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  .פא �ד כתובות

  ?והא	 שטר העומד להגבות כגבוי דמי, הא	 ניתנה כתובה להגבות מחיי	

  

  הא	 שטר העומד להגבות כגבוי דמי הא	 ניתנה כתובה להגבות מחיי	  

 וספק סוטה שמת בעלה גובה�ניתנה להגבות   דדורשי� מדרש כתובה�לא ניתנה  לבית שמאי
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   וספק סוטה אינה גובה�לא נתנה להגבות  ובה דלא דורשי� מדרש כת�ניתנה  לבית הלל

  

  :כתובות ד� פא

מה הדי� ביב	 שרצה ,  כיו� שלא כתב לה דקנאי ודקנינא�יב	 אינו רשאי למכור בנכסי אחיו 
  ?והקנה לו היב	 בקני� חציי	,  כדי שיחלוק עמו בנכסי	�לייב	 ורצה אחיו לפוסלה בגט 

  

  ומה הטע	  מה הדי�   

לפי שאסור למכור בנכסי�  לא קנה אחיו  א בר פפיחנינ' ר, לרב יוס�
2

  

 אסור למכור לכתחילה אבל בדיעבד מכור  קנה אחיו ר נחומי"ורב מניומי ב, לאביי

  

                                                           

1
 � אח אני יורש "יאמר , דמדוע אנחנו מחייבי� את היב� לקבור את השומרת יב�, רבא הקשה 

 דאת � למה אתחייב בכתובה דכיו� שלא ירשתי את הכתובה ממנה', פי, "אשתו אי� אני קובר
נ דא� את אחיו הוא יורש הרי הוא עומד "שבאי� עליו ממ, וענה לו אביי. הכתובה ירשתי מאחי

יצטר� לתת את , וא� לא יקבור אותה. תחתיו ויצטר� לקבור את אשתו כמו שאחיו היה צרי�
, וחזר רבא והקשה.  כשלא קובר אינו זכאי בכתובה�דכיו� שהכתובה היא תחת הירושה , כתובתה

ואי� , וכיו� שכ� לא נחשב שיש ליב� חוב כתובה כלל" לא ניתנה כתובה להגבות מחיי�"הרי 
לא ניתנה "דכלל זה ד, ועל זה ענה לו אביי. אפשר לומר שא� לא יקבור יצטר� לשל� כתובה

 שטר העומד"ש עצמ� סוברי� ש"וב, )ה חולקי�"וב(ש אומרי� אותו "ב" כתובה להגבות מחיי�
וא� , ולכ� חייב היב� לקבור אותה, וג� כא� הכתובה נחשבת כעומדת להגבות" להגבות כגבוי דמי

 .לא יקבור אותה יצטר� לשל� לה כתובתה
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ל כחכמי� דאי� מטלטלי� משתעבדי� לכתובה "וזה דוקא במקרקעי אבל במטלטלי� כיו� דקיי 
  .לכ� יכול למכור


