פסקי הלכה בשלחן ערוך בגביית הכתובה ,תנאי כתובה )כתובת בנים דכרים(,
ומזונות בתו
שולחן ערוך אבן העזר הלכות כתובות סימן ק
סעיף א
מדינא דגמרא הכתובה ,דהיינו עיקר כתובה ותוספת ,אינם נגבים אלא מן הקרקע .ומתקנת הגאונים
נגבים אף מן המטלטלים .וה"ה לכל תנאיה ,חוץ מכתובת בנין דכרין .לפיכך אם גבו היורשים מעות
בחובת אביהם ,גובה מהם .ומיהו רשות ביד היורשים לסלקה בקרקע( )הגהות אלפסי פ' הכותב(.
ודוקא ממטלטלי בני חרי ,אבל אם מכרם הבעל או נתנם במתנת בריא ,אינו גובה מהם .הגה :וי"א
דוקא שנתן לאחרים ,אבל אם נתן ליורשיו במתנת בריא ,אשה גובאת כתובתה מהם )הגהות מיימוני
פי"ו ומהרא"י סימן פ"ו ומהרי"ו סימן קנ"ו( ,דכל מה שנתן ליורשיו אינו אלא כירושה ,והאשה גובאת
כתובתה משם )מרדכי פרק נערה בשם מוהר"ם( .מי שצוה לתת מנכסיו לאחר מותו כך וכך ,אף על פי
שצוה כך כשהיה בריא ,אשה גובאת כתובתה משם ,דאינה אלא כמתנת שכיב מרע דגובאת כתובתה
משם .ועיין בח"ה סימן רנ"א ורנ"ב ורנ"ז .ואם מכרום יורשים אחר מותו ,גובה מהם .ועכשיו נוהגים
לכתוב בכל הכתובות ששיעבד לה כל נכסיו מקרקעי ומטלטלי מטלטלי אגב מקרקעי דקנאי' ודאקנה.
ומכל מקום לא נהגו לגבות ממטלטלין שמכר או נתן במתנת בריא ,ולא אפילו ממטלטלין שמכרו
היורשים ,מפני תקנת השוק) .וע' בח"ה סימן קי"ג .עיין לקמן סימן קי"ח אם אשה חייבת לקבור
בעלה קודם שתגבה כתובתה(.
שולחן ערוך אבן העזר הלכות כתובות סימן קיב
סעיף ז
עכשיו שכתובה נגבית אפילו ממטלטלים ,גם הבנות נזונות מהם .ואינם ניזונות אלא מבני חרי ,אבל
לא ממשעבדי ,כגון אם מכר האב או נתן האב במתנת בריא או אם הבנים אחר מיתת אביהם מכרו או
משכנו או נתנו ,אינן נזונות מהן.

שולחן ערוך אבן העזר הלכות כתובות סימן קיא
סעיף יג
טז[ כל היורש כתובת אמו שמתה בחיי אביו ,אינו טורף מנכסים משועבדים אלא מבני חורין ,ככל
היורשין) .ועיין למטה סוף הסימן(.

סעיף יד
י"א דוקא במקרקעי ,שיש שם קרקע כדי שתי הכתובות ,נהיגא כתובת בנין דכרין .אבל אם אין שם
אלא מטלטלי ,לא .ומיהו אפילו אין המותר אלא מטלטלי ,שפיר דמי .ויש מי שאומר דהאידנא
דכתבינן בכתובה דילן מטלטלי אגב מקרקעי ,גם כתובות בנין דכרין נגבית ממטלטלים ,דתנאי כתובה
ככתובה.

