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אלפ�י  יצחק  רבינו

נקנית  האשה – ראשונ  פרק 
א] עמוד א בשתיהאשה האשה האשה האשה [דפ עצמה את וקונה דרכימ בשלש נקנית

בדינר  אומרימ שמאי  בית בכ�פ ובביאה בשטר  בכ�פ נקנית דרכימ

פרוטה  היא וכמה פרוטה ובשוה בפרוטה אומרימ הלל  ובית דינר  ובשוה

הבעל ובמיתת בגט  עצמה את וקונה האיטלקי  באי�ר  משמונה אחד

היבמ: ובמיתת בחליצה עצמה את וקונה בביאה נקנית והיבמה

ב :]גמגמגמגמ'''' אפילו[דפ אמינא הוה קונה האיש תנא אי  קונה האיש וניתני 

מניינא  ג .] [דפ לא כרחה בעל  אינ  מדעתה נקנית האשה תנא כרחה בעל 

הואיל אמינא דעתכ  �לקא חליפינ  למעוטי  מאי  למעוטי  דרישא

נמי אשה אפ בחליפינ  נקנה שדה מה עפרונ  משדה קיחה קיחה וגמירנא

בפחות  איתנהו  חליפינ  ה"נ  ואימא דלא לנ  קמשמע בחליפינ  מקניא

נ�ימ  רבינו

נקנית  האשה - ראשונ  פרק
נקניתנקניתנקניתנקנית.... והאיהאשההאשההאשההאשה ואזיל כדמפרש דרכימ . בשלש גט : ממנו  להצריכה לבעלה

עצמה  את וקונה נקבה: לשונ  תני  אמאי  בעי  ב:] [דפ  ובגמרא  הוא  נקבה לשונ  שלש

ובשטר. בכ�פ  לאחר: להנשא  ברשותה להיות עצמה את קונה גר�יננ  דרכימ  בשתי 

מקודשת  את הרי  לה ואומר כ�פ  שוה או  כ�פ  לה נותנ  בגמרא  בברייתא  מפרשיננ 

את  הרי  פרוטה שוה בו  שאינ  אע "פ  החר�  על או  הנייר על לה כותב שטר. לי :

להו  יליפ  וכולהו  זו  בביאה לי  התקדשי  לה ואומר עליה בא  ביאה. לי : מקודשת

בתריה  ונקט  בכ�פ  המ  הקנינימ  שרוב לפי  לשטר כ�פ  דהקדימ  והא  בגמרא  מקראי 

עצמה  את וקונה גבי  נמי  וב�יפא  מרובה. קנינו  הוא  שאפ  ליה דדמי  משומ  שטר

שקליננ  הבעל ובמיתת לה דשרי  בהדיא  כתיב דגט  משומ  הבעל למיתת גט  הקדימ 

ליה: עדיפ  דחיי  דלישנא  ועוד  לנ  מנא  יג :] [דפ  בגמרא  וטריננ 

דינרדינרדינרדינר.... ובשוהובשוהובשוהובשוה בדינרבדינרבדינרבדינר אומרימ אומרימ אומרימ אומרימ  שמאי שמאי שמאי שמאי  בגמרא :ביתביתביתבית מפרשיננ  שמאי  דבית טעמייהו 

ז "ל  ר"ת ואומר פרוטות ח ' ודמיו  כ�פ  של האיטלקי . אי�ר נחשת: של בפרוטה.

אשכחנ  גוונא  דכהאי  הקו "פ  על לתמוה ואינ  יונ  של איטליא  שמ  על דאיטלקי 

כ�פ  דקדושי  שפיר בכ�פ  בשלמא  למידק  ואיכא  שושנ  שמ  על שושנכיא  בעזרא 

וכתיב  ובעלה אשה איש יקח  כי  כב) (דברימ  הכא  דכתיב קיחה קיחה בגמרא  ילפיננ 

כ�פ  אינ  חנמ  דויצאה מדיוקא  א "נ  ממני  קח  השדה כ�פ  נתתי  ג ) (בראשית התמ 

היכא  דכל וכ "ת לנ  מנא  כ�פ  שוה אבל כ�פ  אשכחנ  שכנ  וכיונ  ג :] [דפ  [כדלקמיה]

מכ�פ  כתיב עברי  עבד  גבי  דהא  ליתא  ככ�פ  כ�פ  דשוה לנ  אית מ�ברא  כ�פ  דכתיב

ישיב  כה) (ויקרא  מדכתיב בכלל כ�פ  דשוה למימר איצטריכיננ  ואפ "ה מקנתו 

כ�פ  שוה מילי  דבכל גמריננ  עברי  מעבד  וכ "ת ח .] [דפ  בגמרא  כדאיתא  גאולתו 

ישיב  כ�פ  ז .] דפ  [ב"ק  דתניא  רבויא  איצטריכיננ  נמי  נזיקינ  גבי דהא  ליתא  ככ�פ 

לאו  אי  כ�פ  דכתיב היכא  כל אלמא  �ובינ  ואפי ' ככ�פ  כ�פ  שוה לרבות לבעליו 

דנהי לומר ויש לנ  מנא  כ�פ  שוה רבויא  כתיב דלא  והכא  דוקא  כ�פ  בעיננ  רבויא 

חד כל דהתמ  צריכ  לא  הכא  כ�פ  שוה לרבויי  קרא  איצטריכיננ  ונזיקינ  עבד  דגבי 

של  כרחו  בעל ויוצא  פדיונו  שמגרע  כיונ  �ד "א  עבד  דגבי  איצטריכ  למילתיה וחד 

(דמ�ברא  לרבויי  קרא  איצטריכ  להכי  לי  ואייתי  וזבינ  טרח  זיל רביה ליה דלימא  רבו 

מתרצית  שהיא  כיונ  קידושינ  לגבי  אבל הוא ) ככ�פ  כ�פ  שוה כה"ג  דכל לנ  לית

שוה  כה"ג  דכל לנ  אית דמ�ברא  לרבויי  קרא  צריכ  לא  כ�פ  בשוה לה וניחא  בדבר

דאי כיונ  �ד "א  ישלמ  שדהו  מיטב דכתיב משומ  נמי  נזיקינ  וגבי  הוא  ככ�פ  כ�פ 

צריכ  שיהא  נמי  במטלטלינ  ליה פרע  כי  ממיטב לפורעו  צריכ  בקרקע  ליה פרע 

מקנה  לענינ  אבל דישיב רבויא  איצטריכ  להכי  כ�פ  דהיינו  מטלטלינ  ממיטב לפורעו 

מיהו  ככ�פ . כ�פ  דשוה לנ  פשיטא  מ�ברא  בדבר מתרצימ  ששניהמ  מקומ ] [בכל

אבל  מטלטלינ  ה"מ  קדושינ  לענינ  ככ�פ  כ�פ  דשוה דאע "ג  דאמר מאנ  איכא 

ילפיננ  היקשא  ומהכ  ליציאה הויה דמקשיננ  אמריננ  ה.] [דפ  דבגמרא  לא  קרקעות

במחובר  הגט  את כותבינ  שאינ  לא  במחובר יציאה מה דמקשיננ  וכיונ  שטר קדושי 

והביאו  לא  במחובר נמי  הויה אפ  כא :) (דפ  תניינ  המביא  בפרק  כדאיתא  לקרקע 

גיטי שוו  דברימ  בג ' התמ  דתניא  הא  גבי  ט .) (דפ  דגיטינ  בפ "ק  דאמריננ  ממה ראיה

דאיתא  מילתא  ומשניננ  מחובר איכא  והא  עלה דפרכיננ  עבדימ  לשחרורי  נשימ 

בקידושינ  אפ  דמחובר אלמא  קתני  לא  בקידושינ  דליתא  מילתא  קתני  בקידושינ 

שאמ  שטר בקידושי  ה"מ  בקידושינ  פ�ול דמחובר התמ  אמרי ' דכי  וליתא  פ�ולינ 

שטר  דקידושי  קידושינ  הוו  לא  לה ונתנו  לי  מקודשת את הרי  המחובר על לה כתב

דהויה  מהני  ודאי  כ�פ  בתורת מחובר או  קרקע  לה נתנ  אבל ליציאה דמקשיננ  הוא 

דשטר  בעיינ  גבי  ט .] [דפ  בגמרא  לקמנ  מוכח  והכי  דיציאה. דומיא  בעיננ  לא  דכ�פ 

