קידושין דף י"ב למסקנא

דף י"ב ע"א

א  .פרוטה שאמרו חכמים  :לתנא במשנתינו הוא אחד משמונה באיסר
האיטלקי  ,כי בדינר יש שש מעה כסף  ,ובמעה יש שני פונדיונין  ,ובפונדיון יש
שני איסרין  ,ובאיסר יש שני מוסמיסים  ,ובמסמ ס יש שני קונטרונקין,
ובקונטרנק יש שתי פרוטות  ,נמצא פרוטה אחת משמנה באיסר האיטלקי .
וכשהוזלו ה איסרים  ,ועמדו ל " ב איסרים בדינר  ,היה הפרוטה אחד מששה
באיסר האיטלקי  .לרבן שמעון בן גמליאל  ,פרוטה הוא אחד מששה באיסר
האיטלקי  ,כי שלשה הדרסין למעה  ,שני הנצין להדריס  ,שנ י שמנין להנץ ,
ושתי פרוטות לשמין  ,נמצא פרוטה אחת מששה באיסר האיטלקי .
ב  .הנהנה מן ההקדש ,מביא על הנאת פרוטה שתי שקלים  ,שהם אלף וחמש
מאות ושלשים וששה פרוטות  .צא וחשוב כמה צריך להתרחק מן העבירה,
שגם על השוגג צריך כפרה גדולה כמו זו.
ד  .קידש את האשה בתמרה  ,לשמוא ל גם אם עומד כור תמרים בדינר ,
מקודשת קידושי ספק  ,שמא שוה פרוטה במדי  .ואם בא אחר וקידשה,
צריכה גט משניהם  .ולרב חסדא אין חוששים לקידושיו כלל.

דף י"ב ע"ב

א  .המקדש בדבר מה  ,ושמאוהו שאין בו שוה פרוטה  ,והעידה אשה אחת
שהיה שוה פרוטה ביום הקידושין והוזל  ,אינה נאמנת ,ואין חוששים
לקידושין .
ב  .ואם בני אדם אומרים שיש עדים במקום אחר היודעים שהיה שוה פרוטה
ביום זה  ,י " א שכל זמן שלא באו לפנינו אין חוששים להם  .ויש אומרים
שחוששים להם  ,ואסורה לאחר עד שתקבל גט.
ג  .והכל מודים בשבויה שאמרה נשביתי וטהורה אני  ,ואין עדים לפנינו
שנשבית  ,שנאמנת גם אם אומרים שיש עדים במקום אחר  ,לפי שהשבויה
מנוולת את עצמה לשבאים .
ד  .רב היה מלקה למי שמקדש אשה בשוק  ,ולמי ש מקדש בביאה  ,ועל
המקדש בלא שידוכין  ,ועל המבטל גט לאחר שמסרו ביד שלוחו  ,ועל המוסר
מודעא על גט המעושה בישראל  ,ועל המצער שליח בית דין שמזמינו לדין ,
ועל מי שיש עליו נידוי שלשים יום  ,ועל חתן הדר בבית חמותו  .ואם חמותו
חשודה ממנו  ,מלקים אותו גם אם עבר על פתח ביתה  .וי " א שלא היה מלקה
רק למקדש בביאה בלא שידוכים  ,וי " א על המקדש בביאה גם בשידוכין .
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