
   מסכת קידושין דף ו–מסכת גיטין דף פט         .ט"תשרי התשס' ט, ד"בס

  א"דף פט ע
הרי',גמ)א ומגורשת דלרב,:)פחלעיל(ן"הרמבכתב.מגורשתזומקודשת

ארישא,"אמתלאשםתהאשלאובלבד"דקתניהא,אשי קאי דבהא,לא
אי קול,תנאיעלומגורשתדמקודשתקוליצאאפילו ותולין,עמוושוברוהוי

הכי.התנאינתקייםשמא אמתלא,לקולחששודאימתי,קתניאלא ,בדליכא
ומתתנאיעלשנתגרשהקולשהוציאוכגון,אמתלאלושישבקולאבל
דארישא,פירשד"דהראב,וכתב.קוללאותוחוששיןאין,בקדושיןאו,בעלה
שובר,איתנעלומגורשתסתםמקודשתאמרודאי,קאי הקול ,לקדושיןאין

 .להוחוששין

ד"רש)ב מאי"י ן"הרכתב.עמושוברותחילהלושחששנו,קולהריטעמאה
הרי:מט( י,דדעתו,)ף"מדפי ועד מכאן השני הקול יצא אי ימים'דאפילו

להלן.מהני אמרינן באמתלא קול,דדוקא עם יחד כשיוצאת אלא שריא דלא
לי,דקידושין דסתרא דקידושין,המשום קול סותר אינו דגירושין קול .אבל

מדכתב[ משמע קאמר"ד:)פח(לעילי"רשוכן הכי קולעליהויצאחזר,ה
דעת.)].ג.ר(מגורשת ה"פ(ם"הרמבוכן מגירושין הר).כ"י דדעת,ן"וכתב
קול,)שם(ד"הראב הוי שניושוברודלא יצאו כן אם אל .יחדהקולותעמו

רבא',גמ)ג וכואמר לה רש',יצא ד"פירש קול"י יצא בעיר,ה פנויה .לאשה
כתבו אכלה"ד'התוסוכן דקודםבקלאשפירדאיירי'וכואומר,בשוקה
הכי,א"המהרשופירש.זהקולעליהשיצאנישואין לאו לרבתיקשי,דאי

דתצא,נשואיןדבתרלקלאחיישדלאאשי אמרינן א"הריטבאמנם.והכא
קרשקש( בשם)רבינו דגירושין,רבותירץ בקול דווקא היינו אשי דרב ,דהא

ליה חיישינן לא נישואין הנישואין,דלאחר דסותר דלאאבל.כיון דזנות קול
ליה,סתר דתלינן,חיישינן לאו .בהחזובעלמאדפריצותאאי

בעולה"ד'תוס)ד הוה,ד"בתוה,ה נמי כתב.כריתותחייבילפרשמציוהכי
ס,א"המהרש שנבעלה"ד.)סא(ביבמות'התוסברידהכי לכהונהדנפסלת,ה

בהודתפסיכיון,נפסלהלאלאויןבחייביאבל,כריתותלחייביבנבעלהרק
פ(ש"הראדעתוכן.קידושין ו"יבמות סימן ח"פי(ם"הרמבדעתאבל).ו

ה ביאה מכלדנפסלת,)א"מאיסורי  .בכלהשויןלאויןחייבילכהונה

פסולהממיידועשאיןדזנותבעילהדסתםאומרחקיצורבינו,ד"בא)ה
הגרעביאר.לכהונה להו,א"בחידושי דניןאנוהקולדמחמתכיון,דקשיא
אסורה,נבעלתילאלומרלהמהמנינןולא,דנבעלה נבעלהשמאמחששהא
ספקכיון,לפסול האי ְלַמה,בריליכאדעל מהמנינן לאדאומרתדלא
,כשרותלחזקתומגרע,ריעותאהוידקולדאף,סברי"דרש,וביאר.נבעלתי

ספק.בברינאמנתדאינהעד אלא אינו מקום ספיקאוהוי,מכל לאספק,ספק
ספיקא,לכשרוספק,נבעלה ספק דאיכא .נאמנת,ובריוכיון

ביאר.להחוששיןאיןאחרתבעיר,להחוששיןאיןלפלונישלא',גמ)ו
תקנתא,)א"סקמוסימן(מילואיםהאבני בדאיכא אלא לקול חיישינן ,דלא

לפלוני בנתקדשה אבל.פלונימאותוגטשתקבלעדלאחרתנשאדלא,וכגון
עלמא,לפלונידשלאבקול אכולי ותאסר תקנתא חיישינן,דליכא והיינו.לא
בעירדאיןטעמאנמי שמזכירין,אחרתחוששין שםהזכירוולאשמודאיירי

תקנתא,העיר .דליכא
דמיירי,א"הרשבפירש.מפלוניופלונימפלונישמעמהיכןפלוני,'גמ)ז

אומרוהאחר,מלוישמעתיאניהאחדואומר,ושמעוןראובןקמןבדאיכא
ורבותא.אחריניתרימפידמסהדיתרידאיכא,מיהודהשמעתיאני

דכל,אשמועינן גב על תריוליכא,מסהידקאבלחודחדמשוםוחדחדדאף

כדברחשבינן,ביחדתריםמשודמסהדי .ברורליה
סימן(ש"הרא.נינהואתרוותא',גמ)ח בשם)יאבפירקין חננאלכתב ,רבינו

ולא,ואמרימיקרילאובנהרדעא,קלאמבטלינןהלכך,ואמרימיקרידבסורא
אמוראים,מבטלינן מחלוקת הדבר,ואינה בחילוקאלא דיש,המקומותתלוי
,בקלקולמוציאיןשאיןובמקום.מבטליןושם,קולמוציאיןשבנקלמקום

נתנאלוכתב.אותומבטליןואין,ממשבוישקוליצאאםמסתמא הקרבן
ק( דרב,)אות טעמא זה מפיששתדלפי דאיירי,קולהוינשיםדאפילו משום

בקלא דדייקי קושטא,אנהרדעא אשתכח אי אלא ליה מפקי חסדא.ולא ורב
עד בסורא,ריםהכשמפישישמעודאמר בקלא,איירי דייקי .דלא

  ב"דף פט ע
א"הרשבכתב.הווקטןוקידושיבקידושירבנןבהועיינואמרימימר',גמ)ט
כלאבל,עמוכללהשוברשאיןלקולאלאחכמיםחשודלא,:)פחלעיל(

אין,רבנןלהשרודבדינאותלואינשיביהטעודלאלמימרדאיכאהיכא
אן"הרמבוכדעת[לכלקוללאותוחוששין אות ד"ראבדל,והוסיף].לעיל

א[ אות לקלא]לעיל חיישינן גוונא האי בכי בקטןהא,דאף היינו,דתלינן
ולאאמיתתעלדסומכין,כןהדברכשנמצא מןאבל,לקולחיישינןהענין
מדפי:מט(ן"הראבל.אמתלאשםכשאיןהקולאתמבטליןאיןהסתם
הראב)ף"הרי דעת פנויה,ד"ביאר בחזקת דעומדת כיון בני,דהכא לב אין

מקודשת שתהא מתיישב תלו,אדם למיתלי דאיכא מאי דהקול,ובכל וכיון
ליה מבטלינן באמתלא מתחילה בקידושי,יוצא רבנן דעיינו אבל.ואמרינן
אמתלא בלא יוצא הקידושין גמורה,כשקול במקודשת אותה ולא,מחזיקין

מקודש מחזקת מליבן ספקתצא בו שיש הגירושין קול מחמת אמרינן.ת ולא
בקידושי רבנן אמרינן,עיינו דעיינו,אלא איתא למילתא,דאי הוה כיון,קלא

דמקודשת מתחילה .דהחזיקו
חקריגדוליםראובןלפלגותדכתיב,ראובןלפלגותהגיעלאעדיין',גמ)י

סימן(ש"הראכתב.לב הגיענולאיןעדי,גריסחננאלדרבינו,)יאבפרקין
הגיעאםיודעיםשהיו,לבחקריגדוליםחכמיםבהןשהיו,ראובןלפלגות
.קידושיןקידושיולהיותגדוללחשבו,גדוליםכשארבדרכיוהנראההקטן
לנוואין,זולתוקטןוביןכגדולהנראהקטןביןלהביןכחבנואיןאנואבל
אחדויוםשנהג"יעינןבהלכך,ולגירושיןלקידושיןשבודקיןהלכהאלא

.שערותשתידאייתיוהוא,ולמעלה
במקום"די"רש)יא ישופתחמקוםאלא,אמתלאאיןאפילו,אמתלאה

לדברישפלוניתאמתלאשמאחוששין,אמתלאשםללמודשנוכל,לדבר
.הונארבברארבהפליגלאזבידדרב,כוונתוא"הרשבביאר.בטלוהקול
הזמןאייריהונארבברדרבה.חדאראמומר,חדאאמרמראלא לענין

.להחוששיןימיםעשרהלאחריצאהדאפילו,דהיינו.לאמתלאשחוששין
,ואמר.חיישינןאמתלאזובאי,דהיינו,גופאבאמתלאאייריזבידורב

ליכא האכי.להחוששין,לאמתלאמקוםשישאלא,גמורהאמתלאדאפילו
וכולרבכהנארבדאמר אלאשאיןאף',פפא ,לומרשנוכלמקוםשם

קרשקש(א"הריטבאמנם.קדישתנאידעל,אמתלאשהיתה ,כתב)רבינו
רש דלא,מעיקראאמתלאמקוםדכשיש,פירשזבידרב,י"דלדעת נפקאאף

אמתלא,להחוששיןלאלתר שתהיה בעינן זבידדרב,פירשן"והרמב.אבל
אלא,ימיםעשרהועדכאןשמבאמתלאתוליןדאין,וסבר.ארבהפליג

שזרקבמקום ידי על שקידשה ידעו ראשונה משעה ולפיכך.קדושיןלהדכבר
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תולין,היולושקרובואמרו,ימיםעשרהועדמכאןאמתלאיצאתאםרואין
אם,לעולםאמתלאיצאתלאואם.לכתחלהלינשאאותהומתירין,בה

תינשאשלכתחילהאלא,תצאלאנשאת .דקאמרחוששיןלשוןוהיינו,לא
דלרש[ לדקדק לקולא"וצריך היינו חוששין לשון לחומרא"ולהרמב.י ]ן
והלכתא"ד'תוס)יב כתב.שריאבפניולזהשנתקדשהדכיוןועוד,ד"בתוה,ה

דאיפסקא,יהושעהפני לאנישואיןדבתרדלקלאבהדיא'בגמהלכתאדאף
תםהוצרך,חיישינן בעלהימותאם,נהמידנפקאמשום.השנילטעםרבינו
ולא,וניעורהקולשחזר,ולמימר,למיחשלןדהוי,יגרשנהאוהראשון
כקלא,מחמתולאחרתינשא כתב.נישואיןדקמידהוי להסתפק,אמנם דיש

כיון חיישינןולאקודםשנתקדשההקולויצא,בעלהתחתשיושבתדשמא
עיו,וניעורחוזרואינולגמרינתבטל,ליה בצריך .ןוהניח
א"הגרעכתב.המנונאוכדרבבפניופניהמעיזהאשהאיןחזקה,ד"בא)יג
הרמב( פ"הגהות היד"ם אשה,דמשמע,)ג"מאישות דאין חזקה דאמרינן

בארוסה אף הכי,מעיזה מוכח נמי דמסוגיין מתוס,ואף מקום משמע'מכל
לה אמרינן לקולא למלך.דאף עראמהדודר"ממהרהביא)שם(והמשנה

