
 

  עוכתובות 
 

  הבעל   לרשות   ðכðסה  אביה   בבית  ועודה   מומין  בה   היו  
  – דברי המשðה

צריך להביא  מי 
  ראיה? 

  ...  האב 
  ,  הללו   מומין   בה  היו   שמשðתארסה

  שדהו   וðסתחפה

    ...   הבעל
  ,  אלו   מומין  בה  היו   ðתארסה  שלא   שעד
  טעות   מקח  מקחו   והיה

  האשה ðאמðת   –רבן גמליאל   ר' יהושע (לא מפיה אðו חיים)  אלעזר ר' 
  כאן ðמצאו כאן היו   כאן ðמצאו כאן היו   רבא

מðה לאבא -כתובתה לאביה כ   רב אשי 
  (חזקת גופה איðה מועילה)  בידך

  מðה לי בידך-כ – תה אליה כתוב
  (חזקת גופה מועילה) 

  
הבעל צריך להביא ראיה שעד שלא תתארס היו    -ðכðסה לרשות הבעל  איתיביה אביי:  :קושי על רבא

  ;  בה מומין אלו, והיה מקחו מקח טעות 
  תתארס מש  ארס עד שלא תת   

האם אפשר לטעון  
  ? מקח טעות

  לא  כן

  ואמאי? לימא: כאן ðמצאו וכאן היו!      קושי של אביי 
  

  משðתארסה, משום דאיכא למימר:      תירוץ רבא 
חזקה אין אדם שותה בכוס אא"כ  

  א.בודקו, והאי ראה וðיפייס הו 
  יכול לטעון מקח טעות) (ולכן לא 

    אי הכי, עד שלא תתארס ðמי!  קושי ðגד התירוץ 
אלא אמריðן חזקה אין אדם  

  מיפייס במומין,  

  הכא ðמי חזקה אין אדם מיפייס במומין! 
(ולכן כðראה לא ידע ויכול לטעון מקח  

  טעות) 
  

  הגוף  העמד  תתארס שלא עד  רבא תירוץ 
  למימר איכא לא חזקתו על

עידים שהיה לה  (כי עדים מ 
  מום לפðי האירוסין)  

  ?  איכא מאי
  שותה אדם דאין חזקה .1

,  בודקו כן אם אלא בכוס
    ?!הוא וðיפייס  ראה והאי

  ,  אדרבה
  מיפייס אדם אין חזקה .1

 ,  במומין
  . חזקתו  על  ממון והעמד

אלא משðתארסה, משום דאיכא תרתי:  
  חזקה העמד הגוף על חזקתו,   . 1
וחזקה אין אדם שותה בכוס אא"כ   . 2

  בודקו, והאי ראה וðיפייס הוא, 
  מאי אמרת?  

  הויחזקה אין אדם מיפייס במומין,  .1
  תרתי במקום וחדא, תרתי במקום חדא

  !! אמריðן לא

  
  לבא   הראויין  במומין ,  מ " ר   מודה: אשי  לרב  אויא דרב בריה אחא רב איתיביה  :על רב אשי קושי
  !  הוא בידך לי  מðה? ואמאי; ראיה   להביא  האב   שעל  -   אביה  מבית   עמה

  .  ביתירת  - עסקיðן במאי הכא :תירוץ
  ?  מייתי ראיה מאי, יתירת :קושי על התירוץ

  .  הוא  וðיפייס  דראה ראיה  :תירוץ
  

  ולא, הפרה  את החמור   בעל  ומשך, בחמור פרה המחליף : שמואל אמר יהודה  ר"א ואל:דברי שמ
  חמורו  שהיה  ראיה להביא  החמור בעל על,  החמור  שמת עד החמור  את למשוך הפרה בעל הספיק

  .  כלה תוðא ותðא פרה משיכת  בשעת קיים
  
  

      את הפרה  משך בעל החמור                מור חמת 
  

        ** אין מקח 
  
  
  

    מורחמת       את הפרה  משך בעל החמור
  

  קח ** יש מ
  
  



 

  ? כלה הי ל:בירור דברי שמוא
  שמואל   הדין במשðה   

התם מייתי אב ראיה    כלה בבית אביה  -רישא 
  ומפיק 

מייתי בעל החמור ראיה הכא 
  ומוקים! 

בעל מייתי ראיה ומרע ליה    בבית חמיה כלה  –סיפא 
  לחזקיה דאב 

בעל החמור מייתי ראיה ומוקים  
  חזקיה בידיה! 

בר יצחק:  אמר רב ðחמן 
כלה בבית אביה  

  ולקדושין

  התם מייתי אב ראיה
  וקים ומ

  מייתי בעל החמור ראיה ומוקים

  
  
  

  רמי בר יחזקאל בשם שמואל  רב יהודה בשם שמואל   
בעל החמור חייב להביא ראיה כדי    מחליף פרה בחמור

  לקיים את הפרה ברשותו 
כל מי שðולד הספק ברשותו עליו  

  הראייה (בעל הפרה) 
האב חייב להביא ראיה     -לרישא  השוואה לכלה 

ן  י כדי לקיים את כסף הקידוש
  ברשותו 

ברשות האב,  –לשðי חלקי המשðה 
האב חייב, ברשות הבעל, הבעל  

  חייב 
  – קושי מטריפה

גלד פי  הולא 
  המכה

 –המוציא מחבירו עליו הראיה 
אם העביר כסף  – ותלוי בðסיבות 

  או לא 
ואמאי? בעל בהמה לייתי ראיה  

שבכלל היה  (כי לא ברור  וðוקים!
  מכר)

 –המוציא מחבירו עליו הראיה 
אם העביר כסף  – ותלוי בðסיבות 

  או לא 

מדובר במקרה שטבח לא מסר כסף    תירוץ
  מהבעל הבהולכן המוציא הוא 

  –מדובר במקרה שטבח העביר כסף 
  ולכן המוציא הוא הטבח 

  


