
 

 

 

 

 

 

 אלו אופני קידושין מועילים מדין ערב ומדין עבד כנעני? .1

, כמו ערב שאף שלא הגיע הנאה לידו גמר ושיעבד עצמו, כך היא משעבדת עצמה בההיא הנאה מקודשת – לך ואקדשתן מנה לפלוני אחר  .א

 שנעשה דברה.

, כמו בעבד כנעני, כשאדם אחר משחררו בכסף, קונה עצמו אע"פ שלא חסר כלום משלו, כך אדם זה מקודשת – לפלוני והתקדשי מנה הילך .ב

 קנה אותה אף שלא חסר כלום.

  .שניהם מדין מקודשת - לו אני ואקדש לפלוני מנה תן .ג

 

 שמקודשת. כיצד? פסק מר זוטרא, לך אני ואקדש מנה הילךאשה שאמרה לאיש,  .2

 כיון שרק מטלטלין נקנים אגב קרקע ולא הפוך, וכן איש לא נקנה אגב מטלטלין.אין לפרש שאגב המנה קונה אותה,  .א

 שבאותה הנאה שמקבל ממנו מקנה עצמה. חשוב באדםאלא הכוונה  .ב

 

 לפסוק גם באשה וגם בממונות?רבא פסק גם בדיני ממונות שמועיל קנין מדין ערב או מדין עבד כנעני וכו'. מדוע הוצרך  .3

 .בקידושין לחוד הו"א משום שאשה מסכימה להתקדש בכל דהו 'טב למיתב' וכו'

 ובממון לחוד הו"א משום שניתן למחילה.

 

 מה הטעם?. מקודשת אינה - לי מקודשת חצייך, מקודשת - לחציי לי התקדשי -רבא  .4

, וכיון שכוונתו לחצי אינה מקודשת כיון שהתורה אמרה 'אשה' ולא חצי לשני אנשים אינה מקודשת כיון שאשה לא ראויה להנשא –חצייך  .א

 אשה.

 מקודשת כיון שכוונתו לומר לה שאם ירצה ישא עוד אחת. –לחציי  .ב

 שכשמקדיש אבר שהנשמה תלויה בו לכולי – עולה זו של רגלה האומר מדוע שלא יפשטו הקידושין בכולה כפי שמצינו לגבי –הקשו על רבא 

 עלמא כל הבהמה עולה מדין פשטה. 

 וחזר חציה הקדיש, שותפין שני של בהמהשבאשה יש דעת אחרת שמעכבת מלהתפשט, ואדרבה דומה זה לדינו של ר' יוחנן:  –ותירצו  .ג

 וכיון שיש שותף הוא מעכב את ההתפשטות.. בה כיוצא ותמורתה, תמורה ועושה, קריבה ואינה קדושה - והקדישה ולקחה

 

 שלשה דינים למדו מדינו האחרון של ר' יוחנן?אלו  .5

 ולא סוברים כמ"ד הסובר שרק בהמה שנדחתה לאחר שחיטתה נדחתה לגמרי. – נדחים חיים בעלי .א

 אף דחוי מעיקרו נחשב דחוי, ולא רק אם היה ראוי פעם. .ב

 יש דיחוי אף בדמים, כגון בהמה זו. .ג

 

 אלו ספיקות נוספים נסתפקו בענין חציה? .6

 האם כשאמר 'חצי' פסק או שמונה והולך הוא., פרוטה בחצי וחצייך פרוטה בחצי חצייך .א

 ' האם כשאמר 'בפרוטה' פסק או שכל שדעתו לגמור באותו היום מונה והולך.בפרוטה וחצייך בפרוטה חצייךאם תכריע שמונה הוא ' .ב

ק, או שכוונתו שהקידושין יחולו מעכשיו ויגמרו ' האם למחר הפסילמחר בפרוטה וחצייך היום בפרוטה חצייךאם תכריע שמונה באותו יום, ' .ג

 למחר.

 כאן ודאי כוונתו יחד, או שנאמר שאין אשה מתקדשת לחצאין. , בפרוטה חצייך שני .ד

 האם הולכים אחר הנותן והמקבל ויש פרוטה, או שהולכים לפי המתקדשים ואין כאן., בפרוטה בני לשני בנותיך שתי .ה

 .במשיכה ופרתך בפרוטה בתך או, פרוטה בחצי ופרתך פרוטה בחצי בתךהאם כוונתו , בפרוטה ופרתך בתך .ו

 .בחזקה וקרקעך בפרוטה בתך או, פרוטה בחצי וקרקעך פרוטה בחצי בתך, האם כוונתו בפרוטה וקרקעך בתך .ז

 -המשך       ונשארו כל הספיקות בתיקו.
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 מעשה באדם שקידש אשה במעיל משי. מה פסקו לגבי הענין האם צריך שומא? .7

 לכו"ע אינם צריכים שומא. –כשאמר התקדשי לי כמות שהם  .א

 ונתנם לה ואינם שווים ודאי אינה מקודשת. -כשאמר בחמישים זוז  .ב

 לרבה אינם צריכים שומא שהרי שווים חמישים. –בחמישים ואכן היו שווים חמישים אך לא שמו אותם לפני הקידושין כשאמר  .ג

 יאה בשומא אינה גומרת בדעתה.לרב יוסף צריכים שומא כיון שאשה אינה בק

כך שווה כסף, צריך וכמו שכל כסף שוויו קצוב, , ככסף הוא הרי כסף שוהלרב יוסף ו –ללשון ב' נחלקו גם כשאמר התקדשי כמות שהם 

  להיות קצוב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )חגיגה ט("אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"  


