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  .דק �ד כתובות

  ?ומתי לא מפסידה לעול�, ה שני�"מתי מפסדת אלמנה כתובתה אחר כ

  

  כשהיא בבית בעלה  כשהיא בבית אביה  

ה שנה"גובה עד כ  גובה כתובתה לעול�  מאיר' לר
1

  

ה שנה"גובה עד כ  לחכמי�
2

  גובה כתובתה לעול�  

  

  ?ה שנה"באופני� דלהל� הא� גובה אחר כ

  

  כשאי� שטר כתובה יוצא ידיהכששטר כתובה יוצא תחת   

לרב יהודה אמר רב
3

  ה שנה"גובה עד כ  גובה כתובתה לעול�  

  ה שנה"גובה עד כ  ה שנה"גובה עד כ  אלעזר' לר
  

  :כתובות ד� קד

  ?ה שנה אי� לה כתובה על מה הכוונה"כשאומרי� שאחר כ
  

  על תוספת  על מנה ומאתי�   

  יש לה  אי� לה לרב הונא בש� רב, ל בש� בר קפרא"לריב

  אי� לה  אי� לה  אבא' לר, יוחנ�' אבהו בש� ר' לר

  

והמשי� החייב לאכול פירות , על החייב) פסק די� לגבות מקרקעות(ד שכתבו אדרכתא "ב
  ].י"רש [?מאימתי צרי� להחזיר מה שאכל

  

כשהאדרכתא לא כתובה כהוג�  כשהאדרכתא כתובה כהוג�  
4

  

  ורק מעכשי  מאימתי שבאה האדרכתא לידו  לרבה

  רק מעכשיו יו�'  שה� ס�מאימתי ששלמו יומי הארכזה   לרבא
  

                                                           

1
ה שנה בכדי שתעשה לאחרי� טובה "ה שנה מפסידה כתובתה הוא משו� שיש בכ"מ הטע� שאחר כ"לר 

, אכ� זה שיי� דוקא א� נמצאת בבית בעלה ומשתמשת בנכסיו. מנכסי היתומי� כנגד מה ששוה כתובתה
לא שיי� שתעשה ,  לה ש� אלא רק את המזונות שהיתומי� נותני� לה�שאי, אבל א� נמצאת בבית אביה
 .טובה לאחרי� כנגד כתובתה

2
אביה יש לומר ולכ� דוקא כשהיא בבית , ה שנה משו� שהיא מוחלת"לחכמי� הטע� שלא גובה אחר כ 

אכ� כשהיא נמצאת בבית בעלה אצל היתומי� , מ שמחלה"דמזה שלא הזכירה כתובתה בזמ� ארו� כזה ש
ל דמה שלא הזכירה כתובתה כל השני� זה לא משו� שמחלה אלא מחמת שמכבדי� אותו והיא "י

  .מתביישת למחות על כתובתה
3

יוסי שאמר כ� לפני רבי בש� אביו ' עאל ברישמ' אלא העיד כ� בש� ר, אכ� רב לא אמר זאת מדעת עצמו 
 שא� שטר �וכ� הביא רב נחמ� בר יצחק ברייתא שתני רב יהודה בר קזא במתניתא דבי בר קזא . יוסי' ר

 .וכ� פסק רב נחמ� בר יעקב. כתובתה יוצא תחת ידה גובה כתובתה לעול�

4
ואישתמודענא " כתוב בה וכגו� במעשה דיד� שלא היה, ס"שיש בה טעות שאי אפשר לומר שהיא ט 

 דמה חילוק בי� נכסי� ,כותב סבר שלא צרי� לכתוב לשו� זו שיש סברא שה,"דנכסי� אלו דמיתנא אינו�
ובאמת כ� צרי� לכתוב כי א� תסבור האלמנה שהיא גובה . שהיו של המת וירש� לבי� נכסי� שה� שלו

והנכסי� של בעלה ישארו לא , פעמי� שתשביח את נכסיו כי היא חושבת לגבות מה�, מנכסי היורש
 .ד שלא עיינו מספיק בתקנה של זו"ויכול לצאת לעז על ב, נכסי בעלהמ ית� להולבסו� היורש , בחי�שמו


