
 

     

  

  

  

  

  

  
  

  

  

    למסקנא ז"קידושין דף כ                              

       
  

   א"ע ז"כ דף 

          

אם  בשטר חוזר ,השטר את לו וכתבו לפלוני זו בשדה זכו :האומר לשנים .א
על מנת  :אמר להםואם  .בשדה חוזר ואינו ,אינו רוצה שיהיה לו ראיה בידו

ות שלא עשאם שלוחים לזכ, בשדה בין בשטר בין חוזר ,השטר את לו שתכתבו
  .והרי חוזר בשטר, אלא עם השטר

 למוכר שטר כותבים ששנינו כאותה, ללוקח השטר את וכתב קדםמוכר ש. ב
 מקום בכל שטר נקנה ,בקרקעהלוקח  שהחזיק כיון ,עמו לוקח שאין פי על אף

  .אגבקנין מדין , שהוא

אין צריך אבל . 'קני'ו' אגב'צריך לומר לקונה  ,אגב קרקעהמקנה מטלטלים . ג
  .שקנה שיהיו המטלטלים צבורים בקרקע

  .טלין במתנהיכול להקנות אגבה מטל, או המשכיר קרקעהמוכר . ד

אגבה מטלטלין יכול להקנות , שדה לאחד המקנהבגמרא נסתפקו אם . ה
, מטלטלין לענייםואגבה קרקע עבורו קונה , וגבאי של עניים. ולא נפשט. לאחר

  .שידו יד עניים היא

  .)והקרקע(אין קונים מטלטלין אגב קרקע רק אם נתן לו דמי כל המטלטלין . ו

 כח יפה .שני ומעשר הקדשות בו פודין שהכסף, השטר מכח הכסף כח יפה. ז
 קוניםש ,חזקה מכח שניהם כח פהי. ישראל בבת מוציאש, כסףכח המ השטר
 כיון ,מדינות בעשר שדות עשרשהמוכר , משניהם חזקה כח יפה .עברי בעבד

  .אם נתן לו דמי כולן, כולם קנאם מהם באחת שהחזיק

  



 

  

  
    

  

  

  

  

   ב"ע ז"כ דף 

  

אמר לו  .כולן קנה, קני ליה ואמר אחד באפסר בהמות עשרלחבירו המוסר  .א
  . אחת לא קנה אלא ,קני זו

 זוקקין ,המטלטלין על לישבע ונתחייב ,וקרקעות כליםטוען לחבירו ה. ב
פ שהדין הוא שאין נשבעין על "אע, עליהן לישבע הקרקעות את המטלטלין
  ".גלגול שבועה"וזה הוא הדין של . הקרקעות

 .שנאמר תחת אישך, בעודה ארוסהאינו משקה לה , המקנא לארוסה ונסתרה. ג
ולא , ניקה האיש מעווןרק אם המים בודקים ש, לאחר נישואיןואינו משקה 
יכול , לאחר נישואיןלה ל אם קינא אב. באיסור לאחר שנסתרהכשבא עליה 

. 'ואמרה האשה אמן אמן'שנאמר , באירוסיהגם לגלגל עליה שלא נסתרה 
שאין מה סוטה , בקל וחומר ממוןל גם בועה מן התורהומכאן למדנו גלגול ש

  .ביעין בעד אחדשמשקל וחומר בממון , יכול להשביעה בעד אחד

 אם אמן ,השבועה על אמן האלה על אמן ,'אמן אמן' האשה אמרהעל מה . ד
 יבם ושומרת ונשואה ארוסה סטיתי שלא אמן ,אחר מאיש אם אמן זה מאיש

  .)על ידי גלגול שבועה( וכנוסה

  

  

  

  

  
  

  

  
סאשע שרה  בן  י יצחק    לו

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

  .ואו בחלק ממנ בסיכום זה ת שימוש מסחריאין לעשו
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