
כתובותכתובותכתובותכתובות

פרקי�פרקי�פרקי�פרקי�

ב.א: בתולה נשאת � כתובת אשה וטענת בתולי�

טו:ב: האשה שנתארמלה � קיו� שטרות, שבויה

כט.ג: אלו נערות � אונס ומפותה, קי� בדרבה מיניה

מא:ד: נערה שנתפתתה � מוציא ש� רע, אב ובתו

נד:ה: א� על פי � כתובה ותנאיה

סה:ו: מציאת האשה � כתובה ותנאיה

�ע.ז: המדיר � נדרי� ומומי

עח.ח: האשה שנפלו � נכסי מלוג

פג.ט: הכותב לאשתו � נכסי מלוג

�צ.י: מי שהיה נשוי � כתובת בני� דכרי

צה:יא: אלמנה ניזונת � מזונות אלמנה

קא:יב: הנושא את האשה � המתחייב לזו� בת אשתו

קד:יג: שני דייני � חנ� ואדמו�, שבח א"י

אאאא:  :  :  :  בתולה נשאת בתולה נשאת בתולה נשאת בתולה נשאת �  �  �  �  כתובת אשה וטענת בתולי�כתובת אשה וטענת בתולי�כתובת אשה וטענת בתולי�כתובת אשה וטענת בתולי�

זמ� נישואי בתולהזמ� נישואי בתולהזמ� נישואי בתולהזמ� נישואי בתולה ב
טענת אונס לפטור ממזונות משעה שהגיע זמ� לכונסה

(1) �טענת אונס בגיטי

(3) �בכח חכמי� להפקיע קידושי� מעיקר ג
זמ� נישואי בתולה בזהזמ� נישואי בתולה בזהזמ� נישואי בתולה בזהזמ� נישואי בתולה בזה""""זזזז

חת� וכלה שמת לה� מת קוד� שנכנסו לחופה

אבל במועד או חת� נוהג אבלות שבצנעה ד
כלה שפרסה נדה

בעילה תחילה בע"ש ובמוצ"ש

חשבונות של מצוה ועסקי רבי� בשבת ה
בתולה נבעלת תחילה ליו� הבתולה נבעלת תחילה ליו� הבתולה נבעלת תחילה ליו� הבתולה נבעלת תחילה ליו� ה''''

זמ� נישואי� ובעילת אלמנהזמ� נישואי� ובעילת אלמנהזמ� נישואי� ובעילת אלמנהזמ� נישואי� ובעילת אלמנה

השומע דבר שאינו הגו� יאטו� אזניו

אל ישמיע אד� לאזניו דברי� בטלי�

בעילת בתולה תחילה בשבתבעילת בתולה תחילה בשבתבעילת בתולה תחילה בשבתבעילת בתולה תחילה בשבת

דשא"מ � הבועל בתולה בשבת

מקלקל בחובל (2)

פסיק רישיה � סחיטה (3) ו
בעילה בתולה תחילה ביובעילה בתולה תחילה ביובעילה בתולה תחילה ביובעילה בתולה תחילה ביו""""טטטט ז

מתו& שהותרה לצור& אי הותרה א� שלא לצור& (2)

מני� ימי ברכת חתני�מני� ימי ברכת חתני�מני� ימי ברכת חתני�מני� ימי ברכת חתני�

ברכת חתני� ביברכת חתני� ביברכת חתני� ביברכת חתני� בי''''

זמנה של ברכת חתני�זמנה של ברכת חתני�זמנה של ברכת חתני�זמנה של ברכת חתני�

נוסח ברכת אירוסי� וברכת חתני�נוסח ברכת אירוסי� וברכת חתני�נוסח ברכת אירוסי� וברכת חתני�נוסח ברכת אירוסי� וברכת חתני�

�בתר מחשבה או מעשה אזלינ ח
�ברכת שהשמחה במעונו בזימו�ברכת שהשמחה במעונו בזימו�ברכת שהשמחה במעונו בזימו�ברכת שהשמחה במעונו בזימו

אבלי� אי מצטרפי� למני� י'

מני� ימי ברכת אבלי�

ברכת אבלי� ברחבה

(3) �אל יפתח אד� פיו לשט

שתיית יי� בבית האבל

טענת פתח פתוח או ד� בבתולה לאוסרה עליוטענת פתח פתוח או ד� בבתולה לאוסרה עליוטענת פתח פתוח או ד� בבתולה לאוסרה עליוטענת פתח פתוח או ד� בבתולה לאוסרה עליו ט
ספק ספיקא (1)

ראיות שעל פיה� אשה נאסרת על בעלהראיות שעל פיה� אשה נאסרת על בעלהראיות שעל פיה� אשה נאסרת על בעלהראיות שעל פיה� אשה נאסרת על בעלה

מעשה דוד ובת שבע

אשת ישראל שנאנסה מותרת לבעל ולבועל

טענת פתח פתוח או ד� בבתולה להפסידה כתובתה

((((1111)))) �כתובה דאוכתובה דאוכתובה דאוכתובה דאו'  '  '  '  או דרבנ� או דרבנ� או דרבנ� או דרבנ י
כתובת אשה מזיבורית כתובת אשה מזיבורית כתובת אשה מזיבורית כתובת אשה מזיבורית ((((1111))))

דמי� באשה סימ� לבני�

כתובה וטענת בתולי� באלמנהכתובה וטענת בתולי� באלמנהכתובה וטענת בתולי� באלמנהכתובה וטענת בתולי� באלמנה,  ,  ,  ,  גרושה וחלוצהגרושה וחלוצהגרושה וחלוצהגרושה וחלוצה
�מאירוסי�מאירוסי�מאירוסי�מאירוסי

ל'  נוטריקו� בעברית (2)

כתובה וטענת בתולי� בגיורתכתובה וטענת בתולי� בגיורתכתובה וטענת בתולי� בגיורתכתובה וטענת בתולי� בגיורת,  ,  ,  ,  שבויה ושפחהשבויה ושפחהשבויה ושפחהשבויה ושפחה יא
�גיור קט

זכי� לאד� שלא בפניו ואי� חבי� אלא בפניו (2)

לא יהא חוטא נשכר (2)

כתובה וטענת בתולי� אחר ביאת קט� וקטנה ובמוכתכתובה וטענת בתולי� אחר ביאת קט� וקטנה ובמוכתכתובה וטענת בתולי� אחר ביאת קט� וקטנה ובמוכתכתובה וטענת בתולי� אחר ביאת קט� וקטנה ובמוכת
ע'ע'ע'ע'

כתובה וטענת בתולי� באלמנהכתובה וטענת בתולי� באלמנהכתובה וטענת בתולי� באלמנהכתובה וטענת בתולי� באלמנה,  ,  ,  ,  גרושה וחלוצהגרושה וחלוצהגרושה וחלוצהגרושה וחלוצה
�מנישואי�מנישואי�מנישואי�מנישואי

כתובת מוכת ע' כשלא הכיר בהכתובת מוכת ע' כשלא הכיר בהכתובת מוכת ע' כשלא הכיר בהכתובת מוכת ע' כשלא הכיר בה

כתובת בתולה בוגרתכתובת בתולה בוגרתכתובת בתולה בוגרתכתובת בתולה בוגרת

כתובה כשנשאה בחזקת בתולה ונמצאת בעולהכתובה כשנשאה בחזקת בתולה ונמצאת בעולהכתובה כשנשאה בחזקת בתולה ונמצאת בעולהכתובה כשנשאה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה יב
טענת בתולי� במקו� שמתייחד עמה בבית חמיוטענת בתולי� במקו� שמתייחד עמה בבית חמיוטענת בתולי� במקו� שמתייחד עמה בבית חמיוטענת בתולי� במקו� שמתייחד עמה בבית חמיו

כתובת בתולה ואלמנה למשפחת כהני� או מיוחסי�כתובת בתולה ואלמנה למשפחת כהני� או מיוחסי�כתובת בתולה ואלמנה למשפחת כהני� או מיוחסי�כתובת בתולה ואלמנה למשפחת כהני� או מיוחסי�

טענת בתולי� והיא אומרת משארסתני נאנסתיטענת בתולי� והיא אומרת משארסתני נאנסתיטענת בתולי� והיא אומרת משארסתני נאנסתיטענת בתולי� והיא אומרת משארסתני נאנסתי

�ברי ושמא להוציא מחזקת ממו

הלכה כרב נחמ� בדיני (1) יג
טענת בתולי� והיא אומרת מוכת ע' אניטענת בתולי� והיא אומרת מוכת ע' אניטענת בתולי� והיא אומרת מוכת ע' אניטענת בתולי� והיא אומרת מוכת ע' אני

ראות מדברת או מעוברתראות מדברת או מעוברתראות מדברת או מעוברתראות מדברת או מעוברת,  ,  ,  ,  אי נאמנת בה ובבתהאי נאמנת בה ובבתהאי נאמנת בה ובבתהאי נאמנת בה ובבתה

אי� אפוטרופוס לעריות (1)

ולד כה� שאי� ידוע מי אביו לעבודה במקדש (2)

ארוסה שנתעברה (2)

דעת רדעת רדעת רדעת ר""""ג שאשה נאמנת א� ברוב פסולי� אצלהג שאשה נאמנת א� ברוב פסולי� אצלהג שאשה נאמנת א� ברוב פסולי� אצלהג שאשה נאמנת א� ברוב פסולי� אצלה יד
מחמחמחמח'  '  '  '  רררר""""ג ורג ורג ורג ור'  '  '  '  יהושע בברי ושמא ובתרי ספיקייהושע בברי ושמא ובתרי ספיקייהושע בברי ושמא ובתרי ספיקייהושע בברי ושמא ובתרי ספיקי

אלמנת עיסה ושתוקיאלמנת עיסה ושתוקיאלמנת עיסה ושתוקיאלמנת עיסה ושתוקי

היתר תינוקת שנאנסה לכהונה עהיתר תינוקת שנאנסה לכהונה עהיתר תינוקת שנאנסה לכהונה עהיתר תינוקת שנאנסה לכהונה ע""""פ רובפ רובפ רובפ רוב

קבוע ופריש (5) טו
תינוק שנמצא בעיר מעורבת כותיי� וישראל (2)

בבבב:  :  :  :  האשה שנתארמלה האשה שנתארמלה האשה שנתארמלה האשה שנתארמלה �  �  �  �  קיו� שטרותקיו� שטרותקיו� שטרותקיו� שטרות, , , , שבויהשבויהשבויהשבויה

האשה שטוענת בתולה נשאתני והבעל מכחישהאשה שטוענת בתולה נשאתני והבעל מכחישהאשה שטוענת בתולה נשאתני והבעל מכחישהאשה שטוענת בתולה נשאתני והבעל מכחיש טו
רוב נשי� בתולות נישאותרוב נשי� בתולות נישאותרוב נשי� בתולות נישאותרוב נשי� בתולות נישאות טז

מיגו במח'  ר"ג ור'  יהושע בפ"ק דכתובות

רוב הנישאת בתולה יש לה קולרוב הנישאת בתולה יש לה קולרוב הנישאת בתולה יש לה קולרוב הנישאת בתולה יש לה קול

גביית כתובה עגביית כתובה עגביית כתובה עגביית כתובה ע""""פ עדי הינומא וכיופ עדי הינומא וכיופ עדי הינומא וכיופ עדי הינומא וכיו""""בבבב

אי כותבי� שובר (1)

כיצד מרקדי� לפני הכלהכיצד מרקדי� לפני הכלהכיצד מרקדי� לפני הכלהכיצד מרקדי� לפני הכלה

לעול� תהא דעתו של אד� מעורבת ע� הבריות יז
דחיית לווית מת מפני כלה, ושניה� מפני כבוד מל&

(1) �נשיא ומל& שמחלו על כבוד

ביטול ת"ת להוצאת מת והכנסת כלה (3)

הפה שאסר הוא הפה שהתיר בקרקע
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טע� לשבועת מודה במקצת (1) יח
חזקה אי� אד� מעיז פניו בפני בעל חובו (1)