אפ  לשמה בעי  לא  דכ�פ  הויה מה עלה דאמריננ  מהו  לשמה שלא  שכתבו  אירו�ינ 

לשמה  טבוע  הדינר צורת שתהא  בעיננ  דלא  כלומר לשמה. בעיננ  לא  דשטר הויה

אפ "ה  ליציאה נמי  דכ�פ  הויה מקשיננ  דאפי ' ולומר זו  ראיה לדחות שאפשר ואע "פ 

אלא  טבועו  מפני  מתקדשת אינה שהרי  לשמה טבוע  הדינר שיהא  דניבעי  בדינ  אינו 

כדמוכח להו  מקשיננ  לגמרי  להדדי  הויות [נמי ] מקשיננ  דכי  דאע "ג  שוויו  מפני 

שאמ  בהדיא  מוכח  דמכילתינ  ובתו�פתא  מוכחא  לא  דגיטינ  דההיא  כיונ  אפ "ה ההיא 

ז "ל: הרשב"א  דעת וכנ  קידושינ  דהוו  מ�תברא  מקודשת במחובר קדש

בגט בגט בגט בגט .... עצמהעצמהעצמהעצמה אתאתאתאת הבעל.וקונהוקונהוקונהוקונה ובמיתת כריתות: �פר לה וכתב כד ) (דברימ  דכתיב

כאשתו  להיות ליבמ . נקנית והיבמה בגמרא : כדאיתא  וגו ' ימות כי  או  (שמ ) דכתיב

בביאה. גט : אלא  חליצה ממנו  צריכה אינה ככ  אחר לגרשה בא  ואמ  דבר לכל

מנ  בה מועילינ  אינ  וכ�פ  שטר אבל עליה יבא  כה] [שמ  מדרבננ דכתיב אלא  התורה

יורשה  להיות בה גומר אינו  אבל נ .) (דפ  ביבמות כדאמריננ  מאמר בה דמהני  דתקונ 

את  וקונה האחימ : שאר על לפ�לה אלא  החליצה מנ  אותה לפטור ולא  לה ומיטמא 

הכי : מוכחיננ  בגמרא  היבמ . ובמיתת בחליצה עצמה

קונהקונהקונהקונה.... האישהאישהאישהאיש וניתני וניתני וניתני וניתני  קונה גמ גמ גמ גמ '''' האיש הכי  וניתני  מקדש האיש פרקינ  באידכ  כדתניא 

אינ  מדעתה נקנית האשה תנא  דרכימ : בשתי לעצמה אותה ומקנה דרכימ  בשלש

וא "ת  מילתא . תליא  דבדידה מדעתה דנקנית משמע  הכי  ולישנא  לא . כרחה בעל

אי אמריננ  הכי  אננ  לומר יש נקנית היבמה וקתני  כרחה בעל דמיקניא  יבמה והא 

במשמע שיש נקנית תנא  לפיככ  כרחה בעל אפ  משמע  ודאי  קונה האיש תנא 

הוה  דבקידושינ  משומ  נמי  אי  כדיניה. וחד  חד  וכל כרחה בעל נמי  ומשמע  מדעתה

כנ  שאינ  מה הוא  דמדעתה לנ  משמע  נקנית האשה ותנא  קונה האיש למתני  ליה

ממילא  אלא  בעיננ  לא  דידיה דעתיה דאפילו  קונה היבמ  ליה מיתני  דלא  ביבמה

שניהמ : מדעת שלא  בביאה נקנית

דרישא דרישא דרישא דרישא .... קיחה מנינא מנינא מנינא מנינא  קיחה וגמריננ  הואיל �ודר: קנינ  חליפינ . למעוטי  דרכימ : ג '

דכתיב  בכ�פ  היינו  אשה איש יקח  כי  דכתיב דמאי  אמריננ  בגמרא  עפרונ . משדה

מיקניא  שדה מה ממני : קח  השדה כ�פ  נתתי  עפרונ  בשדה וכתיב יקח  כי  הכא 

חליפינ  הואי : שדה והתמ  לרעהו  ונתנ  נעלו  איש שלפ  ד ) (רות כדכתיב בחליפינ .

ואע "פ  בכלי  קונינ  מז .) (דפ  הזהב בפרק  לנ  כדקיימא  פרוטה. משוה בפחות איתנהו 

תורת  הוא  בטל הלככ  לה הוא  דגנאי  נפשה מיקניא . לא  פרוטה: שוה בו  שאינ 

בתורת  לה יהיב אי  פרוטה שוה בו  שיש בכלי  שקדשה ואע "פ  מקידושינ  חליפינ 

אמריננ  היכי  הכא  למידק  ואיכא  כ�פ : לשומ  הכלי  לה דיהיב עד  מיקניא  לא  חליפינ 

דהא  בחליפינ  מיקניא  נמי  אשה אפ  בחליפינ  מיקניא  שדה מה אמינא  דעתכ  �לקא 

אשה  ביה מיקניא  קרקע  דמיקניא  מידי  דבכל דנימא  משדה אשה גמריננ  לא  אננ 

מנינ  ה.] [דפ  נמי  אמרי ' קיחה מקיחה כ�פ  קידושי  דגמריננ  דבתר בגמרא  מוכח  והכי 

ודאי אלא  מיניה לנ  תיפוק  נמי  שטר לשדה אשה דמקשי ' איתא  ואמ  בשטר שאפ 

נהי הקשו  עוד  תיתי : מנא  חליפינ  שכנ  וכיונ  הוא  דבכ�פ  דגמרי ' הוא  קיחה לשונ 

חליפינ  תורת בטל יהא  למה אפ "ה נפשה מיקניא  לא  פרוטה משוה בפחות דאשה

פי�ול  מחמת נתבטלו  לא  פרוטה משוה שבפחות כיונ  בקידושינ  פרוטה השוינ 

ולפי הללו  קושיות לתרצ  ז "ל הרמב"נ  ונדחק  אשה. של קפידתה מחמת אלא  קנייתנ 

ולא  מיקניא  לא  פרוטה משוה בפחות ואשה היא  הגיר�א  שעיקר נראה שכתב מה

האחת  הללו  קושיות שתי  דעתי ולפי  בהלכות שכתוב] [כמו  נפשה מקניא  גר�יננ 

קיחה  בכלל הוא  חליפינ  שקנינ  אמינא  � "ד  מקשיננ  הכי  דמעיקרא  בחברתה מתורצת

דחליפינ  � "ל נמי  דהשתא  ואע "ג  מהני  כ�פ  מתורת דחליפינ  בקידושינ  הכתובה

המ�ויימ  ודבר כלי  בהו  דבעיננ  דכיונ  אפשר אפ "ה פרוטה משוה בפחות איתנהו 

כדאמריננ  פרוטה שוה שאינו  פי  על אפ  הוא  חשוב דבר (שמ ) הזהב בפרק  כדאיתא 

חייב  מהמ  באחד  לו  והודה מחטינ  ב' דטענו  אמריננ  הכי  דמשומ  חשוב דבר כלי  מה

איכא  שכנ  וכיונ  מ :) (דפ  הדיינינ  שבועת בפרק  כדאיתא  שהנ  למה כלימ  דיצאו 

חליפינ  דקנינ  אפשר דאי  ומהדריננ  נינהו  יקח  כי  ובכלל קונינ  כ�פ  דמתורת למימר

לא  שלמ  בכלי  אפילו  פרוטה משוה בפחות דאשה �הדי  דאננ  יקח  כי  בכלל איתיה

שאילו  בכללו  חליפינ  קנינ  אינ  יקח  כי  הכתוב כשאמר ודאי  הלככ  נפשה מיקניא 



רי"פ  176

עמוד  א [דפ נפשה מקניא לא פרוטה משוה בפחות ואשה פרוטה משוה

תיתי אמינא � "ד חליצה למעוטי  מאי ] [למעוטי  ד�יפא מנינא ג :] [דפ ב ]

אשה  בחליצה יוצאה בגט  יוצאה שאינה יבמה ומה מיבמה וחומר  בקל 

אמר  נמי  הבי  ואימא דלא קמ "ל  בחליצה  שתצא דינ  אינו  בגט  שיוצאה

בכ�פ  כורתה: אחר  דבר  ואינ  כורתה �פר  כריתות �פר  לה וכתב  קרא

כ�פ  אינ  כ�פ אינ  חנמ ויצאה קרא אמר  רב  אמר  יהודה רב  אמר  לנ  מנא

מייתי ותנא ד:] [דפ אב : ניהו  ומאנ  אחר  לאדונ  כ�פ יש אבל  זה לאדונ 

נתתי אומר  הוא וכנ  בכ�פ אלא קיחה אינ  אשה איש יקח כי  מהכא לה

מקיש  והיתה ויצאה דכתיב  לנ  מנא בשטר  ה.] [דפ ממני : קח השדה כ�פ

דתימא  הדא ירושלמי  בשטר  הויה אפ בשטר  יציאה  מה ליציאה הויה

מנא  בביאה הוא: כ�פ ש"פ  בו  יש אמ אבל  פרוטה שוה בו  שאינ  בשטר 

כיצד  ת"ר  ה:] [דפ בביאה: שנקנית מלמד ד:] [דפ ובעלה דכתיב  לנ 

נ�ימ  רבינו
ולא  הכתוב דבר בדמימ  ומעתה אפשר ואי  בכלל פרוטה משוה פחות אפ  היה כנ 

חופה  למעוטי  מאי  למעוטי  דרישא  מנינא  אמריננ  הכי  מעיקרא  ובגמ ' בחליפינ :

