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קידושי ד מח.
במה נחלקו ר"מ וחכמי גבי אומר לאשה "התקדשי לי במלוה ע"פ שהיה לו על אחרי" ?
1

*

לר' מאיר מקודשת
ס"ל דבמעמד שלשת קנה ג במלוה

2

לחכמי אינה מקודשת
ס"ל דבמעמד שלשת קנה רק בפקדו

במה נחלקו התנאי דלהל ,גבי המקדש בשטר?
לא' מאיר אינה
מקודשת
דצרי עדי חתימה

לרב נחמ בשטר
קידושי בלי עדי חתימה
דצרי לשמה 
לאיבעית אימא שכתב
דמקיש הויה ליציאה
שטר שלא לשמה
דצרי דעתה
לואיבעית אימא כתב
לשמה ולא מדעתה

לא' אלעזר
מקודשת
דסגי בעדי מסירה

לחכמי א יש בנייר
שו"פ מקודשת
3
מספקא להו

אי צרי לשמה 
דמקיש הויות להדדי
אי צרי דעתה

צרי לשמה ולכ
תלוי בשווי הנייר
צרי דעתה ולכ
תלוי בשווי הנייר

"עשה לי שירי נזמי וטבעות ואקדש אני ל" ,במה נחלקו התנאי דלהל?

4

אי פליגי במקדש במלוה
לתי' א'
לצד דלכו"ע
6
במלוה לא
לתי' ב'
מקודשת
7
לתי' ג'

לר' מאיר כשהביא לה
מקודשת
מקדש במלוה מקודשת
5
אינה לשכירות אלא לבסו
אומ קונה בשבח כל
ומקודשת במה שהוסי נופ

לחכמי אינה מקודשת
עד שיביא ממו אחר
מקדש במלוה אינה מקודשת
ישנה לשכירות מתחילה ועד סו
אי אומ קונה בשבח כלי
הוי מלוה ופרוטה ודעתה המלוה

 1כלומר ,שנת לה רשות שהיא תגבה לעצמה את החוב שיש לו בעל פה אצל אחרי.
 2רב הונא חידש בש רב שא נמצאי בעל הכס ומי שאצלו הכס ומי שרוצי לזכות לו ביחד אפשר לעשות
"במעש שלשת" זה הקנא בדבור בעלמא ,ויקנה המקבל את המנה .והעמידה הגמ' את מחלוקת ר"מ וחכמי
הא אמרינ הכי דוקא בפקדו שהמנה בעי ,או אפי' במלוה שהמנה לא בעי .דר"מ דס"ל שמקדושת ס"ל שאפי'
במלוה ,ואילו חכמי ס"ל שרק בפקדו אמרינ הכי.
 3פי' ,ה מסתפקי הא כר"מ דעדי חתימה כרתי ואינה מקודשת ,או כר' אלעזר דעדי מסירה כרתי וא"כ היא
מקודשת .ולכ ס"ל שא יש בנייר שו"פ היא מקודשת  כיו שדעתה על הנייר ,וא אי בו שו"פ הרי היא ספק
מקודשת וכנ"ל שזה תלוי הא הלכה כר' מאיר או כר' אלעזר .וזה שפירש"י שלא גרסינ הכא "אינה מקדושת" 
כיו שהוי ספק.
 4ומעמידה הגמ' דכו"ע ס"ל דישנה לשכירות מתחילה ועד סו ,והרי שכל מה שעושה איזה שוה פרוטה היא
חייבת לו שכר פעולה על זה והתשלו נזק עליה במלוה.
 5ולכ לא היה כא מלוה כלל ,והוא מקדש אותה במה שנות לה את שווי מלאכתו .ואילו חכמי ס"ל דישנה
לשכירות מתחילה ועד סו וממילא כל שכר פעולתו הוא מלוה עליה.
 6ס"ל דלכו"ע ישנה לשכירות מתחילה ועד סו ,ואינו מקדש אותה בשכר הפעולה כי הוא מלוה  והמקדש במלוה
אינה מקודשת ,אלא שנחלקו הא אומ קונה בשבח כלי ,דלר"מ אומ קונה בשבח כלי ומה שהשביח בזה
התכשיט נחשב שהוא שלו ,וכשנות לה את זה הרי נות לה ממשות ,ולרבנ אינו קונה ולא נת לה כלו.
 7ס"ל דאי אומ קונה בשבח כלי וישנה לשכירות מתחילה ועד סו ומקדש במלוה אינה מקודשת ,ולכ על כרח
מיירי לר"מ שהוסי לה נופ משלו  ובא לקדשה באותו הנופ ,ולכ לר"מ מקודשת .וחכמי ס"ל דכיו שיש כא
מלוה של שכירות ופרוטה של נופ ,אמרינ ד"מלוה ופרוטה  דעתה אמלוה"  ולכ אינה מקודשת.
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קידושי ד מח:

2

הרוצה לקדש באופני דלהל ,הא מקודשת?
בשכר שאני עתיד לעשות ל
מקודשת  דשכירות היא לבסו
אינה מקודשת  1דשכירות מתחילה ועד סו
2
הוסי לה נופ משלו :מקודשת  דדעתה הפרוטה
3
לא הוסי לה נופ :אינה מקודשת

בשכר שכבר עשיתי בשביל
לתנא קמא אינה מקודשת  דהוי מלוה
אינה מקודשת  דהוי מלוה
לר' נת
לר' יהודה אינה מקודשת  דהוי מלוה
הנשיא

המקדש את האשה בכוס זה ,במה היא מקודשת? ]תוד"ה הא במיא[.

במי
בחמרא
בציהרא

לשיטת רש"י
בכלי ולא במי שבתוכו  בו
ביי ולא בכלי  6במה שבתוכו
בציר ובכלי  8בו ובמה שבתוכו
4

לשיטת תוס'
בכלי ובמי  5בו ובמה שבתוכו
בכלי ולא ביי 7שבתוכו  בו
בציהרא ולא בכלי  9במה שבתוכו

המקדש את האשה בדינר של כס ונמצא של זהב או להיפ הא מקודשת?

לרבנ
לר' שמעו

בכס ונמצא של זהב
אינה מקודשת
בינו לבינה :אינה מקודשת
10
בשליחות :מקודשת

בזהב ונמצא של כס
אינה מקודשת
אינה מקדושת

 1ואפי' הוסי לה נופ משלו לא מהני ,דס"ל מלוה ופרוטה דעתה המלוה.
 2כלומר ,כיו שיש כא מלוה ופרוטה של הוספת נופ ,וס"ל שבמלוה ופרוטה דעתה על הפרוטה ומקודשת ,ולא
כר' נת שלא חילק בזה.
 3ובשכירות אינה מקודשת ,כי בזה ס"ל כר' נת שישנה לשכירות מתחילה ועד סו והוי מלוה ,ולא כת"ק שאינה
אלא לבסו ולא הוי מלוה.
 4פי' ,וא אי בכלי שו"פ אינה מקודשת ולא מועילי המי להצטר לשו"פ ,והטע דכיו שמי אינה חשובי
אי דעתה אלא על הכלי.
 5דכיו שהמי בטלי לכוס לכ מקדש בשניה ,ומצטרפי לשו"פ.
 6וא אי ביי שו"פ אינה מקודשת ולא מצטר הכלי לשו"פ ,כי דר לשתות את היי מיד ולהחזיר הכוס לבעלי.
 7דהיי חשוב ואינו בטל לכוס ,אול אינו מספיק חשוב להתקדש בו לבד ,ולכ צרי שיהיה רק בכוס שו"פ.
 8כיו שהדר היא לשמור הציר בכלי לימי רבי ,ולכ הדר לתת שניה יחד ומצטרפי לשו"פ.
 9דכיו שהוא חשוב הרבה כוונתו עליו ,אבל אי הכוס בטלה לו.
 10הגמ' מסיקה שג אליבא דר' שמעו אפי' א הטעה לשבח אינה מקודשת ,דכמו גבי יי וחומ י"ל דאיכא
דניחא ליה בחמרא ואיכא דניחא ליה בחומ )הג שודאי שהיי משובח מ החומ( ,כ לגבי כס וזהב .אלא
מיירי בשליחות ,אכ מצד לשו המשנה אי אפשר להעמיד בשליח של הבעל ,ולכ העמידה הגמ' דמיירי בשליח של
האשה ,וכגו שאמרה לו צא קבל קידושי מפלוני שאמר לקדש אותי בדינר כס ,ונת לו מטבע צרור בסמרטוט
ונמצא בסו שהוא של זהב ,דרבנ סברי שהוא קפידא והיא רוצה להתקדש דוקא בשל כס ,ור' שמעו ס"ל
שכוונתה לומר לשליח שאפי' א רק ית לו דינר של כס ג"כ היא מסכמת לקידושי ,ובודאי א ית של זהב
שה קידושי] .אכ א ה מדברי ביניה המקדש והמתקדשת ,ש דעתה בבירור על מה שאמר לה דוקא[.

