
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  למסקנא' הקידושין דף      
  

  

  

   א"ע 'ה דף         

           

שאם כתב לגזבר שטר על , שני נפדין בכסף ולא בשטר ומעשר הקדש. א

  .'לו וקם הכסף ונתן'שנאמר , אינו פדוי, מעות פדיון הקדש

 הויה אף בשטר יציאה מה ',והיתה ויצאה' שנאמר, אשה מתקדשת בשטר. ב

  .בשטר

 כי לא יתכן שכסף, פ שנאמר ויצאה והיתה"אע, אין אשה מתגרשת בכסף. ג

אבל שטר עושה קידושין  .נעשה קטיגור שאין סניגור, מוציא וכסף מכניס

 בכתיבה', וכתב לה'ויש למדים מ. כי הדברים האמורים בו חלוקים, וגירושין

 ספר כורתה ולא, כריתות' ספר'ולרבי יוסי הגלילי מ. בכסף ולא מתגרשת

  .דבר אחר

 אביך לבית תלכי שלא מנת על ,יין תשתי שלא על מנת גיטיך זה הרי. ד

   .כריתות זה הרי ,יום שלשים כל .כריתות זה אין ,לעולם

 כי וכהן שנאמר ,בתרומה מן התורה אוכלת, הארוסה לכהן ישראל בת .ה

 כוס לה ימזגו שמא ,גזרו שלא תאכל אבל חכמים. כספו קנין נפש יקנה

  .ולאחותיה לאחיה ותשקנו יהאב בבית

  



 

  

  

  

  ב"ע 'ה דף   

  

, קל וחומר מכסף שאינו גומר אפילו לאחר כסף, קונה חופה הונא לרב. א

נלמד בצד השוה ', ואם תדחה מה לכסף שכן פודין בו הקדש וכו. וקונה

  .ולרבא אינו קונה. מכסף שטר וביאה

 הרי לה ואמר ,כסף שוה או כסף לה נתן ?האשה מתקדשת בכסף כיצד. ב

 .מקודשת זו הרי ,לאינתו לי את הרי ,לי מאורסת את הרי ,לי מקודשת את

 לך הריני ,לך מאורסת הריני ,לך מקודשת הריני היא ואמרה אם נתנה אבל

  .מקודשת אינה ,לאינתו

א שהוא ספק וחוששין "וי, א שאינה מקודשת"י, היא ואמרה הוא נתן. ג

  .מדרבנן

 בית כאן אין ,ארוסיך הריני ,בעליך הריני ,אישך הריני :אמר לה הבעל. ד

 ואמר לה גט נתן ,בגירושין וכן .שנאמר כי יקח ולא שיקח את עצמו, מיחוש

 ,אדם לכל מותרת את הרי ,מגורשת את הרי ,משולחת את הרי לה

 כאן אין ,ארוסיך איני ,בעליך איני ,אישך איני אבל אם אמר לה. מגורשת

  .שישלח את עצמוולא ' ושלחה'שנאמר , מיחוש בית

לשמואל  ',לי'אמר לה הבעל הרי את מקודשת או מאורסת ולא אמר . ה

  .כי ידים שאין מוכיחות אינם ידים, אינה מקודשת

כי בוודאי נתכוין לומר , נזיר זה הרי, והיה נזיר עובר לפניו, אהא האומר. ו

ר שמא נתכוין לומ, לשמואל אינו נזיר, ואם לא עבר נזיר לפניו. אהא כזה

  .בתענית 'אהא'
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