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מסכת כתובות

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
14.13.5
)נוחה הימנה( )  111bמשנה ט'( 110a
ִהים :ויקרא כה ,לח

לִהיוֹת ָלכֶם לֵא
אתי אֶ ְתכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם לָתֵ ת ָלכֶם אֶ ת אֶ ֶרץ כְּ נַעַ ן ְ
 .1אֲ נִ י ה' אֱ הֵ יכֶם אֲ ֶשׁר הוֹצֵ ִ
 .2כִּ י ג ְֵרשׁוּנִ י הַ יּוֹם מֵ ִה ְס ַתּפֵּ ַח ְבּנַחֲ לַת ה' לֵאמֹ ר ֵל עֲ בֹד אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים :שמואל א כו ,יט
יתים וַ הֲ ִשׁ ִ
 .3בָּ בֶ לָה יוּבָ אוּ וְ ָשׁמָּ ה י ְִהיוּ עַ ד יוֹם פָּ ְק ִדי א ָֹתם נְאֻ ם יְקֹ וָ ק וְ הַ עֲ לִ ִ
יבֹתים אֶ ל הַ ָמּקוֹם הַ זֶּה :ירמיהו כז ,כב
ְרוּשׁ ִ ַלם בִּ ְצבָ אוֹת א ֹו ְבּאַיְלוֹת הַ ָשּׂ ֶדה ִאם ָתּ ִעירוּ וְ ִאם ְתּעו ְֹררוּ אֶ ת הָ אַהֲ בָ ה עַ ד ֶ
ִ .4ה ְשׁבַּ ְע ִתּי אֶ ְתכֶם ְבּנוֹת י ָ
שׁ ֶתּ ְחפָּ ץ :שיר השירים ב ,ז
שׁ ֶתּ ְחפָּ ץ :שיר השירים ג ,ה
ְרוּשׁ ִ ַלם ִבּ ְצבָ אוֹת א ֹו ְבּאַיְלוֹת הַ ָשּׂ ֶדה ִאם ָתּ ִעירוּ וְ ִאם ְתּעו ְֹררוּ אֶ ת הָ אַהֲ בָ ה עַ ד ֶ
ִ .5ה ְשׁבַּ ְע ִתּי אֶ ְתכֶם ְבּנוֹת י ָ
ְרוּשׁ ִ ָלם מַ ה ָתּ ִעירוּ וּמַ ה ְתּע ְֹררוּ אֶ ת הָ אַהֲ בָ ה עַ ד ֶ
ִ .6ה ְשׁבַּ ְע ִתּי אֶ ְתכֶם ְבּנוֹת י ָ
שׁ ֶתּ ְחפָּ ץ :שיר השירים ח ,ד
יתי הָ עָ ם הַ יּ ֵ
אמר ָשׁכֵן ָחלִ ִ
 .7וּבַ ל ֹי ַ
ֹשׁב בָּ הּ נְ שֻׂ א עָ וֹן :ישעיהו לג ,כד
שׂה לִּ י ...שמות כ ,כ
ִ .8מזְ בַּ ח אֲ ָדמָ ה ַתּעֲ ֶ
 .9הַ ְרנִ ינוּ ג ֹויִם עַ מּ ֹו כִּ י ַדם עֲ בָ ָדיו יִקּוֹם וְ נ ָָקם י ִָשׁיב לְ צָ ָריו וְ כִ פֶּ ר ְ
אַדמָ ת ֹו עַ מּ ֹו :דברים לב ,מג
אַד ָמת ֹו :עמוס ז ,יז
אַדמָ ְת בַּ חֶ בֶ ל ְתּחֻ לָּק וְ אַ ָתּה עַ ל אֲ ָדמָ ה ְטמֵ אָה ָתּמוּת וְ י ְִשׂ ָראֵ ל ָגּ ה יִגְ לֶה מֵ עַ ל ְ
וּבנֹ ֶתי בַּ חֶ ֶרב יִפֹּ לוּ וְ ְ
אָמר ה' ִא ְשׁ ְתּ בָּ ִעיר ִתּזְ נֶה וּבָ נֶי ְ
ָ .10לכֵן כֹּה ַ
 .11הוֹי ִציּוֹן ִה ָמּלְ ִטי יו ֶ
ֹשׁבֶ ת בַּ ת בָּ בֶ ל :זכריה ב ,יא
 .12וְ הו ַֹר ְד ִתּי אֶ ת יו ְֹרדֵ י בוֹר אֶ ל עַ ם ע ֹולָם וְ הו ַֹשׁ ְב ִתּי ְבּאֶ ֶרץ ַתּ ְח ִתּיּוֹת כָּחֳ ָרבוֹת מֵ ע ֹולָם אֶ ת יו ְֹרדֵ י בוֹר לְ ַמעַ ן א ֵת ֵשׁ ִבי וְ נ ַ
ָת ִתּי ְצבִ י בְּ אֶ ֶרץ חַ יִּים :יחזקאל כו ,כ
אָרץ ְרפָ ִאים ַתּ ִפּיל :ישעיהו כו ,יט
 .13י ְִחיוּ מֵ ֶתי נְ בֵ ל ִָתי יְקוּמוּן הָ ִקיצוּ וְ ַרנְּ נוּ שֹׁכְ נֵי עָ פָ ר כִּ י ַטל א ֹורֹת ַט ֶלּ וָ ֶ
ְשׁמָ ה לָעָ ם עָ לֶיהָ וְ ַ
אָרץ וְ צֶ אֱ צָ אֶ יהָ נֹ תֵ ן נ ָ
אָמר הָ אֵ ל ה' בּו ֵֹרא הַ ָשּׁ ַמיִם וְ נוֹטֵ יהֶ ם ר ַֹקע הָ ֶ
 .14כֹּה ַ
רוּח לַהֹ לְ כִ ים בָּ הּ :ישעיהו מב ,ה
 .15וַ יֹּאמֶ ר ְ
אַב ָרהָ ם אֶ ל נְ עָ ָריו ְשׁבוּ ָלכֶם פֹּ ה ִעם הַ חֲ מוֹר וַ אֲ נִי וְ הַ נַּעַ ר נֵלְ כָה עַ ד כֹּה וְ נִ ְשׁ ַתּחֲ וֶה וְ נָשׁוּבָ ה אֲ לֵיכֶם :בראשית כב ,ה
ֱשׂה כִ ְדבָ ֶר  :בראשית מז ,ל
ֹאמר אָנֹ כִ י אֶ ע ֶ
וּקבַ ְר ַתּנִי בִּ ְקב ָֻר ָתם וַ יּ ַ
אתנִי ִמ ִמּ ְצ ַריִם ְ
ְשׂ ַ
בֹתי וּנ ָ
 .16וְ ָשׁכ ְַב ִתּי ִעם אֲ ַ
 .17וַ יּ ְַשׁבַּ ע יוֹסֵ ף אֶ ת ְבּנֵי י ְ
ִשׂ ָראֵ ל לֵאמֹ ר פָּ קֹ ד י ְִפקֹ ד אֱ ִהים אֶ ְתכֶם וְ הַ עֲ לִ ֶתם אֶ ת עַ ְצמֹ ַתי ִמזֶּה :בראשית נ ,כה