בין,בזהדנסתפק לחלק יש להאיןשעדייןדכיון,לנשואהארוסהדשמא
כךגדולההחזקהאין,חיבה .להחמירדישוהסיק,כל

ובנהרדעא"ד'תוס)יד האבניכתב.כנפשיהדלאלהומורההוילא,ה
חננאלפליגי'דהתוס,)ג"סקמוסימן(מילואים י(ארבינו אות לעיל ,)הובא

בסורא הא ועל,קולמוציאיןדבנקלכיון,קלאמבטלילשמואלגםדלדידיה
מילתא בהאי דפליגי דסברי מקומות,כרחך חילוק הוי .ולא

ד"רש)טו עיינו"י פירש.נינהוקידושיולאושניבקידושי,רבנןביהה
אבל,לשוקאפילויתירוה,בטעותראשוןקדושידאי,'התוסבשםא"הרשב
בטעותראשוןדקדושיאמריומצלא,לראשוןאלאאותהמתיריןשאיןכיון
שהצריכוה.קאמרשניקדושיאלא,הוו גירושיןדלבתריאמרו,משניגטואף

ועיין[צריכההיתהלאגטואפילו,בטעותשניקדושיונמצאו,הדברנבדק
הבאה משום,בשניאלאבראשוןטעותדליכא,פירשא"והמהרש].באות

.לראשוןנתקדשהשכבר
אמר"ד'תוס)טז לקידושיקולאםכידאיןבוריועלהעמידובלא,ד"הבתו,ה

אמינאראשון אמינא,א"המהרשביאר.דמותרהוה כיון,דמותרדהוה
באות[י"ארשפליגי'דתוס,והוסיף.בטעותראשוןקידושידיתלו עיין

,הואדטעותראשוןבקידושירבנןדעיינואמרידמימר,ומפרשי]הקודמת
נראה.קולאלאהוהדלאכיון והלכתא"ד.)צ(להלןמדכתבווכן דקידושי,ה

דקידושימשוםהיינו,דמתירדמאןדמשמע,בעלמאקולאלאהוילאראשון
בהדיא,ד"רי'והתוס.בטעותלמיתליואיכא,קלאאלאהוילאראשון ,גרס
.הוהטעותוקידושיראשוןבקידושירבנןעייני

  א"ע' דף צ
והלכתא"ד'תוס)א אחרבקולאבל',וכוראיהדאיןי"רואומר,ד"בתוה,ה
וישאשנייגרששלאבוריועלדברמצאוכשלאלעילכדאמרינןלהחמיריש

מאישות"פ(משנההמגיד.ראשון דעת,)ז"הכט תםיישב התם,רבינו דדוקא
שנתארסהאחרגרושתודמחזיר,תורהשללאועלשעוברדיאמרו,חיישינן
אפילואבל.לאחר .חיישינןולאדאורייתאלאוליכא,יאמרוםאהכא

המשנהכתב.'וכואשתואתאדםיגרשלאאומריםשמאיבית,'מתני)ב
מגירושין"פ(למלך הגדולהדדעת,)א"הכי דליכא,)ט"רלסימןד"י(הכנסת

דאורייתא דרבנןאיסור שמאיואפילו,בכךאו משמעטובהעצה,לבית קא
מוזהרהאשימקוםבשוםמצינודלא.לן אפילואשתולגרששלאאדם

פליג.מדרבנן למלך איכא,והמשנה בהאאיסוראדודאי וכדמוכח.דאורייתא
ליה,מהודברולאערוהלאבהמצאלא,לרבאפפארבדאמר,להלן וקאמר

דעבד כן,עבדדמאי לעשות אין סבר,והוסיף.ולכתחילה א"הרשבדהכי
מקצתדישמשום,הגטעלברכהקנותידלא,דכתב)ח"יסימן(בתשובה
.ומגרשהדברערותמצאדלאכגון,בעבירהשהןגירושין

כתיב,שמאילביתלהקשותדאין,יהושעהפניכתב.שם',מתני)ג אמאי
דשפיר.היאזונהגרושהכלהא,"יקחלאוזונהגרושה",הדיוטבכהן

דמודו,דבדיעבד,להלןדמסקינןלמאי,איצטריך עלמא .עבדעבדאיכולי
דאיתא אבל,להתירא"אי"דהיינו.קראכתבלא"אי"ד):עט(ביבמותואף
[קראכתבלאיסורא ז. אות לקמן כתב]'ועיין במגרשהדפליגי,עוד בעלרק
לגרשהעניןדבכלאפשר,מדעתהאבל.כרחה ע"אה(ע"בשווכדאיתא,שרי
בגרו,)ב"סט"קי'סמן דכהן לאיסורא בעינן הכי .שהומשום

הקדיחה"די"רש)ד ידיאושרפה,ה בפירוש(ם"הרמב.'וכואורעל
למדותיו,פירש)המשניות מוסכמת ה.דאינה פירש עזראוכן כדדברים(אבן

בחידושיוכתב.תולדתוהפךשהיא,"בעיניוחןתמצאלאאםוהיה",)א
לשון,סופרהחתם זה תבשילוהמקדיחכתלמיד,"תבשילוהקדיחה"דלפי
היא.ברביםודעותיומדותיושמקלקל,יםברב הבעלמעשימקלקלתוכן

שהיא,ורצונו .דרכולפילאאבל,דרכהלפיומשכלתכשרהאף
למלךהמשנהכתב.הימנהנאהאחרתמצאאפילואומרעקיבא'ר',מתני)ה
הכ"פ( מגירושין ובית,)'ססימןע"אה(ם"המהרשדדדעת,)א"י שמאי דבית

פליגי אחרתבמצאדאפילו,מודובארוסהאבל,בנשואהעקיבא'ארהלל
קרא.מגרשה,הימנהנאה ,מייריבנשואה,"דברערותבהמצאכי"דדהא

פליג."ובעלהאשהאישיקחכי"מדכתיב למלך דליכא,והמשנה משום
בארוסהמיירי"יקחכי"דוקרא.לנשואהארוסהביןלחלקסברא ,והוסיף.אף
,ארוסתולגרששרצהארוסעלנשאל,)'אסימןב"ע(בתשובהם"דהרא
בארוסה',דמתניפלוגתאעלהואייתי אף דפליגי ליה .וסבירא

הפניהקש.עדיםבשניכאןאףעדיםבשנילהלןמה',גמ)ו ,יהושעה
הגמ אודאיתחזקהיכאאיסוריןדבכל.)קיט(ביבמות'למסקנת איסורא

נאמןעאיתחזקדלאוהיכא.תריבעינן,היתירא אחד לגזירהבעינןאמאי.ד
היתר,"דברדבר"דשוה חזקת לה אית ,ילפינןשוהדמהגזירה,ותירץ.הא

.לאחרתינשא,ברורהבעדותשזינתה,ערוהדברמחמתיוצאתדאפילו
החתם יקוםלא",)מהפיסקאשופטים(בספרידאיתא,תירץסופרובחידושי
באיש אחד לבעלהלהתירה,אשהדותבעקםאבלקםאינובאיש,"עד

אחד.בעליךמתבאומר דעד הכתוב דגזירת אמינא הוה שוה הגזירה ובלא
נאמן,לאיסורביןלהתירביןבאשהקם דאינו .ואשמועינן
מה"ד'תוס)ז .'וכובעלהיוכלדלאקראאצטריךדאמאיפריךבירושלמי,ה

ער,א"הרשבתירץ בה מצא דלא אף וגירשה דעבר בגוונא דברדמיירי ,ות
ד בשמעתין עבד"אי"דמסקינן הקשה.עבד ב,אמנם משתעילא"אי"הא

ג[.קרא אות לעיל עיין יהושעשכתב'אמנם מוכח):עט(דביבמות,הפני
.].קראכתבלאיסורא"אי"ד
שמאיה"ד'תוס)ח להקדיחהדברליהדאייתרלאודאי,ד"בסוה,בית

וכו ,תבשילולהקדיחה"דבר"דאייתרלאודאי,א"המהרשפירש.'תבשילו
שמאי,קראנקטדוקאדערוהמשמעהוה .דהאבלשון"כי"ותיבת,כבית
אואלא,ערוהדוקאולאו,תבשילולהקדיחה"דבר"דכתיבהשתאאבל
נמי"בלשוןנמי"מצאכי"דלמימרמסתבר,דבראוערוה .קאמר"אי

מדתהיאזו,ואוכלומוצצותמחוילתוךנופלשזבובאדםלךויש',גמ)ט
וכואדם שינה,)אגדותחידושי(א"המהרשכתב.'רע השתייהמכוסדהכא

דהוי,בכוסבעיןשהואזבובשאוכלאדםדאין,משום.שבתמחוילמאכל
,לתמחויבנופלאבל.בכךמקפידאדםשכל,באשתוממשהזנותכרואה
זבובהעלמקפידואינו,המאכלעםואוכלומוצצווהואבונתמחההזבוב
לרבותא,כתבש"והרש.שבו תמחוי רותח,דנקט תמחוי בשבתכדתנן(דסתם
הזבוב,:)מב מן טעם הבלוע קיבל .ובודאי

  ב"ע' דף צ
.'וכודתעלעוברתאיבסוטההיאדבעיא,ד"בתוה,אדםבניעםה"ד'תוס)י

ה בעוברת,א"מהרשביאר לן מיבעיא יוצאה,צנועהשאינהדתעלדהתם
להו.בשוקוטווהפרועהוראשה מצוה,וקשיא מדנקט הכא פרכינן דאי
ביוצאה,י"רשכדפירש דאיירי מהכא פשיט לא וטווהפרועהוראשהאמאי
,ותירצו.לקיימהומותרלגרשהחובהדלאוומוכח,מצוהבהוקתני,בשוק
לקיימהדתעלדבעוברתדודאי אסור אי מדרבנן,אף אלא הוי ושפיר,לא
לקיימה,חובהולאוהמצלשוןבהנקט דשרי מהא להוכיח אבל.וליכא

דממשאדםבניעםברוחצת דעתך מןלגרשהחובה,עמהןרוחצתדסלקא
לשוןולא,התורה למימר ליה .מצוההוה

ראשון',גמ)יא חדשכתב.בזוג סק"אה(הפרי קיט סימן דאיירי,)ג"ע
ד,בבתולה מקרא כורתת,"בריתךואשת"וכדמשמע אשה אין בריתדהא

כלי שעשאה למי סק"אה(ז"הטאבל.אלא קיט סימן דאיירי,כתב)ה"ע
עמו שגדלה כשנשאה,באשה בתולה היתה שלא מדפירש.אף הכי ודייק

ד"רש זוג"י מנעוריו,נעוריםאשת,ראשוןה עמו דגדלה ש"והרש.דמשמע
אלעיל( תרתי,כתב)'עמוד עמו,דבעינן וגדלה בחור כשהוא ,דנשאה

לתרווייהו,בתולהונשאה נקט קרא ."בריתךואשת"ו,"נעוריךאשת"דהא
אם"די"רש)יב קיט"אה(ח"הבכתב.עקיבא'כר,שלחשנאתהה סימן ע
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כר,הטורדדעת,)ב"ס קרא מוקמינן כוותיה'דלא הלכתא דלית אלא,עקיבא
הלל התבשיל.כבית הקדחת משום שנאתה הכי.שלחנה,דאם דייק ,וקרא

