
ייבום
מצווה מהתורה, שאלמנתו של אדם שמת בלי צאצאים, צריכה להינשא
לאחד מאחיו. האח עם חובת הייבום נקרא 'יבם' והאלמנה מכונה
'יבמה' או 'שומרת יבם'. עד הייבום או החליצה, אסור לאלמנה

להתחתן עם אדם אחר. 

חליצה
חליצה היא המנגנון דרכו משתחרר הייבם מאחריות הייבום ובכך
מתירה את היבמה להינשא לכל אדם. טקס החליצה נעשה לפני בית

הדין, ובו חולצת היבמה את נעלו של היבם ויורקת אל מול פניו.

מאמר
הצהרת הייבם המעידה על כוונתו לקיים ייבום. מדין תורה, הייבום
נחקק באמצעות יחסי מין, אולם מדין חכמים קודמת למעשה זה
הצהרת קידושין. למאמר יש תוקף רק מדברי חכמים ואינו קונה לגמרי

כשאר קידושין שבתורה.

זיקה
קשר פורמלי שנוצר בין האח שעליו מוטלת חובת הייבום לאלמנה, בשל

חובה זו. האלמנה המחוברת בזיקה נקראת זקוקה.

צרה
כינוי המתאר את הקשר המשפחתי בין אישה אחת לשנייה כאשר שתיהן

נשואות במקביל לאותו הגבר.

ערוה/עריות
תיאור הסטטוס בין בני אדם שאסור להם להתחתן זה עם זה, או לקיים

ביניהם יחסי אישות. 

צרת ערוה
במקרה שבו היבמה אסורה ליבם משום ערוה (למשל - כאשר היא אחות
של אשת הייבם), היא פטורה מן הייבום ומן החליצה. לפי בית הלל דין

זה חל גם על צרתה של אותה אישה הפטורה מייבום.

מיאון
אביה של קטנה יכול לקדשה מבלי הסכמתה, לקידושין אלו יש תוקף
מדאורייתא. במקרה שבו הקטנה היא יתומה מאביה- אמה או אחיה
יכולים לקדשה ולקידושין אלו יש תוקף רק מדרבנן. הקטנה היתומה
יכולה לצאת מקידושין אלו על ידי מיאון, עד שתגיע לגיל 12 ושיהיו לה

שתי שערות. מיאון הוא שהילדה אומרת "אי אפשי בפלוני בעלי". 

נכסי צאן ברזל
נכסים בבעלות האישה אשר הופכים לרכוש הבעל בעת הנישואין. נכסים
אלו מצויינים בכתובה והבעל חייב באחריותם, כך שאם התייקרו או הוזלו -
בגירושין או במות הבעל הם חוזרים לאישה בערכם המקורי שהיה בעת

הנישואין.
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נכסי מלוג
נכסים בבעלות האישה, אשר נשארים בבעלותה גם לאחר הנישואין. עם זאת,

הבעל יכול להנות מפירותיהם של הנכסים. נכסים אלו אינם נרשמים בכתובה.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A8
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סימון דפים שנלמדו:

יבמות-121 דפים
ו' באדר ב' תשפ"ב - ח' בתמוז תשפ"ב | 9.3.22 - 7.7.22

סימניה זו הוקדשה ע"י
אליסה הרטשטיין לע"נ הוריה

בתשבע רות ומרדכי נחום מינסק ז"ל

הדרן עלך מסכת יבמות!

קידושין
פעולת האירוסין הנעשית באחת משלושה דרכים: כסף, שטר  או ביאה.
בכל אופני הקידושין ישנם תנאים הכרחיים: הקידושין צריכים להיעשות
מרצון האיש והאישה (ואם קטנה - מרצון אביה), ובעת המעשה צריכים
לנכוח שני עדים כשרים. לאחר הקידושין האישה אסורה לכל גבר אחר,
והאיש אסור בקרובותיה. האיש והאישה עדיין לא מותרים זה לזה, אלא

רק אחרי הנישואין. משלב זה, נצרך גט על מנת להתיר את הקידושין.