 in marriageא"י : the role ofמשנה י'
)ירושלים , toא"י  (and, withinא"י  toעלייה a everyone can coerce to make
i
כתובה  – with implication for divorce with or w/oעלייה a husband or wife can coerce the other to make
א"י  who must follow their master toעבדים ii “all” to include
 explicitly, includes from good area to bad areaעבדים  which readsמשנה 1 according to version of
)ירושלים  (orא"י b no one may coerce to leave
i
א"י  toחו"ל to include a slave that ran away from
c
 is always paid by the local coinכתובה
d if he married in one place and divorced elsewhere, the “lighter” coin is used
i
כתובה  – leniency ofכתובה דרבנן reason:
e
: always pay based on the coin of the realm where they marriedרשב"ג
i
כתובה דאורייתא reason:
 – if no location, use location where it’s brought for collectionשטר  follows coin of location ofשט"ח ii Parallel:
)רשב"ג  – contraכתובה (unlike
 without a specific type of coin, debtor can decide which coin to payכסף 1 Addendum: if it says
(a) However: must be “coin”, not silver pieces, nor copper coins
א"י Sayings, rulings and miscellany related to
) (vv. 1-2חו"ל  as opposed toא"י a The great spiritual benefit of living in
i
) (v. 3בבל  that it is forbidden to leaveרב יהודה Opinion of
)ii Discussion of the “3 oaths” (vv. 4-6
) (vv. 7-9א"י b Value of living – even being buried – in
i
)Advantage of dying there as opposed to being brought there for burial (v. 10
’s rulingר' חנינא  andייבום  to performא"י  who wanted to leaveיבם ii Story of
 for this notion/rulingבבל  (v. 11) and possible boundaries ofבבל iii Value of living in
) (vv. 12-14 and v. 15א"י iv Value of being buried in
א"י  to “burrow” their way toצדיקים 1 Notion of “tunnels” made to allow
) (vv. 16-17יוסף  andיעקב (a) Application to
ר' יוחנן  and study withא"י  to come toרבה 2 Letter sent to
(a) Advice sent to him in case he doesn’t come about sitting, standing and walking
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