שנ"דכתיב הימנה,"אכי נאה שנאה,דבמצא משום מגרשה ומוכח,לא
תבשילו בהקדיחה מקרא,והוסיף.דמיירי ילפינן הלל כשהיא,דלבית דדוקא

לגרשה מצי התבשיל הקדחת משום בעיניו שנואה,שנואה אינה אם ,אבל
הימנה נאה אחרת דמצא שהקדיחה,אלא פי על אף לגרשה יכול אינו

.תבשילו
אם"די"רש)יג נהיהלללביתואפילוהמקוםלפניהמשלחשנוי,אהשנוה

קיטסימן(שמואלהביתכתב.הואשנוימיהולהוציאשלאכייפינןדלא
פליגי,דלדעתו)ב"סק הלל ובית שמאי הלל,ראשוןבזיווגבית בית וסברי

זיווג למקוםאלא,דברמשוםלגרשמותרראשוןדאפילו הוא והטור.דשנאוי
ד,כתב)קיטסימןע"אה( אבל,שניבזיווגליהמוקמינן"שלחשנאכי"דקרא

שמואלהביתוכתב.דברערותבהמצאאםאלאלשלחהאיןראשוןבזיווג
דלדעתו,)שם( משמע בזיווג,דלכאורה פליגי הלל גוונא,שניבית דבהאי

דערות קרא לגרשה,דברמיירי בזיווגאבל.דברמשוםאוערוהמשוםדשרי
הוסיף.דברמשוםלגרשדאסור,ודומראשון להטורדאף,דאפשר,אמנם
מותר,ראשוןבזיווגפליגי הלל דמזבחאלא.דברמשוםלגרשהולבית דכיון
כפינןלאלגרשרוצהאםאבל,דברמשוםיגרששלאראוי,דמעותמוריד
.ליה
ד"רש)יד אמאי,א"המהרשהקשה.יבגודאלנעוריךובאשת,ראשוןזוגה"י

קראמיית דמייתיבקראליהסגיולאאחרינאי דלפי,ותירץ.תלמודאדלעיל
וקרא.ואישהבעלהוהוא,מקוםשלאשתוהםישראל,בקראהדמיון

אישראל,"בהבגדתאשרנעוריךאשת"ד וקאמר,האשהבדמיוןשהםקאי
דאסור.ה"הקבעםלךשהיהנעוריךבאישותשבגדת ראיה ליכא זה ולפי

הר אשתו מתגרשת,אשונהלגרש אשה דסמך.לרצונהשלאדהא אלא
,נסתרלשוןדהוה,"יבגודאלנעוריךובאשת"ד,דבתריהאקראתלמודא

באישותיבגודאלה"הקבגם,ברוחםנשמריםיהיודאם,ידברישראלדעם
למילףאיכא,יגרשאםלגביהבגידהליהומדקרי.עמהםלושהיהנעורים
,דמעותעליומורידדהמזבחקאמרועלה,ראשונהאשתולגרשדאסור
.לרצונוהמגרשהשהואעליודהיינו

כתב.דמעותעליומורידמזבחאפילוראשונהאשתוהמגרשכל',גמ)טו
דמיירי,)קסדסימןגיטין(האגודהדדעת,)קיטסימןע"אה(יוסףהבית

.)א,יזסימן(בתשובהן"הרכתבוכן.כרחהבעלכשמגרשה
עמוד(המאיריפירש.שם',גמ)טז ,קטיגורלונעשיןסניגוריושאף,)אלעיל

שכיון,פירש.)כבסנהדרין(חייםוהתורת.זכותעליוללמדאדםלשוםואין
רמזב"פויקרא(בילקוטוכדאיתא,המזבחמןאחדגוףנבראווחוהשאדם
אדמהמזבח"ואומר,"האדמהמןעפרהאדםאתאלהים'הוייצר",)תנה

שהיאנעוריובאשתהבוגדכללכך.נבראכפרתוממקוםאדם,"ליתעשה
,ממנושנבראובמזבחפגםכמיןעושה,ומגרשההיצירהמתחילתזוגובת

 .דמעותעליומורידולכך

  טיןהדרן עלך המגרש וסליקא לן מסכת גי

  
  
  
  
  
  

 א"ע' דף ב
כתב.ובביאהבשטרבכסף'וכודרכיםבשלשנקניתהאשה',מתני)א

דביאה,א"הרשב פי על ,כדדברים("ובעלה"כדכתיבבתורהמפורשתדאף
אקדמיה.)א מקום "יקחכי")שם(דכתיב,קראדאקדמיהמשוםלכסףמכל

כתיב,כסףדהיינו הכי מרובהדקנינו,כסףאחרשטרותנא".ובעלה"ולבתר
ברישא,כתבא"והריטב.ככסף ביאה תנא דאסור,דלא ,בביאהלקדשמשום
).:יב(כדלקמןבביאהדמקדשאמאןנגידמדרב
דפרוטה,)א"מא"פ(המשניותבפירושם"הרמבכתב.בכסף',מתני)ב

משקל הוי [הוקרוביןהכסףהוזלבין,שעורהחצידקידושין דלמד. דהיינו

דכסף מתכת היינו לאודקראדכסף,כתב).יאלהלן(א"הריטבאבל].דכסף
,נחושתשלשהיאעצמהופרוטה,רוטהפדשוהממוןאלא,הואממשכסף

שוה ,)א"סקכזסימן(מילואיםהאבניוכתב.היאכסףולאופרוטההויא
הוידחשובמידיוכל,ממוןשםאלאכסףמתכתאינו,דקראדכסף,דסבר
ואם,ממוןדחשיבבמידיאלאשעורהחציבמשקלכלללשערואין,ממון
בונמי,ריםאחמדבריםטובאשוהשעורהמחציפחות לקדש וכתב.מצי
שפירש,עוד פרוטה"די"רשדמה .א"כהריטב,נחושת,ה
בקרקע,העיטורבעלדדעת,א"הרשבכתב.דינרובשוה',מתני)ג דהמקדש

במחובר מקודשת,לקרקעאו יציאהמה,ליציאההויהדמקשינן.אינה
דעת.לאלקרקעבמחוברהויהאף,לאלקרקעבמחובר ,א"הרשבאבל

בקרקעד אלא,מקודשת,כסףבתורתבקידשה ליציאה הויה מקשינן דלא
מחובר בשטר לגט,לקרקעבקידשה קידושין(שעוריםהקובץוכתב.דדמי

א העיטור,)אות בעל בדעת לפרש איתקשדכסףדהויה,דיש או.ליציאהנמי
הויהליציאהאיתקשדלאנימאדאפילו הדר,דשטראלא מקום ילפינןמכל
 .להדדיהוויותדאיתקוש,שטרמכסף
בכסף"די"רש)ד וכו,ד"בתוה,ה הנייר על לה כותב ,המקנהכתב.'שטר

נקט לידמדלא התקדשי לה וביאה,דאומר בכסף דנקט דסבירא,כמו נראה
כשיטת שמואלשהביאם"הרמבליה סק(הבית קלו גט,)א"סימן לה דבנתן

כלום אמר מדאורייתא,ולא סבר"ורש.מגורשת שטרי לקידושי הדין .דהוא
עצמו שמואל הבית קידושין,חילק)שם(אמנם הרישיאמרצריךודאידגבי

אבל,הבעללשוןהואהגטדלשוןמשום.אירוסיןבשטר'אפי,קידושיךזה
אםניכראינומקוםמכל,מדברהואכאלווהוויבשטרמקדש'אפיבקידושין
כתב.לקידושיןכןגםדעתה מוכן סק"ל(לואיםהאבני [ט"ה קשה) ולכאורה

דרש כן"לומר סבר לא ].י
בחידושיהקשה.זובביאהליהתקדשיואמרעליהבאביאה,ד"בא)ה

קידושי,לישיאמרצריךאמאי,א"הגרע גבי דוקא שאפשר,כסףהא
לה,לאחרבשליחותדמקדשה .שליחותשייךלאבביאהאבל.בעי

בביאה"די"רש)ו וכולהיותבהגומראינואבל,ד"בתוה,ה כתב.'יורשה
נמי,ש"הרש בעלמא דבאשה אלה,דאף לדברים בה גומרין ושטר כסף אין

חופה ביבמה.דבעי מקום התורה,מכל מן קנינם היה בה,אילו גומרין הוו
 .כביאה

,א"המהרשפירש.היבמהקתנייבמהגבידהא,ד"בתוה,האשהה"ד'תוס)ז
,פרקרישהוהדלאמשום,ואמהבעבד"ה"תנאדלאלומרדאין,דכוונתם

מהיבמה.דנקטוהאשההניכלכמו תיקשי הכי ועל.פרקרישהוהדלא,דאי
לעיל כדכתבו  ".ה"לשוןנופלאיןואמהדבעבד,כרחך

שמאיה"ד'תוס)ח דאי,ד"בתוה,בית גב על ',וכומאחרקדושיןקבלהואף
יוסףביאר.מיתשיללהכילאומיהו מאחרדב,העצמות קדושין קיבלה לא

לחומרא הלל בית חטאת,הוו חייב בשוגג עליה דהקשו.דהבא ,אלא
מאחר דינר קדושי תופסים,דבקיבלה הקדושין דאין לקולא הלל בית ,הוו

לחומרא שמאי נמי.ובית מדינר,אי בפחות מאחר קידושין דקבלה ,היכא
תרוייהו קדושי תפסי שמאי קדוש,דלבית תפסי הלל בלבדולבית ראשון .י

בפרוטה"ד'תוס)ט .ככסףכסףדשוהמנלןוערכיןקדושיןגבי,ד"בתוה,ה
סברא,)ף"הרימדפי.א(ן"הרכתב קידושין דכיון,ככסףכסףדשוההואדגבי

בהכי,להתקדשדנתרצית לה היכאתינח,יהושעהפניוהקשה.ניחא
,קידושיןליקבלואמרהשליחדשוויההיכאאבל,וקיבלהידהדפשטה
ככסף,כסףשוהוקיבל דהוי ,)ד"סקכזסימן(מילואיםהאבניותירץ.מנלן

ככסף כסף דשוה ריבויא בעינן עברי,דלא בעבד כסף,אלא בגרעון דיוצא
האדון של כרחו כסף,בעל בשוה רוצה דאינו דליכא.אף בקידושין אבל

רצונה,מחאה גילוי דליכא ככסף,אף כסף שוה הוי גביוה.מסברא נמי כי
.ערכין

נמי,ד"בא)י לומראי 'וכועליושנקלהואדדיןאמינאהוהבעבדכתבאייש
ליכא,א"המהרשכתב.כוכביםהעובדיביןיטמעשלאכדי שינויא דלהאי

עבריקידושיןלמילף מעבד היקל,וערכין דהכתוב ,כסףבשוהעליודנימא
דהשתא.הנכריםביןיטמעשלאכדי לומר התוסוצריך ערכין',סברי דילפינן

.מנזיקין,וקידושין

  ב"ע' דף ב
נמיה"ד'תוס)יא לאתוייוקשה,ד"בתוה,אי ליה הוה כן אשרהשדהאם
כןדהאי,א"המהרשכתב.אברהםקנה מדוקדקאם דמשמע,ופירש.אינו

ã ã ã   
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,לקניןכסףסמךדלאמשום,"אברהםקנהאשר"דבקראסגידלאלהו
קרא,והקשו".נויקבכסףשדות"דכבקרא לאתויי דדמצי כסף"דתורה
לאיתויי,ותירצו".מקנתו בקניןדבעי דאיירי ליה,וקשיא.שדהקרא דהוה
,שדהקניןלאיתויידבעימשוםואי,בתורהשנכתב,"מקנתומכסף"לאיתויי

