קידושין דף מ''ד למסקנא

דף מ"ד ע"א

א .נערה המאורסה ,לתנא קמא היא ואביה מקבלין את גיטה ,ולרבי
יהודה אין שתי ידים זוכות כאחד ,אלא אביה מקבל את גיטה ולא
היא.
ב .לריש לקיש ,כמחלוקת לגירושין כך מחלוקת לקידושין .ולרבי
יוחנן ,לא נחלקו אלא בגירושין לפי שמכנסת עצמה לרשות אביה,
אבל בקידושין שמפקעת עצמה מרשותו ,לדברי הכל אביה ולא היא.
וי"א משום שגירושין בעל כרחה ,אבל קידושין שהוא מדעתה ,אביה
ולא היא.
ג .קטנה השומרת יבם מן האירוסין ,אין עושים בה מאמר אלא מדעת
אביה .והנערה בין מדעת עצמה ובין מדעת אביה .ואפילו רבי יוחנן
הסובר שבקידושין מקבל אביה ולא היא ,וכן רבי יהודה לשיטת ריש
לקיש הסובר שבקידושין וגירושין אביה ולא היא ,מודים במאמר
שעושים גם מדעת עצמה ,לפי שהיא זקוקה ועומדת.
ד .העושה מאמר ביבמתו שלא מדעתה ,לרבי קנה ,כמו ביאה של
יבמה .ולחכמים לא קנה ,כמו שאר קידושין.

ה .היו חמשה תובעין אותו פקדון שיש להם בידו ,ונשבע לכולם בשקר.
לשיטת רבי שמעון :אם אמר שבועה לכל אחד ,חייב חמשה קרבנות .ואם
לא אמר שבועה לכל אחד ,חייב רק אחת .לרבי יהודה :אם אמר שבועה
לא לך לא לך לא לך )בלא וא"ו( ,חייב על כל אחת ואחת .אמר שבועה
לא לך 'ולא לך' ,אינו חייב אלא אחת .לרבי אליעזר :אם אמר לא לך לא
לך וכו' שבועה ,חייב על כל אחת ואחת .ואם הזכיר שבועה בתחילה ,אינו
חייב אלא אחת.
דף מ"ד ע"ב

א .נערה אינה עושה שליח לקבל גיטה מיד בעלה ,אע"פ שהיא כיד אביה,
אין לה כח כאביה שתוכל לעשות שליח .ואביה יכול לעשות שליח לקבל
גיטה .ואם אין לה אב ,יכולה לעשות שליח .וקטנה שאמרה התקבל לי
גיטי ,גם אם אין לה אב ,אינו גט עד שיגיע גט לידה ,כי אין שליחות לקטן.
ב .קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה .לשיטת שמואל :צריכה גט ,שמא
נתרצה האב בקידושין .וצריכה מיאון ,שמא לא נתרצה ,ויאמרו אין קידושין
תופסים באחותה .יש מפרשים דבריו כששידכו ,אבל אם לא שידכו אין
חוששין שמא נתרצה האב בקידושין ,ואין צריכה כלום .ויש מפרשים שגם
אם לא שדכו צריכה גט ומיאון .לשיטת עולא :אין צריכה כלום ,י"א כשלא
שידכו ,אבל כששידכו צריכה גט ומיאון .ויש מפרשים דבריו גם כששידכו.
ג .קטנה שנעשה לה מעשה יתומה בחיי האב ,כגון שהשיאה אביה לאחר
ונתארמלה או נתגרשה בקטנותה ,ששוב אין לאביה רשות בה ,יש לה
נישואין מדרבנן ,ויוצאת במיאון.
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