
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

קידושין-האיש מקדש

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו ־ מחול, ואפי' יורש מוחלדאמר שמואל:▀!◊מח.

דמר אית ליה דשמואל[רב]♦▀!מח.

ומר לית ליה דשמואל.[יש אומרים]♦▀!מח.

ואיבעית אימא: דכ"ע אית להו דשמואל, והכא באשה קמיפלגי!◊מח.

אשה סמכה דעתה, מימר אמרה: לא שביק ליה לדידי ומחל ליה לאחרינימר סבר:[יש אומרים]♦▀!מח.

אשה נמי לא סמכה דעתה.ומר סבר:[רב]♦▀!מח.

במלוה על פה במאי פליגי?^◊מח.

בדרב הונא אמר רב!◊מח.

מנה לי בידך תנהו לפלוני, במעמד שלשתן ־ קנהדאמר רב הונא אמר רב:▀!◊מח.

כי קאמר רב ־ ה"מ בפקדון, אבל מלוה לאמר סבר:[רב]♦▀!◊מח.

לא שנא מלוה ולא שנא פקדון.ומר סבר:[יש אומרים]♦▀!◊מח.

נימא כתנאי:¿◊מח.

התקדשי לי בשטר ־ ר"מ אומר: אינה מקודשת[רבי מאיר]♦▀¿◊מח.

מקודשתרבי אלעזר:♦▀¿◊מח.

ֹ חכמים:♦▀¿◊מח. שמין את הנייר, אם יש בו שוה פרוטה ־ מקודשת, ואם לאו ־ אינה מקודשת

האי שטר ה"ד?^¿מח.

אילימא שט"ח דאחרים!¿מח.

קשיא דר"מ אדר"מִ ¿¿מח.

אלא בשט"ח דידה!¿◊מח.

ובמקדש במלוה קא מיפלגיִ ¿◊מח.

הכא במאי עסקינן ־ כגון שקדשה בשטר שאין עליו עדים, ור"מ לטעמיהרב נחמן בר יצחק:!◊מח.

ֹ דאמר:[רבי מאיר]♦▀!◊מח. עדי חתימה כרתי

ור' אלעזר לטעמי'!◊מח.

ֹ דאמר:[רבי אלעזר]♦▀!◊מח. עדי מסירה כרתי

[רבנן]▀!◊מח.
ורבנן מספקא להו אי כר"מ אי כרבי אלעזר, הלכך שמין את הנייר, אם יש בו שוה פרוטה ־ מקודשת ואם 

לאו ־ אינה מקודשת.

ואיבעית אימא: כגון שכתבו שלא לשמה, ובדר"ל קמיפלגי!◊מח.

דבעי ריש לקיש:^!◊מח.
שטר אירוסין שכתבו שלא לשמה, מהו? הויה ליציאה מקשינן, מה יציאה בעינן לשמה אף הויה נמי בעינן 

לשמה, או דלמא הויות להדדי מקשינן, מה הויה דכסף לא בעינן לשמה, אף הויה דשטר לא בעינן לשמה?

ֹ [ריש לקיש]!!◊מח. בתר דבעיא הדר פשטה: (דברים כד) ויצאה והיתה ־ מקיש הויה ליציאה

מר אית ליה דר"ל[רב]♦▀!מח.

ומר לית ליה דר"ל.[יש אומרים]♦▀!מח.

!◊מח.
ואי בעית אימא: דכ"ע אית להו דר"ל, והכא במאי עסקינן ־ שכתבו לשמה ושלא מדעתה, ובפלוגתא דרבא 

ורבינא ורב פפא ורב שרביא קמיפלגי

כתבו לשמה ושלא מדעתה ־ רבא ורבינא אמרי: מקודשתדאיתמר:[רבא ורבינא]♦▀!◊מח.

אינה מקודשת.רב פפא ורב שרביא:♦▀!◊מח.
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ֹ ¿◊מח. נימא כהני תנאי

עשה לי שירים נזמים וטבעות ואקדש אני לך, כיון שעשאן ־ מקודשת, דברי רבי מאירדתניא:[רבי מאיר]♦▀¿◊מח.

ֹ חכמים:♦▀¿◊מח. אינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה

האי ממון ה"ד?^¿מח.

אילימא אותו ממון!¿מח.

מכלל דת"ק סבר: אפי' אותו ממון נמי לא? אלא במאי (בו) מקדשא?¿¿מח.

אלא לאו בממון אחר!¿◊מח.

▀¿◊מח.
ֹ , מאי לאו  ושמע מינה במקדש במלוה קמיפלגי, וסברי, דכ"ע ־ ישנה לשכירות מתחלה ועד סוף והוה מלוה

בהא קמיפלגי:

המקדש במלוה ־ מקודשתדמר סבר:[רבי מאיר]♦▀¿מח.

המקדש במלוה ־ אינה מקודשתִ ומר סבר:[חכמים]♦▀¿מח.

לא, דכולי עלמא ־ מקדש במלוה אינה מקודשת, והכא בישנה לשכירות מתחלה ועד סוף קמיפלגי!◊מח.