אקרא למיסמך דכיון,ותירצו.שדהגבי"קנין"ביהדכתיב,דמעיקראמצי
בכסףםדאברהמפורששאינו השדה דקנאה,קנה אפשר בחזקהדהא
קראלכך.לפרעוןהכסףונתן,ובשטר דמפורש,"יקנובכסףשדות"דמייתי
דאברהם,בכסףשדהדקניןביה מוכח .ושטרבחזקהולא,בכסףקנהומיניה
אלעיל(א"הריטבכתב.קונההאישהכאוניתני',גמ)יב דייקדלא,)'עמוד

דמשוםאמינאדהוהמשום.דמתניתיןסידראכ,"האשה"דלישנאמעיקרא
בדידהתניסיפא סיפאמשום,"נקנית"דקתנימיתרצאהוהובהא,רישא
הכיומשום.דקידושיןלישנאלמיתנימצידלא,"עצמהאתוקונה"דקתני
איקרידקיחהמשוםדקניןלישנאדנקטלאשמועינן,"נקנית"ממעיקראדייק
כ.סיפאמשוםולא,קנין דלישנאדאפשרמשום,דייקלאדהשתא,תבעוד
קתניאמאימעיקראבעיהילכך,באשהמילתאלמיתליאכרחיה"נקנית"ד

לאאמאיבעא,באישנמישייךלישנאדהאיוחזא,ליהדפרישובתר,נקנית
.קונההאישקתני
אפילו,קונהתנאאי',גמ)יג אמינא כרחההוה דיש,א"הרשבכתב.בעל

מצי,שהקשה גוונאהיכן בכהאי דנקנית אדעתין דסלקא כרחו בעל קנין .נו
בדאישתמיטתיה,וכתב דאיתא בתראהא זביניהוזביןדתליוה:)מח(בבא
ולאו.נפשהומקניאגמרהאונסאדאגב,קדושיןקדושיהוקדישותליוה.זביני
גוונאאלא,קאמרלגמריכרחהבעל האי אשירבברכמר,ואשמועינן.כי

בתרא( בקידושין,)שםבבא מהני דהוא.דלא לפיכךכהוגןשלאעשהמשום
דהא,המקנהוהקשה.לקידושיהרבנןואפקעינהו,כהוגןשלאעמועשו

דזביניה דאגב,זביניטעמא הא.נפשהומקניאגמרהאונסאמשום הכא אבל
שטר בקידושי נמי זוזי,מיירי ומקנה,דליכא גמרה בשטר,ותירץ.ולא דמיירי

ב פרוטהשיש שוה גמרה,ו זוזי דאגב דעתך [נפשהומקניאדסלקא ולכאורה.
לומר שפיר,יש וביאה כסף גם בה דנכללו לישנא,דכיוון בהאי לה ]נקט

לאאיןמדעתהנקניתהאשהתנא',גמ)יד כרחה דאף,ן"הרמבפירש.בעל
שכתבו[,כרחהבעלאפילואומדעתהמשמעדנקנית אי"ד'התוסכמו ]ה

מקו תפשתמכל פירש.מדעתהאלאבהלךואין,תפשתלאמרובהם ,עוד
באישתלויזהקניןשאין,משמע,האישקתניולאהאשהדמדקתני אלא,רק

האיש,ולרצונוכרחהבעלנקניתהיתהואם,בהנמיתלוי מיקרי ,קונההא
נקנית האשה .ולא

דאסר"ד'תוס)טו דשתמקולילהיותכלומרלימקודשתאתוהרי,להה
וכולעולם אישביאר.'בשבילי קמח"אה(החזון סימן תיקנו,)ע דחכמים

קידושין לשון הוי כהקדש,דמקודשת עלמא אכולי דאסרה משום ,וטעמא
מיוחד לדבר והפרשה הזמנה לשון הוי דהקדש אשת,וכמו באיסור נמי הכא

לבעלה,איש והזמנה הפרשה ידי על עלמא אכולי .אסורה
וכומקודשזוטליתאומרהיהםאומיהו,ד"בא)טז אישביאר.'לי החזון
קמח"אה( סימן חכמים,)ע תיקנו דקידושין,דלולי לישנא הוי עיין(דמקודשת

הקודמת קנין,)באות לשון בהכי לחבירו,ליכא אמר אי כסף,דהא לך הא
לי מקודשת טליתך קנין,ותהא לשון הוי .לא

אי"ד'תוס)יז דתני,תנאה גב על כרחהדמשמעמקדשאישהואף .בעל
יג(א"דלרשב,המקנהכתב אות דמועילדעתאדסלקאדהא,דפירש )לעיל

כרחה לומר.וקדישתליוהמדיןהיינו,בעל שכתבו,יש מה פי בבא'התוסעל
תופסיןדקדושיןדאף,גרושהליקדשלשלוחושאמרכהןגבי:)י(מציעא
מקום,לאויןבחייבי .עבירהלדברשליחדאיןמשום,מהנילאשליחמכל

מהניולא,מזוגדולהעבירהלךאין,כהוגןשלאדעשהוקדישבתליוהכןאם
ידי למיטעיליכא,ובשלוחובומקדשהאיש,קתניהתםוהרי.שליחעל
כרחהדמיירי  .בעל

אתרוג"ד'תוס)יח נוהגרבעידיןאיןל"בחועכשיוכ"וא,ד"בתוה,ה
רבעילןדקיימא,כתבוולמאןה"ד.)לה(בברכות'התוס.באילנות נוהגדכרם

לארץאף בשאר,בחוץ לא ממאכלות"פ(ם"הרמבאבל.אילנותאבל י
שאין,פליג)ו"הטאסורות לארץנוהגרבעינטעדיןוסבר בכרם,בחוץ .אף
הלויוביאר חיים רבינו דערלהההלכה',דלתוס,)שם(בחדושי מסיני למשה

לארץ בחוץ ,רבעינטעמ"ונפק.דערלהקראבכללדהויאלגלוייבאה,נוהגת
הרמב.לערלהדאיתקש סבר"אבל אלאאינהבתורההאמורהדערלה,ם
האסורהוערלת,ישראלבארץ לארץ דין,מסינילמשהמהלכהחוץ היא

דערלה,מיוחד אקרא לגלויי אתי רבעי.ולא נטע לילף אפשר אי כן ואם
 .מהא
לעמוד(ד"בא)יט .מדרבנןאסורשביעיתלמוצאיוכשיצאו,)הבאבנמשך

הרועיםפירש בשמינית,המלא הרוב גדל מדרבנן,דאי דסברי,אסור משום
בשביעית היתרא,דגדל שביק לא דמסתמא שיעשו בכדי גדל.ושרי אי אבל
בשביעית מדאורייתא,הרוב ספיחים,אסור איסור דודו.משום רבי בשיעורי

כל"ד:)נא(סחיםבפ'מתוס,דייקפוברסקי אסוריןדספיחים,שכתבוה
,דסברי.בשביעיתשלקטןיסברוגדוליםאותםדכשיראו,שביעיתבמוצאי

ספיחין איסור ליכא בשביעית הרוב גדל בשביעית,דאי ליקטן אי דוקא אלא
 .אסור

הבא(ד"בא)כ לעמוד שביעית,)בנמשך של היא הרי האמהות שגדל .ומה
יוסףכתב כרובדאף,העצמות בספיחי לעמוד יכול אדם דאין לעיל דכתבו

לאמהות עלין לומר.בין גדולים,יש בעלים איירי דהאמהות,דלעיל דכיון
ששית בשביעית,משנה שגדלו מהעלים שלקח,יקח יאמר גדולים שהם וכיון
האמהות בשביעית.מן שגדלו איירי הכא הגדולים,אבל העלים הכי ומשום

כאמהות לקח,אסורין,שהם שמהאמהות יאמר הגיע.שמא שלא מה אבל
ביותר,לכך קטנים עלים בשביעית,דהיינו שגדלו לתלות דודאי,שרו,דאין

בשמינית .גדלו

 א"ע' דף ג
היינולשביעיתחנטהבתרביהדאזלינןדהא,ד"בתוה,ירקמהה"ד'תוס)א

ונלקטבששיתחנטאםכגון,דלקולא,א"המהרשפירש.לחומראדוקא
כלעלשגדלמשוםואסור,כירקאלא,להיתרכאילןנידוןלא,שביעיתב

בחנטולחומרא,שביעיתלעניןכאילןדאתרוגקאמראמאי,והקשה.מים
דאזלינן,ותירץ.בששיתבחנטלחומראכירקנמיהויהא,בשביעית דהא
כאילןלחומרא חנטה היינובירקאבל.ניחאבתר לאו לחומרא דאזלינן הא
לקיטהמשום בתר הגדלאלא,דאזלינן דכל אסור]בשביעית[באיסורמשום

שכתבו ד'התוסכמו אתרוג"לעיל אלא,כירקאתרוגהכאחשיבולא,ה
.לקיטהבתרדאזילבמאי

הגרנביאר.שם,ד"בא)ב צג(ט"בחידושי חנטה,)סימן בתר דאזלינן דהא
בשביעית צו,לחומרא בעודו במחובר חל שביעית דדין ובשעת,מחמשום

האיסור חל כבר לקיטה.הגידול לאחר בתלוש דוקא חל מעשר חיוב ,אבל
ומעשרות תרומות דין ליכא הצמיחה .ובשעת

דאיכא"די"רש)ג ובדרךלכאןדומההואזובדרךבדרכיוחילוק,פלוגתאה
לפרש.הכימשמעלאפלוגתאדדלישנא,א"הריטבכתב.דומהאינוזו ,וכתב

,זהבעניןלזהושוהזהבעניןלזהשוהושונה,בדיבורומחלקדהתנאדהיכא
.נשיםוגיטיוכוידאתרוגמתניתיןכגון,דרכיםקתני

בסודר,ד"רי'התוסהקשה.חליפיןלמעוטי',גמ)ד מקודשת אינה שוהאמאי
אף,פרוטה שוה,חליפיןבתורתשנתנווהא ביה אית ואף.פרוטההא

מדעתה,לושמחזירתו אף,וכתב.מחזירתוהא דמקודשת שםשהזכירדודאי
שהתנהוהכא.חליפין לאחר,במנהלקדשהעמהמיירי המנה ליתן ונתחייב

,מקודשתדאינה,בהלחזורתוכלולא,שתתקדשהסודראתוהתפיסה,זמן
כיוןובחליפין.כאןאיןומנה,במנהאלאלהתקדשנתרציתשלאכיון

פרוטהבפחותדאיתנהו בפחותלחזורתוכלשלאנפשהאמיקנילא,משוה
פרוטה באות[.ליתנהונמיפרוטהבשוה,ליתנהודבפחותוכיון,משוה ועיין

].הבאה
תירוץ)ב"סקכטסימן(מילואיםהאבני.שם',גמ)ה עיין[ד"רי'התוסביאר

הקודמת דכתב,]באות הא קצ(ע"הסמלפי הקונה,)א"סקסימן הוי,דכסף
שיווי פרעוןובתורת,המקחכסף השאר,תחילת והכא.במלוהזוקףואת
פרוטהבסודרכשמקדשה בתורת,שוה דנותנו משוםנמיבויש,חליפיןאף

כסף,הקידושיןשיוויבעדהסודרדנותןוכיון,דכסףלתא .ומקודשת,חשיב
אלאאינו,בשלימותהמנהומתחייב,סודרלהונותןבמנהבמקדשהאבל