עדי� המקיימי� חתימת יד� א& מעידי� לפסול השטר

כיו� שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד (1)

עדי� החתומי� על שטר כמי שנחקרה עדות� בב"ד (1)

נאמנות עד שמשי� עצמו רשע בעדותו (2)

חזקה אי� עדי� חותמי� על שטר אא"כ נעשה בגדול יט
יהרג ובל יעבור בעדות שקר

מודה בשטר שכתבו אי צרי& לקיימו (1)

(2) �שעבודא דר'  נת

עדי שטר שאמרו אמנה היו דברינו

השהית שטר אמנה, פסי� או פרוע בביתו

השהית ס"ת שאינו מוגה

עדי שטר שאמרו מודעא היו דברינו

עדי שטר שאמרו תנאי היו דברינו

תרי ותרי המקיימי� שטר וכת א'  אומרת פסולי� היו

הכחשה אי הוי תחילת הזמה (1)

נכסי דבר שטיא (2) כ
הזמה והכחשה שלא בפני העדי�

קיו� שטר משטר אחר

עדות מ� הכתב או שאחר מזכירו

עדות אחר זמ� רב

קיו� שטרות ע"י עדי� החתומי� בו

קיו� שטרות ע"י עדי� החתומי� בו כשמת א'  מה� כא
יחיד ורבי� הלכה כרבי� (10)

הלכה כרבי מחברו ולא מחבריו (3)

נוסח קיו� שטר

צירו� עד ודיי� החתומי� על שטר לקיימו

(2) �עד אי נעשה דיי

�כתיבת קיו� על שטר לפני שהעידו בפני שלשת

אי חיישינ� למיחזי כשיקרא (1)

קיו� שטר כשהדייני� מכירי� בעצמ� חתימת ידי העדי�

�דייני� שישבו לקיו� שטר וקרא ערער על א'  מה

ג'  שישבו לקיו� שטר ומת אחד מה� כב
ב'  דייני� שדנו (1)

אשת איש הייתי וגרושה אני או נשביתי וטהורה אני

המקור להפש"א הוא הפש"ה מ� התורה

אשת איש אני וחזרה ואמרה פנויה אני

אשה שאמרה טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני

ספק מיתה או גירושי� ע"פ תרי ותרי (2)

הכחשה בי� עדי� להעיד לאשה שמת בעלה (2)

מקו� שהאמינה תורה ע"א הרי הוא כב'  (3)

נאמנות אשה הטוענת בפני בעלה שגרשה (1)

ספק קידושי� וגירושי� ע"פ תרי ותרי או חד וחד (2)

לא ראינו אינה ראיה (1) כג
אשת איש הייתי וגרושה אני או נשביתי וטהורה אני
<br>ובאו עדי� שאשת איש היתה או שבויה

נאמנות אשה הטוענת בפני בעלה שגרשה (2)

נשביתי וטהורה אני ויש עדי� שטהורה אני

חשש לקול על עדי� לאסור (1)

ב'  נשי� שנשבו ומעידות זו על זו שה� טהורות

הכחשה בי� עדי� להעיד לאשה שנשביתה שהיא טהורה

יחוס לכהונה ע"פ ע"א

אי חיישינ� לגומלי� בעדות כד
(4) �רוב ע"ה אי מעשרי

יחוס לכהונה מאכילת תרומה

יחוס לכהונה משטרות

יחוס לכהונה מנשיאות כפי�

(1) �חלה בזה"ז דאו'  או דרבנ כה
יחוס לכהונה ולויה מקריאה בתורה

יחוס לכהונה ע"פ עדות אביו

יחוס לכהונה ע"פ עדות מסיח לפי תומו כו
עדות מסיח לפי תומו (3)

יחוס לכהונה מנטילת מע"ר

נתינת מע"ר לכה� מדאו'  ואחר תקנת עזרא (2)

�ערער ליוחסי

אי חיישינ� לזילותא דבי דינא (1)

ספק ערער ליוחסי� ע"פ תרי ותרי

אשה שנחבשה בידי עכו"�

כהנות עיר שכבשוה עכו"� כז
כהנות עיר שכבשוה עכו"� כשיש בעיר מחבוא

שני שבילי� וב'  אנשי� (2)

מיגו במקו� עדי� (1)

הכשרי� להעיד על שבויה שהיא טהורה

חשש לכבישת עדות ולעדות שקר

ויכר יוס� את אחיו וה� לא הכירוהו (2)

חובת הראיה על גברא אלימא אפי'  כשהוא המוחזק

היתר שבויה ע"פ עדות מסיח לפי תומו

עדות מסיח לפי תומו (4)

עדות בעל על אשתו שנשבתה שהיא טהורה

קיו� אשתו שנשביתה כשהוא כה� בלא שיתייחדו

מגורי� ע� גרושתו בשכונה או במבוי א'

גרוש וגרושתו הבאי� לב"ד כח
�הנאמני� להעיד בגודל� מה שראו בקוטנ

ת"ת לעבד כנעני

חלוקת תרומה לעבד ללא רבו (2)

טומאת בית הפרס (2)

�נאמנות גר ועבד משוחרר להעיד מה שראו בגיות

גגגג:  :  :  :  אלו נערות אלו נערות אלו נערות אלו נערות �  �  �  �  אונס ומפותהאונס ומפותהאונס ומפותהאונס ומפותה, , , , קי� בדרבה מיניהקי� בדרבה מיניהקי� בדרבה מיניהקי� בדרבה מיניה

נערות שיש לה� קנס אונס ומפתהנערות שיש לה� קנס אונס ומפתהנערות שיש לה� קנס אונס ומפתהנערות שיש לה� קנס אונס ומפתה כט
קנס אונס ומפתה בקטנה קנס אונס ומפתה בקטנה קנס אונס ומפתה בקטנה קנס אונס ומפתה בקטנה ((((1111))))

קנס אונס ומפתה בנערה שאי� יכול לכונסהקנס אונס ומפתה בנערה שאי� יכול לכונסהקנס אונס ומפתה בנערה שאי� יכול לכונסהקנס אונס ומפתה בנערה שאי� יכול לכונסה

(1) �איסורי ביאה שתופסי� בה� קידושי

דעת ר"ע אימתי הולד ממזר (2)

תשלו� קנס לבא על הנדהתשלו� קנס לבא על הנדהתשלו� קנס לבא על הנדהתשלו� קנס לבא על הנדה ל
קי� ליה בדרבה מיניה בחייבי כריתות (4)

די� ד'  מיתות ב"ד לא בטלו א� אחר שחרב בהמ"ק (1)

חיוב ממו� ומיתה כשנתחייב בה� בזא"ז

קני� משיכה מרשות בעלי� לרה"ר (1) לא
(1) �נתחייב מלקות ותשלומי

ממו� ומלקות איזה מה� חמור לב
�עדי� זוממי� משלמי� ואי� לוקי

חובל בחברו משל� ואינו לוקה

עדי� זוממי� לאו בני התראה לג
מותרה לדבר חמור אי הוי מותרה לדבר הקל

מיתה ומלקות איזה מה� חמור

(1) �דעת ר"מ בנתחייב מיתה וממו

גנב שטבח או מכר ע"י שליח (1)
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שליח לדבר עבירה (1) לג
קי� ליה בדרבה מיניה, חשוב כנתחייב בשניה� (1)

שחיטה שאינה ראויה אי שמה שחיטה (2) לד
המבשל בשבת (1)

מעשה שבת (1)

תשלומי ד'  וה'  כשגנב וטבח לע"ז או שור הנסקל (1)

דבר הגור� לממו� אי כממו� דמי (3)

גנב וטבח בשבת או במחתרת או טבח שאולה בשבת

יתומי� שירשו בהמה שאולה

קי� ליה בדרבה מיניה בשוגג (1)

קנס אונס ומפתה בעריות ושניותקנס אונס ומפתה בעריות ושניותקנס אונס ומפתה בעריות ושניותקנס אונס ומפתה בעריות ושניות לה
קנס אונס ומפתה בקטנה קנס אונס ומפתה בקטנה קנס אונס ומפתה בקטנה קנס אונס ומפתה בקטנה ((((2222)))),  ,  ,  ,  ממאנת ואילוניתממאנת ואילוניתממאנת ואילוניתממאנת ואילונית לו

טענת בתולי� בחרשת, שוטה, אילונית, בוגרת וסומא

פתח פי& לאל� (1)

קנס אונס ומפתה כשיצא עליה ש� רע בילדותהקנס אונס ומפתה כשיצא עליה ש� רע בילדותהקנס אונס ומפתה כשיצא עליה ש� רע בילדותהקנס אונס ומפתה כשיצא עליה ש� רע בילדותה

שטר שב'  מעידי� שביקש מה� לזיי� כמותו

נערות שאי� לה� קנס אונס ומפתהנערות שאי� לה� קנס אונס ומפתהנערות שאי� לה� קנס אונס ומפתהנערות שאי� לה� קנס אונס ומפתה

דעת ר'  יהודה ור'  דוסא ששבויה הרי היא בקדושתה

לא יהא חוטא נשכר (3)

הפודה את השבויה אי מותר לשאת אותה

המתנת ג'  חודשי� להבחי� בי� זרע לזרע (3) לז
המתנת ג'  חודשי� לנישואי אנוסה ומפותה (2)

המקור לדי� קי� ליה בדרבה מיניה (1)

איסור נטילת כופר לפדות החייב מיתת ב"ד או גלות

קנס אונס ומפתה בנערה שנתארסה ונתגרשהקנס אונס ומפתה בנערה שנתארסה ונתגרשהקנס אונס ומפתה בנערה שנתארסה ונתגרשהקנס אונס ומפתה בנערה שנתארסה ונתגרשה לח
גובה קנס אונס ומפתהגובה קנס אונס ומפתהגובה קנס אונס ומפתהגובה קנס אונס ומפתה

קנס כשמתה אחר שנאנסה או נתפתתהקנס כשמתה אחר שנאנסה או נתפתתהקנס כשמתה אחר שנאנסה או נתפתתהקנס כשמתה אחר שנאנסה או נתפתתה

אי� בי� נערות לבגרות אלא ו'  חודשי� (1) לט
קנס אונס ומפתה כשמתה ובגרה בקברקנס אונס ומפתה כשמתה ובגרה בקברקנס אונס ומפתה כשמתה ובגרה בקברקנס אונס ומפתה כשמתה ובגרה בקבר

קנס אונס ומפתה כשנתארסה או נישאהקנס אונס ומפתה כשנתארסה או נישאהקנס אונס ומפתה כשנתארסה או נישאהקנס אונס ומפתה כשנתארסה או נישאה

תשלומי אונס ומפתה וההבדלי� שביניה�תשלומי אונס ומפתה וההבדלי� שביניה�תשלומי אונס ומפתה וההבדלי� שביניה�תשלומי אונס ומפתה וההבדלי� שביניה�

תשלומי קנס בושת ופג� במפתהתשלומי קנס בושת ופג� במפתהתשלומי קנס בושת ופג� במפתהתשלומי קנס בושת ופג� במפתה

מיאו� מלשאת אנוסה ומפותהמיאו� מלשאת אנוסה ומפותהמיאו� מלשאת אנוסה ומפותהמיאו� מלשאת אנוסה ומפותה

לא יהא חוטא נשכר (4)

כתובת אנוסתו כשכנסה והוציאה או מתהכתובת אנוסתו כשכנסה והוציאה או מתהכתובת אנוסתו כשכנסה והוציאה או מתהכתובת אנוסתו כשכנסה והוציאה או מתה

מפתה אינו חייב לשאת את מפותתומפתה אינו חייב לשאת את מפותתומפתה אינו חייב לשאת את מפותתומפתה אינו חייב לשאת את מפותתו

אונס ומפתה אי� כונסי� אשה האסורה לה�אונס ומפתה אי� כונסי� אשה האסורה לה�אונס ומפתה אי� כונסי� אשה האסורה לה�אונס ומפתה אי� כונסי� אשה האסורה לה� מ
עשה ול"ת ויכול לקיי� שניה� (3)

