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ת ִקיּדּוִשין כֶּ ק א ַמסֶּ רֶּ  ִנְקֵנית ָהִאָשה – 'פֶּ
 

 ב-א. ב, א1 .1
 

ָנה   ִמש ְׁ
ה ָ ָרִכים ָהִאש   לֹש  ד ְ ש ָ   ,ִנְקֵנית ב ְ

ָרִכים י ד ְ ֵ ת  ש ְ   .ְוקֹוָנה ֶאת ַעְצָמה  ב ִ
ֶכֶסף ָטר ו ְבִביָאה ,ִנְקֵנית ב ְ ש ְ   .ב ִ

 

ֶכֶסף   – ב ְ
אי מ ַׁ ית ש ַׁ ִדיָנר ו   :אֹוְמִרים ב ֵּ יָנרב ְ ֵוה ד ִ   ,ִבש ְ

לו   ית ִהל ֵּ רו ָטה :אֹוְמִרים בֵּ ְ ֵוה פ  ְפרו ָטה ו ִבש ְ   .ב ִ
 

רו ָטה ְ ה ִהיא פ  ָ   ?ְוַכמ 
ִאיָסר ָהִאיַטְלִקי ֹמָנה ב ְ   .ֶאָחד ִמש  ְ

 

ֵגט ְוקֹוָנה ֶאת ַעְצָמה   ַעל ,ב ְ   .ו ְבִמיַתת ַהב ַ
 

ָבָמה ִביָאה ַהי ְ   ,ִנְקֵנית ב ְ
ֲחִליָצה ְוקֹוָנה ֶאת ַעְצָמה    ו ְבִמיַתת ַהי ָָבם: ,ב ַ

  
ָמָרא  ג ְׁ

ה ִנְקֵני" ָ   .ת"ָהִאש  
 

ה ִנְקֵנית"ַמאי ְשָנא ָהָכא ְּדָתֵני  ָ   ,"ָהִאש  
ש  "ּוַמאי ְשָנא ָהָתם ְּדָתֵני    "?ָהִאיש  ְמַקד ֵ

 
ף סֶּ   ,ִמשּום ְּדָקא ָבֵעי ְלִמיְתֵני כֶּ

 
ף  סֶּ   ?ְמָנא ָלןְוכֶּ

 
ְפרֹון 'יָחהִק ' 'ִקיָחה'ָגַמר    ;ִמְשֵדה עֶּ

ה" :ְכִתיב ָהָכא ָּׁ ׁש  יׁש אִּ ח אִּ ק ַּ י יִּ   ,)דברים כב( "כ ִּ

י" :ּוְכִתיב ָהָתם נ ִּ ֶּ מ  ח מִּ ה קַּ דֶּ ָּׁ ש   ף הַּ סֶּ י כ ֶּ ת ִּ תַּ  ,)בראשית כג( "נָּׁ

  
  ,ְוִקיָחה ִאיְקֵרי ִקְנָין

ם" :ִּדְכִתיב הָּׁ ְברָּׁ ה אַּ נָּׁ ר קָּׁ ה ֲאׁשֶּ דֶּ ָּׁ ש    ,)בראשית מט( "הַּ

 
 :י ַנִמיִא  ב, בדף 

" ַּ דֹות ב  ֶּ ש ָּׁ ְקנו  כ  ף יִּ   ,)ירמיהו לב( "סֶּ

 

ה ִנְקֵנית"ָתֵני  ָ  ".ָהִאש  
  

  ?'ָהִאיש קֹונֶּה'ְוִניְתֵני ָהָתם 
 

  ,ֵמִעיָקָרא ָתֵני ִליָשָנא ְּדאֹוָרְייָתא
 .ּוְלַבסֹוף ָתֵני ִליָשָנא ְּדַרָבָנן

 
  ?ּוַמאי ִליָשָנא ְּדַרָבָנן

 
ְקֵּדשְּדָאַסר לָ   רש"י  .ּה ַאכּוֵלי ָעְלָמא ְכהֶּ

' בג קונה האיש הכא - וניתני
 .דרכים
 בשתי לעצמה אותה - ומקנה
 .דרכים
' ב בהנהו דאיכא משום - ומשני
 .הבעל מיתת דרכים

 

 רש"י
 '.מתני

 .לבעלה - נקנית האשה
 ואזיל כדמפרש - דרכים בשלש
 הוא נקבה לשון שלש והאי

 לשון תנא אמאי בעי ובגמרא
 .נקבה
 - דרכים בשתי עצמה את וקונה
 '.גרסי

 להיות - עצמה את וקונה
 .לאחר להנשא ברשותה

 בברייתא מפרש - ובשטר בכסף
:( ה' ד /קידושין/ לקמן' )בגמ
 כסף שוה או כסף לה נותן

 לי מקודשת את הרי לה ואומר
 פ"אע הנייר על לה כותב שטר
 את הרי פרוטה שוה שאינו

 עליה בא ביאה לי מקודשת
 זו בביאה לי התקדשי ואמר
 טעמא מקראי יליף וכולהו

 דף/ )קידושין' /בגמ מפרש ש"דב
 (.יא

 .נחשת של - פרוטה
 כסף של - האיטלקי איסר
 .פרוטות מנהש ודמיו

 .ליבם - נקנית היבמה
 לכל כאשתו להיות - בביאה
 כ"אח לגרשה בא שאם דבר
 אלא חליצה הימנו צריכה אינה
 מועילין אין וכסף שטר אבל גט
 מדרבנן אלא התורה מן בה

 מאמר בה דמהני דתקון
 אבל( נ דף) ביבמות' כדאמרי

 יורשה להיות בה גומר אינו
 מן לפוטרה ולא לה ומיטמא
 שאר על לפוסלה אלא ההחליצ
 .אחיו

 
 '.גמ

 שני בפרק - התם שנא ומאי
 דתנא( מא דף/ קידושין/ לקמן)

 ניתני ובשלוחו בו מקדש האיש
 .מתקדשת האשה הכא

 - כסף למיתני דקבעי משום
 לקמן ואמרינן קנינין בהני

 מנלן כסף:( ד דף/ )קידושין/)
 דגמרינן ומפרשינן בו דנקנית
 עפרון משדה קיחה קיחה
 הכא תנא הלכך קנין קרידאי
 .קנין

 בעי קא הכא לאו - מנלן וכסף
:( ג' ד/ )קידושין/ לקמן אלא לה

 לה קאמר מתרץ האי והכא
 בעי דקא משום מילתא לכולא
 ילפינן מנלן וכסף כסף למיתני

:( ד דף/ )קידושין/ לקמן ליה
 הוא קנין לשון וקיחה מקיחה
 .נקנית האשה תני הילכך
 כי - קונה האיש הכא וניתני
 האיש דרבנן בלישנא דתני היכי

 .מקדש
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  ?'ָהִאיש קֹונֶּה'ְוִניְתֵני ָהָכא 

 
  ,ְבִדיָדּה "ְוקֹוָנה ֶאת ַעְצָמה  " :ִמשּום ְּדָקא ָבֵעי ְלִמיְתָנא ֵסיָפא

  .ָתָנא ַנִמי ֵריָשא ְבִדיָדּה
 

  '?ָהִאיש קֹונֶּה ּוַמְקנֶּה'ְוִניְתֵני 
 

  ,ַהַבַעל ְּדָלאו ִאיהּו ָקא ַמְקֵני ִמשּום ְּדִאיָכא ִמיַתת
  .ִמן ְשַמָיא הּוא ְּדַמְקֵני ָלּה

 
 :ְוִאי ָבֵעית ֵאיָמא

 ,ּהְבַעל ָכְרחָ ֲאִפילּו  ֲהָוה ָאִמיָנא ',קֹונֶּה'ִאי ָתָנא 
ה ִנְקֵנית"ָתָנא  ָ לא ִמַּדְעָתּה ָלא – "ָהִאש    .ְּדִמַּדְעָתּה ִאין שֶּ

  
 
 

 גיהחלק ב' של הסו
 

לֹש  "ּוַמאי ִאיְרָיא ְּדָתֵני    ",ש ָ
 '?ְשֹלָשה'ִליְתֵני 

 
ְך רֶּ   ;ִמשּום ְּדָקא ָבֵעי ְלִמיְתֵני ּדֶּ

ְך ְלשֹון ְנֵקָבה הּוא רֶּ   ,ְודֶּ

ה  " :ִּדְכִתיב ְך ֵיְלכו  בָּׁ רֶּ ד ֶּ ת הַּ ם אֶּ הֶּ ָּׁ לָּׁ ְעת    .)שמות יח( "ְוהֹודַּ
 

ָלא ָהא ְּדַתְנָיא   :ְואֶּ
ְבָעה ד ְ " ש ִ ֹוְדִקין ֶאת ַהז ָבב ְ   ,"ָרִכים ב 

ַבע   !ִניְתֵני שֶּ
 

ְך רֶּ   ;ִמשּום ְּדָקא ָבֵעי ְלִמיְתֵני ּדֶּ
ְך ְּדִאיְקֵרי ְלשֹון ָזָכר רֶּ   ,ְוַאְשְכָחן ּדֶּ

יךָּׁ " :ִּדְכִתיב ד ֵיְצאו  ֵאלֶּ חָּׁ ְך אֶּ רֶּ דֶּ  ב ְ

יךָּׁ  נֶּ נו סו  ְלפָּׁ ים יָּׁ כִּ ה ְדרָּׁ ְבעָּׁ ְבׁשִּ   .)דברים כח( "ו 

 
  !ָקשּו ְקָרֵאי ַאֲהָדֵדי ִאי ָהִכי

 !ְשָיא ַנִמי ַמְתִניִתין ַאֲהָדֵדיְוָק 
 

  :ְקָרֵאי ַאֲהָדֵדי ָלא ַקְשָיין
  ,ָהָכא ְּדַבתֹוָרה ָקֵאי

  ,ְותֹוָרה ִאיְקֵרי ְלשֹון ְנֵקָבה

ׁש " :ִּדְכִתיב פֶּ ת נָּׁ יבַּ ה ְמׁשִּ ימָּׁ מִּ ת ה' ת ְ ֹורַּ   – )תהילים יט( "ת 

  .ְנֵקָבהָכַתב ָלּה ִבְלשֹון 
 ,ָהָתם ִּדְבִמְלָחָמה ָקֵאי

ל ִאיש ַלֲעׂשֹות ִמְלָחָמה   ,ְּדַדְרכֹו שֶּ
ל ִאָשה ַלֲעׂשֹות ִמְלָחָמה   – ְוֵאין ַּדְרָכּה שֶּ

  .ָכַתב ָלּה ִבְלשֹון ָזָכר
 

  :ַמְתִניִתין ַאֲהָדֵדי ָלא ַקְשָיין
  ,ָהָכא ִּדְלַגֵבי ִאָשה ָקֵאי

  .ְלשֹון ְנֵקָבהָקָתֵני ָלּה בִ 
 , ָהָתם ִּדְלַגֵבי ִאיש ָקֵאי

ל ִאָשה ִליָבֵדק ל ִאיש ִליָבֵדק ְוֵאין ַּדְרָכּה שֶּ   ,ְּדַדְרכֹו שֶּ
   – ְּדָהא ִאָשה ַנִמי ְבאֹונֶּס ִמיַטְמָאה

  .ָתֵני ְלשֹון ָזָכר

 רש"י
 במאכל - הזב את בודקים
 בקפיצה במשא בחולי ובמשתה
 מחמת שמא והרהור ומראה
 הוא ואנוס ראה מהן אחד

( טו ויקרא) אמר דרחמנא טהורו
 אונס מחמת ולא מאיליו מבשרו
 מטמאה נמי באונס והאשה
 דף נדה) כותים בנות' בפ כדאמר

 זוב יזוב כי אומר כשהוא:( לו
 .אמור אונס הרי דמה

 משום - שלש תני ט"מ ופרכינן
 .קאמרת דרכים
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לֹש  "ָתֵני  ַמאי ַטְעָמא   ?ִמשּום ְּדָרִכים ,"ש ָ

  ,'ְּדָבִרים' :ְתֵניִני
 !'ְשֹלָשה' :ְוִניְתֵני

 
יָאה"ִמשּום ְּדָקָבֵעי ְלִמיְתֵני    ;"ב ִ

ְך רֶּ   ,ּוִביָאה ִאיְקֵרי ּדֶּ

ת" :ִּדְכִתיב פֶּ אָּׁ ה ְמנָּׁ ָּׁ ׁש  ְך אִּ רֶּ ן ד ֶּ ֵ ה כ  ְלמָּׁ עַּ ר ב ְ בֶּ ְך ג ֶּ רֶּ   .)משלי ל( "ְודֶּ
 

  ,ָהא ֵתיַנח ִביָאה
ֶסף" ֶ ָטר"ּו "כ    ?א ְלֵמיַמרַמאי ִאיכָ  "ש ְ
 

יָאה"ִמשּום    ."ב ִ
 

  ?!ְוָתֵני ַתְרֵתי ַאטּו ֲחָדא
 

ְך ִביָאה ִניְנהּו   .ָהָנְך ַנִמי צֹורֶּ
 

  :ְוִאי ָבֵעית ֵאיָמא
  ,ִהיא ַרִבי ִשְמעֹון ?ָהא ַמִני
  :ְּדַתְנָיא

ְמעֹון" י ש ִ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ֹוָרה ֵני ָמה ָאְמָרה ת  ְ י" ִמפ  ח אִּ ק ַּ י יִּ הכ ִּ ָּׁ ׁש    ,"ׁש אִּ

ַתב  ה ְלִאיש  'ְולֹא כ ָ ָ ַקח ִאש   י ִתל ָ   '?כ ִ
ה ָ ל ִאיש  ְלַחז ֵר ַעל ִאש   ו ש ֶ ְרכ  ד ַ ֵני ש ֶ ְ   ,ִמפ 

ה ְלַחז ֵר ַעל ִאיש   ָ ל ִאש   ה  ש ֶ ְרכ ָ   .ְוֵאין ד ַ
ָאְבָדה לֹו ֲאֵביָדה ל ְלָאָדם ש ֶ   ?ִמי חֹוֵזר ַעל ִמי ,ָמש ָ

ַעל ֲאֵביָדה ְמַחז ֵר עַ    ".ל ֲאֵביָדתוֹ ב ַ
 

  :ְוָהא ִּדְתַנן
ֹוְדִקין ֶאת ַהז ָב" ָרִכים ב  ז' ד ְ   ,"ב ְ

  !'ְּדָבִרים' :ִליְתֵני
 

  :ָקא ַמְשַמע ָלןָהָתם ָהא 
  ,ְּדַדְרָכא ְּדֵמיְכָלא ְיֵתיָרא ְלָאתֹוֵיי ִליֵדי ִזיָבה
  .ְוַדְרָכא ְּדִמיְשְתָיא ְיֵתיָרא ְלָאתֹוֵיי ִליֵדי ִזיָבה

 
ָרִכים" :ָהא ִּדְתַנןוְ  ג' ד ְ ֶוה ָלִאיָלן ב ְ   ,"ֶאְתרֹוג ש ָ

  !'ְּדָבִרים'ִליְתֵני 
 

ֶדֶרְך ֶאָחד" :ִמשּום ְּדָבֵעיַנן ַמְתֵני ֵסיָפא   ."ְוַלי ָָרק ב ְ
 

 !'ָּדָבר' :ֵסיָפא ַנִמי ִניְתֵני
 

  :ָהָתם ָהא ָקַמְשַמע ָלן  ג, אדף 
ְתרֹוג ְכָיָרק   ;ְּדַדְרֵכיּה ְּדאֶּ

  ,ַמה ָיָרק ַּדְרכֹו ִליָגֵדל ַעל ָכל ַמִים ּוִבְשַעת ְלִקיָטתֹו ִעישּורוֹ 
ְתרֹוג ַּדְרכֹו ִליָגֵדל ַעל ָכל ַמִים ּוִבְשַעת ְלִקיָטתֹו ִעישּורוֹ    .ַאף אֶּ

 
  :ְוָהא ִּדְתַנן

ֹוי"   ,כ 
ֶוה ְלַחי ָה ָרִכים ש ָ ֹו ד ְ   ,יֵש  ב 

 רש"י
 כי - שלשה וניתני דברים ליתני
 .דגמרא אורחא

 בתמיה - חדא משום תרתי ותני
 משום ושטר כסף לשון שינה
 .הרוב אחרי לילך לו היה ביאה

 דרך לשון דתני - מני הא
 דאמר היא ש"ר אשה בקדושי
 .בהו שייך דארעא אורחא
 .מצלעותיו אחת - אבידה

 בו נוהג ורבעי ערלה - דרכים' בג
 הולכין שביעית ולענין כאילן

 כאילן החנטה אחר בפירותיו
 .כירק לקיטה אחר ולא

 שבשעת - אחד בדרך ולירק
 בו הולכין שאין עישורו לקיטתו
 חנטה אחר מעשרות לענין
 שנה אחר אלא אילנות כשאר
 כדמפרש כירק בו שנלקט
 המעשרות, לקמן טעמיה
 שנה השנים כסדר משתנות
 מעשר שמיטה של ראשונה
 אבל בשניה וכן ושני ראשון
 ומעשר ראשון מעשר שלישית

 ונלקט בשניה חנט ואם עני
 אחר אילנות בשאר בשלישית

 לקיטה אחר ובאתרוג חנטה
 .כירק
 דאזלינן דטעם - ל"קמ הא התם
 אורחא משום לקיטה אחר ביה

 .הוא דמילתא
 המים כל על ליגדל שדרכו מפני

 שאובין במים אותו שמשקין -
 דירק טעמא דהיינו כירק

 ויקב גורן( יד דף) ה"בר כדאמר
 הגורן מן כדגן מעשר גבי כתיב
 מיוחדין ויקב גורן המ' כו

 דהיינו מים רוב על שגדלין
 השנה אחרי ומתעשרין גשמים
 דף) ה"בר כדאמרינן שעברה

 שהביאו שנה בתר דאזלינן:( יב
 לקיטתו אחר ולא בה שליש
 כל אף מקראי לה וילפינן
 דהיינו מים רוב על שגדלין
 ג"ואע לשעבר מתעשרין אילנות
 הוא דרבנן דידהו דמעשר

 ירקות יצאו אקראי אסמכינהו
 מתעשר מים כל על שגדלין
 .הבאה לשנה

 .בהמה ספק חיה ספק - כוי
 דכיון - 'כו דרכים בו יש

 .לחומרא ביה ניזיל לן דמספקא
 .דם כיסוי וטעון - לחיה שוה

 .אסור חלבו - ולבהמה
 טעון - וחיה לבהמה ושוה

 .שחיטה
 ולא לחיה לא שוה שאין

 עם הרבעה אסור - לבהמה
 .וחיה בהמה

 
 

 

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     1 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמסֶּ
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ָרִכים  ֹו ד ְ ֶוה ִלְבֵהָמהְויֵש  ב    ,ש ָ

ֶוה ְלַחי ָה ְוִלְבֵהָמה ָרִכים ש ָ ֹו ד ְ   ,ְויֵש  ב 
ֶוה לֹא ְלַחי ָה ְולֹא ִלְבֵהָמה ֵאינֹו ש ָ ָרִכים ש ֶ ֹו ד ְ   ,"ְויֵש  ב 

  !'ְּדָבִרים' :ִניְתֵני
 

  :ָהא ִּדְתַנן ,ְותּו
ְחרו ֵר " ים ְלש ִ י ָנש ִ ֵ יט  וו  ג ִ ָ ש   ָרִכים ש ֶ   ,"י ֲעָבִדיםזו  ַאַחת ִמן ַהד ְ

  !'ְּדָבִרים' :ִניְתֵני
 

ָלא   ,אֶּ
  ,'ְּדָרִכים'ָתֵני  -ָכל ֵהיָכא ְּדִאיָכא ְפלּוְגָתא 
 .'ְּדָבִרים'ָתֵני  -ְוָכל ֵהיָכא ְּדֵליָכא ְפלּוְגָתא 

 
  ,ֵּדיָקא ַנִמי

י ֱאִליֶעֶזר" :ְּדָקָתֵני ֵסיָפא ב ִ ֶוה ָלִאיָלן  :אֹוֵמר רַׁ ָברֶאְתרֹוג ש ָ   ",ְלָכל ד ָ
 .ְשַמע ִמיַנּה

 
 
 

 רש"י
 שהמביא - הדרכים מן אחת זו
 הים ממדינת שחרור או גט

 ובפני נכתב בפני שיאמר צריך
 .דגיטין ק"בפ נחתם

 בדרכיו חילוק - פלוגתא דאיכא
 ובדרך לכאן דומה הוא זו בדרך
' בג' מתני כגון דומה אינו זו

 קניא דלא חופה למעוטי דרכים
 לזיבה אונס דהוי הוא הכי ודזב
 באלו גטיןוד אחר אונס ולא
 זה גט תנו באומר ולא שוה

 לעבדי זה שחרור ושטר לאשתי
 בשחרור חוזר ואינו בגט דחוזר
 .בפניו שלא לאדם לו דזכין
 ליה הוי דלא דהיכא - נמי דיקא

 .דבר לכל תנא פלוגתא

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     2 סוגיה  ִנְקֵניתָהִאָשה  –ַמסֶּ
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 ג, א .2
 

  ?ִמְנָייָנא ְּדֵריָשא ִלְמעּוֵטי ַמאי
  ?ִמְנָייָנא ְּדֵסיָפא ִלְמעּוֵטי ַמאי

 
  .ִמְנָייָנא ְּדֵריָשא ִלְמעּוֵטי חּוָפה

 
  ,ּוְלַרב הּוָנא

רחּוָפה קֹוָנה ִמ  :ַּדֲאַמר   ,ַקל ָוחֹומֶּ
  ?ִלְמעּוֵטי ַמאי

 
  ;ֲחִליִפין ִלְמעּוֵטי

  :ֲאִמיָנא ָסְלָקא ַּדְעָתְך
ְפרֹון 'ִקיָחה ִקיָחה'הֹוִאיל ְוָגַמר     – ִמְשֵדה עֶּ

ה ִמַקְנָיא ַבֲחִליִפין   .ַאף ִאָשה ַנִמי ִמַקְנָיא ַבֲחִליִפין – ַמה ָשדֶּ
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 
  ?ְוֵאיָמא ָהִכי ַנִמי

 
  ,ְשֵוה ְפרּוָטהֲחִליִפין ִאיְתְנהּו ְבָפחֹות ִמ 

 .ָלא ִמַקְנָיא ַנְפָשּה^ ְוִאָשה ְבָפחֹות ִמְשֵוה ְפרּוָטה  ג, בדף 
 

  ?ִמְנָייָנא ְּדֵסיָפא ]ִלְמעּוֵטי ַמאי[
 

  ;ִלְמעּוֵטי ֲחִליָצה
  :ָסְלָקא ַּדְעָתְך ֲאִמיָנא

רֵתיֵתי בְ    – ִמְיָבָמה ַקל ָוחֹומֶּ
ֵאיָנּה יוֹ    ,ְצָאה ְבֵגט יֹוְצָאה ַבֲחִליָצהַמה ְיָבָמה שֶּ

יֹוְצָאה ְבֵגט ,זּו יֹוְצָאה ַבֲחִליָצה ,שֶּ  ?!ֵאינֹו ִּדין שֶּ
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 
   ?ְוֵאיָמא ָהִכי ַנִמי

 

ית  " :ֲאַמר ְקָרא רִּ ר כ ְ    – )דברים כד( "תֵספֶּ

ר כֹוְרָתּה ְוֵאין ָּדָבר ַאֵחר כֹוְרָתּה:  ֵספֶּ
 
 
 

 רש"י
 .דרכים' ג - דרישא מניינא
 את וקונה - דסיפא מניינא
 .דרכים בשתי עצמה

 לה המסר שאם - חופה למעוטי
 אינה קדושין לשם לחופה אביה

 .בכך מקודשת
 בשמעתין לקמן - 'כו הונא ולרב

 (.ה דף/ )קידושין/
 .סודר קנין - חליפין

 - בחליפין מקניא שדה מה
 נעלו וישלוף( ד רות) דכתיב
 .הואי שדה והתם

 משוה בפחות איתנהו חליפין
 הזהב בפרק ל"דקי - פרוטה

 פ"אע בכלי קונין( מז דף מ"ב)
 .פרוטה שוה ושאינ

 הוא דגנאי - נפשה מקניא לא
 לתורת לה בטיל הלכך לה

 בכלי ואפילו בקידושין חליפין
 לה יהיב אי פרוטה שוה בו שיש
 לה דיהיב עד חליפין בלשון
 או קיחה או קנין לשון בתורת
 .קידושין

 - בגט יוצאה שאינה יבמה מה
 פרקין בהאי לקמן' דילפי

 ולא לה כתיב( יד דף/ )קידושין/
 .ליבמה

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     3 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמסֶּ
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 ג, ב .3
 
 : "ֶכֶסףב ְ "
 

 ?ְמָנא ָלן
 

  :ָהא ִּדְתַנן ,ְותּו
ָטר ו ְבִביָאה" ש ְ ֶכֶסף ב ִ יָה ב ְ ו ש ֶ ִקד  ֹו ב ְ ִבת  אי ב ְ   ",ָהָאב ַזכ ַ

ף סֶּ   ?ְמָנָלן ְּדִמיַקְנָיא ְבכֶּ
ף ַּדֲאבּוַּה הּוא סֶּ   ?ְוכֶּ

 
  :ַרבֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 

סֶּ " :ַּדֲאַמר ְקָרא ם ֵאין כ ָּׁ נ ָּׁ ה חִּ ְצאָּׁ    – )שמות כא( "ףְויָּׁ

ף ְלָאדֹון ַאֵחר סֶּ ה ֲאָבל ֵיש כֶּ ף ְלָאדֹון זֶּ סֶּ   ,ֵאין כֶּ
  .ָאב? ּוַמאן ִניהּו

 
 ?ְוֵאיָמא ְלִדיָדּה

 
  ?!ָהִכי ַהְשָתא

יהָ    ,ָאִביָה ְמַקֵבל ִקיּדּושֶּ

ה"ִּדְכִתיב  ז ֶּ יׁש הַּ אִּ י לָּׁ ת ִּ תַּ י נָּׁ ת ִּ ת ב ִּ   ,)דברים כב( "אֶּ

  ?!ָפאְוִאיִהי ָשְקָלה ַכְס 
 

  :ְוֵאיָמא
  ,ְּדֵלית ָלּה ָיד ְלַקֵבל ִקיּדּוִשין ,ָהֵני ִמיֵלי ְקַטָנה

  ,ְּדִאית ָלּה ָיד ְלַקֵבל ִקיּדּוִשין ,ֲאָבל ַנֲעָרה
 ?ְתַקֵּדיש ִאיִהי ַנְפָשּה ְוִתְשקֹול ַכְסָפא

  

ְנע  " :ֲאַמר ְקָרא יהָּׁ ב ִּ בִּ ית אָּׁ ֵ יהָּׁ ב    – )במדבר ל( "רֶּ

  .ְשַבח ְנעּוִרים ְלָאִביהָ ָכל 
 

ָלא ָהא ַּדֲאַמר    :ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאְואֶּ
ַמֲעֵׂשה ַהַבת ָלָאב   ?ִמַנִין שֶּ

נֱֶּאַמר ׁׁ " :שֶּ ְמכ  י יִּ הְוכִּ מָּׁ ֹו ְלאָּׁ ת  ת ב ִּ יׁש אֶּ    – )שמות כא( "ר אִּ

יָה ְלַרָבּה   ,ָמה ָאָמה ַמֲעֵׂשה ָידֶּ
יָה ְלָא   ,ִביהָ ַאף ַבת ַנִמי ַמֲעֵׂשה ָידֶּ

ְנע  "ֵתיפּוק ֵליּה ִמ  יהָּׁ ב ִּ יהָּׁ  רֶּ בִּ ית אָּׁ ֵ   !"ב 
ָלא   ,אֶּ

  ,ַבֲהָפַרת ְנָדִרים הּוא ִּדְכִתיב
  !ָהִכי ַנִמי ַבֲהָפַרת ְנָדִרים הּוא ִּדְכִתיב

 
  .ֵניַלף ִמיֵניּה :ְוִכי ֵתיָמא

 
  .ָממֹוָנא ֵמִאיסּוָרא ָלא ָיְלִפיַנן

 
  .ָנָסאֵניַלף ִמְק  :ְוִכי ֵתיָמא

 
  .ָממֹוָנא ִמְקָנָסא ָלא ָיְלִפיַנן

 
ת ּוְפָגם :ְוִכי ֵתיָמא   .ֵניַלף ִמבֹושֶּ

 
ת ּוְפָגם ַּדֲאבּוַּה ַשָייְך ְבַגַּוְייהּו   .ַשאִני בֹושֶּ

 
ָלא   ,אֶּ

 רש"י
 ולעיל עיקר הכא - מנלן בכסף

 נקיט גררא אגב( ב דף/ )קידושין/
 '.דמתני קנין לשון לתרוצי ליה

 והוא שלו יהיה שהכסף - בבתו זכאי
 לביאה מוסרה והוא השטר מקבל
 בעודה קידושין לשם כרחה על

 .נערה
 בכסף דמקניא תרתי הנך - מנלן

 בו זכאי שהאב ומנלן' מתני כדקתני
 .התם תניכדק

 העבריה אמה גבי - חנם ויצאה
 נערות בסימני אדון מרשות היוצאת
 בעי ולא חנם ויצאה למיכתב ומצי
 כסף אין ביה למידרש אלא כסף אין

 יש אבל ממנו שיוצאה זה לאדון
 .ממנו כשיוצאה אחר לאדון כסף

 דהא כסף האי הוי - לדידה ואימא
 מינה דתידוק כסף לו אין כתיב לא
 דוק הכי אלא' כו זה וןלאד כסף אין
 יש אבל זו ביציאה כסף אין מינה
 .לדידה ולעולם אחרת ביציאה כסף

 בתמיה - כספא תשקול ואיהי
 הכתוב זיכהו חנם שעל אפשר
 .קדושיה בקבלת
 לקבלם ליה דזכי - מ"ה ואימא
 דעה בת דלאו יד לה שאין בקטנה
 רע שם דמוציא דקרא ג"ואע היא

( כב דברים) דכתיב כתיב בנערה
 דקדשה לעולם הנערה לאבי ונתנו
 .בקטנותה ניהלה

 משהביאה - יד לה דאית נערה אבל
 לכל דבר לכל גדולה שערות שתי

 מקח שמקחה ולממון עונשין
 נפשה תקדיש איהי ממכר וממכרה

 דריש הכי - אביה בית בנעוריה -' כו
 אביה של היא שבנעוריה זמן כל לה
 .הוא לאביה לה הבא שבח דכל

 ליה ודריש הוא יתירא אקר - לאמה
 נערה ובבתו כאמה לו היא הרי בתו

 איצטריך לא בקטנה דאי' אשמעי
 ידיה מעשה לה מזבין זבוני השתא
 .מבעיא
 מיניה אי - מבנעוריה ליה תיפוק
 מדלא כרחך על אלא למילף מצי הוי
 לשבח לא מינה שמעינן מהתם יליף