.פרעוןלתחילתדאינוכיון,סףכבתורתמהניולא,חליפין
למעוטי"די"רש)ו אינהקדושיןלשםלחופהאביהלהמסרהשאם,חופהה

שנתקדשה,המקנהכתב.בכךמקודשת בעלמא באשה דאיירינן פירש דלא
קידושין,בחופה ספק דאיכא בביאה,משום נתקדשה 'התוסוכדכתבו,דשמא

מאי"ד:)ט(בכתובות עמה,דבארוסה,ה שמתייחד עליה,כיון בא ונהי,ודאי
קניא לא ביאה,דהחופה קדושי מספק גט בתו.צריכה שמסר אב אבל

בביאה,לחופה שקדשה למיחש עצמה,ליכא לקדש יכולה אינה דהיא
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אביה דעת על שלא לחופה,בביאה דוקא זנות.שמסרה בעילת ואין,והוויא
זנות בעילת בעילתו עושה גט.אדם בעיא .ולא

ואשה"ד'תוס)ז משוהבפחותתתקדשוקבלהידהפשטה,ד"בתוה,ה
נתרציתדאפילו,תירץהמאירי.פרוטה היאוהרי,דעתהבטלה,אי

מהני,בלבדבדבריםלהתקדשכמתרצית .דלא
גופהשאיןדכיון,ן"הרמבתירץ.שדהכמובחזקהתקנינמיאשה,ד"בא)ח

איןטבלשלאעדכנעניעבדהא,א"הרשבהוהקש.חזקהבהשייכאלא,קנוי
נקנה,ידיולמעשהאלאליהקניולא,קנויגופו הכי ,ותירץ.בחזקהואפילו

אפשר חזקתו ידי דעל כיון שיטבלו,הגוףקניןלידילבאדבעבד לשםבשעה
אשה.ביהשייכאנמיחזקה,עבדות והקובץ.לוקנויגופהאיןלעולםאבל
כב(שעורים כוונתוב)אות קניןבוששייךבדבראלאליכאחזקהדקנין,יאר
חזקהדמהניא,כנעניועבדקרקעכמו,הגוף אף,בשכירותאפילובהו

קניןליכאלעולםהגוףקניןבקידושיןדאין,באשהאבל.קניאלאדשכירות
.חזקה

פרוטה,ד"בא)ט שוה חליפין באותם כשיש בחליפין אשה כתב.שתקנה
יחזקאל ה(הדברי אות לט סבר,)'סימן איתנייהו,דהמקשן דחליפין דאף

פרוטה משוה בחליפין,בפחות קרא מהני,גלי פרוטה משוה פחות ,דשיווי
כלי דהוי פרוטה.משום שוה כסף,ובכלי קנין קנין,הוי עביד השיווי .דגוף
לשטר דמי קנין,ולא עביד לא פרוטה,דשוויו השטר שישוה צריך אין ,דהא

כתב כשרואי הנאה איסורי על בפחות,ותירצו.ו איתנייהו דחליפין דכיון
פרוטה שיווי,משוה חשיב לא לא,דבעלמא דהשיווי מוכח בכלי ואפילו

קנין הסודר,עביד גוף פרוטה,אלא שוה בדאיכא הכסף,אף קנין הוי .ולא
שליחותדאיןמיניהוקנינאלכתובשלאליזהרצריךבזהומיהו,ד"בא)י

ידסימן(ז"הטפירש.כוכביםלעובדוזכיה סעיף מיניהוקנינאדלשון,)קכג
שיכתבו,לגוישליחותואין,בשבילושקנושליחותעלמורה וקנה,ובעינן
הסודרדהיינו,הגוי ידי וביאר.פלוניחובקונהידושעל,העדיםשלעל

סקסימן(החושןהקצות בתורתאינוהעדיםשנותניןדסודר,)ה"קכג
מדין,ליחותש מהני.).ז(להלןוכדאיתא,כנעניעבדומהני הכי אפילוומשום

וכיון קונה,שליחותצריךדאינובגוי דקבלת,אחריםשלסודרידיעלושפיר
שלא.גורםמקנה דבעי שיכתבואלא,שליחותהמורהבלשוןלכתובאלא
מדברי,והוסיף.הגויוקנה משמע .א"שהמהרשהביאישנים'התוסדהכי

  ב"ע' דף ג
ד"רש)יא לא"י לתורתלהבטילהלכךלההואדגנאי,נפשהמקניאה

לעיל(ן"הרמבהקשה.פרוטהשוהבושישבכליואפילובקידושין,חליפין
א פרוטה,)עמוד שוה בו שיש בכלי אף קידושין בטלו בפחות,אמאי והא
לשקפידתהמחמתאלאקנייתןפסולמחמתנתבטלולאפרוטהמשוה
,נינהופרוטהמשוהדפחותכחליפין,אשהלגביחליפיןדכל,ותירץ.אשה

להחזירדמתנה מנת ולא,אזלאדבסוףהנאהדבתר,באשהקניאלאעל
.דשעהבקניהנפשהמקניא

תהא"וא,ואיןה"ד'תוס)יב וכויוצאההעבריהאמהת הפניתירץ.'בחליצה
באמהדחליצה,יהושע שייכא חליצהדמהניאשכחןאדלא,העבריהלא
דבעינן.ממוןלעניןולאאיסורלהפקעתאלא דתהא:)ד(לקמןלמילףואף
דאמהבכסףנקניתאשה וחומר דכסףדאשכחןמשוםהיינו,העבריהמקל
.ממוןביהדאיתאיסוראהויאשהדקנין,ועוד.מקוםבכלקונה
בץהקוהקשה.אדוןבמיתתיוצאהאינהשכןכנעניתבשפחה,ד"בא)יג

יד(שעורים ובהאי,אחריבםבדליכארקהיבםבמיתתיוצאתדיבמה,)אות
שפחה יוצאתגוונא דגרדעבדו,.)לט(בגיטיןוכדאיתא,אדוןבמיתתנמי

.כןעבדואף,גטבלאיוצאתאשתומה,כאשתו
ומפירוש,הגמראלשוןדמסתימת,יהושעהפניכתב.לןמנאבכסף',גמ)יד
אסקי,משמע,ותנאה"ד:)ד(להלןי"רש לא שוהגזירהאדעתייהודהשתא
מקשינן,"קיחהקיחה"ד הכי מ,מנלןבכסףומשום לה אי".כסףאין"ויליף

דמגזירה,נמי דכתיבמשום,כסףקידושילמילףמצינןלאבלבדשוהדסברי
.):ט(כדלקמן,בעילוהדרדמקדשעדדמשמע,"ובעלהאשהאישיקחכי"

איצטריך הכי ,ומוכח.ביאהכתיבלאקראדבהאי,"כסףאין"מלמילףמשום
בכסף דיציאתדומיאוהיינו,ממעטדכוותהדיציאה,ועוד.בלבדדנקנית

.בלבדבכסףדהיינואדון
ואיהי"די"רש)טו הכתובזיכהוחנםשעלאפשרבתמיה,כספאתשקולה

שרשאיתורהדזיכתהדכיון,ביארא"והריטב.קדושיהבקבלת שהלקדלאב

כממוניה,דברובעלמקנהחשיבאיהו,כרחהבעל בתו דהויוכיון.והויא
ואין,דברבעלחשיבאאיהי,כספאשקלאאיהידאי,דיליהכסףהוי,מקנה
לקדשה,כשליחאלאהאב מצי הבאה.כרחהבעלואמאי באות  ועיין

כרחךהאתאמרואם,לדידהואימאה"ד)טז כתב.'וכואיצטריךלאעל
ואימא"ד):מו(כתובות'בתוסיותרמבואריםדהדברים,א"המהרש דעל,ה

לא ילפינןדכסף,אבשלשהןלומראלא,כסףדאיןקראאיצטריךכרחך
דהשתא,ותירצו".לדידהואימא"פריךומאי,"קיחהקיחה"דשוהמגזירה
דלאוכיון,אבשלשהןלומרליהמוקמינןהוהלא,בעלמאדקראמיתורא

ליהמצריך,קממעטדכוותהדיציאהדמסיק,להלןאבל.הואבמשמעותיה
דהוה,אבשלשהןלומר,שפיר"כסףאיןחנםויצאה"דקראלהאי שום

.דקראבמשמעותיה
דבעלמא,יהושעהפניכתב.ילפינןלאמאיסוראממונא',גמ)יז ילפינןדאף

דהאבדמשוםלתלמודאליהמשמעלאהכא,מדאורייתאמאיסוראממונא
שהבעלשהרי,תדע.לגמרילוקנויהתהא,בתונדרילהפרכולי יכולאף

לבעלהוילאידיהמעשהואפילו,דברלכללוקנויהאינה,אשתונדרילהפר
.מדאורייתא

 א"ע' דף ד
וכורבינופירש,יציאהה"ד'תוס)א כללמשמעלאסוגיאמיהו'חננאל

כתב.הוידאביהדכסףמנלןאלאמיירינערותדביוםללמודצריךשהוא
פירושו,יהושעהפני ליישב סלקא,"לדידהואימא"דכדפרכינן,דנראה קא

דגמ דעיקר,"כסףאין"דקראאיצטריךדאכתי'דעתא ילפינןקידושיןדאף
כתיבילפינןלאקטנהקידושי,"יקחכי"מ דהא ,"אשהאישיקחכי"מינה

מ,גדולההיינוואשה לה השתא".כסףאין"וילפינן יציאהדמסקינןאבל
דאי,"לדידהואימא"להקשותמצינןלאתו,"נערה"דהיינוממעטדכוותה
".יקחכי"מילפינןנערהקידושיהא,איצטריךלמאיקראלדידה

שיצאהלאדוןנותןהיהאזכסףשםהיהאםאדוןברשותכגון,ד"בא)ב
פדיונה,א"המהרשפירש.'וכוממנו מגרעת דבקטנות והכסףדכמו ויוצאת
הכסף,בנערותבאירוסיןאביהמרשותכשיוצאתכך,לאדון ויציאה.לאבהוי

הכסףלעניןהיינודכוותה דכוותהולא,ממנושיוצאתלמידהוי לעניןהוי
כסף,נערות בה ממנו,לאדוןדלית חננאלאבל.בסימניןדיוצאת הוי,לרבינו

ימי לגבי בסימניןלאדוןכסףדאין,נעוריםדכוותה דיוצאת [כיון באות. ועיין
].ד
'התוס.הוידאביהאבמרשותביציאתהכסףשישכאןכןכמו,ד"בא)ג

יציאה"ד,:)מו(בכתובות דאביהדכספאקראמהאידשמעינןדכיון,ביארוה
ואיהיקדושיהכסףשקילאביהדהשתא,מקבלנמידאיהוהואסברא,הוי

הגרעוהקשה.נפשהתקדוש השתא",להיפךבשלמא,)שם(א"בחידושי
בכסףהיאתזכהדמהיכן,שפירלאקשויישייך,"תשקולואיהימקדשאביה
דיש,קושיאאינה,"שקילואביהנפשהתקדשאיהי"לאקשוייאבל.דאביה
אתזכתהדהתורהלומר .ידיהמעשהכמו,להאשרלו

אפירכא,א"המהרשפירש.הקושיאלשוןמשמעוכן,ד"בא)ד לאדהאדקאי
ב[דלפירושם.יציאהלהאייציאההאידמיא באות לענין,]עיין איירי שפיר
בקטנות,דינא דיציאתה מקבלו,דכסף מהאב,האדון כשיוצאת הדין .והוא
חננאלאבל ב[לרבינו באות פריך,תיקשי]עיין להולאהא,מאי מדמינן