קנס אונס ומפתה יתומהקנס אונס ומפתה יתומהקנס אונס ומפתה יתומהקנס אונס ומפתה יתומה

אומד� בושת ופג� באונס ומפתהאומד� בושת ופג� באונס ומפתהאומד� בושת ופג� באונס ומפתהאומד� בושת ופג� באונס ומפתה

בושת ופג� באונס ומפתה לאביה ואינ� בכלל הקנס

קנס אונס ומפתה כשבא עליה שלא כדרכה (1)

אי� למדי� ממו� מאיסור או מקנס (1)

קנס אונס ומפתה בקטנה קנס אונס ומפתה בקטנה קנס אונס ומפתה בקטנה קנס אונס ומפתה בקטנה ((((3333)))),  ,  ,  ,  נערה ובוגרתנערה ובוגרתנערה ובוגרתנערה ובוגרת

מודה שאנס ופיתהמודה שאנס ופיתהמודה שאנס ופיתהמודה שאנס ופיתה מא
מודה בקנס פטור (1)

(1) �תשלו� חצי נזק בשור ת� � קנס או ממו

תשלו� חצי כופר בשור ת� שנגח אד� (1)

גבית קנסות בבבל (1)

חובת סילוק היזק מרשותו של אד� (1)

דדדד:  :  :  :  נערה שנתפתתה נערה שנתפתתה נערה שנתפתתה נערה שנתפתתה �  �  �  �  מוציא ש� רעמוציא ש� רעמוציא ש� רעמוציא ש� רע, , , , אב ובתואב ובתואב ובתואב ובתו

�תשלומי אנוסה ומפותה לאביה ואימתי מוריש� לאחי�תשלומי אנוסה ומפותה לאביה ואימתי מוריש� לאחי�תשלומי אנוסה ומפותה לאביה ואימתי מוריש� לאחי�תשלומי אנוסה ומפותה לאביה ואימתי מוריש� לאחי מא
�מעשה ידיה ומציאתה של קטנה בחיי אביה לאחי�מעשה ידיה ומציאתה של קטנה בחיי אביה לאחי�מעשה ידיה ומציאתה של קטנה בחיי אביה לאחי�מעשה ידיה ומציאתה של קטנה בחיי אביה לאחי מב

אימתי נעשה קנס לממו� לחיוב קרב� שבועה ולירושהאימתי נעשה קנס לממו� לחיוב קרב� שבועה ולירושהאימתי נעשה קנס לממו� לחיוב קרב� שבועה ולירושהאימתי נעשה קנס לממו� לחיוב קרב� שבועה ולירושה

בת הניזונת מ� האחי�בת הניזונת מ� האחי�בת הניזונת מ� האחי�בת הניזונת מ� האחי�,  ,  ,  ,  מעשה ידיה למימעשה ידיה למימעשה ידיה למימעשה ידיה למי מג
זכות אב בכתובת בתו שאירסה או שהשיאהזכות אב בכתובת בתו שאירסה או שהשיאהזכות אב בכתובת בתו שאירסה או שהשיאהזכות אב בכתובת בתו שאירסה או שהשיאה

חזקה בב'  או ג'  פעמי� (4)

זכות אב בכתובת בתו משבגרהזכות אב בכתובת בתו משבגרהזכות אב בכתובת בתו משבגרהזכות אב בכתובת בתו משבגרה

אשה הגובה מלקוחות לכתובתה מאימתי גובהאשה הגובה מלקוחות לכתובתה מאימתי גובהאשה הגובה מלקוחות לכתובתה מאימתי גובהאשה הגובה מלקוחות לכתובתה מאימתי גובה

כתב לאשתו בכתב לאשתו בכתב לאשתו בכתב לאשתו ב'  '  '  '  כתובות ע� סכו� וזמ� שונהכתובות ע� סכו� וזמ� שונהכתובות ע� סכו� וזמ� שונהכתובות ע� סכו� וזמ� שונה

ב'  שטרות היוצאי� בזה אחר זה (1) מד
מוציא ש� רע בבת ישראל ובגיורתמוציא ש� רע בבת ישראל ובגיורתמוציא ש� רע בבת ישראל ובגיורתמוציא ש� רע בבת ישראל ובגיורת

נערה מאורסה שזינתה ואביה מת או אי� לו ביתנערה מאורסה שזינתה ואביה מת או אי� לו ביתנערה מאורסה שזינתה ואביה מת או אי� לו ביתנערה מאורסה שזינתה ואביה מת או אי� לו בית

מוציא ש� רע על היתומהמוציא ש� רע על היתומהמוציא ש� רע על היתומהמוציא ש� רע על היתומה

מוציא ש� רע על קטנהמוציא ש� רע על קטנהמוציא ש� רע על קטנהמוציא ש� רע על קטנה

נערה מאורסה שזינתה קוד� או אחר נישואי� וא�נערה מאורסה שזינתה קוד� או אחר נישואי� וא�נערה מאורסה שזינתה קוד� או אחר נישואי� וא�נערה מאורסה שזינתה קוד� או אחר נישואי� וא�
בגרהבגרהבגרהבגרה

�שינוי הגו� אי משנה די� עונשי מה
מקו� סקילת נערה מאורסה שזינתהמקו� סקילת נערה מאורסה שזינתהמקו� סקילת נערה מאורסה שזינתהמקו� סקילת נערה מאורסה שזינתה

מלקות וקנס למוציא ש� רע כשלא בעלמלקות וקנס למוציא ש� רע כשלא בעלמלקות וקנס למוציא ש� רע כשלא בעלמלקות וקנס למוציא ש� רע כשלא בעל

המקור למוציא ש� רע שלוקההמקור למוציא ש� רע שלוקההמקור למוציא ש� רע שלוקההמקור למוציא ש� רע שלוקה מו
�אזהרה למוציא ש� רע מני�אזהרה למוציא ש� רע מני�אזהרה למוציא ש� רע מני�אזהרה למוציא ש� רע מני

אל יהרהר אד� ביו� ויבוא לידי טומאה בלילה

�עדי מוציא ש� רע שבאו מאליה� או שלא שכר�עדי מוציא ש� רע שבאו מאליה� או שלא שכר�עדי מוציא ש� רע שבאו מאליה� או שלא שכר�עדי מוציא ש� רע שבאו מאליה� או שלא שכר

מוציא ש� רע על נישואיו הראשוני� או נישואי אחיומוציא ש� רע על נישואיו הראשוני� או נישואי אחיומוציא ש� רע על נישואיו הראשוני� או נישואי אחיומוציא ש� רע על נישואיו הראשוני� או נישואי אחיו

דרשת פרשת מוציא ש� רעדרשת פרשת מוציא ש� רעדרשת פרשת מוציא ש� רעדרשת פרשת מוציא ש� רע

מוציא ש� רע חייב רק כשבעל והוציא ש� רע כדרכהמוציא ש� רע חייב רק כשבעל והוציא ש� רע כדרכהמוציא ש� רע חייב רק כשבעל והוציא ש� רע כדרכהמוציא ש� רע חייב רק כשבעל והוציא ש� רע כדרכה

זכויות האב בבתו והבעל באשתוזכויות האב בבתו והבעל באשתוזכויות האב בבתו והבעל באשתוזכויות האב בבתו והבעל באשתו

אב זכאי לקדש בתו וכס� קידושיה לאביה אב זכאי לקדש בתו וכס� קידושיה לאביה אב זכאי לקדש בתו וכס� קידושיה לאביה אב זכאי לקדש בתו וכס� קידושיה לאביה ((((1111))))

אי� למדי� ממו� מאיסור או מקנס (2)

אב זכאי במעשה ידי בתואב זכאי במעשה ידי בתואב זכאי במעשה ידי בתואב זכאי במעשה ידי בתו מז
אב אי זכאי באכילת פירות נכסי בתואב אי זכאי באכילת פירות נכסי בתואב אי זכאי באכילת פירות נכסי בתואב אי זכאי באכילת פירות נכסי בתו

אב שכתב נדוניא לבתו ומתה קוד� שכנסהאב שכתב נדוניא לבתו ומתה קוד� שכנסהאב שכתב נדוניא לבתו ומתה קוד� שכנסהאב שכתב נדוניא לבתו ומתה קוד� שכנסה

חובות הבעל לאשתוחובות הבעל לאשתוחובות הבעל לאשתוחובות הבעל לאשתו

חובת הבעל לאשתו בשארחובת הבעל לאשתו בשארחובת הבעל לאשתו בשארחובת הבעל לאשתו בשאר,  ,  ,  ,  כסות ועונהכסות ועונהכסות ועונהכסות ועונה

חובת הבעל בקבורת אשתוחובת הבעל בקבורת אשתוחובת הבעל בקבורת אשתוחובת הבעל בקבורת אשתו מח
עולה עמו ואינה יורדתעולה עמו ואינה יורדתעולה עמו ואינה יורדתעולה עמו ואינה יורדת,  ,  ,  ,  אי מחיי� או ג� לאחר מיתהאי מחיי� או ג� לאחר מיתהאי מחיי� או ג� לאחר מיתהאי מחיי� או ג� לאחר מיתה

מזונות אשתו וילדיו כשנשתטה או הל& למדה"י

�יתומי� אי� חייבי� בקבורת אשת אביה�יתומי� אי� חייבי� בקבורת אשת אביה�יתומי� אי� חייבי� בקבורת אשת אביה�יתומי� אי� חייבי� בקבורת אשת אביה

המצוה שלא לקוברו מנכסיו

((((1111)))) �מסירת בת מרשות האב לרשות הבעל לנישואי� מסירת בת מרשות האב לרשות הבעל לנישואי� מסירת בת מרשות האב לרשות הבעל לנישואי� מסירת בת מרשות האב לרשות הבעל לנישואי

נערה שזינתה אחר שנמסרה לידי שלוחי הבעלנערה שזינתה אחר שנמסרה לידי שלוחי הבעלנערה שזינתה אחר שנמסרה לידי שלוחי הבעלנערה שזינתה אחר שנמסרה לידי שלוחי הבעל

חובת אב לזו� בניו ובנותיו בחייו ולאחר מותוחובת אב לזו� בניו ובנותיו בחייו ולאחר מותוחובת אב לזו� בניו ובנותיו בחייו ולאחר מותוחובת אב לזו� בניו ובנותיו בחייו ולאחר מותו מט
הכותב כל נכסיו לבניו, הוא ואשתו אי נזוני� מה�

אלמנה ניזונת מנכסי בעלה שירש חתנו מבתו

המבזבז לצדקה אל יבזבז יותר מחומש (1) נ
דר& חינו& ילדיו לתורה בקטנות�

�סדר ת"ת לבנו קט

אשה שמכרה נכסי מלוג, בעלה מוציא מהלקוחות (1)

עושה צדקה בכל עת

הו� ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד

((((1111)))) �גביה למזונות הבנות ולנדוניא ממטלטלי� גביה למזונות הבנות ולנדוניא ממטלטלי� גביה למזונות הבנות ולנדוניא ממטלטלי� גביה למזונות הבנות ולנדוניא ממטלטלי

שמא יראו התלמידי� ויקבעו הלכה לדורות (3)

העומד לגזוז כגזוז דמי (1) נא
מטלטלי� אי משתעבדי� לכתובה (2)

הלכה כרבי מחברו ולא מחבריו (4)

עיקר כתובה ואחריותהעיקר כתובה ואחריותהעיקר כתובה ואחריותהעיקר כתובה ואחריותה,  ,  ,  ,  פרקונה ורפואתה מתנאי בפרקונה ורפואתה מתנאי בפרקונה ורפואתה מתנאי בפרקונה ורפואתה מתנאי ב""""דדדד
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כתובותכתובותכתובותכתובות 86868686