 גבי איצטריך דלגופיה אתיא נעורים
 .הועליי דקאי נדרים

 מנדרים ממון - נילף תימא וכי
 '.כו מאיסורא ממונא

 קידושיה כסף - נילף תימא וכי
 לאביה ופתוי שאונס קנסה מכסף
 .כסף חמשים
 שהקנס - ילפינן לא מקנסא ממונא
 גמרינן לא ומחדוש חדוש כולו

 .הוי דלאביה מנלן קידושיה ואכתי
 בכתובות לן דקיימא - ופגם מבושת

 ופגם בושת נותן שהמאנס:( מ דף)
 .נינהו קנסא לאו והנהו לאב

 דין לו שיש - בגוייהו שייך דאבוה
 ולפוגמה לביישה בידו שיש בהן חלק

 מסר בעי דאי לו שיתנו ממון בשביל
 לה דהויא שחין ומוכה למנוול לה

 עליה שבא זה ואנס ופגם בושת
 יקפצו ולא שזילזלה זה ממון מחסר
 .תובעין עליה
 כסף איןד קמא מקרא לעולם - אלא
 ואימא לך ודקשיא נפקא זה לאדון
 דכי דלאביה מסתברא לדידה
 יציאת מדין אירוסין יציאת קממעט
 אין כאן לומר ובא העבריה אמה
 .כסף יש אירוסין ביציאת אבל כסף
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 , ִמְסַתְבָרא ְּדִכי ָקא ְמַמֵעט
  .ְיִציָאה ְּדַכָּווָתּה ָקא ְמַמֵעט  ד, אדף 

 
  !א ַּדְמָיא ַהאי ְיִציָאה ְלַהאי ְיִציָאהְוָהא לָ 

  ,ָהָתם ָנְפָקא ָלּה ֵמְרשּות ָאדֹון ְלַגְמֵרי
  !ְוָהָכא ַאַכִתי ִמיַחְסָרא ְמִסיָרה ַלחּוָפה

 
  .ַבֲהָפַרת ְנָדִרים ִמיָהא ָנְפָקא ָלּה ֵמְרשּוֵתיּה

  :ִּדְתַנן
אֹוָרָסה ָאִביָה ו ַבְעָלה  ְמפִ "   ".יִרין ְנָדֶריהָ ַנֲעָרה ַהמ ְ
 

ם"ְוַהאי  נ ָּׁ ה חִּ ְצאָּׁ   ?!ְלָהִכי הּוא ַּדֲאָתא )שמות כא( "ְויָּׁ
  ,ָהא ִמָבֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא

  :ְּדַתְנָיא

ם"" נ ָּׁ ה חִּ ְצאָּׁ ְגרו ת – "ְויָּׁ ו  ְיֵמי ב ַ   ,ֵאל 

ף" סֶּ ו  ְיֵמי ַנֲערו ת – "ֵאין כ ָּׁ   ."ֵאל 
 

  :ָרִביָנאָאַמר 
ף' :אֵליָמא ְקָר  ,ִאם ֵכן   '.ֵאן ָכסֶּ

ף"ַמאי  סֶּ   ?"ֵאין כ ָּׁ
ה ף ְלָאדֹון זֶּ סֶּ ף ְלָאדֹון ַאֵחר ,ֵאין כֶּ סֶּ   .ֲאָבל ֵיש כֶּ

  .ָאב ?ּוַמאן ִניהּו
 

  ?ּוִמַמאי ְּדַדְרִשיָנן ָהִכי
  :ְּדַתְנָיא

ה  "" ע ֵאין לָּׁ רַּ א ַזְרָעה   – )ויקרא כב( "ְוזֶּ   ,ֵאין ִלי ֶאל ָ
ִין   ?ֶזַרע ַזְרָעה  ִמנ ַ

ה  " ְלמו ד לֹוַמרת ַ  ע ֵאין לָּׁ רַּ   .ַעי ֵין ָלה   –" זֶּ

ר ש ֵ א ֶזַרע כ ָ   ,ְוֵאין ִלי ֶאל ָ
ִין סו ל ִמנ ַ ָ   ?ֶזַרע פ 

ְלמו ד לֹוַמר ַ ה  " ת  ע ֵאין לָּׁ רַּ  ".ַעי ֵין ָלה   – "זֶּ
 

ַרע ַזְרָעּה   ?ְוָהא ַאִפיְקֵתיּה ְלזֶּ
 

ַרע ַזְרָעּה ָלא ִאיְצְטִריְך ְקָרא   ,זֶּ
  .ִנים ֲהֵרי ֵהן ְכָבִניםִּדְבֵני בָ 

ַרע ָפסּול   .ִכי ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלזֶּ
 

  ?ְוַתָנא גּוֵפיּה ְמָנֵליּה ְּדָדִריש ָהִכי
 

  :ָאְמֵרי

ם"ְכִתיב  ְלעָּׁ י"ּו )במדבר כב(  "ֵמֵאן ב ִּ מִּ   ,)דברים כה( "ֵמֵאן ְיבָּׁ
  ,ְּדָלא ְכִתיב ְבהּו יּו"ד
  .ְוָהָכא ְכִתיב ֵביּה יּו"ד

  .ִלְדָרָשא הּוא ַּדֲאָתא :ְשַמע ִמיַנּה
 

יָה ְלָאִביהָ    ,ְוִאיְצְטִריְך ְלִמְכַתב ִקיּדּושֶּ
יָה ְלָאִביהָ    :ְוִאיְצְטִריְך ְלִמְכַתב ַמֲעֵׂשה ָידֶּ

יָה ְלָאִביהָ    – ְּדִאי ָכַתב ַרְחָמָנא ִקיּדּושֶּ
  ,ֲהָוה ֲאִמיָנא ִמשּום ְּדָלא ָטְרָחא ְבהּו

יָה ְּדָקא ָטְרָחא ְבהּוֲאבָ    ,ל ַמֲעֵׂשה ָידֶּ
  .ֵאיָמא ִּדיָדּה ֲהוּו

יהָ    – ְוִאי ַאְשְמִעיָנן ַמֲעֵׂשה ָידֶּ

 רש"י
 - ממעט קא דכוותה יציאה
 דיציאת דומיא אירוסין יציאת
 אמה מדין ממעט קא אמה

 ומה בה כסף דיש ולמימר
 כסף אין העבריה אמה תיציא
 קאמר מרשותיה דנפקא לאדון
 דקא כסף דיש מיעוט אף קרא
 כסף יש אירוסין ליציאת דייק
 והיינו קאמר הימנו שיצאה למי
 .אב

 אירוסין יציאת - דמיא לא והא
 קאמרת והיכי אמה ליציאת
 למעוטי אתי אירוסין דיציאת

 לא דאכתי היא דכוותה לאו הא
 למעשה דאב מרשותיה נפקא
 שתכנס עד ולירושתה ידיה

 .לחופה
 ליה נפקא מיהא נדרים בהפרת

 להפר יכול שאינו - מרשותיה
 .לבדו

 מתי פירש ולא - חנם ויצאה
 .תצא
 משתנה שהיא - בגרות ימי אלו

 .בוגרת להיות מנערות
 אחר דבר אלא - כסף אין

 ולקמיה נערות ימי אלו מוציאה
 בנערות לה נפקא מכי פריך
 .העבידתי מאי בגרות

 מאן כדכתיב ד"יו בלא - כסף אן
 .יבמי
 כי דאין ד"יו - דדרשינן מנלן
 .נפשיה באנפי גוונא האי
 על שיעכב - לי אין לה אין זרע
 אלא בתרומה מלאכול כהן בת

 .מישראל זרעה
 עיין לה אין ל"ת מנין זרעה זרע

 בן לו ויש בנה מת שאם - עליה
 .מעכבה הוא אף

 .ממזר כגון - פסול זרע
 נפקא - כבנים הם הרי יםבנ בני
 על הבא' בפ יבמות במסכת לן

 :(.סב דף) יבמתו
 דמשמע - ליה מנא גופיה ותנא
 .ד"יו בלא אן ליה
 לילך בדעתו אין - בלעם מאן
 .עמנו

 ידיה מעשה למכתב ואיצטריך
 בתו מאת לעיל כדיליף - לאביה
 .לאמה

 על ודעתיה - מיניה מתזנא דקא
 .דשכיחא ידיה מעשה
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  ,ְּדָקא ִמְתְזָנא ִמיֵניּה
יהָ    ,ְּדֵמַעְלָמא ָקָאֵתי ָלּה ,ֲאָבל ִקיּדּושֶּ

  ,ֵאיָמא ִּדיָדּה ֲהוּו
  ְצִריָכא:

 
 
 

 רש"י
 ולא - לה אתי קא למאדמע
 לזונה עליהם דעתו היתה

 .בשבילם
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 ד, א .4
 

  :גּוָפא

ה "" ְצאָּׁ םְויָּׁ נ ָּׁ ְגרו ת – "חִּ ו  ְיֵמי ב ַ   ֵאל 

ף" סֶּ ו  ְיֵמי ַנֲערו ת – "ֵאין כ ָּׁ   ."ֵאל 
 

  !ְוִלְכתֹוב ַרְחָמָנא ַנֲערּות ְוָלא ָבֵעי ַבְגרּות
 

  :ַרָבהָאַמר 
ה ְולִ  המֵ ָבא זֶּ   .ד ַעל זֶּ

  ,ִמיֵדי ַּדֲהָוה ַאתֹוָשב ְוָׂשִכיר
  :ְּדַתְנָיא

ב"" ֹוׁשָּׁ   ,ַין עֹוָלםֶזה ָקנו י ִקנְ  – "ת 

יר" כִּ ִנים – "ש ָּׁ   .ֶזה ָקנו י ִקְנַין ש ָ

ב"ֹיאַמר  ֹוׁשָּׁ יר"ְולֹא ֹיאַמר  "ת  כִּ   ",ש ָּׁ

  ,ָקנו י ִקְנַין עֹוָלם ֵאינֹו אֹוֵכל :ַוֲאִני אֹוֵמר
ן ֵ כ  ל ש ֶ ִנים לֹא כ ָ   ?!ָקנו י ִקְנַין ש ָ

ן ֵ ו  כ    :ָהִייִתי אֹוֵמר ,ִאיל 

ב" ֹוׁשָּׁ ִניםֶזה ָקנו י ִקְניַ  – "ת    ,ן ש ָ

  .ֲאָבל ָקנו י ִקְנַין עֹוָלם אֹוֵכל
ב ֹוש ָ ד ַעל ת  ֵ ִכיר ְוִלימ  א ש ָ   ,ב ָ

ַאף ַעל נו י ִקְנַין עֹוָלם ש ֶ ק ָ י ש ֶ ִ   ."ֵאינֹו אֹוֵכל – פ 
 

  :ַאַבֵיי ָאַמר ֵליּה
  ?!ִמי ָּדֵמי

  ,ָהָתם ְתֵרי גּוֵפי ִניְנהּו
  ',ב ִנְרָצע ֹלא ֹיאַכלתֹושָ 'ְּדִכי ַנִמי ָכַתב ַרְחָמָנא 

  ,ְוָהַדר ָכַתב ִאיָדְך
רֲהָוה ָׂשִכיר ִמיְלָתא ְּדַאְתָיא בְ    ,ַקל ָוחֹומֶּ

רּוִמיְלָתא ְּדַאְתָיא בְ    .ָטַרח ְוָכַתב ָלּה ְקָרא ַקל ָוחֹומֶּ
ָלא ָהָכא ַחד גּוָפא ִהיא   !אֶּ

  ?!ַגֵביּהַבְגרּות ַמאי ָבֲעָיא  ,ִכי ָנְפָקא ָלּה ְבַנֲערּות
 

ָלא ָאַמר    :ַאַבֵייאֶּ
ר ְּדַאְילֹוִנית גֶּ ָלא ְלבֶּ   ;ֹלא ִנְצְרָכה אֶּ

  :ָסְלָקא ַּדְעָתְך ֲאִמיָנא
  .ְבַבְגרּות ָלא ֵתיפּוק ,ְבַנֲערּות ֵתיפּוק
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 
  :ָמר ַבר ַרב ַאִשיַמְתִקיף ָלּה 

רְוָלאו    ?!הּוא ַקל ָוחֹומֶּ
ֵאין מֹוִציִאין ֵמְרשּות ָאב ,יָמִניןּוַמה ִס   מֹוִציִאין ֵמְרשּות ָאדֹון  ,שֶּ
מֹוִציָאה ֵמְרשּות ָאב ,ַבְגרּות מֹוִציָאה ֵמְרשּות ָאדֹון ,שֶּ   ?!ֵאינֹו ִּדין שֶּ

 
ָלא   ,אֶּ
  :ַמר ַבר ַרב ַאִשיָאַמר 

ָלא ְלִעיַקר ְזִביָנא ְּדַאְילֹוִנית   ;ֹלא ִנְצְרָכה אֶּ
  : ָסְלָקא ַּדְעָתְך ֲאִמיָנא

  ,ְּדַאְתָיא ִסיָמֵני ַנֲערּות ָהֵוי ְזִביָנא
 .ְּדָלא ָאְתָיא ִסיָמֵני ַנֲערּות ָלא ָהֵוי ְזִביָנּה ְזִביָנא

ם" :ָקא ַמְשַמע ָלן  ד, בדף  נ ָּׁ ה חִּ ְצאָּׁ   .כּו' )שמות כא( "ְויָּׁ
 

 רש"י
 שלא מתוך - זה על ולימד זה בא

 אלא במקרא נערות פירש
 דבר לנו שאין למד הוא מאיליו
 הוצרך בו יציאתו לתלות אחר

 הוה חד כתב דאי, שניהם לכתוב
 דאשמועינן הוא בגרות אמינא
 לה מפיק לא נערות אבל קרא
 כרחך על יועל ולמד חבירו בא
 .אתא לנערות מינייהו חד

 - ושכיר אתושב דהוה מידי
 .הכי למידרש תרומה גבי דכתיב
 תרומה אצל האמור - תושב
 .קדש יאכל לא ושכיר כהן תושב

 עברי עבד - עולם קנין קנוי זה
 גופו אין כ"ואעפ כהן ביד הנרצע
 כנענים עבדים כשאר לו קנוי

 .בתרומה לאכול
 עדיין לו הגיע שלא - שנים קנין
 .שנים שש
 דעל - תושב על ולימד שכיר בא

 הוא לנרצע מינייהו חד כרחך
 שניהם שנכתבו ומאחר דאתא

 אתיא מתושב דנרצע משמעותא
 מן יותר אצלו מיושב שהוא
 .שנים לשש הקנוי
 נרצע - נינהו גופי תרי התם

 הם גופים שני נרצע ושאינו
 של בביתו שניהם להיות ואפשר
 .כהן
 - 'כו רחמנא כתב נמי דכי

 הכתוב פירש ואפילו כלומר
 על ופירש וחזר יאכל לא נרצע
 הוצרך שלא פ"ואע נרצע שאינו
 ולומר לתרץ יכול הייתי לכותבו

 דאתיא מילתא שכיר דהוי ג"אע
 לפיכך קרא לה וכתב טרח ו"בק

 ולימד זה בא ל"י התם כשכתבו
 יכתוב להקשות לנו ואין זה על

 .שכיר יכתוב ולא בפירוש נרצע
 קרא דאפקה הכא אבל

 לא בנערותה - מרשותיה
 בבגרות יוצאה אמה לה משכחת
 דלא מידי קרא לן כתב והיכי
 ותו בהדיא נערות לכתוב הוי
 .לא

 נערות סימני לה אין - אילונית
 ימי שיוציאוה קרא ואשמועינן
 עשרים לה כשיהיה בגרותה

 .שנה
 - אב מרשות מוציאין שאין

 ידיה שמעשה לעיל כדאמרינן
 .אביהל

 - אב מרשות שמוציאה בגרות
 קרא ליה דזכי אשכחנא דלא
( כב דברים) דכתיב נערות אלא
 .הנערה לאבי
 הא פריך ולקמן - 'כו דין אינו
 בקל דאתיא מילתא אמרן
 .קרא לה וכתב טרח וחומר

 אלא דבגרות קרא - נצרכה לא
 נמכרת שהאילונית ללמדנו

 .בנות כשאר בקטנותה
 

 



ק א' ַמסֶּ  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ     4 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –כֶּ
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  ,ּוְלַמר ַבר ַרב ַאִשי
רַקל וָ ְוָלאו ' :ַּדֲאַמר   ?!',הּוא חֹומֶּ

  :ָהא ָאְמִריַנן
רִמיְלָתא ְּדַאְתָיא בְ    !ָטַרח ְוָכַתב ָלּה ְקָרא ַקל ָוחֹומֶּ

 
  ,ֵהיָכא ְּדֵליָכא ִלְשנּוֵיי ָהֵני ִמיֵלי

 .ְמַשִניָנן – ָכא ִלְשנּוֵייֲאָבל ֵהיָכא ְּדִאי
 
 

 תקשה ומאי - 'כו אמרת הא
 בגר קרא אשמועינן אי ליה

 .ביה דתיפוק דאילונית



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     5 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמסֶּ
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 1ד, ב .5
 

  ,ְוַתָנא ַמְייֵתי ָלּה ֵמָהָכא
  :ְּדַתְנָיא

ה  "" לָּׁ ה ו ְבעָּׁ ָּׁ ׁש  יׁש אִּ ח אִּ ק ַּ י יִּ   ,כ ִּ

יו  ֵעינָּׁ א ֵחן ב ְ ְמצָּׁ ם לֹא תִּ ה אִּ יָּׁ  ְוהָּׁ

ה   א בָּׁ צָּׁ י מָּׁ    – )דברים כד(ְוגֹו'  "כ ִּ

ֶכֶסף א ב ְ   ,ֵאין ִקיָחה ֶאל ָ

י" :ְוֵכן הו א אֹוֵמר נ ִּ ֶּ מ  ח מִּ ה קַּ דֶּ ָּׁ ש   ף הַּ סֶּ י כ ֶּ ת ִּ תַּ   .)בראשית כג( "נָּׁ

ין הו א   :ַוֲהלֹא ד ִ
ִביָאהו ָמה ָאָמה  ֵאיָנה  ִנְקֵנית ב ְ ֶ ֶכֶסף – ָהִעְבִרי ָה ש    ,ִנְקֵנית ב ְ

ִביָאה ,זו   ְקֵנית ב ְ נ ִ ֶ ֶכֶסף – ש  ֶנה ב ְ ק ָ ת ִ ין ש ֶ   ?!ֵאינֹו ד ִ
ֹוִכיחַ     – ְיָבָמה ת 

ֶכֶסף ִביָאה ְוֵאיָנה  ִנְקֵנית ב ְ ְקֵנית ב ְ נ ִ ֶ   .ש 
ָטר ש ְ ן ֵאין ִנְקֵנית ב ִ ֵ כ  יָבָמה ש ֶ   ,ַמה ל ִ

ָטר ש ְ ְקֵנית ב ִ נ ִ ֶ זו  ש  אַמר ב ְ ֹ   ?!ת 

ְלמו ד לֹוַמר ַ יׁש " :ת  ח אִּ ק ַּ י יִּ   "."כ ִּ
 

  !ָהא ָאְתָיא ָלּה ,ָהא ָלָמה ִלי ְקָרא
 

  :ַרב ַאִשיֲאַמר 
  :ֵמִעיָקָרא ְּדִדיָנא ִפיְרָכא ,ִמשּום ְּדִאיָכא ְלֵמיַמר

  ?הֵמָאָמה ָהִעְבִריָ  ,ֵמֵהיָכא ָקא ַמְייֵתית ָלּה
ף סֶּ ֵכן יֹוְצָאה ְבכֶּ   ,ַמה ְלָאָמה ָהִעְבִרָיה שֶּ

ף סֶּ ֵאיָנּה יֹוְצָאה ְבכֶּ   ?!ֹתאַמר ְבזּו שֶּ

יׁש " :ַתְלמּוד לֹוַמר ח אִּ ק ַּ י יִּ   ."כ ִּ
 

ם"ְוִאיְצְטִריְך ְלִמיְכַתב  נ ָּׁ ה חִּ ְצאָּׁ   ",ְויָּׁ

יׁש "ְוִאיְצְטִריְך ְלִמיְכַתב  ח אִּ ק ַּ י יִּ  :"כ ִּ

ח"ַרְחָמָנא ְּדִאי ָכַתב  ק ַּ י יִּ   ,"כ ִּ
  – ִקיּדּוִשין ְּדָיַהב ָלּה ַבַעל ִּדיָדּה ֲהוּו :ֲהָוה ֲאִמיָנא

ם"ָכַתב ַרְחָמָנא  נ ָּׁ ה חִּ ְצאָּׁ   ".ְויָּׁ

ם"ְוִאי ָכַתב ַרְחָמָנא  נ ָּׁ ה חִּ ְצאָּׁ   ",ְויָּׁ
  – ִקיּדּוֵשי ֵהיָכא ְּדַיֲהָבה ]ֵליּה[ ִאיִהי ְלִדיֵדיּה ְוִקיַּדְשתֹו ֲהוּו :ֲהָוה ֲאִמיָנא

ח"ָכַתב ַרְחָמָנא  ק ַּ י יִּ  :'ִכי ִתַקח'ְוֹלא  – "כ ִּ
 
 

                                                 
 .2המשך סוגיה  1

 רש"י
 - מהכא ליה מייתי ותנא

 רב להו דיליף כסף קידושי
 נפקי כסף מאין דלעיל יהודה
 .עפרון דשדה מקיחה לתנא ליה

 - ובעלה אשה איש יקח כי
 לפוטרה גט הכתוב והצריכה
 דקרא סיפא כדכתב זו מקיחה
 '.וגו תמצא לא אם והיה
 נקנית שתהא - הוא יןד והלא
 .קרא לי ולמה ו"מק בכסף

 אם - בביאה נקנית שאינה
 שפחה לשם לביאה ליה מסרה
 .בכך שפחתו אינה

 מכסף כדכתיב - בכסף נקנית
 (.כה ויקרא) מקנתו

 כדיליף - בביאה שנקנית זו
 .מובעלה לקמן
 ליבם - בכסף נקנית אינה יבמה
 בגט להוציאה כאשתו להיות
 לקמן כדיליף חליצה בלא
 יבא יבמה( יד דף/ )קידושין/

 בה גומרת ביאה ויבמה עליה
 .בה גומר כסף ואין

 ממקום - דדינא מעיקרא
 אמה דהיינו ללמוד בא שאתה
 קאמר ולהכי להשיב יש העבריה
 פירכא דדינא מעיקרא

 בתחילה שהשיב שהתשובה
 מעיקרא לאו תוכיח יבמה
 .אחר ממקום אלא אתיא דדינא

 את דהשפו - בכסף יוצאה שכן
 אם שנים שש בתוך עצמה
( כא שמות) כדכתיב תרצה
 בה חשוב וכסף והואיל והפדה
 .לקנותה נמי חשוב לפדותה
 כדנפקא - בכסף יוצאה שאינה

 אחר דבר ואין כורתה מספר לן
 .כורתה

 - חנם ויצאה למיכתב ואיצטריך
 יש לעיל כדיליף מיניה למילף
 .אחר לאדון כסף

 - לדידיה איהי דיהבה היכא
 ליה דאמרה וקדשתו ףכס

 .לי התקדש
 דכיון - קידושין ליהוו

 אישות עביד דכסף' דאשמועי
 כסף לי מה דידיה כסף לי מה

 קרא תנא הדר להכי דידה
 יקח כי בהדיא אחריתי זימנא
 .לאיש אשה תקח כי ולא איש

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     6 סוגיה  ִאָשה ִנְקֵניתהָ  –ַמסֶּ
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 ד, ב .6
 

ה  " לָּׁ ִביָאה – "ו ְבעָּׁ ְקֵנית ב ְ נ ִ ֶ ד ש  ֵ   .ְמַלמ 
ין הו א   :ַוֲהלֹא ד ִ

ֶכֶסף ֵאין ִנְקֵנית ב ְ ֶ ָבָמה ש  ִביָאה – ו ַמה י ְ   ,ִנְקֵנית ב ְ
ֶכֶסף ,זו   ְקֵנית ב ְ נ ִ ֶ ין – ש  ִביָאה ֵאינֹו ד ִ ְקֵנית ב ְ נ ִ ֶ   ?!ש 

ֹוִכיחַ    ,ָאָמה ָהִעְבִרי ָה ת 
ִביָאה ֶכֶסף ְוֵאין ִנְקֵנית ב ְ ְקֵנית ב ְ נ ִ ֶ   .ש 

ו ת ו ם ִאיש  ֵאין ִקְנָיָנה  ְלש  ֶ ָאָמה ָהִעְבִרי ָה ש    ,ַמה ל ְ
ו ת ו ם ִאיש  ְנָיָנה  ְלש  ק ִ זו  ש ֶ אַמר ב ְ ֹ   ?!ת 

ְלמו ד לֹוַמר ַ ה  " :ת  לָּׁ   ".ו ְבעָּׁ
 

  !ָהא ָאְתָיא ָלּה ,ְוָלָמה ִלי ְקָרא
 

  :ַרב ַאִשיֲאַמר 
  :ִמשּום ְּדִאיָכא ְלֵמיַמר ֵמִעיָקָרא ְּדִדיָנא ִפיְרָכא

  ?ִמְיָבָמה ,ֵמֵהיָכא ָקא ַמְייֵתית ָלּה
ת דֶּ ֵכן ְזקּוָקה ְועֹומֶּ   ,ַמה ִליָבָמה שֶּ
ת דֶּ ֵאין ְזקּוָקה ְועֹומֶּ   ?!ֹתאַמר ְבזּו שֶּ

ה  " :ְלמּוד לֹוַמרַת  לָּׁ  ".ו ְבעָּׁ
 
 
 
 

 רש"י
 - אישות לשום קנינה אין שכן
 .ביאה בה שייכא לא הלכך

 לזה - ועומדת זקוקה שכן
 ביאה ואין המת קידושי חמתמ

 קנין אבל לגמור אלא באה
 .לא דמעיקרא

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     7 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמסֶּ
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 ה, א .7
 

ָטר  ה, אדף  ש ְ ַאף ב ִ ִין ש ֶ   ?ו ִמנ ַ
  :ְוִדין הו א

ֶסף ֶ ֵאין מֹוִציא ,ו ַמה כ    ,ַמְכִניס – ש ֶ
ָטר ֹוִציא ,ש ְ מ  ְכִניס – ש ֶ ַ מ  ין ש ֶ  !ֵאינֹו ד ִ

ִני ֵ ר ש  ש  ו ַמֲעש ֵ ֹו ֶהְקד ֵ ֹוִדין ב  ן פ  ֵ כ  ֶכֶסף ש ֶ   ,ַמה ל ְ
א ֹ ִנית  ֵ ר ש  ש  ו ַמֲעש ֵ ֹו ֶהְקד ֵ ֹוִדין ב  ֵאין פ  ָטר ש ֶ   ,ַמר ש ְ

ְכִתיב ם לוֹ " :ד ִ ף ְוקָּׁ סֶּ כ ֶּ ן הַּ תַּ  !)ויקרא כז( "ְונָּׁ

ה" :ֲאַמר ְקָרא ְצאָּׁ ה ...ְויָּׁ ְיתָּׁ יש  ֲהָוָיה ִליִציָאה – )דברים כד( "ְוהָּׁ   :ַמק ִ

ָטר ש ְ ִציָאה ב ִ ָטר ,ַמה י ְ ש ְ   .ַאף ֲהָוָיה ַנִמי ב ִ
 

  ,יש ַנִמי ְיִציָאה ַלֲהָוָיהְוַאִק 
ף סֶּ ף ַאף ְיִציָאה ְבכֶּ סֶּ   !ַמה ֲהָוָיה ְבכֶּ

 
  :ַאַבֵייָאַמר 
ף מֹוִציא :ֹיאְמרּו סֶּ ף ַמְכִניס כֶּ סֶּ   ,כֶּ

ה ַקֵטיגֹור   ?!ַסֵניגֹור ֵיָעׂשֶּ
 

 ִאי ָהִכי 
  :ְשָטר ַנִמי
  ,ְשָטר מֹוִציא ְשָטר ַמְכִניס :ֹיאְמרּו

ה ַסֵניגֹורַקֵטיגֹור יֵ    ?!ָעׂשֶּ
 

  ,ִמיֵלי ְּדַהאי ְשָטָרא ְלחּוד
  .ּוִמיֵלי ְּדַהאי ְשָטָרא ְלחּוד

 
  :ָהָכא ַנִמי

  ,ַהאי ַכְסָפא ְלחּוד
  !ְוַהאי ַכְסָפא ְלחּוד

 
  .ִטיְבָעא ִמיָהא ַחד הּוא

 
  :ֲאַמר ָרָבא

ה  " :ֲאַמר ְקָרא ב לָּׁ תַּ    – )דברים כד( "ְוכָּׁ

תִבְכִתיָבה ִמ  שֶּ ף ,ְתָגרֶּ סֶּ ת ְבכֶּ שֶּ   .ְוֵאיָנּה ִמְתָגרֶּ
 

  :ְוֵאיָמא
ת שֶּ ת ִבְכִתיָבה ,ִבְכִתיָבה ִמְתָגרֶּ שֶּ   !ְוֵאיָנּה ִמְתַקּדֶּ

 

ה"ָהא ְכִתיב  ְצאָּׁ ה ... ְויָּׁ ְיתָּׁ   .ַמִקיש ְוכּו' – )דברים כד( "ְוהָּׁ
 

  ?ּוָמה ָרִאיתָ 
 

  .ט ֵגירּוִשיןָקֵאי ְבֵגירּוִשין ְמַמעֵ  ,ִמְסַתְבָרא
  ?!ָקֵאי ְבֵגירּוִשין ּוְמַמֵעט ִקיּדּוִשין

 
  ,ּוְלַרִבי יֹוֵסי ַהְגִליִלי

  ,ְּדַאִפיק ֵליּה ְלַהאי ְקָרא ִלְדָרָשא ַאֲחִריָנא
ף ְמָנא ֵליּה סֶּ ת ְבכֶּ שֶּ ֵאיָנּה ִמְתָגרֶּ   ?שֶּ

 

ית  " :ֲאַמר ְקָרא רִּ ר כ ְ    – )דברים כד( "תֵספֶּ

 רש"י
 - הקדשות בו פודין שאין שטר
 מעות על שטר לגזבר כתב אם

 פדוי הקדישו אין הקדש פדיון
 .לו וקם הכסף ונתן דבעינן

 שטרא והאי לחוד שטרא האי
 כניסה לשון כתוב בזה - לחוד
 .יציאה לשון מפורש וזה

 נותנו כשהוא - דלחו כספא האי
 .נותנו הוא מה מנת על מפרש

 אם בתוכו נזכר אינו - הוא חד
 .להכניס אם להוציא

 קידושין וממעט בגירושין קאי
 .בתמיה -

 ליה דמפיק הגלילי יוסי' ולר
 - אחרינא לדרשא וכתב להאי
 :(.כא דף) דגיטין ב"בפ

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     7 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמסֶּ
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ר כוֹ    .ְרָתּה ְוֵאין ָּדָבר ַאֵחר כֹוְרָתּהֵספֶּ
 

