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  .צ �ד כתובות

  ?לגבי איזה די�, "כתובתה קיימת "�וגדל ע� אשתו , קט� שהשאו אביו

  

  לתוספת כתובה  למנה ומאתי�  

מ כ� קיימה" דע�יש לה   לרב הונא
1

אי� לה  
2

  

מ כ� קיימה" דע�יש לה   מ כ� קיימה" דע�יש לה   לרב יהודה
3

  

  

  ? שאי� מספיק נכסי� לשתיה�היכא, מי קודמת בגביית הכתובה, מי שהיה נשוי שתי נשי� ומת

  

  שניה או יורשיה  ראשונה או יורשיה  

  גובי� מה שנשאר  ה� הקודמי�  מת הוא קוד� לשתי נשיו

  גובי� מה שנשאר  גובי� מה שנשאר  מתה הראשונה ומת הוא 

  

  :כתובות ד� צ

  ?"אחת בחייו ואחת במותו" גבי כיצד מתפרשת המחלוקת דלהל�

  

  ' בני באומרי� ל' בני א, לב� ננס  
"טלו כתובת אמכ� וצאו"
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  ה נחלה צכבר קפ, עקיבא' לר
'וכו' מלפני בני הא
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 'לסתמא דגמ
  ולרב יוס�

   �במותו ' בחייו וא' א
   כתובת בני� דיכרי�ראשונהיש ל

   �במותו ' בחייו וא' א
  אי� לראשונה כתובת בני� דיכרי�

  ר דינר לחברתהאי� כתובה נעשית מות  כתובה נעשית מותר דינר לחברתה  לרבה

  

                                                           

1
 .מ שמסכי� לתנאי כתובה"ש, מזה שהמשי� לחיות עמה אחר שגדל, כלומר 
2

ועל כרח� מה שיש לה הוא רק משו� תנאי כתובה שתקנו ,  פסול הוא�השטר שנכתב בקטנות  
  .לא מהני ולכ� לא חייב לה תופסת, אכ� מה שכתב לה יותר. חכמי�

3
כ א� שהשטר כתובה שנכתב בקטנות אינו שוה "א, ל שבזה שממשי� לחיות עמה בגדלות"ס 

. מ הוא ודאי גילה בדעתו שמסכי� להשתעבד ג� בזה במה שממשי� לחיות עמה"מ, כלו�
שסברת רב ', והסבירה הגמ. על דברי רב יהודה מברייתא דאיתא להדיא שאי� לה' והקשתה הגמ

 על כל מילתא  שקאי�" כתובתה קיימת"יהודה היתה מחמת שהבי� כ� את המשנה שאמרה 
  .דכתובה

4
. אלא אנחנו ניטול את השאר בדי� כתובת בני� דיכרי�, ותצאו ולא תירשו את מה שנשאר', פי 

מאשתו הראשונה חמש ומהשניה , והיו לו עשרה בני�, מי שמת והניח מאה מנה, ודוגמא לדבר
בני� כתובת "והנה בני השניה באי� ולקוחי� כתובת אמ� שהיתה חמשי� מנה מדי� . חמש

, הא� ג� ה� יקחו את החמישי� השניי� בדי� כתוב� אמ�, והנידו� הוא על בני הראשונה". דיכרי�
או שאי� לבני הראשונה לגבות כא� ". טלו כתובת אמכ� וצאו"והיינו שאומרי� לבני השניה 

 .ובחמישי� השניי� יחלקו אותה בי� כל העשה האחי�, כתובת בני� דכרי�
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אלא בחמישי� , י הראשונה לומר לבני השניה שיטלו כתובת אמ� ויצאולא יכולי� בנ, כלומר 
 .הנשארי� חולקי� בשוה כדי� ירושה


