
 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

    למסקנאח "קידושין דף מ                          
   

  

    א"ע ח"מ דף 

  

ולרבי  ,לרבי מאיר אינה מקודשת, קידושין המקדש את האשה בשטר. א

. מקודשת פרוטה שוה בו יש אם ,ולחכמים שמין את הנייר, אלעזר מקודשת

  :ומה טעמם ,ונתבאר בגמרא כמה דרכים באיזה אופן נחלקו

לרבי מאיר עדי חתימה , לה שמסרוראו רק , חתמו בו עדיםלא ובר שמד )א

, וחכמים מסתפקים בדבר. ולרבי אלעזר עדי מסירה כרתי, כרתי ואינו שטר

שדעתה גם על ( .אם יש בו פרוטה מקודשת בקנין כסףלכן שמין את השטר ו

ונחלקו אם שטר אירוסין שכתבו , שלא לשמה שנכתב השטר) ב. )הנייר
ונחלקו אם , שכתבו לשמה ושלא מדעתה) ג. או לא, מה פסול כגטשלא לש

  .או לא ,כגטהוא כשר 

 ,לך אני ואקדש וטבעות נזמים שירים לי עשה, האשה שאמרה לאחד. ב

ולחכמים אינה מקודשת עד . מקודשת, והגיעו לידה שעשאן כיוןלרבי מאיר 

  :ונתבאר בגמרא כמה דרכים במה נחלקו. ממון אחר שיתן לה

 ישנהולחכמים . ואינה מלוה, מאיר אינה לשכירות אלא לבסוףלרבי  )א

 להיות התנה שלא )ב. והמקדש במלוה אינה מקודשת, סוף ועד מתחלה

 אינו שמשביח מה כלו ,כלי בשבח קונה אומןלרבי מאיר  ,קבלן אלא שכיר

 .לו כמוכרו הואלבעלים  וכשמחזירו, בכלי זוכה אלא ,הבעלים על מלוה

, נופך משלו שהוסיף לה )ג. והיא מלוה, קונה בשבח כלי ולחכמים אין אומן

ולחכמים דעתה , לרבי מאיר מקודשת כי מלוה ופרוטה דעתה על הפרוטה
 .על המלוה



 

  

  
  

   

    ב"ע ח"מ דף 

  

שהיא , מקודשת אינה "עמך שעשיתי בשכר" התקדשי לי, אמר לאשה .א

כי אינה לשכירות אלא  מקודשתא שהיא "י ,"עמך שאעשה בשכר" .מלוה

ובאופן . מלוהוהוא  ,א שאינה מקודשת שישנה מתחילה ועד סוף"וי, לבסוף

כי מלוה , תא שאינה מקודש"י, משלו נופך לה הוסיףאם , שהוא מלוה

  .שדעתה על הפרוטה ,א שמקודשת"וי .ופרוטה דעתה על המלוה

 דבש של ,דבש של ונמצא יין של זה בכוס לי התקדשי :אמר לאשה. ב

 ,כסף של ונמצא זהב של ,זהב של ונמצא כסף של זה בדינר .יין של צאונמ

  .מקודשת אינה ,עשיר ונמצא עני עני ונמצא עשיר שאני מנת על

 התקדשי לי שאמר ,מפלוני קדושי לי וקבל צא ,לשלוחה אמרהשהאשה . ג
הגיע שוכ, צרור במטלית זהב של דינר לו ונתן והלך ,כסף של בדינר לי

שהיא מקפדת על  ,לתנא קמא אינה מקודשת, של זהב שהיהאצלה ראתה 

  .'מראה מקום היא לו'ש, ולרבי שמעון מקודשת. כסף

לא היתה דעתה אלא , אם היה בו מים, זה בכוס לי התקדשיאמר לאשה . ד

זכתה רק , היה בו יין. אינם מצטרפים לפרוטהגם ו, ולא זכתה במים, בכלי

 זכתה, )מ שמן"וי( רבים לימים היה בו ציר של דגים שעשוי. ביין ולא בכלי

  .ומצטרפים לשוה פרוטה, שבתוכו ובמה בו
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