 , ְוַרָבָנן

ית  "ַהאי  רִּ   ?ַמאי ָעְבֵדי ֵליּה "תכ ְ
 

  '.ָדָבר ַהכֹוֵרת ֵבינֹו ְלֵביָנּה'ִמיָבֵעי ֵליּה לְ 
  :ִכְדַתְנָיא

יְך "' ֵ יט  י ַיִין ַעל ְמָנתֲהֵרי ֶזה ג ִ ת ִ ש ְ ֹא ת ִ ל    ,ש ֶ
ְלִכי ְלבֵ  ֵ ֹא ת  ל    – 'ית ָאִביְך ְלעֹוָלםַעל ְמָנת ש ֶ

ִריתו ת   .ֵאין ֶזה כ ְ
ים יֹום' לֹש ִ ל ש ְ ִריתו ת –' כ ָ   ".ֲהֵרי ֶזה כ ְ
 

  ?ְוַרִבי יֹוֵסי ַהְגִליִלי
 

י – ָכֵרת'ִמ  רִּ   .ָקא ָנְפָקא ֵליּה 'תת  כ ְ
 

  ?ְוַרָבָנן
 

י – ָכֵרת' רִּ   .ָלא ַמְשַמע ְלהּו 'תת  כ ְ
 

 רש"י
 הספר שיהא - הכורת לדבר

 תנאי בו שיהא ולא מבדילן
 .דןהאוג

 היא ימיה שכל - כריתות זה אין
 זה תנאי לקיים בו נאגדת
 .מחמתו

 מיד אפילו - כריתות זה הרי
 ותלך תנאו תקיים דהיא

 לידי לבא הללו דברים שאפשר
 .הבדלה
 מצי דהוה - כריתות מכרת

 ספר דמשמע כרת ספר למיכתב
 אחריתי דרשא והך כורתה

 .דלישנא מייתורא
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 ה, א .8
 

  ,ְתָיאֲחָדא ֵמָחָדא ָלא ָא
 !ֵתיֵתי ֲחָדא ִמַתְרֵתי

 
  ?ֵהי ֵתיֵתי

 
  ,ָלא ִליְכתֹוב ַרְחָמָנא ִבְשָטר

  !ְוֵתיֵתי ֵמַהָנְך
 

ֵכן ֲהָנָאָתן ְמרּוָבה   .ַמה ְלַהָנְך שֶּ
 

  ,ָלא ִניְכתֹוב ַרְחָמָנא ְבִביָאה
  !ְוֵתיֵתי ֵמַהָנְך

 
ֵכן ִקְנָיָנן ְמרּובֶּ    .הַמה ְלַהָנְך שֶּ

 
ף סֶּ   ,ָלא ִניְכתֹוב ַרְחָמָנא ְבכֶּ

  !ְוֵתיֵתי ֵמַהָנְך
 

ְשָנן  ֵכן יֶּ    .ְבַעל ָכְרחוֹ ַמה ְלַהָנְך שֶּ
 

ף ַנִמי ְבַעל ָכְרחוֹ  :ְוִכי ֵתיָמא סֶּ    ,כֶּ
   – ְבָאָמה ָהִעְבִרָיה

 .ְבִאישּות ִמיָהא ָלא ַאְשְכָחן
 
 

 רש"י
 הכי - 'כו אתיא לא מחדא חדא
 דלעיל תנא האי ליה קשיא
 הוא דין והלא בכולהו דפריך
 ואצרכיה מדינא אתו דלא והדר
 נהי בכולהו קרא לי למה קרא
 תיתי אתיא לא מחדא דחדא
 בהצד מצינו במה מתרתי חדא
 בעלמא שקונין שבהן השוה
 את אביא אני אף כאן וקונין

 קונים כולם שהרי השלישי
 קונה ושטר כסף אחר במקום
 כדלקמן העבריה הבאמ

 קונה ביאה:( יד דף/ )קידושין/
 .ביבמה

 - מרובה הנאתן וביאה כסף
 לה בו אין אירוסין שטר אבל
 בו כתוב אין שהרי הנאה שום
 .לי מקודשת את הרי אלא

 קרקעות שקונין - מרובה קנינן
 .ועבדים

 כ"בע ביבמה קונה ביאה - כ"בע
( נד דף) ביבמות לן דנפקא
 את יאמוצ שטר וכן מויבמה
 .מבעלה כ"בע האשה
 שאביה - כ"בע העבריה באמה
 .מדעתה שלא מוכרה
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 ב-ה, א .9
 

  :ַרב הּוָנאָאַמר 
ר   :חּוָפה קֹוָנה ִמַקל ָוחֹומֶּ

ף סֶּ ֵאינֹו ַמֲאִכיל ִבְתרּוָמה ,ּוַמה כֶּ   ,קֹוָנה – שֶּ
לֶּת ִבְתרּוָמה ,חּוָפה ַמֲאכֶּ ִתְקנֶּה – שֶּ   !ֵאינֹו ִּדין שֶּ

 
ף ֵאינֹו ַמֲאִכיל סֶּ   ?!ְוכֶּ

לֶּת ִבְת  – ְּדַבר תֹוָרה :ְוָהָאַמר עּוָלא   ,רּוָמהֲארּוָסה ַבת ִיְׂשָרֵאל אֹוכֶּ

נֱֶּאַמר וֹ " :שֶּ ְספ  ן כ ַּ ְניַּ ׁש קִּ פֶּ ה נֶּ ְקנֶּ י יִּ   ,)ויקרא כב( "ְוֹכֵהן כ ִּ

  .ְוַהאי ִקְנַין ַכְספֹו הּוא
ת לֶּ   ?ּוַמה ַטַעם ָאְמרּו ֵאיָנּה אֹוכֶּ

ָמא ִיְמְזגּו ָלּה כֹוס ְבֵבית ָאִביהָ  יהָ  ,ְגֵזיָרה שֶּ יָה ְוַלֲאחֹותֶּ נּו ְלַאחֶּ   .ְוַתְשקֶּ
 
לָ    :א ָפִריְך ָהִכיאֶּ

ֵאינֹו גֹוֵמר ף שֶּ סֶּ  ,קֹונֶּה – ּוַמה כֶּ
ת  ה, בדף  רֶּ גֹומֶּ ִתְקנֶּה – חּוָפה שֶּ   !ֵאינֹו ִּדין שֶּ

 
ף סֶּ ְקֵּדשֹות ּוַמֲעֵׂשר ֵשִני ,ַמה ְלכֶּ ֵכן פֹוִדין בֹו הֶּ   !שֶּ

 
  !ִביָאה תֹוִכיחַ 

 
ֵכן קֹוָנה ִביָבָמה ,ַמה ְלִביָאה   !שֶּ

 
ף יֹוִכיחַ  סֶּ   !כֶּ
ה ;ְוָחַזר ַהִּדין ה ִכְרִאי זֶּ   ,ֹלא ְרִאי זֶּ

ה ה ִכְרִאי זֶּ   .ְוֹלא ְרִאי זֶּ
ן ָבהֶּ ה שֶּ קֹוִנין ְבָעְלָמא ְוקֹוִנין ָכאן :ַהַצד ַהָשוֶּ   – שֶּ

קֹוָנה ְבָעְלָמא ְוקֹוָנה ָכאן   .ַאף ֲאִני ָאִביא חּוָפה שֶּ
 

בָ  ה שֶּ ןַמה ְלַצד ַהָשוֶּ ֵכן ֲהָנָאָתן ְמרּוָבה ,הֶּ   !שֶּ
 

  .ְשָטר יֹוִכיחַ 
 

ֵכן מֹוִציא ְבַבת ִיְׂשָרֵאל   !ַמה ִלְשָטר שֶּ
 

ף ּוִביָאה יֹוִכיחּו סֶּ   .כֶּ
ה; ְוָחַזר ַהִּדין ה ִכְרִאי זֶּ   ,ֹלא ְרִאי זֶּ

ה ה ִכְרִאי זֶּ   .ְוֹלא ְרִאי זֶּ
ן ָבהֶּ ה שֶּ קֹוִנין ְבעָ  :ַהַצד ַהָשוֶּ   – ְלָמא ְוקֹוִנין ָכאןשֶּ

קֹוָנה ְבָעְלָמא  .ְוקֹוָנה ָכאן ַאף ֲאִני ָאִביא חּוָפה שֶּ
 

ְשָנן  ֵכן יֶּ ן שֶּ ָבהֶּ ה שֶּ    !ְבַעל ָכְרחוֹ ַמה ְלַהַצד ַהָשוֶּ
 

   – ְוַרב הּוָנא
ף ִמיָהא ְבִאישּות ָלא ַאְשְכָחן  סֶּ    .ְבַעל ָכְרחוֹ כֶּ

 
  :ָרָבאָאַמר 

  :ֵתי ְתשּובֹות ַבָּדָברְש 
 

  !ְוד' ָלא ְתַנן ,ְתַנן "ָשֹלש" ְֲחָדא ּד
 

  ,ְועֹוד
ת רֶּ ָלא  – ְכלּום חּוָפה גֹומֶּ   ,ִקיּדּוִשין ַעל ְיֵדיאֶּ

ֹּלא  ַנןְוִכי ַגְמִרי  ?!ִקיּדּוִשין ַעל ְיֵדיִקיּדּוִשין ֵמחּוָפה שֶּ  ַעל ְיֵדיחּוָפה שֶּ
 

  :ַבֵייאַ  ָאַמר ֵליּה

 רש"י
 - בתרומה מאכיל שאינו כסף
 כדתנן לכהן נתארסה אם

 האשה אין:( נז דף) בכתובות
 שתכנס עד בתרומה אוכלת
 .לחופה
 מרשות להוציאה - גומר שאינו
 .ולירושתה ידיה למעשה אביה

 שקונה חופה אביא אני אף
 ליורשה שגומרת - בעלמא
 כאן נמי יקנה נדריה ולהפרת

 .אירוסין בלא
 בעלמא שקונה - כ"בע ישנן שכן
 בגירושין ושטר ביבמה ביאה
 .העבריה באמה וכסף
 אשכחן לא מיהא באישות כסף

 כאן קונה ה"ואפ - כ"בע בעלמא
 מקבל אב כגון כרחה על ואף

 אני אף קטנה לבת קידושין
 .חופה אביא
 להא - בדבר תשובות שתי

 .כסף בלא קונה חופה דאמרת
 - גומרת חופה כלום ועוד

' כו שגומרת חופה דקאמרת
 לאחר אלא גומרת שאינה וכיון

 לדון בא אתה היאך קידושין
 מחופה קידושין י"ע שלא חופה
 .קידושין י"שע
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   –" ג' ְתַנן ְוד' ָלא ְתַנן"ָהא ְּדָקָאְמַרְת 
ְדָיא ָקָתֵני ,ַתָנא   ,ִמיְלָתא ִּדְכִתיָבא ְבהֶּ

ְדָיא ָלא ָקָתֵני   .ִמיְלָתא ְּדָלא ְכִתיָבא ְבהֶּ
 

ָלא " :ְת ּוְדָקַאְמַר  ת אֶּ רֶּ    –" ִקיּדּוִשין ַעל ְיֵדיְכלּום חּוָפה גֹומֶּ
  :ָהִכי ָקָאַמרַנִמי  ַרב הּוָנא

ף קֹונֶּה סֶּ ֵאינֹו גֹוֵמר ַאַחר כֶּ ף שֶּ סֶּ   ,ּוַמה כֶּ
ת ַאַחר כֶּ  רֶּ גֹומֶּ ִתְקנֶּהחּוָפה שֶּ ף ֵאינֹו ִּדין שֶּ  ?!סֶּ
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 ה, ב .11
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ֶכֶסף יַצד ב ְ ֵ   ?כ 

ֶסף ְוָאַמר ָלה   ֶ ֵוה כ  ֶסף אֹו ש ְ ֶ   :ָנַתן ָלה  כ 
ת ִליֲהֵרי ַאת ְ ְמקו ד ֶ '   ',ש ֶ
  ',ֲהֵרי ַאת ְ ְמאֹוֶרֶסת ִלי'
ו  '   –' ֲהֵרי ַאת ְ ִלי ְלִאיְנת 

ת ש ֶ   .ֲהֵרי זו  ְמקו ד ֶ
ְתָנה ְוָאְמָרה ִהיא נ ָ ֶ   :ֲאָבל ִהיא ש 

ת ְלךָ ' ש ֶ   ',ֲהֵריִני ְמקו ד ֶ
  ',ֲהֵריִני ְמאֹוֶרֶסת ְלךָ '
ו  '   –' ֲהֵריִני ְלָך ְלִאיְנת 

ת ש ֶ   .ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
 

  :ַרב ַפָפאַמְתִקיף ָלּה 
  ,הּואְוָאַמר הּוא ָנַתן ַטְעָמא ְּד 

ת – ָהא ָנַתן הּוא ְוָאְמָרה ִהיא שֶּ   .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶּ
ְתָנה" :ֵאיָמא ֵסיָפא נ ָ ֶ    – ָלא ֲהוּו ִקיּדּוִשין "ְוָאְמָרה ִהיאלֹו  ֲאָבל ִהיא ש 

  ,ַטְעָמא ְּדָנְתָנה ִהיא ְוָאְמָרה ִהיא
  !ֲהוּו ִקיּדּוִשין – ן הּוא ְוָאְמָרה ִהיאָהא ָנתַ 

 
  ,ֵריָשא ַּדְוָקא

  .ֵסיָפא ְכֵדי ַנְסָבּה
 

  ?!ְוָתֵני ֵסיָפא ִמיְלָתא ְּדַסְתָרא ָלּה ְלֵריָשא
 

ָלא   אֶּ
  :ָהִכי ָקָאַמר

  ,ְפִשיָטא ַּדֲהוּו ִקיּדּוִשין – ָנַתן הּוא ַוֲאַמר הּוא
ָנְתָנה ִהיא ְוָאְמָרה ִהיא – אָנַתן הּוא ְוָאְמָרה ִהי ה ְכִמי שֶּ   ,ַנֲעׂשֶּ
  .ְוָלא ֲהוּו ִקיּדּוִשין

 
  :ְוִאי ָבֵעית ֵאיָמא

ת – ָנַתן הּוא ְוָאַמר הּוא שֶּ   ,ְמקּוּדֶּ
ת – ָנְתָנה ִהיא ְוָאְמָרה ִהיא שֶּ   ,ֵאיָנּה ְמקּוּדֶּ

 ִמְּדַרָבָנן: ְוַחְייִשיָנן ,ְסֵפיָקא ִהיא – ְוָאְמָרה ִהיאָנַתן הּוא 
 
 
 
 

 רש"י
 הרי או - לי מקודשת את הרי
 .לי מאורסת את

 דסתרא מילתא סיפא ותנא
 מרינןא וכי בתמיה - לרישא
 דלא מידי נסבה כדי דוכתא בכל

 בכדי ותנייה למיתניה איצטריך
 לא לרישא דסתרא סיפא אבל
 .תנא תני

 ממה שינה אבל סיפא - ק"ה
 ואמרה הוא שנתן כגון שאמרנו

 היא נתנה כאילו נעשה היא
 מקודשת ואינה היא ואמרה
 .איש יקח כי דבעינן

 .איש יקח לכי דמי - הוא נתן
 אשה תקחל דמי - היא ואמרה
 .לאיש

 בא שאם - מדרבנן וחיישינן
 גט צריכה וקידשה אחר

 של היו לא שמא משניהם
 קידושי וחלו קידושין הראשון

 קידושין ראשון של שמא או שני
 .שני של ולא

 



ת ִקיּדּוִש  כֶּ ק א' ַמסֶּ רֶּ     11 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ין פֶּ
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 ו, א –ה, ב  .11
 

  :ְשמּוֵאלָאַמר 
ף ,ְבִקיּדּוִשין סֶּ ף ּוְשֵוה כֶּ סֶּ   :ְוָאַמר ָלּה ָנַתן ָלּה כֶּ

ת' שֶּ   ',ֲהֵרי ַאְת ְמקּוּדֶּ
ת' סֶּ   ',ֲהֵרי ַאְת ְמאֹורֶּ
   –' ֲהֵרי ַאְת ]ִלי[ ְלִאיְנתּו'

ת שֶּ   .ֲהֵרי זּו ְמקּוּדֶּ
  ',ֲהֵריִני ִאיֵשְך'
  ',ֲהֵריִני ַבְעֵליְך'
   –' ֲהֵריִני ֲארּוֵסיְך'

  .ֵאין ָכאן ֵבית ֵמיחֹוש
  ,ְוֵכן ְבֵגירּוִשין

  :ָנַתן ָלּה ְוָאַמר ָלּה
  ',ֲהֵרי ַאְת ְמשּוַלַחת'
ת' שֶּ   ',ֲהֵרי ַאְת ְמגֹורֶּ
ת ְלָכל ָאָדם' רֶּ    –' ֲהֵרי ַאְת מּותֶּ

ת שֶּ   .ֲהֵרי זּו ְמגֹורֶּ
  ',י ִאיֵשְךֵאינִ '
  ',ֵאיִני ַבְעֵליְך'
   –' ֵאיִני ֲארּוֵסיְך'

  .ֵאין ָכאן ֵבית ֵמיחֹוש
 

  :ַאַבֵיילְ  ַרב ַפָפאֲאַמר ֵליּה 
ֵאין מֹוִכיחֹות ַהְוָיין ָיַדִים ,ְלֵמיְמָרא   ?ְּדָסַבר ְשמּוֵאל ָיַדִים שֶּ
  :ְוָהְתַנן

  ",ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר – 'אהֵ א  'ָהאֹוֵמר "
  ?ָקָאַמר 'ְבַתֲעִנית אהֵ 'אֱ ְוִדיְלָמא  :ַוֲהִויָנן ָבּה
ָהָיה ָנִזיר עֹוֵבר ְלָפָניו :ְשמּוֵאלְוָאַמר    .ְוהּוא שֶּ

  ,ַטְעָמא ְּדָנִזיר עֹוֵבר ְלָפָניו
  !ָלא – ָהא ָלאו ָהִכי

 
  ?ָהָכא ְבַמאי ַעְסִקיָנן

  '.ִלי'ַּדֲאַמר 
 

  ?ָקא ַמְשַמע ָלןַמאי  ,ִאי ָהִכי
 

  :ָקא ַמְשַמע ָלןִליְשֵני ַבְתָרֵאי ^ ָהֵני  ו, אדף 

ח"ָהָכא ְכִתיב  ק ַּ י יִּ ת ַעְצמוֹ  – )דברים כד( "כ ִּ ִיַקח אֶּ   ,ְוֹלא שֶּ

ה  "ְוָהָכא ְכִתיב  חָּׁ ל ְ ת ַעצְ  – )דברים כד( "ְוׁשִּ ְיַשַלח אֶּ  מֹו:ְוֹלא שֶּ
 
 

 רש"י
 משום - 'כו לה נתן בקידושין

 בגירושין סיפא למימר בעי דקא
 לישנא האי כי נקט' כו לה נתן
 (.נתן)

 גרסינן ולא - תמקודש את הרי
 .לי

 כאן אין - מיחוש בית כאן אין
 יקח דכי קידושין ספק' אפי
 לה עצמו שיקח ולא כתיב

 מיחוש בית כאן אין ודגירושין
 .לכהונה לפוסלה אף

 יד בית - מוכיחות שאין ידים
 שאינו פ"אע הדבר אחיזת
 כי גמור לשון אחיזת מוכיח
 מקודשת את הרי דקאמר הכא
 .למאן קאמר ולא
 דלדידיה ואמר - ידים יןהוי

 .קדשה
 .אהיה - אהא

 דודאי - לפניו עובר נזיר שהיה
 אלמא קאמר כזה אני אף אהיה
 .הוכחה בעינן

 אין בהו דקאמר - בתראי לישני
 דקידושין בין מיחוש בית כאן
 .דגירושין בין

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     12 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמסֶּ
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 ו, א .12
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ת ִ '  ', יֲהֵרי ַאת ְ ִאש ְ
 ', ֲהֵרי ַאת ְ ֲארו ָסִתי'
   –' ֲהֵרי ַאת ְ ְקנו ָיה ִלי'

ת ש ֶ   .ְמקו ד ֶ
י' ל ִ ֶ  ', ֲהֵרי ַאת ְ ש 
ו ִתי' ְרש   ', ֲהֵרי ַאת ְ ב ִ
   –' ֲהֵרי ַאת ְ ְזקו ָקה ִלי'

ת ש ֶ   .ְמקו ד ֶ
 

  !ְוִליְתִניְנהּו כּוְלהּו ְכָחָדא
 

  .ַגְרִסיְנהּוַתָנא ְתָלת ְתָלת ַשְמִעיְנהּו וְ 
 

  :ִאיָבְעָיא ְלהּו
ת ִלי' דֶּ   ?ַמהּו 'ְמיּוחֶּ
ת ִלי' דֶּ   ?ַמהּו 'ְמיּועֶּ
ְזָרִתי'   ?ַמהּו 'עֶּ
ְגָּדִתי'   ?ַמהּו 'נֶּ
  ?ַמהּו 'ֲעצּוָרִתי'
  ?ַמהּו 'ַצְלָעִתי'
  ?ַמהּו 'ְסגּוָרִתי'
  ?ַמהּו 'ַתְחִתי'
  ?ַמהּו 'ְתפּוְׂשִתי'
  ?ַמהּו 'ְלקּוָחִתי'
 
  :ְּדַתְנָיא ,שֹוט ִמיָהא ֲחָדאפְ 
ת 'ְלקו ָחִתי'ָהאֹוֵמר " ש ֶ   ,ֲהֵרי זו  ְמקו ד ֶ

ַמר א  נ ֶ ֶ ו ם ש  ה" :ִמש   ָּׁ ׁש  יׁש אִּ ח אִּ ק ַּ י יִּ   .")דברים כד( "כ ִּ
 

  :ִאיָבְעָיא ְלהּו
  ?ַמהּו 'ֲחרּוָפִתי'
 

  :ָתא ְשַמע
  :ְּדַתְנָיא

ת 'ֲחרו ָפִתי'ָהאֹוֵמר " ש ֶ   ,ְמקו ד ֶ
יהו ָדה קֹוִרין ַלֲארו ָסה ֲחרו ָפהש ֶ  ן ב ִ ֵ   ".כ 
 

  ?!ִויהּוָדה ַהְוָיא רּוָבא ְּדַעְלָמא
 

  :ָהִכי ָקָאַמר
ת 'ֲחרּוָפִתי'ָהאֹוֵמר  שֶּ   ,ְמקּוּדֶּ

נֱֶּאַמר יׁש וְוהִּ " :שֶּ ת ְלאִּ פֶּ ֱחרֶּ ה נֶּ ְפחָּׁ   ,)ויקרא יט( "א ׁשִּ

  .ִביהּוָדה קֹוִרין ַלֲארּוָסה ֲחרּוָפה ,ְועֹוד
 

  ?!ִויהּוָדה ְועֹוד ִלְקָרא
 

ָלא   ,אֶּ
  :ָהִכי ָקָאַמר
ת 'ֲחרּוָפה'ָהאֹוֵמר  שֶּ   ,ִביהּוָדה ְמקּוּדֶּ

ֵכן ִביהּוָדה קֹוִרין ַלֲארּוָסה ֲחרּוָפה   .שֶּ

 רש"י
 לי למה - כחדא ליתנינהו
 תרי מקודשת מקודשת למיתני
 .זימני

 אחד לבשר יווה לשון - מיוחדת
 (.ב בראשית)

 יעדה לא אשר לשון - מיועדת
 קידושין לשון שהוא( כא שמות)

 .העבריה באמה
 לו אעשה לשון - נגדתי עזרתי
 (.ב בראשית) כנגדו עזר

 בשר ויסגור לשון - סגורתי
 (.שם)

 שתהא עצרת לשון - עצורתי
 אמרו ורבותי לבית עמי נאספת
 לנו עצורה אשה כי לשון

 נהירא ולא (כא א שמואל)
 דהא קאמר ממנו עצורה דההיא
 אם לדוד לו אמר אחימלך
 ודוד מאשה אך הנערים נשמרו
 והננו לנו עצורה אשה ליה אהדר

 .טהורים
 וכי - לקרא ועוד ויהודה
 ממנהג סיוע צריך המקרא
 .שביהודה

 מקרא אבל - 'כו ביהודה שכן
 יחוד דההוא למילף ליכא

 בשפחה שהרי הוא בעלמא
 שאין מדבר בהכתו כנענית
 ומעיקרא בה תופסין קידושין

 בגיטין ד"כמ דעתיה סלקא הוה
 בת וחציה שפחה בחציה( מג דף)

 בה דשייכי מדבר הכתוב חורין
 .קידושין צד

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     12 סוגיה  ְקֵניתָהִאָשה נִ  –ַמסֶּ
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  ?ְבַמאי ַעְסִקיָנן

יהָ  ֵאין ְמַדֵבר ִעָמּה ַעל ִעְסֵקי ִגיָטּה ְוִקיּדּושֶּ    – ִאיֵליָמא ְבשֶּ
  ?א ָיְדָעה ַמאי ָקָאַמר ָלּהְמנָ 

ָלא יהָ  ,ְואֶּ    – ִבְמַדֵבר ִעָמּה ַעל ִעְסֵקי ִגיָטּה ְוִקיּדּושֶּ
  !ְּדָלא ֲאַמר ָלּה ַנִמי ַאף ַעל ַגב

  :ִּדְתַנן
יהָ " ו ש ֶ ה  ְוִקיד  ָ יט  ה ַעל ִעְסֵקי ג ִ ָ ר ִעם ִאש     ,ָהָיה ְמַדב ֵ

י ו ש ֶ ה  ְוִקיד  ָ יט  יֵרש  ְוָנַתן ָלה  ג ִ ִ    – ָה ְולֹא פ 
י ב ִ י רַׁ י וֹ  :אֹוֵמר יֹוסֵּ  ,ד ַ
י ב ִ   ."ָצִריְך ְלָפֵרש   :אֹוֵמר ְיהו ָדה רַׁ

  :ְשמּוֵאלָאַמר  ַרב הּוָנאְוָאַמר 
  .יֹוֵסי ַרִביֲהָלָכה כְ 

 
  :ָאְמֵרי

יהָ    ;ְלעֹוָלם ִבְמַדֵבר ִעָמּה ַעל ִעְסֵקי ִגיָטּה ְוִקיּדּושֶּ
  .ָלּה ּוְשֵתיק ָהִכי ַנִמי ְוִאי ְּדָיִהיב

  ?ָהָכא ְבַמאי ַעְסִקיָנן
  .ַוֲאַמר ָלּה ְבַהֵני ִליְשֵני ,ְּדָיַהב ָלּה

  :ְוָהֵכי ָקא ִמיָבֵעי ֵליּה
  ,ָהֵני ִליְשֵני ְלִקיּדּוֵשי ָקָאַמר ָלּה
  ?אֹו ִּדיְלָמא ִלְמָלאָכה ָקָאַמר ָלּה

 
 .ֵתיקּו

 
 

 רש"י
 לישני בהנך - עסקינן במאי
 קידושין הוו אי לן מיבעיא דקא
 מדבר בשאין אי ד"ה לא או

 עיסקי על לכן קודם עמה
 לישני בהנך וכן קידושין
 עמה מדבר היה שלא דגירושין

 .גיטה עסק על
 אפילו כלומר - 'כו ידעה מנא
 קידושין לשון לישני הנך הוו
 מאי ידעה לא הא מקדשא היכי
 להתקדש שתתרצה לה קאמר

 .לו
 לא אי לי מה - במדבר ואלא
 לא אפילו קידושין לשון הוה
 לה שנתן אלא נמי מידי לה אמר
 .יוסי' כר קידושין דהוו ל"קי

 או גיטה או - וקידושיה גיטה
 .קידושיה

 יוסי כרבי דמקדשא - נ"ה
 קידושין לשם מסתמא דאמרינן

 אבל לכך קבלתם והיא נתן
 אם לישני הנך דפריש השתא
 ואם נתקדשה הן קידושין לשון
 הם מלאכתו לעשות לבוא לשון
 חפץ שאינו בדעתו גילה הרי

 .עכשיו לקדשה
 

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     13 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמסֶּ
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 ו, א .13
 

  :גּוָפא
יהָ ָהיָ " ו ש ֶ ה  ְוִקיד  ָ יט  ה ַעל ִעיְסֵקי ג ִ ָ ר ִעם ָהִאש     ,ה ְמַדב ֵ

יֵרש   ִ יָה ְולֹא פ  ֶ ו ש  ה  ְוִקיד  ָ יט     – ְוָנַתן ָלה  ג ִ
י י יֹוסֵּ ב ִ י וֹ  :אֹוֵמר רַׁ   ,ד ַ

י ב ִ   ."ָצִריְך ְלָפֵרש   :אֹוֵמר ְיהו ָדה רַׁ
 

  :ְשמּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ֲעסּוִק    .ין ְבאֹותֹו ִעְנָיןְוהּוא שֶּ

 
  :ר אוַֹשְעָיאא" ר"אְוֵכן ָאַמר 

ֲעסּוִקין ְבאֹותֹו ִעְנָין   .ְוהּוא שֶּ
 

  :ְכַתָנֵאי
י" ב ִ אֹותֹו ִעְנָין :אֹוֵמר רַׁ ֲעסו ִקין ב ְ   ,ְוהו א ש ֶ

י ב ִ ר  רַׁ ְמעֹוןֶאְלָעָזר ב ַׁ י ש ִ ב ִ י :אֹוֵמר רַׁ ִ אֹותוֹ  ַאף ַעל פ  ֵאין ֲעסו ִקין ב ְ   ".ִעְנָין ש ֶ
 

  ,ְוִאי ָלאו ַּדֲעסּוִקין ְבאֹותֹו ִעְנָין
  ?ְמָנא ָיְדָעה ַמאי ָקָאַמר ָלּה

 
  :ַאַבֵייָאַמר 

  .ֵמִעְנָין ְלִעְנָין ְבאֹותֹו ִעְנָין
 

  :ְשמּוֵאלָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר 
  .יֹוֵסי ַרִביֲהָלָכה כְ 

 
  :ַרב ַאִשילְ  ַרב ֵייַמר ָאַמר ֵליּה

לָ    :א ָהא ַּדֲאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ְשמּוֵאלְואֶּ
ם' ק ִעָמהֶּ ֵאינֹו יֹוֵדַע ְבִטיב ִגיִטין ְוִקיּדּוִשין ֹלא ְיֵהא לֹו ֵעסֶּ   ',ָכל שֶּ

  ?ֲאִפילּו ָלא ְשִמיַע ֵליּה ָהא ְּדַרב הּוָנא ָאַמר ְשמּוֵאל
 

  :ָאַמר ֵליּה
  .ֵאין ָהִכי ַנִמי

 