גט
ספר כריתות, השטר שנותן איש לאשתו בעת הגירושין. על הגט צריכים
להיות חתומים עדים. יש פעמים בהן המושג 'גט' מתייחס לכל סוג של שטר.

כתובה
מעין חוזה משפטי שחייב הבעל לתת לאשתו עם הנישואין, המפרט את
התחייבויותיו כלפיה. הכתובה כוללת סכום כסף שייתן האיש לאשתו

בגירושין או במיתתו.

איילונית
אישה שאינה מסוגלת להרות בעקבות פגם מולד במערכת הרבייה שלה.



כתובה
מעין חוזה משפטי שחייב הבעל לתת לאשתו עם הנישואין, המפרט את
התחייבויותיו כלפיה. הכתובה כוללת סכום כסף שייתן האיש לאשתו

בגירושין או במיתתו. 

מיאון
אביה של קטנה יכול לקדשה מבלי הסכמתה, ולקידושין אלו יש תוקף
מדאורייתא. במקרה שבו הקטנה היא יתומה מאביה, אמה או אחיה
יכולים לקדשה ולקידושין אלו יש תוקף רק מדרבנן. הקטנה היתומה
יכולה לצאת מקידושין אלו על ידי מיאון, עד שתגיע לגיל 12 ושיהיו לה

שתי שערות. כדי למאן, הילדה אומרת "אי אפשי בפלוני בעלי". 

איילונית
אישה שאינה מסוגלת להרות בעקבות פגם מולד במערכת הרבייה

שלה.
 

מוציא שם רע
בדיני אישות - מי שהוציא על אשתו שם רע, בטענה שאינה בתולה
והביא עדי שקר שמעידים שזנתה במהלך התקופה מהאירוסין עד

לנישואין. 

אמתלא
תירוץ המתקבל על הדעת, לדוגמה - אישה שטענה תחילה שהיתה
נשואה ולאחר מכן טענה שלא. הסתירה בין טענותיה יכולה להיפתר
בעזרת אמתלא - האישה תסביר כי כאשר טענה שהיא נשואה, דבר זה
היה מתוך שלא הייתה מעוניינת באנשים שביקשו לקדשה, אך כעת

כאשר הגיע אדם שהיא מעוניינת בו היא הודתה בכך שהיא פנוייה. 

נכסים משועבדים
כאשר אדם חייב כסף לאדם אחר (משום שלווה ממנו כסף או משום
שמחוייב לשלם על נזק שגרם לו), נכסיו משתעבדים בעקבות חוב זה,
ולמלווה/ ניזוק יש זכות לגבות את החוב מאותם הנכסים, אף אם הם

נמכרו לאדם אחר.

נכסים בני חורין
נכסים שאינם משועבדים ושייכים לאדם עצמו.

הפה שאסר הוא הפה שהתיר
טענה משפטית המתארת כי אדם נאמן לבטל דין שנוצר על ידי טענתו.
הטענה המשפטית כוללת בתוכה הן טענה מגבילה והן טענה מתירה.
לדוגמה- אישה שטוענת כי היא גרושה, נאמנת ויכולה להינשא על פי דבריה
בלבד מכיוון שכאשר טענה ''התגרשתי'' בעצם חשפה בפנינו את כך
שהיתה נשואה, כלומר - אסרה את עצמה (מדובר במקום שבו לא הכירו
אותה, ועל כן היתה יכולה לשתוק ולא לגלות דבר), ומתוך כך יכולה גם

לטעון שכעת היא גרושה - ובכך להתיר את עצמה. 
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קים ליה בדרבה מיניה
במקרה שבו פעולה אחת גוררת בעקבותיה שני עונשים שונים, האדם

ייענש רק בעונש החמור מבין השניים.
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מקרה המכיל בתוכו שני רבדים של חוסר ודאות, ספק על גבי ספק. 
לדוגמה- כאשר לא ברור אם מישהו טבל (ספק ראשון), ואף אם נניח

שהוא טבל - לא ברור אם המקווה היה כשר או לא (ספק שני). 
 