אחריות אי הוי טעות סופר (1) נא
�אשת ישראל או כה� שנבעלה באונס או ברצו

גדרי אונס לאשת ישראל שנשביתה

�נשי� האסורות עליו אי חייב לפדות

אשה שנדרה וקיי� לה בעלה, אחריות על מי (1) נב
(3) �בתר מעיקרא או בסו� אזלינ

נשבית בחיי בעלה ומת קוד� שהספיק לפדותהנשבית בחיי בעלה ומת קוד� שהספיק לפדותהנשבית בחיי בעלה ומת קוד� שהספיק לפדותהנשבית בחיי בעלה ומת קוד� שהספיק לפדותה

שיעור חובת בעל בפדיו� אשתו שנשביתהשיעור חובת בעל בפדיו� אשתו שנשביתהשיעור חובת בעל בפדיו� אשתו שנשביתהשיעור חובת בעל בפדיו� אשתו שנשביתה

פדיו� שבויי� יותר על כדי דמיה� (1)

חובת הבעל ויורשיו ברפואת האשהחובת הבעל ויורשיו ברפואת האשהחובת הבעל ויורשיו ברפואת האשהחובת הבעל ויורשיו ברפואת האשה

(1) �עצה לבע"ד כדי שיזכה בדי

�כתובת בני� דכרי�כתובת בני� דכרי�כתובת בני� דכרי�כתובת בני� דכרי

כתובת בני� דכרי� כשמכרה או מחלה כתובתהכתובת בני� דכרי� כשמכרה או מחלה כתובתהכתובת בני� דכרי� כשמכרה או מחלה כתובתהכתובת בני� דכרי� כשמכרה או מחלה כתובתה נג
מזונות לאשה שמחלה כתובתה לבעלה

כתובה לארוסה שמתה או שמת בעלה

�כתובת בנ� נוקב�כתובת בנ� נוקב�כתובת בנ� נוקב�כתובת בנ� נוקב

כתובת בנ� נוקב� לממאנתכתובת בנ� נוקב� לממאנתכתובת בנ� נוקב� לממאנתכתובת בנ� נוקב� לממאנת,  ,  ,  ,  בת יבמהבת יבמהבת יבמהבת יבמה,  ,  ,  ,  שניהשניהשניהשניה,  ,  ,  ,  ארוסה אוארוסה אוארוסה אוארוסה או
אנוסהאנוסהאנוסהאנוסה

מזונות ודיור אלמנה מנכסי בעלהמזונות ודיור אלמנה מנכסי בעלהמזונות ודיור אלמנה מנכסי בעלהמזונות ודיור אלמנה מנכסי בעלה נד
הבחירה בי� מזונות אלמנה לכתובה בידי מי הבחירה בי� מזונות אלמנה לכתובה בידי מי הבחירה בי� מזונות אלמנה לכתובה בידי מי הבחירה בי� מזונות אלמנה לכתובה בידי מי ((((1111))))

אלמנה כשתובעת כתובתה אי שמי� מה שעליהאלמנה כשתובעת כתובתה אי שמי� מה שעליהאלמנה כשתובעת כתובתה אי שמי� מה שעליהאלמנה כשתובעת כתובתה אי שמי� מה שעליה

ייחד קרקע למזונות אשתוייחד קרקע למזונות אשתוייחד קרקע למזונות אשתוייחד קרקע למזונות אשתו

הההה:  :  :  :  א� על פי א� על פי א� על פי א� על פי �  �  �  �  כתובה ותנאיהכתובה ותנאיהכתובה ותנאיהכתובה ותנאיה

עיקר ותוספת כתובהעיקר ותוספת כתובהעיקר ותוספת כתובהעיקר ותוספת כתובה נד
((((1111)))) �כתובת בני� דכרי� אי גובי� ממשועבדי� כתובת בני� דכרי� אי גובי� ממשועבדי� כתובת בני� דכרי� אי גובי� ממשועבדי� כתובת בני� דכרי� אי גובי� ממשועבדי נה

גביית כתובה ממטלטלי� שייחד לה אי בעי שבועה

סת� קני� אי לכתיבה עומד (1)

כתובה לארוסה שנתאלמנה או נתגרשה כתובה לארוסה שנתאלמנה או נתגרשה כתובה לארוסה שנתאלמנה או נתגרשה כתובה לארוסה שנתאלמנה או נתגרשה ((((1111))))

אי אזלינ� בתר אומדנא

כתובה לארוסה שכנסה ולא נבעלה ואי פרסה נדהכתובה לארוסה שכנסה ולא נבעלה ואי פרסה נדהכתובה לארוסה שכנסה ולא נבעלה ואי פרסה נדהכתובה לארוסה שכנסה ולא נבעלה ואי פרסה נדה נו
הפוחת מעיקר כתובה עהפוחת מעיקר כתובה עהפוחת מעיקר כתובה עהפוחת מעיקר כתובה ע""""י תנאי או שוברי תנאי או שוברי תנאי או שוברי תנאי או שובר

אי כותבי� שובר (2)

(1) �תנאי בדבר שבממו

(2) �כתובה דאו'  או דרבנ

חכמי� עשו חיזוק לדבריה� יותר משל תורה (4)

מתנה על מה שכתוב בתורה (1)

יחוד מטלטלי� לכתובת אשה

אשה שאבדה כתובתה אי חייב לכתוב לה אחרתאשה שאבדה כתובתה אי חייב לכתוב לה אחרתאשה שאבדה כתובתה אי חייב לכתוב לה אחרתאשה שאבדה כתובתה אי חייב לכתוב לה אחרת

אסור לאד� שישהא אשתו בלא כתובה (1) נז
הלכה כר"מ בגזירותיו (2)

התנה לפחות מכתובת אשתו בתחילה או בסו�התנה לפחות מכתובת אשתו בתחילה או בסו�התנה לפחות מכתובת אשתו בתחילה או בסו�התנה לפחות מכתובת אשתו בתחילה או בסו�

זמ� שנותני� לחת� ולכלה לפרנס עצמ� משעת תביעהזמ� שנותני� לחת� ולכלה לפרנס עצמ� משעת תביעהזמ� שנותני� לחת� ולכלה לפרנס עצמ� משעת תביעהזמ� שנותני� לחת� ולכלה לפרנס עצמ� משעת תביעה

עיכוב הנישואי� יותר מיעיכוב הנישואי� יותר מיעיכוב הנישואי� יותר מיעיכוב הנישואי� יותר מי""""ב בקטנהב בקטנהב בקטנהב בקטנה

אי פוסקי� על קטנה להשיאה

ארוסה לכה� אי אוכלת תרומה ארוסה לכה� אי אוכלת תרומה ארוסה לכה� אי אוכלת תרומה ארוסה לכה� אי אוכלת תרומה ((((1111))))

(1) �ביטול מקח עבד בטענת מומי

מזונות ארוסת כה� מחולי� או מתרומהמזונות ארוסת כה� מחולי� או מתרומהמזונות ארוסת כה� מחולי� או מתרומהמזונות ארוסת כה� מחולי� או מתרומה נח
הקדיש מעשה ידי אשתו הקדיש מעשה ידי אשתו הקדיש מעשה ידי אשתו הקדיש מעשה ידי אשתו ((((1111))))

אשה שאמרה איני ניזונת ואיני עושה (1)

אי� אד� מוציא דבריו לבטלה (1)

קני� דבר שלא בא לעול� (2)

הקדיש מעשה ידי אשתו די� מותר מעשה ידיההקדיש מעשה ידי אשתו די� מותר מעשה ידיההקדיש מעשה ידי אשתו די� מותר מעשה ידיההקדיש מעשה ידי אשתו די� מותר מעשה ידיה

מזונות ומעה כס� תחת מעשה ידיה ומותרמזונות ומעה כס� תחת מעשה ידיה ומותרמזונות ומעה כס� תחת מעשה ידיה ומותרמזונות ומעה כס� תחת מעשה ידיה ומותר נט

אשה שהדירה בעלה ממעשה ידיה אשה שהדירה בעלה ממעשה ידיה אשה שהדירה בעלה ממעשה ידיה אשה שהדירה בעלה ממעשה ידיה ((((1111))))

הקדש חמ' ושחרור מפקיעי� מידי שעבוד (3)

מלאכות שאשה עושה לבעלהמלאכות שאשה עושה לבעלהמלאכות שאשה עושה לבעלהמלאכות שאשה עושה לבעלה

חובת אשה להניק בנה וא� נדרה שלא להניקחובת אשה להניק בנה וא� נדרה שלא להניקחובת אשה להניק בנה וא� נדרה שלא להניקחובת אשה להניק בנה וא� נדרה שלא להניק

עד מתי יונק תינוק ס
חלב וד� אד�

יניקת חלב מבהמה בשבת (2)

היתר מלאכה בשבת כלאחר יד במקו� צער או הפסד

איסור נשיאת מינקת חברו (3)

ר"מ ור"י הלכה כר"י

הוראה במקו� רבו

איסור נשיאת מינקת חברו כשמת או גמלתו וכיו"ב

הנשכרת להניק ב� אחרת

מאכלי� בריאי� ושאינ� בריאי� לאשה מינקת

מנהגי� ומאכלי� המשפיעי� על יצירת הולד

חובת אשה להניק או שלא להניק בנה לרצו� בעלהחובת אשה להניק או שלא להניק בנה לרצו� בעלהחובת אשה להניק או שלא להניק בנה לרצו� בעלהחובת אשה להניק או שלא להניק בנה לרצו� בעלה סא
עולה עמו ואינה יורדת

פטור אשה ממלאכות לבעלה כשהכניסה שפחותפטור אשה ממלאכות לבעלה כשהכניסה שפחותפטור אשה ממלאכות לבעלה כשהכניסה שפחותפטור אשה ממלאכות לבעלה כשהכניסה שפחות

מלאכות שאשה עושה לבעלה משו� חיבה

מלאכות שאשה נדה עושה לבעלה

כיבוד שמש ממאכלי הסעודה מחשש לסכנה

אי� סומכי� על הנס (5)

מלאכות שאי� הבעל יכול לכו� את אשתומלאכות שאי� הבעל יכול לכו� את אשתומלאכות שאי� הבעל יכול לכו� את אשתומלאכות שאי� הבעל יכול לכו� את אשתו

מלאכה שאשה עושה שלא תשב בטלמלאכה שאשה עושה שלא תשב בטלמלאכה שאשה עושה שלא תשב בטלמלאכה שאשה עושה שלא תשב בטל

המדיר אשתו מתשמיש המיטה המדיר אשתו מתשמיש המיטה המדיר אשתו מתשמיש המיטה המדיר אשתו מתשמיש המיטה ((((1111))))

תתתת""""ח יוצאי� ברשות נשותיה� לתח יוצאי� ברשות נשותיה� לתח יוצאי� ברשות נשותיה� לתח יוצאי� ברשות נשותיה� לת""""ת ת ת ת ((((1111))))

אנחה שוברת גופו של אד� (2) סב
עונה האמורה בתורהעונה האמורה בתורהעונה האמורה בתורהעונה האמורה בתורה

(3) �נשי� במאי זכיי

ת"ח יוצאי� ברשות נשותיה� לת"ת (2)

עונת תעונת תעונת תעונת ת""""חחחח

חכמי ישראל שלמדו תורה קוד� שכנסו ארוסותיה�

ר"ע ובת כלבא שבוע (1)

מורדת ומורדמורדת ומורדמורדת ומורדמורדת ומורד סג
אשה הטוענת מאיס עלי בעליאשה הטוענת מאיס עלי בעליאשה הטוענת מאיס עלי בעליאשה הטוענת מאיס עלי בעלי

מורדת ארוסה או שומרת יב�מורדת ארוסה או שומרת יב�מורדת ארוסה או שומרת יב�מורדת ארוסה או שומרת יב� סד
המשרה אשתו עהמשרה אשתו עהמשרה אשתו עהמשרה אשתו ע""""י שלישי שלישי שלישי שליש

פסיקת יי� למשרה אשתו עפסיקת יי� למשרה אשתו עפסיקת יי� למשרה אשתו עפסיקת יי� למשרה אשתו ע""""י שלישי שלישי שלישי שליש

