
  מדכתובות 
 -  ונתארמלה השיאה, וגרשה השיאה; שלו כתובתה -  ונתארמלה אירסה, וגרשה בתו את המארס. 'מתני

 . בה רשות לאביה אין משהשיאה) אם: (לו אמרו, אב של הראשונה: אומר יהודה' ר; שלה כתובתה
 

 תו -  זמני תרי נתארמלה אבל, ונתארמלה השיאה, וגרשה דהשיאה טעמא: פסיקה שנלמדת מהמשנה
 . חזקה הויא זמני בתרי: דאמר, כרבי תנא לן סתים קא אורחיה ואגב, לאינסובי חזיא לא
 
  . אב של הראשונה: אומר יהודה רבי

  ? יהודה דרבי ט"מ: שאלה
  . האב בהן זכה אירוסין ומשעת הואיל: תרוייהו דאמרי יוסף ורב רבה :תשובה

       בתו את במארס, יהודה רבי ומודה, אב של הראשונה: אומר יהודה רבי, רבא מתיב :קושי    
     ומשעת הואיל: לימא נ"ה? אמאי; בה רשות לאביה שאין, נשאת כ"ואח ובגרה קטנה כשהיא  
  ! האב בהן זכה אירוסין  

  . נכתבין וברשותו הואיל: תרוייהו דאמרי יוסף ורב רבה, אתמר הכי אתמר אי אלא :2תשובה גירסה 
  

משעת אירוסין או ?  מתי משתעבדים הנכסים של הבעל? גביא מאימת ומיגבא: עוד שאלה בנושא
  ?משעת כתיבת הכתובה

  
  רב אסי  רב הונא

  הנשואין מן זה ואחד זה אחד  הנשואין מן ותוספת, האירוסין מן מאתים מנה
 של אחת, כתובות שתי עליו הוציאה: והאתמר? הכי הונא רב אמר ומי: קושי על שיטת רב הונא

 -  מאות שלש, ראשון מזמן גובה - מאתים לגבות באתה: הונא רב ואמר, מאות שלש של ואחת מאתים
  ! שני מזמן ומאה ראשון מזמן מאתים תיגבי, איתא ואם; שני מזמן גובה

  2כתובה   1ובה כת  
  300  200  סכום ה

  סיון  ניסן  תאריך
  גובה מסיון, 300אם באת לגבות   גובה מניסן, 200באת לגבות אם   רב הונא

שאלת 
  הגמרא

זמן (סיון  מ 100ו )שזה מזמן האירוסין( מניסן 200למה לא ניתן לה , 300אם היא גובה 
  )כתיבת הכתובה

 דחיית הקושי
ובכך הבנת 

 דברי רב הונא

 – 500ולכן למה לא תגבה טל את הראשונה במהכתובה השנייה לא , לפי הבנה זו
זה בגלל שהוא לא כתב את  500הסיבה שלא גובים ? 500זה תוספת ל 300שהבהבנה 

את מוחלת על השיעבוד הראשון , 300זה בלשון תוספת ולכן ברור שכוונתו שאם תגבי 
  .  200אז רק תגבי , אואם ל

  
 - זה אחר בזה היוצאין שטרות שני: נחמן רב דאמר, נחמן דרב פליגא, לימא: הצעה בשיטת רב הונא

  ! הראשון את שני ביטל
 לתוספת -  דיקלא ביה אוסיף דאי, נ"ר ומודה: פפא רב אמר, עלה איתמר מי לאו :דחיית ההצעה    
  . מידי לה אוסיף הא נמי הכא? כתביה    

  
 שני ביטל -  זה אחר בזה היוצאין שטרות שני: נחמן רב אמר, גופא: לפי הבנת רב פפא דברי רב נחמן

  . כתביה לתוספת - דיקלא ביה אוסיף דאי, נחמן רב ומודה: פפא רב אמר. הראשון את
  , פשיטא :דיון בדבריו    

