קידושין דף נ"ב למסקנא

דף נ"ב ע"א

א .הלכה כאביי שקידושין שאין מסורין לביאה קידושין הם ,ולפיכך :מי
שיש לו חמשה בנים ,שאמר לחבירו שיש לו חמשה בנות ,אחת מבנותיך
מקודשת לאחד מבני ,כל אחת צריכה חמשה גיטין .ואם מת אחד מן
הבנים ,כל אחת צריכה ארבעה גיטין וחליצה מאחד מהן.
ב .הלכה כאביי ב'יע"ל קג"ם .וסימני הלכות הם שנחלקו בהם אביי ורבא:
ייאוש שלא מדעת ,עד זומם למפרע נפסל ,לחי העומד מאליו ,קידושין
שלא נמסרו לביאה ,גילוי דעת בגיטא ,מומר אוכל נבילות לתיאבון.
ג .המקדש בפירות שביעית ,מקודשת )שלאחר שזכה בהם ממונו הוא(.
ד .המקדש את האשה בדבר שגזל ממנה ,אם שידך אותה קודם לכן,
מקודשת ,שהסכימה לקבלו בתורת קידושין ומחלה לו .ואם לא שידך
אותה ,אינה מקודשת .אבל אם קידשה בדבר שגזל מאחרים ,גם אם
שידך אותה אינה מקודשת .ולשיטת רבי שמעון סתם גזילה יאוש בעלים,
ומקודשת.
ה .אשה נעשית שליח לחבירתה לקבל קידושיה ,אפילו במקום שנעשית
לה צרה.

דף נ"ב ע"ב

א .אריס שלקח מדעתו מבצלים של בעל הבית וקידש בהם אשה ,אינה
מקודשת ,שלא חילק לו בעל הבית .אבל אם נטל אגודה אחת מבין
אגודות שוות ,מקודשת ,שיכול לומר לבעל הבית ,אני נטלתי אחת טול
אתה אחת.
שכָ ר לבעל הבית למחצית ְשֹכַ ר ,ונטל ממנו שלא מדעת בעל
ב .העושה ׁ ֵ
הבית ,וקידש בהם אשה ,ומצאו בעל הבית ואמר לו מדוע לא נתת לו מן
החריף יותר? אינה מקודשת ,שלא אמרו רק כדי שלא לביישו.
ג .אבל המפריש תרומה שלא מדעת בעל הבית ,ואמר לו בעל הבית לך
אצל יפות ,אם נמצאו יפות מהן ,או שהיה בעל הבית מלקט ומוסיף על
מה שתרם ,תרומתו תרומה.
ד .המקדש בחלקו בין קדשי קדשים בין קדשים קלים אינה מקודשת .וגם
רבי יוסי הגלילי הסובר שקדשים קלים ממון בעלים הן ,לא אמרו אלא
מחיים ,אבל לאחר שחיטה זכו הכהנים משולחן גבוה ,שנאמר 'מקדש
קדשים מן האש' ,הרי הוא כאש שאינו אלא לאכילה .ולרבי יהודה
מקודשת ,שנאמר 'וזה יהיה לך' ,לכל צרכיך .לרבי יוחנן נמנו וגמרו
שאינה מקודשת ,והודה רבי יהודה לרבי יוסי .ולשיטת רב ,עדיין היא
מחלוקת.
ה .אע"פ שאין אשה בעזרה ,יכול הכהן לקדש בקדשי קדשים ,כשהאב
מקבל קידושין לבתו ,או ששלחה האשה שליח לקבל קידושיה ,או
שדחקה את עצמה ונכנסה.
)דין המקדש במעשר שני ובהקדש ,יתבארו בע"ה בדפים הבאים(.
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