
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  למסקנא 'טקידושין דף      
  

          

   א"ע 'ט דף         

          

 שיתן להמשקאות  מאכלים או, חפציםמוכר האשה שאמרה לאחד ש. א

האשה בלשון והשיבה ? תתקדש לי תן לךושאל אותה המוכר אם א, מעט

אינה ', שדי מישדא' :או', אשקויי אשקין' ' :או', הבה מיהבה' :כגון, כפול

א שהיא "י, 'שדי' 'אשקי' 'הב'אמרה רק , לא כפלה דיבורהואם . מקודשת

  .ולהלכה אינה מקודשת. א שאינה מקודשת"ת וימקודש

והמקדש במנה ונתן  ,שומאאינם צריכין  ןשיראיהמקדש בש :ההלכה היא. ב

והמקדש במנה ונתן לה משכון עליה אינה , ר מקודשת וישליםנלה די

  .מקודשת

הרי את ' החרס על או הנייר עלשטר קידושין הבעל כותב לאשה ב. ג

 כותב לאביה ,ואם קטנה היא. פרוטה שוה בו שאין פי על אף ,'מקודשת לי

בשטר מכר אבל . 'לאינתו לי בתך לי מאורסת בתך לי מקודשת בתך

ויש אומרים , ש שלמדו כן המקראותי .לך מכורה שדי ,לקונה כותב מוכרה

  .וחכמים הסמיכוהו על המקרא, היא הלכה למשה מסיניש

 ,החרס על או הנייר עלכותב , לא בגרהאם , חבירורוצה לקדש בתו של ה. ד

או , 'לי מאורסת בתך'או , לי מקודשת בתך' ,פרוטה שוה וב שאין פי על אף

כותב , ואם בגרה. או לבת מדעתו של אב ,אביהל ויתנו ',לאינתו לי בתך'

', הרי את לי לאינתו'או ' לי הרי את מאורסת'או ', מקודשת ליהרי את ' לה

  .מדעתה או לאביה, ונותנו לעצמה

  



 

  

  

  

מה ', ויצאה והיתה'שנאמר , פסול, שטר אירוסין שכתבו שלא לשמה. ה

  .הויהכך גם , צריך לשמה )גט(יציאה 
  

  

  ב"ע' דף ט  
  

שנאמר , מקודשתשהיא א "י, מדעתה ושלא לשמהכתבו שטר אירוסין ש. א

, א שאינה מקודשת"וי. הויה כך גםמה יציאה שלא מדעתה ', ויצאה והיתה'

בהויה צריך דעת גם כך , )שהוא הבעל(ך דעת מקנה יציאה צרישב כי כמו

  ).שהיא האשה(מקנה 

כמה אתה נותן לבנך או , כגון, תנאי ממון שפוסקים בשעת אירוסין. ב

 רשאין העדיםואין . שטרקנו באמירה ואין צריכים , אם עמדו וקדשו ,לבתך

 ה החובשיהיהם שמא חפצים , מדעת שניהם אלא שטר עליהם לכתוב

  .פה עלכמלוה 

א "וי ,'כי יקח איש אשה ובעלה'שנאמר א "י ,האשה נקנית בביאה. ג

עד שאינו קונה היה אפשר לומר ' ובעלה'מאבל  .'בעולת בעל'שנאמר 

  .שיקדש ולאחר מכן יבעול

 ולא בביאה נקנית אשה', ובעלה' שנאמר, אין אמה עבריה נקנית בביאה. ד

  .עבריה אמה

רבי  לשיטת, ים שלא כדרכהבתולה ארוסה שבאו עליה עשרה אנש. ה

שנאמר ומת האשה , בחנק והשאר, הראשון במיתה כדין נערה המאורסה

ומודה רבי לענין קנס . ולחכמים כולם בסקילה. 'לבדו'אשר שכב עמה 

  .שכולם משלמין

הכל מודים שעשאה בעולה בין לענין , ואם בא עליה בעלה שלא כדרכה. ו

  .נסובין לענין ק ,)שהבא עליה בחנק(מיתה 

  

  

  gmail.com@7600235: בכתובת, או כל תגובה אחרת, הערה, שגיאת כתיב, דווח לנו על תיקון טעות

: להצטרפות שלחו דואר לכתובת .ואו בחלק ממנ בסיכום זה אין לעשות שימוש מסחרי

etrog.net.il@7600234 

 