דיציאה עוד.נערותלימיאלאלדינא משמעוכן,שונםבלמגיהיםדיש,וכתב
ד"רשדמפירוש,הקונטרסלשון יציאה"י כפירושם,ה [משמע פירש. וכן
יציאה"ד:)מו(בכתובותי"רש ].השאילתותבשםה
קרא',גמ)ה איצטריך לא זרעה ב,ש"הרשכתב.זרע נכללו"זרע"דלכאורה

עולם קראי,דורות מכמה טו(כמו,וכדמוכח ג "בראשית ובין) זרעך ובין
עיון,"זרעה בצריך  .והניח

:)מז(גיטין'התוסכתבו.מיניהמיתזנאדקאידיהמעשהאשמעינןואי',גמ)ו
דאין,ולביתךה"ד כיון,מדאורייתאבתובמזונותחייבהאבדאף מקום מכל

איצטריךשפיר,בתואתלזוןהאבדדרך,מיניהדקמיתזנאדמילתאדאורחא
אמינא,בלבדידיההמעשאשמועינןדאי,כתביהושעוהפני.קרא הוה

האב,מיניהדמיתזנאהיכאדדוקא של דקראהיקישאאיירידבהכי.הוו
שפירילפינן,קידושיןגבינמידכתיבהשתאאבל.דמיתזנאדאמהדומיא
מיניהדלאהיכאדאפילו שלו,מיתזנא ידיה האבדזוכהדאשכחןכיון,מעשי
.עניןבכל

דקא"די"רש)ז כתב.דשכיחאידיהמעשהעליהודעת,מיניהמתזנאה
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משמע,א"הרשב דשמעתין משום,דמלישנא ,להוגרמימזונותדהנידטעמא
לגמי"ולרש.להוגרמימזונותלאווהני משום,למימר'הוה דהנידטעמא

דקאדמשום,ופירש.לאאתוקאדמעלמאהניאבל,עלוייהוודעתיהשכיחי
שבחאשאכלהדכל,מזונותיומכחאתוידיהדמעשה,היינו.מיניהמיתזנא
מעשה,טפיועבדא ,אתודמעלמאקידושיןאבל.מזונותיוכגידוליידיהוהוי
.הוודידהאימא,להוגרמילאומזונות

בגרות"ד'תוס)ח מיתת,ה תאמר האבמרשותשמוציאהתוכיחהאבואם
הגרעהקשה.אדוןמרשותמוציאהואינה למילף,א"בחדושי בעינן הכא הא

וחומר כסימניםיפעלהגוףדשינוי,מקל מיתת.ויוציא תפעל לגביהאבואיך
הוו,האדון כסימנים,גופיתריהא והניח,גוףבאותודהווובוגרתודלא

עיון התוס[.בצריך שתירצו מה דהוא לומר יש  ]'ואולי
יז(שעוריםהקובץהקשה.שם,ד"בא)ט מקשין)אות יש דלא,בשם כיון

מכוחו,מוכרמכוחלוקחכוחאלים כרחך.דאתי שמוציאהעל מרשותמיתה
היינו,אבמרשותמוציאהדמיתהדהא,ותירץ.אדוןמרשותתוציא,אב

קנינוהיהבחייואבל,מיתהבשעתהמתחדשתהפקעה עלגםבבתוכוח
שמכר,מיתתושלאחרהזמן מה התוס,והוסיף.והוא הוא'דמדהקשו דנימא

בבגרות ,מחודשתהפקעההיאבבגרותהאבמרשותדההפקעה,מוכח.הדין
אלאקנינואיןבגרקודםדגםנימאדאי,לעולםקניןבהלוישבגרוקודם
גם,שתיבגרעדלזמן קנינוופקע,לזמןאלאקנהלאממנוהלוקחהא

.כשתיבגר
לןתיפוקלאבבגרות',גמ)י משמע ,הקשהד"דהראב,ן"הרמבכתב.קא

קרא בעינן זבין,אמאי אי זבין,בששיצאההרי,בקטנותלהוהא בתלהואי
שנתשלבבגרותויצאה,שערותשתיהביאהשלאקטנהשהיתה'טז

רב,עשרים סבר גדולנעשהשערותשתיהביאשלאדסריס,).פביבמות(הא
לאיילונית,למפרע הדין טעות,והוא מקח הראב.והוי דאינה,ד"ותירץ
אייריוהכא,אילוניתסימניבהשנולדומשעהאאללמפרעגדולהנעשית
תירץ"והרמב.כשמכרהבהנולדושלא כשמכרהלהמשכחתדלרב,ן

,אילוניתשהיאנודעלעשריםוכשהגיעה,בששויצאה,קטנהכשהיא
שתיםמבתלצאתדינהשהיהמילתאואיגלאי,למפרעגדולהונעשית
דצריך.ומחצהשנהעשרה מינה .עמושעשתההמלהחזירונפקה

 ב"ע' דף ד
בכסף',גמ)יא נקנית בביאה נקנית שאינה העבריה אמה הקשה.ומה

יוסף דיו,העצמות אמה,נימא כדין פרוטות בשתי אשה קנין ,ותירץ.ויהיה
הקנין עיקר אלא מאמה גמרינן בפרוטה,דלא הקנין עיקר והא,ובאמה

גרעון מדין פרוטות שתי באשה,דבעינן .וליתא
מעיקרא"ד'תוס)יב הדין,דדינאה בששיוצאתשכןלמינקטדמציהוא

שכן"בדי"דלרש,א"המהרשכתב.וסימניןויובל חשובוכסףדהואיל,ה
מששליכא,לקנותהנמיחשובלפדותה .כסףאקניית,וסימניןויובללמיפרך

דהתוס שישדכיון,היינו".בכסףיוצאתשכן"דקאמרדהא,פירשו'אלא
אית,כסףביציאת,באשהשאינוחדשןדיעבריהלאמה נמי דיןבההכי
למימר.כסףקנייתלעניןחדש מצי הוה .ויובלבששיוצאתשכןושפיר
לפיאשהשלקניןמיניהילפינןלא',וכותירץנתנאלורבינו,ד"בא)יג

שיעוריםביאר.העבריהאמהכמובכסףיוצאהאינהשביציאתה הקובץ
יח( תרתי,למחצההיקשדאיןדבדינא,)אות דאפשרדהיכא.א.איכא

אפשרדהיכא.ב.כולוילפינןכולוללמוד ,כללילפינןלאכולוללמודדאי
בכסףנקניתדאמהדהאוכיון.לחצאיןללומדהההיקשמדתניתנהדלא

כניסתה,מיציאהילפינן לחצאיןמזהללמודואין,אחדמדיןויציאתההוו
וחומראבל,בהיקשא .למחצהגםללמודאפשרפירשבקל

היכא',גמ)יד אמינא הקשה.קידושיןהוווקידשתולדידיהאיהידיהבההוה
ליהוו"בדי"רששפירשואף.כןלומרתיתימהיכא,יהושעהפני ,קידושיןה
.דידהכסףלימהדידיהכסףלימה,אישותעבידדכסףדאשמועינןדכיון

לא מקום בכלמכל ,ותירץ.להמקנהנותןשהקונהאלא,הקניניםאשכחן
דנידוק,"זהלאדוןכסףאין"דדייקינןדכיון דעתך זהלאדוןכסףאין",סלקא

,בייעודכגון,לרשותובכניסתהזהלאדוןכסףישאבל,"מרשותוביציאתה
דבעינן אמינא .כסףלושתתןוהוה

היכא"ד'תוס)טו רישה,דוקאלאולדידיהדיהבהלומרוצריך,ד"בתוה,ה
יהיבדכי,א"הריטבכתב.ואמרה,לומררוצהאלא,הקדושיןמקבלאביה
אביהאדוןדרשינן,לדידהכסףאיהו ,לדידיהכספאאיהייהבאוכי.לגבי

הבעלאדוןדרשינן ,לאלתרליהאיקדשה,מינהלכסףדשקליהדכיון.לגבי
כסףישןאמרינושפיר,אדוןהויכבר,שלושהואהכסףעללמידןאתינןוכי

.בעלומנואחרלאדון
יט(שעוריםהקובץהקשה.שם,ד"בא)טז ילפינן,)אות הואדנתןמקראאי

אמרינן.מהנילאהיאואמרה ספיקא,:)ה(לקמןאמאי הוי גוונא .דבהאי
לדעת ה(ן"הרשהביאף"הריבשלמא להלן יח:עיין גרסינןדלא,)אות

שפיר,ןדרבנחששאהויאמילתאוכולה,היאספיקא להגורסין.אתי אבל
דהתם,וכתב.קשיא,ספיקא לומר הבעלשתיקתשמאהואהספקדצריך
ידיהקידושיןוחלות,אמירתובמקוםהיא אמירתהולא,שתיקתועל ידי ,על
.מהניאדלא
כתב"ד'תוס)יז יקחדכיקראמוקמינןהוהשוהגזירהלאודאי,ד"בתוה,ה

.הואואמרהואנתןבעינןלאכסףדושיבקאבל,ביאהשלאקידושיןאיש
הא,ביאהלקידושיכסףקידושיביןלחלקתיתימהיכא,יהושעהפניהקשה

הקישא,ותירץ.להדדיהוויותאיתקשו איכא דהא דעתך ,איפכאדסלקא
.לקונהאומרהמקנהובאחרת,לאחרתהכתובדהקישה

  א"ע' דף ה
וכו"ד'תוס[)א ומניין .בכסףיוצאהשכןכדלעיליפרךלמאיכא,ד"בתוה',ה

לשיטתם'התוס מעיקרא"ד:)ד(לעילאזלי לעיל[א"המהרשכדביאר,ה עיין
יב:ד בכסף,]אות דיוצאה העבריה,דהפירכא באמה חדש דין דאיכא היינו

באשה שכן"בד)שם(לעילי"דלרש.שאינו לפדותהחשובוכסףדהואיל,ה
הכי,לקנותהנמיחשוב למיפרך לומר.)ג.ר(.ליכא יש לרש,אמנם סגי"דאף י

פירכא הגמ,בהא לפירכת דמיא דלא .].שם'אף
מילואיםהאבניהקשה.לחודכספאוהאילחודכספאהאינמיהכא',גמ)ב
בשטר,)ב"סקכטסימן( הויקידושיןשטרדנוסח,שאניהקניןעצם,דהא

בלשוןכריתותספרונוסח,כניסהבלשון הקניןעצםכסףבאבל.גירושיןהוי
,קטיגורלשוןאומרובגט,סניגורבלשוןאומרדבקידושיןאלא,הואאחד
כסףהויהכסףדבקידושין,ותירץ.קטיגורנעשהסניגוראין,הואדחדוכיון
כרחה,הקידושיןשיווי בעל דהוו בגירושין ולסלקא.שיווישייךלא,אבל

ליציאה הויה דמקשינן כסף,דעתך פריך.קניןכסףדגירושיןהוי האי,ולהכי
הויגירושיןוגבי,שיוויכסףהוידבקידושין,לחודכספאוהאילחודכספא
.קטיגורנעשהסניגוראיןשייךולא,קניןכסף

שטר"די"רש)ג הקצותכתב.הקדשפדיוןמעותעלשטרלגזברכתבאם,ה
בשטרלפרשדהוכרח,)ו"סקקצסימן(החושן בפודהדאי,דידיהדאיירי

