קידושין דף י"ג למסקנא

דף י"ג ע"א

א .שתיקה שלאחר מתן מעות ,אינו כלום .כגון אם קידשה בבד של הדס שאינו
שוה פרוטה ,ולאחר נתינה אמר לה שתתקדש בארבע זוזים הכרוכים בה ,אינה
מקודשת .ויש חוששים לקידושין ,כי אם אינה חפצה בדבר תזרקנו לו ,שהרי לא
נתחייבה באחריות.
ב .ואם אמר לה ,כנסי סלע זו בפקדון ,וחזר ואמר לה התקדשי לי בו ,בשעת מתן
מעות מקודשת .לאחר מתן מעות אם אמרה ' ִאין' מקודשת ,ואם שתקה אינה
מקודשת.
ג .חטף סלע מידה ,החזירה לה ,ואמר לה הרי את מקודשת לי ,ושתקה ,אם
שידכו קודם לכן מקודשת ,ואם לאו אינה מקודשת ,שיכולה לומר שלי לקחתי.
וכן אם אמר לה כנסי סלע זו שאני חייב לך ,וחזר ואמר לה התקדשי לי בו בשעת
מתן מעות ,אם אמרה 'אין' מקודשת ,ואם שתקה ,ולא שידכו קודם לכן ,אינה
מקודשת.
ד .כשם שאין אשה נקנית בפחות משוה פרוטה ,כך אין קרקע נקנית בקנין כסף
פחות משוה פרוטה ,אבל נקנית בכלי בתורת קנין חליפין גם אם אין בו שוה
פרוטה.

ה .כל שאינו יודע בטיב גיטין וקדושין ,לא יהא לו עסק עמהן ,וקשין לעולם יותר
מדור המבול ,שבדור המבול לא נגזרה גזירה על דגים שבים ,וכאן גם על דגים
שבים.
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דף י"ג ע"ב

א .יולדת שהביאה חטאתה ומתה ,יביאו יורשין עולתה .ואם לא הפרישתה
מחיים ,י"א שעל היורשין להפריש ולהביא כי 'שעבודא דאורייתא' ,וי"א שאין
צריכים להפריש כי 'שעבודא לאו דאורייתא' ,אע"פ שהיא מלוה הכתובה
בתורה.
ב .מלוה על פה ,י"א שאינו גובה לא מיורשין ולא מלקוחות ,כי 'שעבודא לאו
דאורייתא' .וי"א שגובה מיורשין ולקוחות ,כי 'שעבודא דאורייתא' .ולהלכה פסק
רב פפא שגובה מן היורשין כי 'שיעבודא דאורייתא' ,ולא מלקוחות כי אין לו
קול.
ג .האשה קונה את עצמה במיתת הבעל ,למסקנת הגמרא שנאמר 'פן ימות
במלחמה ואיש אחר יקחנה' ,ואין לפרש ש'אחר' הוא יבם ,כי היבם לא נקרא
אחר .ועוד ,שנאמר 'ושנאה האיש האחרון וכתב לה ספר כריתות או כי ימות
האיש האחרון' ,הוקש מיתה לגירושין ,מה גירושין מתירה לגמרי כך מיתה מתיר
אותה לגמרי.
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