 רש"י
 הא - 'כו שעסוקין והוא
 והוא דיו יוסי רבי קאמרד

 עיסקי בדיבור עסוקים שהיו
 .נתינה שעת עד קידושיהן

 דבשעת כיון - ידעה מנא
 בדיבור עוסקין לא נתינה

 שלשם ידעה מנא הקידושין
 לה נותנם הוא קידושין
 כבר שדברו פ"ואע שתתרצה

 .עסק אותו פסקו הרי בכך
 מלדבר שפסקו - לענין מענין

 מדברים והיו ממש בקידושין
 לדבר ומיהו אחרים בדברים
 יש כמה כמו היה זיווגם צרכי
 לך יש שדות וכמה נדוניא לך

 .מהם להתפרנס
 .בהלכותיהן - גיטין בטיב

 - עמהן עסק לו יהא לא
 יתיר שמא בדבר דיין להיות
 שאינו עיוות וזהו ערוה איסור
 .לתקן יכול
 הא - ליה שמיע לא' אפי

 נמי נימא יוסי כרבי דהלכה
 עמהם עסק ול יהא דלא

 לא או הא שכיחא מי כלומר
 גט נותן אדם שיהא שכיחא

 ואינו לאשה קידושין או
 .מפרש

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     14 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמסֶּ
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 ב–ו, א .14
 
  ,ֵגירּוִשיןְוֵכן בְ "

 :ָנַתן ָלּה ִגיָטּה ְוָאַמר ָלּה
 ,'ֲהֵרי ַאְת ְמשּוַלַחת'
ת' שֶּ   ,'ֲהֵרי ַאְת ְמגֹורֶּ
ת ְלָכל ָאָדם' רֶּ   – 'ֲהֵרי ַאְת מּותֶּ

ת שֶּ  ."ֲהֵרי ִהיא ְמגֹורֶּ
 

  ,ְפִשיָטא
   – 'ֲהֵרי ַאְת ַבת חֹוִרין'ָנַתן ָלּה ִגיָטּה ְוָאַמר ָלּה ְלִאְשתֹו 

  .ֹלא ָאַמר ְוֹלא ְכלּום  ו, בדף 
ת ְלָכל ָאָדם'ָאַמר ָלּה ְלִשְפָחתֹו  רֶּ    –' ֲהֵרי ַאְת מּותֶּ
  .ֹלא ָאַמר ְוֹלא ְכלּום
  ?ַמהּו 'ֲהֵרי ַאְת ְלַעְצֵמְך'ָאַמר ָלּה ְלִאְשתֹו 

  ,ִמי ָאְמִריַנן ִלְמָלאָכה ָקָאַמר ָלּה
  ?ר ָלּהאֹו ִּדיְלָמא ְלַגְמֵרי ָקָאמַ 

 
  :ַרב ַאִשילְ  ָרִביָנא ָאַמר ֵליּה
  :ָתא ְשַמע
  :ְּדַתְנָיא

ְחרו ר" ט ש ִ ל ג ֵ ו פֹו ש ֶ   :ג 
ן חֹוִרין' ה ב ֶ ָ ה ְלַעְצְמךָ ' ',ֲהֵרי ַאת  ָ   '".ֲהֵרי ַאת 

  ,ַהְשָתא
ד ְכַנֲעִני ְּדָקֵני ֵליּה גּוֵפיּה בֶּ   ,ּוָמה עֶּ

  ,ָאַמר ֵליּהְלַגְמֵרי ק –' ְלַעְצְמָךֲהֵרי ַאָתה ' ָאַמר ֵליּהִכי 
ֵכןֹלא  – ְּדָלא ָקֵני ֵליּה גּוָפּה ,ִאָשה   ?!ָכל שֶּ

 
  :ַרב ַאִשילְ  ָרִביָנא ָאַמר ֵליּה

ק ְבָך' :ָאַמר ְלַעְבּדוֹ   ?ַמאי 'ֵאין ִלי ֵעסֶּ
ק ְבָך ְלַגְמֵרי ק :ִמי ָאְמִריַנן   ,ָאַמר ֵליּהֵאין ִלי ֵעסֶּ
  ?א ִלְמָלאָכה ָקָאַמר ֵליּהאֹו ִּדיְלמָ 

 
  ,ַרב ַאִשילְ  ַרב ַנְחָמן ָאַמר ֵליּה
  :ַרב ַאִשילְ  ַרב ָחִנין ֵמחוָֹזָאהְוַאְמֵרי ָלּה 
  :ָתא ְשַמע

וֹ " ֹוֵכר ַעְבד    ,ָיָצא ְלֵחירו ת}ְלגֹוי{  ַהמ 
ֹון ֹו ִראש  ְחרו ר ֵמַרב  ט ש ִ   .ְוָצִריְך ג ֵ

ן ג ַׁ ָאַמר  ֶ ְמעֹון ב  ן ש ִ ב ָ לרַׁ    :ְמִליאֵּ
ָבִרים ֲאמו ִרים ה ד ְ ֶ מ  ַתב ָעָליו אֹונוֹ  ?ב ַ ֹא כ ָ ל    .ש ֶ

ְחרו רוֹ  ַתב ָעָליו אֹונֹו ֶזהו  ש ִ   ."ֲאָבל כ ָ
 

  ?"אֹונוֹ " ֵהיִכי ָּדֵמי
 

תָאַמר    :ַרב ֵששֶּ
נּו ֵאין ִלי ֵעסֶּ 'ְּדָכַתב ֵליּה  ִתְבַרח ִממֶּ  '.ק ְבָךְכשֶּ

 
 

 רש"י
 וכן מר אמר כמו - בגירושין וכן

 '.כו בגירושין
 .בניחותא - פשיטא

 אם להתגרשה - כלום אמר לא
 לשון זה שאין בגט זה לשון כתב

 .גירושין
 גירושין לשון - מותרת את הרי
 דשפחה שחרור ןלשו ולא הוא
 אינה לה משוה חורין בת דאי

 גט לשון אבל לעבדים מותרת
 לכל שמתירה לאשה הוא

 .ידו על לו אסורה שהיתה
 .להנשא אפילו - לגמרי

 ידיה מעשה שיהא - למלאכה
 .שלה

 .כנעני - לעבדו
 גופו לשחרור' אפי - לגמרי
 .חורין בבת ומותר

 ל"דקי ג"ואע - לחירות יצא
 אותו נסיןקו( מד דף גיטין)

 עד כוכבים העובד מן לפדותו
 .ממצות דאפקעיה בדמיו עשרה
 בבת להתירו - שחרור גט וצריך
 גופו כוכבים דעובד משום חורין
 אתם תקנו מהם דכתיב קני לא

 מכם קונים הם ולא מהם קונין
 שם) זה את זה קונים הם ולא
 (.לח דף/ גיטין/

 שלא שחרור גט שצריך - א"בד
 לעובד מכרוכש אונו עליו כתב

 .כוכבים
 .שטר לשון - אונו

 העובד מן - ממנו לכשתברח
 .כוכבים

 לשון אלמא - בך עסק לי אין
 .הוא שחרור

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     15 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמסֶּ
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 ו, ב .15
 

  :יַאַביֵ ָאַמר 
ה ת – ַהְמַקֵּדש ְבִמְלוֶּ שֶּ   .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶּ
ה ת – ַבֲהָנַאת ִמְלוֶּ שֶּ   ,ְמקּוּדֶּ

  .ְוָאסּור ַלֲעׂשֹות ֵכן ִמְפֵני ַהֲעָרַמת ִרִבית
 

ה    ?ֵהיִכי ָּדֵמיַהאי ֲהָנַאת ִמְלוֶּ
 

   – ַּדֲאַמר ָלּה ַאְרַבע ְבַחְמָשה ,ִאיֵליָמא ְּדַאְזְקָפּה
  !ְמַעְלָייָתא הּואָהא ִרִבית 

ה'ַהְיינּו  ,ְועֹוד   '!ִמְלוֶּ
 

  ,ָלא ְצִריָכא
 .ְּדַאְרַווח ָלּה ִזיְמָנא

 
 
 

 רש"י
 דאמר - במלוה המקדש
 .שהלויתיך במלוה לי התקדשי

 משדה דקיחה - מקודשת אינה
 בשעת מידי דיהיב גמרינן עפרון

 ניתנה להוצאה ומלוה קידושין
 אחרים ומעות שלה הן וכבר
 .לו חייבת היא

 .ואזיל לה מפרש - מלוה בהנאת
 מעיקרא - דאזקפה אילימא
 אמר והשתא בחמשה ארבעה

 .חמישי בזוז לי התקדשי לה
 ואמאי - הוא מעלייתא רבית
 .רבית הערמת ליה קרי

 שאף - מלוה היינו ועוד ג"ה
 מחוייבת כבר הזה הזוז

 .ועומדת
 - זמן לה דארווח צריכא לא

 התקדשי הל ואמר הלואתו
 נותנת היית שאת זו בהנאה
 כך על שיפייסני לאדם פרוטה

 דמי לא נטר לאגר' ואפי לי או
 מקודשת כך לה פירש ואם כלל

 ולא דהויא הוא רבית והערמת
 מידי לה קץ דלא גמור רבית
 אם ש"וכ מינה שקל מידי ולא
 לה ואמר המלוה כל לה מחל

 זו מחילה בהנאת לי התקדשי
 הך לה ביהי דקא הוא דהשתא
 כי אבל מלוה דהנאת פרוטה
 לאו המעות בעיקר לה מקדש
 הם שכבר לה יהיב מידי

 .שלה והם ברשותה

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     16 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמסֶּ
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 ו, ב .16
 

  :ָרָבאָאַמר 
ַתֲחִזיֵרהּו ִלי'   ':ֵהיָלְך ָמנֶּה ַעל ְמָנת שֶּ

ר כֶּ   ,ֹלא ָקָנה – ְבמֶּ
ת – ְבִאָשה שֶּ   ,ֵאיָנּה ְמקּוּדֶּ

  ,ֹו ָפדּויֵאין ְבנ – ְבִפְדיֹון ַהֵבן
  ,ָיָצא ְיֵדי ְנִתיָנה –ִבְתרּוָמה 

  ,ְוָאסּור ַלֲעׂשֹות ֵכן
ה ְכֹכֵהן ַהְמַסֵייַע ְבֵבית ַהְגָרנֹות ִנְראֶּ   .ִמְפֵני שֶּ

 
  ?ַמאי ָקָסַבר ָרָבא

  – ִאי ָקָסַבר ַמָתָנה ַעל ְמָנת ְלַהֲחִזיר ְשָמּה ַמָתָנה
  !ֲאִפילּו כּוְלהּו ַנִמי

  – ִאי ָקָסַבר ֹלא ְשָמּה ַמָתָנהוְ 
  !ֲאִפילּו ְתרּוָמה ַנִמי ָלא

 
  ,ְועֹוד

  !ַמָתָנה ַעל ְמָנת ְלַהֲחִזיר ְשָמּה ַמָתָנה ָהא ָרָבא הּוא ַּדֲאַמר
  :ָרָבאַּדֲאַמר 

ַתֲחִזיֵרהּו ִלי' ה ַעל ְמָנת שֶּ ְתרֹוג זֶּ   ';ֵהיָלְך אֶּ
ֱחִזירוֹ   ָיָצא  – ְנָטלֹו ְוהֶּ

  !ֹלא ָיָצא – ִאם ָלאווְ 
 

ָלא ָאַמר    :ַרב ַאִשיאֶּ
  ,ְלַבר ֵמִאָשה ,ְבכּוְלהּו ָקֵני

ֵאין ִאָשה ִנְקֵנית ַבֲחִליִפין   .ְלִפי שֶּ
 

ְמָיה ָאַמר ֵליּה   :ַרב ַאִשילְ  ַרב הּוָנא ָמר ְבֵריּה ְּדַרב ְנחֶּ
 .ֵמיּה ְּדָרָבא ַכָּווָתיְךָהִכי ָאְמִריַנן ִמְש 

 
 
 

 רש"י
 קרקע כגון - קנה לא במכר
( כו דף/ )קידושין/ לקמן ל"דקי

 נקנה אינו בכסף נקנה שהיא
 .ליה יהיב מידי דלאו בכך
 ומוכרה - נתינה ידי יצא

 ולקמן שלו והדמים לכהנים
 .נפשך הממ פריך

 שבשכר לפי - כן לעשות ואסור
 והוי תרומותיו שאר לו יתן זה
 בשכרו תרומה כקונה כהן האי

 לו שיתנו הגרנות בבית ומסייע
:( כו דף) בבכורות ותנן התרומה
 הגרנות בבית המסייעים כהנים
 תרומה להם נותנין אין

 כן עשו ואם בשכרן ומעשרות
 אומר הכתוב ועליהם חללו

 .הלוי ברית שחתם( ב מלאכי)
 ליה דהוה - יצא לא החזירו לא
 .למפרע גזל

 ודאי - אשי רב אמר אלא
 לבר דקונה רבא אמר בכולהו
 דמי לחליפין והאי' כו מאשה
 אוחז אלא דאינו בסודר כקנין
 .ומחזירו בה

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     17 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמסֶּ
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 ז, א –ו, ב  .17
 

  :ָרָבאָאַמר 
ַקֵּדש ְלָך^ ֵתן ָמנֶּה ִלְפלֹוִני'  ז, אדף    –' ְואֶּ

ת ִמִּדין ָעֵרב שֶּ   :ְמקּוּדֶּ
  ,ָקא ְמַשְעֵביד ַנְפֵשיּה – ָלאו ַאף ע"ג ְּדָלא ָמֵטי ֲהָנָאה ְלָיֵדיּה ,ָעֵרב

  ,ַהאי ִאיְתָתא ַנִמי
  .ָקא ְמַשְעְבָדא ּוַמְקְנָיא ַנְפָשּה – ְלָיָדּהְּדָלא ָמֵטי ֲהָנָאה  ַאף ַעל ַגב

 
  –' ֵהיָלְך ָמנֶּה ְוִהְתַקְּדִשי ִלְפלֹוִני'

ד ְכַנֲעִני בֶּ ת ִמִּדין עֶּ שֶּ   :ְמקּוּדֶּ
ד ְכַנֲעִני בֶּ   ,ָקא ָקֵני ַנְפֵשיּה – ְּדָלא ָקא ָחֵסר ְוָלא ִמיֵדי ַעל ַגבָלאו ַאף  ,עֶּ

  ,ַהאי ַגְבָרא ַנִמי
  .ָקא ָקֵני ָלּה ְלַהאי ִאיְתָתא – ְּדָלא ָקא ָחֵסר ְוָלא ִמיֵדי ַעל ַגב ַאף
 
ַקֵּדש ֲאִני לוֹ '   –' ֵתן ָמנֶּה ִלְפלֹוִני ְואֶּ

ם ת ִמִּדין ְשֵניהֶּ שֶּ   :ְמקּוּדֶּ
  ,ָקא ְמַשְעֵבד ַנְפֵשיּה – ָלאו ַאף ע"ג ְּדָלא ָקא ָמֵטי ֲהָנָאה ְלָיֵדיּה ,ָעֵרב

  ,ָתא ַנִמיַהאי ִאיְת 
  .ָקא ִמַקְנָיא ַנְפָשּה – ְּדָלא ָקא ָמֵטי ֲהָנָאה ְלָיָדּה ַאף ַעל ַגב

 
  ?!ִמי ָּדֵמי
  ,ַהאי ְּדָקא ָקֵני ֵליּה ָקא ָחֵסר ָממֹוָנא ,ָעֵרב

  !ַהאי ַגְבָרא ָקא ָקֵני ָלּה ְלַהאי ִאיְתָתא ְוָלא ָקא ָחֵסר ְוָלא ִמיֵדי
 

ד ְכַנֲעִני יֹוכִ  בֶּ   ,יחַ עֶּ
  .ְּדָלא ָקא ָחֵסר ָממֹוָנא ְוָקא ָקֵני ַנְפֵשיּה

 
  ?!ִמי ָּדֵמי
  ,ָקא ָקֵני – ַהְך ְּדָקא ַמְקֵני ,ָהָתם
  !ְוָלא ָקא ַקְנָיא ְוָלא ִמיֵדי – ַהאי ִאיְתָתא ָקא ִמַקְנָיא ַנְפָשּה ,ָהָכא
 

  ,ָעֵרב יֹוִכיחַ 
  .יּה ְמַשְעֵבד ַנְפֵשיּהְּדָלא ָקא ָמֵטי ֲהָנָאה ְלָיֵד  ַאף ַעל ַגב

 
  :ָרָבאָבֵעי 
ַקֵּדש ֲאִני ְלָך'   ?ַמהּו 'ֵהיָלְך ָמנֶּה ְואֶּ
 

  :ַרב ַפָפאִמְשֵמיּה ְּד  ָמר זּוְטָראָאַמר 
ת שֶּ   .ְמקּוּדֶּ

 
  :ַמר זּוְטָראלְ  ַרב ַאִשיָאַמר ֵליּה 
  ,ִאם ֵכן

ם ַאֲחָריּות ֵיש ָלהֶּ ם ַאֲחָריּות ֲהָוה ֵליּה ְנָכִסים שֶּ ֵאין ָלהֶּ   ,ִנְקִנין ִעם ְנָכִסים שֶּ
  :ַוֲאַנן ִאיְפָכא ְתַנן

י ֵש  ָלֶהם ַאֲחָריו ת" ֶ ֵאין ָלֶהם ַאֲחָריו ת ִנְקִנין ִעם ְנָכִסים ש    – ְנָכִסים ש ֶ
ֶכֶסף ָטר ו ַבֲחָזָקה ,ב ְ ש ְ  !"ב ִ

 
  :ָאַמר ֵליּה

  ?!'ַאַגב'ִמי ָסְבַרְת ְּדָאְמָרה ֵליּה 
  ,ָכא ְבָאָדם ָחשּוב ַעְסִקיָנןהָ 

  .ָגְמָרה ּוַמְקְנָיא ֵליּה ַנְפָשּה – ִּדְבַהִהיא ֲהָנָאה ְּדָקא ְמַקֵבל ַמָתָנה ִמיַנּה
 

  :ִאיְתַמר ַנִמי ִמְשֵמיּה ְּדָרָבא
  .ְוֵכן ְלִעְנַין ָממֹוָנא

 
  :ּוְצִריָכא

 רש"י
 לו וכשנתנו - לך אני ואקדש

 מקודשת לי התקדשי ל"א
 .לידה הנאה מטי דלא ג"ואע

 בתורה שמצינו ממה - ערב מדין
 אנו למלוה משתעבד שהערב
 .ללמוד יכולין
 - לפלוני והתקדשי מנה הילך
 שמקדשה אלא שלוחו והוא
 .משלו

 לאו דממונא ג"ואע - מקודשת
 .הוא משלח של

' במתני דתנן - כנעני עבד מדין
 קונה:( כב דף/ )קידושין/ לקמן
 אחרים י"ע בכסף עצמו את

 בממונן אותו פודין שאחרים
 לחירות ויוצא עצמו ונהק והוא
 בהאי איהו חסר דלא ג"ואע

 .מידי ממונא
 פלוני לאותו - לו אני ואקדש
 .בשבילי לו שתתן במנה
 הדינין שני מבין - שניהם מדין
 אנו כנעני עבד ושל ערב של הללו

 .למידין
 העבד בעל - מקני דקא האי
 לחירות העבד את מקנה שהוא
 שמקבל כסף האי קני קא

 .בפדיונו
 קיבלו והוא - לך אני שואקד
 .בכך לי התקדשי לה ואמר

 ואזיל כדמפרש - מקודשת
 .לקמיה טעמיה

 הוקש אדם - אחריות להן שיש
( כה ויקרא) דכתיב לקרקעות
 לרשת אותם והתנחלתם

 .אחוזה
 - אחריות להם שאין נכסים עם

 קרקעות לו נותן או שמוכר
 המטלטלין מושך וזה ומטלטלין
 שיכתבמ לו קנויים והקרקעות
 .המטלטלין

 לקנות שצריך - תנן איפכא ואנן
 הדברים מן באחד הקרקע

 או כסף כגון בהן נקנה שהקרקע
 ופרץ וגדר דנעל חזקה או שטר
 נקנים והמטלטלים שהוא כל

 .אגבן
 שאינו - עסקינן חשוב באדם
 .מתנות לקבל רגיל

 זאת שתרצה - 'כו הנאה בההיא
 שיפייסנו לאדם פרוטה לתת
 .מתנה ההימנ לקבל לזה
 שמעתא הנך - ממונא לענין וכן

 מדין קידושין דילפינא דרבא
 לענין כן כנעני עבד ומדין ערב

 תן לו ואמר שדה לו מכר ממונא
 בו לך מכורה ושדי לפלוני הכסף
 ותהא מנה הילך ערב מדין קנה
 אותו קנה לפלוני מכורה שדך
 מנה תן עבד מדין השדה פלוני
 קונה בו שדי לו ותקנה לפלוני
 .שניהם מדין
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   – ְּדִאי ַאְשמּוִעיָנן ִקיּדּוִשין
  ,ּום ְּדָהא ִאיְתָתא ִניָחא ָלּה ְבָכל ְּדהּוִמש

  .ִכְדֵריש ָלִקיש
  ,ַטב ְלֵמיַתב ַטן ּדּו ִמְלֵמיַתב ַאְרְמלּו :ֵריש ָלִקישַּדֲאַמר 

  .ֲאָבל ָממֹוָנא ֵאיָמא ָלא
   – ְוִאי ַאְשמּוִעיָנן ָממֹוָנא

  ,ִמשּום ְּדִאיְתָיִהיב ִלְמִחיָלה
  .ן ֵאיָמא ָלאֲאָבל ִקיּדּוִשי

 .ְצִריָכא
 
 

 רש"י
 בכל נקנית להיות - לה ניחא
 ואפילו שהוא כל בקנין דהו

 .בעלמא הנאה בטובת
 ואשתו בעל שנים בגופים - דו טן

 לצוות אלא לה אינו ואפילו
 .בעלמא

 שאדם - למחילה דאיתיהיב
 .למחלו רשאי
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 ז, א .18
 

  :ָרָבאָאַמר 
ְצִיי' ת –' ִהְתַקְּדִשי ִלי ְלחֶּ שֶּ   .ְמקּוּדֶּ
ת ִלי' שֶּ ְצֵייְך ְמקּוּדֶּ ת –' חֶּ שֶּ   .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶּ
 

  :ָרָבאלְ  ַאַבֵייָאַמר ֵליּה 
ת ִלי'ַמאי ְשָנא  שֶּ ְצֵייְך ְמקּוּדֶּ ת 'חֶּ שֶּ   ?ְּדֵאיָנּה ְמקּוּדֶּ

  '.ֲחִצי ִאָשה'ָאַמר ַרְחָמָנא ְוֹלא  'הִאשָ '
  '!ֲחִצי ִאיש'ָאַמר ַרְחָמָנא ְוֹלא  'ִאיש' :ָהִכי ַנִמי

 
  :ָאַמר ֵליּה

  ?ָהִכי ַהְשָתא
  ,ָהָתם ִאיְתָתא ְלֵבי ְתֵרי ָלא ַחְזָיא
ָלא ַגְבָרא ִמי ָלא ָחֵזי ְלֵבי ְתֵרי   ?אֶּ

  .יָנא ְלִמיְנַסב ַאֲחִריִתי ְנִסיְבָנאְּדִאי ְבעִ  :ָלּה ָהִכי ָקָאַמרוְ 
 

  :ָרִביָנאלְ  ָמר זּוְטָרא ְבֵריּה ְּדַרב ָמִריָאַמר ֵליּה 
  !ְוִניַפְשטּו ָלּה ִקיּדּוֵשי ְבכּוָלּה

  :ִמי ָלא ַתְנָיא
ה  עֹוָלה" ו ל ָ ֵהא כ  ל זו  עֹוָלה ת ְ   "!ָהאֹוֵמר ַרְגָלה  ש ֶ
  ,ֵאין כּוָלּה עֹוָלה רְלַמאן ַּדֲאמַ  ֲאִפילּווַ 

ֵאין ַהְנָשָמה ְתלּוָיה בו ָהֵני ִמיֵלי   , ֵֹהיָכא ְּדַמְקִּדיש ָּדָבר שֶּ
ַהְנָשָמה ְתלּוָיה בֹו ַהְוָיא כּוָלּה עֹוָלה   !ֲאָבל ַמְקִּדיש ָּדָבר שֶּ

 
  ?!ִמי ָּדֵמי

  ,ָהָתם ְבֵהָמה
ת רֶּ   .ָהָכא ַּדַעת ַאחֶּ

 
ָלא ְלָהא ַּדֲאַמר ַרִבי יֹוָחָנןָהא ָלא ַּדְמיָ    :א אֶּ

ל ְשֵני שּוָתִפין   :ְבֵהָמה שֶּ
ְצָיּה  ;ְוָחַזר ּוְלָקָחּה ְוִהְקִּדיָשּה ,ִהְקִּדיש חֶּ

  ,ְוֵאיָנּה ְקֵריָבה ,ְקדֹוָשה
  .ּוְתמּוָרָתּה ַכיֹוֵצא ָבּה ,ְועֹוָׂשה ְתמּוָרה

 
 ; יַנּה ְתָלתְשַמע ִמ 

  ,ַבֲעֵלי ַחִיים ִנְדִחים :ְשַמע ִמיַנּה  ז, בדף 
  ,ִּדחּוי ֵמִעיָקָרא ָהֵוי ִּדחּוי :ְשַמע ִמיַנּהּו
  .ֵיש ִּדחּוי ְבָדִמים :ְשַמע ִמיַנּהּו
 

  :ָרָבאָבֵעי 
ְצֵייְך ַבֲחִצי ְפרּוָטה' ְצֵייְך ַבֲחִצי ְפרּוָטה ְוחֶּ   ?ַמהּו 'חֶּ

  ,י ְפרּוָטה ַפְסָקּהֵכיָון ַּדֲאַמר ָלּה ֲחצִ 
  ?אֹו ִּדיְלָמא מֹונֶּה ְוהֹוֵלְך הּוא

 
  ,ִאם ִתיְמֵצי לֹוַמר מֹונֶּה ְוהֹוֵלְך הּוא

ְצֵייְך ִבְפרּוָטה' ְצֵייְך ִבְפרּוָטה ְוחֶּ   ?ַמהּו 'חֶּ
  ,ֵכיָון ְּדָאַמר ָלּה ִבְפרּוָטה ּוְפרּוָטה ַפְסָקּה ְלִמיְלֵתיּה

  ?יֹוֵמיּה מֹונֶּה ְוהֹוֵלְך הּואאֹו ִּדיְלָמא ָכל בְ 
 

  ,ִאם ִתיְמֵצי לֹוַמר ָכל ְביֹוֵמיּה מֹונֶּה ְוהֹוֵלְך הּוא
ְצֵייְך ִבְפרּוָטה ְלָמָחר' ְצֵייְך ִבְפרּוָטה ַהיֹום ְוחֶּ  ?ַמהּו 'חֶּ

  ,ֵכיָון ַּדֲאַמר ָלּה ְלָמָחר ַפְסָקּה
  :אֹו ִּדיְלָמא ָהִכי ָקָאַמר ָלּה

  ?ּוִמְגַמר ָלא ִניְגְמרּו ַעד ְלָמָחר ,ַמְתְחלּו ֵמָהִאיְדָנא ִקּדּוִשין
 
  ?ַמהּו 'ְשֵני ֲחָצַיִיְך ִבְפרּוָטה'

 רש"י
 איש יקח כי - רחמנא אמר אשה
 .אשה
 .איש יקח כי - רחמנא אמר איש

 להם להנשא - תרי לבי אאיתת
 קדיש לא האי הילכך אפשר אי

 לאחר נשאר וחצייה פלגא אלא
 .לזה מקודשת אינה כ"א

 כי - בכולה קידושי ניפשטו
 דהא לי מקודשת חצייך אמר

 קאמר הקדש בלשון מקודשת
 .לה

 פלוגתייהו - 'כו ד"למ' ואפי
 .תמורה במסכת

 היא ושלו - היא בהמה התם
 קדשמלהת ידו על מעכב ואין

 לפשוט במאמרו כח יש לפיכך
 חשובה יש אחרת דעת והכא
 אין שאם בדבר המעכבת כמותו
 וזו קידושין אינם רוצה אשה
 לפיכך לחציה אלא נתרצה לא
 .בה תפיס דיבורו אין
 מסקנא - 'כו דמיא לא הא

 דומה זה דבר אין הוא דתירוצא
 שותפין שני של לבהמה אלא

 בה המעכבת אחרת דעת דאיכא
 כולה דתקדש' אמרי לא והתם

 .האחד פ"ע
 ובתחלת הואיל - קריבה ואינה

 שלא לקרב נראית לא הקדישה
 ותמכר חציה אלא קידשה
 .בדמיה אחרת ויקריב
 .בה המיר אם - תמורה ועושה

 דאינה - בה כיוצא ותמורתה
 דחויה קדושה דמכח קריבה
 .באתה

 נדחו אם - נדחים חיים בעלי
 ד"למ ואיכא לעולם ידחו

 אלא דיחוי אין( סד ףד ביומא)
 שנדחו חיים בעלי אבל בשחוטין
 קריבה ולדידיה ונראין חוזרים

 .חציה ולקח כשחזר בהמה הך
 זו כגון - מעיקרא דיחוי

 נראית לא הקדישה שמתחילת
 דף בסוכה) ד"למ ואיכא ליקרב

 אלא דיחוי אין ואמר דפליג:( לג
 .ונדחה בנראה

 תורת יש - בדמים דיחוי יש
 אלא קדוש ינושא בדבר דיחוי
 לא שמתחלה זו כגון לדמיו

 שתמכר לדמיה אלא הקדישה
 ליקרב שהרי חציה דמי ויקדשו
 ה"ואפ ראויה היתה לא לחצאין

 מעל לדחות דיחוי תורת עלה חל
 אין אמרינן ולא לעולם המזבח
 לגופו שהוקדש בדבר אלא דיחוי
 .ליקרב
 כמקדש ליה והוה - פסקה
 .לחצאין

 ורישא - הוא והולך מונה
 קאי נמי אמסקנא דמילתא

 חצי דהא הוא לחצאין ולאו
 .הוא תפיסה בר לאו פרוטה

 - פסקה בפרוטה דאמר כיון
 אלא דבורו תחילת היה ולא

 שמקדשין לומר וטעה לחציה
 .לחצאין

 ובדעתיה הואיל - ביומיה כל
 .היום לגומרו
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  ,ָהָכא ַוַּדאי ְבַחד ִזיְמָנא ָקָאַמר ָלּה
ת ַלֲחָצִאין ְכָלל שֶּ   ?אֹו ִּדיְלָמא ֵאין ִאָשה ִמְתַקּדֶּ

 
 .ֵתיקּו

 
 



רֶּ  ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     19 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ק א' ַמסֶּ
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 ז, ב .19
 

  :ָרָבאָבֵעי 
יָך ִלְשֵני ָבַני ִבְפרּוָטהְשֵתי בְ '   ?ַמהּו 'נֹותֶּ

  ,ָבַתר נֹוֵתן ּוְמַקֵבל ָאְזִליַנן ְוָהִאיָכא ָממֹוָנא
  ?אֹו ִּדיְלָמא ָבַתר ִּדיְדהּו ָאְזִליַנן ְוָהא ֵליָכא