כתובות-111 דפים
ט' בתמוז תשפ"ב - א' בחשון תשפ"ג | 8.7.22 - 26.10.22

סימניה זו הוקדשה ע"י גיטה ודוד נויפלד
"לכבוד הרבנית מישל, צוות הדרן, 

וכל הנהנים מעבודת הקודש שהן עושות"

הדרן עלך מסכת כתובות!

ספק ספיקא

כל קבוע כמחצה על מחצה דמי
עקרון הלכתי בדיני ספקות המתאר כי במקרה של ספק הנוגע לאובייקט
קבוע (לדוגמה: האם חנות מסויימת כשרה או לא), לא מודדים את נתוני
המקרה על פי הגדרת רוב בשביל לדעת את הסטטוס של אותו האובייקט
(האם רוב החנויות באיזור כשרות), אלא שמתוך היותו קבוע אנחנו
מחשיבים כאילו חצי מהאובייקטים הם בצד אחד של הספק וחציים בצד

השני.

כל דפריש מרובא פריש
עקרון הלכתי בדיני ספקות המתאר כי במקרה של ספק הנוגע לאובייקט
לא-קבוע (לדוגמה: האם חתיכת בשר הנמצאת ברחוב כשרה או לא),
מודדים את נתוני המקרה על פי הגדרת רוב בשביל לדעת את הסטטוס
של אותו האובייקט (ולכן אם רוב החנויות באזור כשרות, הבשר נחשב

כשר).

מודה במקצת
אדם שנתבע בבית דין שמודה בחלק מטענותיו של התובע אך לא בכולן.
אדם כזה נדרש להישבע שטענתו אמת כדי להיפטר מהספק לגבי החלק

שלא מודה בו.



שבועה
קבלת דברים או אימות דברים בשם ה'. השבועה יכולה להופיע כמנגנון

של בית הדין או כהצהרה אישית של אדם מסוים.

נדרי איסור (נדר)
הצהרה שבה אדם אוסר על עצמו חפץ או אדם מסוים ומקבל על עצמו

הימנעות מהם.

כינויי נדרים
לשונות אחרים לניסוח הנדר (במקום המילה 'נדר') שאף הם מועילים

לחיוב הנדר.

קונם 
סוג מסוים של נדר שבו אדם אוסר על עצמו בלשון 'קונם עלי דבר פלוני'.

ידות (נדרים)
לשונות המצביעות על כוונתו של הנודר לנדור בלי שכוונה זו נאמרה
במפורש אלא רק באופן מרומז, ואף על פי כן נחשב הדבר כאילו
השלים הנודר את כל דבריו ומתחייב בנדר. לשונות אלו נקראות ידות

משום שהן כעין ידיות של כלים המאפשרות אחיזה בכלי כולו. 

התרת נדרים
אדם שנדר נדר ומתחרט על נדרו, יכול ללכת לחכם מומחה או לשלושה

הדיוטות, שיבטלו לו את הנדר. 

הפרת נדרים
סוג ביטול נדר שבו אב (במקרה שבתו קטנה ולא נשואה) או בעל יכולים
לבצע במשך יממה מעת ששמעו על הנדר, של בתו או אשתו, שאינו דורש

פתח, חרטה או טעות. ביטול זה הוא למפרע, כאילו לא נדרה לעולם.

מתפיס/התפסה
אופן של נדירת נדר שבו אדם אוסר חפץ מותר על ידי השוואתו לחפץ

אחר שהוא ''דבר נדור'' שיש עליו כבר איסור.
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הקדש
כל דבר שאדם נודר מרכושו לצורך המקדש וקורבנותיו, ובכך לא יכול

לעשות בו שימוש אחר. 

חולין
פריט שאינו מקודש (ההפך מהקדש).