אינה  קדושינ  לשמ  לחופה נכנ�ה אמ  אבל נקנית הללו  דרכימ  בג ' דדוקא  כלומר

מאי למעוטי  בגמרא  וכדאיתא  מק "ו  קונה חופה דאמר הונא  ולרב בככ . מתקדשת

בגמרא  דאמרי ' מאי  כתב לא  אלפ�י  והרב בהלכות שכתוב וכמו  חליפינ ] [למעוטי 

בגמרא  כדאמרי ' אתי  חליפינ  דלמעוטי  וכתב חופה למעוטי  דרישא  דמנינא  ג .] [דפ 

מק "ו  קונה חופה ה.] [דפ  דאמר הונא  לדרב כתבה לא  ואעפ "כ  הונא  דרב אליביה

היא  ד�פיקא  שאמר ז "ל ר"ח  וכדברי  בידיה מרפייא  דרפויי  ז "ל הרמב"נ  ו�ובר

למי�מכ  ליכא  ומיהו  עליה דאקשו  מאי  כל בגמ ' הונא  דרב אליבא  דאפריק  משומ 

מנ  ה�תלק  ולפיככ  חופה למעוטי  דרישא  דמנינא  בגמרא  מדאמרי ' לגמרי  עלה

חופה  למעוטי  אתי  דמנינא  דאמרי ' מאי  ג "כ  כתב ולא  הונא  לדרב כתבה ולא  ה�פק 

וכנ  הונא  לדרב דליתא  דיליה פ�וקות בהלכות כתב ז "ל גאונ  יהודאי  רב מר אבל

דליתא  להו  פשיטא  אלמא  חופה למעוטי  דמנינא  דמדאמריננ  ז "ל הלכות בעל כתב

דאשכחנ  ואע "פ  הכי  לנ  �בירא  לא  דאננ  מכלל קונה חופה דאמר הונא  ולרב ומדאמר

הוא  כ�פ  בתורת קאמר הכי  דאמריננ  לכאורה לה דדמיא  ח .] [דפ  בגמרא  בפירקינ 

פירות  דאמר נחמנ  ולרב חליפינ  ניהו  ומאי  וכלימ  תבואה בתורת נקנה ואינו  נקנה

עב  כילא  נחמנ  כרב שהלכה ידוע  שהדבר פי  על אפ  למימר איכא  מאי  חליפינ  די 

לדרבה  לתרוצה אלא  הוא  דגמרא  לישנא  לאו  דההוא  דמיא  לא  שפיר בה מעיינת

הרב  שאפ  לי  ודומה קונה אינו  דחופה נקיט  הכי  דגמ ' משמע  הכא  אבל איתמר

ממילא  דרכימ  שלשה בה שנשנו  משנתינו  שהביא  שמכיונ  דעתו  היה ככ  ז "ל אלפ�י 

תהא  שחופה ולומר לטעות אפשר שאי  קונה אינו  דחופה נקט ) הכי  (דגמר' משמע 

דמש"ה  כ�פ  מדינ  קונינ  המ  שאפ  ולומר לטעות שאפשר מתוכ  חליפינ  אבל מכללנ 

לפיככ  שפירשתי  וכמו  עפרונ  משדה קיחה קיחה וגמריננ  הואיל ד�ד "א  אמריננ 

לר"מ  כנ  גמ  מצאתי  ולא  באשה קונינ  שאינ  ללמד  חליפינ  למעוטי  לכתוב ז "ל הוצרכ 

האיש  בפרק  שאכתוב כמו  [קונה] אינו  שחופה מטינ  ודבריו  בחופה שפ�ק  במז "ל

בה: להקל אפשר אי  עלינו  אותה מ�פק  חננאל שרבינו  מאחר אבל ב� "ד  מקדש

ד�יפא ד�יפא ד�יפא ד�יפא .... יבמה מנינא מנינא מנינא מנינא  ומה מאי : למעוטי  דרכימ  בשתי  עצמה את וקונה דהיינו 

�פר  ליבמה: ולא  לה וכתב יד .) (דפ  פירקא  בהאי  לה כדילפיננ  בגט . יוצאה שאינה

והכ  הכי  מוכחיננ  דכריתות מייתורא  כורתה. אחר דבר ואינ  כורתה �פר כריתות

נפקא  לה מוכתב לרבננ  דאילו  הגלילי  יו�י  דרבי  ה.] [דפ  אליבא ] [אתיא  דרשא 

דתלמודא  דאורחיה אלא  בגמ ' לקמנ  כדאיתא  אחר בדבר ולא  מתגרשת דבכתיבה

לאו  דמילתא  דעיקרא  ואע "ג  קרא  אחד  ליה מ�מיכ  הכי  דדינא  דידע  דכיונ  בהכי 

לא  אמאי  ז "ל להראב"ד  ליה וקשיא  טובא : בתלמודא  ודכוותה נפיק  קרא  מההוא 

את  דוקונה ד�יפא  ומנינא  ושטר כ�פ  למעוטי  דרישא  ומנינא  ביבמה דרכימ  תנא 

היבמה  וה"ק  �מיכ  דרישא  אמנינא  יבמה דגבי  ז "ל הרמב"נ  תירצ  גט  למעוטי  עצמה

ושטר  כ�פ  להו  אמעיטו  וממילא  ביאה דהיינו  שאמרנו  דרכימ  מאלו  באחד  נקנית

דליכא  גט  למעוטי  מנינא  ליתני  עצמה את דוקונה �יפא  אבל רישא  תינח  וכ "ת

אלא  ה"נ  אינ  וי "ל דלעיל בדרכימ  ליתא  חליצה דהא  קאי  דרישא  דאמנינא  למימר

ב�יפא  תננהו  לא  נמי  [מש"ה] ברישא  ביבמה דרכימ  למתני  איצטריכ  דלא  כיונ 

משומ  דרכימ  יד :] [דפ  דלקמנ  במתני ' עברי  עבד  גבי  תנא  דלא  נמי  טעמא  והיינו 

לעיל  תננהו  דהא  �מיכ  דרישא  אדרכימ  ובשטר בכ�פ  נקנה עברי  עבד  קתני  דכי 

למיתני מצי  דלא  לי  משמע  כ�פ  ובגרעונ  וביובל בשנימ  עצמו  את דוקונה וב�יפא 

האח את עובד  אינו  שהרי  אדונ  במיתת קצת עצמו  את קונה הוא  שאפ  לפי  מנינא 

דאדרכימ  למימר דליכא  אע "ג  דרכימ  ביה תנא  לא  ומש"ה יז .) (דפ  לקמנ  כדאיתא 

מצי דלא  דכיונ  נמי  אי  כלל. עכשיו  עד  הללו  דרכימ  שנה לא  שהרי  �מיכ  דרישא 

כב:] [דפ  דלקמנ  במתני ' אבל קונה גבי  נמי  ליה תנא  לא  נקנה גבי  מנינא  למיתני 

ומש"ה  לעיל תניא  דלא  חזקה ברישא  תני  דהא  הכי  למימר ליכא  כנעני  עבד  דגבי 

משומ  להו  תני  לא  דתנא  אע "ג  בחליפינ  נמי  נקנה כנעני  עבד  דגבי  בגמ ' לנ  משמע 

למה  כב:) (דפ  בגמ ' טעמא  ויהביננ  למעוטי  מנינא  כנעני  דעבד  בקניות אשכחנ  דלא 

בהדיא : חליפינ  התנא  תנא  לא 

זהזהזהזה.... לאדונ לאדונ לאדונ לאדונ  כ�פ כ�פ כ�פ כ�פ  אינ אינ אינ אינ  וכו וכו וכו וכו '''' לנ לנ לנ לנ  מנא מנא מנא מנא  מחמת בכ�פ בכ�פ בכ�פ בכ�פ  כ�פ  לו  אינ  ממנו  יוצאה כשהיא 

לה  מוקמיננ  �ימנינ  איציאות חנמ  דויצאה דקרא  ב�ימנינ  יוצאה אלא  יציאתה

שכשהוא  האב והיינו  ממנו  כשיוצאה אחר. לאדונ  כ�פ  יש אבל  בגמרא : כדאיתא 

לבדו  מפר היה עכשיו  שעד  נדרימ  הפרת לענינ  מרשותו  יוצאה לאחר מקדשה

נערה  �ה:) דפ  (נדרימ  וכדתננ  הארו�  בשותפות אלא  מפר אינו  שנתקדשה ולאחר

שהיא  מהכא  וילפיננ  כ�פ  לו  יש זו  וביציאה נדריה מפירינ  ובעלה אביה המאור�ה

כי מהכא  לה מייתי  ותנא  לעצמה: ולא  לאביה קידושיה ושכ�פ  בכ�פ  מתקדשת

כ�פ : אינ  חנמ  דויצאה וקרא  יקח  כי  דהיינו  קראי  תרי  הני  מצרכיננ  ובגמ ' וכו '. יקח 

ירושלמי ירושלמי ירושלמי ירושלמי .... וכו וכו וכו וכו '''' לנ לנ לנ לנ  מנא מנא מנא מנא  בשטר בשטרבשטרבשטרבשטר דתימא  הדא  בהלכות ז "ל אלפ�י  הרב והביאו 

הביאו  למה ידעתי  ולא  הוא  כ�פ  פרוטה שוה בו  יש אמ  אבל פרוטה שוה בו  שאינ 

[דפ  בגמ ' השנויה מהברייתא  היא  בידינו  זו  פרוטה שוה בעי  לא  דבשטר ללמד  אמ 

רב  אמר ורבא  וכו ' פרוטה שוה בו  שאינ  אע "פ  החר�  על או  הנייר על לה  כתב ט .]