 
  .ֵתיקּו

 
  :ַרב ַפָפאָבֵעי 
  ?ַמהּו 'ִבְתָך ּוָפָרְתָך ִבְפרּוָטה'

  ,ִבְתָך ַבֲחִצי ְפרּוָטה ּוָפָרְתָך ַבֲחִצי ְפרּוָטה :ִמי ָאְמִריַנן
  ?אֹו ִּדיְלָמא ִבְתָך ִבְפרּוָטה ּוָפָרְתָך ִבְמִשיָכה

 
 ֵתיקּו 

 
  :ַרב ַאִשיָבֵעי 
  ?ַמהּו 'ִבְתָך ְוַקְרָקֲעָך ִבְפרּוָטה'

  ,ִבְתָך ַבֲחִצי ְפרּוָטה ְוַקְרָקֲעָך ַבֲחִצי ְפרּוָטה
  ?אֹו ִּדיְלָמא ִבְתָך ִבְפרּוָטה ְוַקְרָקֲעָך ַבֲחָזָקה

 
  .ֵתיקּו

 
 

 רש"י
 גדולים והם - בני לשני

 .לקדש שליח ועשאוהו
 - הבפרוט בתך דילמא או

 לא מפרוטה דבבציר ידע דמידע
 על אמר לא ופרתו מקדשה
 לו שתקנה אלא פרוטה

 .כשימשכנה
 .בה כשאחזיק - בחזקה קרקעך
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 ח, א –ז, ב  .21
 

  ;ַההּוא ַגְבָרא ְּדַאְקִּדיש ְבִשיָרֵאי
 ָלא ְצִריֵכי שּוָמא  :ֲאַמר ַרָבה

  .ְצִריֵכי שּוָמא :ֲאַמר ַרב יוֵֹסף
 

   – ִאי ַּדֲאַמר ָלּה ְבָכל ְּדהּו
  .ְלָמא ָלא ְפִליֵגי ְּדָלא ְצִריֵכי שּוָמאכּוֵלי עָ 

   – ִאי ַּדֲאַמר ָלּה ַחְמִשין ְוָלא ָשוּו ַחְמִשין
  .ָהא ָלא ָשוּו

  :ִכי ְפִליֵגי ַּדֲאַמר ַחְמִשין ְוָשוּו ַחְמִשין
  .ְּדָהא ָשוּו ַחְמִשין ,ֲאַמר ָלא ְצִריֵכי שּוָמא ַרָבה

  .ֵכיָון ְּדִאיְתָתא ָלא ְבִקיָאה ְבשּוָמא ָלא ַסְמָכה ַּדְעָתּה ,יֵכי שּוָמאֲאַמר ְצִר  ַרב יוֵֹסף
 

  :ִאיָכא ְּדָאְמֵרי
  ;ְבָכל ְּדהּו ַנִמי ְפִליֵגי

ף :ַרב יֹוֵסף ָאַמר סֶּ ף ֲהֵרי הּוא ְככֶּ סֶּ    – ְשֵוה כֶּ
ף ְּדַקֵיץ סֶּ  , ַמה כֶּ

ף ַנִמי ְּדַק   ח, אדף  סֶּ   .ֵייץַאף ְשֵוה כֶּ
 

  :ַרב יוֵֹסףֲאַמר 
  ?ְמָנא ֲאִמיָנא ָלּה

  :ְּדַתְנָיא

תוֹ "" ְקנָּׁ ף מִּ סֶּ כ ֶּ    – )ויקרא כה( "מִּ

ְתבו ָאה ְוֵכִלים ֶכֶסף הו א ִנְקֶנה ְוֵאינֹו ִנְקֶנה ב ִ   ".ב ְ
  ?ֵהיִכי ָּדֵמי "ְתבו ָאה ְוֵכִלים"ַהאי 

  ,ִאיֵליָמא ְּדָלא ִמְקנּו ְבהּו ְכָלל

יב ג ְ " ׁשִּ תוֹ א  יָּׁ ָּׁ ף ,ֲאַמר ַרְחָמָנא)ויקרא כה(  "ל  סֶּ ף ְככֶּ סֶּ   !ְלַרבֹות ְשֵוה כֶּ
  ,ְוִאי ְּדֵלית ְבהּו ְשֵוה ְפרּוָטה

בו ָאה ְוֵכִלים"ַמאי ִאיְרָיא  ף ַנִמי ֲאִפילּו ,"ת ְ סֶּ   !כֶּ
ָלא ָלאו   ,ְּדִאית ְבהּו ְשֵוה ְפרּוָטה – אֶּ

  .ְוֵכיָון ְּדָלא ַקְייֵצי ָלא
 

  ?ְוִאיָדְך
 

  :ָהִכי ָקָאַמר
ף הּוא ִנְקנֶּה סֶּ   ,ְבתֹוַרת כֶּ

  .ְוֵאין ִנְקנֶּה ְבתֹוַרת ְתבּוָאה ְוֵכִלים
  .ֲחִליִפין ?ּוַמאי ִניְנהּו

 
  ,ּוְלַרב ַנְחָמן

  ,ֵפירֹות ָלא ָעְבֵדי ֲחִליִפין :ַּדֲאַמר
  ?ַמאי ִאיָכא ְלֵמיַמר

 
ָלא   ,אֶּ

  .ְשֵוה ְפרּוָטהְלעֹוָלם ְּדֵלית ְבהּו 
בו ָאה ְוֵכִלים"ַמאי ִאיְרָיא  :ְת ּוְדָקַאְמַר  ף ַנִמי ֲאִפילּו ,"ת ְ סֶּ   ?כֶּ

  :ָקָאַמר 'ָלא ִמיָבְעָיא'
ף סֶּ   ,ָלא ִמיָבְעָיא כֶּ

  ,ָלא – ִאי ָלא ,ִאין – ְּדִאי ִאית ֵביּה ְשֵוה ְפרּוָטה
  ,ֲאָבל ְתבּוָאה ְוֵכִלים

  .ָבא ֲהָנָאַתְייהּו ָגַמר ּוַמְקֵני ַנְפֵשיּהִמְּדִמַקְר  :ֵאיָמא
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 
 

 רש"י
 אותן שישומו - שומא צריכי לא

 .שתקבלם קודם שמאים
 שלא וכיון - שומא צריכי
 מקודשת אינה תחלה שמאום
 .ואזיל כדמפרש

 כמו בהן לי התקדשי - דהו בכל
 דבציר שומא צריכי אדל שהן

 .שוו לא מפרוטה
 לי התקדשי - דאמר אי

 אלו לך והרי זוז בחמשים
 .בדמיהם

 שמאוה לא מיהו - חמשין ושוו
 .לכך קודם בקיאים

 קידושין גבי - ככסף כסף שוה
 איתרבי כסף ושוה כתיב כסף
 ישיב לקמן כדאמרינן ככסף
 כסף כי הלכך כסף שוה לרבות
 .דקייץ בעינן

 עברי בעבד - מקנתו מכסף
 .כתיב
 יתירא קרא ישיב - גאולתו ישיב
 גאולתו לפיהן למכתב דמצי הוא

 פדיון לענין כסף שוה לרבות
 נמי איקנויי ביה דמיפרוק וכיון
 מכסף גאולתו דכתיב ביה מקנה
 .מקנתו

 ואינו ק"וה - לא קייץ דלא וכיון
 כ"א אלא וכלים בתבואה נקנה
 .דמיה קצץ

 יםדמ בתורת - 'וכו כסף בתורת
 כסף עליו שנותנין בין נקנה הוא
 אקנו דמים בתורת כסף שוה בין
 שדרך חליפין בתורת ולא

 וכלים בתבואה חליפין לעשות
 איש שלף( ד רות) שנאמר כלים
 שם) דכתיב נמי ותבואה נעלו
 .דבר כל'/( ד רות/

 הזהב בפרק - דאמר נחמן ולרב
 נתן אם חליפין עבדי לא פירי

 סודר כמו חליפין בתורת תבואה
 דבר שום או שדה בהן לקנות
 דבר כל והאי קנו לא בחליפין
 במנעל נקנה דהכל ליה מפרש
 תורת למימר ליכא השתא
 מאי חליפין היינו וכלים תבואה
 .למימר איכא
 נקנה ואינו - לעולם אלא

 בדלית דקאמר וכלים בתבואה
 .פרוטה שוה בהו

 מזומנין - הנאתייהו מקרבא
 .מהם ליהנות
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  :ַרב יוֵֹסףֲאַמר 
  ?ְמָנא ֲאִמיָנא ָלּה

  :ְּדַתְנָיא
ִני'"   ',ֵעֶגל ֶזה ְלִפְדיֹון ב ְ
ִני' ית ֶזה ְלִפְדיֹון ב ְ    –' ַטל ִ

לו ם   .לֹא ָאַמר כ ְ
ָחֵמש  ְסָלִעים ְלִפְדיֹון ' ִניֵעֶגל ֶזה ב ְ   ',ב ְ
ִני' ָחֵמש  ְסָלִעים ְלִפְדיֹון ב ְ ית זו  ב ְ   –' ַטל ִ

דו י ָ נֹו פ    ."ב ְ
 

  ?ַהאי ִפְדיֹון ֵהיִכי ָּדֵמי
 

  – ִאיֵליָמא ְּדָלא ָשֵוי
  ?!ָכל ְכִמיֵניּה
ָלא ָלאו   ,ַאף ַעל ַגב ְּדָשֵוי – אֶּ

  .ְוֵכיָון ְּדָלא ַקְייֵצי ָלא
 
  .ָלא

  ,ָשֵויְלעֹוָלם ְּדָלא 
 .ּוְכגֹון ְּדַקִביל ֹכֵהן ִעילּוֵיּה

  
  ,ִכי ָהא ְּדַרב ָכֲהָנא

  .ָשִקיל סּוְדָרא ִמֵבי ִפְדיֹון ַהֵבן
  .ְלִדיִדי ָחֵזי ִלי ָחֵמש ְסָלִעים :ֲאַמר ֵליּה

 
  :ַרב ַאִשיֲאַמר 

ָלא ְכגֹון ַרב ָכֲהָנא   ,ָלא ֲאָמָרן אֶּ
  ,ּוִמָבֵעי ֵליּה סּוְדָרא ַאֵריֵשיּהְּדַגְבָרא ַרָבה הּוא 

  .ֲאָבל כּוֵלי ָעְלָמא ָלא
 

  ,ָזַבן סּוְדָרא ֵמִאיֵמיּה ְּדַרָבה ִמקּוֵבי ָמר ַבר ַרב ַאִשיִכי ָהא ְּד 
 .ָשֵוי ֲעָׂשָרה ִבְתֵליַסר

 
 
 

 רש"י
 של סלעים לחמש - בני וןלפדי
( יח במדבר) דכתיב הבכור פדיון
 בערכך תפדה חדש מבן ופדויו
 .שקלים חמשת כסף

 .לכהן נתנו' אפי - כלום אמר לא
 בחמש אמר כי - כמיניה כל

 .בתמיה סלעים
 רישא קתני הכי' ואפי - דשוי
 ולא הואיל כלום אמר לא

 .נישומו
 אותו שם אני - לי שוי לדידי
 .בכך וואקבל לעצמו
 אזיל ולא - הוא רבה דגברא
 .הראש בגילוי
 .מקום שם - מקובי
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 ח, א .21
 

ְלָעָזרָאַמר    :ַרִבי אֶּ
  ',ִהְתַקְּדִשי ִלי ְבָמנֶּה'

  – ָלּה ִּדיָנרְוָנַתן 
ת שֶּ   .ְוַיְשִלים ,ֲהֵרי זּו ְמקּוּדֶּ

 
  ?ַמאי ַטְעָמא

 
  ,ֵכיָון ַּדֲאַמר ָלּה ָמנֶּה ְוָיַהב ָלּה ִּדיָנר

  ,ָּדֵמי 'ַעל ְמָנת'ְכַמאן ַּדֲאַמר ָלּה 
  :ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאְוָאַמר 

  .ְכאֹוֵמר ֵמַעְכָשיו ָּדֵמי 'ַעל ְמָנת'ָכל ָהאֹוֵמר 
 
  :יִתיֵבימֵ 
ָמֶנה'" י ִלי ב ְ ש ִ   ,'ִהְתַקד ְ

  ,ְוָהָיה מֹוֶנה ְוהֹוֵלךְ 
   – ְוָרָצה ֶאָחד ֵמֶהן ַלֲחזֹור

ָידוֹ  ו ת ב ְ ִדיָנר ָהַאֲחרֹון ָהְרש  ו  ב ְ   "!ֲאִפיל 
 

  ?ָהָכא ְבַמאי ַעְסִקיָנן
  '.ָמנֶּה זּובְ 'ַּדֲאַמר 

 
  '!ה ְסָתםְבָמנֶּ 'ֵריָשא  'ָמנֶּה זּובְ 'ָהא ִמְּדֵסיָפא 

  :ְּדָקא ָתֵני ֵסיָפא
ָמֶנה זו  ' :ָאַמר ָלה  " י ִלי ב ְ ש ִ   ',ִהְתַקד ְ

יָנר ת ,ְוִנְמָצא ָמֶנה ָחֵסר ד ִ ל ְנחש ֶ יָנר ש ֶ    – אֹו ד ִ
ת ש ֶ   .ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ

יָנר ַרע   – ד ִ
ת ש ֶ   !"ְוַיֲחִליף ,ֲהֵרי זו  ְמקו ד ֶ

 
  .ָלא

  ',ָמנֶּה זּובְ 'ֵריָשא ְוֵסיָפא ַּדֲאַמר 
  :ּוְפרּוֵשי ָקא ְמָפֵרש

  – ָרָצה ֶאָחד ֵמֶהן ַלֲחזֹור"
ו   ָידוֹ  ֲאִפיל  ו ת ב ְ יָנר ָהַאֲחרֹון ָהְרש  ד ִ   – ב ַ
  ?ֵכיַצד

 ."'ְבָמנֶּה זּו'ְכגֹון ַּדֲאַמר ָלּה 
 

  :ְוָהֵכי ַנִמי ִמְסַתְבָרא
  ',ְבָמנֶּה ְסָתם'ֵריָשא  ָסְלָקא ַּדְעָתְךְּדִאי 

  ?!ִמיָבְעָיא 'ְבָמנֶּה זּו' ,ָלא ֲהוּו ִקיּדּוֵשי 'ְבָמנֶּה ְסָתם'ַהְשָתא 
 

  .ִאי ִמשּום ָהא ָלא ִאיְרָיא
  :ָתָנא ֵסיָפא ִלְגלּוֵי ֵריָשא

ָלא ֹתאַמר ֵריָשא    ,ֲהוּו ִקיּדּוִשין 'ְבָמנֶּה ְסָתם'ֲאָבל  'ְבָמנֶּה זּו'שֶּ
  ',ְבָמנֶּה ְסָתם'ִמְכַלל ְּדֵריָשא  ',זּוְבָמנֶּה 'ָתָנא ֵסיָפא 

  .ַוֲאִפילּו ָהִכי ָלא ֲהוּו ִקיּדּוִשין
 

  :ֲאַמר ַרב ַאִשי
  .ְּדַדְעָתּה ַאכּוֵליּה ,מֹונֶּה ְוהֹוֵלְך ַשאִני

 
ת"ַהאי  ל ְנחש ֶ יָנר ש ֶ   ?ֵהיִכי ָּדֵמי "ד ִ

 רש"י
 מקודשת מיד - דינר לה ונתן

 מ"וע קידושין לשם ליה דקיבלה
 .תנאו שישלים
 הקידושין שאין - בידו הרשות
 ואת כולו את שתקבל עד חלין

 .מקודשת אמרת
 .אכולה דדעתה - זו במנה
 .מפרש לקמן - רע דינר
 ונמצא - זו במנה דאמר כיצד
 והיינו מקודשת אינה דינר חסר

 לחזור אחד רצה דקאמר
 .בידו הרשות

 .מפרש דפרושי - מסתברא
 ליה תנא - סתם במנה השתא
 שלא זמן כל לחזור דיכולים
 .כולה את קבלה
 דהשתא חסר ונמצא - זו במנה
 דמצי' מיבעי כולה קבלה לא

 .הדרא
 ג"ואע - שאני והולך מונה
 דחזיתיה כיון סתם במנה דאמר
 אבל אכולה דעתה והולך מונה
 דינר אלא לה נתן לא כי

 קידושין לשם ודאי וקבילתיה
 .שישלים מנת ועל קבילתיה

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     21 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמסֶּ
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  !ָהא ָסְבָרה ְוִקְבָלה – ִאי ְּדָיְדָעה ֵביּה

 
  ,ָלא ְצִריָכא

  .ְּדַיֲהֵביּה ִניֲהֵליּה ְבֵליְלָיא
 

  ,ִאי ַנִמי
  .ְּדִאְשַתַכח ֵליּה ֵביֵני זּוֵזי

 
יָנר ַרע"ַהאי    ?ֵהיִכי ָּדֵמי "ד ִ
 

ת – ִאי ְּדָלא ָנֵפיק ל ְנחשֶּ   !ַהְיינּו ִּדיָנר שֶּ
 

  :ַרב ַפָפאֲאַמר 
 .ְּדָנֵפיק ַעל ְיֵדי ַהְּדָחק ְכגֹון
 
 

 רש"י
 ולא - זוזי ביני דאישתכח

 מעורב שהיה מתחילה בו הכירה
 .ביניהם

 ואמאי - נחשת של דינר היינו
 .מקודשת

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     22 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמסֶּ
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 ב-ח, א .22
 

  :ַרב ַנְחָמןָאַמר  ָרָבאָאַמר 
  ',ִהְתַקְּדִשי ִלי ְבָמנֶּה' :ָאַמר ָלּה

יהָ    – ְוֵהִניַח ָלּה ַמְשכֹון ָעלֶּ
ת שֶּ  .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶּ

  .ָמנֶּה ֵאין ָכאן ַמְשכֹון ֵאין ָכאן  ח, בדף 
 

  :ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאֵאיִתיֵביּה 
וֹ " כ  ַמש ְ ה  ב ְ ש ָ תִקיד ְ ש ֶ   "!ן ְמקו ד ֶ
 

  ,ָהָתם ְבַמְשכֹון ַּדֲאֵחִרים
  :ְוִכְדַרִבי ִיְצָחק

  :ַרִבי ִיְצָחקַּדֲאַמר 
קֹונֶּה ַמְשכֹון   ?ִמַנִין ְלַבַעל חֹוב שֶּ

נֱֶּאַמר  ה"שֶּ קָּׁ ְהיֶּה ְצדָּׁ    – )דברים כד( "ו ְלךָּׁ ת ִּ

 ?ְצָדָקה ִמַנִין ,ִאם ֵאינֹו קֹונֶּה
קֹונֶּה ַמְשכֹוןִמָכאן ְלַבַעל חוֹ    .ב שֶּ

 
  .ְבֵני ַרב הּוָנא ַבר ָאִבין ָזבּון ַהִהיא ַאְמָתא ִבְפִריֵטי

יהָ  ,ָלא ֲהוּו ַבֲהַדְייהּו   .אֹוִתיֵבי ַנְסָכא ָעלֶּ
  .ִאַייַקר ַאְמָתא ,ְלסֹוף

  ,ַרִבי ַאִמיָאתּו ְלַקֵמיּה ְּד 
  .ין ָכאןְפִריֵטי ֵאין ָכאן ַנְסָכא אֵ  :ֲאַמר ְלהּו

 
 
 
 

 רש"י
 אינו משכון הלכך - כאן אין מנה
 המשכון שאין כלום( ןכא) שוה
 .מתנה

 בידו שהיה - דאחרים במשכון
 הלכך עליו לו שיש בחוב וקדשה

 קנוי עצמו שהמשכון מקודשת
 .לה

 פרוטות לקבל מנת על - בפריטי
 .נחשת של

 .כסף של חתיכה - נסכא
 עליה שהתנו - כאן אין פריטי
 אין משכון שהוא נסכא הלכך
 שאם לקנות במקומו להיות כאן
 קנוייה היתה ותהפרוט נתנו
 .בכסף נקנה כנעני דעבד להם

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     23 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמסֶּ
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 ח, ב .23
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ָמֶנה' י ִלי ב ְ ש ִ   ',ִהְתַקד ְ

ֹו ַלי ָם ֹו ו ְזַרְקת    ,ְנַטְלת 
  ,אֹו ָלאו ר

ָבר ָהָאֵבד    – אֹו ְלָכל ד ָ
ת ש ֶ   .ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ

 
 ?!ָהא ְשִדיִתיְנהּו ַקֵמיּה ֲהוּו ִקיּדּוִשין

  !ִעיָנאָלא בְ  ,ָשִקיל :ָהא ָקַאְמָרה ֵליּה
 

  :ָלא ִמיָבְעָיא ָקא ֲאַמר
  ,ָלא ִמיָבְעָיא ְשִדיִתיְנהּו ַקֵמיּה ְּדָלא ֲהוּו ִקיּדּוִשין

  ,ֲאָבל ְזַרְקתֹו ַלָים אֹו ָלאּור
  ,ִקּדּוֵשי ַקִּדיש ַנְפָשּה – ֵכיָון ְּדִמיַחְייָבא ְבהּו :ֵאיָמא

יְבְּדֵקיּה ְלַהאי ַגְבָרא ִאי ַרְתָחָנא הּוא אֹו ָלא :ָראבְ סָ  ,ְוָהא ְּדָקא ַעְבָּדא ָהִכי   .אֶּ
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 
 

 רש"י
 לומר בפניו - לים וזרקתו נטלתו
 .רוצה איני
 במקום - קמיה שדיתינהו הא

 קידושין הוו אבוד שאינו
 .בתמיה

 לשלומי - ביה מדאיחייבא
 שהוא ולפי נפשה וקדשה גמרה
 אם זה את לנסות זרקתו שלה
 .רגזן הוא

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     24 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמסֶּ
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 ב ח, .24
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ָמֶנה' י ִלי ב ְ ש ִ   ,'ִהְתַקד ְ
א ו ְלָאִביךָ ' ֵנם ְלַאב ָ    –' ת ְ

ת ש ֶ   .ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
לו ם ִלי' ַקב ְ י ְ ֶ    –' ַעל ְמָנת ש 

ת ש ֶ   .ְמקו ד ֶ
 

  ,ְלהֹוִדיֲעָך ֹכַח ְּדֵריָשא 'ָבאאַ 'ָתָנא 
  .ְלהֹוִדיֲעָך ֹכַח ְּדֵסיָפא 'ָאִביָך'ָתָנא 

  
ָמֶנה"' י ִלי ב ְ ש ִ   'ִהְתַקד ְ
ֵנם ִלְפלֹוִני'    –' ת ְ

ת ש ֶ   .ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
ֵלם ִלי' ַקב ְ י ְ ֶ   –' ַעל ְמָנת ש 

ת ש ֶ   ".ְמקו ד ֶ
 

  :ּוְצִריָכא
  – א ְוָאִביָךְּדִאי ַאְשְמִעיָנן ַאבָ 

ְיַקְבלּום ִלי'ָהָתם הּוא ְּדִכי ָאְמָרה    ,ֲהוּו ִקיּדּוִשין 'ַעל ְמָנת שֶּ
  , ְּדַסְמָכה ַּדְעָתּה ִעיַלְייהּו

  .ָעְבִדין ִלי ְשִליחּוָתִאי :ָסְבָרה
  .ָלא – ֲאָבל ְפלֹוִני

  – ְוִאי ַאְשְמִעיָנן ְפלֹוִני
  ,ָלא ֲהוּו ִקיּדּוֵשי 'ֵנם ִלְפלֹוִניְת 'ָהָכא הּוא ְּדִכי ָאְמָרה 

  .ְּדָלא ִמַקְרָבא ַּדְעָתּה ְלַגֵביּה ְלֵמיְתָבּה ֵליּה ְבַמָתָנה
   – ְּדִמַקְרָבא ַּדְעָתּה ְלַגַבְייהּו ,ֲאָבל ַאָבא ְוָאִביָך

  .ֵאיָמא ְבַמָתָנה ַיֲהִביֵתיּה ִניֲהַלְייהּו
  .ְצִריָכא

 
 

 רש"י
 ומהד ואינו - מקודשת אינה
 לך ואיקדש לפלוני מנה לתן

 ליה קאמרה איהי דהתם
 היא משטה כאן אבל מעיקרא

 .לאחרים מעותיך תן כלומר בו
 על דאף - דרישא כח להודיעך

 וקדשה גמרה לא הוא דאביה גב
 .נפשה

 מקודשת דאמר - דסיפא כח
 .הוא שלה קרוב דלא ג"דאע

 שליחותיה דעביד - עליה סמכה
 שלוחה הוה להו מקבל וכי

 .ומקדשה

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     25 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמסֶּ
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 ח, ב .25
 

  :ַרָבָנן ָתנּו
ָמֶנה' י ִלי ב ְ ש ִ   'ִהְתַקד ְ
י ֶסַלע' ב ֵ ֵנם ַעל ג ַ   –' ת ְ

ת ש ֶ   .ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
ה   ל ָ   – ְוִאם ָהָיה ֶסַלע ש ֶ

ת ש ֶ   .ְמקו ד ֶ
 

  :ַרב ִביִביָבֵעי 
ם ַמהּו ל ְשֵניהֶּ ַלע שֶּ  ?סֶּ

 
  .ֵתיקּו

 
ר"' ִככ ָ י ִלי ב ְ ש ִ   'ִהְתַקד ְ
ֵנהו  ְלֶכֶלב'  –' ת ְ

ת ש ֶ   .ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
ה   ל ָ ֶלב ש ֶ ֶ   – ְוִאם ָהָיה כ 

ת ש ֶ   ".ְמקו ד ֶ
 

  :ַרב ָמִריָבֵעי 
יָה ַמהּו ב ָרץ ַאֲחרֶּ לֶּ   ?כֶּ

  ,ְבַההּוא ֲהָנָאה ְּדָקא ַמְצָלה ַנְפָשּה ִמיֵניּה ָגְמָרה ּוַמְקְנָיא ֵליּה ַנְפָשּה
 ?ְלַאצּוַלן ְת ָרְייָתא ִחיּוֵבי ִמַחְייבַ ִמְּדאוֹ  :ָמֵצי ָאְמָרה ֵליּה ,אֹו ִּדְלָמא

  
  .ֵתיקּו

 רש"י
 - מקודשת שלה סלע היה ואם

 הוא והרי קונה אדם של שחצרו
 .שמקבלתו כמו
 .לנושכה - אחריה רץ

 



ת ִקיּדּוִשין פֶּ  כֶּ ק א' ַמסֶּ     26 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –רֶּ
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 ח, ב .26
 
ר' ִככ ָ י ִלי ב ְ ש ִ   'ִהְתַקד ְ
ֵנהו  ְלָעִני'   –' ת ְ

ת ש ֶ   ,ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
מו ְך ֲעֲלה   ָ ו  ָעִני ַהס    .ֲאִפיל 

 
  ?ַמאי ַטְעָמא

 
  :ָאְמָרה ֵליּה

  ,ִכי ֵהיִכי ִּדְמַחֵייְבָנא ֵביּה ֲאָנא
 .ֵביּה ַאְת  ְת ִכי ִמַחְייבַ הָ 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     27 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמסֶּ
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 ט, א .27
 

  ;חּוְמֵרי ְפַתְכָייָתא^ ַההּוא ַגְבָרא ַּדֲהָוה ָקא ְמַזִבין  ט, אדף 
  ,ֲאַתאי ַהִהיא ִאיְתָתא

  .ַהב ִלי ַחד ׂשֹוָכא :ָאְמָרה ֵליּה
  ?ִאי ָיֲהִביָנא ִליְך ִמיַקְּדַשְת ִלי :ֲאַמר ָלּה

  '.יֲהָבהֲהָבּה מֵ ' :ָאְמָרה ֵליּה
 

  :ַרב ָחָמאֲאַמר 
  .ָלאו ְכלּום הּוא 'ֲהָבּה ֵמיֲהָבה'ָכל 
 

  ;ַההּוא ַגְבָרא ַּדֲהָוה ָקא ָשֵתי ַחְמָרא ַבֲחנּוָתא
  ,ֲאַתאי ַהִהיא ִאיְתָתא

  .ַהב ִלי ַחד ָכָסא :ָאְמָרה ֵליּה
  ?ִאי ָיִהיְבָנא ִליְך ִמיַקְּדַשְת ִלי :ֲאַמר ָלּה
  '.ַאְשקּוֵיי ַאְשְקָיין' :ֵליּה ָאְמָרה

 
  :ַרב ָחָמאֲאַמר 
  .ָלאו ְכלּום הּוא 'ַאְשקּוֵיי ַאְשְקָיין'ָכל 
 

  ;ַההּוא ַגְבָרא ַּדֲהָוה ָקא ְשֵדי ַתְמֵרי ִמִּדְקָלא
  ,ֲאַתאי ַהִהיא ִאיְתָתא

  .ְשֵדי ִלי ַתְרֵתי :ֵליּה הָר ְמ ָא
  ?יְך ִמיַקְּדַשְת ִליִאי ָשִדיָנא לִ  :ֲאַמר ָלּה

  '.ְשֵדי ִמיְשָּדא' :ָאְמָרה ֵליּה
 

  :ַרב ְזִבידֲאַמר 
  .ָלאו ְכלּום הּוא 'ְשֵדי ִמיְשָּדא'ָכל 
 

  :ִאיָבְעָיא ְלהּו
  ?ַמהּו 'ְשֵדי'ּו 'ַאְשֵקי' 'ַהב'
 

  :ָרִביָנאֲאַמר 
ת שֶּ   .ְמקּוּדֶּ

 
  :ֲאַמר ַרב ַסָמא ַבר ַרְקָתא

תָת  שֶּ   .ָגא ְּדַמְלָכא ֵאיָנּה ְמקּוּדֶּ
 

ת שֶּ   ,ְוִהְלְכָתא ֵאיָנּה ְמקּוּדֶּ
  ,ְוִהְלְכָתא ִשיָרֵאי ָלא ְצִריֵכי שּוָמא

רְוִהְלְכָתא כְ  זֶּ   ,ַרִבי ֱאִליעֶּ
 ְוִהְלְכָתא ְכָרָבא ֲאַמר ַרב ַנְחָמן:

 
 

 רש"י
 של שעושין ש"בוטייני - חומרי
 בחוט מהן הרבה וחורזין בדיל
 ענק כמין אותו ועושין אחד

 ויש למכור בצואריהן ונושאין
 זכוכית של והן פתכייתא גורסין
 אותו וקורין םדקי טבעות כמין
 רבותינו ובלשון ש"פוריל