מודר הנאה מחבירו
מי שנדר שלא יהנה מחברו או שחברו הדירו שלא יהנה משל החבר-
אסור לו לקבל מחברו כל דבר שיש בו הנאה, בין במאכל ובין בשאר

דברים שיש להם ערך. 
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סימון דפים שנלמדו:

נדרים-90 דפים
ב' בחשון תשפ"ג - ב' בשבט תשפ"ג | 27.10.22 - 24.1.23

סימניה זו הוקדשה ע"י
איימי גולדשטיין לכבוד בתה

מעיין חי בת דינה שושנה

הדרן עלך מסכת נדרים!

נדר שהותר מקצתו
אדם הנודר נדר הכולל דברים או אנשים רבים - אם הותר או בטל קצת
מן הנדר הדבר גורם לכך שהנדר הותר כולו. לדוגמה - אם מספר
אנשים לוקחים חלק באותו הנדר ואחד מהן מבטל אותו, או במקרה
שבו מישהו נדר להתענות במשך תקופה מסוימת שבה נכלל גם יום

שאסור להתענות בו (ועל כן הנדר מתבטל ביום זה) - הנדר כולו בטל. 

מופלא סמוך לאיש
מושג המתאר נער הקרוב לגיל מצוות. ואם נדר יש לבדוק האם הוא
יודעים את משמעות הנדר. אם התברר שאכן הוא מבין את משמעות

מעשה נדר יהיה קיים על אף שעדיין לא הגיע לגיל מצוות.

מודעה
הודעה מראש שמודיע אדם לפני עדים כי החוזה/ההסכם שהוא עומד

לעשות נעשה מתוך כפייה ולא מרצון.

פתח
בית דין מתירים את הנדר ע''י פתח - הנודר מתחרט על נדרו וטוען שאילו
היה חושב או יודע דבר מסוים לא היה נודר, והרי זה כאילו היה הנדר בטעות.

דבר שיש לו מתירין
דבר האסור כעת אך עתיד להיות מותר בהמשך, ונמצא בתערובת עם
משהו מותר - הדבר האסור אינו מתבטל אלא מחכים עד שהוא יהפוך

להיתר.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%93%D7%A8_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)


לגלח, תגלחת
מצוות גילוח שיער הנזיר בסוף ימי נזירותו (נזיר טהור), או אם נטמא

במהלך נזירותו (נזיר טמא).

נזיר עולם
נזיר שנדר להיות נזיר כל ימי חייו, כל איסורי הנזירות חלים עליו למשך

כל שנותיו, אך מותר לו לספר את שערו פעם בשנה. 

נזיר לעולם
נזיר שמפאת נדריו נמצא שהזמן שקצב לנזירותו יהיה כל חייו, דינו

כנזיר רגיל ואסור להסתפר כל ימי חייו.
 

נזיר שמשון
נזירות זו חלה על הנזיר למשך כל ימי חייו, והיא הנדר היחיד שאין עליו

התרה. בשונה מנזירות קלאסית, מותר לנזיר זה להיטמא למתים. 

כינויי נזירות
לשונות אחרים לניסוח נדר הנזירות, במקום המילה 'נזיר', שאף הם

מועילים לחלות הנזירות.

מת מצוה
מת שאין לו מי שיקבור אותו, והכל חייבים לסייע בקבורתו - אפילו כהן

ונזיר האסורים להיטמא למת נטמאין למת מצווה. 

מתפיס
אופן של נדירת נדר שבו אדם אוסר חפץ מותר על ידי השוואתו לחפץ

אחר שהוא ''דבר נדור'' שיש בו כבר איסור.

הקדש
כל דבר שאדם נודר מרכושו לצורך המקדש וקורבנותיו, ובכך לא יכול

לעשות בו שימוש אחר.
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כוי
בעל חיים כשר, מבחינה הלכתית הוא ספק חיה ספק בהמה ומתוך הספק

נוהגים בו בצד החמור שבשניהם.
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נזיר-65 דפים
ג' בשבט תשפ"ג - ח' בניסן תשפ"ג | 25.1.23 - 30.3.23

סימניה זו הוקדשה ע"י
משפחת פוטורניק

לכבוד קהילת הדרן העולמית

הדרן עלך מסכת נזיר!