דמהא  לומר ואמ  תקפה] [�י ' בהלכותיו  ז "ל אלפ�י  הרב והביאה הכי  אמר נמי  נחמנ 

בו  שיהא  דבעי ' איתא  דאמ  פרוטה שוה בו  שאינ  אע "פ  התמ  דאמריננ  מאי  ילפיננ 

דכוותה  דהא  השטר לה שיתנ  צריכ  ודאי  דהא  כ�פ  משומ  ליה תיפוק  פרוטה שוה

כ :) (דפ  תניינ  המביא  בפרק  כדאיתא  מגורשת אינה שלי  והנייר גיטיכ  זה הרי  בגט 

לזה  וכי  כ�פ  היינו  פרוטה שוה בו  שיהא  דבעי ' איתא  אמ  לה שיתנהו  שצריכ  וכיונ 

שטר  קדושי  ילפיננ  ומינה ליציאה הויה דמקשיננ  דכיונ  משמע  ממילא  והא  הוצרכנו 

דכתבו  (שמ .) תניינ  המביא  בפרק  קי "ל דהא  ש"פ  זה בגט  שיהא  בעיננ  לא  יציאה מה

דמצי ' דמשומ  ואפשר ש"פ  שאינו  אע "פ  נמי  קידושינ  שטר אפ  כשר הנאה אי�ור על

עצמה את שתקנה לה הוא  גנאי  באשה לומר למימר שאינ  מה ש"פ  בו  שאינ  בשטר

צריכ  הדבר היה כדיניה והאי  כדיניה האי  למימר מצי  ומש"ה כרחה דבעל בגט  כנ 

שנכתב  כגונ  שטר מדינ  ופ�ול בשטר למקדש ללמד  שכתבו  לי  נראה עוד  לאמרו 

והכי אנייר נמי  דעתייהו  שטר דבקדושי  כ�פ  מדינ  מהני  ש"פ  הוא  שאמ  לשמה שלא 

מזה  עוד  ואכתוב הנייר את שמינ  וחכ "א  דתניא  מח .) (דפ  מקדש האיש בפרק  מוכח 

ב� "ד : האומר פרק 

מקודשתמקודשתמקודשתמקודשת.... אינהאינהאינהאינה וכו וכו וכו וכו '''' לו לו לו לו  ואמרהואמרהואמרהואמרה לו לו לו לו  שנתנהשנתנהשנתנהשנתנה היא היא היא היא  אבלאבלאבלאבל וכו וכו וכו וכו '''' בכ�פ בכ�פ בכ�פ בכ�פ  כיצד כיצד כיצד כיצד  רבננ רבננ רבננ רבננ  תנו תנו תנו תנו 

היא  ואמרה הוא  נתנ  הא  הוא  ואמר הוא  דנתנ  טעמא  הכי  א�יפא  רישא  פרכיננ  בגמ '

אימא  לאיש אשה שתלקח  ולא  איש יקח  כי  דבעיננ  משומ  כלומר קדושינ  הוו  לא 

ואמרה  היא  דנתנה טעמא  מקודשת אינה כו ' לו  ואמרה לו  שנתנה היא  אבל �יפא 

קרינא  איש יקח  הוא  דנתנ  דכיונ  כלומר קדושינ  הוי  היא  ואמרה הוא  נתנ  אבל היא 

היא  ואמרה היא  נתנה מקודשת הוא  ואמר הוא  נתנ  בתרא  בלישנא  ומתרציננ  ביה.

בא  שאמ  כלומר מדרבננ  וחיישיננ  הוא  �פיקא  היא  ואמרה הוא  נתנ  מקודשת אינה

שני קידושי  וחלו  קדושינ  הראשונימ  היו  לא  שמא  משניהמ  גט  צריכה וקדשה אחר

ז "ל  רבננ  ודקו  הגמרא . �וגיית היא  זו  חיילי  לא  שני  ושל חיילי  ראשונ  של שמא  או 

דלא  מרישא  ולידוק  הוא  ואמר היא  בנתנה כלומר גי�א  לאידכ  דייק  לא  אמאי  עלה

פ�יקא  לא  הוא  ואמר היא  נתנה למימר ואיכא  קידושינ . דהוו  ומ�יפא  קידושינ  הוו 

כדאמריננ  מהני  חשוב דבאדמ  קידושינ ] הוו  לא  [וזימנינ  קידושינ  הוו  דזימנינ  ליה

כנתנ  והוי  נפשה ומקניא  גמרה מינה מתנה מקבל דקא  הנאה דבההיא  ז .] [דפ  לקמנ 

הוו  דלא  וזימנינ  ד�יפא  דיוקא  הוא  ואמר היא  בנתנה מיקיימ  ובהכי  הוא  ואמר הוא 

מידי דייקיננ  לא  ומש"ה דרישא  דיוקא  מיקיימ  ובהכי  חשוב שאינו  באדמ  קדושינ 

היא  נתנה אמ  וכנ  ז "ל אלפ�י  הרב כתב שלפיככ  ואפשר הוא . ואמר היא  בנתנה

קאמר  חשוב שאינו  ובאדמ  בגמ ' זה הוזכר שלא  אע "פ  קידושינ  הוו  לא  הוא  ואמר

מהלכות  בפ "ג  כנ  כתב במז "ל הר"מ  ואפ  מקודשת חשוב דבאדמ  ב�מוכ  כתב שכבר

היא  בנתנה א�יפא  מרישא  למיפרכ  דליכא  ואע "ג  לשאול יש עדיינ  אבל אישות

נקט  דברייתא  דתנא  דמ�קיננ  כיונ  אכתי  כדשניננ  לשנויי  דאיכא  משומ  הוא  ואמר

דלא  ליה פשיטא  הוא  ואמר היא  דבנתנה לנ  מנא  �פיקא  ושביק  ליה דפשיטא  גווני 

דמ�פקא  היכי  כי  חשוב שאינו  באדמ  ליה מ�פקא  נמי  בדידיה דלמא  קידושינ  הוי 

היא  ואמרה הוא  נתנ  דבשלמא  דמי  דלא  למימר איכא  היא  ואמרה הוא  בנתנ  ליה

שאנו  כשמ  לדבריה כמ�כימ  הוא  הרי  שתק  והוא  היא  אמרה נתינה שבשעת כיונ 

כיונ  נמי  וכאנ  כהודאה דידה דשתיקה היא  ושתקה הוא  ואמר הוא  בנתנ  אומרימ 

ליה  הוה פירש שלא  ואע "פ  לדבריה מ�כימ  שהוא  י "ל נתינה בשעת שותק  שהוא 

כר' ו .) (דפ  דקי "ל פירש ולא  קידושיה לה ונתנ  קידושיה ע�קי  על עמה כמדבר

ואמר  היא  נתנה אבל הוא  ואמר הוא  כנתנ  דה"ל למימר איכא  הלככ  דיו  דאמר יו�י 

ליכא  הכי  ומשומ  כלל יקח  כי  ביה דקריננ  למימר ליכא  חשוב שאינו  כיונ  הוא 

הוא  ואמר היא  דנתנה כתב ז "ל גדולות הלכות בעל אבל קידושי  דליהוו  ל�פוקי 

מדרבננ  וחיישיננ  הוי  �פיקא  דאמרי ' לישנא  והאי  דבריו . נראו  ולא  הוי  �פיקא  נמי 

קאמר  והיכי  דאורייתא  �פיקא  ליה הוה הוא  ד�פיקא  דכיונ  טובא  לי  מ�פקא 

בלשונ  כתב ז "ל אלפ�י  והרב למיחש איכא  נמי  מדאורייתא  הא  מדרבננ  דחיישיננ 

�פיקא  כתב ולא  גט  וצריכה מדרבננ  חיישיננ  היא  ואמרה הוא  נתנ  ואמ  בהלכות הזה
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כ�פ  שוה או  האיטלקי  באי�ר  משמונה אחד שהוא כ�פ לה נתנ  בכ�פ