אכסנאי אסור בתשמיש המיטה סה
פסיקת מצעי�פסיקת מצעי�פסיקת מצעי�פסיקת מצעי�,  ,  ,  ,  כלי� וכסות למשרה אשתו עכלי� וכסות למשרה אשתו עכלי� וכסות למשרה אשתו עכלי� וכסות למשרה אשתו ע""""י שלישי שלישי שלישי שליש

אשה שהותירה ממזונות שפסקו לה ובלאות כסותהאשה שהותירה ממזונות שפסקו לה ובלאות כסותהאשה שהותירה ממזונות שפסקו לה ובלאות כסותהאשה שהותירה ממזונות שפסקו לה ובלאות כסותה

המשרה אשתו עהמשרה אשתו עהמשרה אשתו עהמשרה אשתו ע""""י שליש אוכלת עמו בלילי שבתי שליש אוכלת עמו בלילי שבתי שליש אוכלת עמו בלילי שבתי שליש אוכלת עמו בלילי שבת

תשמיש ביו� (2)

חובת אב לזו� בניו ובנותיו בחייו עד גיל שש

סת� מניקות חולות

וווו:  :  :  :  מציאת האשה מציאת האשה מציאת האשה מציאת האשה �  �  �  �  כתובה ותנאיהכתובה ותנאיהכתובה ותנאיהכתובה ותנאיה

מציאת אשה ומעשה ידיה לבעלהמציאת אשה ומעשה ידיה לבעלהמציאת אשה ומעשה ידיה לבעלהמציאת אשה ומעשה ידיה לבעלה סה
בושת ופג� של אשה נשואהבושת ופג� של אשה נשואהבושת ופג� של אשה נשואהבושת ופג� של אשה נשואה סו

פסק נדוניא לחתנו ומת פטור מלית� ליב�פסק נדוניא לחתנו ומת פטור מלית� ליב�פסק נדוניא לחתנו ומת פטור מלית� ליב�פסק נדוניא לחתנו ומת פטור מלית� ליב�

התחייבות הבעל כנגד הנדוניא שמכניסה לו אשתוהתחייבות הבעל כנגד הנדוניא שמכניסה לו אשתוהתחייבות הבעל כנגד הנדוניא שמכניסה לו אשתוהתחייבות הבעל כנגד הנדוניא שמכניסה לו אשתו

פסיקת בשמי� לאשתו כנגד נדוניא שמכניסה לופסיקת בשמי� לאשתו כנגד נדוניא שמכניסה לופסיקת בשמי� לאשתו כנגד נדוניא שמכניסה לופסיקת בשמי� לאשתו כנגד נדוניא שמכניסה לו

�ריב"ז ובת נקדימו� ב� גוריו

שומת זהב שהכניסה אשה לבעלה בנדוניאשומת זהב שהכניסה אשה לבעלה בנדוניאשומת זהב שהכניסה אשה לבעלה בנדוניאשומת זהב שהכניסה אשה לבעלה בנדוניא סז
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מטלטלי� שה� ככספי� לשומת נדוניאמטלטלי� שה� ככספי� לשומת נדוניאמטלטלי� שה� ככספי� לשומת נדוניאמטלטלי� שה� ככספי� לשומת נדוניא סז
שיעור מינימלי שיפסוק אב לבתו לנדוניאשיעור מינימלי שיפסוק אב לבתו לנדוניאשיעור מינימלי שיפסוק אב לבתו לנדוניאשיעור מינימלי שיפסוק אב לבתו לנדוניא

קדימות בי� יתו� ויתומה למזונות ונישואי� מ� הצדקה

נתינה לעני די מחסורו אשר יחסר לו

נזקק ואינו רוצה ליטול מ� הצדקה

אינו נזקק ורוצה ליטול מ� הצדקה

דברה תורה כל'  בני אד� (3)

הקפדת מר עוקבא במצות הצדקה

הלבנת פני חברו ברבי� (2)

המבזבז לצדקה אל יבזבז יותר מחומש (2)

המעלי� עיניו מ� הצדקה כעובד ע"ז סח
המתחזה לבעל מו� נענש בו

זכות בת לנדוניא מנכסי אביה אחר מותוזכות בת לנדוניא מנכסי אביה אחר מותוזכות בת לנדוניא מנכסי אביה אחר מותוזכות בת לנדוניא מנכסי אביה אחר מותו

זכות בת לנדוניא מנכסי אביה אחר שבגרה או נישאהזכות בת לנדוניא מנכסי אביה אחר שבגרה או נישאהזכות בת לנדוניא מנכסי אביה אחר שבגרה או נישאהזכות בת לנדוניא מנכסי אביה אחר שבגרה או נישאה

�גביה למזונות הבנות ולנדוניא ממשועבדי� ומטלטלי�גביה למזונות הבנות ולנדוניא ממשועבדי� ומטלטלי�גביה למזונות הבנות ולנדוניא ממשועבדי� ומטלטלי�גביה למזונות הבנות ולנדוניא ממשועבדי� ומטלטלי
((((2222))))

המצוה שלא לית� נדוניא לבנותיו מנכסיו לאחר מותוהמצוה שלא לית� נדוניא לבנותיו מנכסיו לאחר מותוהמצוה שלא לית� נדוניא לבנותיו מנכסיו לאחר מותוהמצוה שלא לית� נדוניא לבנותיו מנכסיו לאחר מותו

זכות בת לנדוניא מנכסיה אביה כיורשת או כבעזכות בת לנדוניא מנכסיה אביה כיורשת או כבעזכות בת לנדוניא מנכסיה אביה כיורשת או כבעזכות בת לנדוניא מנכסיה אביה כיורשת או כבע""""חחחח סט
אבל מיסב בראש (2)

השליש מעות לנדוניא לבתוהשליש מעות לנדוניא לבתוהשליש מעות לנדוניא לבתוהשליש מעות לנדוניא לבתו

�המצוה לפסוק מזונות לבניו לאחר מותו וקצב

מצוה לקיי� דברי המת ע
מקח וממכר בקטני�

�זזזז:  :  :  :  המדיר המדיר המדיר המדיר �  �  �  �  נדרי� ומומי�נדרי� ומומי�נדרי� ומומי�נדרי� ומומי

המדיר אשתו מליהנות לוהמדיר אשתו מליהנות לוהמדיר אשתו מליהנות לוהמדיר אשתו מליהנות לו ע
בעל יכול לומר לאשתו צאי מעשה ידי& במזונותי&

המדיר את חברו, דרכי� שמותר להנותו בה�

המדיר אשתו שלא תטעו� אהמדיר אשתו שלא תטעו� אהמדיר אשתו שלא תטעו� אהמדיר אשתו שלא תטעו� א'  '  '  '  מכל הפירותמכל הפירותמכל הפירותמכל הפירות עא
אשה שנדרה וקיי� לה בעלה, אחריות על מי (2)

נדרי� שבעל יכול להפר לאשתו (1)

המדיר אשתו שלא תל& לבית אביההמדיר אשתו שלא תל& לבית אביההמדיר אשתו שלא תל& לבית אביההמדיר אשתו שלא תל& לבית אביה,  ,  ,  ,  בית האבלבית האבלבית האבלבית האבל,  ,  ,  ,  ביתביתביתבית
המשתההמשתההמשתההמשתה,<,<,<,<brbrbrbr>>>>שלא תשאל או תשאיל וכיושלא תשאל או תשאיל וכיושלא תשאל או תשאיל וכיושלא תשאל או תשאיל וכיו""""בבבב

עוברת על דת משה ויהודיתעוברת על דת משה ויהודיתעוברת על דת משה ויהודיתעוברת על דת משה ויהודית עב
נאמנות נדה לספירת טהרתה

עונש עו� נדרי� (2)

חובת כיסוי ראש באשהחובת כיסוי ראש באשהחובת כיסוי ראש באשהחובת כיסוי ראש באשה

((((1111)))) �קידש על תנאי ובסת� ונמצאו בה נדרי� או מומי� קידש על תנאי ובסת� ונמצאו בה נדרי� או מומי� קידש על תנאי ובסת� ונמצאו בה נדרי� או מומי� קידש על תנאי ובסת� ונמצאו בה נדרי� או מומי

נדרי� המבטלי� קידושי� על תנאי שאי� בה נדרי�נדרי� המבטלי� קידושי� על תנאי שאי� בה נדרי�נדרי� המבטלי� קידושי� על תנאי שאי� בה נדרי�נדרי� המבטלי� קידושי� על תנאי שאי� בה נדרי�

קידש על תנאי שאי� בה נדרי� או מומי� וכנסה סת�קידש על תנאי שאי� בה נדרי� או מומי� וכנסה סת�קידש על תנאי שאי� בה נדרי� או מומי� וכנסה סת�קידש על תנאי שאי� בה נדרי� או מומי� וכנסה סת�

אד� אי עושה בעילתו בעילת זנות (2) עג
ביאה אחר קידושי טעות אי קונה

תנאי שלא נית� לקיי� המעשה ע"י שליח אינו תנאי עד
קידש על תנאי והתירה נדריה או נתרפאה ממומיהקידש על תנאי והתירה נדריה או נתרפאה ממומיהקידש על תנאי והתירה נדריה או נתרפאה ממומיהקידש על תנאי והתירה נדריה או נתרפאה ממומיה

טב למיתב ט� דו מלמיתב ארמלו (2) עה
מומי� הפוסלי� באשהמומי� הפוסלי� באשהמומי� הפוסלי� באשהמומי� הפוסלי� באשה

השואה בי� חכמי א"י לחכמי בבל

ר'  ירמיה עלה מבבל לא"י

נמצאו בה מומי� בבית אביה או בעלה לכתובהנמצאו בה מומי� בבית אביה או בעלה לכתובהנמצאו בה מומי� בבית אביה או בעלה לכתובהנמצאו בה מומי� בבית אביה או בעלה לכתובה

הליכה אחר חזקת הגו�

החלי� פרה בחמור ומת החמור ולא ידוע מתי עו
קידושי� אי לטיבועי� נתנו (1)

�מומי� שבגלוי אי� בעל יכול לטעו� לביטול הקידושי�מומי� שבגלוי אי� בעל יכול לטעו� לביטול הקידושי�מומי� שבגלוי אי� בעל יכול לטעו� לביטול הקידושי�מומי� שבגלוי אי� בעל יכול לטעו� לביטול הקידושי

�בעל שנולדו בו מומי�בעל שנולדו בו מומי�בעל שנולדו בו מומי�בעל שנולדו בו מומי עז

הלכה כרשב"ג בכל מקו� ששנה במשנתנו (1)

בעלי� שכופי� אות� להוציאבעלי� שכופי� אות� להוציאבעלי� שכופי� אות� להוציאבעלי� שכופי� אות� להוציא

בעל הממא� לזו� ולפרנס את אשתובעל הממא� לזו� ולפרנס את אשתובעל הממא� לזו� ולפרנס את אשתובעל הממא� לזו� ולפרנס את אשתו

הנשוי לפסולות כופי� אותו להוציאהנשוי לפסולות כופי� אותו להוציאהנשוי לפסולות כופי� אותו להוציאהנשוי לפסולות כופי� אותו להוציא

השוהה ע� אשתו יהשוהה ע� אשתו יהשוהה ע� אשתו יהשוהה ע� אשתו י'  '  '  '  שני� ולא ילדה אי כופי� להוציאשני� ולא ילדה אי כופי� להוציאשני� ולא ילדה אי כופי� להוציאשני� ולא ילדה אי כופי� להוציא

�כ"ד מיני מוכי שחי

תורה מגינה על לומדיה

הסתלקות� של ריב"ל ור'  חנינא בר פפא מ� העול�

אשרי מי שבא לכא� ותלמודו בידו (3)

חחחח:  :  :  :  האשה שנפלו האשה שנפלו האשה שנפלו האשה שנפלו �  �  �  �  נכסי מלוגנכסי מלוגנכסי מלוגנכסי מלוג

