוְנָיא ִלְבָרת "ַההּוא ּדְ

    .ָיאַזל ְנדּונְ 
ר ָאִביןָאַמר    .  ְלָיְתֵמי - : ּפּוְרָנאַרב ִאיִדי ּבַ

  
ָאַמר ְלהּו:  נד,ב   ע ֵמָאה זּוֵזי ִמן ַחְמָרא ִלְבָרת"^ ַההּוא ּדְ     ."ַאְרּבַ

יַקר ַחְמָרא   . ִאּיַ
  . ְלָיְתֵמי - : ַרְווָחאַרב יֹוֵסףָאַמר 

  
י יֹוָחָנןְקֵריֵביּה ּדְ  ֲהָוה ָקַמְפְסָדה ְמזֹוֵניֲהָוה ְלהּו   ַרּבִ א ּדַ ת ַאּבָ   .  ִאיתַּ

יּה ּדְ  י יֹוָחָנןָאתּו ְלַקּמֵ ְנַייֵחד ָלּה ַאְרָעא ִלְמזֹוָנּה ַרּבִ   .  , ָאַמר ְלהּו: ֵאיִזילּו ְוִאְמרּו ֵליּה ַלֲאבּוכֹון ּדִ
יּה ּדְ  ה ָלּה ֵריׁש ָלִקיׁש ָאתּו ְלַקּמֵ ִריּבָ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ   .  ְמזֹונֹות , ָאַמר ְלהּו: ּכָ

י יֹוָחָנן לֹא ָאַמר ָהִכי   !  ָאְמרּו ֵליּה: ְוָהא ַרּבִ
י יֹוָחָנן ֵמאּוַנְייכוּ  - ָאַמר ְלהּו: ִזילּו ֲהבּו ָלּה, ְוִאי לֹא יְקָנא ְלכּו ַרּבִ   . ַמּפֵ

יּה ּדְ  י יֹוָחָנןֲאתּו ְלַקּמֵ י ָחלּוק ָעַליַרּבִ ֶנְגּדִ ּכְ ה ׁשֶ   .  , ָאַמר ְלהּו: ָמה ֶאֱעׂשֶ
  
הוּ ַמר ָא  י ַאּבָ   : ַרּבִ

י יֹוָחָנן:   ַרּבִ יּה ּדְ א ִלי ִמיּנֵ ְרׁשָ   ְלִדיִדי ִמּפָ
ה ָלּה ְמזֹונֹות,   -"ִלְמזֹונֹות"  :ָאַמר   ִריּבָ
ְמזֹונֹות"  :ָאַמר   ָקַצץ ָלּה ְמזֹונֹות.  -"ּבִ

   
    נערה שנתפתתה נערה שנתפתתה נערה שנתפתתה נערה שנתפתתה הדרן עלך  הדרן עלך  הדרן עלך  הדרן עלך  

  
  
  
  

 

 רש"י
. צואת שכיב ההוא דאמר להו

  מרע:
קצובים היו . דויא לברת

  תכשיטי הבות כך וכך לבושים:
. הריוח ליתומים פורא ליתמי

ולא אמרין יתיב לה דמי 
 הדויא כיום הצוואה: 

. ארבע מאה זוזי מן חמרא
משמע אותו יין יהא משועבד 
לכך אבל היין עצמו לא אמר 
  ליתן לה כדמיו של יום הצוואה:

  . מרבה לאכול:מפסדה מזוי
ואת שכיב מרע . בצודייחד לה

ובעדים אולי תקבל עליה דאפי' 
גבי כתובה תן (פאה פ''ג מ''ז) 
הכותב כל כסיו לביו וכתב 
לאשתו קרקע כל שהוא אבדה 
כתובתה רבי יוסי אומר אם 
קבלה עליה אע''פ שלא כתב לה 
לישא אחריא דהוי ליה 
כמחלק כסיו על פיו ותן שאר 
הכסים לביו והוה להו משעבדי 

הבות והאשה יזוות ואין 
  ממשעבדי:

. אם כל שכן שריבה לה מזוות
אמר קרקע זו למזוותיך אין זה 

מזוות  אלא אם לא יתו ליך
מרווחים אלא מצומצמים טלי 
קרקע זו להעדפה דאי לשעבדה 
למזוותיה הרי כל כסיו 

  משועבדים לכך:
. אוש כערכי וראוי שכגדי

  לחלוק עלי:
. בחוב מזוות שיש ליך במזוות

 עלי משמע שזו תהא פרעון לכך:
 