 .אושטנית
 .הענק חוט מלא - שוכא חד

 .שאילה בלשון - לי מיקדשת
 כפלתיה דלא - ושדי אשקי הב

 .לדיבורא
 המלך בכתר - דמלכא תגא
 .נשבע

 לעיל) דאמר - א"כר והלכתא
 לי התקדשי( ח דף/ קידושין/

 זו הרי דינר לה ונתן במנה
 .וישלים מקודשת

 דאמר - נחמן רב ראמ כרבא
/( ח דף/ שם/ )קידושין/ לעיל
 .כאן אין משכון כאן אין מנה
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 ט, א .28
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ָטר  ש ְ יַצד –ב ִ ֵ   ?כ 
ַתב לֹו  ָייר אֹו ַעל ַהֶחֶרסכ ָ רו ָטה ,ַעל ַהנ ְ ְ ֵוה פ  ֹו ש ְ ֵאין ב  י ש ֶ ִ   :ַאף ַעל פ 

ת ִלי' ש ֶ ָך ְמקו ד ֶ ת ְ   ',ב ִ
ָך ְמאֹוֶרֶסת ִלי' ת ְ   ',ב ִ
ו  ' ָך ִלי ְלִאיְנת  ת ְ    –' ב ִ

ת ש ֶ   .ֲהֵרי זו  ְמקו ד ֶ
 

ל ַרִביַמְתִקיף ָלּה  מֶּ   :ֵזיָרא ַבר מֶּ
  !ָרא ִלְשָטר ְזִביֵניָהא ָלא ָּדֵמי ַהאי ְשטָ 
  ',ָׂשִדי ְמכּוָרה ְלָך'ָהָתם מֹוֵכר כֹוֵתב לֹו 

ת ִלי'ָהָכא ַבַעל כֹוֵתב  שֶּ   '!ִבְתָך ְמקּוּדֶּ
 

  :ָרָבאֲאַמר 
  ,ָהָתם ֵמִעְנָייָנא ִּדְקָרא
  :ְוָהָכא ֵמִעְנָייָנא ִּדְקָרא

תוֹ " :ָהָתם ְכִתיב ז ָּׁ ר ֵמֲאחו  כַּ   ,מֹוֵכר ָתָלה ַרְחָמָנאבְ  – )ויקרא כה( "ו מָּׁ

ח" :ָהָכא ְכִתיב ק ַּ י יִּ   .ְבַבַעל ָתָלה ַרְחָמָנא – )דברים כב( "כ ִּ
 

ְקנו  "ָהָתם ַנִמי ְכִתיב  ף יִּ סֶּ כ ֶּ ַּ דֹות ב    ?!)ירמיהו לב( "ש ָּׁ

 
 '.נּוָק יִ 'ָקֵרי ֵביּה 

  
  ',נּוָק יִ 'ַמאי ַטְעָמא ָקִרית ֵביּה 

ר"ִמשּום ִּדְכִתיב  כַּ   ?"ו מָּׁ
  ',חַ ִק ִכי יַ 'ָהִכי ַנִמי ָקֵרי ֵביּה 

ה"ִּדְכִתיב  ז ֶּ יׁש הַּ אִּ י לָּׁ ת ִּ תַּ י נָּׁ ת ִּ ת ב ִּ   !)דברים כב( "אֶּ

 
ָלא ֲאַמר    :ָרָבאאֶּ

  .ִהְלְכָתא ִניְנהּו ְוַאְסְמִכיְנהּו ַרָבָנן ַאְקָרֵאי
 

  :ְוִאיָבִעית ֵאיָמא

מ ִּ " :ָהָתם ַנִמי ְכִתיב ר הַּ ת ֵספֶּ ח אֶּ ק ַּ אֶּ הוָּׁ   .)ירמיהו לב( "ְקנָּׁ

 
  :ַרב ַנְחָמןָאַמר  ָרָבאְוָאַמר 

ס רֶּ   ,ָכַתב לֹו ַעל ַהְנָייר אֹו ַעל ַהחֶּ
ֵאין בֹו ְשֵוה ְפרּוָטה   :ַאף ַעל ִפי שֶּ

ת ִלי' שֶּ   ',ִבְתָך ְמקּוּדֶּ
ת ִלי' סֶּ   ',ִבְתָך ְמאֹורֶּ
  ',ִבְתָך ִלי ְלִאיְנתּו'

  – ין ַעל ְיֵדי ַעְצָמּהֵבין ַעל ְיֵדי ָאִביָה בֵ 
ת ִמַּדְעתוֹ  שֶּ ֹּלא ָבְגָרה ,ְמקּוּדֶּ   .ְוהּוא שֶּ

ס רֶּ   ,ָכַתב ָלּה ַעל ַהְנָייר אֹו ַעל ַהחֶּ
ֵאין בֹו ְשֵוה ְפרּוָטה   :ַאף ַעל ִפי שֶּ

ת ִלי' שֶּ   ',ֲהֵרי ַאְת ְמקּוּדֶּ
  ',ֲהֵרי ַאְת ִלי ְלִאיְנתּו'
ת' סֶּ    –' ִלי ֲהֵרי ַאְת ְמאֹורֶּ

ת שֶּ   ,ֵבין ַעל ְיֵדי ָאִביָה ֵבין ַעל ְיֵדי ַעְצָמּה ִמַּדְעָתּה ,ְמקּוּדֶּ
ָבְגָרה   .ְוהּוא שֶּ

 

 רש"י
 ברשות והיא - לי מקודשת בתך
 .בגרה שלא כגון לקדשה אביה

 האי דכי ומנלן - זביני לשטר
 .שטרא הוי גוונא
 יקנו ביה קרית טעמא מאי

 בתמיה - ומכר דכתיב משום
 דאבי ונימא יקח כי ביה קרי

 מקיחה שיהא רקאמ הנערה
 בתי את דכתיב ומשום לבעל
 .נתתי

 .מסיני למשה - נינהו הלכתא
 כתיב זביני שטר גבי - נמי התם
 אלמא המקנה ספר את ואקח
 דכתיב ללוקח נתנו המוכר
 וירמיהו ואתן כתיב ולא ואקח
 מיד השדה את קונה היה

 שדי כותב מוכר אלמא חנמאל
 אבל לוקח ביד ונותן לך מכורה
 .כתיב יקח כי הכא

 היא שקבלתה - עצמה י"ע בין
 .אב של מדעתו

 לקבל לו אמרה שהיא - מדעתה
 והוא דידה דעתה דבעינן והא

 .שבגרה
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 ט, ב –ט, א  .29
 

ן ָלִקיש ַרִביָבֵעי    :ִשְמעוֹן בֶּ
ֹּלא ִלְשָמּה ַמהּו ְכָתבֹו שֶּ   ?ְשַטר ֵאירּוִסין שֶּ

  – ֲהָויֹות ִליִציאֹות ַמְקִשיַנן
  ,ְיִציָאה ָבֵעיַנן ִלְשָמּה ַאף ֲהָוָייה ָבֵעיַנן ִלְשָמּה^ַמה   ט, בדף 

  – אֹו ִּדְלָמא ֲהָויֹות ַלֲהָדֵדי ַמְקִשיַנן
ף ָלא ָבֵעיַנן ִלְשָמּה סֶּ   ?ַאף ֲהָוָייה ִּדְשָטר ָלא ָבֵעיַנן ִלְשָמּה ,ַמה ֲהָוָייה ְּדכֶּ

 
  :ּהָבַתר ְּדַבְעָיא ָהָדר ַפְשטָ 
  ,ֲהָוָייה ִליִציָאה ַמְקִשיַנן

ה" :ַּדֲאַמר ְקָרא ְיתָּׁ ה ְוהָּׁ ְצאָּׁ  : )דברים כד(" ְויָּׁ
 
 

 רש"י
 אשה לשם שנכתב - לשמה שלא
 .ונמלך אחרת
 דכתיב - לשמה בעינן יציאה

 .לשמה לה וכתב( כד דברים)
 שתהא בעינן לא דכסף הוייה
 הדינר צורת שתהא - לשמה
 .לשמה טבועה

 והיתה ויצאה - פשטה הדר
 קונה שהשטר עיקר שהרי
 .למדנו מכאן באשה
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 ט, ב .31
 

  :ִאיְתַמר
ֹּלא ִמַּדְעָתּה   :ְכָתבֹו ִלְשָמּה ְושֶּ

ת :ָאְמֵרי ָרִביָנאוְ  ָרָבא שֶּ   ,ְמקּוּדֶּ
ת :ָאְמֵרי ַרב ְשַרְבָיאוְ  ַרב ַפָפא שֶּ   .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶּ

 
  :ַרב ַפָפאֲאַמר 

  .ְוֵאיָמא ַטְעָמא ִּדיִדי ,ֵאיָמא ַטְעָמא ִּדיְדהּו
  :ֵאיָמא ַטְעָמא ִּדיְדהּו

ה"ִּדְכִתיב  ְיתָּׁ ה ְוהָּׁ ְצאָּׁ   :ַמִקיש ֲהָוָייה ִליִציָאה –" ְויָּׁ
ֹּלא ִמַּדְעָתּה   ,ַמה ְיִציָאה ִלְשָמּה ְושֶּ
ֹּלא ִמ    .ַּדְעָתּהַאף ֲהָוָייה ַנִמי ִלְשָמּה ְושֶּ

 :ְוֵאיָמא ַטְעָמא ִּדיִדי

ה" ְיתָּׁ ה ְוהָּׁ ְצאָּׁ   :ַמִקיש ֲהָוָייה ִליִציָאה –" ְויָּׁ
  ,ַמה ְיִציָאה ָבֵעיַנן ַּדַעת ַמְקנֶּה
  .ַאף ֲהָוָייה ָבֵעיַנן ַּדַעת ַמְקנֶּה

 
  :ֵמיִתיֵבי

ַעת ש ְ " א ִמד ַ ו ִאין ֶאל ָ ָטֵרי ֵאירו ִסין ְוִנש   ֹוְתִבין ש ְ   ".ֵניֶהןֵאין כ 
  ?ְשָטֵרי ֵאירּוִסין ְוִנשּוִאין ַמָמש ,ַמאי ָלאו

 
  ,ֹלא

  .ְשָטֵרי ְפִסיָקָתא
  .ַרבְוִכְדַרב ִגיַּדל ָאַמר 

  :ַרבָאַמר  ַרב ִגיֵּדלְּדָאַמר 
  '?ַכָמה ַאָתה נֹוֵתן ְלִבְנָך'
  ',ָכְך ְוַכְך'
  ?'ְלִבְתָך'
  ',ָכְך ְוָכְך'

  .ָקנּו  – ְּדשּוָעְמדּו ְוִק 
 .ָבִרים ַהִנְקִנים ַבֲאִמיָרהֵהן ֵהן ַהְּד 

 
 
 

 רש"י
 הכתיבה קודם - מדעתה שלא
 הודיעה כ"ואח בה נמלך לא

 והוא קאי ובגדולה וקבלתה
 ושלא לשמה ונערה בקטנה הדין
 .אביה מדעת

 שהרי - מדעתה שלא יציאה מה
 .מתגרשת היא כרחה על

 שהקנה בעל היינו - מקנה דעת
 ופוטרה לעצמה זה בגט האות
 מדעתו שיכתוב ובעינן ממנו
 .לה וכתב דכתיב

 דהיינו - מקנה דעת כאן אף
 .לבעל שנקנית האשה

 - ממש אירוסין שטרי לאו מאי
 .לי מקודשת בתך כגון

 התנאים - פסיקתא שטרי
 זה שפוסקין וממון שביניהם

 .לזה
 שהקידושין קנין בלא - באמירה

 הנאה דבההיא הדבר גמר הן
 גמרי אהדדי מתחתני קאד

 קאמר התנאים ובאותן ומקני
 לכתוב רשאין אין שהעדים
 מדעתם אלא שטר עליהם
 פה על כמלוה שתהא להו דניחא
 .בשטר כמלוה ולא
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 י, א – , בט .31
 
 ".ו ְבִביָאה"
 

  ?ְמָנא ָלן
 

  :יוָֹחָנן ָאַמר ַרִבי ַאָבהּו ַרִביֲאַמר 

ל" :ַּדֲאַמר ְקָרא עַּ ַּ ת ב  עו לַּ     – )דברים כב( "ב ְ
ַנֲעָׂשה ָלּה ַבַעל ַעל ְיֵדי ְבעִ    .יָלהְמַלֵמד שֶּ

 
  ,ַאָבהּו ַרִבילְ  ֵזיָרא ַרִבי ָאַמר ֵליּה
  :ַרִבי יוָֹחָנןלְ  ֵריש ָלִקישְוַאְמֵרי ָלּה 

ָשָנה ַרִבי   :ְכעּוָרה זּו שֶּ
ה  "" לָּׁ ִביָאה)דברים כד(  –" ו ְבעָּׁ ְקֵנית ב ְ נ ִ ֶ ד ש  ֵ   "?!ְמַלמ 
  

  ,ִאי ֵמָהָתם
  .ר ָבִעילַעד ִּדְמַקֵּדש ְוָהַד  :ֲהָוה ֲאִמיָנא
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 
ל ַרִביַמְתִקיף ָלּה  מֶּ   :ַאָבא ַבר מֶּ

  ,ַנֲעָרה ַהְמאֹוָרָסה ַּדֲאַמר ַרְחָמָנא ִבְסִקיָלה ,ִאם ֵכן
  ?ֵהיִכי ַמְשַכַחְת ָלּה

  !ְבעּוָלה ִהיא – ִאי ְּדַאְקִּדיש ְוָהַדר ָבִעיל
  !ו ְכלּום הּואָלא – ִאי ְּדַאְקִּדיש ְוָלא ָבִעיל

 
  :ַאְמרּוָה ַרָבָנן ַקֵמיּה ְּדַאַבֵיי

ֹּלא ְכַדְרָכּה יָה ָארּוס שֶּ ָבא ָעלֶּ   .ַמְשַכַחְת ָלּה ְכגֹון שֶּ
 

  :ַאַבֵיי ָאַמר ֵליּה
ָלא ְבַאֵחר   ,ַעד ָכאן ָלא ְפִליֵגי ַרִבי ְוַרָבָנן אֶּ

ֹּלא ְכַדְרָכּה ֲעָׂשָאּה ְבעּוָלהִּדְבֵרי ַהֹכל ִאם ָבא  ,ֲאָבל ַבַעל יָה שֶּ   .ָעלֶּ
 

  ?ַמאי ִהיא
  :ְּדַתְנָיא

או  ָעֶליָה " ָרהב ָ תו ָלה ֲעש ָ ים ַוֲעַדִיין ִהיא ב ְ ְסִקיָלה – ֲאָנש ִ ן ב ִ ו ל ָ   .כ 
י ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ֶחֶנק ,אֹוֵמר ֲאִני ן ב ְ ְסִקיָלה ְוכו ל ָ ֹון ב ִ   ".ָהִראש 
 

  :ַבר ִיְצָחק ַרב ַנְחָמןֲאַמר 
ִקְּדָשּה ִבְשָטר   ;ַמְשַכַחְת ָלּה ְכגֹון שֶּ

  .הֹוִאיל ְוגֹוֵמר ּומֹוִציא גֹוֵמר ּוַמְכִניס
 
  ,יֹוָחָנן ַרִביוְ 

ה  "ַהאי  לָּׁ   ?ַמאי ָעֵביד ֵליּה "ו ְבעָּׁ
 

  .ֵנית ְבִביָאהְוֵאין ָאָמה ָהִעְבִרָיה ִנְק  ,זּו ִנְקֵנית ְבִביָאה :ַההּוא ִמיָבֵעי ֵליּה
רֵתיֵתי בְ  :ֲאִמיָנא ָסְלָקא ַּדְעָתְך   – ִמְיָבָמה ַקל ָוחֹומֶּ

ף ִנְקֵנית ְבִביָאה סֶּ ֵאין ִנְקֵנית ְבכֶּ   ,ּוַמה ְיָבָמה שֶּ
ִנְקֵנית ְבִביָאה ף ֵאינֹו ִּדין שֶּ סֶּ ִנְקֵנית ְבכֶּ   ?!זּו שֶּ

 
ת דֶּ ֵכן ְזקּוָקה ְועֹומֶּ  !ַמה ִליָבָמה שֶּ

  

ח לוֹ "הֹוִאיל ְוָכַתב  :ָסְלָקא ַּדְעָתְך ֲאִמיָנא ק ַּ ת יִּ רֶּ חֶּ ם אַּ   – )שמות כא( "אִּ
ת רֶּ   ;ִהִקיָשּה ַהָכתּוב ְלַאחֶּ

 רש"י
 ימצא כי - בעל בעולת קרא אמר
 .בעל בעולת אשה עם שוכב איש

 אינה וכי בתמיה - זו כעורה
 מחזר שאתה עליך מקובלת
 .ראח ממקום ללמדה

 בעיל והדר בכסף - דמקדש עד
 כסף דהיינו יקח כי כדכתיב
 .ובעלה והדר

 דבעינן קרא קאמר דהכי - כ"א
 לא ביאה ובלאו וביאה כסף

 .מקדשה
 - 'כו דבסקילה מאורסה נערה
 קידושין הוו יקח כי כ"ע הלכך
 קידושין הוו ובעלה לעצמן
 ומשכחת כסף בלא לעצמן
 בלא כסף בקידושי סקילה
 .ביאה

 בבתולה וסקילה - היא בעולה
 יהיה כי( כב דברים) כתיבא
' וגו לאיש מאורשה בתולה נערה

:( מח דף כתובות) ודרשינן
 שהבעולה בעולה ולא בתולה
 .איש אשת כשאר בחנק
 דאיתקוש - כדרכה שלא

 ויקרא) דכתיב להדדי משכבות
 משכבות שתי אשה משכבי( כ

 ובעלה יקח כי בה וקרינא
 .היא בתולה ואכתי

 הכי לאוקמי ליכא - בייא ל"א
 כדרכה שלא ארוס עליה בא דאי
 כאן דעד בסקילה הויא לא תו
 גבי דרבי עליה רבנן פליגי לא
 כדרכה שלא עשרה עליה באו

 באחר אלא בסקילה כולן ואמרו
 עושה בעלה אבל בעלה שאינו
 כדרכה בשלא בעולה אותה
 בעל מבעולת לה דילפינן
 .כדלקמן

 ולןכ שבאו - בתולה היא ועדיין
 .כדרכה שלא עליה

 יליף לקמן - בסקילה הראשון
 .בשמעתין טעמא

 .דבסקילה - לה משכחת
 לא וההיא - בשטר שקידשה

 .ביאה בעיא
 גומר ומוציא וגומר דהואיל
 אם הלכך ביאה בלא - ומכניס

 לגבי אמינא הוה יוחנן' דר לאו
 אבל ובעיל דמקדש עד כסף

 בעל מבעולת לן דנפקא השתא
 כ"ע מיקדשה לחודה דבבעילה

 קיחה קיחה דיליף יקח כי
 לחודה דבכסף אגמריה
 ובעיל דמקדש עד דאי מיקדשה

 .אהני מאי כסף
 .אשתו - לאחרת
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ת ִמיַקְנָיא ְבִביָאה רֶּ   ,ַמה ַאחֶּ
  .ַאף ָאָמה ָהִעְבִרָיה ִמיַקְנָיא ְבִביָאה

  .ָקא ַמְשַמע ָלן
 

  ,ְוַרִבי
  ?ַהאי ְסָבָרא ְמָנא ֵליּה

 
 '.ּוָבַעל'ִאם ֵכן ִלְכתֹוב ַרְחָמָנא 

ה  "ַמאי  לָּׁ   ?"ו ְבעָּׁ
  .ְשַמע ִמיַנּה ַתְרֵתי

 
  ,ּוְלָרָבא

ה  "ַבר ֲאִהיָנא ַאְסְבָרּה ִלי  :ַּדֲאַמר לָּׁ ה ו ְבעָּׁ ָּׁ ׁש  יׁש אִּ ח אִּ ק ַּ י יִּ    – )דברים כד( "כ ִּ
  ,ִקיּדּוִשין ַהְמסּוִרין ְלִביָאה ֲהוּו ִקיּדּוִשין

ֵאין ְמסּוִרין ְלִביָאה ֹלא ֲהוּו ִקיּדּוִשין   ,ִקיּדּוִשין שֶּ
  ?ַמאי ִאיָכא ְלֵמיַמר

   
  '.אֹו ְבָעָלּה' :ִנְכתֹוב ְקָרא ,ִאם ֵכן

ה  "ַמאי  לָּׁ   ?"ו ְבעָּׁ
  .ְשַמע ִמיַנּה כּוְלהּו

 
  ,ְוַרִבי

ל"ַהאי  עַּ ַּ ת ב  עו לַּ   ?ַמאי ָעֵביד ֵליּה "ב ְ
 

   – י ֵליּהַהאי ִמיָבעֵ 
ֹּלא ְכַדְרָכּה ה אֹוָתּה ְבעּוָלה שֶּ   ,ַבַעל עֹוׂשֶּ

ֹּלא ְכַדְרָכּה ה אֹוָתּה ְבעּוָלה שֶּ   .ְוֵאין ַאֵחר עֹוׂשֶּ
 

  ?!ּוִמי ִאית ֵליּה ְלַרִבי ַהאי ְסָבָרא
  :ְוָהַתְנָיא

או  ָעֶליָה " ָרהב ָ תו ָלה ֲעש ָ ים ַוֲעַדִיין ִהיא ב ְ    – ֲאָנש ִ
ו   ְסִקיָלהכ  ם ב ִ   .ל ָ

י  ב ִ   :אֹוֵמררַׁ
ֶחֶנק ,אֹוֵמר ֲאִני ם ב ְ ְסִקיָלה ְוכו ל ָ ֹון ב ִ  ".ָהִראש 

 
  :ַרִבי ֵזיָראָאַמר   י, אדף 

ה ַרִבי ְלִעְנַין ְקָנס   .ְּדכּוְלהּו ְמַשְלֵמי ,מֹודֶּ
 

  ?ַמאי ְשָנא ִמְקָטָלא
 

  :ַשאִני ָהָתם ַּדֲאַמר ְקָרא

יׁש " אִּ וֹ  ו ֵמת הָּׁ ד  ה  ְלבַּ ָּׁ מ  ב עִּ כַּ ר ׁשָּׁ   ."ֲאׁשֶּ
 

  ,ְוַרָבָנן

וֹ "ַהאי  ד    ?ַמאי ָעְבֵדי ֵליּה "ְלבַּ
 

  א:ִמיָבֵעי ְלהּו ְלִכְדַתְניָ 

ם"" ֵניהֶּ ם ׁשְ ֶאָחד – "ו ֵמתו  ג ַּ ִוין כ ְ ְהיו  ש ָ י ִ ֶ ְבֵרי  ,ַעד ש  יד ִ ב ִ ְעָיא רַׁ   .אֹוש ַׁ

י יֹוָנָתן ב ִ ר" :אֹוֵמר רַׁ יׁש ֲאׁשֶּ אִּ וֹ  ו ֵמת הָּׁ ד  ה  ְלבַּ ָּׁ מ  ב עִּ כַּ   .""ׁשָּׁ
 

  ,ְוַרִבי יֹוָחָנן
  ?ַהאי ְסָבָרא ְמָנא ֵליּה

 

 רש"י
 אלא אשמעינן דלא - כ"א

 מאי ובעל לכתוב ביאה קידושי
 .העבריה אמה ולא זו ובעלה
 גבי שני' בפ לקמן - דאמר ולרבא
 סתם אחיות משתי אחת מקדש

 ואין הואיל קידושין הוו לא
 איזו ידוע שאינו לביאה ראויין
 שהיא אשתו אחות ואיזו אשתו
 אהינא בר רבא ואמר בכרת

 בר ששמו אחד חכם לי אסברה
 מן זה טעם לימדני אהינא
 קיחת ובעלה יקח כי המקרא

 הוא לבעילה הראויה כסף
 הא ליה מנא קיחה דהויא
 ולמעוטי לכדרבי ליה' דדרשי
 .אמה

 ולמעוטי ביאה דלקידושי - כ"א
 לכתוב מינה יליף לא ותו אמה
 .בעלה או

 נמי דקאי משמע - ובעלה מאי
 .אהינא דבר הך למילף אקיחה

 עושה אחר דאין - סברא האי
 .כדרכה שלא בעולה אותה
 דלענין ג"אע - קנס לענין מודה
 כבתולה לה חשיב לא קטלא
 ארוסה בשאינה קנס לענין
 .משלמי דכולהו מודה
 דהא ואה יתירא קרא - לבדו
 לא ולנערה( כב דברים) כתיב
 .דבר תעשה

 עונשין בני - שוים שניהם
 .הקטנה על הבא גדול למעוטי

 אותה עושה דבעל - סברא האי
 .מנלן' כו כדרכה שלא בעולה
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  '.ְבעּוַלת ִאיש' :ִנְכתֹוב ְקָרא ,ִאם ֵכן

ל"ַמאי  עַּ ַּ ת ב  עו לַּ  ?"ב ְ
 .ְשַמע ִמיַנּה  ַתְרֵתי
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 י, א .32
 

  :ִאיָבְעָיא ְלהּו
  ?הְתִחיַלת ִביָאה קֹוָנה אֹו סֹוף ִביָאה קֹונָ 

 
  :ָנְפָקא ִמיַנּה

ֱעָרה ָבּה הֶּ   .ּוָפְשָטה ָיָדּה ְוִקְבָלה ִקּדּוִשין ֵמַאַחר ,ְכגֹון שֶּ
 

  ,ִאי ַנִמי
  .ְּדָקא ָקֵני ְבתּוָלה ְבִביָאה ,ְלֹכֵהן ָגדֹול

 
  ?ַמאי
 

  :ָרָבאִמְשֵמיּה ְּד  ֲאֵמיַמרֲאַמר 
 ה:ַּדְעתֹו ַעל ְגַמר ִביָא ָכל ַהבֹוֵעל

 
 
 
 

 רש"י
 .באירוסין - קונה ביאה תחילת

 מותר אם - גדול לכהן נמי אי
 תחילת אמרת אי בביאה לקדש
 סוף ואם מותר קונה ביאה

 בעולה נמצאת קונה יאהב
 לשם שלא העראה משעת
 דכתיב ליה ואסירה קדושין

 .יקח מעמיו בתולה( כא ויקרא)
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 יא, א – י, א .33
 

  :ִאיָבְעָיא ְלהּו
  ?ִביָאה ִנשּוִאין עֹוָׂשה אֹו ֵאירּוִסין עֹוָׂשה

 
  :ָנְפָקא ִמיַנּה
  ,ְליֹוְרָשּה

  ,ְוִליַטֵמא ָלּה
יהָ    .ּוְלָהֵפר ְנָדרֶּ

 
יהָ  – ִנשּוִאין עֹוָׂשה ְת ִאי ַאְמַר    ,יֹוְרָשּה ּוִמיַטֵמא ָלּה ּוֵמיֵפר ְנָדרֶּ

יהָ  – רּוִסין עֹוָׂשהְוִאי ַאְמַרְת ֵאי   .ֵאינֹו יֹוְרָשּה ְוֵאינֹו ִמיַטֵמא ָלּה ְוֵאינֹו ֵמיֵפר ְנָדרֶּ
 

  ?ַמאי
 

  :ַאַבֵייֲאַמר 
  :ָתא ְשַמע

ָטר ו ְבִביָאה" ש ְ ֶכֶסף ב ִ יָה ב ְ ו ש ֶ ִקד  ֹו ב ְ ִבת  אי ב ְ   ,ָהַאב ַזכ ַ
ְמִציָאָתה  ו ְבמַ  אי ב ִ ה ָיֶדיָה ו ַבֲהָפַרת ְנָדֶריהָ ְוַזכ ַ   ,ֲעש ֵ

ה   ָ יט  ל ֶאת ג ִ   ,ו ְמַקב ֵ
ַחי ֶיהָ  ירֹות ב ְ ֵ   .ְוֵאינֹו אֹוֵכל פ 

את ֵ   – ִניש  
ַחי ֶיהָ  ירֹות ב ְ ֵ אֹוֵכל פ  ַעל ש ֶ   ".ָיֵתר ָעָליו ַהב ַ

 
יָאה"ָקָתֵני  את"ְוָקָתֵני  "ב ִ ֵ   "!ִניש  

 
  .ִכי ָקָתֵני ִניֵשאת ַאְשָאָרא

 
  :ָרָבאֲאַמר 

  :ָתא ְשַמע
ִביָאה" ת ב ְ ש ֶ ִנים ְויֹום ֶאָחד ִמְתַקד ֶ לֹש  ש ָ ת ש ָ   ,ב ַ

א ָעֶליָה ָיָבם ְקָנָאה     ,ְוִאם ב ָ
ת ִאיש   ו ם ֵאש ֶ   ,ְוַחי ָיִבין ָעֶליָה ִמש  

ֹוֲעָלה    י, בדף  ָאה ֶאת ב  ֶעְליֹון^ ו ְמַטמ ְ ֹון כ ְ ְחת  ַ ב ת  כ ַ א ִמש ְ ֵ   ,ְלַטמ 
ְתרו ָמהוְ  את ְלֹכֵהן אֹוֶכֶלת ב ִ ֵ   ,ִאם ִניש  

טו ָרה ֹוָרה מו ָמִתין ַעל ָיָדה  ְוִהיא פ ְ ת  ב ַ ל ֲעָריֹות ש ֶ א ָעֶליָה ֶאָחד ִמכ ָ   ,ְוִאם ב ָ
ה הו נ ָ ְסָלה  ִמן ַהכ ְ ָ סו ִלין פ  א ָעֶליָה ֶאָחד ִמן ַהפ ְ   ".ְוִאם ב ָ

 
יָאה"ָקָתֵני  את"ְוָקָתֵני  "ב ִ ֵ   !"ִניש  

 
  :ָהִכי ָקָאַמר

לֶּת ִבְתרּוָמה – ִאי ָהֵני ִנשּוִאין ְּדֹכֵהן ִניְנהּו   .אֹוכֶּ
 

  :ָתא ְשַמע
ַלח " גו ְכָבר ש ָ ג ב ַׁ ן ב ַׁ יָרהֵאֶצל  יֹוָחָנן ב ֶ תֵּ ן ב ְ י ְיהו ָדה ב ֶ ב ִ   :ִלְנִציִבין רַׁ

ה אֹוֵמר ָ ַאת  י ָעֶליָך ש ֶ ַמְעת ִ ָרֵאל אוֹ  :ש ָ ת ִיש ְ ְתרו ָמהֲארו ָסה ב ַ   .ֶכֶלת ב ִ
ַלח לוֹ  ן :ש ָ ֵ ה אֹוֵמר כ  ָ ה ִאי ַאת  ָ   ?!ְוַאת 

ֹוָרה ַחְדֵרי ת  ִקי ב ְ ה ב ָ ָ ַאת  ָך ש ֶ   ,מו ְחְזַקִני ב ְ
ה יֹוֵדעַ  ָ ַקל ָוחֹוֶמר ִאי ַאת    ?ִלְדרֹוש  ב ְ

ְתרו ָמה יָאָתה  ַמֲאִכיָלָתה  ב ִ ֵאין ב ִ ַנֲעִנית ש ֶ ְפָחה כ ְ   ,ו ַמה ש  ִ

 רש"י
 - 'כו עושה אירוסין ביאה

 הך הויא מי בביאה המקדש
 אלא אינה או כנשואין ביאה
 .אירוסין כשאר
 יבמות) ל"דקי - 'כו יורשה ואינו
 אונן לא ארוסה אשתו:( כט דף
 אינו מתה לה מיטמא ולא

