
 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

    למסקנאה "קידושין דף מ                          
   

  

    א"ע ה"מ דף 

  

עשה בה ו, ונפלה לפני אחיו לייבום, מתו ,לדעת אביהשלא  קידש את הקטנה .א

חליצה  ,גט שמא נתרצה האב בקידושי שני, צריכה גט חליצה ומיאון, מאמר

שמא לא נתרצה האב ומיאון , שמא נתרצה בקידושי ראשון והיא זקוקה לו

. ואין קידושין תופסים באחותה ,ויאמרו שהיתה מקודשת לשני, בקידושי שניהם

שמא נתרצה לראשון , בלבד חליצה אלא צריכה אינה ,מאמר בה עשה לאואם 

מרו אין קידושין תופסים אבל אינה צריכה מיאון שמא יא. והיא זקוקה לו

שאינה אסורה לו , ות חלוצההכל יודעים שקידושין תופסים באחכי , באחותה

  .אלא מדברי סופרים

חוששים , לסובר שחוששים שמא נתרצה האב, מי שקידש את בת חבירו לבנו. ב

. וצריכה גט, דעתו בפניו שהוא חפץ בה גילהאו שבנו , גם שמא נתרצה הבן

  . אין חוששים גם שמא נתרצה הבן, ולסובר שאין חוששין שמא נתרצה האב

  

    ב"ע ה"מ דף 

  

או , כגון שקידשה בשוק, המקדש את הבת שלא לדעת אביה בדרך בזיון .א

  .אין חוששין שמא נתרצה האב לקידושיו, באגודה של ירק

. והסכים, לקרובה לקדשהוהכריחתו אשתו , צה לקדש את בתו לקרובומי שר. ב

אין , בעליה דשה קרובויק, לקידושי קרובההכין צרכי סעודה כבר ולאחר ש

  ואין  'עולה יעשו לא ישראל שארית' שנאמר משום לאביי .שיולקידו חוששים

  



 

  

  

  
  

ולפי דבריו , ומפסידה בסעודה טורח אדם איןולרבא ש .חוששין שחזר מדיבורו

  .חוששים לקידושיו, אם לא טרח להכין סעודה

בלא  ונישאת ועמדה ,הים למדינת אביה והלך ,אביה לדעתהבת  נתקדשה. ג

 אסי רבול ,וימחה אביה שיבא עד ,אם בעלה כהן בתרומה אוכלת בלר, דעתו

. למפרע בתרומה אוכלת זרה ונמצאת ,וימחה אביה יבוא שמא אוכלת אינה

אינו יכול ש, יורשה אינו מתה שאםומודה רב . שש רב לדברי רב אסיומעשה שח

  .להוציא ממנה ממון מספק

 אינה נאהו רבל ,כאן ואביה, אביה לדעת שלא וניסת ,אביה לדעת נתקדשה. ד

ולרבי ירמיה בר אבא אוכלת גם . כעסושהאב שותק משום , אפילו לרב אוכלת

  .כי ממה ששתק גילה דעתו שנוח לו בנישואין, לרב אסי

 הונא רבל .כאן ואביה, אביה לדעת שלא וניסת ,אביה לדעת שלא נתקדשה. ה

 והוא, בחיי האבשל קידושין ונישואין נעשה בה מעשה יתומה הואיל ו, אוכלת

 בר ירמיה רבלו .או ששתיקתו הודאה, הפקיר כל זכות שיש לו בה, ראה ושתק

  .אוכלת אינה אבא
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