הערות



סוטה
מצוות גילוח שיער הנזיר בסוף ימי נזירותו (נזיר טהור), או אם נטמא

במהלך נזירותו (נזיר טמא).

קינוי (מקנא)
הבעל מזהיר את אשתו מלהתייחד עם האדם החשוד בעיניו.

סתירה/ייחוד
האשה נכנסת למקום כלשהו לבד עם הגבר שהוזהרה עליו.

 
מגילת סוטה

הכהן מביא מגילה של קלף שעליה כתובים הדברים שבהם משביע הכהן
את האישה הסוטה, שכלול בה שם ה' המפורש. את המגילה משרים

במים המאררים.

מים מרים/מאררים
המשקה אותו הכהן נותן לסוטה על מנת לברר האם היא חפה מפשע.

במידה והאישה לא בגדה ואכן חפה מפשע - מובטח לה שכר רב
ושתזכה להרות. אך במידה והיא בגדה - ירכה נופלת ובטנה מתנפחת.
לא ניתן להכריח את הסוטה לשתות את המים, אך אם היא אכן תסרב
לשתות אותם היא מחוייבת להתגרש מבעלה ולוותר על הכסף המובטח

לה בכתובתה. 

עגלה ערופה
טקס המבוצע כאשר נמצא הרוג בשדה שלא יודעים מי הרגו. זקני העיר
הקרובה עורפים את צווארה של עגלה ליד נחל, רוחצים את ידיהם

ומצהירים שהם אינם אחראים לרצח.

שוברת כתובתה
הסוטה שהודתה בכך שנאפה כותבת שובר שמודה שהיא הפסידה את

זכויות הכתובה.
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תנופה
הנפת קרבן, הנפה זו נפוצה בעיקר בקרבנות שלמים ומנחה.

מנחת קנאות/מנחת סוטה
קרבן מנחה מקמח שעורים שבו אין שמן או לבונה כמנחת חוטא,

שמביאה האישה כחלק מהתהליך שהיא עוברת במקדש.

ייבום
מצווה מהתורה, שאלמנתו של אדם שמת בלי צאצאים, צריכה להינשא לאחד
מאחיו. האח עם חובת הייבום נקרא 'יבם' והאלמנה מכונה 'יבמה' או 'שומרת

יבם'. עד הייבום או החליצה, אסור לאלמנה להתחתן עם אדם אחר. 
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9E%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%94
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סוטה-48 דפים
ט' בניסן תשפ"ג - כ"ו באייר תשפ"ג | 31.3.23 - 17.5.23

סימניה זו הוקדשה לרפואת 
פשע אטל בת שרה

הדרן עלך מסכת סוטה!

חליצה
חליצה היא המנגנון דרכו משתחרר הייבם מאחריות הייבום ובכך מותרת
היבמה להינשא לכל אדם. טקס החליצה נעשה לפני בית הדין, ובו חולצת

היבמה את נעלו של היבם ויורקת אל מול פניו.
 

הערות



גט
ספר כריתות, השטר שנותן איש לאשתו בעת הגירושין. על הגט צריכים
להיות חתומים עדים. יש פעמים בהן המושג 'גט' מתייחס לכל סוג של

שטר, ולא דווקא לגט אישה. 

תורף וטופס הגט
התורף הוא החלק המהותי בשטר (שם האיש והאישה, התאריך). נוסח

הגט ושאר חלקיו נקראים הטופס. 

ערער (ערר)
העלאת פקפוק בדבר כשרותו של דבר מבחינה משפטית. בגט, הערעור

נסוב כלפיי תוכן הגט או בטענה שהגט מזויף.

עגונה
אישה שבעלה יצא למרחקים ונעלם, ולא ידוע האם הוא חי או מת.

לאישה כזו אסור להינשא לאחר כיוון שעדיין נחשבת לנשואה כהלכה.
 

