
  צאכתובות 
  במותו ואחת בחייו אחת מתו
  אומר עקיבא' ר  אומר ננס בן  
 השניה לבני לומר הראשונה בני יכולין  

 אמכם כתובת טלו, אתם חוב בעלת בני
   וצאו

  )יכולים לגבות כתובת בנין דכרין(

 הראשונה בני מלפני נחלה קפצה כבר
  השניה בני לפני ונפלה

  
  )יכולים לגבות כתובת בנין דכריןאין (

 להן יש -  במותו ואחת בחייו אחת  הבנה ראשונה
  דכרין בנין כתובת

 להן אין -  במותו ואחת בחייו אחת
  דכרין בנין כתובת

 -  חכמים מבית רב
 אחת, עלמא דכולי
 ואחת בחייו
 להן יש -  במותו
  דכרין בנין כתובת

 והוא לחברתה מותר נעשית כתובה
  חוב לבעל הדין

 והוא לחברתה מותר נעשית כתובה אין
  חוב לבעל הדין

 דכולי -רבה 
 בחייו אחת, עלמא
 יש -  במותו ואחת
 בנין כתובת להן

 - חוב בעלו - דכרין
 לא עלמא כולי
  מותר דהוי פליגי

  לחברתה מותר נעשית כתובה אין  לחברתה מותר נעשית כתובה

כמו  – יוסף רב
מחלקות תנאים 

מסכים עם ( אחרת
  )ההבנה הראשונה

 את נשא, ומתה הראשונה את נשא
 זו של בניה באין, הוא ומת השניה
  אמן כתובת ונוטלין מיתה לאחר

 נוטלין אלו -  דינר מותר יש אם: אומר ש"ר
 ואם, אמן כתובת נוטלין ואלו אמן כתובת
  בשוה חולקין -  לאו

  
  
 את נשא, ומתה הראשונה את נשא  

 זו של בניה באין, הוא ומת השניה
  אמן כתובת ונוטלין מיתה לאחר

 נוטלין אלו -  דינר מותר יש אם: אומר ש"ר
 ואם, אמן כתובת נוטלין ואלו אמן כתובת
  בשוה חולקין -  לאו

 הבנת המחלוקת
  לפי רב יוסף

  כתובת בנין דכרין יש  כתובת בנין דכרין אין

בנת המחלוקת ה
לפי הגמרא 

שדוחה דברי רב 
 אחת ע"דכ - יוסף 
 ואחת בחייו
 להן יש -  במותו
  דכרין בנין כתובת

   מטלטלי אפילו  לא מטלטלי, אין מקרקעי
, והתנן? הכי אמרת מצית ומי: קושי

 להם שאין נכסים שם יש' אפי: אומר ש"ר
 נכסים שם שיהא עד, כלום אינן -  אחריות
 !דינר כתובות' ב על יתר אחריות להן שיש

  ממשעבדי' אפי  לא ממשעבדי, אין חורין מבני  הצעה אחרת
 שם יש אם: אומר ש"ר, הכי אי: קושי
 דינר מותר שם שיש כיון, דינר מותר
  !ליה מיבעי

  . מדינר פחות אפילו  לא מדינר פחות אין דינר  עוד הצעה
 תימא וכי! קאמר דינר ש"ר והא: קושי
  !קאמר דינר נמי' דמתני ק"ת, איפוך

  מטלטלי אפילו .1  למסקנה
  ממשעבדי' אפי .2

  

 לא מטלטלי, אין מקרקעי .1
  לא ממשעבדי, אין חורין מבני .2

 