 בלא נדריה מיפר ואינו יורשה
 .אביה

 גירשה אם - גיטה את ומקבל
 בעודה האירוסין מן בעלה
 .נערה

 לה הנופלים מנכסים - פירות
 .אמה אבי מבית
 תני והדר ביאה קידושי - קתני
 נישואין לאו ביאה אלמא נשאת
 .עבדי

 אכסף - אשארא נשאת קתני כי
 אבל נשואין עושין דאין ושטר
 דנשואין לך אימא עולםל ביאה
 .עושה

 האב מדעת - בביאה מתקדשת
 אצבע כנותן מכאן פחות אבל
 .ביאה ואינה בעין

 להוציאה רוצה ואם - קנאה
 .בגט מוציאה
 איש אשת משום עליה וחייבין

 .קדושין אביה בה קיבל אם -
 כשהיא - בועלה את ומטמאה

 כדכתיב ימים שבעת נדה
 .עליו נדתה ותהי( טו ויקרא)

 - כעליון תחתון משכב אלטמ
 ומשכב מושב בועלה שעושה
 להיות לא אבל מצעות עשר' אפי
 וכלים אדם לטמא הטומאה אב

 אלא עצמה נדה של כמשכבה
 כעליונו ומשקין אוכלין לטמא
 נדה' במס לה מפרש וכן זב של
 שלש מבת פחותה אבל:( לב דף)

 בועלה את מטמאה אינה שנים
 .בעלמא כנוגע ערב טומאת אלא

 שנכנסה ד"קס - לכהן שאתני
 אוכלת לנישואין לחופה

' ג מבת פחותה אבל בתרומה
 מאכילתה חופתה אין שנים
 .ביאה ביאתה ואין הואיל

 בת שאינה לפי - פטורה והיא
 .עונשין

 מתקדשת האי - נישואין הני אי
 לכהן אי ברישא דתנא בביאה

 .בתרומה אוכלת הוי
 אם - מאכילתה ביאתה שאין
 בכסף קנאה לאו כהן עליה בא

 כספו קנין דבעינן אוכלת אינה
 בה תפסי לא נמי וקדושין
 בביאתה לו מקודשת שתהא
 הדומה עם כחמור היא שהרי
 .לחמור
 דכתיב - מאכילתה כספה

 יאכל הוא כספו קנין( כב ויקרא)
 .בו
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ה   ָ ְספ  ַ ְתרו ָמה כ    .ַמֲאִכיָלָתה  ב ִ
ְתרו ָמה ,זו   יָאָתה  ַמֲאִכיָלָתה  ב ִ ב ִ   ,ש ֶ

ְתרו ָמה ה  ַמֲאִכיָלָתה  ב ִ ָ ְספ  ַ כ  ין ש ֶ   ?!ֵאינֹו ד ִ
ֲהֵרי ָאְמרו  ֲחָכִמים ה ש ֶ ש ֶ   :ֲאָבל ָמה ֶאע 

ֵנס ַלחו פ ָ  כ ָ ת ִ ְתרו ָמה ַעד ש ֶ ָרֵאל אֹוֶכֶלת ב ִ ת ִיש ְ   ".הֵאין ֲארו ָסה ב ַ
 

  ?ֵהיִכי ָּדֵמי
ַעל ְיֵדי חּוָפה ף שֶּ סֶּ ַעל ְיֵדי חּוָפה ְוכֶּ   – ִאי ְבִביָאה שֶּ

  !ְבַתְרַוְייהּו ֵמיַכל ָאְכָלה
ֹּלא ַעל ְיֵדי חּוָפה ף שֶּ סֶּ ַעל ְיֵדי חּוָפה ְוכֶּ ָלא ְבִביָאה שֶּ    – ְואֶּ

  !ָהָכא ַתְרֵתי ְוָהָכא ֲחָדא
ָלא ָלאו   ,אֶּ
ֹּלא ַעל ְיֵדי חּוָפהְבִביָאה  ף שֶּ סֶּ ֹּלא ַעל ְיֵדי חּוָפה ְוכֶּ   .שֶּ

  ,ִאי ַאְמַרְת ִבְשָלָמא ִנשּוִאין עֹוָׂשה
ף סֶּ   .ִמשּום ָהִכי ְפִשיָטא ֵליּה ְּדַאִליָמא ָלּה ִביָאה ִמכֶּ

ָלא ִאי ַאְמַרְת ִקּדּוִשין עֹוָׂשה   ,אֶּ
  ?ּה ּוַמאי ְשָנא ָהָכא ִּדְמַסְפָקא ֵליּהַמאי ְשָנא ָהָכא ִּדְפִשיָטא ֵלי

 
  :ַרב ַנְחָמן ַבר ִיְצָחקֲאַמר 

ֹּלא  ף שֶּ סֶּ ַעל ְיֵדי חּוָפה ְוכֶּ   .חּוָפה ַעל ְיֵדיְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלְך ְבִביָאה שֶּ
  ?ּוְדָקַאְמַרְת ָהָכא ַתְרֵתי ְוָהָכא ֲחָדא

ר ִמיָהא ִאיֵתיּה   ,ַקל ָוחֹומֶּ
  :ַלח ֵליּהְוָהֵכי שָ 

ֵאין ִביָאָתּה ַמֲאִכיָלָתּה ִבְתרּוָמה ֲאִפילּו ַעל ְיֵדי חּוָפה  ,ּוַמה ִשְפָחה ְכַנֲעִנית  שֶּ
  .ַכְסָפּה ַמֲאִכיָלָתּה ְבֹלא חּוָפה

ִביָאָתּה ַמֲאִכיָלָתּה ִבְתרּוָמה ַעל ְיֵדי חּוָפה ,זּו   ,שֶּ
ַכְסָפּה ַמֲאכִ    ?!יָלָתּה ִבְתרּוָמה ְבֹלא חּוָפהֵאינֹו ִּדין שֶּ

ֲהֵרי ָאְמרּו ֲחָכִמים ה שֶּ ֱעׂשֶּ   :ֲאָבל ָמה אֶּ
ִתָכֵנס ַלחּוָפה ת ִבְתרּוָמה ַעד שֶּ לֶּ   ,ֵאין ֲארּוָסה ַבת ִיְׂשָרֵאל אֹוכֶּ

  .ִמשּום ְּדעּוָלא
  

ן ַבג ַבג  ?ּובֶּ
 

  .ָהָכא ִשֵייר ְבִקְנָיָנּה ,ָיָנּהַגֵבי ִשְפָחה ְכַנֲעִנית ֹלא ִשֵייר ְבִקנְ 
 

  :ֲאַמר ָרִביָנא
  ,ִמְּדאֹוָרְייָתא ִמיְפַשט ְפִשיָטא ֵליּה ְּדָאְכָלה

  .ּוִמְּדַרָבָנן הּוא ְּדָשַלח ֵליּה
  :ְוָהֵכי ָשַלח ֵליּה

ַאָתה אֹוֵמר יָך שֶּ   :ָשַמְעִתי ָעלֶּ
לֶּת ִבְתרּו   .ְוָלא ַחְייַשְת ְלִסיְמפֹון ,ָמהֲארּוָסה ַבת ִיְׂשָרֵאל אֹוכֶּ

  ?!ְוַאָתה ִאי ַאָתה אֹוֵמר ֵכן :ָשַלח ֵליּה
ַאָתה ָבִקי ְבַחְדֵרי תֹוָרה ר ִאי ַאָתה יֹוֵדעַ  ,מּוְחְזַקִני ְבָך שֶּ   ?!ִלְדרֹוש ְבַקל ָוחֹומֶּ

ֵאין ִביָאָתּה ַמֲאִכיָלָתּה בִ    ,ְתרּוָמהּוַמה ִשְפָחה ְכַנֲעִנית שֶּ
  ,ַכְסָפּה ַמֲאִכיָלָתּה ִבְתרּוָמה

  .ְוָלא ַחְייִשיָנן ְלִסיְמפֹון
ִביָאָתּה ַמֲאִכיָלָתּה ִבְתרּוָמה ,זּו   ,שֶּ

ַכְסָפּה ַמֲאִכיָלָתּה ִבְתרּוָמה ְוָלא ֵניחּוש ְלִסיְמפֹון   !ֵאינֹו ִּדין שֶּ
ֲהֵרי ָאְמרּו ֲחָכִמ  ה שֶּ ֱעׂשֶּ   :יםֲאָבל ָמה אֶּ

לֶּת ִבְתרּוָמה  , ֲארּוָסה ַבת ִיְׂשָרֵאל ֵאיָנּה אֹוכֶּ
ִתָכֵנס ַלחּוָפה  יא, אדף    ,ַעד שֶּ

  .ִמשּום ְּדעּוָלא
 

ן ַבג ַבג   ?ּובֶּ
 

  ;ִסיְמפֹון ַבֲעָבִדים ֵלית ֵליּה

 רש"י
 ד"קס - מאכילתה שביאתה זו

 נישואין עושה דביאה השתא
 פשיטא ונישאת ואזיל כדמפרש

 בספרי ליה דנפקא דאכלה הלי
 אותו יאכל בביתך טהור מכל
 .לה תני התם בג בג דבן והך

 מביאה כסף דיליף - דמי היכי
 חופה שלאחר ביאה נימא אי

 אחר שהכניסה כסף מיניה ויליף
 .לחופה כך

 מה אבל ומאי - אכלה בתרוייהו
 .דקאמר אעשה

 וקא - חופה י"שע בביאה אלא
 ידי על שלא כסף מיניה יליף
 הכא מיניה לה יליף היכי חופה
 .חדא והכא תרתי

 .ליה דפשיטא ביאה - שנא מאי
 .ליה דמספקא כסף - שנא ומאי

 בת לאו דהא - חופה י"ע ואפילו
 .היא נישואין
 בריש' דאמרי - דעולא משום
 שמא( ה דף/ )קידושין/ פירקין
 אביה בבית כוס לה ימזגו

 .ולאחותיה לאחיה ותשקה
 שנתן ראח - בקנינה שייר לא

 .כלום חסר הקנין אין הכסף
 דאכתי - בקנינה שייר הכא

 לענין לחופה מסירה מיחסרה
 .לה וליטמא ליורשה

 ליכא מהכא - אמר רבינא
 דהא עושה דנישואין למיפשט
 אכלה עושה אירוסין אפילו

 נמי וכסף מדאורייתא
 .אכלה מדאורייתא

 הא - ליה דשלח הוא ומדרבנן
 בתרומה לאוסרה ליה דשלח
 .לה דאסר הוא רבנןמד

 בה ימצא שמא - סימפון משום
 .טעות קידושי ונמצאו מום

 דבר המבטל דבר כל - סימפון
 הוי שובר כגון שלו סימפון קרוי

 אוחזין בשנים שטר של סימפון
 דבר סימפון קורא וכאן( כ מ"ב)

 את או הקידושין את המבטל
 .עבד של המקח

 .בתמיה - יודע אתה אי
 - מאכילתה שביאתה זו

 חיישינן דלא מודה דבנישאת
 בכוס שותה אדם דאין לסימפון

 וקבל וידע בודקו כן אם אלא
 .עליו
 ולקמיה - 'כו אעשה מה אבל
 וסוף הואיל בינייהו מאי פריך
 .אכלה לא סוף

 לבטל - ליכא בעבדים סימפון
 .המקח את
 .וקיבל וסבר - להו חזי קא הא
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ְבָגלּוי הּוא   .ָהא ָקא ָחֵזי ֵליּה – ִאי מּוִמין שֶּ
רִאי ִמשּום מּוִמין שֶּ    ?ַמאי ָנְפָקא ֵליּה ִמיֵניּה – ְבֵסתֶּ

  .ָלא ִאיְכַפת ֵליּה ,ִלְמָלאָכה ָקא ָבֵעי ֵליּה
 .ִהִגיעוֹ  – ִנְמָצא ַגָנב אֹו קּוְביּוְסטּוס

  ?ִלְסִטים ְמזּוָיין אֹו ִנְכַתב ְלַמְלכּות ,ַמאי ַאְמַרְת 
  .ַהְנהּו ָקָלא ִאית ְלהּו

 
  ,ין ְלַמר ֹלא ָאְכָלהִמְכִדי ֵבין ְלַמר ּובֵ 

  ?ַמאי ֵביַנְייהּו
 

  :ְייהּוִאיָכא ֵבינַ 
 ִקיֵבל ָמַסר ְוָהַלְך:

 
 

 רש"י
 בכך בטל אינו - 'כו גנב נמצא
 לחבירו עבד המוכר ל"קי דהא

 הגיעו קוביוסטוס או גנב ונמצא
 בהמוכר ב"בב] היא וברייתא
 :(.צב דף[ )פירות

 .נפשות גונב - קוביוסטוס
 דסתם שלו הוא הרי - הגיעו
 .הוא גנב עבד

 שכיח לא דהא - מזויין לסטים
 .עליו קבלו ולא

 שנתחייב - למלכות מוכתב או
 .למלך מיתה

 .וקבל וסבר - להו אית קלא
 .הוא סימן - והלך מסר קיבל
 משום המומים את עליו - קיבל

 דעולא משום ליכא סימפון
 .איכא
 או הבעל לשלוחי האב - מסר

 שלוחי עם האב שלוחי שהלכו
 משום בדרך ועודה הבעל
 שמא משום איכא סימפון
 לאחיה דליתנהו ליכא תשקה

 .גבה ולאחותה
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 יא, א .34
 
ֶכֶסף" ִדיָנר – ב ְ   :ְוכו ' "ב"ש אֹוְמִרים ב ְ
 

  ?ַמאי ַטְעַמְייהּו ְּדב"ש
 

  :ַרִבי ֵזיָראָאַמר 
ת ַעל ַעְצָמּה דֶּ ֵכן ִאָשה ַמְקפֶּ   ,שֶּ

ת ְבָפחֹות ִמִּדיָנרְוֵאין ִמְתַקּדֶּ    .שֶּ
 

  :ַאַבֵייֲאַמר ֵליּה 
ָלא ֵמַעָתה   ,ַיַנאי ְּדַקְפָדן ַאַנְפַשְייהּו ַרִביְכגֹון ְבָנֵתיּה ְּד  ,אֶּ

  ,ְוָלא ִמַקְּדֵשי ְבָפחֹות ִמַתְרְקָבא ְּדִדיָנֵרי
  ,ֵחרָהִכי ַנִמי ְּדִאי ַפְשָטּה ָיָדּה ְוִקְבָלה ַחד זּוָזא ֵמַא

  ?!ָהִכי ַנִמי ְּדָלא ֲהוּו ִקּדּוִשין
 

  :ָאַמר ֵליּה
  .ַפְשָטּה ָיָדּה ְוִקְבָלה ָלא ָקָאִמיָנא
  .ִכי ָקָאִמיָנא ְּדִקְּדָשּה ְבֵליְלָיא

 
  ,ִאי ַנִמי

  .ְּדַשְּוָיּה ָשִליחַ 
 

  :ֲאַמר ַרב יוֵֹסף
  ,ה ָאַמר ַרב ַאִסיַטְעַמְייהּו ְּדֵבית ַשַמאי ִכְדַרב ְיהּוָד 

  :ַרב ַאִסיָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְּדָאַמר 
ף צֹוִרי סֶּ ף ָהָאמּור ַבתֹוָרה כֶּ סֶּ   ,ָכל כֶּ

ף ְמִדיָנהְושֶּ  סֶּ ם כֶּ  .ל ִּדְבֵריהֶּ
 
 

 רש"י
 .קבין שלשה - תרקבא
 .זהובים - דדינרי

 קדושיה לקבל - שליח שוייהד
 ובנתיה בכמה בה נמלך ולא
 לא שליח שוו אי נמי ינאי דרבי
 בתרקבא אלא קדושין הוו

 .דדינרי
 כסף בתורה האמור כסף כל

 הוי שקלים פירש אם - צורי
 מטבע הוי סתם ואם צורי שקל

 .שבצורי הפחותה
 - מדינה כסף דבריהם ושל
 מדינה כסף לה מפרש לקמן

 סלע אם צורי שבכסף שמינית
 ואם צורי שבסלע שמינית הוא
 צורי שבדינר שמינית הוא דינר
 למימר מצית לא פרוטה הלכך
 ובצורי נחושת של שהיא לפי

 ליכא נחושת של מטבע
 קיחה דהא כתיב כסף ובקדושין

' דאפיקתי וכיון גמירי קיחה
 דחשיבות מידי אלמא מפרוטה

 .כדלקמן אדינר אוקמוה בעי
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 ב -יא, א  .35
 

  :גּוָפא
  :ַרב ַאִסיָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ף צֹוִרי ְושֶּ  סֶּ ף ָהָאמּור ַבתֹוָרה כֶּ סֶּ ף ְמִד ָכל כֶּ סֶּ ם כֶּ  יָנה:ל ִּדְבֵריהֶּ
 

 ?!ּוְכָלָלא הּוא
 ,ַוֲהֵרי ַטֲעָנה  יא, בדף 

מֹור" :ִּדְכִתיב ׁשְ ים לִּ ף אֹו ֵכלִּ סֶּ ל ֵרֵעהו  כ ֶּ יׁש אֶּ ן אִּ ֵ ת  י יִּ   ,)שמות כב( "כ ִּ
  :ּוְתַנן

רו ָטה" ְ ֵוה פ  ֶסף ְוַההֹוָדָאה ש ְ ֶ י כ  ֵ ת  ֲעָנה ש ְ ַ י ָיִנין ַהט  בו ַעת ַהד ַ   !"ש ְ
 

ים"ָתם ּדּוְמָיא ְּד הָ    –" ֵכלִּ

ים"ַמה  לִּ ף"ְשַנִים ַאף  "כ ֵ סֶּ   ,ְשַנִים "כ ֶּ
ף ָּדָבר ָחשּוב ַאף ֵכִלים ָּדָבר ָחשּוב סֶּ   .ּוַמה כֶּ

 
  ,ַוֲהֵרי ַמֲעֵׂשר

ְדךָּׁ " :ִּדְכִתיב יָּׁ ף ב ְ סֶּ כ ֶּ ָּׁ הַּ ְרת    ,)דברים יד( "ְוצַּ

  :ּוְתַנן
ר ש ֵ " עֹות ַמֲעש ֵ ָ ֹוֵרט ֶסַלע ִממ    !"ִניַהפ 
 

ף  סֶּ ף"כֶּ סֶּ כ ֶּ   .ִריָבה "הַּ
 

ְקֵּדש   ,ַוֲהֵרי הֶּ

ם לוֹ " :ִּדְכִתיב ף ְוקָּׁ סֶּ כ ֶּ ן הַּ תַּ   ,"ְונָּׁ
  :ְשמּוֵאלְוָאַמר 

ִחיְללֹו ַעל ְשֵוה ְפרּוָטה ְמחּוָלל ְקֵּדש ְשֵוה ָמנֶּה שֶּ   !הֶּ
 

ף" ,ָהָתם ַנִמי סֶּ ף" "כ ֶּ סֶּ   .ָיִליף ִמַמֲעֵׂשר "כ ֶּ
 

  ,ּוֵשי ִאָשהַוֲהֵרי ִקיּד

ה  " :ִּדְכִתיב לָּׁ ה ו ְבעָּׁ ָּׁ ׁש  יׁש אִּ ח אִּ ק ַּ י יִּ   ,)דברים כד( "כ ִּ

ְפרֹון"ִמ  ְוָגַמר ִקיָחה ִקיָחה ֵדה עֶּ ְ  ,)בראשית כג( "ש  

  :ּוְתַנן
ל" ית ִהל ֵּ רו ָטה :אֹוְמִרים ב ֵּ ְ ֵוה פ  ְפרו ָטה ו ִבש ְ   –" ב ִ

  ?!ֵניָמא ַרב ַאִסי ַּדֲאַמר ְכֵבית ַשַמאי
 

ָלא   ,אֶּ
  :ִאי ִאיְתַמר ָהִכי ִאיְתַמר

  :ַרב ַאִסיָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ף צֹוִרי סֶּ ף ָקצּוב ָהָאמּור ַבתֹוָרה כֶּ סֶּ ף ְמִדיָנה ,ָכל כֶּ סֶּ ם כֶּ ל ִּדְבֵריהֶּ   .ְושֶּ

 
  ?!ָקא ַמְשַמע ָלןַמאי 
  :ְתֵניָנא

ן" ל ב ֶ   ,ָחֵמש  ְסָלִעים ש ֶ
ל ֶעבֶ  ים ש ֶ לֹש ִ   ,דש ְ

ה ֶ ל ְמַפת  ל אֹוֵנס ְוש ֶ ים ש ֶ   ,ֲחִמש  ִ
ם ַרע ל מֹוִציא ש ֵ   ,ֵמָאה ש ֶ

ָמֶנה צֹוִרי ֹוֶדש  ב ְ ֶקל ַהק  ש ֶ ם ב ְ ו ל ָ   ".כ 
 

 רש"י
 '.כו יהודה רב אמר גופא - ג"ה

 בתורה שכתוב שכסף - הוא וכללא
 דהוי מ"ונ שוייו או כתיב כסף דוקא
 .פרוטות ולא צורי כסף
 חבירו את טוען שאדם - טענה והרי

 במקצת הודה אם אותו ומשביעין
 אשר כתיב ועליו' וגו איש יתן כי דכתיב
 דף ק"ב) מינה דילפינן זה הוא כי יאמר
 בעל נקרבדו ישבע מקצת שהמודה( קז

 .לשבועה ליה' ודרשי כתיב התם הבית
 בפחות אינה - הדיינין שבועת ותנן

 רב בה ופליגי כסף מעות שתי מטענת
 כסף שתי כפירה אמר רב ושמואל
 כסף שתי עצמה טענה אמר ושמואל
 הודה או פרוטה אלא בה כפר לא ואפילו
 כסף שתי מדקתני מ"מ חייב בפרוטה

 לאא קאמר כסף דוקא לאו קרא מ"ש
 פירש שלא וכיון קפיד בעלמא אממונא

 לחכמים אלא הכתוב מסרו לא כמה
 בבציר לאשבועיה לרבנן להו קים ולא
 נהי כתיב כסף דוקא קרא דאי מהכי
 מיהו שבצורי הפחותה מטבע היא דמעה
 .להו מנא שתים

 אף חשוב דבר כסף ומה' גרסי הכי
 כסף שתי שוים שיהו - חשוב דבר כלים

 מחטין שני טענו התם ד"ממ ולאפוקי
 כלים יצאו לכך מהן אחת בהודאת חייב
 בכל בכלים שיתחייב' כלומ שהן למה
 הוא שהדינר מפרשים ורבותינו, שהו
 מדקתני ופירכא שבצורי הפחותה מטבע
 כלים מה ותירוצא מעות שהן כסף שתי
 ומעה חשוב דבר כסף אף חשוב דבר
 טובא ביה קשיא ולדידי הוא חשוב דבר
 בתורה האמור כסף דכל כ"דא חדא
 הקישא הך אתיא היכי הוא דינר

 היקישא אתא כי הא ליה ומפקא
 כסף אף שנים כלים מה לאשמועינן

 דבר כלים מה ועוד דאתא הוא שנים
 והא הוא חשוב דבר מחט וכי חשוב
 למשהו כלים יצאו לכך התם אמרינן
 בהדיא ועוד מחטים חשיבי לא אלמא
 בחשו דבר כסף מה איפכא התם אמרינן

 להך אתא כי וכסף חשוב דבר כלים אף
 .אתא דרשא

 - שני מעשר ממעות סלע הפורט
' כו מעות הסלע בכל אומר ש"ב מסקנא
 תחילה שחילל מינה שמעינן ומיהו

 בא ועתה נחושת של בפרוטות המעשר
 .סלע בהן לפרוט

 ויסף דכתיב - לו וקם הכסף ונתן
 .לו וקם עליו ערכך כסף חמשית
 דאין - חוללמ הפרוטה על שחללו
 איש( כה ויקרא) דכתיב להקדש אונאה
 היכי דכי שמואל ואשמועינן אחיו את

 מביטול נמי אימעיט מאונאה דאימעיט
 .מקח
 מפדיון הקדש פדיון גמר - כסף כסף
 יליף לא שבתורה כסף שאר אבל מעשר
 כספים דהכא ועוד דמו דלא מיניה
 .כתיבא יתירא

 יןקדוש וכסף - צורי כסף הוי קצוב כסף
 .כלל אסי רב ביה איירי ולא קצוב אינו

 של חמשים כגון כמה בו שנאמר - קצוב
 מוציא של ומאה עבד של ושלשים קנס
 ונאמר שקלים בהן שנאמר רע שם

 .חשבונו
 הקדש שקל - צורי במנה הקודש בשקל
 .צורי מנה שקלים ה"בכ שיש
 - תנן דלא ליה איצטריכא דבריהם ושל
 .מדינה סףכ דהוא ואשמועינן הוי כמה
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ף ְמִדיָנה" סֶּ ם כֶּ ל ִּדְבֵריהֶּ   ,ִאיְצְטִריָכא ֵליּה" ְושֶּ
  .ְּדָלא ְתַנן
  :ְּדַתְנָיא

ֹוֵקַע ַלֲחֵבירֹו נֹוֵתן לֹו ֶסַלע"   ".ַהת 
ַלע :ְוָלא ֵתיָמא   ,ַאְרַבע זּוֵזי ?ַמאי סֶּ

ַלע ָלא ַמאי סֶּ   ,ַפְלָגא ְּדזּוָזא ?אֶּ
  .ַּדֲעִביֵדי ֱאיָנֵשי ְּדָקרּו ְלַפְלָגא ְּדזּוָזא ִאיְסִתיָרא

 
 
 
 

 רש"י
 היכא כלומר - 'כו התוקע כדתנן
 '.כו כדתנן דבריהם כסף מצינו

 לשון באזנו - לחבירו התוקע
 למדנו הזקן ורבינו הלוי רבינו

 .האוזן אצל שהכהו
 דמי שיערו כך - סלע לו נותן

 ואשמועינן בינוני לאדם בושתו
' ד סלע האי תימא דלא אסי רב
 דזוזא פלגא אלא צורי סלע זוזי

 .צורי שבסלע שמיני
 דזוזא פלגא סלע - איסתירא

 .מדינה סלע והוא
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 יב, א -יא, ב  .36
 

ן ָלִקיש   :אֹוֵמר ַרִבי ִשְמעוֹן בֶּ
  ,הַטְעַמְייהּו ְּדֵבית ַשַמאי ִכְדִחְזִקיָ 

  :ְּדָאַמר ִחְזִקָיה

ה  "ָאַמר ְקָרא  ְפד ָּׁ ְמָגַרַעת ִמִפְדיֹוָנּה ְויֹוְצָאה  – )שמות כא( "ְוהֶּ   .ְמַלֵמד שֶּ
  ,ִאי ַאְמַרְת ִבְשָלָמא ְּדָיַהב ָלּה ִּדיָנר
  .ַהְיינּו ִּדְמָגְרָעה ְוָאְזָלה ַעד ְפרּוָטה
ָלא ִאי ַאְמַרְת ְּדָיַהב ָלּה ְפרּו   ,ָטהאֶּ

  ?!ִמְפרּוָטה ִמי ְמָגְרָעה
 

  :ַרְחָמָנא ָהִכי ָקָאַמרְוִדְלָמא 
  ,ֵהיָכא ְּדָיַהב ָלּה ִּדיָנר ִתיְגַרע ַעד ְפרּוָטה
 ?ֵהיָכא ְּדָיַהב ָלּה ְפרּוָטה ָלא ִתיְגַרע ְכָלל

 
  ,ָסְלָקא ַּדְעָתְךָלא   יב, אדף 

  :ּדּוְמָיא ְּדִייעּוד
  ,ְּדִאי ָבֵעי ְמַייֵעד ְוִאי ָבֵעי ָלא ְמַייֵעד ף ַעל ַגבַא ,ַמה ִייעּוד

  ,ָכל ֵהיָכא ְּדָלא ָמֵצי ְמַייֵעד ָלא ֲהוּו ְזִביָנא ְזִביֵני
 ,ָכל ֵהיָכא ְּדָלא ָמֵצי ִמיָגְרָעא ָלא ֲהוּו ְזִביָנא ְזִביֵני ,ָהִכי ַנִמי

  :ִעְבִרָיהְוִקיּדּוֵשי ִאָשה ְלב"ש ָנְפָקא ְלהּו ֵמָאָמה הָ 
  ,ָמה ָאָמה ָהִעְבִרָיה ִבְפרּוָטה ָלא ִמַקְנָיא

  .ַאף ִאָשה ִבְפרּוָטה ָלא ִמיַקְּדָשא
 

  ?ְוֵאיָמא ַפְלָגא ְּדִדיָנר
  ?ְוֵאיָמא ְשֵתי ְפרּוטֹות

 
  .ֵכיָון ְּדַאִפיְקֵתיּה ִמְפרּוָטה אֹוְקַמּה ַאִּדיָנר

 
  :ֲאַמר ָרָבא
  :ַטְעָמא ְּדב"שַהְיינּו 

ְפֵקר: ֹּלא ְיהּו ְבנֹות ִיְׂשָרֵאל ְכהֶּ  שֶּ
 
 

 רש"י
 בפירקין לקמן - כדחזקיה

 גבי דקתני:( יד דף/ )קידושין/
 עצמו את קונה עברי עבד

 אדוניו עם שמחשב כסף בגירעון
 וכך בכך עצמו את לפדות כשבא

 לשעבדני לך היה ולא לקחתני
 קונה נמצאת שנים שש אלא

 חשוב וכך בכך לשנה עבודתי
 מכסף וצא עבדתיך שנים כמה

 הללו שנים עבודת דמי מקנתי
 מ"ה מנא ואמרינן השאר וטול
 כתיב ולא והפדה חזקיה ואמר
 אדוניה שאף משמע ונפדית
 שמגרעת וזהו בפדיונה מסייע
 אמה אין אלמא ויוצאת פדיונה
 .מדינר בפחות נקנית העבריה

 מפרוטה 'וכו בשלמא אמרת אי
 שוב לו שתתן - מגרעה מאי
 מילתיה מסיק ולקמיה כלום
 ש"לב אשה וקידושי ואמר
' וכו ליה נפקא העבריה מאמה
' שבקי ולא גמרא' דפרכי אלא

 '.למילתי לאסוקי
 בדבר נקנית שתהא - ד"ס לא

 שנכתב מאחר גירוע בו שאין
 .כאן גירוע

 דאמר היכי כי - דייעוד דומיא
 לא אשר עמו שנכתב ייעוד לענין
 האדון שרשאי ולמדנו יעדה
 אמהות שני בתוך לו ליעדה
 יאמר אם לו מקודשת ותהיה

 במה לי מיועדת את הרי לה
 כסף צריך ואין עליך לי שיש
 דף/ )קידושין/ לקמן ואמר אחר
 למוכרה רשאי אביה אין:( יח

