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  .נה �ד כתובות

  ?מה ה� המחלוקות שנזכרו בסוגיא בי� בני פומבדיתא לבני מתא חסיא

  

   בני מתא חסיא  בני פומבדיתא  

לגבות כתובת בני� דכרי� ממשועבדי�
1

  גובה   וכ� הלכה�אינה גובה  

  ייחד הבעל לכתובתה מטלטלי 
ואינ� בעי� �

2
  

 גובה מנכסי� אחרי� בלא שבועה
   וכ� הלכה� 

  הגובה בשבוע

   �ייחד הבעל לכתובתה קרקע 
במיצר אחד
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  גובה קרקע זו בלא שבועה 

   וכ� הלכה�
  גובה בשבועה

 אמר לעדי� כתבו וחתמו שטר מתנה 
על קרקע ולא קנו ממנו
4

  
  צרי� להמל�   לא צרי� להמל� בו שוב

   וכ� הלכה�

  

  :כתובות ד� נה

  ?מה דינה, ) בקני� סודרשהקנה הנות� למקבל את המתנה(מתנת שכיב מרע שכתוב בה קני� 

  

  הא� היא כמתנת שכיב מרע  הא� היא כמתנת בריא  

 בסודר מהנימעותוא� הקנה , כ�  וא� הבריא הנות� לא חוזר, כ�   קנה�לרב 
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דאי� שטר לאחר מיתה, לא   לא קנה�לשמואל 
6

דכיו� שכתב שטר, לא  
7

  

  

                                                           

1
ר� גובה האשה כתובתה וא� מכ, הדי� הוא שכל נכסיו של הבעל משועבדי� לכתובת אשתו 

, שהכניסה לו בה לדוגמא מאה מנה ומכר ומנכסיו, ויש לדו� גבי כתובת בני� דכרי�. מהלקוחות
 .הא� בניה גובי� כמו שהיא היתה גובה או לא

2
דאי� לנו לחוש , ע גובה את המטלטלי� האלו בלא שבועה"אכ� א� היו המטלטלי� בעי� לכו 

  .ייחד לה את אלו וה� עדיי� בעי�שמא נת� לה מטלטלי� אחרי� מאחר ש
3

, א� היה מיחד לה את הקרקע בארבע גבולותיה בזה פשוט שגובה האשה ממנה בלא שבועה 
דאי� לנו לחוש שייחד לה מטלטלי� אחרי� דכיו� שייחד קרקע זו מכל הכיווני� גמר בדעתו לתת 

 לה דוקא קרקע זו
4

להמל� ולשאול אותו שוב הא� לכתוב אכ� א� היו קוני� ממנו בקני� סודר ודאי לא צרי�  
אבל כשלא קנו ממנו שהוא יכול לחזור בו ,  כיו� שסת� קני� לכתיבה עומד�ולמסור את השטר 

 .בזה נחלקו הא� צרי� לחזור ולהמל� בו, ממה ששלח אות�
5

, דהג� שקני� סודר לא מהני אלא או לקרקעות או למטלטלי אבל אי אפשר להקנות מעות בסודר 
א� שבסת� קני� , מהני" הלואתי לפלוני"ולכ� א� אמר , יש ג� כח של מתנת שכיב מרעמ כא� "מ

 .סודר לא מועיל
6

שמא , מ כיו� שהוא ג� שכיב מרע"מ, כלומר הג� שהיה כא� מתנת בריא מחמת הקני� והשטר 
דשכיב מרע אינו מקנה כלו� מחיי� אלא . אי� כוונתו להקנות אלא בשטר ואי� שטר לאחר מיתה

 . מיתהלאחר
7

ולכ� לא מועיל , וכיו� דכתב שטר שמא לא נתכוו� להקנות במתנת שכיב מרע אלא במתנת בריא 
 .לו לקנות אחר מיתה מכח דברי שכיב מרע


