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  .פט �ד כתובות

  ? באיזה אופ� מיירי�"  גובה כתובתה�הוציאה גט ואי� עמו כתובה "

  

  במקו� שכותבי� כתובה  במקו� שאי� כותבי� כתובה  

לרב בתחילה
1

  לא תגבה   וכותבי� שובר� גובה כתובתה 

שמואלל
2

  
  לפי רב ענ�

   לא תגבה�א� הביא ראיה שכתב 
  תגבה וכותבי� שובר�לא הביא ראיה 

'  תגבה וכו�האשה ראיה שלא כתב הביאה 
   לא תגבה�ראיה האשה לא הביאה 

לרב לבסו�
3

   וכותב שובר�) מנה ומאתי�(גובה עיקר כתובה  

  

  ?הא� גובה או לא גובה, כתובה ואי� עמה גט

  

  במקו� שכותבי� כתובה  במקו� שאי� כותבי� כתובה  

לא תפרע  לשמואל 
4

תפרע  
5

  

רע כלללא תפ כשאי� ש� עדי גרושי� לרב
6

  

   בכתובה�ותפרע התוספת , )כי אי� לה גט(לא תפרע העיקר   כשיש עדי גירושי�  

                                                           

1
ה "וה, ל דהיכא שאפשר אי� האשה יכולה לומר שאבדה כתובתה ושתכתוב לו שובר"ב סר 

. פ הודאת המלוה ושיכתוב לו שובר"שמלוה לא יכול לומר ללווה שאבד השטר חוב ורוצה לגבות ע
 ולכ� לא יתנו,  לשמור כל הזמ� השובר שלא יאבדכי� צרי� הבעל והלווה לטעו� שאיני�אלא יכול

אכ� במקו� שלא כותבי� כתובה וכל מה שגובה . את השטר או את הכתובהכס� עד שיביאו 
 .דאי� ברירה �כותבי� שובר שג ודאי "בכה, ד"האשה הוא רק מכח תנאי ב

2
ובשניה� , ל שמיירי מתניתי� בי� במקו� שכותבי� כתובה ובי� במקו� שלא כותבי� כתובה"ס 

 שסובר שמכריחי� ,לדייק מדברי שמואלאכ� אמר רב ענ� דאי� . גובה האשה ע� הגט בלא כתובה
לכ� " כתבתי"אלא מיירי במקו� שאי� כותבי� ואמר הבעל , את הלווה או את הבעל לשמור שובר
נ א� יביא ראיה לא תוכל האשה לגבות בלא שתביא "ואה. עליו להביא ראיה שכתב לה כתובה

  .'כתובה וכו
3

ואמר רב . תבי� ובי� במקו� שלא כותבי� והעמיד את משנתנו בי� במקו� שכו,רב לבסו� חזר בו 
הוציאה כתובה לבד גובה רק את , שא� הוציאה גט לבד גובה עיקר כתובה בלבד, בדי� משנתנו

 .התוספת
4

י הגט "ד ע"דיש לנו לחוש דכיו� שהוא מקו� שלא כותבי� כתובה שמא נפרעה כבר כתובתה בב 
בתחילה הבעל כתבתי לה כתובה לא היה טוע� ' דהא אפי). וזו הסבה שאי� לה עתה גט(לבד 

 .י הגט לבד"כ בודאי נפרעה ע"וא, יאמינו לו עד שיביא ראיה
5

. דכיו� שהוא במקו� שכותבי� כתובה לא היו נותני� לה כתובה א� לא היתה מביאה כתובתה 
 .מ שלא נפרעה"ש, ומזה שהכתובה עתה בידיה

6
דהרי רב סובר שאת העיקר גובה רק ,  באמת לא תגבה כל זמ� שלא תוציא גט�את העיקר דהנה  

כתובה לפי רק מוציאה הדכיו� ש, באמת היתה צריכה לגבות, אכ� לגבי התוספת. א� הוציאה גט
אלא דהכא מיירי . תוספת בי� במקו� שכותבי� כתובה ובי� במקו� שלא כותבי�רק גובה  �רב 

דאמרה אז שאיבדה (ולכ� נאמ� הבעל לומר שפרע לה ג� התוספת ,  גירושי�במקרה שאי� לה עדי
נאמ� , ומדלא טע� כ�, דיש לו מגו שיכל לומר שלא גירש אותה כלל ואינו חייב לה כלו�, )הכתובה

אולי דאי� להקשות ש, )ה יכול"בד(' וכתבו התוס. לומר שגירשה ונת� לה כתובה בעיקר ותוספת
דכיו� שהיא ל "די .תחייב בשאר כסות ועונהלא רוצה להמשו� ש � לא אומר גירשתי�הטע� ש

הוי כטענו חיטי� והודה לו בשעורי� שלא חייב לו במה , טוענת כתובה והוא טוע� שלא גירשה
 . דהרי הלה לא טענו בזה�שהודה לו 
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  :כתובות ד� פט

  ?כמה כתובות גובה באופני� דלהל�

  

  ע� כתובה אחת  ע� שתי כתובות  

גובה שתי כתובות  הוציאה שני גיטי�
1

גובה כתובה אחת  
2

  

גובה כתובה אחת  הוציאה גט אחד
3

  גובה כתובה אחת  

  

                                                           

1
 כתובה השניה קוד� לגטהוזמ� , ומיירי באופ� שזמ� הכתובה הראשונה קוד� לזמ� הגט הראשו� 

אבל א� היו שתי הכתובות . ג אמרינ� שכנסה פעמיי� ובכל פע� כתב לה כתובה"דבכה, השני
 ל שבפע�"מ י"מ, וא� שודאי כנסה פעמיי�.  אינה גובה אלא באחת מה��קודמות לגט הראשו� 

 .ולכ� לא כתב לה עוד הפע� כתובה,   כנסה על הכתובה הראשונההשניה
2

 דהמחזיר גרושתו על דעת הכתובה � וד� לגט הראשו�ומיירי שהזמ� הכתוב בכתובה הוא ק 
  . ולכ� אי� לה עוד כתובה, הראשונה מחזירה

3
 דהמחזיר גרושתו על דעת הכתובה הראשונה �ומיירי ששתי הכתובות קודמי� לזמ� הגט  

 דהרי מוכח שכ� כתב , גובה פעמיי��בה אחת נכתבה אחר זמ� הגט הראשו� אכ� א� כתו. מחזירה
וא� שאמר רב נחמ� בש� . ויכולה לבחור איזה מה� שתרצה לגבות. נשואי� השניי�לה כתובה ל

מ הא שמעינ� דמודה רב "מ. שביטל השני את הראשו�, שמואל בשני שטרות הלואה היוצאי�
ל שמה שנכתב השטר השני הוא לא לבטל את "כ י"א, נחמ� שא� הוסי� בשטר השני איזה תוספת

 תגבה �מר שא� תרצה לגבות ממשועבדי� מזמ� שטר ראשו� כלו. אלא נכתב לתוספת, הראשו�
 וכ� במשנתנו . תקבל ג� את התוספת שנכתבה�וא� תרצה לגבות מזמ� השטר השני , בראשו�

  .ג שיש תוספת בכתובה השניה על הראשונה"מיירי בכה