  ?האם מבטל הראשון את השני ולמה  שטר שני  שטר ראשון
  מצרא דבר דינא משום, ליה דכתב הוא כחו ליפות - כן   מתנהב  במכר
  כן דכתב הוא חוב דבעל דינא משום - כן   במכר  במתנה
  הראשון את שני ביטל  מכר  מכר

  , ליה אודי אודויי אימר: אמר רפרם
   לשיעבודיה אחליה אחולי אימר: אמר אחא רב
  ולטסקא, פירי ולשלומי, סהדי אורועי: בינייהו איכא? בינייהו מאי

  מתנה  מתנה

  : בשעבוד בכתובה ממתיפסיקות הלכה 
; הנישואין מן ותוספת, האירוסין מן מאתים מנה: ש"בר א"ר משום שמואל אמר יהודה רב דאמר
  . הנישואין מן זה ואחד זה אחד: א"וחכ

 . הנישואין מן זה ואחד זה אחד: והלכתא
  
 
  
  



  כב פרק דברים
 :ּוְׂשֵנָאּה ֵאֶליהָ  ּוָבא ִאָּׁשה ִאיׁש ִיַּקח ִּכי) יג(
ת ָלּה ְוָׂשם) יד( א ֵאֶליהָ  ָוֶאְקַרב ָלַקְחִּתי ַהֹּזאת ָהִאָּׁשה ֶאת ְוָאַמר ָרע ֵׁשם ָעֶליהָ  ְוהֹוִצא ְּדָבִרים ֲעִלי  ְו

 :ְּבתּוִלים ָלּה ָמָצאִתי
 :ַהָּׁשְעָרה ָהִעיר ִזְקֵני ֶאל ַהַּנֲעָר  ְּבתּוֵלי ֶאת ְוהֹוִציאּו ְוִאָּמּה ַהַּנֲעָר  ֲאִבי ְוָלַקח) טו(
 :ַוִּיְׂשָנֶאהָ  ְלִאָּׁשה ַהֶּזה ָלִאיׁש ָנַתִּתי ִּבִּתי ֶאת ַהְּזֵקִנים ֶאל ַהַּנֲעָר  ֲאִבי ְוָאַמר) טז(
ת ָׂשם הּוא ְוִהֵּנה) זי(  ִלְפֵני ַהִּׂשְמָלה ּוָפְרׂשּו ִבִּתי ְּבתּוֵלי ְוֵאֶּלה ְּבתּוִלים ְלִבְּת ָמָצאִתי א ֵלאֹמר ְּדָבִרים ֲעִלי

 :ָהִעיר ִזְקֵני
 :ֹאתוֹ  ְוִיְּסרּו ָהִאיׁש ֶאת ַהִהוא ָהִעיר ִזְקֵני ְוָלְקחּו) יח(
 א ְלִאָּׁשה ִתְהֶיה ְולוֹ  ִיְׂשָרֵאל ְּבתּוַלת ַעל ָרע ֵׁשם הֹוִציא ִּכי ַהַּנֲעָרה ַלֲאִבי ְוָנְתנּו ֶכֶסף ֵמָאה ֹאתוֹ  ְוָעְנׁשּו) יט(

 : ָיָמיו ָּכל ְלַׁשְּלָחּה יּוַכל
 :ַלַּנֲעָר  ְבתּוִלים ִנְמְצאּו א ַהֶּזה ַהָּדָבר ָהָיה ֱאֶמת ְוִאם) כ(
 ְּבִיְׂשָרֵאל ְנָבָלה ָעְׂשָתה ִּכי ָוֵמָתה ָּבֲאָבִנים ִעיָרּה ַאְנֵׁשי ּוְסָקלּוהָ  ָאִביהָ  ֵּבית ֶּפַתח ֶאל ַהַּנֲעָר  ֶאת ְוהֹוִציאּו) כא(

  : ִמִּקְרֶּב ָהָרע ּוִבַעְרָּת  ָאִביהָ  ֵּבית ִלְזנֹות
  


