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קידושין – ס"א
.1

.2

הקדש  -המקדיש שדה אחוזה בזמן שהיובל נוהג ורוצה לפדותה .כמה צריך ליתן?
א.

תמורת שדה בגודל הראוי להוציא בית כור שעורים ישלם להקדש  -חמישים שקל כסף.

ב.

היו בשדה נקעים עמוקים  10טפחים או סלעים גבוהים  - 10אין נמדדין עמה אלא נגאלים בשווין ,פחות מכאן  -נמדדין עמה.

מדוע הנקעים עשרה לא יקדשו בפני עצמם בדין שדה אחוזה?
א.

אין לתרץ שפחות מבית כור לא מתקדש כיון ששנינו שדרשו מ'שדה' לרבות לתך וחצי לתך ,סאה ,תרקב וחצי תרקב ,ואפי' רובע.

ב.

מר עוקבא בר חמא  -מדובר כאן בנקעים מלאים מים שאינם בני זריעה .אבל פחות מעשרה הם נקראים אגנות הקרקע ואין להם שם בפנ"ע.

.3

מכר  -האומר לחבירו בית כור עפר אני מוכר לך ,והיו שם נקעים או סלעים כיצד דינם?
עמוקים או גבוהים עשרה טפחים  -אין נמדדים עמה ,פחות מכאן  -נמדדים עמה.
מר עוקבא בר חמא הוסיף שאינם נמדדים עמה  -אע"פ שאין מלאים מים,
טעמו :כיון שאין אדם רוצה שיתן את מעותיו בשדה אחת ,ויראה לו כשנים וכשלשה מקומות.

.4

קידושין  -המקדש אשה בתנאי שיש לו בית כור עפר  -וחלק משדהו עם נקעים שאינם מלאים מים ,האם מדמים להקדש והם בכלל השדה או
שמדמים למכר ואינם בכלל השדה?
מסתבר שמדמים להקדש ,משום שאומר לה אני אטרח בשדה זו ואזרע ואביא את התבואה לבית.

.5

משנה  -האם תנאי צריך שיהיה כפול בכדי שיהיה לו דין תנאי?
א.

ר' מאיר  -כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן  -אינו תנאי ,ומצינו בפסוקים שהוא היה כפול.

ב.

רבי חנינא בן גמליאל  -אין צריך כפול כיון שמכלל לאו אתה שומע הן ,והטעם שמשה כפל ,לומר שאם לא יקיימהו אף בארץ כנען לא ינחלו.
[ור' מאיר עונה שא"כ לא היה צריך לכתוב 'בארץ כנען' ורחב"ג מיישב].

.6

מה המשל שמתבאר ממנו סברת רבי חנינא בן גמליאל?
לאדם שהיה מחלק נכסיו לבניו ,אמר :א .פלוני בני יירש שדה פלונית ,ב .פלוני בני יירש שדה פלונית,
ג .פלוני בני יתן מאתים זוז ויירש שדה פלונית ,ואם לא יתן  -יחלוק עם אחיו בשווה בשלושת השדות,
וזה שהאב כפל זה גרם שיטול אף מהשדות שלהם  -כך בחלוקת הארץ:
שאר השבטים דומים לאחים שחולקים מבלי לשלם שום דבר ,ובני גד ובני ראובן דומים לאח שצריך ליתן  200זוז ,ולולי כפל משה לא היו נוטלים
כלום בארץ כנען אלא רק בחלקם היחסי בארץ גלעד.

.7

אלו פסוקים הגמרא מיישבת לדעת רחב"ג מדוע היה צריך לכפול ,הרי מכלל לאו אתה שומע הן?
א.

אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ  -כדי שלא יובן אם תיטיב  -תקבל שכר ,אם לא תיטיב  -לא שכר ולא דין.

ב.

אחרי שהשביע אברהם את אליעזר הוסיף ואמר 'אז תנקה מאלתי'  -כדי שיובן שאפילו אם הקרובים לבד לא יאבו תנקה מאלתי.

ג.

אם לא תאבה האשה  -כדי שיובן שאף אם הקרובים יסכימו והאשה תתנגד ,אתה פטור.

ד.

'אם בחקותי תלכו' וכפל 'ואם בחקותי תמאסו'  -כדי שלא נחשוב :אם בחקותי תלכו  -ברכה ,אם בחקותי תמאסו  -לא ברכה ולא קללה.

ה.

אם תאבו ושמעתם וגו' ואם תמאנו ומריתם  -כדי שלא נחשוב :אם תאבו  -טובה ,ואם תמאנו  -לא טובה ולא רעה.

"אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"

(חגיגה ט)

