
 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

    למסקנא ז"קידושין דף מ                          
   

  

    א"ע ז"מ דף 

  

ונתן לה אחת , התקדשי לי באלו: ואמר לה, קידש את האשה בכמה תמרים. א
כי משעה , ואין זה מלוה .יש בכולם שוה פרוטה מקודשתאם , אחת והיתה אוכלת

אבל אם אמר לה . ה אכלהלָ שֶ מִ ו, קידושין בתורת לה הקנה הדיבור שנגמר
אם אין באחרונה שוה פרוטה אינה מקודשת , התקדשי לי בזו ובזו והיתה אוכלת

   .).מולמעלה כמו שנתבאר (

הרי ', בזו בזו'אמר ובין אם , 'בזו ובזו'לה התקדשי לי אמר אם רבי בין לדעת . ב
לם יחד פ שיש בכו"אע אינה מקודשת ,אחד מהם שוה פרוטהואם אין ב, זה כפרט

   .שוה פרוטה

וכן אם . ניתנה להוצאהכי , אפילו ישנה בעין מקודשת אינה במלוה המקדש. ג
  .לא קנה, מכר לו קרקע שנקנה בכסף על ידי מלוה

, ינה מקודשתא שא"י ,דינר חסר מנה ונמצא ,במנה לי התקדשי לה אמר. ד
והכל . שאין לה בושה לתבוע אותו, א שמקודשת"וי. שהיא בושה לתבוע אותו

שאינה מתביישת לתבוע , מודים שאם לא נתן לה אלא דינר מקודשת וישלים
  .אותו תשעים ותשעה

   

    ב"ע ז"מ דף 

  

  

 או שנגנב ומצאתו והלכה ,בידך לי שיש בפקדון לי התקדשי לאשה האומר. א
  .מקודשת אינה לאו ואם ,מקודשת פרוטה שוה הימנו נשתייר אם ,שאבד



 

  

  

  
  

כי , גם אם נשתייר ממנה פרוטה מקודשתאינה  נא קמאלת, במלוההמקדש . ב
, חזרהבין לענין אונסין ובין לענין הם ברשות הלוה  והמעות, להוצאה ניתנה

אם נשתייר ממנה שוה פרוטה  ,אלעזר בן שמעון רביול .לחזורשהמלוה אינו יכול 
היא אבל לענין אונסים (. חזרהשהיא עדיין ברשות בעלים לענין , מקודשת

  .)ברשות לוה

 לא, לחזור בואין המשאיל יכול ו קנאו בו ביקע אם, מחבירו רדוםק השואל. ג
אונסים חייב גם באבל . לפי שהיא חוזרת בעיניה, יכול הבעלים לחזור בו בו ביקע

  .ביקע בוקודם ש

לרבי מאיר מקודשת , לו יםחייב שאחריםהמקדש את האשה בשטר חוב . ד
  :ומה טעמם ,ארו בגמרא כמה דרכים באיזה אופן נחלקוונתב. ולחכמים לא

לרבי מאיר אותיות , עליו מסר לה השטר בידה ולא כתב לה שטר אחרש) א
השטר  את שמסר לה) ב .ולחכמים לא קנה עד שיכתוב וימסור, נקנות במסירה

', קני לך איהו וכל שעבודיה'לא כתב בו אבל , עליו אחר כתב לה שטרגם ו
שכתב לה גם קני לך ) ג. ולחכמים צריך, ומקודשת אין צריך לכתבולרבי מאיר ש

ולא סמכה , ולחכמים אינה מקודשת כי המוכר שטר חוב יכול למחול', איהו וכו
, הכל מודים שיכול למחול) ד. ולרבי מאיר אינו יכול למחול. האשה דעתה עליו

, כשהיא תפסידולרבי מאיר סמכה דעתה על בעלה שלא ימחול לאחרים 
  .ולחכמים לא סמכה דעתה

 ואמר לה כן במעמד, מלוה על פה שאחרים חייבים לובהמקדש את האשה . ה
ולחכמים , גם במלוהמועיל מעמד שלשתן שקנין  ,לרבי מאיר מקודשת, הלוה

  . אלא בפקדוןמעמד שלשתן קנין של  שלא תקנו, אינה מקודשת
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  .ואו בחלק ממנ בסיכום זה אין לעשות שימוש מסחרי
  לוי יצחק בן שרה סאשע
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