דאחרים חוב למילףדהא,הלמדמעניןזהאין,בשטר בעינן דמקדשהשתא
דאחריםבשטר ולא ד(שעוריםוהקובץ.דידיה 'התוסדדעת,כתב,)אות
בפרוטה"ד.)ב(לעיל דאחרים,ה חוב בשטר הכא .דאיירי

אפילו,מחוורדאינוא"הרשבכתב.שם,ד"בא)ד גוונא אינהבאשהדבהאי
לךעצמיאניומחייב,במנהלימקודשתאתהרילאשהמרדהאו,מקודשת

דאייריופירש.כאןאיןושטרכאןאיןדמנה,מקודשתאינהבשטרמנהאותו
דהגזבר,)ו"סקקצסימן(החושןהקצותוביאר.פדויזההקדש,בשטרבדכתב
במעשר,והקשה.לךקנויהזוהקדששדה,לפודהכותב שטר קנין שייך דלא
בשטרדמ,שני נקנין לא שקאפ"הגרובחידושי.טלטלין ה(ש ,כתב)'סימן

תיקשי"דלרש נמי בעלים,י ממון שני דמעשר דאמר למאן אפשר,דהא אך
שטר יכתבו גבוה.שהבעלים ממון דהוי דאמר שטר,ולמאן שייך לא

לגבוה דעלמא,התחייבות כהקדשות גבוה ממון זה בשיעוריוביאר.דאין
רוזובסקי"הגר סו(ש שטר,)אות שייך לא דמילתא דלקושטא לומר דצריך

שני ומעשר שטר,בהקדש בהו מצינו דלא מהא דפרכינן .אלא
שכן"ד'תוס)ה בקרקע,ד"בתוה,ה אשה לקדש יכול .ב(לעילעיין.דאדם

ג כסף,)אות בתורת בקרקע לקדש אפשר אם הראשונים .דפליגי
סניגור"ד'תוס)ו .סניגורנעשהקטיגוראיןדגריעותאאדרבה,ד"בתוה,ה

אלאנכנסהדלא,קטיגוראינוהעבריהבאמההמוציאדכסף,א"הרשבתירץ
.לשפחות

על"ד'תוס)ז לביתליכנסהיאיכולהאביהמתאםשהרי,ד"בתוה,מנתה
בגיטין'התוס.אביהביתחשיבלאאביהמיתתדלאחרבונאגדתאינהושוב

תלכי"ד:)כא( שלא ממ,ה נמי בעלמא,המקנהוכתב.כירההקשו דלישנא
ממיתה,הוא הקושיא בכך,ועיקר שדרכו בדבר אלא הויא לא ואין,דכריתות

ביתו את למכור התוס.רגילות מדברי מוכח מיקרי,דכתבו',והכי אביך דבית
חלציו בלא,יוצאי חלציו יוצאי כל ימותו שמא כריתות דהוי אמרינן ולא
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ר,זרע שאינו דדבר כרחך כריתותועל הוי לא .גיל
באומר,א"הריטבתירץ,ד"בא)ח דהשתא,אביךשלזהלקרקעדאיירי

דקרקע,נפילהלאחרואפילו,מכירהאומיתהלאחראפילוביהמיתסרא
.הכאאיתאגופיה

ישנן"ד'תוס)ט שכן כמולההואחובלאוקטנהקידושיאבל,ד"בסוה,ה
חשיבולאמתרציתהיתהדעתבתהיתהאםלינשאעומדתוסופהמכירה

למוסרה,א"הרשבכתב.כרחהעל דמצי והיא,שחיןומוכהלמנוולדאף
מסתברא.וצווחתעומדת מקום דוטןלמיתבדטב,להניחאדמינחמכל
.ארמלומלמיתב

דכיון,ש"הרא'התוספירש.שתקנהדיןאינובתרומהשמאכלתחופה',גמ)י
קונה דגומרת,דחופה הדין האירוסיןדחופהולמיהאדמאיהוא דאחר

גומרתוביאה,קונהחופהשמאאו.זומחופה כך [שאחר בדברי. ועיין
הבאהא"המהרש ].באות

  ב"ע' דף ה
חופה"ד'תוס)יא כסףאחראלאשיגמורלאוכוחימצידלא,ד"בסוה,ה

י"המהרבשםא"המהרשהקשה.כסףמהאיכסףהאיאולמיהומאיכחופה
וחומרלמילףאיכאדאכתי,לבבן גומרת,קונהשאינהחופהדמה,בקל

דכסףדכיון,ותירץ.שטראחרגומרשיהיהדיןאינו,שקונהכסף,שטראחר
מאי,הקניןבתחלתשויןושטר ,כסףמהאיכסףדהאיאולמיהכדאמרינן
,שתקנהדקאמרבחופהאבל.כסףמהאישטרדהאיאולמיהמאינמינימא
כן,הואדכןותדע.הבתחילאףשגומרתהיינו לא מאי,הונאלרבדאם

.חופהמהאיחופהדהאיאולמה
אף"ד'תוס)יב פי,ה על כרחהלחופההקטנהבתושמוסרואף כיון,בעל

כרחהחשיבלאקאיבתודבמקום י"לרשדתיקשי,יהושעהפניכתב.בעל
שכן"ד בתודבמקוםאמרינןולא,כרחהבעלמיקריבאמהדכסף,שכתבה

,דבתוכרחהבעלדהוילומרשייךלאקידושיןשלאחרדבחופה,ותירץ.קאי
,נישואיןבהנךלהניחאודאי,העולםלכלונאסרהנתקדשהשכברדכיון
אביהמרשותעצמהשמפקעתלההואזכותואדרבה,דוטןלמיתבדטב
.מדרבנןאלאבהןזוכהאינווהבעל,ידיהוממעשה,זכויותמינימכל
פיאף,ד"בא)יג צריךהחופהדאבכרחובעללעשותיכולשהייעודעל

ל(שעוריםהקובץביאר.מדעתלעשות ידי,)אות דעל משום היעודדטעמא
בהנוהגואינואישותמנהגבהדנוהג,:)יט(לקמןוכדאיתא,שפחותפקע
.האבמדעתשלאלחופהלהכניסהאיןשנשתחררהוכיון,שפחותמנהג
ספיקאהואמרהואנתן',גמ)יד ,א"הרשבהקשה.מדרבנןוחיישינןהיאהיא

עסקיעלעמהדבמדבר,.)ו(לקמןאמרינןהאגמורהמקודשתאינהאמאי
לר,פירשולאונתן,קדושיה שלאדהכא,ותירץ.יוסי'דמקודשת דברואיירי
ואתקדשדינרליתןליהדאמרההואהשתאאלא,קדושיןבעסקימעיקרא

ולאהשתאלאמידיאיהואמרלאדהא,פירשלאולהונתן,לךאני
שהדברים.מעיקרא פי על וכמו,נתןלושאמרהמהדלדעתנראיןואף
העדאת,דמישפירש מקום איןעדיםבלאדהמקדש,בעינןעדיםמכל
לשםולאנתןמתנהשלֵשםאפשר,כןפירששלאוכיון,לקדושיןחוששין
שהוא.קדושין אין,שאמרהכמונתןקדושיןדלשםמודהואף הכי אפילו
ואיןהלבכונתדניןשהםאלא,קדושיןלשםראיהולא,שמיעהעדותכאן
[עדותכאן הבאה. באות ].ועיין
הגרע.שם',גמ)טו דאיתא.)ולהלן(א"בחדושי להא ערוךהביא בשולחן
סגי,)בז"כ'סיע"אבה( דבריו שהבינה מיכן לאחר אומרת האשה .שאם

דמקור היולאהקידושיןבשעתהא,והקשה,ן"וברא"ברשבהדיןוכתב
שנא,ונתרציתדמבינהיודעיןהעדים הרשבומאי דכתב באות[א"מהא

להשנותןרואיםדהעדיםדכיון,ותירץ.היאואמרההואנתןגבי,]הקודמת
שורש,"אשהאישיקחכי",בוהקידושיןתלתהוהתורהקידושיןלשם והוא

סגי בעידי.הקדושין חסרון כאן אין הסכמתה ידעו לא שהעדים מה אבל
נתן.קידושין גבי נמי כאןהיהלאנתןמתנהלשםאם,היאואמרההואוהכי

.קידושיןעדיהווולא,קידושיןענין
הא"ד'תוס)טז דלאמשוםהואואמרהיאנתנהכללהזכירשלאמה,ה

דהא,היאדלאן"הרמבכתב.חשובבאדםמקודשתדפעמיםליהפסיקא
ואותו,ליהתקדשימתנהממךשאקבלבשכר,להלמימרבעיחשובאדם
לדידהשכר פרוטה נתן,שוה ואמרהיאדבנתנה,ופירש.הואואמרהואוהוי
במאי,לימקודשתאתהרילהאמרדאי,קדושיןהוודלאשכןכלהוא

אשהותקח,קדושיןלשוןאינוליךמקודשאניהרידאמרואי,ליהמקדשה
.הואלאיש

א(ש"הראכתב.מיחושביתכאןאין',גמ)יז סימן אפילודמיירי,)בפרקין
.בשתיקהלהמנתןגריעילישנידהני,וקידושיהגיטהעסקיעלעמהבמדבר
הזקן"ר'בתוסאבל אומרים,כתבי מקודשת,דיש ענין באותו .דבעסוקין
הרי:א(ן"הרהקשה.שם',גמ)יח ה,)ף"מדפי דאורייתאהא ספיקא והיכי,וי

מדרבנן דחיישינן הוא)שם(ף"הרידמלשון,וכתב.קאמר דבנתן שכתב
גט וצריכה מדרבנן חיישינן היא ספק,ואמרה דהוי כתב דמדינא,ולא משמע

קידושין הוו ספק,לא ועשאוהו החמירו דחכמים הר.אלא דבכל,ן"וכתב
קידושין שריא,ספק אחז,מדאורייתא פנויהדמוקמינן דבתיקו,קת כמו

אחזקתו ממון מוקמינן רבנן,דממונא אסרוה דערוה חומרא דמפני ,אלא
מדרבנן וחיישינן הוי דספיקא אמרינן הכי  .ומשום

הכא"ד'תוס)יט הבא(ה לעמוד פירש.כרבנןסברושמואל,ד"בתוה,)בנמשך
דאיתא,א"המהרש מהא להקשות גבישמואלדאמר,.)כו(בגיטיןדכוונתם

קאמרולא,אדםלכלמותרתאתהרימקוםשיניחדצריךגיטיןטופסיותבכ
כרבנן,מנאיליכידיהויודיןמקוםדיניחנמי דסבר .ומוכח

  א "ע' דף ו
שכן"די"רש)א מדברהכתובכנעניתבשפחהשהרי,ד"בתוה,ביהודהה
.קידושיןצדבהדשייכימדברהכתובחוריןבתוחציהשפחהבחציה',וכו
זה,א"הרשבבכת דבחציהלדידן,דלפי לן חוריןבתוחציהשפחהדקיימא

דפליגימהא,והקשה.מקודשתמקוםבכלחרופתיהאומר,מדברהכתוב
בחציהתפסיאי).מג(בגיטיןאמוראי .חוריןבתוחציהשפחהקדושין
דתפסידאפילו,התםומשמע דאמר מספק,למאן ספיקאאלמא,מקודשת

עלמא,ותירץ.קאמרמיוחדתאו,קאמרמאורסתנחרפתאיהוי לכולי דהכא
ודאי צדדאשכחןכיון,מקודשת אף לו והיינו.זהבלשוןחירותדמתייחד

