
 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

    ו למסקנא"קידושין דף מ                          
   

  

    א"ע ו"מ דף 

  

יכולה א שגם היא "וי. אביה יכול לעכב ,אביה לדעת שלא שנתקדשה קטנה. א
  .קודם שנתרצה האבולחזור מן הקידושין לעכב 

יך וצר, בין היא ובין אביה יכולים למאן, ואם פיתה אותה שלא לשם אישות. ב
 .אביה' מאן ימאן'שנאמר ואם , כמפותה קנס שלםהמפתה ל

 התקדשי לשיטת רבי שמעון אם אמר לה, המקדש את האשה בכמה תמרים. ג
 לאו ואם ,מקודשת פרוטה שוה מהן באחת יש אם ,בזו לי התקדשי זו בתמרה לי

אינה מקודשת אלא , ואפילו אם היתה אוכלת ויש לה הנאה מיד .מקודשת אינה
  .באחת מהם פרוטהאם יש 

 ואם מקודשת בכולן פרוטה שוה יש אם ,ובזו ובזו בזו ואם אמר לה התקדשי לי. ד
באחרונה שוה  אם אין, ואם היתה אוכלת ראשונה ראשונה. מקודשת אינה לאו

מעות כי , אפילו אם אחד מן הראשונים היה שוה פרוטה, אינה מקודשת, פרוטה
אבל  .המקדש במלוה אינה מקודשתו ,מלוהונעשו הראשונים , בעלמא חוזרים

 .פרוטהעל ה דעתה ופרוטה במלוה המקדשכי , כשיש פרוטה באחרונה מקודשת

   

    ב"ע ו"מ דף 

  

 תופסין קידושין שאין יודע אדםכי , חוזרים מעותה רבל, אחותו המקדש .א
  .תקבל לא שמא פקדון לשום לה אמר ולא .פקדון לשום ונתן וגמר ,באחותו

  



 

  

  

  
  

 ונתן וגמר ,באחותו תופסין קידושין שאין יודע אדם כי, מתנה מעות, אלולשמו
  .שמא תתבייש, מתנה לשוםולא אמר , מתנה לשום

 שאין יודע אדםפ ש"ואע. כהן ביד וגזל ,חלה אינו ,קמח חלתו המפריש. ב
אם שמא יטעה הכהן ש, מתנה לשם נתןאין אומרים ש, קמח חלה מפרישים

וכסבור , ויערבנה בפחות מחמש רבעים קמח, הסכים לקבל קמח הרי היא חלה
 ממקום חלה עליה שיוציא עדולא אמרו שהיא חלה ולא ֵתָאֵכל . נתקנה עיסתו

א שאין חוששין שיטעה "וי. כיון שהופרשו מכלי אחד לא ישמע לנו שמא, אחר
קנה נת ,לקבל קמחהכהן הסכים ששמאחר , רק שמא יטעה בעל הבית, הכהן

  .עיסתו

 על הנקוב מן ולפיכך אם הפריש, עציץ שאינו נקוב פטור בתרומה מן התורה. ג
 עד ֵתָאֵכל לאאבל , היא מדרבנן תרומה ,שהוא מן החיוב על הפטור, נקוב שאינו

, הנקוב על נקוב שאינוואם הפריש מ .אחר ממקום ומעשר תרומה עליה שיוציא
 תרוםול חזוראבל צריך ל, מדרבנן תרומההרי היא , שהוא מן הפטור על החיוב

  .תרומה אחרת על הנקוב

מדרבנן צריך לחזור ו. תרומה תרומתו מן התורה, היפה על הרעה מן תורםה. ד
  .ולתרום
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