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  . כו�ד סוטה

  ?או לא שותות ולא נוטלות כתובה, עקרה וזקנה הא שותות ונוטלות כתובה

  

    באי� לו אשה ובני  ביש לו אשה ובני אחרי

  אינ� שותות ואינ� נוטלות  שותות ונוטלות כתובה  לתנא קמא 

שותות ונוטלות כתובה  שותות ונוטלות כתובה  אלעזר' לר
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  ?או לא שותות ולא נוטלות כתובה,  כתובה הא שותות ונוטלותאיילונית

  

    באי� לו אשה ובני  ביש לו אשה ובני אחרי

  שותות ונוטלות כתובה  שותות ונוטלות כתובה  אלעזר' לר

  אינ� שותות ואינ� נוטלות  שותות ונוטלות כתובה  לרבנ� דתוספתא

א"שמעו� ב' לרב נחמ� ולר
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  � נוטלותאינ� שותות ואינ  אינ� שותות ואינ� נוטלות  

  

  ? הא שותותמעוברת ומניקת

  

  מעוברת ומיניקת חברו  מעוברת ומיניקת עצמו  

  שותות ונוטלות כתובה   לחכמי

  מאיר' לר

  שותה מיד ואי� ממתי� שתלד: י"לרש
  אינ� שותות ואינ� נוטלות   אחר שתלד שותה :'לתוס

  

  :סוטה ד� כו

  ?"ת זרעשכב"הא דברי דלהל� מתמעטי מקינוי משו דכתיב 

  

  על דר� אברי  על נשיקת אבר  שלא כדרכה  

 אי� צרי� מיעוט דאינו כלו�  אינו מתמעט ומקנא מתמעט ואי� מקנא לרב ששת

  אינו מתמעט  לרבא 
   ומקנא

מתמעט ואי� מקנא
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  אינו מתמעט   לאביי
  ומקנא

  :ד העראה הכנסת עטרה"למ
  מתמעט ואי� מקנא 

  : ד העראה זו נשיקה"למ
  אינו מתמעט ומקנא

 אי� צרי� מיעוט דאינו כלו�

  

  

                                                           

1
לכ�  � שהיא ראויה לו הרי, כיו� שיכול לישא אשה אחרת לפריה ורביה ולהשאיר את זו אצלו 

 .היא שותה וג� יש לה כתובה
2

פ "אלעזר חולק רק בזקנה ועקרה שעכ' ל שר"וס, אלעזר' אליבא דר' וה� אמרו את שיטת� אפי 
, איילונית שלא ראויה להוליד ממעי אמה שאינה בכלל בפרשהכ ב"משא, ה� היו ראוי� להוליד

וא� קינא , ולכ� בכל עני� אינה שותה, והיא אינה ראויה לזה" ונקתה ונזרעה זרע"דהיות שכתוב 
  .מפסידה את כתובתה �לה ונסתרה ואינו יכול להשקותה 
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  .וי קינויכיו� שמקנא לה מזה האלמלא הקרא דא "כיו� שקינוי תלוי בקפידא דבעל והו 


