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  .נו �ד כתובות

  ? מה הדי�,או אשה שמחלה על כתובתה, לווה שפרע מקצת חובו

  

   כשאמרה התקבלתי�בכתובה   במלוה ולווה  

יחלי� הלווה למלוה את השטר יהודה' לר
1

 יכתב השובר בכתובה:לרב ירמיה  
2

  
 תכתוב לבעל שובר וישמרו:לאביי

3
  

יכתוב המלוה שובר וצרי� הלווה לשומרו  יוסי' לר
4

  ב לבעל שובר וצרי� לשומרותכתו  

  

  המתנה ע� אשתו על מנת שאי� ל� עלי שאר כסות ועונה וכתובה
  ?מה הדי�, )לפחות לה ממנה ומאתי�� (

  

  עונה )מזונות ובגדי� (שאר וכסות  מנה ומאתי�  

מהניהתקבלתי א� כותבת  יהודה' לר
5

תנאו בטל  תנאו קיי�  
6

  

כותבת התקבלתי לא מהני' אפי מאיר' לר
7
  תנאו בטל  ו בטלתנא 

  

  :כתובות ד� נו

  ?באופני� דלהל� מה הדי�, הפוחת לבתולה ממאתי� ולאלמנה ממנה
  

  בעל פה שמתנה  שכותבת לו התקבלתי�בכתב   

  הרי זו בעילת זנות  הרי זו בעילת זנות  מאיר' לר

יוסי' לר
8

  רשאי לפחות  רשאי לפחות  

  אי� תנאו קיי� דעשו חיזוק  רשאי לפחות  יהודה' לר
  

                                                           

1
 .לא איכפת ל�, ז יפסיד המלוה שיהיה לו שיעבוד רק מזמ� השטר החדש ולא ממקוד�"וא� שעי 

2
 עדי� שכנסה אדעדיי� יש לחוש שתטמי� את הכתובה ותאמר שאבדה ותבי, )ה כששוברתה"בד(' הקשו התוס 

דא� תטמי� מי� ולכ� לא כדאי לה להט, ותירצו דמיירי שכתוב בכתובה הנדוניה שהכניסה. בתולה ותגבה מאתי�
  .ש עוד"ויעו, תפסיד הנדוניה

3
מ זה דוקא מתי שהלווה הוציא ממו� לפרוע חלק מהחוב "מ, ל שלא כותבי� שובר"יהודה בעלמא ס' וא� שר 

ולכ� לא מצריכי� אותו לשמור את השובר שא� יאבד יפסיד ויבוא המלוה לגבות כל השטר מחדש אלא מחלי� לו 
צרי� הבעל לשמור את השובר וא� ,  הוציא הבעל כלו� אלא שהאשה מחלה לואול� גבי כתובה שלא. את השטר

  . הפסיד עצמואהו �  אותו יאבד
4

, פירשו לפי המסקנא) ה רבי"בד(' ותוס. י פירש שלא מרעי� את כח המלוה לגבות מזמ� שני"רש, ובטע� הדבר 
  .דהטע� כדי שיכו� עצמו לגמור לפורעו מפחד שלא יאבד שוברו

5
כ ג� כא� יועיל בתנאי "וא, יהודה דהמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו קיי� בדבר שבממו�' שסובר רוהג�  

וחכמי� , כיו� שכתובה דרבנ�, אבל בתנאי בעלמא לא מהני" התקבלתי"אלא רק א� כותבת לו בפירוש , בעלמא
אול� בעני� , בכל אשהאכ� כל זה דוקא בכתובה דהיא מלתא דשכיחא . עשו חיזוק בשל דבריה� יותר משל תורה

די� ודברי� אי� לי בנכסי� ובפירותיה� "אמר לה ' ואפי, פירות שלאו מילתא דשכיחא בכל אשה לא עשו בזה חיזוק
 .תנאו קיי� באמירה בעלמא" ובפירות פירותיה� עד עול�

6
 .שו חיזוקשלא עיהודה שמהני באופני� ' ל לר"ורק בדבר שבממו� ס, דאי אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה 

7
אבל א� היה כתובה דרבנ� היה מועיל (� תנאי וולכ� לא מועיל ש, מ שכתובה דאורייתא"דסובר ר' ומבארת הגמ 

 �. ל שעשו חיזוק אלא במקו� קנס או שעשה איסור"ולא ס, מ שתנאו בטל"ל לר"תנאי דרק בדבר של תורה ס
� האשה סומכת דעתה שית� לה כל הכתובה מ אי"מ, ג שתנאו בטל וכ� חייב לה כל הכתובה"ואע). אהה "תוד

שמחלה לו ' ואפי. ולכ� לא גומרת בדעתה להתקדש לו ונעשית בעילת זנות) ואינה יודעת כל הדיני�(תנה המחמת ש
 .והמחילה היא בעל כרחה, כ לא מהני מאותו סבה שלא גומרת בדעתה להתקדש באופ� זה"על הכתובה ג

8
 � מקבל אחריות ' מטלטלי� לכתובה אפיה ואמר שלא מועיל ליחד לה יוסי החמיר בכתוב' והג� שמצאנו שר 
  .אבל מדעתה רשאי דהא מחלה, מ כל זה שלא מדעתה"מ, משו� שפעמי� שפוחתי� מכדי מה ששמאו�ו