אינה לשכירות אלא בסוףמר סבר:[רבי מאיר]♦▀!◊מח:

ישנה לשכירות מתחלה ועד סוף.ומר סבר:[חכמים]♦▀!◊מח:

!◊מח:
ואיבעית אימא: דכ"ע ־ ישנה לשכירות מתחלה ועד סוף, ומקדש במלוה אינה מקודשת, והכא באומן קונה 

בשבח כלי קמיפלגי:

אומן קונה בשבח כלימר סבר:[רבי מאיר]♦▀!◊מח:

אין אומן קונה בשבח כלי.ומר סבר:[חכמים]♦▀!◊מח:

!◊מח:
ואי בעית אימא: דכ"ע ־ אין אומן קונה בשבח כלי, וישנה לשכירות מתחלה ועד סוף, ומקדש במלוה אינה 

מקודשת, והכא במאי עסקינן ־ כגון שהוסיף לה נופך משלו

מלוה ופרוטה ־ דעתיה אפרוטהמר סבר:[רבי מאיר]♦▀!◊מח:

דעתיה אמלוה.ומר סבר:[חכמים]♦▀!◊מח:

ֹ :▀◊מח: ובפלוגתא דהני תנאי

ֹ דתניא:[ת"ק]♦▀▀◊מח: בשכר שעשיתי עמך ־ אינה מקודשת, בשכר שאעשה עמך ־ מקודשת

ֹ רבי נתן:♦▀▀◊מח: בשכר שאעשה עמך ־ אינה מקודשת, וכל שכן בשכר שעשיתי עמך

רבי יהודה הנשיא:♦▀▀◊מח:
באמת אמרו: בין בשכר שעשיתי, בין בשכר שאעשה עמך ־ אינה מקודשת, ואם הוסיף לה נופך משלו ־ 

 ֹ מקודשת

בין ת"ק לרבי נתן איכא בינייהו שכירות▀◊מח:

בין רבי נתן לר' יהודה הנשיא איכא בינייהו מלוה ופרוטה:▀◊מח:

מלוה ופרוטה ־ דעתיה אמלוהמר סבר:[רבי נתן]♦▀מח:

♦▀מח:
ומר סבר:[רבי יהודה 

הנשיא]
דעתיה אפרוטה.

מח:

מ
[ת"ק]♦▀

התקדשי לי בכוס זה של יין ונמצא של דבש, של דבש ונמצא של יין, בדינר זה של כסף ונמצא של זהב, 

 ֹ של זהב ונמצא של כסף, על מנת שאני עשיר ונמצא עני, עני ונמצא עשיר ־ אינה מקודשת

אם הטעה לשבח ־ מקודשת.ר"ש:♦▀מח:

התקדשי לי בכוס זה ־ תני חדא: בו ובמה שבתוכות"ר: [תני חדא]▀¿◊גמח:

בו ולא במה שבתוכוותניא אידך:▀¿◊מח:

במה שבתוכו ולא בוִ ותניא אידך:▀¿◊מח:
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ולא קשיא: הא במיא, הא בחמרא, הא בציהרא.!◊מח:

אם הטעה לשבח ־ הרי זו מקודשת.[ר"ש]▀>מח:

ולית ליה לר"ש:¿מח:

יין ונמצא חומץ, חומץ ונמצא יין ־ שניהם יכולין לחזור בהם[תנן]▀¿◊מח:

¿מח:
אלמא, איכא דניחא ליה בחלא ואיכא דניחא ליה בחמרא, הכא נמי, איכא ניחא ליה בכספא ולא ניחא ליה 

בדהבאִ 

רב שימי בר אשי:!◊מח:
אשכחתיה לאביי דיתיב וקמסבר ליה לבריה: הכא במאי עסקינן ־ כגון שאמר לשלוחו הלויני דינר של 

כסף ולך וקדש לי אשה פלונית, והלך והלוה של זהב

קפידאמר סבר:[ת"ק]♦▀!◊מח:

מראה מקום הוא לו.ומר סבר:[ר"ש]♦▀!◊מח:

¿מח:
אי הכי התקדשי לי, התקדשי לו מיבעי ליִה הטעה לשבח, הטעהו לשבח מיבעי ליִה נמצא, מעיקרא נמי 

דזהב הוהִ 

!◊מח:

אלא אמר רבא: אני וארי 

שבחבורה תרגימנא, 

ומנו? ר' חייא בר אבין:

הכא במאי עסקינן ־ כגון שאמרה היא לשלוחה צא וקבל לי קדושי מפלוני שאמר לי התקדשי לי בדינר 

של כסף, והלך ונתן לו דינר של זהב

קפידאמר סבר:[ת"ק]♦▀!◊מח:

מראה מקום היא לוומר סבר:[ר"ש]♦▀!◊מח:

ומאי נמצא? דקא צייר בבליתא.!מח:

ר"ש ורשב"ג ור"א, כולהו סבירא להו מראה מקום הוא לו.אביי:▀◊מח:

ר"ש^מח:

הא דאמרן.!מח:

רשב"ג^מח:
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