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1
דלכאורה בברייתא מפורש (אלעזר היא ' דהקושיא מהברייתא על ר) ה רגילה"בד(' ביארו התוס 

דא� אינה רגילה , אלעזר מיירי ברגילה' משו� שג� ר, )א"דוקא ברגילה ומה קשה על רדמיירי 
א שלא לתת לה "אלא ודאי שמיירי ברגילה ובכל אופ� סובר ר,  פשיטא שאי� לתת לה כלו��כלל 

מי שרגילה , שיש שני רגילות' ועל זה מתרצת הגמ. ואילו בברייתא כתוב שכ� נותני� לרגילה
מדברי ' וכמו שמביאה הגמ, ומי שרגילה בקצת לא נותני� לה כלל,  קצתבהרבה נותני� לה

  .שמואל את החילוק בזה
2

אלעזר '  אליבא דר�אי� הכוונה , האיבעית אימא מעמידה את דברי הברייתא שנותני� לאשה יי� 
אי� פוסקי� יינות "אבל לשתיה , אלא הכוונה שנותני� לה לציקי קדרה,  שנותני� לה יי� לשתיה�
  .בכל עני�" אשהל
3

שקשה לה לשכב , המטה מחבלי�עושי� מטות שהוא נות� לה זאת במקו� ש' העמידה הגמ 
שפיר יכולה , אול� במקו� שנעשית המטה מעור, עליה� משו� שה� מבגרי� ומזקיני� אותה

מפ� "ת לא גרס " שר,כתבו) ה מפ�"בד(' אכ� התוס. לישו� עליו ולא צריכה למפ� ומחצלת
דמפ� ודאי שהיא צריכה דכיו� שהוא ר� הוא משמש " מחצלת למה"אלא גרס רק " ומחלצת למה

  .לה לשמיכה
4

מ יכול לומר לה כשיבוא הוא אצלה יביא עמו כר וכסת כדי "מ, דא� שעולה עמו ואינה יורדת 
 .שתשכב ג� היא בכר וכסת

5
ש של ערב שבת ולא יוכל להביא כר "בביהדיכולה לומר לו שהיא חוששת ששמא יבוא פע�  

אלא עוד הוא יקח את המפ� והמחצלת , ולא רק שבמקרה כזה לא יהיה לשניה� כר וכסת, וכסת
 דא� שלפטור את החשש הזה שלא ,)ה ושקלת"בד(' וכתבו התוס. שלה וישכיב אותה על האר�

ותירצו דמתו� . סתנתק� שיצטר� לתת לה שני מפצי� ולמה צרי� לתת כר וכ, תשכב על האר�
יבוא ,  הכרי� והכסתות עמואיש לחוש שא� ישכח להבי, שהוא מעונג ורגיל לישו� בכר וכסת

דלא , �"עוד תירצו בש� ריב. לקחת ממנה את שני המפצי� בשבילו והיא תשאר לישו� על האר�
� וא� שג, אלא הטענה שלה שבמקרה שישכח היא לא תיש� על כר וכסת" ושקלת לדידי"גורסי� 

, מ אומרת לו שא� לא ית� לה כר וכסת בזמ� שישכח לא תהא עולה עמו בהרגלו"מ, הוא לא יש�
  . אצלה שתהא עולה עמו כהרגלו לישו� ע� כר וכסתאוהיא רוצה שלפחות שבזמ� שב
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  מותר בלאות  מותר מזונות  

נשאר לאשה  חוזר לבעל  י שליש"במשרה אשתו ע
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  חוזר ליתומי�  חוזר ליתומי�  באלמנה הניזונות מיתומי�

  

  ?)נזק(למי משל� בושת ופג� , מי שבייש או חבל באשת איש

  

בזמ� שבגלוי  � שבסתר בזמ  
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שלה  לתנא קמא
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1
וישארו לה , דהיינו שאז תלבש את הבלאות בגדי�, שצריכי� ה� לה בימי נידותה' ומבואר בגמ 

יזכר על יד� בימי , דא� תלבש אות� בגדי� שלבשה בימי טומאתה,  טהרתההבגדי� היפי� לימי
 .טומאתה ותתגנה עליו

2
כגו� בפניה במקו� שנראה , או שחבל בה במקו� שהוא גלוי, כלומר שבייש אותה בפני אנשי� 

 .לכל וג� הבעל נפג� עמה
3

 .ת וגרס כפי גירסא שלנו"ושוב חזר בו ר, "שלו"ת גרס בהתחלה "ר 
4

,  ודניו כנכסי מלוג�והתשלו� שמגיע לה קוני� בו קרקע , ו� שמגיע לו מיד מקבל אותוהתשל 
דכיו� שהיה בסתר אי� לבעל בושה או ,  והטע� שמקבלת יותר.שהקר� שלה והבעל אוכל פירות

�אול� כשהוא בגלוי הוא סובל הרבה מזה . זה היאביותר צטער מזה מומי ש, פג� מזה כל כ
 או שפגמה בפניה שעכשיו מתכערת הרבה בעיניו לכ� מקבל הוא שמתבייש בבושתה הרבה

  .התשלו� הגדול


