
 

 

  

  

  

  

  
  

  

    למסקנא ח"יקידושין דף                            

       
           

   א"ע ח"י דף 

          

יוצאת בשנים וביובל ובמיתת האדון , אמה עבריה שלא יעדה לקידושין. א

  .אינה יוצאת אלא בגט, אבל אם יעדה. ובסימנים

שנאמר , נמכר אינו ,כפלאת ה ולא הקרן את לשלם לו ישו, מי שגנב. ב

אינו , ואין לו לשלם, וכן מי שהעיד בחבירו שגנב והוזם. ולא בכפילו' בגניבתו'

  .ולא בזממו' בגניבתו'שנאמר , נמכר

  :בגמרא נחלקו אם עבד עברי נמכר וחוזר ונמכר על ידי בית דין. ג

. אינו נמכר ונשנה, ואינו שוה כל גניבתו, אם גנב גניבה אחת -  לשיטת רבא

אפילו עמד בדין על שתיהם , ואינו שוה אלא דמי גניבה אחת, יבותגנב שתי גנ

  .נמכר וחוזר ונמכר, יחד

אינו , אם עמד בדין על שתיהם יחד, גם אם גנב שתי גניבות -  לשיטת אביי

  .נמכר בשביל כל אחת, עמד בדין שני פעמים. נמכר ונשנה

וה חמש אלף וש גנב ממנואם , גם בגניבה אחת -  נא קמא בברייתאלשיטת ת

  .נמכר וחוזר ונמכר, מאות

, אינו נמכר אפילו פעם אחת, כל גניבתואם אינו שוה  -  לשיטת רבי אליעזר

  .ולא בחצי גניבתו' בגניבתו'שנאמר 
  

  .כולו ולא חציו' ונמכר'שנאמר , אינו נמכר כלל, חמש מאות ושוה אלף גנב. ד

שטר  לכתוב לא תוכל, אמה עבריה שאין לה דמים לפדות את עצמה. ה

  יכפו ,לאביה ואם יש דמים. בעל כרחוהתחייבות לאדון כדי שיוציאנה לחירות 



 

  

  

  

, לסובר שאמה עבריה אינה נמכרת ונשנית, משום פגם משפחה אותו לפדותה

בני משפחתו של עבד את אבל אין כופין  .כי אין לחשוש שיחזור וימכרנה

   .את עצמו מכורשמא יחזור וי, עברי שיפדו אותו משום פגם משפחה
.    
  ב"ח ע"דף י 

וכן יכול . ושונה, )עבורה שמקבל קידושין(מוכר אדם את בתו לאישות . א

  .למוכרה לאישות לאחר שמכרה לשפחות

. או לשפחות אחר שפחות, ובענין מכירה לשפחות לאחר שמכרה לאישות. ב

אחר שפחות ולא לשפחות מוכרה לשפחות  -  לרבי עקיבא: נחלקו תנאים

ולא לשפחות אחר , לרבי אליעזר מוכרה לשפחות אחר אישות, תאחר אישו

ולרבי שמעון אינו מוכרה לשפחות לא לאחר אישות ולא לאחר . שפחות

רבי עקיבא ', לא ימשול למוכרה בבגדו בה'ונחלקו בפירוש הכתוב . שפחות

שהוא ' ָבגדו'רבי אליעזר דורש המסורת , שהוא לשון בגד' ִבגדו'דורש מקרא 

  .ורבי שמעון דורש המקרא והמסורת, דהלשון בגי

ולרבי אליעזר . שאין יכולים לייעדה, לתנא קמא אין מוכרין אמה לקרובים. ג

כשנתאלמנה מקידושי ( ושוין שמוכרה אלמנה לכהן גדול. מוכרה לקרובים

גרושה וחלוצה לכהן וכן , )או לסובר שמוכרה לשפחות אחר אישות, ייעוד

  .ושיןכי יש לה בהם תפיסת קיד, וטהדי

 טמאולא מ יורשהואינו , אירוסין ולא נישואין עושה יעודי ,למסקנת הגמרא. ד

  .בלא אביה נדריה פרולא מ לה
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  gmail.com@7600235: בכתובת, או כל תגובה אחרת, הערה, שגיאת כתיב, דוח לנו על תיקון טעות

: להצטרפות שלחו דואר לכתובת .ואו בחלק ממנ בסיכום זה ימוש מסחריאין לעשות ש

etrog.net.il@7600234 

 