גט ישן
גט אשר לאחר כתיבתו ולפני נתינתו התייחדו הזוג זה עם זה. ההנחה היא

כי בהיותם יחד נתקדשה האישה לבעלה מחדש ותוקף הגט הופקע.

גט מקושר
גט שנכתב בתהליך מיוחד וזמן כתיבתו ארוך מהרגיל במטרה למנוע
גירושין אימפולסיביים או כאלה הבאים בעקבות אירועים שאינם
מצדיקים גירושין. גט מסוג זה נכתב באופן הבא - בכל שורה בגט,
כותבים שורה ומשאירים שורה ריקה, מקפלים ותופרים. חתימות

העדים נחתמות בין קשר לקשר. 
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גט קרח
גט מקושר שאין עליו מספר עדים מספיק, כלומר- ישנם יותר קשרים,

מאשר חתימות העדים שאמורות להיות. גט כזה נחשב פסול. 

עדי מסירה
עדים המעידים על מסירתו של השטר עבור מי שהשטר נועד לו.

עדי חתימה
עדים החתומים על השטר.

שכיב מרע
חולה אנוש הנוטה למות, דבריו הנאמרים בעל פה מועילים בכוחם

להקנות נכסים גם ללא פעולת קניין מפורשת.

הפקעת קידושין (אפקעינהו רבנן)
לחכמים ישנו הכח להפקיע ולבטל קידושין, ובכך לבטל את תוקף

הנישואים של בני הזוג.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F
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צפטפחפזפו

גיטין-89 דפים
כ"ז באייר תשפ"ג - כ"ז באב תשפ"ג | 18.5.23 - 14.8.23

סימניה זו הוקדשה ע"י 
אריקה קולטש לכבוד

סיום הש"ס האישי שלה

הדרן עלך מסכת גיטין!

נכסים משועבדים
כאשר אדם חייב כסף לאדם אחר (משום שלווה ממנו כסף או משום
שמחוייב לשלם על נזק שגרם לו), נכסיו משתעבדים בעקבות חוב זה,
ולמלווה/ ניזוק יש זכות לגבות את החוב מאותם הנכסים, אף אם הם

נמכרו לאדם אחר.

נכסים בני חורין
נכסים שאינם משועבדים ושייכים לאדם עצמו.

נכסי צאן ברזל
נכסים בבעלות האישה אשר הופכים לרכוש הבעל בעת הנישואין. נכסים אלו
מצויינים בכתובה והבעל חייב באחריותם, כך שאם התייקרו או הוזלו - בגירושין

או במות הבעל הם חוזרים לאישה בערכם המקורי שהיה בעת הנישואין.

נכסי מלוג
נכסים בבעלות האישה, אשר נשארים בבעלותה גם לאחר הנישואין.
עם זאת, הבעל יכול להנות מפירותיהם של הנכסים. נכסים אלו אינם

נרשמים בכתובה.

שובר
קבלה שבה מאשר בעל שטר או אדם שהתחייבו לו, כי קיבל את כספו

או שבוצעה ההתחייבות כלפיו. 

מקח טעות
ביטול נישואין במידה ונמצא כי אחד מבני הזוג הוטעה או שמתגלה

מום שלא היה ידוע מראש לאחד מהם.

מוציא שם רע
בדיני אישות - מי שהוציא על אשתו שם רע, בטענה שאינה בתולה והביא

עדי שקר שמעידים שזנתה במהלך התקופה מהאירוסין עד לנישואין. 



קידושין/אירוסין
פעולת האירוסין הנעשית בשלושה דרכים: כסף, שטר וביאה. בכל אופני
הקידושין ישנם תנאים הכרחיים: הקידושין צריכים להיעשות מרצון
האיש והאישה (ואם קטנה- מרצון אביה), ובעת המעשה צריכים לנכוח
שני עדים כשרים. לאחר הקידושין האישה אסורה לכל גבר אחר, והאיש
אסור בקרובותיה. האיש והאישה עוד לא מותרים זה לזה, אלא רק אחרי

הנישואין. משלב זה, נצרך גט על מנת להתיר את הקידושין.

