
 :כתובות

טענת 
  בתולים

  בתולה נשאת ליו� הרביעי  ב  א  
  אונס בגיטין

  ז"זמ� נשואי בתולה בזה  ג    

  אבלות חתן וכלה  ד    
  כלה שפרסה נדה

  זמ� נשואי אלמנה  ה    
  בעילת בתולה בשבת

    ו    

  ברכת חתני� וברכת אירוסי�  ז    

  ברכות' ז  ח    
  ברכת אבלים

טענת בתולי� לאוסרה עליו   ט    
  ולהפסידה כתובתה

  או מדברי סופרי�' כתובה מדאו  י    
  כתובת אלמנה וגרושה מאירוסי�

  שבויה ושפחה, כתובת גיורת  יא    
  מוכת ע� שלא הכיר בה

  מנהג יהודה להתייחד ע� ארוסה  יב    
  משארסתני נאנסתי

  מוכת ע� אני  יג    
  ראוה מדברת או מעוברת

  אלמנת עיסה  יד    
  תרי רובי ליוחסי�

  קבוע ופריש  טו    

  בתולה נשאתני והבעל מכחיש  טז  ב  

  כיצד מרקדי� לפני הכלה  יז    

הפה שאסר 
  הוא

  התירשהפה 

  יח    

ת
ם שטרו

קיו
  

  פסולי� היינו, קטני�, אנוסי�

  מודה בשטר שכתבו  יט    
  אמנה ומודעא היו דברינו

  עדות מהכתב  כ    
  פ עדיו"קיום שטר ע

  יום שטרצירוף עד ודיין לק  כא    
  עד נעשה דיין

  כב    

שבויה
  

  נשביתי וטהורה אני
  ה"א הוא הפש"המקור להפש

  עדות אשה על רעותה  כג    
  א"פ ע"יחוס לכהונה ע

יחוס לכהונה מתרומה או   כד    
  נשיאת כפי�

    כה    

  �"אשה שנחבשה בידי עכו  כו    

  עיר שכבשוה כרכו�  כז    
  הכשרי� להעיד על שבויה

  מה שראו בקטנ�עדות   כח    

  

, אונס
, מפתה
  ומוציא
  שם רע

  נערות שיש לה� קנס  כט  ג  

  ל    

מינה
ה 

ה בדרב
ם לי

קי
  לא      

  לב    

  לג    

  לד    

  לה    

  קנס בממאנת ואילונית  לו    
  נערות שאי� לה� קנס

  חודשי הבחנה' המתנה ג  לז    
  מקור די� קי� ליה בדרבה מיניה

  ה ונתגרשהקנס בנתארס  לח    
  מתה אחר שנאנסה

  תשלומי אונס ומפתה  לט    
  מיאו� מלשאת אנוסה ומפותה

  בושת ופג� באונס ומפתה  מ    
  נערה ובוגרת, קנס בקטנה

  מודה בקנס פטור  מא    
  חצי נזק בשור תם

  קנס אונס ומפתה לאביה  מב  ד  

  מעשה ידי בת הניזונת מאחי�  מג    
  אב זכאי בכתובת בתו

  א ש� רעמוצי  מד    

  נערה מאורסה שזינתה בסקילה  מה    
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כתובה 
  ותנאיה

