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1

כתובות ד לו.
מי ה העריות והשניות הנזכרות בבריתא שאי לה קנס ,וכמי אזלא הברייתא?
עריות
חייבי מיתות ב"ד
חייבי מיתות ב"ד וכריתות

ללישנא קמא
לאיכא דאמרי

שניות
חייבי כריתות
חייבי לאוי

כמא אזלא
כשמעו התימני
2
כשמעו ב מנסיא
1

מה סברת ר' מאיר ור' יהודה בדלהל ?
הא לקטנה יש קנס
3
אי קנס
4
יש קנס

לר' מאיר
לר' יהודה

הא נערה יכולה למא
אינה יכולה
יכולה

נשי דלהל הא יש לה קנס?
ממאנת
אי לה
אי לה

לר' מאיר
לחכמי

איילונית
אי לה
יש לה

יוצאת משו ש רע
5
אי לה
אי לה

חרשת ושוטה
יש לה
יש לה

נשי דלהל  ,הא יש לה טענת בתולי  להפסיד כתובה?
6

לברייתא א' ולר' יהושע
לת"ק דברייתא ב' ולר"ג
לסומכוס משו ר"מ

7

החרשת השוטה בוגרת ומוכת ע

יש לה
אי לה
אי לה



סומא

יש לה
אי לה

איילונית
יש לה
יש לה


 1דס"ל שדוקא חייבי מיתות ב"ד או כריתות אי לה קנס כיו שאי קידושי תופסי בה  ,אבל חייבי
לאוי  שקידושי תופסי בה אה"נ יש לה קנס .אכ ברייתא זו ודאי חולקת על משנתנו הסוברת שג
חייבי כריתות יש לה קנס.
 2דבעי אשה הראויה לקיימה ,וג חייבי לאוי אינ ראויות לקיי.
 3ולכ קשה להעמיד את הברייתא כר"מ ,דהרי הברייתא ס"ל שדוקא ממאנת אי לה קנס )דהיא בחזקת
בעולה(  אבל קטנה בעלמא יש לה קנס ,וזה דלא כר"מ דס"ל שרק לנערה יש לה קנס.
 4וכל קשה להעמיד את הברייתא כר' יהודה ,דהרי הברייתא ס"ל שלאיילונית אי לה קנס  ומשו
שהיא קטנה ,ואילו ר' יהודה ס"ל שלקטנה כ יש קנס.
 5ומבואר בגמ' שמיירי שיצא עליה ש רע בילדותה ,כגו שבאו עדי שתבעת לאיסור ואז אי לה קנס.
אבל א יצא עליה ש מזנה בעיר אי חוששי להפסידה כל.
 6לעיל )ד יב (:נחלקו רב גמליאל ור' יהושע ,במי שטע על אשתו שלא מצא לה בתולי ,הא נאמנת
לומר מ"שארסתני נאנסתי" ,דלר' יהושע אינה נאמנת ,וא"כ יש לבעל טענת בתולי להפסידה כתובתה.
 7ס"ל שנאמנת אשה לומר מ"שארסתני נאנסתי" ,וא"כ אי לבעל טענת בתולי להפסידה כתובתה,
וסוברת הגמ' שה"ה בחרשת ושוטה שאפי' שאינ טוענות כ  אנו טועני לה  ,מדי "פתח פי לאל".
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כתובות ד לו:

2

הא לבוגרת יש טענת בתולי? ]תוד"ה אי[.

לגירסת רש"י
לגירסת רבינו חננאל

טוע שלא מצא ד
יש לו  דיש לה ד
אי לו  דאי לה ד

טוע שפתחה פתוח
אי לו  דבתוליה כלי
יש לו  דפתח סגור

מה די שבויה ,לעני הבא עליה א יש לה קנס ,והא אוכלת בתרומה לר' יהודה ור' דוסא?

לר' יוחנ
לר' יהודה
לרבה
לר' דוסא

הבא עליה ,הא יש לה קנס?
יש לה קנס
יש לה קנס
2
יתכ שלא

והא אוכלת בתרומה?
אוכלת בתרומה
1
יתכ שלא
אוכלת בתרומה

כה שפדה את השבויה או שמעיד עליה ,הא יכול להשאנה?

לתנא קמא
לר' יוחנ בקדושתה
לר'
יהודה לרבה אינה בקדושתה

המעיד בה בלבד
הפודה אותה והמעיד בה
ישאנה  לא זורק כספו סת לא ישאנה  שמא עיניו נת בה
3
ישאנה  אי חוששי שנבעלה
4
לא ישאנה  דשבויה אינה בקדושתה

 1דא דס"ל שיש לה קנס  הוא מטע שלא יהיה חוטא נשכר ,אבל אה"נ מודה ר' יהודה לרבנ שאינה
בקדושתה לעני לאכול בתרומה] .ומפרש רבה ,דהג שמצאנו שג כתובתה מאתי ,זה הוא ג"כ מטע
שלא ימנעו מלישא אותה )דא נפחות מכתובתה ונחזיקנה בעולה ירחקו אותה אפי' ישראלי( ,אבל
אה"נ שאינה בקדושתה[.
 2דדוקא בתרומה דרבנ ס"ל ששבויה אוכלת ,אבל אה"נ מודה ר' דוסא לרבנ שאינה בקדושתה  וא
בא עליה אי לחייב אותו קנס.
 3ומה שבברייתא שלפנינו הגירסא "בי כ ובי כ לא ישאנה" ,תיר רב פפא )אליבא דר' יוחנ ( דצ"ל:
"בי כ ובי כ ישאנה" .ורב הונא בריה דרב יהושע תיר ,דא שר' יהודה ס"ל שישאנה מ"מ לדבריה
דרבנ קאמר שבי כ ובי כ לא ישאנה כיו שחוששי שנבעלה.
 4כמבואר בתוס' )בד"ה מכל( שכל הקושיא היא רק אליבא דר' יוחנ  ,אבל לרבה דס"ל שטע ר' יהודה
במשנה משו שלא יהיה חוטא נשכר לא קשיא מידי ,דאה"נ ס"ל לר' יהודה שאי שבויה בקדושתה.

