
 

  

  

  

  
  

    למסקנאח "קידושין דף ס                          

   
  

   א"ע ח"ס דף   
  

  .לחומרא מקישים, להקל ולהחמיר להקיש שנוכלכל מקום . א

 שתי לאיש תהיין כי'שנאמר , קידושין יש בהם תפיסתחייבי לאוין . ב

 לפני אהובהאו  שנואה יש וכי 'שנואה והאחת אהובה האחת נשים

והתורה אמרה כי  ,אסורה עליוהיא ש, בנישואיהשנואה  אלא ?המקום

א שבאלמנה לכהן "וי .תפיסת קידושין בהם ולרבי עקיבא אין. יןיתה

א "וי, בחייבי עשהרק מודה שא "וי, יש תפיסת קידושיןשגדול מודה 

 חוץ מבעולה לכהן גדול, ע"לר שגם בחייבי עשה אין תפיסת קידושין

  .בה תפיסת קידושיןיש , עשה שאינו שוה בכל שהוא

  .קידושיןאין בה תפיסת  ,לאופ שאין בה אלא "אע, לשוק יבמה. ג

 עם שנאמר שבו לכם פה, אין קידושין תופסין בשפחה כנענית. ד

  .לחמור הדומה עם ,החמור
  

  

   ב"ע ח"ס דף 
  

 תתחתן לאבשבעה אומות  שנאמר ,נכריתאין קידושין תופסים ב. א

לרבות כל ' כי יסיר'שנאמר , בי שמעוןלר, גם שאר אומות ולמדנו. בם



 

ואחר כן תבוא אליה 'ולחכמים שנאמר ביפת תואר , המסירים

  .קידושיןלא היה תופס בה קודם לכן ומשמע שמ, 'ובעלתה

 לא בתך'שנאמר . הולד ישראל, עובד כוכבים הבא על בת ישראל. ב

נושא את שהגוי ה', בנך את יסירכי ' וגו לבנך תקח לא ובתו לבנו תתן

ונחלקו בגמרא אם הוא . יסיר את בן בתך הנקרא בנך מאחרי, בתך

  . או שהוא פסול, ממזר

, הולד עובד כוכבים כמותה, אבל עובדת כוכבים שנשאת לישראל. ג

העובדת כוכבים שתינשא לבנך את בנך ' כי תסיר'שלא נאמר גם 

  .שהוא בנה ולא בנך, שתלד ממנו

אם בא , כגון שפחה ונכרית, שיןכל אשה שאין בה תפיסת קידו. ד

במקום שאני שללמד ', כי תהין וילדו לו'שנאמר , עליה הולד כמותה

איני , אבל אם איני קורא כי תהין, 'וילדו לו'אני קורא  ,'יןיכי תה'קורא 

  .קורא וילדו לו
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

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

  .ואו בחלק ממנ בסיכום זה אין לעשות שימוש מסחרי
  לוי יצחק בן שרה סאשע
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