
 

 

 

 

 

 

 ולא בכסף ובשטר? בביאה נקנית היבמהמנין ש .1

 ומכך שלא נאמר 'ויבם' למדו שמייבם בעל כרחה.. בה גומרים ושטר כסף ואין, בה גומרת ביאה, 'ויבמה'. לאשה לו ולקחה עליה יבא יבמה

 

 ?בחליצהמנין שהיבמה קונה עצמה  .2

 . ישראל לכל הותרה - נעל בה שחלץ כיון, 'הנעל חלוץ בית בישראל שמו נקרא'ו

 ומישראל נוסף שנאמר דרשו שאינה חולצת בבי"ד של עכו"ם.

 '.הנעל חלוץ' 'הנעל חלוץ' יאמרו ומהמילים 'ונקרא שמו' דרשו שצריך שכולם

 

  ?היבם במיתתמנין שקונה עצמה  .3

 . בלאו שהיא יבמהכ"ש , מתירתה הבעל מיתתו בחנק שהיא איש אשתוחומר מקל 

 . כורתה אחר דבר ואין, כורתה ספר, 'כריתות ספר' כיון שנאמר – בגטמיבמה שאינה יוצאת  ו"קב בחליצה יוצאה איש אשת אין לדרוש שתהא

 

 ?בחליצה תיוצא שאין איש אשתמ וחומר קלב בגט יוצאת יבמה תהאאין לדרוש שמדוע  .4

 . עיכובא הוא וככה, 'ככה' כיון שנאמר .א

 הגורל - חטאת ועשהו: ואעפ"כ הוצרכו ללימוד, וחוקה גורלשכתוב בו , כ"יוה כפי שמצינו בענין גם כשיש עיכובא דורשים קל וחומר. –ונדחה 

 ולולי הלימוד היו דורשים ק"ו.  .חטאת עושה השם ואין, חטאת עושה

 . שאין ב' נשים מתגרשות בגט אחד.ולחבירתה לה ולא - 'להזה נצרך ל' ונדחה שהרי. ליבמה ולא - לה .ב

אבל נעל גדולה מאד שאינו יכול להלך  ,כן דבר אחר לא, וכיון שנכתב הנעל אפשר לדרוש גם שמועיל נעל גם של אדם אחר נעל -מיותר  נעל .ג

 בה או קטנה שאין חופה את רוב רגליו, או שאין לו עקב, פסול.

 

 יני עבד עברי?מהם קנ –משנה  .5

 .כסף ובגרעון וביובל בשנים עצמו וקונה, ובשטר בכסף נקנה .א

 . בסימנין עצמה את שקונה, העבריה אמה עליו יתירה .ב

 . האדון ובמיתת ביובל עצמו את וקונה, ברציעה נקנה הנרצע .ג

 

 ?בכסף נקנה עברי עבדמנין ש .6

 ', והואיל וכל קנינו בכסף.מקנתו מכסף' –נמכר לעכו"ם  .א

 , ומוכח שנקנתה בכסף, והואיל ומתקדשת בכסף נקנית בכסף.ויוצאה פדיונה שמגרעת מלמד, והפדה -אמה עבריה  .ב

 .כורחו בעל ונמכר הואיל, ולעבריה עברי מקיש 'העבריה או העברי' –עבד עברי שמכרוהו בי"ד  .ג

 . שכיר שכיר ג"ש  - עצמו מוכר .ד

 שנקנה בכסף. מתחתון עליון וילמד, ראשון ענין על מוסף, 'תשיג וכיוהתנא שלא דורש 'שכיר שכיר' דרש מ'

 

  ?מה ההבדל בדינים בין מוכר עצמו למכרוהו בי"ד .7

 .לשש אלא נמכר אינו - ד"ב מכרוהו, שש על ויתר לשש נמכר - עצמו המוכר .א

 .נרצע – ד"ב מכרוהו, נרצע אינו - עצמו המוכר .ב

 .לו מעניקים - ד"ב מכרוהו, לו מעניקים אין - עצמו מוכר .ג

 .כנענית שפחה לו מוסר רבו - ד"ב מכרוהו, כנענית שפחה לו מוסר רבו אין - עצמו מוכרה .ד

 .כנענית שפחה רבם מוסר להםו, להם ומעניקים, ונרצעים, לשש אלאים נמכרשניהם : חולק אלעזר רבי

 שורש מחלוקת להו"א האם דורשים ג"ש שכיר שכיר. 

 ינים בפסוקים וכפי שיובא בדף הבא.ונחלקו בכל אחד מהד ודחו לכו"ע דורשים שכיר שכיר

 בס"ד
 ושע"ת באדר ב ט"ו שישייום 

 ד"י – קידושין

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    
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