זכות אשה למכור בנכסי מלוג שהכניסה לבעלהזכות אשה למכור בנכסי מלוג שהכניסה לבעלהזכות אשה למכור בנכסי מלוג שהכניסה לבעלהזכות אשה למכור בנכסי מלוג שהכניסה לבעלה עח
אשה שמכרה נכסי מלוגאשה שמכרה נכסי מלוגאשה שמכרה נכסי מלוגאשה שמכרה נכסי מלוג,  ,  ,  ,  בעלה מוציא מהלקוחות בעלה מוציא מהלקוחות בעלה מוציא מהלקוחות בעלה מוציא מהלקוחות ((((2222))))

זכות בעל בנכסי אשתו שאינ� ידועי� לוזכות בעל בנכסי אשתו שאינ� ידועי� לוזכות בעל בנכסי אשתו שאינ� ידועי� לוזכות בעל בנכסי אשתו שאינ� ידועי� לו

שטר מברחתשטר מברחתשטר מברחתשטר מברחת

זכות הבעל בפירות נכסי מלוגזכות הבעל בפירות נכסי מלוגזכות הבעל בפירות נכסי מלוגזכות הבעל בפירות נכסי מלוג עט
ולד בהמת או שפחת מלוג וכפל� בא� נגנבוולד בהמת או שפחת מלוג וכפל� בא� נגנבוולד בהמת או שפחת מלוג וכפל� בא� נגנבוולד בהמת או שפחת מלוג וכפל� בא� נגנבו

אי חיישינ� למיתה (3)

נכסי� שבעל מנוע מלמוכר� משו� שבח בית אביהנכסי� שבעל מנוע מלמוכר� משו� שבח בית אביהנכסי� שבעל מנוע מלמוכר� משו� שבח בית אביהנכסי� שבעל מנוע מלמוכר� משו� שבח בית אביה

הוצאות שהוציא בעל על נכסי מלוג של אשתוהוצאות שהוציא בעל על נכסי מלוג של אשתוהוצאות שהוציא בעל על נכסי מלוג של אשתוהוצאות שהוציא בעל על נכסי מלוג של אשתו

הוצאות שהוציא בעל על נכסי מלוג של אשתו קטנההוצאות שהוציא בעל על נכסי מלוג של אשתו קטנההוצאות שהוציא בעל על נכסי מלוג של אשתו קטנההוצאות שהוציא בעל על נכסי מלוג של אשתו קטנה פ
בעל שהוציא על נכסי מלוג ולא אכלבעל שהוציא על נכסי מלוג ולא אכלבעל שהוציא על נכסי מלוג ולא אכלבעל שהוציא על נכסי מלוג ולא אכל

אריסי� שהוריד בעל לנכסי מלוג של אשתואריסי� שהוריד בעל לנכסי מלוג של אשתואריסי� שהוריד בעל לנכסי מלוג של אשתואריסי� שהוריד בעל לנכסי מלוג של אשתו

�בעל שמכר נכסי מלוג של אשתו לפירותיה�בעל שמכר נכסי מלוג של אשתו לפירותיה�בעל שמכר נכסי מלוג של אשתו לפירותיה�בעל שמכר נכסי מלוג של אשתו לפירותיה

שומרת יב� שנפלו לה נכסי� שומרת יב� שנפלו לה נכסי� שומרת יב� שנפלו לה נכסי� שומרת יב� שנפלו לה נכסי� ((((2222))))

אחריות נכסי המת לכתובת אשתו שנפלה ליבו� אחריות נכסי המת לכתובת אשתו שנפלה ליבו� אחריות נכסי המת לכתובת אשתו שנפלה ליבו� אחריות נכסי המת לכתובת אשתו שנפלה ליבו� ((((1111))))

שומרת יב� שמתהשומרת יב� שמתהשומרת יב� שמתהשומרת יב� שמתה,  ,  ,  ,  מי חייב בקבורתהמי חייב בקבורתהמי חייב בקבורתהמי חייב בקבורתה

מדרש כתובה (2) פא
שטר העומד לגבות אי כגבוי דמי (2)

אי� ספק מוציא מידי ודאי (5)

כתובה אי ניתנה לגבות מחיי�

אחריות נכסי המת לכתובת אשתו שנפלה ליבו� אחריות נכסי המת לכתובת אשתו שנפלה ליבו� אחריות נכסי המת לכתובת אשתו שנפלה ליבו� אחריות נכסי המת לכתובת אשתו שנפלה ליבו� ((((2222))))

מטלטלי� אי משתעבדי� לכתובה (3)

(3) �שעבודא דר'  נת פב
יבמה אחר יבו� כאשה לגרשה בגט ולהחזירה (3)

((((2222)))) �כתובת יבמה על נכסי בעלה הראשו� כתובת יבמה על נכסי בעלה הראשו� כתובת יבמה על נכסי בעלה הראשו� כתובת יבמה על נכסי בעלה הראשו

�בעל אי� יכול לפרוע כתובת אשתו בעוד ה� נישואי�בעל אי� יכול לפרוע כתובת אשתו בעוד ה� נישואי�בעל אי� יכול לפרוע כתובת אשתו בעוד ה� נישואי�בעל אי� יכול לפרוע כתובת אשתו בעוד ה� נישואי

המגרש את אשתו והחזירה עהמגרש את אשתו והחזירה עהמגרש את אשתו והחזירה עהמגרש את אשתו והחזירה ע""""מ כתובה ראשונה מ כתובה ראשונה מ כתובה ראשונה מ כתובה ראשונה ((((1111))))

שלבי תקנת אחריות נכסי� לכתובת אשהשלבי תקנת אחריות נכסי� לכתובת אשהשלבי תקנת אחריות נכסי� לכתובת אשהשלבי תקנת אחריות נכסי� לכתובת אשה

טטטט:  :  :  :  הכותב לאשתו הכותב לאשתו הכותב לאשתו הכותב לאשתו �  �  �  �  נכסי מלוגנכסי מלוגנכסי מלוגנכסי מלוג

הכותב או האומר לאשתו די� ודברי� אי� לי בנכסי&הכותב או האומר לאשתו די� ודברי� אי� לי בנכסי&הכותב או האומר לאשתו די� ודברי� אי� לי בנכסי&הכותב או האומר לאשתו די� ודברי� אי� לי בנכסי& פג
אי אפשי בתקנת חכמי� (1)

האומר לחבירו די� ודברי� אי� לי בנכסי& וקנו מידו האומר לחבירו די� ודברי� אי� לי בנכסי& וקנו מידו האומר לחבירו די� ודברי� אי� לי בנכסי& וקנו מידו האומר לחבירו די� ודברי� אי� לי בנכסי& וקנו מידו ((((1111))))

יד בעל שטר על התחתונה (1)

התנה שלא יירש את אשתוהתנה שלא יירש את אשתוהתנה שלא יירש את אשתוהתנה שלא יירש את אשתו

מתנה על מה שכתוב בתורה (2)

(1) �ירושת אשתו דאו'  או דרבנ

חכמי� עשו חיזוק לדבריה� יותר משל תורה (5)

חכמי� עשו חיזוק לדבריה� כשל תורה (1) פד
קדימות בי� אשהקדימות בי� אשהקדימות בי� אשהקדימות בי� אשה,  ,  ,  ,  בעבעבעבע""""ח ויורשי� לגבות מפקדו� אוח ויורשי� לגבות מפקדו� אוח ויורשי� לגבות מפקדו� אוח ויורשי� לגבות מפקדו� או

מלוהמלוהמלוהמלוה

תפיסת ממו� על חוב מיד יתומי� אחר מיתהתפיסת ממו� על חוב מיד יתומי� אחר מיתהתפיסת ממו� על חוב מיד יתומי� אחר מיתהתפיסת ממו� על חוב מיד יתומי� אחר מיתה

תפיסת ממו� על חוב מיד יתומי� מחיי�תפיסת ממו� על חוב מיד יתומי� מחיי�תפיסת ממו� על חוב מיד יתומי� מחיי�תפיסת ממו� על חוב מיד יתומי� מחיי�

הלכה כר"ע מחברו ולא מרבו
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כתובותכתובותכתובותכתובות 88888888

תופס לבע"ח במקו� שחב לאחרי� (1) פד
טענת סיטראי נינהו על פרעו� הלואה בשטר פה
לתקוני שדרתי& ולא לעוותי (1)

תפיסת שטתפיסת שטתפיסת שטתפיסת שט""""ח פקדו� על חוב של יתומי�ח פקדו� על חוב של יתומי�ח פקדו� על חוב של יתומי�ח פקדו� על חוב של יתומי�

ע"א המוחזק לב"ד שמעיד על חשוד על השבועה

ע"א המוחזק לב"ד שמעיד על שטר שהוא פרוע (2)

תביעת בע"ד לכשכנגדו המחוייב שבועה שישבע בעירו

אי חיישינ� למיחזי כשיקרא (2)

הוצאת פקדו� מיד יתומי� ע"פ אומדנא וסימני�

המצוה לפני מותו לית� נכסיו לטוביה

שודא דדייני (1)

המוכר שט"ח לחברו וחזר ומחלו (1)

(2) �עצה לבע"ד כדי שיזכה בדי פו
דינא דגרמי (1)

פריעת בע"ח במעות וכתובת אשה בקרקע

קדימות פריעת בעקדימות פריעת בעקדימות פריעת בעקדימות פריעת בע""""ח לכתובת אשהח לכתובת אשהח לכתובת אשהח לכתובת אשה

יותר משאיש רוצה לישא, אשה רוצה להנשא (2)

פריעת בע"ח בקרקע כשיש או אי� לו מעות

(2) �עשה שלא כהוג� לפיכ& עשו בו שלא כהוג

פריעת בע"ח מצוה

כופי� על מצוות עשה

גט שתהיה מגורשת בו לאחר ל'  יו� ולא היה ברשותה

אי יכול להשביע אשתו שלא נטלה מממונואי יכול להשביע אשתו שלא נטלה מממונואי יכול להשביע אשתו שלא נטלה מממונואי יכול להשביע אשתו שלא נטלה מממונו

כתב לאשתו לפוטרה מנדר ושבועהכתב לאשתו לפוטרה מנדר ושבועהכתב לאשתו לפוטרה מנדר ושבועהכתב לאשתו לפוטרה מנדר ושבועה

מכירת נכסי יתומי� בלא הכרזה במקרי� חריגי� (1) פז
הנפרעות כתובת� בשבועההנפרעות כתובת� בשבועההנפרעות כתובת� בשבועההנפרעות כתובת� בשבועה

פוגמת כתובתה עפוגמת כתובתה עפוגמת כתובתה עפוגמת כתובתה ע""""פ עדי� אי נפרעת בשבועהפ עדי� אי נפרעת בשבועהפ עדי� אי נפרעת בשבועהפ עדי� אי נפרעת בשבועה

פוחתת כתובתה נפרעת בשבועהפוחתת כתובתה נפרעת בשבועהפוחתת כתובתה נפרעת בשבועהפוחתת כתובתה נפרעת בשבועה

מקור לשבועת עד אחד (1)

יתומי� הבאי� להפרע מיתומי� נפרעי� בשבועה יתומי� הבאי� להפרע מיתומי� נפרעי� בשבועה יתומי� הבאי� להפרע מיתומי� נפרעי� בשבועה יתומי� הבאי� להפרע מיתומי� נפרעי� בשבועה ((((1111)))) פח
האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי (1)

גבית כתובה או חוב שלא בפני החייבגבית כתובה או חוב שלא בפני החייבגבית כתובה או חוב שלא בפני החייבגבית כתובה או חוב שלא בפני החייב

(2) �תקנת בע"ח שלא תנעול דלת בפני לווי

דעת רדעת רדעת רדעת ר""""ש לחייב אשה שבועה רק בשעה שגובהש לחייב אשה שבועה רק בשעה שגובהש לחייב אשה שבועה רק בשעה שגובהש לחייב אשה שבועה רק בשעה שגובה
כתובתהכתובתהכתובתהכתובתה

