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  .עה �ד כתובות

  ?הא	 שומא חשובה מו	 בכהני	 או בנשי	

  

  אי� בה שער  יש בה שער   

  חשובה מו�   גדולה כאיסר האיטלקי

  חשובה מו�  קטנה  אינה חשובה מו� בכהני	

 חשובה מו�:בפדחתה בנשי	
1

  
  לא חשובה מו�:בשאר מקומות

  

  :כתובות ד� עה

  ?להל�כדעת מי אזלה משנתנו שאמרה בהיו בה מומי� כד

  

   נכנסה לרשות הבעל  בעודה בבית אביה   

  ' לר  האב צרי� להביא ראיה  האב צרי� להביא ראיה  יהושע' אליבא דר
אלעזר
2
אליבא דרב� גמליאל 

3
  הבעל צרי� להביא ראיה  הבעל צרי� להביא ראיה  

לרבא
4

  הבעל צרי� להביא ראיה  האב צרי� להביא ראיה  אליבא דרב� גמליאל  

  

  ? באופני	 דלהל�איזה חזקות יש

  

  החזקות לטובת האשה  החזקות לטובת הבעל  

 כשהביא ראיה שהמומי� 
   לא מהני�משנתארסה 

אי� אד� מיפייס במומי�
5

 כ בודקו"אי� אד� שותה בכוס אא) א  
  העמד הגו� על חזקתו) ב

 כשהביא ראיה שהמומי�
  מהני� קוד	 שנתארסה 

 אי� אד� מיפייס במומי�) א
  חזקת ממו�) ב

כ בודקו"אד� שותה בכוס אאאי� 
6

  

  

                                                           

1
ומתרצת שהוא במקו� שתחת . הרי במקו� כזה הוא בודאי ראה ונתפייס ומה טוע	 עתה', והקשתה הגמ 

  .כפה של ראשה ולפעמי� נראית ולפעמי� אינה נראית
2

 סוברת �הרישא שסוברת שעל האב להביא ראיה , אלעזר שמשנתנו נשנתה כדעת שני תנאי�' סובר ר 
וממילא על האב להביא ראיה שנולדו בה המומי	 , יהושע' ה נאמנת בעני	 הכתובה וכדעת רשאי	 האש

ל שאי	 חילוק איפה נמצאו המומי	 בי	 נמצאו בבית אביה "וס. אחר שנתארסה ונסתחפה שדהו של הבעל
  .ובי	 א� נמצאו בבית בעלה תמיד האב צרי� להביא ראיה כשהוא רוצה להוציא כתובה

3
 שאחר שנתארסה באו לה �ולכ	 כשנמצאו בה המומי	 יכולה לומר , ל שהאשה נאמנת בעני	 כתובה"ס 

 � שזו הסברא אי	 חילוק בי	 א� נולדו בבית אביה או בבית בעלה 	וכיו. המומי	 ונסתחפה שדהו של הבעל
  .תמיד על הבעל להביא ראיה

4
האב להביא ראיה דכיו	 שנמצאו המומי	 ומתר� דברישא על , רבא מעמיד את כל המשנה כרב	 גמליאל 

. ועל האב להביא ראיה שלא היה כ�, ברשותו יש לנו לומר שכא	 ג� היו קוד� שנתארסה והמקח טעות
 והיינו שנולדו ברשות הבעל �ואילו כשנמצאו המומי	 ברשות הבעל יש לנו לומר שכא	 נמצאו וכא	 היו 

  .ראיה שנולדו המומי	 קוד� שנתארסהאו שיביא , וצרי� לתת לה כתובה א� רוצה לגרשה
5

ורק באופ	 הבא שהביא , כיו	 שחזקת ממו	 לאו כלו� היא נגד חזקת הגו�, אכ	 חזקת ממו	 ליכא כא	 
  .ראיה שהיו בה מומי	 קוד� שנתארסה שאי	 חזקת הגו� אז יש חזקת ממו	

6
  .דהרי הביא ראיה שהיו המומי	 קוד� שנתארסה, אכ	 חזקת הגו� ליכא 


