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  .נז �ד כתובות

יוסי סובר שיכולה למחול את הכתובה ג בעל פה ' שר, יהודה' יוסי ור' באיזה אופני נחלקו ר
  ?ל שלא מועיל אלא בכתב"יהודה ס' ואילו ר

  

  סו� ביאה  תחילת ביאה�סו� חופה   תחילת חופה  

  לרב 
דימי
2

  
   מהני:יוסי' לר

  לא מהני:יהודה' לר
   מהני:יוסי' לר

   לא מהני:יהודה' לר
  ע לא מהני"לכו

  בעל פה
  

 לרבי 
אבהו
1
לרבי� 

3
  ע מהני"לכו  

  בעל פה
   מהני:יוסי' לר

   לא מהני:יהודה' לר
   מהני:יוסי' לר

  לא מהני:יהודה' לר

 יהושע' לר
  ב� לוי

  ע מהני"לכו
  בעל פה

   מהני:יוסי' לר
   לא מהני:יהודה' לר

  ע לא מהני"לכו
  בעל פה

  

 לרב 
פפא
4

  ' רל 
  יוחנ�

   מהני:סייו' לר
  לא מהני:יהודה' לר

   מהני:יוסי' לר
   לא מהני:יהודה' לר

   מהני:יוסי' לר
  לא מהני:יהודה' לר

  

  ?הא יכול להאכילה תרומה,  שא הוא מעכב צרי� לעלות מזונות�הגיע הזמ� לישא 

  

   בעודה שומרת יב�יב   בעל  

   נות� לה הכל תרומה:טרפו�' לר  משנה ראשונה
  לה חצי חולי� וחצי תרומהנות�: עקיבא' לר

  אינו מאכילה תרומה

  אי� האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה  משנה אחרונה
  

  :כתובות ד� נז

  ].ה בגרה"תוד [? לפרנס את עצמה בתכשיטי
כמה זמ
 נותני� לבוגרת
  

  ב חודש ונתקדשה"בגרה י  בגרה יו אחד ונתקדשה כ בגרה"נתקדשה ואח  

  יו� כאלמנה' ל  יו� כאלמנה' ל  חודשב "נותני� לה י לרב הונא

  יו� כאלמנה' ל  ב חודש"נותני� לה י  ב חודש"נותני� לה י לברייתא
 

                                                           

1
אבל בסו� לדברי , תחילהיהודה היא ב' יוסי ור' יהושע ב� לוי משו� בר קפרא אמר שמחלוקת ר' איתא דר' בגמ 

יהושע ב� ' יוחנ� פירש לו שהוא ור' הו אמר שראב' ור. יוחנ� אמר בי� בזו ובי� בזו מחלוקת' ור, הכל אינה מוחלת
יוחנ� בי� ' ונחלקו רב דימי ורבי� כדלהל� באיזה שני אופני� אמר ר. לוי לא חולקי� וה� מדברי� באופני� שוני�

יהושע ב� לוי שבאחד מה� ' וכ� באיזה שני אופני� אמר ר, איזה אופ� שלישי הוא מודהבו, בזו ובי� בזו מחלוקת
 .נחלקו ובאחד מה� ה� מודי�

2
ע לא נחלקו ולא "ומה שאמר שלכו,  חופהתחילת היינו ב�  תחילהיהושע ב� לוי שנחלקו ב' ולשיטתו מה שאמר ר 

 חופה ועל סו� חופה תחילתבזו מחלוקת מיירי על יוחנ� בי� בזו ובי� ' ומה שאמר ר.  מיירי בסו� ביאה�מהני 
 . ביאהתחילתשהיא 

3
ומה שאמר שנחלקו ,  חופהתחילת היינו ב� ע מוחלת בעל פה "  לכותחילהיהושע ב� לוי שב' ולשיטתו מה שאמר ר 

ו על כוונת, יוחנ� שבזו ובזו מחלוקת' ומה שאמר ר). ה בסו� ביאה"וה( ביאה תחילתלבסו� היינו סו� חופה שהיא 
  .ע מוחלת" חופה ג� הוא מודה שלכותחילתאבל ב, וסו� ביאה) כ סו� חופה"שהיא ג( ביאה תחילת

4
' יהושע ב� לוי ור' היה עדי� לומר שר, יוחנ�' אבהו שכ� מפורש לו מדברי ר' רב פפא מפרש שאילולא שאמר ר 

ורב .  יהושע ב� לוי מחלק בי� הדברי�'ואיל ר, ל שבכל עני� יש מחלוקת"יוחנ� ס' והיינו שר, יוחנ� ודאי חולקי�
ע "יהושע ב� לוי שהמחלוקת רק לבסו� אבל בתחילה לכו' והיינו שמה שאמר רבי� בש� ר, דימי ורבי� לא נחלקו

ומה שאמר . ע מוחלת"אבל בתחילת חופה לכו,  שהיא תחילת ביאה ובזה נחלקו� סו� הכוונה סו� חופה , מוחלת
תחילה היינו תחילת ביאה שהיא סו� חופה בזה , ע אינה מוחלת"ו� לכורב דימי שמחלוקת בתחילה אבל בס

 .ע אינה מוחלת"אבל בסו� ביאה לכו, נחלקו