.קדושיןבהדשייכיקאמרולא,קדושיןצדבהדשייכי,י"רשדכתב
מאיידעהמנא,וקידושיהגיטהעסקיעלעמהמדברבשאיןאילימא',גמ)ב

בכתב,)ח"סקכזסימן(מילואיםבניהאהקשה.להקאמר איירי להדילמא
לקידושיןדהמכווןדידעהאף,קדושיןלשוןאינםדאם,לשונותהנךבשטר

מקום הויהשטרמכל הוו,"צלעתיסגורתי"לישנידהנך,ותירץ.חספא לא
ממש קדושין שיקח,לשון לקוחתי,לעצמואותהדבעינן את בהרי ולא.כמו

כמדברמשוםאלאמהני דהיתה,קידושיןעסקיעלדהוה כונתודתלינן
בכתב.לקידושין בשטראבל ידיהקידושיןדעיקרכיון,להו לא,השטרעל
איןדבשטרכיון,לקדשכונתומהניא .קידושיןלשוןגופי

במאי"די"רש)ג אוקידושיןהוואילןמיבעיאדקאלישניבהנך,עסקינןה
בשםא"הרשב.לא אד,י"רשכתב נמי דהוו"ליוזקוקהלקוחתיאתהרי"קאי

בעסקימעיקראעסוקיןהיוולאלהקאמרמאיידעהלאדאי,מעליאלישני
.להקאמרמאיידעהלאאינפשאמקניאדהיכי,מקודשתאינה,קדושין

כתב.גיטהעסקעלעמהמדברהיהשלאדגירושיןלישניבהנךוכן,ד"בא)ד
הלשונ,דלדעתו,המקנה לעילבכל לן דמיבעיא בגירושין,ות אף וכגון,איירי
עצורתי",דאמר תהיה עזרתי","לא תהיה ".לא

המאורכתב.שם,ד"בא)ה הרי.מגיטין(הבעל אף,)ף"מדפי הכא דאיירי
דעתה,בגירושין בעינן לא דבגט גב על העדים,ואף דעת בעינן מקום ,מכל

גירושין לשם לה שנותן בקדושין,ד"אבהרדדעת,וכתב.שידעו רק ,דאיירי
דעתה בעינן לא מגורשת,דבגירושין קאמר מאי ידעה דלא גב על אמנם.ואף

גט"ד.)עח(בגיטין'התוס אינו לפני,כתבו.ה לה לומר בעו דלא דאף
גט,הגירושין לה שנתן לה לומר בעי מקום ואינה,מכל משלחה שתהיה כדי
.חוזרת

וכובאותוסוקיןשעוהואאומררבי,כתנאי',גמ)ו דלא,א"הרשבכתב.'ענין
אדשמואל כהניתנאיוהני,יהודה'וריוסי'דרפלוגתייהואעיקראלא,קאי

אדשמואלדכתנאי,העיטורבעלדדעת,וכתב.קאמרתנאי דרבי,קאי וקאמר
בר'ור בעסוקיןיוסי'רדדבריסברדרבי,יוסי'בדרפליגישמעון'אלעזר

ב'ור,ממש .ממשעסוקיןבאיןדאפילוסברשמעון'ראלעזר
מקודשתשתהאפעמים,ד"בתוה,עמהןעסקלויהאלאה"ד'תוס)ז

ולא בנתינתם או פריךהא,)לגאות(שעוריםהקובץהקשה.יביןבאמירתם
אידהיינו,"להקאמרמאיידעהמנא"בגמרא ,קידושיןלשוןהויבאמתדאף
אפשר,ידעהדלאכיון כיוןדהתם,ותירץ.מדעתהלאששתתקדשאי

שמאחיישינןהכאאבל.יודעתאינהשהיאלנוידוע,להומספקאדלחכמים
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ידועשאינווכיון,יביןלאלבדושהואאלא,לקידושיןהמבוררלשוןיאמר
.שבלבדבריםבכללהוי,מביןאינושהואאדםלשום

אפי"ד'תוס)ח וכו,לא'ה אמריהודהרבדהאלהודיעואנוצריכין'פרוש
ד"רשדלפירוש,א"המהרשכתב.דשכיחאבהיכשלשלאשמואל אפילו"י ,ה

יהודהדהלכההאליהשמיעלאדאי דהלכהידעלאאםדאף,תיקשי,כרב
אם,כמותו מקום עצמועליחמיר,יוסי'וריהודה'דרפלוגתייהוידעמכל
התוס.חומרייהוככללמיעבד פירשו הכי יד',ומשום דרבדלא מילתא ע
והוא,יהודה הונאדרבאמילתיהקאיולא,עניןבאותושעסוקיןדקאמר
.יהודה'כרדהלכה

  ב "ע' דף ו
הקשה.מאיבךעסקליאיןלעבדואמראשילרברבינאליהאמר',גמ)ט

מדינימאשהלהדלהשוהבגזרהילפינןשיחרורדיניכלהא,יהושעהפני
א(לעילכדאמרינן"אישךאיני"אמראםמהנילאדבגטוכיון,גט )עמוד

דדוקא,ותירץ.יהנילאנמיבשחרור,עצמואתשישלחולא"ושלח"דכתיב
הוידמעיקראכיון,עצמואתמשלחמיקריאישךאיניכשאמראשהבגט

כמפקיעזההרי,אישךאיניוכשאמר,ועונהכסותלשארלהמשועבד
בעבד.שיעבודה משועבדאבל פירושו,בךעסקליאיןכשאמר,ולדאינו

.אמרלמלאכהדלמאלפרשדישלאואי,ממנוומופקעחוריןבןהעבדשיהא
מאישותה"פ(ם"הרמב.מקודשתאינהבמלוההמקדשאבייאמר',גמ)י
מכר,מקודשתאינהבמלוהדהמקדש,פסק)ג"הי )ד"הממכירהה"פ(ולגבי

במלוה,פסק נקנית מאי,)ז"סקטכחסימן(ילואיםמהאבניוהקשה.דקרקע
קידושין נפשך.ממכרשנא נמיבקידושין,כסףחשיבדמלוהנימאאי,ממה

מכר,מידייהיבדלאומשום,לאוואי.יהני שנא לפי,ותירץ.דמהנימאי
אינה"די"רשפירוש דקיחהמקודשתדאינה,ה ,גמרינןעפרוןמשדהמשום
,ומשמע.שלההןוכברניתנהצאהלהוומלוהקידושיןבשעתמידידיהיב

דיליף לאו אי ככסף הוי בשעתכסףאברהםדיהיב,עפרוןמשדהדמלוה
קנין.קידושיןבשעתמידידיהיבעפרוןמשדהגמרינןזהולענין,מכר אבל
עפרוןמשדהדלאווכיון,"יקנובכסףשדות"דמקרא):כו(לקמןילפינןקרקע
במלוה,להיליף .ףכסדחשיבנקנית
.הואמעלייתארביתהא,בחמשהארבעלהדאמרדאזקפהאילימא',גמ)יא

.רביתהערמתליהקריהיכי,ליהקשיאבעלמאדלישנא,א"הריטבכתב
בווקידשהוחזרלופרעתוכבראם,גמורהבריביתאפילוודאיאבל

הםגמורוממון,לגמריקנינהו,למלוהלוהשפרעםריביתדמעות.מקודשת
איש.ממנומוציאיןדיןובית,להחזירוחובהעליושישאאל,לו ד"יו(והחזון

ע ריבית,כתב)סימן מלשלם הלוה את פטרה דהתורה חוב,דכיון ולפי.ליכא
מקודשת אינה .זה

צריכא',גמ)יב הראבא"הרשבכתב.זימנאלהדארווחלא הוי,ד"בשם דלא

גמורה לאיתתא,ריבית ליה דהויא לגופהדלאכיון,מחמת אלא,ממשקני
יעקבוביאר.רביתהערמתמשוםדאסור ד(הקהילות אות ט דהיינו,)סימן

איסור קנין אלא ממון קנין בה לו שאין מפניואם,כתבא"והריטב.משום
יעקבוביאר.לעצמואדוןקונההואהרי,עצמהלושמקנה ,שם(הקהילות
ג ריבית,)אות הווי עצ,דא לו מקנה שלא בחינםכיון נמי,מה איהו דהא

לה .משתעבד
שאיןכיוןהוילאקצוצהדרביתשפירשומה,ד"בתוה,דארווחה"ד'תוס)יג

מאישות"פ(משנההלחםתירץ.'וכונהיראלאכלוםלאישנותנתהאשה ה
ד"רשדדעת,)ו"הט דארווח"י צריכא לא ממלוה"פ(ם"הרמבכדכתבה ולוהו
הֹלוהלוואמר,חובותבעזמןולאחר,ירוחבאתשהמלוה,רבותיובשם)ג"ה

אבק,חובךלךשאחזירעדבחצרידּור זה בשעתקצץשלאלפירביתהרי
דלא.הלואה כיון נמי .קצוצהרביתאינוהלואהבשעתהיהוהכא

,א"הריטבכתב.זימנאלהלארווחיפרוטהלמלוהונותןזהובא,ד"בא)יד
בדברים פייסו אם הדין ,)ד"סקככחסימן(מילואיםבניהאוכתב.דהוא

שאדבר מנת על כאומר הוי גוונא דאינה,לשלטוןעליךדבהאי לן דקיימא
עד דישנה,פרוטהלהשיתןמקודשת ,סוףועדמתחלהלשכירותמשום

אישאמנם.).סג(לקמןוכדאיתא קמח"אה(החזון סימן אינו,כתב)ע דהכא
שעושה בפעולה לה,מקדשה שבאה בהנאה ידיאלא על דידיה בגרמא

זמן .הרווחת
הקנאה,א"הריטבכתב.מתנהשמהלהחזירמנתעלמתנה',גמ)טו דהויא

הקנאהלווכשמחזירה,הואשלווממון,גמורה הקנאותכשארגמורהבעיא
מנתעלדמתנה,כתב)ד"סקרמאסימןמ"חו(החושןהקצותאבל.דעלמא
לזמןלהחזיר מתנה הביא,וכתב.הויא סימןלהכלל(ש"הראתשובתבדכן

קניןלהחזירמנתעלדמתנה,צדקכהןאביגדור'רהרבבשם)'ב הגוףהויא
.לשעה

לו(שעוריםהקובץהקשה.קניבכולהואשירבאמראלא',גמ)טז ,)אות
מתנה מהניא להחזיראמאי מנת ,חובפריעתאלאאינוהא,הבןבפדיוןעל

ממתנהמהנילאודאי,ובפירעון מקבלאםאלאלהחזירנתעל המלוה
הבןדהחוב,ותירץ.פירעוןולאמחילהדהוי,מרצונו בתולדההואבפדיון

מנתבמתנהמתקיימתדהמצוהוכיון,מהמצוה מסתלקממילא,להחזירעל
 .החוב

החזירו"ד'תוס)יז לא תאמר,ה כפול'וכוואם תנאי הוי לא 'התוסכתבו.הא

אלא"ד.)עה(בגיטין הו,ה מדקדק,)בסוגיין(ש"הרא'וסתכן התלמוד דאין

למעשה קודם ותנאי כפול תנאי להזכיר 'דתוס,יוסףהעצמותוכתב.בלשונו

סברי התנאי,דידן כפל דלא מיירי רבא,דהכא מדנקט דאם,הכאוכדמוכח

יצא לא החזירו היא,לא דפשיטא כפל,דמילתא בדלא דאיירי כרחך ,ועל

דהתנא נימא דלא בטלואשמועינן החזירו,י שלא פי על אף .ויצא
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