לאנתו לי  את הרי  לי  מאור�ת את הרי  לי  מקודשת את הרי  לה ואמר 

הריני לכ  מקודשת הריני  לו  ואמרה לו  שנתנה היא אבל  מקודשת זו  הרי 

ואמר  היא נתנה אמ וכנ  מקודשת אינה לאנתו  לכ  הריני  לכ  מאור�ת

חיישיננ היא ואמרה הוא נתנ  ואמ קדושינ  א] עמוד ב  [דפ הוו  לא הוא

כ�פ  שוה או  כ�פ לה נתנ  בקידושינ  שמואל  אמר  גט  וצריכה מדרבננ 

הריוא" לאנתו  לי  את הרי  לי  מאור�ת את הרי  לי  מקודשת את הרי  ל 

בית  כאנ  אינ  ארו�יכ  הריני  בעליכ  הריני  אישכ  הריני  מקודשת זו 

נ�ימ  רבינו
דלא  לנ  פשיטא  דמדינא  דוקא  לאו  הוא  �פיקא  אמרי ' דכי  �ובר שהוא  ונראה הוא 

ולישנא  כ�פק  ועשאוהו  בדבר החמירו  שחכמימ  אלא  היא  דאמרה כיונ  קידושי  הוו 

ואמרה  הוא  נתנ  הנזכר בפרק  כתב במז "ל והר"מ  שפיר אתי  לא  זה לפי  הוא  ד�פיקא 

אני ולפיככ  קידושינ  �פק  אלא  כלל מדרבננ  הזכיר ולא  מ�פק  מקודשת ה"ז  היא 

דמדאורייתא  דאפשר לא  או  מדאורייתא  גט  צריכה אי  קידושינ  �פק  בכל מ�תפק 

דממונא  תיקו  מכל שנא  דמאי  חזקתה על אשה העמד  למימר דאיכא  משומ  שרי '

שאפי ' ז "ל האחרונימ  גדולי  כל בו  וה�כימו  חזקתו  על ממונ  העמד  ביה דאמריננ 

מותרת  ושתהא  הכי  למימר לנ  אית  מדינא  נמי  הכא  מידו  אותו  מוציאינ  תובע  תקפו 

ד�פיקא  הכא  אמריננ  הכי  ומשומ  רבננ  א�רוה דערוה חומרא  שמפני  אלא  להנשא 

דרב  בבעיא  ח :] [דפ  בפירקינ  לקמנ  כתב ז "ל אלפ�י  הרב אבל מדרבננ . וחיישי ' הוי 

וצריכ  ולחומרא  דאורייתא  �פיקא  לה דהויא  בתיקו  ד�לקא  אחריה הרצ  בכלב  מארי 

עיונ :

.'.'.'.' וכו וכו וכו וכו  כ�פ כ�פ כ�פ כ�פ  להלהלהלה נתנ נתנ נתנ נתנ  בקידושינ בקידושינ בקידושינ בקידושינ  שמואלשמואלשמואלשמואל בגירושינ אמראמראמראמר וכנ  ב�יפא  למימר דבעי  משומ 

אינ  כלומר מיחוש. בית כאנ  אינ  וכו ' בעליכ  הריני  בקידושינ : מילתיה בריש  אמר

אינ  וכו ' בגרושינ  וכנ  לה: עצמו  שיקח  ולא  כתיב יקח  דכי  קידושינ  �פק  אפילו  כאנ 

דשמוא  במימריה גר�יננ  מעיקרא  ובגמ ' הכהונה: מנ  לפ�לה אפ  מיחוש בית ל כאנ 

שאינ  ידימ  שמואל ד�בר למימרא  בגמ ' עלה ומקשיננ  לי  בלא  מקודשת את הרי 

אהא  ודלמא  בה והויננ  נזיר זה הרי  אהא  האומר תננ  והא  ידימ  הויינ  מוכיחות

עובר  דנזיר טעמא  (קאמר) לפניו  עובר נזיר שהיה והוא  שמואל ואמר קאמר בתענית

מוכיחות  שאינ  ידימ  לי  אמר דלא  כיונ  נמי  והכא  כלומר לא  הכי לאו  הא  לפניו 

דאמר  ע�קיננ ] במאי  [הכא  ומפרקיננ  קדשה דלדידיה גמורה הוכחה כאנ  שאינ  נינהו 

הריני קדושינ  לגבי  לנ  משמע  קא  בתראי  לישני  תרי  הני  קמ "ל מאי  הכי  אי  לי  לה

כתיב  הכא  אישיכ  איני  גירושינ  גבי  עצמו  את שיקח  ולא  יקח  כי  כתיב הכא  ארו�יכ 

דידימ  לנ  קיימא  הלכה ולענינ  הגמ '. �וגיית היא  זו  עצמו  את שישלח ולא  ושלחה

פלוגתיה  מילתא  דהא  כדשניננ  לי  לה דאמר והכא  ידימ  הויינ  לא  מוכיחות שאינ 

לנ  וקיימא  ידימ  הויינ  לא  דאמר הוא  ורבא  ה:) (דפ  דנדרימ  בפ "ק  היא  ורבא  דאביי 

נמי ב�יפא  דדכוותה לכאורה משמע  לי  לה בדאמר ברישא  דמ�קי ' וכיונ  כוותיה

בגירושינ  הזכיר ולא  לי  בקידושינ  הזכיר ז "ל אלפ�י  הרב אבל מינאי  דאמר גט  גבי 

לי נראה ולא  צריכ  לא  תו  מינאי  בגיטא  דכתיב דכיונ  לדבריו  טעמ  ונותנינ  מינאי 

ככ  אלא  וכו ' משולחת את הרי  לה אמר בגירושינ  הזכיר לא  שהוא  דעתו  זה שיהא 

שהוא  נראה וכו ' מגורשת את הרי  משולחת את הרי  לה) (אמר בגירושינ  וכנ  כתב

כיצד הזה כלשונ  גירושינ  מהלכות בפ "א  ג "כ  כתב במז "ל והר"מ  בגט  הכתוב הלשונ 

לה  כתב אמ  אבל וכו ' מגורשת זו  הרי  מגורשת את הרי  משולחת את הרי  לה כתב

נראה  ע "כ  עצמו  את שישלח ולא  ושלחה שנאמר גט  זה אינ  וכו ' בעליכ  איני 

בגט  הכתוב הלשונ  הוא  וכו ' בגירושינ  וכנ  דאמרי ' דמאי  �וברימ  שהמ  מדבריהמ 

ה�וגיא  על בזה �ומכ  ז "ל אלפ�י  שהרב נ "ל ולפיככ  מינאי  בעיננ  לא  בגט  דאפי '

שאינ  בידימ  ורבא  דאביי  פלוגתא  גבי  ה:) (דפ  התמ  דאמרי ' דנדרימ  קמא  שבפרק 

את  הרי  גט  של גופו  דתננ  מיפלגי  קא  ורבננ  יהודה דר' בפלוגתא  לימא  מוכיחות

דאביי וכו ' תירוכינ  �פר מינאי  ליכי  דיהויינ  ודינ  אומר יהודה ר' אדמ  לכל מותרת

אנא  לכ  אמר ורבא  וכו ' אביי  לכ  אמר ודחיננ  יהודה כר' אמר ורבא  כרבננ  אמר

גט  גבי  אלא  מוכיחות ידימ  בעיננ  דלא  רבננ  קאמרי  לא  ע "כ  לרבננ  אפי ' דאמרי 

(בגט ) ידימ  הויינ  לא  מוכיחות  שאינ  ידימ  בעלמא  אבל חבירו  אשת מגרש אדמ  דאינ 

נהי הילככ  מינאי  בעיננ  לא  בגט  הויינ  לא  דאמר לרבא  דאפי ' למימר איכא  אלמא 

אי התמ  לנ  דמיבעיא  פה:) (דפ  המגרש בפ ' כדמוכח  ודינ  דבעיננ  יהודה כר' דקי "ל

אפשר  בהלכות ז "ל אלפ�י  הרב שמ  והביאה איפשיטא  ולא  לא  או  ודינ  בעיא 

דבדיבורא  למימר] [איכא  ודינ  כתב לא  דאי  משומ  בודינ  יהודה דר' טעמיה דמ�תבר

ולא  מוכיחות שאינ  ידימ  להו  והוו  התמ  כדאיתא  הוא  בעלמא  ראיה ושטרא  גרשה

ביה  נקיטיננ  הלככ  חבירו  אשת מגרש אדמ  דאינ  משומ  במינאי  טעמיה מ�תבר

הלכה  ורבימ  דיחיד  כללינ  שבקי ' לא  כוותייהו  אמר דרבא  דאפשר דכיונ  כרבננ 

מינאי הזכירו  ולא  בקידושינ  לי  במז "ל והר"מ  אלפ�י  הרב הזכירו  ולפיככ  כרבימ 

ואכתוב  בעי ' לא  ודינ  דאפי ' �ובר שהוא  נראה במז "ל הר"מ  אבל הגט  בכתיבת אפי '

דלא  היכא  כל בקידושינ  ומ "מ  דשמיא  ב�יעתא  תקנז ] �י ' [פ "ט  גיטינ  במ� ' בזה

שאינ  דידימ  דקי "ל דאע "ג  שאומר מי  שיש אלא  ד  כלל קידושינ  הוי  לא  לי  אמר

�פק  לה והויא  לחומרא  אזלי ' וקדושינ  גיטינ  לענינ  אפ "ה ידימ  הויינ  לא  מוכיחות

