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  .צא �ד כתובות

  ?הא� דיני כתובת בני� דכרי� נוהגי� באופני� דלהל� למסקנא

  

  הא� בעינ� מותר דינר  הא� גובי� כתובת בני� דכרי�  

לא בעינ� מותר דינר  ג� בני ראשונה�שניה� גובי�   אחת בחייו ואחת במותו
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  בעינ� מותר דינר  שניה� גובי�  כששתי הנשי� מתו בחייו

  

  ?הא� מתקיי� די� כתובת בני� דכרי� או לא, ה מותר דינר בזמני� דלהל�מה הדי� כשלא הי
  

מרובי� ונתמעטו  
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  מועטי� ונתרבו  

יש כתובת בני� דכרי�  לרב עמר�
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  יש כתובת בני� דכרי�   

אי� כתובת בני� דכרי� :ח"י ור"לרש  יש כתובת בני� דכרי�  לרב נחמ�
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 יש כתובת בני� דכרי�:'לתוס
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  :כתובות ד� צא

ואמר , 'הבובא לטרו� ,  והיא שוה חצי מהחוב�ח וטר� אחת מה� "ובא בע, שדות' קונה שקנה ב
  ?מה הדי�, וא� לאו שקול כס� חוב� ותתסתלק, הקונה א� שוה ל� הראשונה כמו כל החוב טוב

  

כמה כותבי� בשטר  טריפא   הא� יכול לסלקו  
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לא יכול לסלקו  לרב יוס�, לרמי בר חמא
7

  החובבכל   לרבינא  

  בחצי החוב לרב עוירא  יכול לסלקו  לאביי, לרבא
  

                                                           

1
 דהרי מת �דכיו	 שלא ירש אותה אביה� , ג זו בני השניה גובי� את כתובת אמ	 כאילו היא חוב"בכה 

, "כתובה נעשית מותר לחברתה"ופריעת חוב עצמה הוא המותר דינר ולכ	 . הרי היא כגביית חוב, בחייה
ובאי� בני שתיה	 לאחר מיתת הבעל לירש ואי	 כא	 , ו וירש אות� הבעלג ששתיה	 מתו בחיי"אכ	 בכה

ומשו� דלא , בזה אמרינ	 שדוקא א� יש מותר דינר אז מתקיי� די	 כתובת בני	 דכרי	, פריעת חוב
אבל א� אי	 מותר דינר . דהרי היא מתקיימת במותר דינר, מיתעקרא נחלה דאורייתא מהאי ביתא לגמרי

 .בזה לא דני	 כתובת בני	 דכרי	,  א� יעשו די	 כתובת בני	 דכרי	�אורייתא כלל שלא מתקיימת נחלה ד

2
ושוב קוד� שחלקו , בשעת מיתה היו הנכסי� שוי� הרבה והיה מותר דינר יתר על שתי הכתובותכלומר  

כלומר שבשעת מיתה לא היה , "מועטי	 ונתרבו"וכ	 להיפ� . נפסדו הנכסי� ועכשיו אי	 מותר דינר
ו	 ויש לד. ושוב קוד� שחלקו נתרבו הנכסי� באופ	 שעתה יש מותר דינר, בנכסי� מותר דינר על הנכסי�

 .בשני מקרי� אלו הא� נקרא שיש כא	 מותר דינר לעני	 כתובת בני	 דכרי	 או לא

3
  .ליטול מהנכסי� את כתובת אמ	 הגדולה, דכבר זכו בה� בני הכתובה הגדולה 
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 דהיינו ששעת �דכש� שבמרובי	 ונתמעטו זכו בה� יורשי� , )ח"י והר"לפירש(ופירש רב נחמ	 את דבריו  
זכו בני , כ� במועטי� ונתמעטו. ני כתובה הגדולה ליטול כתובת בני	 דכרי	 שלה� וזכו ב,המיתה קובעת

  .הכתובה הקטנה בירושה שיחלוקו כול� בשוה
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  .הכוונה שג� במועטי� ונתרבו זכו בני כתובה הגדולה ויש די	 כתובת בני	 דכרי	'  וכו"כש�"ומפרשי� ד 
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שבאמיתות הוא שוה רק ' אפי(עד כל החוב ח לקחת את השדה או את הארמו	 ב"א� הסכי� הבע', פי 
סכו� איזה על ,  כדי שיחזור איתו על המוכר� ועתה כותבי� ללוקח שטר שטרפו ממנו מה שקנה , )חצי

  .או כמה שבאמת זה שוה, ח"הא� כמה שקיבל עליו הבע, כותבי� את השטר
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י אבינו יותר דינר שא� אמרו יורשי הכתובה הגדולה שלנו שוה נכס, למד זאת ממה שאמרו במשנה 
וג� כא	 אינו רשאי להעלות את המחיר של האפדנא יותר ממה ,  אינ� רשאי��ד "ממה ששמו אות� בב

שיש כס� ללוקח הוא לא ' ד שאפי"דסברת רמי בר חמא היא כמ, )ה מאי"בד(' וביארו התוס. שהיא שוה
 .שדהח לומר שהוא רוצה דוקא את ה"אלא יכול הבע, ח בכס�"יכול לסלק את הבע


