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  .נב �ד כתובות

  ?ונשבתה הא� צרי� לפדותה, אשה שהיתה אסורה על בעלה כדלהל�

  

  ממזרת ונתינה לישראל  אלמנה לכה� גדול  

חייב לפדותה  לאביי
1

אינו חייב לפדותה  
2

  

אינו חייב לפדותה  לרבא
3

  אינו חייב לפדותה  

  

  ?מה הדי�, ושוב נשבית, )שצרי� לגרשה(הדיר האיש את אשתו הנאה 

  

  באשת ישראל  ה�באשת כ  

  פודה ונות� לה כתובה  פודה ונות� לה כתובה  אליעזר' לר

 פודה ונות� לה כתובה:לאביי  יהושע' לר
4

  
נות� לה כתובה ולא פודה: לרבא

5
  

  נות� לה כתובה ולא פודה

  

נשבתה בחיי בעלה
6

  ?הא� היורשי� חייבי� לפדותה או לא,  ומת בעלה

  

 עלה מחיי� שנשביתלא נודע לב נודע לבעלה מחיי� שנשבית  

  אינ� חייבי�  חייבי� לפדותה לברייתא קמייתא וסברת לוי

  אינ� חייבי�  אינ� חייבי�  לברייתא בתרייתא ולרב

  

                                                           

1
כ ג� "וא, "א� תשתבאי אפרקינ� ואותבינ� למדינת�"דכיו� שהתנאי בכתובת אשת כה� הוא  

דהכלל הוא שיש לה כתובה ותנאי כתובה כל , באלמנה לכה� גדול יכול להתקיי� התנאי הזה
 .וג� כא� היא מקבלת הכתובה ויוצאת" ישקל ולמיפקלמ"שהוא 

2
דהרי אסורה " א� תשתבאי אפרקינ� ואותבינ� לי לאינתו"כיו� שלא מתקיי� התנאי כתובה  

 .לכ� לא חייב בתנאי זה, עליו
3

אלא איסור דבר אחר גר� לה שהיא אסורה עליו אמרינ� לא , שלא איסור שבייה גר� להדכיו�  
דכל מה שהכה� מתנה הוא רק א� נאסרת עליו , דעל זה ישראל וכה� שוי�, נתשעבד בתנאי כתובה

  .אבל לא משו� דבר אחר, מחמת שביה שבכל אופ� יפדה אותה
4

דא� שהדירה ואסורה עליו לא גרע , ה כתובהג שפודה ונות� ל"יהושע בכה' ל לאביי דמודה ר"ס 
ל לאביי שכל המחלוקת "וס. ל שפודה ונות� כתובה"מדי� אלמנה לכה� גדול שאביי לשיטתו ס

 דהיינו שעת כתיבת הכתובה והיא �אליעזר אזיל בתר מעיקרא ' דר, שלה� היא באשת ישראל
 דהרי משעה �י� פודה אותה ע א"ובזה שונה מדי� ממזרת ונתינה לישראל שלכו(היתה ראויה לו 

וכיו� שבשעת השביה כבר נדר ואינה , יהושע אזיל בתר לבסו�' ואילו ר, )ראשונה כבר לא ראויה לו
  . אי� צרי� לפדותה�ראויה לו 

5
אליעזר אזיל בתר מעיקרא ' דר, יהושע' א ור"ל שבי� באשת כה� ובי� באשת ישראל נחלקו ר"ס 

יהושע אזיל בתר שעת השביה ולא היתה ראויה לו ' ואילו ר, והיתה ראויה לו ונתחייב לפדותה
  .מחמת שהדירה ולכ� נות� לה כתובה ולא פודה

6
 .ע אי� חייבי� היורשי� לפדותה"לכו, וא� נשבתה אחר מיתת בעלה 
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  :כתובות ד� נב

  ?הא� חייב לפדותה, נשבית והיו מבקשי� ממנו כדלהל�

  

 מכתובתה' היו מבקשי� ממנו פי י מדמיה' היו מבקשי� ממנו פי י  

  כ א� רצה"פודה ואח' פע� א  כ א� רצה" פודה ואח'פע� א  לתנא קמא

אינו פודה  אינו פודה לרב� שמעו� ב� גמליאל
1

  

  

                                                           

1
וא� , שא� היה כתובתה יותר מדמיה נות� רק דמיה, ג שני קולות יש לו"דלרשב' ומסיקה הגמ 

 .ה נות� רק כתובתההיו דמיה יותר מכתובת