שאינ  ידימ  ודינ  לה כתב דלא  היכא  דכל (שמ ) המגרש בפ ' משמע  דהא  מקודשת

הגט  תורפ  ושאר אדמ  לכל מותרת את הרי  לה כתב דאי משמע  ואפ "ה הוו  מוכיחות

לא  או  ודינ  בעיננ  אי  התמ  איפשיטא  לא  דהא  קידושינ  בה ותפ�י  לכהונה דמיפ�לא 

דאמריננ  היכי  דכי  דחיישיננ  משומ  טעמא  דהיינו  דאפשר איריא  לא  מהא  ואי 

ודינ  דבלאו  חיישיננ  ה"נ  מוכיחות ידימ  הוו  מינאי  לה כתב דלא  דאע "ג  בנדרימ 

התמ  לנ  איבעי הכי  ומשומ  לה מגרש דבשטרא  מילתא  דמוכחא  מוכיחות ידימ  להוו 

שאינ  ידימ  דהוו  היכא  כל ודאי  אבל ודינ  בעיננ  לא  אי  ודינ  בעי ' אי  המגרש בפ '

הוו  דלא  לנ  פשיטא  לי  אמר ולא  מקודשת את הרי  לה אמר אי  הכא  כי  מוכיחות

כרבא : קי "ל דהא  כלל ידימ 

בגמ בגמ בגמ בגמ '''' ו .]וגר�י וגר�י וגר�י וגר�י '''' הרי[דפ  לי  קנויה את הרי  ארו�תי  את הרי  אשתי  את הרי  רבננ  תנו 

לי מיועדת מהו  לי  מיוחדת להו  איבעיא  מקודשת לי  זקוקה את הרי  ברשותי  את

תפו�תי מהו  עצורתי  מהו  תחתי  מהו  נגדתי  מהו  �גורתי  מהו  צלעתי  מהו  עזרתי  מהו 

קידושינ  ל' בהו  דמשמע  למימר איכא  לישני  הני  דכל פירוש מהו  לקוחתי  מהו 

יעדה  לא  אשר כא ] [שמות מיועדת אחד  לבשר והיו  ב] [בראשית מדכתיב מיוחדת

עזר  לו  אעשה ב] [בראשית לשונ  נגדתי  עזרתי העבריה באמה קדושינ  לשונ  שהוא 

נא�פת  שתהא  עצרת לשונ  עצורתי  תחתנה בשר וי�גור [שמ ] לשונ  �גורתי  כנגדו 

ל  האומר דתניא  שמע  תא  ואמריננ  בבית דכתיב עמו  משומ  מקודשת זו  הרי  קוחתי 

תו  וגר�יננ  לקוחתי : דהיינו  חדא  מיהא  ופשוט  כלומר אשה איש יקח  כי  כד ] [דברימ 

יט ] [ויקרא  שנאמר מקודשת חרופתי  האומר שמע  תא  מהו  חרופתי  להו  איבעיא 

ועוד יהודה ופרכיננ  חרופה לארו�ה קורינ  ביהודה ועוד  לאיש נחרפת שפחה והיא 

האומר  קאמר הכי  אלא  ומ�קיננ  יהודה ממנהג  �יוע  צריכ  המקרא  וכי  כלומר לקרא .

דוקא  כלומר חרופה לארו�ה קורינ  ביהודה שכנ  מקודשת זו  הרי  ביהודה חרופתי 

רש"י כתב לאיש נחרפת שפחה והיא  דכתיב ואע "ג  לא  מקומות בשאר אבל ביהודה

כלל  קידושינ  בה תפ�י  דלא  מדבר הכתוב כנענית בשפחה כמ "ד  ליה ד�בירא  ז "ל

בת  וחציה שפחה בחציה דאמר עקיבא  כר' לה �בר מקרא  לה דמייתי  ומעיקרא 

בה  תפ�י  דלא  מג .) (דפ  השולח  בפ ' התמ  דאמר למאנ  ואפי ' מדבר הכתוב חורינ 

ואיתיה  מיועדת היינו  דנחרפת אישות בענינ  חרופה ל' דאשכחנ  כיונ  כלל קידושינ 

חירות  בצד  בה שייכי  קדושינ  בה תפ�י  דלא  דאע "ג  חורינ  בת חציה שפחה גבי 

הר"מ  כ ' שלפיככ  ונראה מהני  קידושינ  לשמ  ומכוינ  חרופתי  את הרי  קאמר כי  שבה

�תמ  מקודשת זו  הרי  חרופתי  את הרי  דהאומר אישות מהלכות בפ "ג  במז "ל

מדבר  הכתוב חורינ  בת וחציה שפחה בחציה כר"ע  דקי "ל משומ  מקומ  בכל ומשמעו 

משומ  מיועדת שפירושו  חרופה לשונ  עדיפ  דטפי  אפשר היאכ  עליו  שהקשו  וראיתי 

לשונ  בה וכתיב גמורינ  קדושינ  בה דשייכי  העבריה מאמה חורינ  בת בחציה דאיתיה

יעוד דלשונ  מידי  לי  קשיא  לא  והא  מהו  לי  מיועדת לנ  מ�פקא  הכי  ואפילו  יעוד 

כדכתיב  באישות מיוחד  לשונ  ולא  בודאי  הוא  מושאל לשונ  העבריה באמה דכתיב

שפחה  דחציה אישות גבי  חרופתי  אבל נועדו  אמ  בלתי  יחדיו  שנימ  הילכו  ג ] [עמו� 

היא  דבעיא  כיונ  לי  קשיא  הא  מיהו  אלא  ביה מיוחד  שהוא  אפשר חורינ  בת וחציה

דמעיקרא  נהי  ביהודה אלא  גמורה מקודשת שתהא  איפשיטא  ולא  מהו  חרופתי  בגמ '

דלא  כיונ  מדבר הכתוב חורינ  בת וחציה שפחה דבחציה למ "ד  דמקודשת � "ל הוה

ניחוש  ולא  גמורה דמקודשת ונימא  אהא  נ�מוכ  היכי  ליה ואידחי  הכי  �ליק 

מקודשת  �פק  נמי  חרופתי  משמע  הכי  ומשומ  נהירא  לא  ודאי  דהא  שני  לקידושי 

הוו  אי  לנ  דמיבעי  לישני  בהני  כלומר ע�קיננ  במאי  בגמ ' עלה תו  וגר�י ' הויא :

ידעה  מנא  וקדושיה גיטה ע�קי  על עמה מדבר בשאינ  לימא  אי  לא : או  קידושי 

הא  ליה מיקדשת היכי  קידושינ  לשונ  לישני  הנכ  הוו  אפילו  [כלומר לה. קאמר מאי 

גיטה  ע�קי  על עמה במדבר אלא  בו : להתקדש שתתרצה קאמר] מאי  ידעה לא 

לא  או  קידושינ  לשונ  הוו  אי  לי  ומה כלומר נמי . לה אמר דלא  אע "ג  וקידושיה

היה  דתננ  יו�י  כר' קידושי  דהוו  לנ  קיימא  לה שנתנ  אלא  מידי  לה אמר לא  אפילו 

יו�י ר' פירש ולא  וקידושיה גיטה לה ונתנ  וקידושיה גיטה ע�קי  על עמה מדבר

יו�י . כר' הלכה שמואל אמר הונא  רב ואמר לפרש צריכ  אומר יהודה ר' דיו  אומר

הכי ושתיק  לה דיהיב ואי  וקידושיה גיטה ע�קי  על עמה במדבר לעולמ  ואמריננ 

לישני הני  ליה מיבעיא  קא  והכי  לישני  בהני לה ואמר דיהיב [הב"ע ] אלא  נמי 

אע "פ  הוא  דהכי  איתא  ואמ  כלומר לה קאמר למלאכה דלמא  או  משמע  לקידושי 

לקדשה  חפצ  שאינו  דעתו  גלה הרי  קידושיה ע�קי  על עמה מדבר היה שמתחילה

היה  שלא  כל בהו  לנ  דמ�פקא  לישני  דבהני  נקטיננ  הילככ  בתיקו  ו�לקא  עכשיו 

מאי ידעה לא  דהא  כלל לה למיחש ליכא  וקידושיה גיטה ע�קי  על עמה מדבר

ידעיננ  דלא  משומ  הוי  �פיקא  קבלתינהו  קידושינ  ולשמ  דידעה אמרה ואי  לה קאמר

עמה  במדבר ליה אוקימנא  וכי  לא  או  קידושינ  לשונ  הללו  לשונות במשמע  יש אמ 

משומ  אלא  לה קאמר מאי  בידעה לאוקמה מצי  דהוה ה"נ  אינ  קידושיה ע�קי  על

לקוחתי כגונ  דמהני  לנ  דאיפשיטא  דלעיל אחריני  לישני  ובאידכ  טפי  שכיח  דהכי 

קאמר  מאי  דידעה קידושיה ע�קי  על עמה במדבר דווקא  אחריני  והנהו  לי  קנויה

מתקדשת  האשה שאינ  לא  הכי  לאו  הא  קבלתינהו  קידושינ  לשמ  דאמרה א "נ  לה

מדעתה: אלא 
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את  הרי  בגרושינ  וכנ  עצמו  את שיקח ולא  איש יקח כי  דכתיב  מיחוש