  זכויות אב בבתו ובעל באשתו  מו    

  נדונית בתו מאורסה שמתה  מז    
  כסות ועונה, שאר

  חובת בעל בקבורת אשתו  מח    
  י שלוחי�"מסירה לחופה ע

  חובת אב לזו� בניו ובנותיו  מט    
  תקנות אושא

  ת"חינוך ילדיו לת  נ    
  גביה למזונות ונדוניא ממטלטלי�

  אחריות נכסיו לכתובה  נא    
  חובת בעל בפרקונה ורפואתה

  כתובת בני� דכרי�  נב    

  כתובת בנ� נוקב�  נג    

  מזונות ודיור אלמנה  נד    
  בחירה בי� מזונות לכתובה 

  עיקר ותוספת כתובה  נה  ה  
  כתובה לארוסה

  י תנאי"פוחת מעיקר כתובה ע  נו    

  אבדה כתובתה  נז    
  הגיע זמ� ולא נשאו

  אכילת ארוסה בתרומה  נח    
  איני ניזונת ואיני עושה

  הקדיש מעשה ידי אשתו  נט    
  מלאכות שאשה עושה לבעלה

  חובת אשה להניק בנה  ס    

  עולה עמו ואינה יורדת  סא    
  המדיר אשתו מתשמיש

  ח"עונת ת  סב    
  כלבא שבוע ע ובת"ר

  מורדת ומורד  סג    
  טענת מאיס עלי

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

  חובת אב לזו� ילדיו עד גיל שש  סה    

זכות בעל במציאה ומעשה   סו  ו  
  ידי אשתו

  שיעור נדוניא לבתו  סז    
  די מחסורו אשר יחסר לו

  זכות בת לנדוניא בנכסי אביה  סח    

  השליש מעות לנדונית בתו  סט    

  המדיר אשתו מליהנות לו  ע  ז  
  צאי מעשה ידי' במזונותי'

  הדיר אשתו מלטעו� פרי  עא    
  משתה/הדיר אשתו מבית אבל

  עוברת על דת משה ויהודית  עב    
  תנאי שאי� עליה נדרי� ומומי�

  טעות/ביאה אחר קידושי תנאי  עג    

  התירה נדריה או נתרפאה  עד    

  מומי� הפוסלי� באשה  עה    
  נמצאו בה מומי� ואי� ידוע מתי

  כאן נמצאו כאן היו  עו    

  בעל שנולדו בו מומי�  עז    
  אלו שכופי� אות� להוציא

  

כתובה 
  ותנאיה

  אשה שמכרה בנכסי מלוג  עח  ח  
  שטר מברחת

  זכות בעל בפירות נכסי מלוג  עט    
  הוציא על נכסי אשתו ולא אכל

  סי מלוג לפירותבעל שמכר נכ  פ    
  שומרת יב� שנפלו לה נכסי�

  לא נתנה כתובה לגבות מחיי�  פא    
  יב� שמכר בנכסי אחיו המת

אחריות כל נכסי בעל   פב    
  לכתובת אשתו

  די� ודברי� אי� לי בנכסי'  פג  ט  
  ירושת בעל את אשתו

  ח ויורשי�"בע, קדימות אשה  פד    
  תפיסה מחיי� ולאחר מיתה

  ינהוסיטראי נ  פה    
  שודא דדייני

  ח במעות"פריעת בע  פו    
  השבעת בעל את אשתו

  הנפרעות כתובת� בשבועה  פז    

    פח    

  גבית כתובה בגט ובכתובה  פט    

  כתובת בני� דכרי�  צ  י  

  מותר דינר לכתובת בני� דכרי�  צא    

  גבית חוב ממשועבדי�  צב    

  נשי� וכתובותיה� שונות' ג  צג    
  גבית כתובהקדימות שעות ל

  'שטרות היוצאי� ביו� א' ב  צד    

  נחת רוח עשיתי לבעלי  צה    

  מזונות אלמנה ומעשה ידיה  צויא  

  אלמנה המוכרת למזונותיה  צז    
  מכרה מקצת כתובתה למזונות

  מכרה למזונותיה וטעתה  צח    
  שליח שטעה

  ד שמכרו וטעו"ב  צט    

, שניה, תנאי כתובה לממאנת  ק    
  ואיסורי לאוי� אילונית

  בלאות  קא    
  היוצאות בלא כתובה

  הפוסק לזו� בת אשתו  קביב  
  חייב אני ל' מנה בשטר

  מדור אלמנה בבית בעלה  קג    
  פטירתו של רבי

אלמנה ששהתה מלתבוע   קד    
  ה שני�"כתובתה כ

  שוחד ממון ודברים  קה  יג  

  אליהו רבה וזוטא  קו    
  כלי שרת ממה היו נעשין

  י"מזונות אשה שבעלה במדה  קז    
  י"המפרנס אשת חברו שבמדה

  בני� ובנות בנכסי� מועטי�  קח    
  פסק לחתנו ופשט לו הרגל

  עורר על שדה וחתום כעד  קט    
  י ואבדה דרך שדהו"הלך למדה

  ח זה על זה"שט' ב  קי    
  י ואי� מוציאי�"מעלי� לא

  השבועות' ג  קיא    
  י"שבח א

  י נמשלה לצבי"א  קיב    

 