גבית כתובה עגבית כתובה עגבית כתובה עגבית כתובה ע""""י גטי גטי גטי גט,  ,  ,  ,  כתובהכתובהכתובהכתובה,  ,  ,  ,  עדי גירושי� ומיתהעדי גירושי� ומיתהעדי גירושי� ומיתהעדי גירושי� ומיתה

אי כותבי� שובר (3) פט
כתובה לארוסה שנתאלמנה (2)

קריעת הגט אחר שגבתה בו כתובתהקריעת הגט אחר שגבתה בו כתובתהקריעת הגט אחר שגבתה בו כתובתהקריעת הגט אחר שגבתה בו כתובתה

הוציאה גט או בהוציאה גט או בהוציאה גט או בהוציאה גט או ב'  '  '  '  גיטי� וכתובה או בגיטי� וכתובה או בגיטי� וכתובה או בגיטי� וכתובה או ב'  '  '  '  כתובותכתובותכתובותכתובות

המגרש את אשתו והחזירה עהמגרש את אשתו והחזירה עהמגרש את אשתו והחזירה עהמגרש את אשתו והחזירה ע""""מ כתובה ראשונה מ כתובה ראשונה מ כתובה ראשונה מ כתובה ראשונה ((((2222))))

ב'  שטרות היוצאי� בזה אחר זה (2)

קט� שהשיאו אביו והגדיל או גר שנתגייר וקיימוקט� שהשיאו אביו והגדיל או גר שנתגייר וקיימוקט� שהשיאו אביו והגדיל או גר שנתגייר וקיימוקט� שהשיאו אביו והגדיל או גר שנתגייר וקיימו
�נשותיה�נשותיה�נשותיה�נשותיה

צ

�יייי:  :  :  :  מי שהיה נשוי מי שהיה נשוי מי שהיה נשוי מי שהיה נשוי �  �  �  �  כתובת בני� דכרי�כתובת בני� דכרי�כתובת בני� דכרי�כתובת בני� דכרי

�קדימות בי� נשי� ויורשיה� בגבית כתובת�קדימות בי� נשי� ויורשיה� בגבית כתובת�קדימות בי� נשי� ויורשיה� בגבית כתובת�קדימות בי� נשי� ויורשיה� בגבית כתובת צ
בע"ח מאוחר שקד� וגבה אי מוציאי� מידו (1)

כתובת בני� דכרי� כשמתו אחת בחייו ואחת במותוכתובת בני� דכרי� כשמתו אחת בחייו ואחת במותוכתובת בני� דכרי� כשמתו אחת בחייו ואחת במותוכתובת בני� דכרי� כשמתו אחת בחייו ואחת במותו

�כתובה או חוב אי נעשי� מותר לגבית כתובת בני�כתובה או חוב אי נעשי� מותר לגבית כתובת בני�כתובה או חוב אי נעשי� מותר לגבית כתובת בני�כתובה או חוב אי נעשי� מותר לגבית כתובת בני
�דכרי�דכרי�דכרי�דכרי

((((2222)))) �כתובת בני� דכרי� אי גובי� ממשועבדי� כתובת בני� דכרי� אי גובי� ממשועבדי� כתובת בני� דכרי� אי גובי� ממשועבדי� כתובת בני� דכרי� אי גובי� ממשועבדי

�מטלטלי� אי נעשי� מותר לכתובת בני� דכרי�מטלטלי� אי נעשי� מותר לכתובת בני� דכרי�מטלטלי� אי נעשי� מותר לכתובת בני� דכרי�מטלטלי� אי נעשי� מותר לכתובת בני� דכרי צא
�משועבדי� אי נעשי� מותר לכתובת בני� דכרי�משועבדי� אי נעשי� מותר לכתובת בני� דכרי�משועבדי� אי נעשי� מותר לכתובת בני� דכרי�משועבדי� אי נעשי� מותר לכתובת בני� דכרי

�צור& במותר דינר לגבית כתובת בני� דכרי�צור& במותר דינר לגבית כתובת בני� דכרי�צור& במותר דינר לגבית כתובת בני� דכרי�צור& במותר דינר לגבית כתובת בני� דכרי

כתובת בני� דכרי� בנכסי� מרובי� שנתמעטו וההיפ&כתובת בני� דכרי� בנכסי� מרובי� שנתמעטו וההיפ&כתובת בני� דכרי� בנכסי� מרובי� שנתמעטו וההיפ&כתובת בני� דכרי� בנכסי� מרובי� שנתמעטו וההיפ&

(4) �בתר מעיקרא או בסו� אזלינ

בע"ח הבא לטרו� אי נית� לסלקו ביותר משוויו

גבית קרקע מיתומי� בחובו אחר שגבאה ופדאוה

(1) �מצוה על יתומי� לפרוע חוב אביה

קנה קרקע שלא באחריות ומכרה למוכר באחריות

לוקח קרקע ששיל� לבע"ח של המוכר אחר מותו (2) צב
יתומי� שגבו קרקע בחוב אביה�, בע"ח גובה ממנה (2)

בע"ח הבא לגבות מלקוח שקנה מיד לקוח (1)

בע"ח הבא לגבות ממשועבדי�, החייב חשוב בעל דינו (1)

(1) �לקוח הרוצה לחזור ממקח קרקע שיצאו עליה עסיקי

חלוקת נכסי� לנשי� שכתובת� מאותו יו� בגובהחלוקת נכסי� לנשי� שכתובת� מאותו יו� בגובהחלוקת נכסי� לנשי� שכתובת� מאותו יו� בגובהחלוקת נכסי� לנשי� שכתובת� מאותו יו� בגובה
שונהשונהשונהשונה

צג

חלוקת רווחי� בי� שותפי� שהטילו לכיס בגובה שונה

חובת שבועה לאשה הקודמת לחברתה בגבית כתובתהחובת שבועה לאשה הקודמת לחברתה בגבית כתובתהחובת שבועה לאשה הקודמת לחברתה בגבית כתובתהחובת שבועה לאשה הקודמת לחברתה בגבית כתובתה

קדימות בשעות לגבית כתובהקדימות בשעות לגבית כתובהקדימות בשעות לגבית כתובהקדימות בשעות לגבית כתובה

בע"ח מאוחר שקד� וגבה אי מוציאי� מידו (2) צד
הנפרע מיתומי� גדולי� אי צרי& להשבע (1)

שות� שד� בב"ד ע� אחר ונתחייב, אי מחייב את שותפיו

ב'  שטרות היוצאי� ביו� א'  (1)

שודא דדייני (2)

עדי חתימה או מסירה כרתי (1)

ב'  שטרות, זמ� א'  בה'  ניס� והב'  בניס� סת�

אשה שכתבה ללוקח מבעלה די� ודברי� אי� לי עמ&אשה שכתבה ללוקח מבעלה די� ודברי� אי� לי עמ&אשה שכתבה ללוקח מבעלה די� ודברי� אי� לי עמ&אשה שכתבה ללוקח מבעלה די� ודברי� אי� לי עמ& צה
תביעה של גתביעה של גתביעה של גתביעה של ג', ', ', ', מוציאי� זה מזה עד שיעשו פשרהמוציאי� זה מזה עד שיעשו פשרהמוציאי� זה מזה עד שיעשו פשרהמוציאי� זה מזה עד שיעשו פשרה

גבית חוב ממשועבדי� כשהותיר בני חורי� ונשתדפו

כתב לפנויה נכסי ל& ואחרי& לפלוני ונישאת

כתב לנשואה נכסי ל& ואחרי& לפלוני ומכרה ומתה

יאיאיאיא:  :  :  :  אלמנה ניזונת אלמנה ניזונת אלמנה ניזונת אלמנה ניזונת �  �  �  �  מזונות אלמנהמזונות אלמנהמזונות אלמנהמזונות אלמנה

מזונות אלמנהמזונות אלמנהמזונות אלמנהמזונות אלמנה,  ,  ,  ,  מעשה ידיה וקבורתהמעשה ידיה וקבורתהמעשה ידיה וקבורתהמעשה ידיה וקבורתה צה
הבחירה בי� מזונות אלמנה לכתובה בידי מי הבחירה בי� מזונות אלמנה לכתובה בידי מי הבחירה בי� מזונות אלמנה לכתובה בידי מי הבחירה בי� מזונות אלמנה לכתובה בידי מי ((((2222))))

מציאת אלמנה לעצמהמציאת אלמנה לעצמהמציאת אלמנה לעצמהמציאת אלמנה לעצמה צו
מלאכות שאלמנה מחוייבת לעשות ליורשי� הזני� אותהמלאכות שאלמנה מחוייבת לעשות ליורשי� הזני� אותהמלאכות שאלמנה מחוייבת לעשות ליורשי� הזני� אותהמלאכות שאלמנה מחוייבת לעשות ליורשי� הזני� אותה

מלאכות שתלמיד עושה לרבו

המונע תלמידו מלשמשו מונע ממנו חסד ויראת שמי�

אלמנה שתפסה מטלטלי� למזונותיה או לכתובתהאלמנה שתפסה מטלטלי� למזונותיה או לכתובתהאלמנה שתפסה מטלטלי� למזונותיה או לכתובתהאלמנה שתפסה מטלטלי� למזונותיה או לכתובתה

אלמנה שלא תבעהאלמנה שלא תבעהאלמנה שלא תבעהאלמנה שלא תבעה,  ,  ,  ,  איבדה מזונותיה למפרעאיבדה מזונותיה למפרעאיבדה מזונותיה למפרעאיבדה מזונותיה למפרע

נאמנות אלמנה או היורשי� על מזונותיהנאמנות אלמנה או היורשי� על מזונותיהנאמנות אלמנה או היורשי� על מזונותיהנאמנות אלמנה או היורשי� על מזונותיה

המוכרת לכתובתה ומזונותיה, אי צריכה לפרש

כמות מכירת נכסי� של אלמנה למזונותיהכמות מכירת נכסי� של אלמנה למזונותיהכמות מכירת נכסי� של אלמנה למזונותיהכמות מכירת נכסי� של אלמנה למזונותיה צז
אלמנה שמכרה למזונותיה אי טורפת מה� לכתובתהאלמנה שמכרה למזונותיה אי טורפת מה� לכתובתהאלמנה שמכרה למזונותיה אי טורפת מה� לכתובתהאלמנה שמכרה למזונותיה אי טורפת מה� לכתובתה

מכר נכסיו ולבסו� לא נצטר& למעות, אי יכול לחזור בו

נמצאת מכשיל� לעתיד לבא (5)

אלמנה המוכרת למזונותיה וכתובתה אי צריכה באלמנה המוכרת למזונותיה וכתובתה אי צריכה באלמנה המוכרת למזונותיה וכתובתה אי צריכה באלמנה המוכרת למזונותיה וכתובתה אי צריכה ב""""דדדד

חובת בעל במזונות אשתו המגורשת ואינה מגורשת (1)

מכרה או משכנה מקצת כתובתהמכרה או משכנה מקצת כתובתהמכרה או משכנה מקצת כתובתהמכרה או משכנה מקצת כתובתה,  ,  ,  ,  אי אבדה מזונותיהאי אבדה מזונותיהאי אבדה מזונותיהאי אבדה מזונותיה

מקצת דבר אי ככולו

אלמנה המוכרת שלא בבאלמנה המוכרת שלא בבאלמנה המוכרת שלא בבאלמנה המוכרת שלא בב""""ד אי צריכה שבועה והכרזהד אי צריכה שבועה והכרזהד אי צריכה שבועה והכרזהד אי צריכה שבועה והכרזה צח
המוכר נכסי� לגבית חובו אי� יכול לשומ� לעצמו

אלמנה שמכרה מנכסי בעלה וטעתהאלמנה שמכרה מנכסי בעלה וטעתהאלמנה שמכרה מנכסי בעלה וטעתהאלמנה שמכרה מנכסי בעלה וטעתה

