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  . כז�ד סוטה

  ?את מי ישא" בת דומה"או " דומה"מי שאי� לו ברירה אלא לישא אחת משתי נשי	 

  

  ומה הטע	  את מי ישא  

ישא דומה  לשמואל
1

דהיא באה מטפה כשרה  
2

  

דיש לה חזקת כשרות  ישא בת דומה  יוחנ�' לר
3

  

  

  ?ואשתו מתנהגת בפריצות מה דינה, מי שנתחרש בעלה או נשתטה או שהיה חבוש

  

  הבריא בעלה או נשתחרר הא	 משקה בקינוי זה  ד מקני	 לה"הא	 ב  

"וקינא והביא" בעינ� �אינו משקה  לתנא קמא
4

  

  יוסי' לר

   �מקני� לה 
  "וקינא והביא" לא בעינ� �משקה לה   וא� תסתר תפסיד כתובתה

  

  ? במידות ערי הלוי	�הפסוקי	 דלהל� ' כיצד מתיישבי	 ב

  

� ָלִעי  � ר ֶאת ְ()ת ֵקְדָמה�ַמ#ֶֹת	 ִמח
  )ה:במדבר לה(

 ִמִ/יר ָהִעיר ָוח�ָצה ֶאֶל� )ָ-ה ָסִביב
  )ד:ש	(

מדבר לעני� תחו� שבת  עקיבא' לר
5

  

  אל� למגרש ואל� לשדות וכרמי�  אליעזר ' לר

   �מגרש העיר מקו� פנוי לאויר 
  ולא זורעי� ולא נוטעי� אותו

  

                                                           

1
דהרי הדי� , שמדברי� עליה בקלא דלא פסיק שזינתהלא מיירי במי ) ומהדה "בד(' וכתבו התוס 

' וכא� אפי, מי שנשא אשה ויש עליה כזה קול אליבא דרבי יוציא הואיל ומכוער הדבר' הוא שאפי
ולכ� על כרח� מיירי רק שמדברי� בה אבל ,  אבל א� נשא לא יוציא�יוחנ� מודה שרק לא ישא ' ר

 .לא בקלא דלא פסיק
2

 דכיו� שאמה �כ בת דומה אולי היא ממזרת "משא,  דג� א� זינתה לא נפסלה מחמת זה,כלומר 
 .מזנה שמא באה מביאה פסולה

3
. מ יש לנו להניחה בחזקת כשרות"מ, וג� א� מזנה לפעמי�, כיו� שרוב בעילות אחר הבעל 

אסרת דנ,  ותגרו� לו לבוא עליה באיסור�כ דומה אי� לו לישא אותה דשמא תזנה תחתיו "משא
 .על הבעל ועל הבועל

4
, ד לא יכולי� להשקותה כי צריכי� בעל"וכיו� שב, דהיינו מי שמקנא לה הוא שמשקה אותה 

 .והבעל לא קינא לה לכ� אינה שותה על קינוי זה ורק הוא מועיל להפסידה כתובה
5

 מ"אלא בא ללמד בעלמא שתחו� העיר הוא אלפי� שבת ונפ, לא נית� שטח זה ללוי�, כלומר 
 .שעד ש� מותר לצאת" � שבתותח"לעני� 