מגורשת  זו  הרי  אדמ לכל  מותרת את הרי  מגורשת את הרי  משולחת

ושלחה  דכתיב  מיחוש בית כאנ  אינ  בעליכ  איני  ארו�יכ  איני  אישכ  איני 

מדבר  היה שני  מעשר  במ�כת התמ תננ  עצמו  את שישלח ולא ו .] [דפ

פירש  ולא וקדושיה גיטה לה ונתנ  וקדושיה גיטה ע�קי  על  האשה עמ

אמר  הונא רב  אמר  לפרש צריכ  אומר  יהודה רבי  דיו  אומר  יו�י  רבי 

ב "ר  אלעזר  (ר ' ענינ  באותו  שע�וקינ  והוא יו�י  כרבי  הלכה שמואל 

עמוד  ב  [דפ ידעיננ  מנא ענינ  באותו  ע�וקינ  שאינ  אע"פ  אומר  שמעונ 

אמר  ו :] [דפ ענינ ) באותו  לענינ  מענינ  אביי  (ליה) אמר  לה קאמר  מאי  ב ]

וא�ור  מקודשת מלוה בהנאת מקודשת אינה במלוה המקדש אביי 

דמטא  כגונ  דמיא היכי  מלוה הנאת רבית הערמת מפני  כנ  לעשות

דארווחנא  הנאה בההיא לה ואמר  זימנא לה וארוח מינה למגבא זימניה

מלוה  הנאת אלימא היכי  לכ  קשיא ואי  לי  מיקדשת פלוני  זמנ  עד ליכ 

ומלוה  בה מתקדשת ולהכי  איתא מלוה הנאת קשיא לא גופה ממלוה

רבא  אמר  ניתנה: להוצאה מלוה לנ  דקיימא בה דתתקדיש ליתא גופה

[דפ  מקודשת משכונ  עליה שיש במלוה המקדש ו :] [דפ נחמנ  רב  אמר 

נ�ימ  רבינו
התמ התמ התמ התמ .... גיטה תננ תננ תננ תננ  ע�קי  על האשה עמ  מדבר היה מ "ז ] ד ' [פרק  שני  מעשר במ�כת

דהיינו  לענינ  מענינ  למעוטי  כלומר ענינ . באותו  שע�וקינ  והוא  וכו ' וקידושיה

ב  מדברימ  והיו  ממש קדושינ  מענינ  לדבר שהמ שפ�קו  פי  על אפ  אחרימ  דברימ 

אפילו  מהמ  להתפרנ�  לכ  יש שדות וכמה נדוניא  לכ  יש כמה כגונ  זיווגנ  מצרכי 

באותו  שע�וקינ  והוא  אומר רבי  דתניא  בהא  פליגי ובגמרא  קידושינ : הוו  לא  הכי 

לה  ומפרשיננ  ענינ  באותו  ע�וקינ  שאינ  פי  על אפ  אומר שמעונ  בר' אלעזר ור' ענינ 

מדברימ  עדיינ  ומיהו  לענינ  מענינ  שנתע�קו  אע "פ  כלומר ענינ  ובאותו  לענינ  מענינ 

הלכה  לנ  וקיימא  כדכתיבנא  הזיווג  מצרכי  שהמ  אחרימ  בדברימ  כלומר ענינ  באותו 

מחבירו : כר'

בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא  ו .]וגר�י וגר�י וגר�י וגר�י '''' לא [דפ  חורינ  בת את הרי  לאשתו  ואמר גיטה לה נתנ  פשיטא 

הר  לשפחתו  [אמר כלומ  לה אמר אמר כלומ ] ולא  אמר לא  אדמ  לכל מותרת את י 

וא�יקנא  לה קאמר למלאכה או  לה קאמר לגמרי  מהו  לעצמכ  את הרי  לאשתו 

כלומר  מהו  בכ  ע�ק  לי  אינ  לעבדו  אמר תו  לנ  ואיבעיא  ומגורשת לה קאמר דלגמרי 

גיטינ  במ�כת ואאריכ  זה כל ואפרש שחרור דהוי  וא�יקנא  לא  או  שחרור הוי אי 

דשמיא : ב�יעתא 

ו :] מקודשתמקודשתמקודשתמקודשת....[דפ  אינהאינהאינהאינה במלוהבמלוהבמלוהבמלוה המקדשהמקדשהמקדשהמקדש אביי אביי אביי אביי  במלוה אמראמראמראמר לי  התקדשי  לה אמר אמ 

מידי לה יהיב ודקא  עפרונ  משדה קיחה קיחה דגמריננ  מקודשת אינה שהלויתיכ 

ומעות  שלה המ  וכבר ניתנה להוצאה בעינ  שהוא  אע "פ  ומלוה קידושינ  בשעת

הנאת  ואזיל: מפ ' מלוה הנאת מקודשת זה הרי  מלוה בהנאת לו : חייבת היא  אחרימ 

ופרש"י זימנא  לה דארווח  היינו  מלוה דהנאת אמריננ  בגמ ' כו ' דמיא  היכי  מלוה

[שאת  זו  בהנאה לי  התקדשי  וא "ל לו  חייבת שהיתה הלואתו  [מזמנ ] לה שהרויח  ז "ל

והערמת  מקודשת ככ  לה פירש ואמ  ככ  על לפיי�ני  אחד  לאדמ  פרוטה] נותנת היית

אמ  וכ "ש מינה שקל מידי  ולא  מידי  לה קצ  דלא  גמור רבית ולא  דהויא  הוא  רבית

הנאה  הכ  לה דשויא  זו  מחילה בהנאת לי  התקדשי  לה ואמר המלוה כל לה מחל

שכבר  לה יהיב מידי  לאו  המעות בעיקר לה מקדש כי  ומיהו  דמקודשת פרוטה שוה

בההיא  לה אמר אפי ' עצמה המלוה שמחל דכל אפשר נמי  אי  שלה והמ  ברשותה המ 

הנאה  אלא  דליכא  זימנא  לה בארווח  בגמ ' לה נקט  הכי  ומשומ  אזוזי  דעתה הנאה

לפני רקוד  לפני  שחוק  �ג .] [דפ  האומר בפ ' לקמנ  ששנינו  כאותה ליה והוה גרידא 

ומ "מ  המלוה כל במחילת נקטה ולא  מקודשת פרוטה שוה זו  בהנאה יש שאמ 

הוי רבית הערמת זימנא  לה ארווח  וכי  ז "ל. אלפ�  הרב נתכוונ  ז "ל רש"י  לפירוש

הוי לא  נמי  רבית ואבק  מינה שקיל מידי  ולא  מידי  לה קצ  דלא  גמורה רבית ולא 

אלא  שכיח  דלא  ועוד  מינה מידי  שקיל דלא  כיונ  בזה כיוצא  על חכמימ  גזרו  שלא 

שילוה  הצריכ  אישות מהל' חמישי  בפ ' במז "ל והר"מ  הוי  בעלמא  רבית הערמת

זו  במלוה לכ  שארויח  זמנ  בהנאת לי  מקודשת את הרי  לה ויאמר מעות עתה אותה

ראויימ  שאיננ  דברימ  מלוה בהנאת רבותי  ופירשו  וכו ' יומ  וככ  ככ  בידכ  שתהיה

אותה  הלוה שאילו  ו�ובר ז "ל אלפ�י  הרב דברי  דוחה שהוא  נראה כאנ . עד  לשמענ 

אינה  מידי  לה יהיב לא  דהשתא  כיונ  הזמנ  עכשיו  לה מאריכ  שהוא  אע "פ  כבר

במעות  מקדשה אינה עכשיו  אותה מלוה הוא  שאפילו  למה ידעתי  ולא  מקודשת.