שליח שהרויח במקחו יותר מבקשת משלחו

שליח שהוסי� או גרע משליחותו אי בטל הכל או השינוי

משלח שאמר לשליח למכור לאחד ומכר לשניי� צט
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לתקוני שדרתי& ולא לעוותי (2) צט
בבבב""""ד שמכרו נכסי� לגבית חוב וטעוד שמכרו נכסי� לגבית חוב וטעוד שמכרו נכסי� לגבית חוב וטעוד שמכרו נכסי� לגבית חוב וטעו

שליח שמכר נכסי� לגבית חוב וטעהשליח שמכר נכסי� לגבית חוב וטעהשליח שמכר נכסי� לגבית חוב וטעהשליח שמכר נכסי� לגבית חוב וטעה

מה כח ב"ד יפה (3) ק
אחריות מכירת אלמנה או באחריות מכירת אלמנה או באחריות מכירת אלמנה או באחריות מכירת אלמנה או ב""""ד על היתומי�ד על היתומי�ד על היתומי�ד על היתומי�

בבבב""""ד שמכרו נכסי� לגבית חוב בלא הכרזהד שמכרו נכסי� לגבית חוב בלא הכרזהד שמכרו נכסי� לגבית חוב בלא הכרזהד שמכרו נכסי� לגבית חוב בלא הכרזה

מכירת נכסי יתומי� בלא הכרזה במקרי� חריגי� (2)

טובת היתומי� במכירת נכסיה�

�כתובה ותנאיה לממאנתכתובה ותנאיה לממאנתכתובה ותנאיה לממאנתכתובה ותנאיה לממאנת,  ,  ,  ,  שניהשניהשניהשניה,  ,  ,  ,  אילונית ואיסורי לאוי�אילונית ואיסורי לאוי�אילונית ואיסורי לאוי�אילונית ואיסורי לאוי

כתובה לקטנה שנשאת וגרשה בגטכתובה לקטנה שנשאת וגרשה בגטכתובה לקטנה שנשאת וגרשה בגטכתובה לקטנה שנשאת וגרשה בגט

בלאות נכסי מלוג וצא� ברזל לממאנתבלאות נכסי מלוג וצא� ברזל לממאנתבלאות נכסי מלוג וצא� ברזל לממאנתבלאות נכסי מלוג וצא� ברזל לממאנת,  ,  ,  ,  אילונית ושניהאילונית ושניהאילונית ושניהאילונית ושניה קא
נשי� שאי� לה� עיקר ונשי� שאי� לה� עיקר ונשי� שאי� לה� עיקר ונשי� שאי� לה� עיקר ו////או תוספת כתובהאו תוספת כתובהאו תוספת כתובהאו תוספת כתובה

כתובה ובלאות לאשה היוצאת משו� ש� רעכתובה ובלאות לאשה היוצאת משו� ש� רעכתובה ובלאות לאשה היוצאת משו� ש� רעכתובה ובלאות לאשה היוצאת משו� ש� רע

אילונית או אלמנה לכאילונית או אלמנה לכאילונית או אלמנה לכאילונית או אלמנה לכ""""ג שנשאה כשהכיר או לא הכירג שנשאה כשהכיר או לא הכירג שנשאה כשהכיר או לא הכירג שנשאה כשהכיר או לא הכיר
בהבהבהבה

יביביביב:  :  :  :  הנושא את האשה הנושא את האשה הנושא את האשה הנושא את האשה �  �  �  �  המתחייב לזו� בת אשתוהמתחייב לזו� בת אשתוהמתחייב לזו� בת אשתוהמתחייב לזו� בת אשתו

הפוסק ע� אשתו לזו� את בתה מאחרהפוסק ע� אשתו לזו� את בתה מאחרהפוסק ע� אשתו לזו� את בתה מאחרהפוסק ע� אשתו לזו� את בתה מאחר קא
האומר לחברו חייב אני ל& מנה בשטר

תנאיי אירוסי� נקני� באמירה תנאיי אירוסי� נקני� באמירה תנאיי אירוסי� נקני� באמירה תנאיי אירוסי� נקני� באמירה ((((2222)))) קב
בת הניזונת מהאחי� דרה אצל אמהבת הניזונת מהאחי� דרה אצל אמהבת הניזונת מהאחי� דרה אצל אמהבת הניזונת מהאחי� דרה אצל אמה

תשלו� שכירות בעבודה במקו� דמי� קג
כופי� על מדת סדו� (2)

זכות אלמנה למדור בבית בעלהזכות אלמנה למדור בבית בעלהזכות אלמנה למדור בבית בעלהזכות אלמנה למדור בבית בעלה

זכות אלמנה למזונות כשהיא דרה בבית אביהזכות אלמנה למזונות כשהיא דרה בבית אביהזכות אלמנה למזונות כשהיא דרה בבית אביהזכות אלמנה למזונות כשהיא דרה בבית אביה

מל'  חכמי� נית� ללמוד ברכה, עושר ומרפא

צוואת רבי בשעת פטירתו

כיבוד אשת אב ובעל אמו שאינ� הוריו ואחיו הגדול

ישיבת ר'  חנינא בר חמא ור'  אפס בראשות הישיבה

רבי או ר'  חייא מי מת קוד�

סימני� יפי� ורעי� בשעת מיתה

מעלת ר'  חייא (1)

פטירתו של רבי קד
אלמנה ששהתה מלתבוע כתובתהאלמנה ששהתה מלתבוע כתובתהאלמנה ששהתה מלתבוע כתובתהאלמנה ששהתה מלתבוע כתובתה

חכמי� נתנו גבול מדוייק למידותיה� (2)

בע"ח ששהה מלתבוע חובו לא הפסיד

גרושה ששהתה מלתבוע כתובתה לא הפסידהגרושה ששהתה מלתבוע כתובתה לא הפסידהגרושה ששהתה מלתבוע כתובתה לא הפסידהגרושה ששהתה מלתבוע כתובתה לא הפסידה

נוסח כתב אדרכתא

אחריות אי הוי טעות סופר (2)

יגיגיגיג:  :  :  :  שני דייני שני דייני שני דייני שני דייני �  �  �  �  חנ� ואדמו�חנ� ואדמו�חנ� ואדמו�חנ� ואדמו�, , , , שבח אשבח אשבח אשבח א""""יייי

מזונות אשה שהל& בעלה למדהמזונות אשה שהל& בעלה למדהמזונות אשה שהל& בעלה למדהמזונות אשה שהל& בעלה למדה""""י י י י ((((2222)))) קד
(1) �נטילת שכר לדו קה
איסור נטילת שוחד אפי'  לדו� די� אמת

גנות מקבלי שוחד

דיי� השואל מאנשי עירו אי פסול לדו� לה�

אי� אד� רואה חובה לעצמו (2)

דיי� פסול לדו� את אוהבו ואת שונאו

איסור קבלת שוחד דברי�

המהנה ת"ח מנכסיו (4)

די� ת"ח קוד� אפי'  לדי� יתומי� קו
סדר דאליהו רבה וזוטא

כמות תלמידי אלישע הנביא, רב, רב הונא,
<br>רבה ורב יוס�, אביי רב פפא ורב אשי

הנוטלי� שכר� מתרומת הלשכה

�כלי שרת ממה היו נעשי

(1) �לב ב"ד מתנה עליה

אי� עניות במקו� עשירות (2)

מזונות אשה שהל& בעלה למדהמזונות אשה שהל& בעלה למדהמזונות אשה שהל& בעלה למדהמזונות אשה שהל& בעלה למדה""""י י י י ((((3333))))

עעעע""""א שהעיד לאשה שמת בעלה למזונותיה ולירושהא שהעיד לאשה שמת בעלה למזונותיה ולירושהא שהעיד לאשה שמת בעלה למזונותיה ולירושהא שהעיד לאשה שמת בעלה למזונותיה ולירושה קז
מזונות שומרת יב� מזונות שומרת יב� מזונות שומרת יב� מזונות שומרת יב� ((((2222))))

מזונות אשה שאמרה שמת בעלה או גרשהמזונות אשה שאמרה שמת בעלה או גרשהמזונות אשה שאמרה שמת בעלה או גרשהמזונות אשה שאמרה שמת בעלה או גרשה

ממאנת אי� לה מזונותממאנת אי� לה מזונותממאנת אי� לה מזונותממאנת אי� לה מזונות

אשה שאמרה איני ניזונת ואיני עושה (2)

המפרנס אשת חברו שהל& למדההמפרנס אשת חברו שהל& למדההמפרנס אשת חברו שהל& למדההמפרנס אשת חברו שהל& למדה""""י שלא מדעתוי שלא מדעתוי שלא מדעתוי שלא מדעתו

המודר הנאה מחברו אי מותר לפרוע חובו (1)

קדימות בירושת הבני� ומזונות הבנותקדימות בירושת הבני� ומזונות הבנותקדימות בירושת הבני� ומזונות הבנותקדימות בירושת הבני� ומזונות הבנות קח
תבע חברו כדי שמ� והודה בקנקני� לשבועה

(1) �טענו חיטי� ושעורי� והודה בשעורי

הפוסק מעות לחתנו ואינו עומד בהתחייבותו

�פסיקת הלכה כדברי חנ� ואדמו�פסיקת הלכה כדברי חנ� ואדמו�פסיקת הלכה כדברי חנ� ואדמו�פסיקת הלכה כדברי חנ� ואדמו קט
�העורר על שדה וחתו� עליה בעד או עשאה סימ

�העורר על שדה וחתו� על קיו� השטר כדיי

דייני� חותמי� על קיו� שטר אע"פ שלא קראוהו

הל& למדה"י ואבדה דר& שדהו

שטר מכר אי מוכיח ביטול שטר חוב שכנגדו קי
שטר הלואה אי מוכיח ביטול שטר חוב שכנגדו

ב'  החייבי� זל"ז אי מגבי� מזל"ז או לא

שומת בינונית לבע"ח ע"פ החייב או כל אד�

יתומי� שגבו קרקע בחוב אביה�, בע"ח גובה ממנה (3)

הנפרע מנכסי יתומי� גובה מזיבורית (1)

כפיית בני זוג זעכפיית בני זוג זעכפיית בני זוג זעכפיית בני זוג זע""""ז לשנות מקו� מגוריה�ז לשנות מקו� מגוריה�ז לשנות מקו� מגוריה�ז לשנות מקו� מגוריה�

כפיית בני זוג זעכפיית בני זוג זעכפיית בני זוג זעכפיית בני זוג זע""""ז לעלות או לרדת מאז לעלות או לרדת מאז לעלות או לרדת מאז לעלות או לרדת מא""""י וירושלי�י וירושלי�י וירושלי�י וירושלי�

עבד שברח לא"י (1)

מעות פרעו� כתובה לפי מקו� השעבוד או הגביהמעות פרעו� כתובה לפי מקו� השעבוד או הגביהמעות פרעו� כתובה לפי מקו� השעבוד או הגביהמעות פרעו� כתובה לפי מקו� השעבוד או הגביה

((((3333)))) �כתובה דאוכתובה דאוכתובה דאוכתובה דאו'  '  '  '  או דרבנ� או דרבנ� או דרבנ� או דרבנ

מעות פרעו� שט"ח

הדר בא"י לעומת הדר בחו"ל

איסור עליה לא"י (3)

ג'/ו'  השבועות שבשיר השירי� קיא
איסור גילוי או דחיקת הק'

�הדר בא"י שרוי בלא עו

איסור ירידה לחו"ל לצור& מצות יבו�

איסור מעבר דירה ממקו� של תורה למקו� שאינו

אי� תחית המתי� בחו"ל

היושב בא"י או מהל& ד"א מובטח לו שהוא ב� העוה"ב

עבד כנעני דומה לחמור (2)

המהנה ת"ח מנכסיו (5)

שבח א"י ופרותיה

פלאי הבריאה לעוה"ב

פני� שוחקות לחברו טובות מלהנות לו

החטא גור� לאובד� הטוב (2) קיב
א"י נמשלה לצבי (2)

חיבת האמוראי� לא"י

פורענות העתידה בדור משיח ב� דוד
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