
  קדכתובות 
  חכמים  מאיר' ר  

 וחמש עשרים עד כתובתה גובה  לעולם כתובתה גובה  בבית אביה
  שנים

 וחמש עשרים עד כתובתה גובה  בבית בעלה
 שתעשה שנים ה"בכ שיש שנים
  כתובתה כנגד טובה

   לעולם כתובתה גובה
  

 עד כתובתה מזכירין יורשיה    מתה
  שנים וחמש עשרים

 
 בת ומרתא, שנים וחמש עשרים עד שבישראל ענייה: יוסף לרב אביי ליה אמר: מאיר' קושי על שיטת ר

  ? שנים וחמש עשרים עד בייתוס
  . שיחנא גמלא לפום: ליה אמר :ץתירו

  
  ? שתשלש מהו, מאיר לרבי: להו איבעיא: מאיר' שאלה לפי שיטת ר

  . תיקו :תשובה
  

 לאחר, כתובתה גובה - החמה שקיעת קודם אתאי: יוסף לרב אביי ליה אמר: קושי על שיטת חכמים
  ? אחילתא פורתא בההיא, גביא לא -  החמה שקיעת
 -  קורטוב חסר סאה בארבעים, טובל -  סאה בארבעים, היא כן חכמים מדת כל, אין: ליה אמר :תירוץ
  . בהן לטבול יכול אינו

  
  : חכמים שיטתמחלוקת ב

 יוסי ברבי ישמעאל רביהעיד : רב אמר יהודה רב
  אביו משום שאמר, רבי לפני

  אלעזר רבי

, ידיה מתחת יוצא כתובה שטר שאין אלא שנו לא
 גובה - ידיה מתחת יוצא כתובה שטר בלא

  לעולם כתובתה

 גובה אינה - ידיה מתחת יוצא כתובה שטר אפילו
  שנים וחמש עשרים עד אלא

  
  ? דמי היכי; בהזכרה שלא גובה ח"ב: ששת רב מתיב: רבקושי על 

  
     הא, הוא אחולי בר דלאו הוא ח"וב, שטרא דנקיט אלא      ? גבי במאי, שטרא נקט דלא אי

  ! אחילתא אלמנה                      
  . מודה כשחייב - עסקינן במאי והכא, שטרא נקיט דלא לעולם: לה מפרק והוא, לה מותיב הוא: ץתירו

  
  ? דמי היכי; חוב כבעל היא הרי -  גרושה: שונין, אלעא' ר והאמר: עוד קושי על רב

  
   בת דלאו היא וגרושה, כתובה דנקיטא לאו אלא        ? גביא במאי, כתובה נקיטא דלא אי

  ! אחילתא אלמנה הא, היא אחולי                          
  . מודה כשחייב נמי הכא: תירוץ

  
: קזא בר דבי במתניתא קזא בר יהודה רב תני, יצחק בר נחמן רב אמר: חיזוק לדעת רב מברייתא

  . לעולם כתובתה גובה -  ידיה מתחת יוצא כתובה שטר היה ואם, כבתחלה היא הרי – כתובתה תבעה
  

 רב בר נחמן רב ליה שלח: מאיר וחכמים' אלעזר בהבנת מחלוקת ר' שאלה בקשר למחלוקת רב ור
 שטר כשאין או, מחלוקת ידה מתחת יוצא כתובה כששטר, רבינו ילמדנו: יעקב בר נחמן לרב חסדא
  ? מי כדברי והלכה? ידה מתחת יוצא כתובה
 - ידה מתחת יוצא כתובה שטר אבל, מחלוקת ידה מתחת יוצא כתובה שטר בשאין: ליה שלח: תשובה
  . חכמים כדברי והלכה, )כשיטת רב( לעולם כתובתה גובה

  
  : עוד מחלוקת בשיטת חכמים

 יהושע ר"א פזי בן שמעון ר"א, דימי רב אתא כי
  קפרא בר משום לוי בן
  רב אמר הונא רב אמר אבא 'רמר או

   יוחנן ר"א אבהו ורבי

 רבי אמר אייבו רבי דאמר לה אין תוספת אפילו  לה יש תוספת אבל, מאתים מנה אלא שנו לא
  דמי ככתובה כתובה תנאי: ינאי

  


