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כתובות ד סג.

לתנא קמא
לר' יהודה
לרבותינו

מה די המורד או המורדת?
המורדת
פוחתי לה בשבוע ז' דינרי
3
פוחתי לה בשבוע ז' טרפעיקי
4
מכריזי ד' שבתות ומפסידה הכל
1

המורד
מוסי על כתובתה ג' דינרי בשבת
מוסי על כתובתה ג' טרפעיקי בשבת

2

המורדת מדברי דלהל  ,הא יש לה די מורדת דמשנתנו או לא.

לרב הונא
לר' יוסי בר' חנינא

מורדת מתשמיש
נקראת מורדת
נקראת מורדת

מורדת ממלאכה
לא נקראת
נקראת מורדת

כתובות ד סג:
מה החילוקי באשה מורדת ,כשאומרת סיבות דלהל? ]תוד"ה אבל[.
5

הא משהי גיטה
ופוחתי מכתובתה
הא כופי אותו לגרשה

אומרת שרק רוצה לצערו
כ ,ובזה נאמר די המשנה
אי כופי

באומרת מאיס עלי
לא ,ונותני לה גט לאלתר
6
בלא כתובה
לי"מ בתוס' :כופי אותו לגרשה
לר"ת בתוס' :אי כופי

 1והפחיתה היא מכתובתה ,וסובר ת"ק שהול ופחות עד כנגד כתובתה וא מגרש אותה בלא כתובה,
אול אינו משהה אותה ולהמשי לפחות לה מנכסיה שנפלו לה בירושה מבית אביה .ואילו ר' יוסי סובר
שיכול להשהות מלגרשה ולפחות בשיעור שאפי' א יפלו לה נכסי ממקו אחר ג מה יגבה.
 2דהיינו חצי דינר ליו ,אול לא מוסיפי לה כנגד שבת ,דכיו שכא מוסי לה על כתובה הוא נראה
כמו שכר שבת ואסור.
 3כל טערפיק הוא חצי דינר ,נמצא שפוחת לה בשבוע ג' וחצי דינרי
 4פי' ,רבותינו נמנו שלא יהיו פוחתי שבוע אחר שבוע כשווי כתובתה ,אלא רק בד' שבתות הראשונות
פוחתי ,ובאות ד' שבתות מכריזי עליה בבתי כנסיות ובתי מדרשות )בשבת דוקא  בזמ שמתכנסי
כל הע( ,ופעמיי שולחי לה שתדע שאפי' שכתובתה מאה מנה בסו ארבעה שבתות מפסידה הכל.
ונחלקו הראשוני הא שולחי לה פעמיי  דהיינו קוד כל הכרזה ואחריה ובס הכל ח' פעמי ,או
ששולחי לה פע לפני כל ההכרזות ופע אחרי.
 5פי' ,אומרת שאינה רוצה להפרד ממנו ,אלא שרוצה לצער אותו מחמת שעשה לה כ וכ ,ולכ היא
מורדת עליו מתשמיש.
 6רש"י מפרש מה שאמרה הגמ' "לא כייפינ לה" הכוונה שלא כופי אותה להשהותה ולפחות מכתובתה
כל שבוע ז' דינרי ,אלא מגרשה מיד אול בלא כתובה ,אבל א דורשת כתובתה לא מאמיני לה
בטענת מאיס ,אלא אומרי שהיא מערמת כדי לצאת מיד.

