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  .יב �ד כתובות

באופני� דלהל� הא� יש לה כתובה מנה, כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה
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?  

  

   �בדי� הברייתא   
  יש עדי� שלא נסתרה

   �בדי� המשנה 
  רק מוחזקת שלא נבעלה

מא� דמתני אברייתא
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  להיש    להיש  

יש לה  מא� דמתני אמתניתי�
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  אי� לה  

  

  ?כה�כמה גובי� לבתולה ואלמנה בת ישראל ובת 

  

  אלמנה  בתולה  

  מנה  מאתי�  בת ישראל

  ובת כה�
  ומשפחות מיוחסות בישראל

ארבע מאות
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   מנה:עיקר הדי�  
   מאתי�:תקנה ראשונה
   מנה:תקנה שניה

  

  :כתובות ד� יב

  ?פ הטענות דלהל�"הא� מוציאי� ממו� ע

  

  מנה לי ביד�   
 והלה אומר איני יודע

  לא מצא לאשתו בתולי�
סתיואומרת משארסתני נאנ
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חייב  חייב   ברי עדי��לרב יהודה ורב הונא 
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 חייב:לרב� גמליאל  פטור   לאו ברי עדי��יוחנ� ' לרב נחמ� ור
7

  
  פטור: יהושע' לר

  

                                                           

1
רבה רצה לדייק לפי הלשו� הראשו� מהברייתא ולפי הלשו� השניה מהמשנה בדי� מי שהיתה מוחזקת שהיא  

שא� מצא שאינה בתולה אי� לו טענת בתולי� להפסידה  נסתרהיש לה עדי� שלא ' בתולה מ� הנשואי� או אפי
כנסה בחזקת בתולה "מ ש"ולמד מזה רבה דש. ולא יכול לומר שהיה מקח טעות, המנה שיש לה כדי� אלמנה

כנסה בחזקת בתולה ונמצא "ורב אשי דחה שבעלמא . כשלא נשאת יש לה כתובה מנה'  אפי� " ונמצאת בעולה
 .לשונות כדבסמו�' ויש בזה ב. ושאני הכא שהרי נשאת, � שהוי מקח טעותאי� לה כלו� כיו" בעולה

2
יש לה עדי� בנשאת יש לה '  דמא� דמתני את דברי רבה ומה שענה לו רב אשי על הברייתא שאפימבארת' הגמ 

ואי� ללמוד , שהעדי� אומרי� לו שלא נבעלה' כתובה מנה כיו� שהיה לו לדעת שכיו� שנשאת יתכ� שנבעלה אפי
ני הכא שכבר דשא" כנסה בחזקת בתולה ונמצא בעולה יש לה כתובה מנה"מכא� לבעלמא שכשלא נשאת שא� 

ש שיש לדו� כ� במקרה של המשנה שאי� לה עדי� "כ,  אבל בעלמא אי� לה כלו� משו� דהוי מקח טעות,נשאת
  .דאמרינ� שכיו� שנשאת לכ� יש לה מנה דודאי לא חשיב מקח טעות אבל בעלמא שלא נשאת הוי מקח טעות

3
  .שהוא על העדי� סמ�דכיו� שיש עדי� שמעידי� שלא נבעלה לא הוי מקח טעות דיכול לומר  
4

ולא אמרינ� דלא , כ גובה"ולא כתב בלשו� תוספת ג" וחזו ליכי"דא� שכתב בלשו� ) ה ובית די�"בד(' ביארו התוס 
  .חזו אלא כיו� שהוא מנהג טוב חשיב חזו

5
ולא כמו שאתה טוע� שקוד� ,  ואתה חייב לי מאתי� כדי� בתולה, שתחתי� איבדתי בתולי� כ נסתחפה שד� "וא 

 .מקח טעות ואי� אתה חייב כלו�מקח� רסתני נבעלתי ושא

6
  .ודבריה� רק כפי דברי רב� גמליאל, לשיטת� כיו� שברי עדי� ודאי שהיא נאמנת שהיא טוענת טענת ברי 
7

ל במשנתנו "ל בעלמא שאי� ברי עדי� יכולי� להיות ג� אליבא דרב� גמליאל דס"שדברי רב נחמ� דס' ביארה הגמ 
 אינו מטע� דברי עדי� אלא משו� שיש לה מגו שיכלה לומר שהיא מוכת ע� שהיא טענה טובה ונאמנותה, דנאמנת

מ א� תתאלמ� " פוסלת עצמה לכהונה ונפ�  "נאנסתי תחתי�"דבטענת (, לה יותר שלא פוסלת את עצמה לכהונה
  .)א קוד� לכ�וכ� יש לה חזקת הגו� שמסייעת אותה שלא איבדה בתוליה אלא רק עתה אחרי שנתארסה ול, )ממנו


