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קידושי ד נב.

קידשה בגזילה הא מקודשת?
בגזל דבר ממנה
מקודשת
3
אינה מקודשת

בשידכו קוד
בלא שידכו קוד
קידושי ד נב:

1

בגזל של אחרי
לרבנ :אינה מקודשת
2
לר' שמעו :מקודשת

1

אריס או פועל שקידשו באופני דלהל מה הדי?
4

במלא היד בצלי
באגודת ירק

אריס שקידש
אינה מקודשת
מקודשת

6

נמצאו יפות יותר
לא נמצאו יפות יותר

פועל שקידש בתמרי וכו'
אינה מקודשת
אינה מקודשת

5

התורה שלא ברשות בעל הבית ,הא תרומתו תרומה?

נמצאו יפות יותר
לא נמצאו יפות יותר

כשהבע"ב מקפיד
אינה תרומה
אינה תרומה

אמר לו "כל אצל יפות"
תרומתו תרומה
אינה תרומה

כשמוסי על מה שתר
תרומתו תרומה
תרומתו תרומה

 1כ היא סתמא דברייתא ,וכ אמרו רב ור' יוחנ שא גזל ולא נתייאשו הבעלי שניה אינ
יכולי להקדיש זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו] .אכ א ידוע בבירור שנתייאשו
הבעלי מקודשת[.
 2ס"ל דסת גזילה הוי יאוש בעלי ,וקנה את הגזילה הגזל ולכ יכול לקדש בזה כי נעשה ג
שינוי רשות בידה.
 3וזה מה שמדויק ממשנתנו שדוקא בכלכלה של שביעית שהיא הפקר היא מקודשת ,אבל בסת
גזל דידה אינה מקודשת ,כי מיירי בלא שיד .ומה שאמרה הברייתא שכ מקודשת מיירי בשיד.
 4די אריס שקידש בפירות תלוי א הוא דבר שהוא קצוב או לא קצוב ,דא הוא קצוב קידושיו
קידושי דכיו שיש לו חלק בפירות יכול הוא לומר שהוא לקח מהחלק שלו וקידש .אול א אינו
קצוב ,כגו שלקח מלא היד בצלי אינה מקודשת ,כיו שאינו דבר קצוב ועדיי לא זכה בזה
האריס.
 5דהיינו שקידש בתמרי אחרי שהוציאו מה לעשות מה שכר ,ובא בעל השכר ואמר לו למה
לא נתת לאותה אשה מהני תמרי שה חזקי יותר ,דהיינו שעדיי לא נתנו עליה מי הרבה
פעמי ,שבאופ זה עדיי יש בה טע יותר חזק מאות התמרי שנת.
 6וא שגבי תרומה אמרינ שא נמצאו יפות יותר תרומתו תרומה ,כא לא ,דכלל הוא דלא
אמרינ "כל אצל יפות" וכו' אלא בתרומה.

הוכ ע"י כולל עיו הד
ת .ד ,43087 .הר נו ,ירושלי 91430
טל/פקס daf@dafyomi.co.il • 6515004

קידושי ד נב:

2

כה שקידש בחלק שחלק ע אחיו הכהני הא היא מקודשת?

לר' מאיר ולר' יוסי
לר' יוסי הגלילי

בקדשי קדשי

1

בקדשי קלי

אינה מקודשת
לאחר שחיטה :אינה מקודשת
2
מחיי  :מקודשת
3
מקודשת

אינה מקודשת

לר' יהודה

המקדש במעשר או בהקדש ,בשוגג או במזיד הא מקודשת?

לר' מאיר
לר' יהודה

בשוגג

במעשר שני

לא קידש

5

לא קידש

4

במזיד
קידש

6

בשוגג
לא קידש
קידש

בהקדש

במזיד
קידש
לא קידש

 1דה ממו גבוה ,ורק שנית לכה רשות לאכול משולח גבוה ,אבל אי זה ממונו לקדש בו את
האשה.
 2אכ אי המשנה מדברת במקרה זה ,כי המשנה מדברת ב"מקדש בחלקו"  ולכ בדי משנתנו
אליבא דכו"ע היא מקודשת.
 3ר' יהודה דורש מהפסוק )במדבר יח:ט( "זֶה יִ ְהיֶה ְל ָ ִמ! ֶֹד ַה ֳ! ָד ִי ִמ ָה ֵא"  ודרשינ "ל"
לכל צרכי .ואילו ר' יוסי ס"ל "כאש" מה אש לאכילה א בשר לאכילה ולא לקדש בו את האשה.
 4דס"ל דמעשר שני הוא ממו גבוה ,והרי שלא קיבלה האשה ממנו כלו ולכ אינה מקודשת בזה.
 5דאינה רוצה לטרוח במעשר.
 6דמצד הדי מעשר שני הוא ממו הדיוט והוא שלו לקדש בו ,וא היא מסכימה שיודעת שהוא
מעשר מקודשת.