והרי בככ  מה לקדושינ  מלוה קדמה אפי ' שכנ  וכיונ  זו  מלוה בהנאת אלא  עצמנ 

שהוא  וכל פרוטה לה שוה שהוא  [הנאה] זמנ  בהרווחת עכשיו  אותה מהנה הוא  מ "מ 

שחוק  דהא  ליד  מיד  כלומ  לה נותנ  שאינו  אע "פ  מקודשת בזה כיוצא  אותה מהנה

למאנ  מקודשת כנ  ואע "פ  מידי  לה יהיב לא  לשלטונ  עליכ  ואדבר לפני  רקוד  לפני 

ואחרימ  �ג .) (דפ  האומר בפרק  לקמנ  כדאיתא  ב�ופ  אלא  לשכירות אינה דאמר

אחרימ  של מלוה בידה שהיתה כגונ  היינו  זימנא  לה דארווח  דאמרי ' דהא  פירשו 

לי התקדשי  מעות מתנ  בשעת לה ואמר זמנ  לה להרויח  למלוה פרוטה נותנ  והוא 

(דפ  נשכ  איזהו  בפרק  אמריננ  והא  רבית הערמת הוי  והיכי  תימא  וכי  זו  בפרוטה

דלא  זוזי  לפלוני  ואוזפיה זוזי  ארבעה הילכ  לחבריה למימר לאיניש ליה דשרי  �ט :)

שהוא  הכא  דשאני  היא  קושיא  לאו  למלוה מלוה הבאה רבית אלא  תורה א�רה

הלוה: מנ  וליטלו  לחזור התירו  ולא  האשה מנ  ונוטל כחוזר

מקודשתמקודשתמקודשתמקודשת.... משכונ משכונ משכונ משכונ  עליהעליהעליהעליה שיששיששיששיש במלוהבמלוהבמלוהבמלוה המקדשהמקדשהמקדשהמקדש אראראראר""""נ נ נ נ  רבא רבא רבא רבא  שהיא אמראמראמראמר במלוה כלומר

הכי יט .] [דפ  בפרקינ  לקמנ  איתא  דבגמ ' המשכונ ] לה [והחזיר המשכונ  על לו  חייבת

גבי דאמר יהודה ברבי  יו�י  רבי  מדברי  מקודשת משכונ  עליה שיש במלוה המקדש

כדי כלומר מקודשת פרוטה שוה עמו  לעשות כדי  ביומ  שהות יש שאמ  יעוד  קדושי 

עליה  לו  שיש פרוטה באותה ומקודשת פרוטה שוה שהיא  עבודה האמה שתעבדנו 

לאו  הראשונות מעות יהודה ברבי  יו�י  א "ר מי  לאו  מקודשת אינה לאו  ואמ 

ניתנו  לא  העבריה אמה האדונ  בהמ  שקנה שהמעות כלומר ניתנו  לקידושינ 

שוה  בו  לעשות ביומ  שהות שיהא  בעי  הוה לא  הוא  דהכי  איתא  דאמ  לקידושינ 

משומ  אלא  הכי  להו  ד�בירא  כרבננ  הראשונימ  במעות מתקדשת היתה שהרי  פרוטה

עמו  לעשות כדי  ביומ  שהות שיהא  בעי  ניתנו  לקדושינ  דלאו  ליה �בירא  דאיהו 

מקדש  וכשהוא  הויא  משכונ  גופה והיא  מלוה עליה לו  שיש ונמצא  פרוטה שוה

ונמצא  המשכונ  שהיא  בעצמה זוכה היא  ממילא  גבה ליה דאית זו  בפרוטה אותה

המשכונ  על מלוה עליה לו  היה שאמ  מהא  ילפיננ  הכי  ומשומ  מאליו  מוחזר משכונ 

בפ "ה  במז "ל הר"מ  כתב וכנ  דמקודשת המשכונ  את לה והחזיר מלוה באותה וקדשה

[והאשר"י המשכונ  את לה נתנ  שלא  אע "פ  פירשוה בתו�פות אבל אישות מהלכות

יו�י רבי  מדברי  לה שמעיננ  לא  גוונא  האי  דכי  מחוור ואינו  התו�פות] כדברי  כתב

תרלב] [�י ' מקדש האיש בפרק  שאכתוב כמו  מהלכה לזו  שדחו  [ויש יהודה ברבי 

וליתא ]:ב�  דשמיא  ייעתא 

אפרוטהאפרוטהאפרוטהאפרוטה.... דעתהדעתהדעתהדעתה ופרוטהופרוטהופרוטהופרוטה במלוהבמלוהבמלוהבמלוה המקדשהמקדשהמקדשהמקדש רבא רבא רבא רבא  אמריננ ואמרואמרואמרואמר דלא  מקודשת והיא 

דעתה  אלא  לעיל כדאמריננ  ניתנה דלהוצאה משומ  מקודשת ואינה אמלוה דעתה

מו .): (דפ  מקדש האיש בפ ' היא  לקמנ  דרבא  והא  ומקודשת אפרוטה

קנהקנהקנהקנה.... לא לא לא לא  במכרבמכרבמכרבמכר לי לי לי לי  שתחזירהו שתחזירהו שתחזירהו שתחזירהו  מנתמנתמנתמנת על על על על  מנהמנהמנהמנה לכ לכ לכ לכ  דקרקעהא הא הא הא  דקי "ל קרקע  כגונ 

כיונ  נתינה. ידי  יצא  בתרומה ליה: יהיב מידי  דלאו  בככ  נקנה אינו  בכ�פ  נקנה

וא�ור  שלו : והדמימ  [לכהנימ ] ומוכרה נתינה ידי  יצא  �גי  דהו  כל בנתינה דבתרומה

תרומה  כקונה כהנ  האי  והוי  תרומותיו  שאר לו  יתנ  זה שבשכר לפי  כנ . לעשות

הכהנימ  כו :] [דפ  בבכורות ותננ  התרומה לו  שיתנו  כדי  הגרנות בבית ומ�ייע  בשכרו 

ועליהמ  חללו  כנ  עשו  ואמ  בשכרנ  תרומה להנ  נותנינ  אינ  הגרנות בבית המ�ייעימ 

להחזיר  מנת על מתנה רבא  אמר והא  הלוי : ברית שחתמ  ב) (מלאכי  אומר הכתוב

ז "ל  שמואל רבינו  וכתב שיחזירנה. ובלבד  לגמרי  שלו  היא  ובינתימ  מתנה שמה

מלשלמ  פטור הזמנ  בתוכ  ומת יומ  לשלשימ  להחזירו  מנת על לחבירו  שור שהנותנ 

אלא  ואבידה בגניבה להתחייב שומר לא  ואפ  באונ�ינ  להתחייב שואל ליה הוה דלא 

לא  ואמ  להחזירה שחייב מפני  בפשיעה אלא  מתחייב ואינו  הוא  מתנה מקבל

אשה  שאינ  לפי  מאשה לבר קני  בכולהו  מעולמ : מתנה היתה שלא  נמצא  החזירה

ז "ל  גאונ  האי  רבינו  אבל ז "ל אלפ�י  הרב בהלכות הגר�א  היא  ככ  בחליפינ . נקנית

דמתנה  פירושא  והכי  בחליפינ  נקנית אשה יאמרו  שמא  גזירה המקח  ב�פר גור� 

גזרו  בחליפינ  נקנית אשה שאינ  דלפי  אלא  היא  ממש חליפינ  לאו  להחזיר מנת על

[דהדר] �ודר חליפי  דהיינו  להחזיר מנת על למתנה דדמו  חליפינ  דאיכא  משומ  בה

ד�ודרא  לנ  לימא  מאנ  מח :) (דפ  השותפינ  בפ ' בנדרימ  התמ  אמר אשי  דרב ואע "ג 

בדרכ  התמ  רשאי  להחזירו  שלא  מקנה רצה שאמ  כלומר מתפי� . לא  ליה תפי�  אי 

מתפי�  לא  תפי�  דאי  הוא  דמילתא  קושטא  אבל הכי  אשי  רב אמר בלחוד  דחייה

הרב  גר�ת ואפ  דשמיא  ב�ייעתא  שמ  זה כתבתי  וכבר הכא  ממימריה כדמשמע 

כלומר  לפרשה איפשר ככ  בחליפינ  נקנית אשה שאינ  לפי  גור�  שהוא  ז "ל אלפ�י 

מדברי אבל חליפינ  אטו  בה למיגזר ושייכ  דמיא  לחליפינ  להחזיר מנת על דמתנה

האי כי  מתנה דכל מפרש שהוא  נראה אישות מהלכות [חמישי ] בפ ' במז "ל הר"מ 

מנת  על ובמתנה בהמ  [עצמה] מקנה אשה שאינ  הוא  כחליפינ  אשה לגבי  גוונא 

מחזרת  ואמ  כלל קנתה לא  אותה מחזרת אינה אמ  שהרי  נפשה מקניא  לא  להחזיר

בההיא  לאו  איהו  שהחזירתה קודמ  בש"פ  בה נהנית ואפי ' בה נהנית אינה הרי  אותה

כמו  בחליפינ  מתקדשת האשה שאינ  משמע  דממתני ' ומשומ  לה קאמר הנאה

דתניא  בחליפינ  תניא  דלא  להחזיר ע "מ  מתנה תליננ  הכי  משומ  למעלה שכתבתי 

תננ  והא  מתנה שמה להחזיר מנת על דמתנה אמריננ  היכי  הכא  ומקשיננ  לה ודמו 

מתנה  אינה מקודשת אינה הקדישה שאמ  מתנה כל (שמ .) השותפינ  בפ ' בנדרימ 

יש  בפ ' אתרוג  גבי  אמריננ  דהכי  לה מקדיש מצי  לא  הא  להחזיר מנת על ומתנה

דלא  לי  שתחזירהו  מנת על [במתנה] זה אתרוג  לכ  הא  דהאומר קלז :) (דפ  נוחלינ 

הכי דאננ  היא  קושיא  ולאו  התמ  וכדאיתא  קאמר ליה דחזי  דמידי  ליה מקדיש מצי 




