
 

 

  

  

  

  

  

  
  

  

    למסקנא ט"יקידושין דף                            

       
           

   א"ע ט"י דף 

          

  .שאין ייעוד אלא מדעת ,אדם מייעד את שפחתו העבריה לבנו קטןאין  .א

אשת ינאף שוכן  .פרט לקטן' איש'שנאמר , פטור, ינאף אשת איששקטן . ב

ת אש'שנאמר  ,פטור ממיתה, ויום אחדבן תשע שנים יבמתו של כגון  ,קטן

  .פרט לאשת קטן 'איש

שמעות הראשונות לא נתנו  א משום"י. עדהימה שהוא מיצריך להודיע לאָ . ג

אומרים ויש . בגרעון שיש לו עליהוצריך להודיעה שהוא מייעדה , לקידושין

  .'אשר לא יעדה'שנאמר  ,גזירת הכתוב הואו, שמקדשה במעות הראשונות

שתעשה  כדיל לייעדה רק אם יש שהות ביום יכו אין, לרבי יוסי ברבי יהודה. ד

מעות הראשונות שנתן אביה לא ניתנו א ש"י :וטעמו. פרוטה שוה עמו

שמקדשה במעות א "וי. עליה וב שנשארוצריך לקדשה בח, לקידושין

  .'והפדהויעדה ' שנאמר ,וגזירת הכתוב הוא, הראשונות

 ברבי יוסי רביייעוד ל כדין ,קידושיך וקבלי צאי קטנה לבתו אדם אומר. ה

  .חייבת לוש פרוטהומקדשה ב ,לקידושין תנוילא נ הראשונות מעותש יהודה

לרבי יוסי ברבי ייעוד דין כ ,מקודשת משכון עליה שיש במלוה המקדש. ו

  .משכוןעצמה  והיא, הלואהכלו  משועבדתשהיא , יהודה
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   ב"ע ט"י דף 

          

או ' לי מקודשת את הרי' שנים בפני לה אומרלחכמים  ?יעוד מצות כיצד .א

 מנהג בה ונוהג ,החמה לשקיעת סמוך ואפילו ,שש בסוף אפילו 'לי מאורסת'

 ביום שהות יש אם ,ולרבי יוסי ברבי יהודה .שפחות מנהג בה נוהג ואינו אישות

  .מקודשת אינה לאו ואם ,מקודשת פרוטה שוה עמו לעשות כדי

ולפיכך אם , לשיטת חכמים הייעוד חל למפרע במעות שנתן האדון לאביה. ב

כדין , גט משני ולא תצטרך, ייעדהלהאדון  יכול, בתוך ששאחר קידשה 

ולרבי . תוך שלשיםאחר  וקידשה ,מקדש אשה מעכשיו ולאחר שלשים יוםה

ולפיכך , לוחייבת שהיא עבודה ב בשעת הייעוד הקידושין חלו דהיוסי ברבי יהו

המקדש כדין , שיחק באדון ומקודשת לשני, תוך ששאם בא אחר וקידשה ב

   .שמקודשת לשני ,קידשה בתוך שלשיםאחר ו וקידשה ,לאחר שלשים

, התנאי נתקיים לרבי מאיר, לייעד שלא מנת על ופסק ,בתו את המוכר. ג

התנאי בטל ולחכמים . פעמים שאינו מוכרה אלא לאמה, 'לאמה'שנאמר 

   .על מה שכתוב בתורה תנהשהרי ה, יעדייכול לו

חייבי לאוין שיש בהם תפיסת ( לפסוליםלמכור את בתו  האביכול . ד

שרעה  'יהואם רעה בעיני אדונ'א שנאמר "וי, 'לאמה'שנאמר , )קידושין

, מוכרהלאין יכול , )שאין בהם תפיסת קידושין( קרוביםאבל ל .הבנישואי

  .גם לקרובים ולרבי אליעזר מוכרה
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  gmail.com@7600235: בכתובת, או כל תגובה אחרת, הערה, שגיאת כתיב, דוח לנו על תיקון טעות

: להצטרפות שלחו דואר לכתובת .ואו בחלק ממנ בסיכום זה ימוש מסחריאין לעשות ש

etrog.net.il@7600234 

 