נישואין
סיום התהליך לקראת קביעת הקשר שבין איש לאישה, הבא לאחר

האירוסין. הנישואין מתקיימים תחת החופה בליווי שבע הברכות.

מיאון
אביה של קטנה יכול לקדשה מבלי הסכמתה ולקידושין אלו יש תוקף
מדאורייתא. במקרה שבו הקטנה היא יתומה מאביה, אמה או אחיה
יכולים לקדשה ועל קידושין מסוג זה יש תוקף רק מדרבנן והיא יכולה
לצאת מקידושין אלו, עד שהיא מגיעה לגיל 12 ויש לה שתי שערות, על

ידי מיאון - בכך שתגיד "אי אפשי בפלוני בעלי". 
 

עגונה
אישה שבעלה יצא למרחקים ונעלם, ולא ידוע האם הוא חי או מת.

לאישה כזו אסור להינשא לאחר כיוון שעדיין נחשבת לנשואה כהלכה.
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ייחוד
איסור על גבר ואישה האסורים זה לזה להיות יחד בחדר סגור.

משיכה
דרך הקניין הרגילה ביותר עבור מיטלטלין, עבדים וחיות, אך לא

קרקרעות. הלוקח מושך את האובייקט ובכך קונה אותו.

הגבהה
מדרכי הקניין, תולדה של קניין משיכה. כל המטלטלין נקנים בהגבהה

(חוץ מעבדים), הקונה מרים ומגביה את החפץ וכך הוא הופך לרכושו. 

חליפין
מדרכי הקניין. עסקה הנערכת ללא כסף, אלא על ידי העברה סמלית
שבה המוכר מרים חפץ סמלי המבטא את העברת הקניין (אף אם אינו

נמצא שם בפועל) ממנו אל הקונה. 

קניין אגב
קניין אגב - אחת הדרכים לקניית מטלטלין. כאשר קונים קרקע
שבתוכה נמצאים מטלטלין, אפשר לקנות את אותם מטלטלין ע''י
פעולת קניין הקרקע שבתוכה הם נמצאים (דרך כסף, שטר, או חזקה -

דרכי קניין שבדרך כלל לא מועלים לקניין מטלטלין).
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קטקחקזקוקהקדקגקבקאקצטצח

קכאקכקיטקיחקיזקטזקטוקידקיגקיבקיאקי

קכב

קידושין -81 דפים
כ"ח באב תשפ"ג - י"ט בחשון תשפ"ד | 15.8.23 - 4.11.23

ערב
אדם המשעבד את עצמו על מנת לשלם חוב כספי של אדם אחר.

רציעה
במקרה שבו עבד עברי אינו מעוניין לצאת לחופשי, התורה ציוותה לנקב
את אוזנו על מזוזת הדלת עם מרצע, והעבד הנרצע יעבוד את אדוניו עד

יום מותו או עד היובל.

ייעוד
מצווה על האדון שיש לו אמה עבריה להתחתן עימה או לחתנה עם בנו.

 

שפחה חרופה
שפחה כנענית שנפדתה בחלקה וכעת היא חציה שפחה וחציה בת חורין.

מושבע ועומד מהר סיני
כל ישראל נחשבים כאילו הושבעו בהר סיני לקבל על עצמם את מצוות
התורה. על כן, אם אדם מישראל נשבע לקיים מצווה כלשהי מן התורה,

השבועה הינה חסרת תוקף מתוך כך שכבר הושבע עליה בהר סיני.  
 

הדרן עלך מסכת קידושין

סימניה זו הוקדשה ע"י רבקי בערגער סמסון
לזכר אביה יהושע העשיל בן אפרים ישראל הלוי ז"ל,

וחמותה רחל רבקה בת מתתיהו הכהן ז"ל

שוה פרוטה
הערך הממוני המינימלי מבחינה משפטית שווה ערך לפרוטה.

 וסדר נשים!


