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  .סד �ד כתובות

  ?מה די� מורד ומורדת גבי שומרת יב�

  

  מורד  מורדת  

כותבי� אגרת מרד עליה ה לייב�/תבע
1

  למשנה  כותבי� עליו אגרת מרד  
נזקקי� לו ה לחלו�/תבע   ראשונה

2
  נזקקי� לה  

  למשנה  אי� נזקקי� לה  אי� נזקקי� לו ה לייב�/תבע
  נזקקי� לה  נזקקי� לו ה לחלו�/תבע  אחרונה

  

  :כתובות ד� סד

  ?כיצד הוא החשבו�, סאי� בסלע' קח בפונדיו� כשהשער דיאי� פוחתי� מככר הנ

  

  סלע  ארבע סאי�  

ח חצאי קב"מ, ד קבי�"כ  ...שוה
3

ח פונדיוני�"מ  
4

  

  

                                                           

1
ופוחתי� לה מכתובתה כל , תו שאשתו מורדתד מסכימי� ע� טענ"שב, עני� כתיבת האגרת הוא 

 .מכיו� שלמשנה ראשונה מצות יבו� קודמת למצות חליצה. דינרי� כדי� משנתנו' שבוע ז
2

מפרשי� שהכוונה ' ותוס, י מפרש שא� תבע לחלו� והיא אינה רוצה לחלו� אלא להתיב�"רש 
 היינו שכותבי� עליה אגרת א פירושו שנזקקי�" והנה לפי הו.שאינה רוצה לא לחלו� ולא להתייב�

 משמע שבתבע לחלו� לא כותבי� �" אידי ואידי בתבעה לייב�"אכ� לפי המסקנא שאמרה , מרד
  .ז נזקקי� לו היינו נזקקי� לטענתו לסייעו"ולפ, אגרת מרד

3
וחצי היינו ככר הניקח , ח חצאי�"ומ, ד קבי�"סאי� יש כ' נמצא שבד, בכל סאה יש ששה קבי� 

  .בפונדיו�
4

 6 כפול 4. פונדיוני�' ובכל מעה יש ב, ובכל דינר יש שש מעות, בכל סלע יש ארבע דינרי�, יצדכ 
 .ז בפונדיו� אחד אפשר לקנות חצי קב קמח"ולפ. ח"מ = 2כפול 
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  :כתובות ד� סד

  ?וכמה ביצי� יש בסעודה, כמה סעודות יש בקב וכמה יש בככר

  

  כמה ביצי� יש בסעודה  כמה יש בקב ובככר  

א"להו
1

ששה ביצי� ככרות'  כל קב ב�סעודות ' ד  
2

  

סעודות' ו ח"ק דר"לל
3
ארבעה ביצי�   

4
  

  ' לר
יוחנ� ב� 
 ברוקה

 למסקנא

סעודות' ח ח"ב דר"לל
5

שלשה ביצי�  
6

  

שמעו�' לר
7

שני ביצי� ושני שליש ביצה ככרות'  כל קב ג�סעודות ' ט  
8
 

  

                                                           

1
' דאי� יספיק לה ח' ומקשה הגמ, סעודות' נמצא שיש כא� ח, קבי�' ז בסוגיי� שנות� לה ב"ולפ 

  .סעודות לשבוע
2

ועתה שאנחנו סוברי� שבכל , )לוגי� ובלוג ששה ביצי�' דבקב יש ד(ד ביצי� "יש כבכל קב ', פי 
  .כ כל סעודה היא רובע הקב שה� ששה ביצי�"א, סעודות' קב יש ד

3
אול� למסקנא , )'סעודות ובשני קבי� ח' ובקב ד(סעודות ' א הבנו שבכל ככר יש ב"בהו' פי 

כ מכל חצי קב קמח משתכר "וא,  וזו היא פרנסתושדר� לתת לחנוני חלק מהככר' מבארת הגמ
שלישי חצי קב יש מזו� שתי ' ובב, שלישי חצי הקב בפונדיו�' החנוני שליש ולכ� הוא מוכר ב

י שליש שנות� לה את "ז כא� במשרה את אשתו ע"ולפ. סעודות' הרי שבכל חצי קב יש ג, סעודות
 .ב סעודות"ש יסעודות ובשני קבי� י' הקב קמח נמצא שבקב אחד יש ו

4
ככרות שבכל ' ומזה עושה ב, ז ביצי�"כ נמצא שבכל קב יש לו רק ט"א, דכיו� שנות� שליש לחנוני 

  .ביצי�' הרי שיש בכל סעודה ד, סעודות' אחת ב
5

כ בכל חצי קב הוא מוכר בפונדיו� רק "וא, וללשו� השני אמר רב חסדא שהחנוני משתכר חצי 
' ולישנא א. [סעודות' כ נמצא שבקב קמח יש שיעור של ח"וא, ותסעוד' ובזה יש מזו� ב, רבע הקב

ובשני קבי� קמח שנות� המשרה את אשתו ]. ב מיירי שהחנוני נות�"ול, ב נות� עצי�"מיירי שבעה
  .ז סעודות"יש ט

6
ככרות שבכל אחת ' ומה� עושה ב, ב ביצי�"כ נמצא שנשאר בידו י"א, דכיו� שנות� חצי לחנוני 
  .ביצי�'  שיש בכל סעודה גהרי, סעודות' ב
7

, ח סעודות"הרי שנות� לה י, קבי�' שלפי שיטתו כא� אצלנו שצרי� לתת לה ב' ומקשה הגמ 
ולמסקנא תירצה . ד סעודות"ולכאורה היא אינה זקוקה לכל כ� הרבה סעודות בשבועה דדי לה בי

ז סעודות "ריכה טחידקא צ' ולר, ו סעודות כיו� שבשבת יש שלש סעודות"דלרבנ� צריכה ט' הגמ
ועוד השני� או שלש סעודות המיותרות צריכי� לה לארחי . סעודות' כיו� שלשיטתו יש בשבת ד

  .פרחי
8

יעלה שכל סעודה היא , סעודות' א� נחלק עשרי� וארבע ביצי� לט, סעודות בקב' דכיו� שיש ט 
 .שני ביצי� ושני שליש ביצה


