
י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  

  91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

  .עג �ד כתובות

  ?מה הדי�, קידשה בסת	 וכנסה סת	

  

  לעני� כתובה  לעני� גט  

צרי� לתת כתובה  צרי� לתת גט  לרב
1

  

 צריכה גט מדבריה�:לרבה  לשמואל
2

  
 צריכה גט מספק:לרבא

3
  

  אי� צרי� לתת כתובה

  

  :כתובות ד� עג

  ?זה לאובאי, באיזה אופני	 אמרינ� שנחלקו רב ושמואל בקידשה על תנאי וכנסה סת	

  

בטעות אשה אחת  
4

בטעות שתי נשי	  
5

אשה אחת כעי� שתי	  
6

  

   צריכה גט:לרב  לאביי
  אינה צריכה :לשמואל

  �����  ע צריכה גט"לכו

ע אינה צריכה"לכו  א"לרבה בהו
7

   צריכה גט:לרב  
   אינה צריכה:לשמואל

�����  

   צריכה גט:לרב  �����  ע אינה צריכה"לכו לרבה במסקנא
  כה אינה צרי:לשמואל

  

                                                           

1
 שאז � ג שקידשה על תנאי וכנסה סת� "ורב מעמיד את הסיפא של המשנה שלא צרי� לתת כתובה בכה 

 .אול� גבי כתובה לא מחל על תנאו, צריכה הימנו גט לפי שאי� עושה בעילתו בעילת זנות

2
דא� אינה , ולכ� קשה למה צריכה גט, ג שקידשה סת� וכנסה סת�"לשמואל המשנה מדברת בכה 

 וכוונת בעילתו � וג� לשיטתו אד� בועל בעילתו בעילת זנות , מ שלא תפסו הקידושי�" כתובה שצריכה
, היא משו� הקידושי� הראשוני� ואנו עומדי� את דעתו שאי� אד� מוחל בנדרי� ולכ� לא מקבלת כתובה

  .מ צריכה גט מדבריה�"ומ
3

א אי אפשר להוציא ממנו דהוא ולכ� לעני� ממונ, דמספקא ליה לתנא הא� חשיב כאילו התנה או לא 
  .אול� לגבי איסורא אזלינ� לחומרא ומצריכינ� גט.  והיא המוציאה ועליה להביא ראיה�המוחזק 

4
 שאותה �היינו המקרה הפשוט שקידשה על תנאי שאי� עליה נדרי� וכנסה סת� ונמצאו עליה נדרי�  

 .אשה שהתנה עמה היא הטעתה אותו באות� קידושי� ונישואי� עצמ�

5
ושוב קידש אשה אחרת , )ובאמת לא היו עליה נדרי�(שקידש אשה אחת על תנאי שאי� עליה נדרי� ', פי 

מ "ופה יש לחקור הא� מזה שהקפיד בראשונה ש, ונמצאו על השניה נדרי�, וכנסה סת� בלא שו� תנאי
השניה יש לומר או שכיו� שלא התנה ע� ,  הקפדהלו וג� לגבי השניה יש � שגברא קפדנא הוא גבי נדרי� 

 .ומוכ� לישאנה בכל עני� ג� א� יש עליה נדרי�, שהיא חביבה עליו

6
בזה יש , כ שוב קידשה וכנסה בסת�"ואח. ולפני שכנסה גירשה, כגו� שקידש אשה אחת על תנאי', פי 

 ל דכיו�"או י, בודאי כוונתו לקדשה ולכונסה על התנאי שאי� עליה נדרי�, לדו� דכיו� שהתנה עמה בעצמה
 .שלא התנה בפע� השניה לא

7
וזו שנמצאו , ואמרינ� ג� לרב שבעילתו על דעת הקידושי� הראשוני� שעשה בתנאי שאי� עליה נדרי� 

, אלא שהקשה עליו אביי מהסוגיא דלעיל. עליה נדרי� אי� קידושיה קידושי� ואינה צריכה הימנו גט
ממנה על שמואל שסובר שבקידשה על ' ובכל אופ� הקשתה הגמ, שהרי משנתנו מיירי בטעות אשה אחת

 ומכח זה חזר בו רבה. ע לא צריכה גט"ואי� אתה אומר שלכו, תנאי וכנסה סת� צריכה הימנו גט


