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  .סא �ד כתובות

הבעל אומר להניק והאשה אומרת שלא להניק
1

  ?מה הדי�, 
  

  דר� משפחתו להניק  דר� משפחתו שלא להניק  

   כדר� משפחתה�אינה מניקה   דר� משפחתה לא להניק

 כדר� משפחתו�אינה מניקה   דר� משפחתה להניק
2

  מניקה 

  

  ?הא� יש להקדי� לתת מאכל לשמש המחלק את מאכלי הסעודה
  

  ממדת חסידות  יקר הדי�מע  

במאכל שיש בו ריח
3

 וקיוהא
4

צרי� להקדי�  צרי� להקדי� 
5

  

  צרי� להקדי�  יכול לתת לו אחר הסעודה  במאכל שאי� בו
  

  :כתובות ד� סא

  ].ה איכא"תוד [?מי אמר את הדיני� דלהל�
  

  לרב פפא  חנינא בריה דרב איקאלרב   

  רב מלכיו  רב מלכיו   שמעתתא �שפוד 

  רב מלכיא  רב מלכיו  נה  מש�שפחות 

  רב מלכיו  רב מלכיו   שמעתתא �גומות 

  רב מלכיא  רב מלכיא   ברייתא � בלורית

ורב מלכי  :�"לרשב
6

  רב מלכיא   שמעתתא �אפר מקלה   

ארב מלכי  :לרבינו ת�
7
  

  רב מלכיא  רב מלכיא   משנה �גבינה 
  

                                                           

1
כיו� שצער דידה הוא , בכל עני� מניקה, אכ� באופ� הפו� שהיא אומרת להניק והוא אומר שלא להניק 

  .מה שרבה החלב בדדיה וכיו� שרוצה להניק להמנע מ� הצער ודאי שהדי� עמה
2

� שיש בה� עלייה כדר� ונוהגת בדברי, הדי� הוא שעולה עמו ואינה יורדת, דא� שדרכה להניק 
 ").עולה עמו ואינה יורדת("אינה יורדת ,  וא� דר� משפחתה שלא להניק ודר� משפחתו להניק.משפחתו

3
ויי� יש� בתקופת תמוז שאז ריחו , ואמר רב חסדא בשר היינו בשר שמ� ואסור כל השנה, כגו� בשר ויי� 

 .ומחמת החו� יש הרבה תאוה אליו, חזק

4
 .מוש� את האד�הטע� חמיצות ', פי 

5
ולא , יש מדת חסידות להקדי� ולתת לו מכל מי� ומי�, שיש כמה מיני� בסעודה' שאפי' ומבואר בגמ 

אלא יש לו להקדי� ולתת לו מכל , שנות� לו לשובע ומשאר המיני� אחר הסעודה' אפי, לתת לו ממי� אחד
 .המיני� בתחילת הסעודה

6
שלרב נחמ� שפוד , שכל מחלוקת� הוא בסימ� רב מלכיוומשמע , כתוב איכא בינייהו שפחות' גמהג� שב 

ורב פפא חולק וסובר דרק השמעתתא הוא רב מלכיו אבל שפחות שהוא ,  אמר�שפחות וגומות רב מלכיו
ומודה שבלורית ואפר מקלה וגבינה רב  � לא חלק נראה ד בסימ� של רב מלכיא אבל, משנה הוא רב מלכיא

.  בשמועות דרב מלכיאהדהרי אפר מקלה היא שמעתתא ויש למנות' ס אלא שהוקשה לתו.מלכיא אמר�
בסימ� של רב חלק ג�  פ"שרוהיינו , א שפחות ואפר מקלה שכנגדהימ ביניה� ה"שהנפ� "והביאו מרשב

 .ואפר מקלה שהיא שמעתתא רב מלכיו אמרה, ל שהוא אמר משניות וברייתות ולא שמעתתא"מלכיא וס

7
אבל שמעתתא יש מה� רב , תי� ומתניתא דוקא רב מלכיא ולא רב מלכיודמתני' ת כתבו התוס"בש� ר 

 .אבל את השמעתתא דאפר מקלה לעול� אמר רב מלכיא, מלכיו
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  :כתובות ד� סא

המדיר את אשתו מתשמיש המטה
1

  ?� להוציא ולתת כתובהכמה ידור ויצטר, 

  

  ומני�  כמה  

גמרינ� מיולדת נקבה  שתי שבתות  לבית שמאי
2

  

גמרינ� מנדה  שבת אחת  לבית הלל
3

  

  

  הא� צרי� לגרש ולתת כתובה מיד או לא, מה הדי� באופני� דלהל�

  

   שלא קצב זמ� לנדרו�בסת�   במפרש שבוע  

  ע מוציא מיד"לכו  לרב

  אללשמו

   לא יוציא:ש"לב
ה שבוע"ש שבועי� ולב"ימתי� לב   מוציא:ה"לב

4
  

  

                                                           

1
 וכיו� �" יאסר הנאת תשמיש� עלי"שאמר , י"פירש. הרי הוא משועבד לה, קשה אי� חל הנדר 

 .א רשאידור על עצמו הונול, שאסור לו להנות ממנה ממילא לא יכול לשמש עמה
2

ומזה חזינ� שזמ� כזה אינו צער גדול , פ די� אסור לו לשמש עמה"דילפינ� מהזמ� הכי ארו� שע 
משו� דילפינ� מדבר , ומה שילפינ� מיולדת ולא ילפינ� מנדה שהוא רק שבוע. לאשה לחכות

  .ולא ילפינ� מדבר הבא ממילא, כ נאסרה על ידו"שנאסרת על ידו כיולדת לנדר שג
3

 .וכ� נדה הוא דבר המצוי, דמצוי שכועס על אשתו ומדירה, צוי ממצוידילפינ� מ 
4

  .דיש לנו להמתי� שימצא פתח לנדרו ויתיר לו החכ� את הנדר ולא יצטר� להוציאה 


