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ברור מהי מסקנת סוגיין אם יש כתובה לאלמנה מן האירוסין אף בלא לא . כתובת ארוסה( פט:)               

כתב לה כתובה.  עי' בתוס' הרי"ד בסוגיין שהביא מחלוקת גאונים בזה ופסק שיש כתובה מן האירוסין.  וכן 

 הוכיחו התוס' בקידושין )סה. ד"ה ואם( מהסוגי' דהתם.

אבל אם ארס ולא כתב לה ן כתובה לארוסה, וז"ל, "אך דעת הרמב"ם )פ"י אישות הי"א( דאי               

כתובה ומת או גרשה והיא ארוסה אין לה כלום ואפילו העיקר שלא תיקנו לה עיקר כתובה עד שתנשא או עד 

".  וכתב המ"מ שם שכן דעת הגאונים מדלא איפשיטא הבעיא בסוגיין.  ובשו"ע )אה"ע סי' נ"ה ס"ו( שיכתוב

 מ"א שהביא דעת התוס' סיים דנוהגין כסברא ראשונה.  הביא לשון הרמב"ם, ואף בר

 

כתבו תנן קטן שהשיאו אביו כתובתה קיימת שע"מ כן קיימה, ע"כ.  . חופה קודם קידושין)צ.( 

וא"ת אכתי כיון דאין מעשה קטן כלום היכי מהניא חופה שהיתה בקטנות ד"ה משתגדיל(, "יבנות פט: התוס' )

ין בגדלות וארוסה אוכלת בתרומה דבר תורה מהניא הכא חופה שהיתה בקטנות אי נמי כיון שהקידוש ...וי"ל 

וכו'".  והעיר מו"ר הגרצ"ש שליט"א )ושוב חזר מזה( דאפשר דיש משמעות בא"נ בתוס' דמהני חופה קודם 

  .קידושין

יא הבשהוכיח כן ממשנתינו, ד ואף אם אין זה כוונת התוס' מ"מ כן דעת המרדכי )קידושין סי' תרמ"ו(

עוד השיב על אחד שקדש כו' ובא מעשה לפני רש"י באחד שקדש ונמצא אחד " מעשה שבא לפני רש"י וכתב,

 מעידי קדושין קרוב או לא היה שוה פרוטה והשיב אע"פ שצריך לקדש פעם אחרת אין צריך לא כניסת חופה

ולא ברכה אחרת של אירוסין ונשואין ואע"פ שצריך לקדש פעם אחרת ונמצא שהיתה החופה קודם הקדושין 

ואמרי' פרק הכותב קטן .  מה בכך הרי קטנה שהשיאוה אחיה ואמה אין הקדושין קדושין עד שיגדלו ויבעלו

אתים כו' נמצאת חופתו שהשיאו אביו כתובתו קיימת שעל מנת כן קיימה ואמר רב הונא לא שאנו אלא מנה מ

".  וראה עוד במשנה למלך )פ"י אישות ה"ב( שדן על אי מהני חופה קודם קידושין והביא קודמת לקדושין

וכן עי' בשו"ת שער   מרמב"ן קידושין )י.( שהוכיח דמהני ושו"ת משאת בנימין )סי' צ'( שכתב דלא מהני.

 אפרים )סי' קטו( שפסק ע"פ המרדכי.

 

.  במחלוקת אי בעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה גבה, התוס' )ד"ה בעל חוב מאוחר)צ.(                

ש"מ( הביאו רשב"ם דבע"ח מאוחר עדיף מלוקח שלא תנעול דלת בפני לווין.  וכתבו התוס' דאפשר דבערכין 

בבעל חוב ואין הקדש מוציא מידי הקדש( משא"כ  –)ז:( מה שגבה גבה כי הוי הקדש )רמב"ן בשם הגאונים 

רגיל דאפשר שלהלכה מה שגבה לא גבה.  התוס' גם כתבו לחלק בין מטלטלין היכא שמה שגבה גבה לבין 

 מקרקעי )או בין מלוה ע"פ היכא דמה שגבה גבה לבין מלוה בשטר(.



כתב הרמב"ן שמ"ד מה שגבה גבה ס"ל שעבודא לאו דאורי', ורק גובין מן הלקוחות שלא תנעול                

 ת, וזה לא שייך בב' בע"ח.  ומ"ד מה שגבה לא גבה או ס"ל לא פלוג רבנן או ס"ל שעבודא דאורי'.דל

רמב"ם ערכין )פ"ג ה"א( פסק הגמ' בערכין וכתב, "הקדש מאוחר מה שגבה גבה".  ובלחם משנה                

 גבה גבה.כתב שמשמע שזה דין דוקא בהקדש.  ובפ"כ מלוה ה"ב פסק הרמב"ם שבמטלטלין מה ש

 

 פרק מי שהי' עיקר תוס' 

 )צ.( ש"מ

 )צא.( וכי תימא

 )צא:( כך, דזבנה

 )צב.( ופייסיה, אי פיקח, ראובן

 )צג.( עד שלא, ומאימת

 )צג:( הותירו, מי שהי'

 )צד.( שני. לימא

 )צד:( כתב, אמיה

 , כתבה, התם)צה.( וכי כתבה

 )צה:( ומוקמינן, וכן

 

 


