
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  למסקנא ד"יקידושין דף      
  

           

          

   א"ע ד"י דף         

          

אבל לא . לאשה לו ולקחה עליה שנאמר יבמה יבא, נקנית בביאה היבמה. א

  .'ויבמה'שנאמר , בכסף ושטר

 ,הנעל חלוץ בית בישראל שמו שנאמר ונקרא, יבמה קונה את עצמה בחליצה. ב

וצריך שתהא החליצה בבית דין של . ישראל לכל הותרה נעל הב שחלץ כיון

וכל . 'בישראל'שנאמר ונקרא שמו , כוכבים עובדי של דין בבית ולא, ישראל

שנאמר ', הנעל חלוץ'צריכים לענות , העומדים בבית דין כשהיבמה חולצת

  .'ונקרא שמו'

חנק בקל וחומר מאשת איש שהיא ב, היבמה קונה את עצמה במיתת היבם. ג

  .ומיתת בעלה מתיר אותה

ספר כורתה ולא דבר ', ספר כריתות'שנאמר , אשת איש אינה יוצאה בחליצה. ד

  .'הנעל' שנאמר, ויבמה אינה יוצאת בגט. אחר

, נקבע על ידי גורל ולא על ידי קריאת שם, שעיר חטאת של יום הכיפורים. ה

אבל . חטאת שהקריאת שם עו ואין ,חטאת עושה הגורל ',ועשהו חטאת'שנאמר 

  .נקבעים על ידי קריאת שם ולא על ידי גורל, קנין שיש בהם חטאת ועולה

  



 

  

  

  

אבל צריך שיהיה . ריבה נעל שנאמר נעל, חליצה כשרה בנעל של כל אדם. ו

, ולא קטן שאין חופה את רוב רגלו, ולא נעל גדול שאין יכול להלך בו, ראוי לו

  .ולא במסולים שאין לו עקב
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   ב"ע ד"י דף        

  

שפגע  וביובל ,בשש שנים את עצמו וקונה. ובשטר בכסף נקנה עברי עבד. א

 שיעבוד דמי מפדיונו אדונו לו ומגרע עצמו את שפודה, כסף ובגרעון, בתוך שש

כל ב עצמה את קונה העבריה וכן אמה. מקנתו דמי חשבון לפי ,שעברו השנים

  .ויתירה עליו שיוצאת גם בסימני נערות, אלו

   .או במיתת האדון ,ביובל עצמו את וקונה ,ברציעה נקנה הנרצע. ג

ובין , ובין כשמכר עצמו לישראל, עבד עברי נקנה בכסף בין כשנמכר לגוי. ד

  .וכן אמה עבריה. כשמכרוהו בית דין בגניבתו

ורבו מוסר לו , ונרצע, לא לששאינו נמכר א, עבד שמכרוהו בית דין בגניבתו. ה

  .ומעניקים לו, שפחה כנענית שיהו לו ולדות ממנה

אם התנה לימכר  שש על גם יתר לתנא קמא נמכר, עבד שמכר את עצמו. ו

. ואין מעניקים לו, ואין רבו מוסר לו שפחה כנענית, ואינו נרצע, לעשר שנים

ל מודים שמוכר עצמו למסקנת הגמרא הכ. דינו כמכרוהו בית דין, ולרבי אליעזר

ולתנא קמא נתמעטו ', שכיר שכיר'הוקש למכרוהו בית דין בגזירה שוה של 

  .בתורה כל דינים אלו במוכר עצמו
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