
 

 

 

 

 

 

 ואף יוצאת בלא כתובה? ,ראויה לשתותאינה  אך מספק, נאסרה באלו מקרים הסוטה -משנה  .1

 ונסתרו.  -שהיבם קינא לה  שומרת יבם, או שהארוס קינא לה ארוסה .א

 ואין להם כתובה כיון שהם גרמו שיצאו. דווקא תחת בעל. -' אישה תחת אשה תשטה אשר' כיון שכתוב שותות אל

 [.]אבל מקנא להן כדדרשו בגמרא מ'ואמרת עליהן'

  .ולנתין לממזר ישראל ובת, לישראל ונתינה ממזרת, הדיוט לכהן וחלוצה גרושה, גדול לכהן אלמנה .ב

 .שבדרך כלל לא קנסוה רבנן מכתובתהלא שותות כיון שהפסוק מדבר בראויה לאישות, ולא נוטלות כתובה אע"פ 

 . שותה איני והאומרת, טמאה שהיא עדים לה ושבאו, אני טמאה האומרת .ג

 . ישתו , אך נוטלות כתובה כיון שהבעל גרם שלאשותות לא - בדרך עליה בא ושבעלה, משקה איני בעלה אמר -עוד שנינו 

 

 באלו מקרים הובאה מחלוקת במשנה? .2

 לא נוטלות. :בית הללל ,כתובה נוטלותבית שמאי: ל -'והביא האיש את אשתו'  אינם יכולות לשתות כיון שצריך - שתוש קודם בעליהן מתו .א

  .כתובה נוטלות לאכיון שאסורה לו מדרבנן, ו ,שותות לא לר' מאיר: - וקינא לה ונסתרה חבירו מניקתאו  חבירו עוברתנשא מ .ב

  נחשבת ראויה לאישות ושותה.לכן לאחר כ"ד חודש, ו ולהחזירה להפרישה הוא יכול: לחכמים

 ולא נוטלות כתובה. ,כיון שאינה ראויה לפריה ורביה ,שותות לא לת"ק: -מחמת סם  לילד ראויה ושאינה, וזקינה, איילונית .ג

 . כתובה נוטלות לא או שותות או - הנשים כל ושאר. הימנה ולרבות ולפרות אחרת אשה לישא הוא יכול לר"א:

 

 ]חלק מדינים אלו יבוארו בגמרא בדפים הבאים[ אלו דינים נוספים במשנתנו? .3

 . אם נמצאת נקיה לבעלה ומותרת שותה - כהן אשת .א

 . [שקדמה שכיבת הבעל לבועל], שותה - שנסתרס לאחר שנשאה סריס אשת .ב

 .ושותה עליו ונאסרת קנוי קינויו - נסתרהו ,העריות שאראו  ומאחיה מאביה לה קינא אם .ג

 אין קינויו קינוי. -ונסתרה  איש שאינו מיאו עם  אם קינא לה שלא תסתר עם קטן .ד

 .האסורין בבית חבוש שהיה או, נשתטה או, בעלה שנתחרש מי - אם רואין אותן מתנהגות בפריצות להן מקניןנשים, בית דין  אלו .ה

 יביא. -כיון שצריך שמי שקינא  מכתובתה וסלהכדי לפזה לא יועיל כדי להשקותה, אלא  קינוי לת"ק:

 . , ולא צריך שהמקנא יביאישקנה האסורין מבית בעלה לכשיצא, להשקותה אף :יוסי' רל

 

 אם שותה? ]ומשנתנו כר' יונתן[ בברייתא מצינו שנחלקו התנאים לגבי שומרת יבם .4

 '.איש אישאבל שומרת יבם לא נתמעטה כיון שכתוב ', רוסהלמעט א - אישך תחת -ר' יאשיה  .א

 וביאור מחלוקם כדלהלן.. ארוסהנתמעטה  - 'אישה תחתומ', יבם שומרתלמעט  - אישך תחת - יונתן' ר .ב

 אם זינתה נסקלת. ב.קידושי עצמו.  משום:  א.שומרת יבם ולא ארוסה שהקשר שלה אלים יותר  מ'אישך'העדיף למעט  -ר' יונתן  .א

 . 'לחופה מסירהאינה מחוסרת 'ש - משום ,שהקשר שלה אלים יותרמרת יבם, ולא שוארוסה  מ'אישך'העדיף למעט  -יאשיה ר'  .ב

 יבואר בברייתא בשלהי פרקין. - 'אישה תחתמ' דרש יאשיה בי' ומה ראיש אישן דרש מ'יונת רבימה  .ג

 

 באיזה אופן של ארוסה ושומרת יבם עוסקת משנתנו? .5

 .לבועל בעל שכיבת שקדמה' דווקא כאישך בלעדיפשוט שאינה שותה כיון שדרשו 'מ שאל"ככשכבר בא עליה הארוס בבית אביה,  -ארוסה  .א

 . יבוםת בפרש האמורים דבריםלרק  :לשמואל, לכל קנה: רבל ,לקנותהבלי כוונה  שיבם שבא ףוא, חמיה בבית יבם עליה כשבא - יבם שומרת .ב

  ]שלרב היא אשתו גמורה[. למעטה יתפרש אכן רק לדעת שמואל הכתוב שבא -להו"א  .א

 ?יונתן כרבי ושמואל יאשיה כרבי רבפ"ז ל –והקשו 

 . היא מעלייתא אשתושמכך שהוצרך הכתוב למעטה משמע שהיא , יונתן רביכ אפילו יכול להתפרש רב -למסקנא  .ב

 כר' יאשיה מכך שהכתוב מרבה אותה משמע שלאו אשתו היא. שמואל יכול להתפרש

 בס"ד
 ושע"ת בכסלוז  חמישייום 
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