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  .קא �ד כתובות

  ?מה דינה בדלהל�, קטנה שקידשוה או השיאוה אחיה ואמה
  

הפרת , מעשה ידיה, מציאתה  
 ,להטמא לה בכה�, ליורשה, נדריה

  לעני� כתובה  לגבי מיאו�

צריכה מיאו�   דאינה כאשתו�אינו זכאי   אליעזר' לר
1

  אי� לה כתובה  

ה כתובה אי� ל:לרב  מועיל מיאו�   דהיא כאשתו�זכאי   יהושע' לר
2

  
   יש לה:לשמואל

  

  ?היכא דשמו אות� להיות כנכסי מלוג או כנכסי צא� ברזל, הא� יש לנשי� דלהל� בלאות

  

   כשאינ� בעי�  כשה� נמצאי� בעי�  

 אות�היא נוטלת  תנממא
3

אי� לה כלו�  
4

  

  אי� לה כלו�  היא נוטלת אות�  אילונית

שמגיע לה דקנסו אותה במה �אי� לה כלו�   כשה� נכסי מוג
5

  שנייה  

   דקנסו אותו במה שמגיע לו�צרי� לשל� לה   כשה� נכסי צא� ברזל

  

  ?והא� יש לה� תוספת כתובה,  דהיינו מנה ומאתי��הא� יש לה� כתובה , נשי� דלהל�

  

  תוספת כתובה   מנה ומאתי��כתובה   

ממאנת שנייה ואילונית
6

  יש לה  אי� לה  

 מקללת ,עוברת על דת משה ויהודית
 יש לה נדרי� או מומי�,יולידיו

7
  

  אי� לה  אי� לה

 מלבד נכסי מלוג�אי� לה   יוצאת משו� ש� רע שזינתה
8

  אי� לה  

  

                                                           

1
כדי שלא , מ תיקנו חכמי� שתצא ממנו במיאו� דוקא"א� שאינה נחשבת כאשתו לשו� דבר מ, כלומר 

 .תצא בלא כלו� דא� תצא בלא כלו� הרי שנוהגי� בה מנהג הפקר

2
 ה� �יהושע שהוא זכאי בה ' דכל מה שאמר ר,  שאי� לה כתובה� ו יהושע מודה לשיטת' ג� רל לרב ד"ס 

דכיו� שחכמי� תיקנו לה נישואי� לטובתה כדי שלא ינהגו בה מנהג , רק דברי� הבאי� מ� האשה לאיש
 � דהיינו להצרי� את האיש כתובה �אבל לא להיפ� . לכ� הקנו לבעל כמה זכויות בדברי� שלה, הפקר

 .זה לא תיקנו, שהוא ממנו אליה

3
 והבעל צרי� לתת � דהיינו שה� נישומי� בכתובה (בי� א� שמו את הבגדי� שהכניסה בתורת צא� ברזל  

והקר� שלה , דהיינו שה� ברשות האשה(ובי� שעשו אות� נכסי מלוג , )את שווי� בי� פחתו ובי� הותירו
וכא� אי� שו� סבה . אי� בעי� חוזרי� ה� לאשהוהדי� הוא בשניה� שא� ה� נמצ, )והבעל אוכל פירות

 .דאי� מעשה קטנה כלו� ולמה נקנוס אותה,  את הממאנתסלקנו

4
 .וכ� לא נכסי מלוג שאבדו, דכיו� שמיאנה בו ולא גירשה אי� הוא חייב להחזיר לה נכסי צא� ברזל שלה 

5
ה� בעי� לא צרי� '  אפי�לכ ,ולכ� בנכסי מלוג שה� ברשותה, בשנייה קנסו אותה ואותו כל אחד בשלו 

  .דקנסו אותה שתפסיד אות� שהיא מרגילה אותו לעבירה כיו� שאינה נפסלת בביאתו, להחזיר אות�
6

 .כתובה אי לה� אבל תוספת יש לה�ד �" אי� לה� כתובה"הלשו� שאמרה כא� המשנה מדייקינ�  

7
  .וי כתובה הפקיעו מה� שכל תורת גיב�" תצא שלא בכתובה"הלשו� שאמרה ש� המשנה ייקינ� מד 
8

  . דסובר שכ� הפסידה בלאותיה,מנח� סתימתאה' אכ� רבה בר בר חנה מביא את דעת ר 
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  :כתובות ד� קא

  ?הא� נחשבת אשתו באופני� דלהל� וגובה כתובה, או אלמנה לכה� גדול, הנושא את האיילונית

  

  הכיר בה שהיא    הלא הכיר בה שהיא אילונית או אלמנ
 'נשאה בחזקת שאינה וכו  נשא בסתמא   אילונית או אלמנה 

   אי� לה :אילונית  יש לה� כתובה  לרב הונא
   יש לה:אלמנה

  אי� לה� כתובה

  אי� לה� כתובה  אי� לה� כתובה  יש לה� כתובה  לרב יהודה

  

  ?מה הדי�, המחייב את עצמו לחברו במנה בפני עדי� באופני� דלהל�

  

כשאמר לה� את�   
  עדי

כשלא אמר לה� 
  עדיאת� 

כשכתב בשטר ולא חת�
1
 

  ומסר בפני עדי�

פטור  חייב  יוחנ�' לר
2

  חייב  

  פטור  פטור  חייב  לריש לקיש

  

                                                           

1
 .גובה ממנו מנכסי� בני חורי�, אבל א� חת� 
2

או שיכול לומר לו שמה שאמר כ� .  כלו�באמת ואיני חייב ל�, דאו שיכול לומר לו משטה אני ב� 
  ".אד� עשוי שלא לה�ביע את עצמו"ד � לי אני חייב לאחרי� ומה שיש, כדי להראות שאיני עשיר