 להם אסורה שהיא לקרובים
 אני שאין לפי ערוה משום
 וגירוע יעדה לא אשר בה מקיים
 '.כו ג"אע ודייע מה כייעוד נמי

 מסקנא - 'כו אשה וקידושי
 מסיק דקא היא ל"דר דמילתא
 .כדחזקיה ש"דב טעמא ואומר

 מיקדשה לא בפרוטה אשה אף
 .ייעוד מקידושי דגמרינן -

 עד גירוע ואיכא - דדינר פלגא
 .פרוטה

 - מפרוטה דאפיקתיה כיון
 אוקמה' בעי חשיבותא אלמא
 .דחשיב אדינר

 מועט בדבר לקנות - כהפקר
 ש"ב לה דקאמרי הוא מדרבנןו

 לקידושין רבנן דאפקעיה
 .מדינר הפחותין
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 יב, א .37
 
לו  " ית ִהל ֵּ ְפרו ָטה בֵּ   :"אֹוְמִרים ב ִ

  :ְלֵמיַמר ַרב יוֵֹסףָסַבר 
  .ְפרּוָטה ָכל ְּדהּו

 
  :ַאַבֵיי ָאַמר ֵליּה

  :ְוָהא ָעָלה ָקָתֵני
ֹמָנה ב ְ " רו ָטה ֶאָחד ִמש  ְ ְ ה ִהיא פ  ָ מ  ַ   !"ִאיָסר ָהִאיַטְלִקיכ 
 

ה :ְוִכי ֵתיָמא ל ֹמשֶּ   ,ָהֵני ִמיֵלי ְבדֹורֹו שֶּ
   – ֲאָבל ָהָכא ְכַדֲחִשָבה ְלהּו ְלִאיְנֵשי

  :ֲאַמר ַרב ִּדיִמיְוָהא ִכי ָאָתא 
  ,ְבדֹורֹו ַכָמה ִהיא ְפרּוָטה ַרִבי ִסיָמִאיִשיֵער 

ָחד ִמְשֹמָנה ְבִאיָסר ָהִאיטַ    !ְלִקיאֶּ
  :ֲאַמר ָרִביןְוִכי ָאָתא 

    ,ִשיֲערּו ַכָמה ָהֵוי ְפרּוָטה ַרִבי אוַֹשְעָיאוְ  ַרִבי ַיַנאיוְ  ַרִבי ּדוְֹסָתִאי
ָחד ִמִשָשה ְבִאיָסר ָהִאיַטְלִקי   !אֶּ

 
  :ַרב יוֵֹסף ָאַמר ֵליּה
  :ַהְיינּו ִּדְתִניָנא ,ִאי ָהִכי

מ ָ " ַ ֹוב כ  ֵני ְסָלִעיםֵצא ַוֲחש  ש ְ רו טֹות ב ִ ְ ִים – ה פ  ַ   ",יֹוֵתר ֵמַאְלפ 
ר ֵמַאְלַפִים ָקֵרי ְלהּו ,ַהְשָתא ַאְלַפִים ָלא ַהְוָיין תֶּ   ?!יֶּ

 
  :ֲאַמר ְלהּו ַההּוא ָסָבא

 '.ָקרֹוב ְלַאְלַפִים'ֲאָנא ְתֵניָנא ָלּה 
   

  ,סֹוף סֹוף
 !א הּוא ְּדַהְוָייןַאְלָפא ְוָחֵמש ֵמָאה ּוְתָלִתין ְוִשיָת 

  
  ,ֵכיָון ְּדַנְפָקא ְלהּו ִמַפְלָגא

  .ָקֵרי ֵליּה 'ָקרֹוב ְלַאְלַפִים'
 
 
 
 

 רש"י
 שהדורות מה כל - דהו כל

 פעמים המטבע את משנים
 שמוסיפין פעמים שפוחתין
 .ממשקלם

 בא מעשה - סימאי' ר שיער
 בפרוטה שנתקדשה באשה לפניו

 אחד שוה להיות והצריך
 את וביטל באיסר משמנה

 .הקידושין
 מפרש לקמן - מששה אחד

 .פלוגתייהו
 .לאביי - יוסף רב ל"א

 פחותה פרוטה דאין - הכי אי
 .מכאן
 שונה שאני - דתנינא היינו
 '.כו וחשוב צא כהנים בתורת
 משמנה אחד הוא אם - השתא
 .האיטלקי באיסר
 .פרוטות - אלפים

 כדפרישית סלעים בשני - הוו לא
 .בסמוך

 משנה - להו קרי מאלפים יותר
 ההקדש מן נהנה אצל שנויה זו

 אשם פרוטה הניית על שמביא
 וחשוב צא שקלים בכסף

 על שאף העבירה מן להתרחק
 כגון גדולה כפרה צריך השוגג

 .זו
 אתה טועה - סבא ההוא ל"א

 לה תנינא דאנא זו במשנה
 .בה תנינא לאלפים וקרוב
 ותלתין מאה וחמש אלפא

 דינרין' ד שהסלע - הויין ושיתא
 לקמןכד איסרים ד"כ והדינר

 לעולם פרוטות שמנה איסר ואי
 בדינר פרוטות ב"קצ נמצאו

 סלעים שבשתי דינר והשמנה
 פרוטות מאתים אחד כל עולים
 .ו"ותקל אלף הרי שמנה חסר
 מחציו השני אלף - דנפקא כיון

 לאלפים קרוב וששה שלשים
 .ליה קרי
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 יב, א .38
 

  :גּוָפא
  :ִכי ָאָתא ַרב ִּדיִמי ָאַמר

  , ִסיָמִאי ְבדֹורֹו ַכָמה ִהיא ְפרּוָטה ַרִביִשיֵער 
ָחד ִמְשֹמָנה ְבִאיָסר ָהִאיַטְלִקי   .אֶּ

  :ִכי ָאָתא ָרִבין ָאַמרוְ 
  , אֹוַשְעָיא ַכָמה ִהיא ְפרּוָטה ַרִביּדֹוְסָתִאי ְוַרִבי ַיַנאי וְ  ַרִביִשיֲערּו 

ָחד ִמִשָשה ְבִאיָסר ָהִאיַטְלִקי   .אֶּ
 

  :ַרב ִּדיִמילְ  ַאַבֵייֲאַמר ֵליּה 
  :ָקא ִמיְפְלִגיתּוֵניָמא ַאְת ְוָרִבין ִבְפלּוְגָתא ְּדָהֵני ַתָנֵאי 

  :ְּדַתְנָיא
ָאְמרו  ֲחָכִמים" רו ָטה ש ֶ ְ ִאיָסר ָהִאיַטְלִקי – פ  ֹמָנה ב ְ   :ֶאָחד ִמש  ְ

יָנר ֶסף ד ִ ֶ ש  ָמָעה כ    ,ש ֵ
יֹוִנין ו ְנד ְ ֵני פ    ,ָמָעה ש ְ
ֵני ִאיָסִרין יֹון ש ְ ו ְנד ְ   ,פ 

ֵני מו ְסֵמיִסים ר ש ְ   ,ִאיס ָ
ֵני קו ְנְטר   ,ֹוְנִקיןִמְסֵמס ש ְ

רו טֹות ְ י פ  ֵ ת     – קו ְנְטַרְנק ש ְ
ִאיָסר ָהִאיַטְלִקי ֹמָנה ב ְ רו ָטה ַאַחת ִמש  ְ ְ   .ִנְמָצא פ 

ל ְמִליאֵּ ן ג ַׁ ֶ ְמעֹון ב  ן ש ִ ב ָ   :אֹוֵמר רַׁ
ה ַהְדִרִסין ְלָמָעה לֹש ָ   ,ש ְ

ֵני ַהְנִצין ְלַהְדִריס   ,ש ְ
ִמִנין ְלַהְנץ ֵני ש ְ   ,ש ְ
רו טֹות ְלש ָ  ְ    – ִמיןב' פ 

ִאיָסר ָהִאיַטְלִקי ה ב ְ ָ ש   רו ָטה ַאַחת ִמש  ִ ְ   ".ִנְמָצא פ 
  ,ַתָנא ַקָמאֵליָמא ְּדַמר ֲאַמר כְ 

ן ַגְמִליֵאלְוָרִבין ַּדֲאַמר כְ     !ַרָבן ִשְמעֹון בֶּ
 

  :ָאַמר ֵליּה
  ,ַתָנא ַקָמאֵבין ִּדיִדי ּוֵבין ָרִבין ַאִליָבא ְּד 

  :ְשָיאְוָלא ָק 
  ;ָהא ְּדזֹול ִאיסּוֵרי ,ָהא ְּדִאַיקּור ִאיסּוֵרי
ְׂשִרים ְוַאְרַבע ְבזּוָזא – ָהא ְּדִאַיקּור ִאיסּוֵרי   ,קּום עֶּ

  .קּום ְתָלִתין ּוְתֵרין ְבזּוָזא – ָהא ְּדזֹול
 
 

 רש"י
 מסמסים איסרין פונדיונין

 הם מטבעות מיני - קונטרונקין
 הדריסין וכן מזו זו קטנות
 .שמנין הנצין

 - מששה אחד פרוטה נמצאת
 בדינר ד"מכ אחד שהאיסר

 הפרוטות אבל כדקאמרת
 שהדינר שאמרת ממה גדולות
 הדריסים' ג והמעה מעה שש
 והם לדינר הדריסים ח"י הרי

 שבעים והם הנצין ושש שלשים
 ד"קמ והם שמינין ושנים
 חלקים ד"לכ חלקם פרוטות
 שש הרי לקח בכל ששה תמצא
 אחד שהוא לאיסר פרוטות

 .בדינר ד"מכ
 כסתם דהיינו - ק"דת אליבא
 שהוסיפו לאו דרבין והך' מתני
 האיסרין אלא הפרוטות על

 ושתים שלשים ועמדו הוזלו
 ב"קצ ולעולם בימיהם בדינר

 פעמים' ו חשוב בדינר פרוטות
 ב"קצ ותמצא ושתים שלשים
 האיסרים היו סימאי' ר ובימי
 בדינר ד"כ טםכמשפ יקרים
 ב"קצ שהיא שהפרוטה ונמצאת
 משמנה אחד היתה לדינר
 .באיסר
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 ב-יב, א .39
 

  :ְשמּוֵאלָאַמר 
  ,ִקיְּדָשּה ִבְתָמָרה
תֲאִפילּו עֹוֵמד כּור  שֶּ    – ְתָמִרים ְבִדיָנר ְמקּוּדֶּ

ָמא ְשֵוה ְפרּוָטה ְבָמַדי   .ַחְייִשיָנן שֶּ
 

  :ְוָהא ֲאַנן ְתַנן
ל" ית ִהל ֵּ רו ָטה :אֹוְמִרים בֵּ ְ ֵוה פ  ְפרו ָטה ו ִבש ְ  ?! "ב ִ
 

  :ָלא ַקְשָיא
  ,ָהא ְבִקיּדּוֵשי ַוַּדאי
  .ָהא ְבִקיּדּוֵשי ָסֵפק

 
  ;א ְּדַאְקִּדיש ְבַזְווָדא ְּדאּוְרֵּדיַההּוא ַגְבָר 

  ,ְוָקא ְמַעֵיין ָבּה ַרבַקֵמיּה ְּד  ַרב ִשיִמי ַבר ִחָייאָיֵתיב 
  ,ִאין – ִאי ִאית ָבּה ְשֵוה ְפרּוָטה

  .ָלא – ִאי ָלא
 

  ?!ְוִאי ֵלית ָבּה ְשֵוה ְפרּוָטה ָלא
  !ַחְייִשיָנן ְשמּוֵאלְוָהֲאַמר 

 
  :ְשָיאָלא ָק 

  ,ָהא ְבִקיּדּוֵשי ַוַּדאי
  .ָהא ְבִקיּדּוֵשי ָסֵפק

 
  ;ַההּוא ַגְבָרא ְּדַאְקִּדיש ְבַאְבָנא ְּדכּוְחָלא

  ,ְוָקא ְמַשֵער ֵליּה ַרב ִחְסָּדאָיֵתיב 
  ,ִאין – ִאי ִאית ֵביּה ְשֵוה ְפרּוָטה

  .ָלא – ְוִאי ָלא
 

  ?!ָטה ָלאְוִאי ֵלית ֵביּה ְשֵוה ְפרּו
  !ַחְייִשיָנן ְשמּוֵאלְוָהא ֲאַמר 

 
  .ַרב ִחְסָּדא ָלא ָסַבר ֵליּה ִּדְשמּוֵאל

 
  :ָאְמָרה ֵליּה ִאיֵמיּה

  !ְוָהא ַההּוא יֹוָמא ְּדִקְּדָשּה ֲהָוה ֵביּה ְשֵוה ְפרוָטה
 

  :ֲאַמר ָלּה
 .ָלאו ָכל ְכִמיָנְך ְּדַאְסַרְת ָלּה ַאַבְתָרא

 
  ,ָלאו ַהְיינּו ִּדיהּוִדית ְּדִביְתהּו ְּדַרִבי ִחָייא  ב, בידף 

  :םָאְמָרה ִלי אֵ  :ָאְמָרה ֵליּה ,ַּדַהְוָית ָלּה ַצַער ֵליָדה
  .ִקיֵבל ִביְך ֲאבּוְך ִקיּדּוַשי ִכי זּוְטַרְת 

  .ָלאו ָכל ְכִמיָנּה ְּדִאיָמְך ְּדַאְסַרְת ִליְך ִעיָלַואי :ֲאַמר ָלּה
 

  :ַרב ִחְסָּדאלְ  ַרָבָנןָאְמֵרי ֵליּה 
  ,ָהא ִאיָכא ָסֲהֵדי ְבִאיִדית ?ַאַמאי

  ?ְּדָיְדֵעי ִּדְבַההּוא יֹוָמא ֲהָוה ֵביּה ְשֵוה ְפרּוָטה
 

 .ַהְשָתא ִמיָהא ָלא ֵליְתְנהּו ַקָמן
  ?ֲחִניָנא ַרִביָלאו ַהְיינּו ְּד 

  :ֲחִניָנא ָאַמר ַרִביַּד 
  ?!'יָה ְבַצד ַאְסָתן ְוֵתיָאֵסרֵעידֶּ '
 
 

 רש"י
 שאין במקום כלומר - במדי

 .מצויין תמרים
 לומר באתה ואם - 'כו תנן והא
 .קידושין שיעור אין כן

 ישנו אם - ודאי בקידושי הא
 הוו במקומו פרוטה שוה

 אחר בא ואם ודאי קידושין
 לראשון מותרת כ"אח וקידשה
 אינו ואם משני גט צריכה ואינה

 לא ודאי קידושי במקומו פ"ש
 אבל שני קידושי לבטל הוו

 מותרת ואינה הוו ספק קידושי
 שמא דחיישינן גט בלא לאחר

 לדעת אהני ושיעור במדי פ"ש
 גמורים קידושין הן אלו

 בפרוטה שקידש שמאחר
 .בדבר גמגום אין במקומם

 של אגודה - דאורדי בזוודא
 .מוכין

 דלעיל הא - שמואל מרוהא
 .אחר במקום פ"ש שמא חיישינן

 שחור שייש - דכוחלא אבנא
 .לכחול דומה
 - 'כו מעיין וקא חסדא רב יתיב
 בפרוטה וקדשה אחר שבא לפי
 .כ"אח

 שקידשה ביום - יומא ההוא
 .הוזלה ועכשיו פ"ש בה הוה
 להעיד - כמינך כל לאו

 ואוסרתה קידושין שהראשון
 .אבתרא

 חסדא רב - הודיתדי היינו לאו
 .לה קאמר

 יולדת שהיתה - לידה צער
 דף ביבמות) מר דאמר תאומים

 פזי אחי וחזקיה יהודה:( סה
 .אחוותא וטוי
 מאיש - קידושי אבוך ביך קבל
 .לך אסור זה ובעל אחר

 היום ואותו מקום שם - באידית
 .להם והלכו בכאן היו

 גבי בכתובות - חנינא דרבי
 דאשתביין דשמואל בנתיה

 דרבי מדרשא לבי ואייתינהו
 לשבוייהו ואוקמינהו חנינא
 נשביתי אמרה הא אבראי
 והתירם אידך וכן אני וטהורה
 חנינא' לר ליה ואמרו לכהונה

 הים במדינת סהדי איכא הא
 יש אם ותנן שנשבו אותן שראו
 אומרת והיא שנשבית עדים

 ואמר נאמנת אינה אני טהורה
 ואינן ליתנהו מיהא השתא להו
 .ונתירם שבייתן על יןמעיד

 צפונית רוח - אסתן בצד עידיה
 ותאסר ומעידים באים ואינן

 .בתמיה
 - חסדא דרב הא להו סבירא לא

 סהדי דאיכא משום להתירה
 .באידית
 שנשאת - משפחה מההיא
 .לו וילדה לאחר

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     39 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמסֶּ
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  :ָלא ְסִביָרא ְלהּו ְלָהא ְּדַרב ִחְסָּדא ָרָבאוְ  ַאַבֵיי
  ,ִאם ֵהֵקילּו ִבְשבּוָיה ִּדְמַנְּווָלה ַנְפָשּה ַגֵבי ַשָבֵאי

ת ִאיש   ?!ֵניֵקיל ְבֵאשֶּ
 

  ,ִאיְשָתַאר ֵמַהִהיא ִמְשָפָחה ְבסּוָרא
  .ָבָנן ִמיַנּהּוֵפְרשּו ַר 

  ,ְוָלאו ִמשּום ִּדְסִביָרא ְלהּו ִּדְשמּוֵאל
ָלא ִמשּום ִּדְסִביָרא ְלהּו ְכַאַבֵיי ְוָרָבא   .אֶּ

 
 
 
 

 רש"י
 להו דסבירא משום ולאו

 פ"ש שמא למיחש - דשמואל
 .במדי
 דאביי להו דסבירא משום אלא
 סהדי דאיכא דכיון - ורבא

 .בה מקילינן לא באידית

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     40 סוגיה  יתָהִאָשה ִנְקנֵ  –ַמסֶּ
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 יב, ב .41
 

  .ַההּוא ַגְבָרא ְּדַאְקִּדיש ְבשּוִטיָתא ְּדַאָסא ְבשּוָקא
  :ֵסףַרב יוֹ ְלַקֵמיּה ְּד  ַרב ַאָחא ַבר הּוָנאַשְלָחּה 

  ?ַמאי ַהאי ַגְווָנאכְ 
 

  :ָשַלח ֵליּה
  ;ַנְגֵדיּה ְכַרב

  .ְוִאְצְטִריְך ִגיָטא ִכְשמּוֵאל
 

  ,ְּדַרב ִמְנִגיד ַעל ִּדְמַקֵּדש ְבשּוָקא
  ,ְוַעל ִּדְמַקֵּדש ְבִביָאה

  ,ְוַעל ִּדְמַקֵּדש ְבָלא ִשיּדּוֵכי
  ,ְוַעל ִּדְמַבֵטיל ִגיָטא

  ,ַעל ְּדָמַסר מֹוָדָעא ַאִגיָטאוְ 
  ,ְוַעל ִּדְמַצֵער ְשלּוָחא ְּדַרָבָנן

  ,ְוַעל ְּדָחָלה ַשְמָתא ִעילּוֵיּה ְתָלִתין יֹוִמין
  .ְוַעל ַחְתָנא ְּדַדֵייר ֵבי ֲחמּוּהַ 

 
  ?!ָחִליף ָלא ,ְּדַדֵייר ִאין

  ,מּוּהַ ְוָהא ַההּוא ַחְתָנא ְּדָחִליף ַאָבָבא ְּדֵבי חֲ 
תְוַנְגֵדיּה   !ַרב ֵששֶּ

 
  .ַההּוא ִמָיָדם ֲהָות ַּדְייָמא ֲחָמֵתיּה ִמיֵניּה

 
  :ָאְמֵרי ְנַהְרָּדֵעי

  ,ְבכּוְלהּו ָלא ִמְנִגיד ַרב
ָלא ַעל ִּדְמַקֵּדש ְבִביָאה ְבָלא ִשיּדּוֵכי   .אֶּ

 
  :ְוִאיָכא ְּדָאְמֵרי

  ,יַוֲאִפילּו ְבִשיּדּוֵכי ַנִמ 
  .ִמשּום ְפִריצּוָתא

 
 
 

 רש"י
 של בד בשבט - דאסא בשוטיתא

 .הדס
 פריצותא משום - כרב נגדיה
 .בשוקא דקדיש

 לינשא באת אם - גיטא ואצרכה
 חיישינן דאמר כשמואל לאחר
 .במדי פרוטה שוה שמא
 משום - 'כו מנגיד דרב

 .פריצותא
 גט השולח - גיטא דמבטל ועל

 לו ואמר בשליח והגיע לאשתו
 דילמא הוא בטל לך שנתתי גט
 דבטליה אינשי ליה ידעי לא

 יתננו ושמא לידה שיבא קודם
 .בו ותנשא שבטלו לאחר השליח

 כגון - אגיטא מודעא דמסר ועל
 דמוציא בישראל המעושה בגט
 .בניה על לעז

 שמזמינו - דרבנן שליח דמצער
 עליו קם וזה הדיינין מפי לדין

 .ומכהו
 - חמוה בבית דדייר חתנא לוע

 חמותה שסתם בה יכשל שמא
 מר דאמר חתנה את אוהבת

 זהיר הוי( קיג דף בפסחים)
 .הראשון מחתנה באשתך

 חמתיה דיימא הות מידם
 לשון ממנו חשדוה - מיניה
 (.כז דף סוטה) דומה ובת דומה



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     41 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמסֶּ
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 יג, א – יב, ב .41
 

  .ַההּוא ַגְבָרא ְּדַקִּדיש ְבִציְפָתא ְּדַאָסא
  ?ְוָהא ֵלית ָבּה ְשֵוה ְפרּוָטה :ָאְמרּו ֵליּה
  .ִתיַקּדּוש ְבַאְרַבע זּוֵזי ְּדִאית ָבּה :ֲאַמר ְלהּו

  .ְשַקְלָתא ְוִאיְשִתיָקא
 

  :ָרָבאֲאַמר 
  ,ֲהָוה ְשִתיקּוָתא ִּדְלַאַחר ַמַתן ָמעֹות

  .ְוָכל ְשִתיקּוָתא ִּדְלַאַחר ַמַתן ָמעֹות ָלאו ְכלּום ִהיא
 

  :ָרָבאֲאַמר 
  ,ְמָנא ֲאִמיָנא ָלּה

  :ְּדַתְנָיא
דֹון'ֲאַמר ָלה  " ִפק ָ ְנִסי ֶסַלע זו  ב ְ   'כ ִ

וֹ 'ְוָחַזר ְוָאַמר ָלה   י ִלי ב  ש ִ    –' ִהְתַקד ְ
ן ָמעֹות ַ ַעת ַמת  ש ְ ת :ב ִ ש ֶ   .ְמקו ד ֶ
ן ָמעֹות ַ   : ְלַאַחר ַמת 
ת ש ֶ   ,ָרְצָתה ְמקו ד ֶ

ת ש ֶ   ."לֹא ָרְצָתה ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
 

 ?"לֹא ָרְצָתה"ּוַמאי  "ָרְצָתה"ַמאי 
  ,ְּדָאְמָרה ָלא – ֹלא ָרְצָתה ,ְּדָאְמָרה ִאין – ִאיֵליָמא ָרְצָתה

  ?!ִכי ָאְמָרה ָלא ַנִמי ֲהוּו ִקיּדּוִשין^ ֵריָשאִמְכָלל ְּד   יג, אדף 
  !ְוָהא ָקָאְמָרה ָלא ,ַאַמאי

 
ָלא ָלאו   ,אֶּ

  ,ְּדָאְמָרה ִאין – "ָרְצָתה"

  ,ְּדִאיְשִתיָקה ִמְשְתָקה –" לֹא ָרְצָתה"
  .ְשִתיָקה ִּדְלַאַחר ַמַתן ָמעֹות ְוֹלא ְכלּום ִהיא :ּוְשַמע ִמיַנּה

 
עַ ּו ָבּה ְבפּום ַנֲהָרא ִמְשֵמיּה ְּד ָקש   :ַרב הּוָנא ְבֵריּה ְּדַרב ְיהוֹשֻׁ

  ?ִמי ָּדֵמי
  ,ָהָתם ְבתֹוַרת ִפָקדֹון ַיֲהִביְנהּו ִניֲהָלּה

  .ִאי ָשִדיָנא ְלהּו ּוִמיַתְבֵרי ִמַחַייְבָנא ְבהּו :ָסְבָרה
  ,ֲהָלּהָהָכא ְבתֹוַרת ִקּדּוִשין ַיֲהִביְנהּו ִני

  !ְוִאי ִאיָתא ְּדָלא ִניָחא ָלּה ִליְשִּדיְנהּו
 

  :ַרב ַאָחאיָפִריְך 
  ?!ַאטּו כּוְלהּו ָנֵשי ִּדיָנא ְגִמיֵרי

  .ִאי ָשִדיָנא ְלהּו ּוִמיַתְבֵרי ִמיְתַחַייְבָנא ְבַאְחָריּוַתְייהּו :ָסְבָרה ,ָהִכי ַנִמי
 

  :ָרִביָנאַקֵמיּה ְּד לְ  ַרב ַאָחא ַבר ַרבָשְלָחּה 
  ?ַמאי ַהאי ַגְווָנאכְ 
 

  :ָשַלח ֵליּה
עַ    ,ֲאַנן ָלא ְשִמיַע ָלן ָהא ְּדַרב הּוָנא ְבֵריּה ְּדַרב ְיהֹושֻׁ

  .ַאתּון ִּדְשִמיַע ְלכּו חּושּו ָלּה
 
 
 

 רש"י
 של מחצלת - דאסא בציפתא

 .הדס
 היו כרוכים - בה דאית זוזי' בד
 .בה

 ולא לה נקטא כלומר - שקלתא
 .ואישתיקה השלכתה

 מעות מתן דלאחר שתיקה הויא
 כשקיבלתה שמתחילה -

 ידעה לא בתוכה היו והמעות
 ושתקה כן אחר וכשידעה בהן

 היא מעות מתן דלאחר שתיקה
 דשתקה דהאי היא כלום ולאו
 מימר לה איכפת דלא משום
 אדעתיה לאו מעיקרא אמרה
 .קבילתינהו דהכי
 דשתיקה - לה ינאאמ מנא

 כלום לאו מעות מתן דלאחר
 .היא

 קודם אם - מעות מתן בשעת
 לי התקדשי לה אמר שקבלתן

 קבילתיה דכי מקודשת בו
 .קבילתיה דהכי אדעתא

 בין פליג דלא - דרישא מכלל
 .רצתה ללא רצתה

 - קידושין הוו נמי לא אמרה כי
 .בתמיה

 רצתה ולא - מישתקה דשתקה
 צהרו אמרה לא ק"ה דקאמר

 .אני
 דשתקה דהאי - היא כלום לא

 .הוא לה איכפת דלא משום
 דהכא שתיקה - דמי מי

 .דהתם לשתיקה
 בפקדון כנסי גבי - התם

 שמירה בתורה מעיקרא
 התקדשי אמר הדר כי קבילתיה

' כו ליה שדינא אי סברה בו לי
 דלא והאי שדתינהו לא הילכך
 לה איכפת דלא משום מחאי
 ורתבת מעיקרא ציפתא גבי אבל

 דציפתא ונהי קבלתיה קידושין
 הדר כי פרוטה שוה בה לית

 אי בה דאית בזוזי תקדוש ואמר
 לא דהא תשדינהו לה ניחא לא

 ומדלא בשמירתה נתחייבה
 נתרצית מ"ש שדתינהו
 .בקידושין

 דלא כיון וידעה - גמירי דינא
 שדיא אי עלה נטירותא קבלה
 .תחייב לא להו
 לנו אמר הוא לא - לן שמיע לא
 .משמו אחר לאו

 .גיטא ואצרכוה - לה חושו
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 יג, א .42
 

  ,ַהִהיא ִאיְתָתא ַּדֲהָוה ָקא ְמַזְבָנה ַווְרְשֵכי
  .ְבָרא ָחַטף ַווְרְשָכא ִמיַנּהָאָתא ַההּוא גַ 
  .ֲהָבּה ִניֲהִלי :ָאְמָרה ֵליּה
  ?ִלי ְת ִאי ָיִהיְבָנא ִליְך ִמיַקְּדשַ  :ֲאַמר ָלּה

  ,ְשַקְלֵתיּה ְוִאיְשִתיָקה
  .ְיכֹוָלה ְלֵמיַמר ִאין ָשְקִלי ְוִדיִדי ָשְקִלי :ַרב ַנְחָמןְוָאַמר 

 
  :ְחָמןַרב נַ לְ  ָרָבאֵאיִתיֵביּה 

ֶגֶזל ו ְבָחָמס ו ִבְגֵניָבה " ה  ב ְ ש ָ  ִקיד ְ
ת ש ֶ ה  ְמקו ד ֶ ש ָ ָחַטף ֶסַלע ִמי ָָדה  ְוִקד ְ  !"אֹו ש ֶ

 
  .ָהָתם ִבְדָשִדיְך

 
  ?ּוְמָנא ֵתיְמָרא ְּדָשֵני ָלן ֵבין ָשִדיְך ּוְדָלא ָשִדיְך

 
  :ְּדַתְנָיא

ֲאִני :ָאַמר ָלה  " ֶ ְנִסי ֶסַלע זו  ש    ,ַחי ָיב ֵליִכי כ ִ
וֹ  :ְוָחַזר ְוָאַמר ָלה   י ִלי ב  ש ִ     – ִהְתַקד ְ

ן ָמעֹות ַ ַעת ַמת  ש ְ ת :ב ִ ש ֶ ת לֹא ָרְצָתה ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ ש ֶ   ,ָרְצָתה ְמקו ד ֶ
ן ָמעֹות ַ ת :ְלַאַחר ַמת  ש ֶ ו  ָרְצָתה ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ   ."ֲאִפיל 

 
  ?"לֹא ָרְצָתה"ּוַמאי  "ָרְצָתה"ַמאי 
  ,ְּדָאְמָרה ָלא – "לֹא ָרְצָתה" ,ְּדָאְמָרה ִאין – "ָרְצָתה"ֵליָמא ִאי

  ,ָהא ִאיְשִתיָקה ֲהוּו ִקיּדּוִשין
ת'ְוִנְתֵני  שֶּ   !ְסָתם ִכי ָהָתם 'ְמקּוּדֶּ
ָלא   ,אֶּ

  ,ְּדִאיְשִתיָקה –" לֹא ָרְצָתה" ,ְּדָאְמָרה ִאין – "ָרְצָתה"
תֵאיָנּה ְמקּוּדֶּ ְוָקא ָתֵני ְּד    .שֶּ

 
  ?ַמאי ַטְעָמא

 
  .ִאין ָשְקִלי ְוִדיִדי ָשְקִלי :ְיכֹוָלה ְלֵמיַמר

 
ָלא ָקְשָיא ַהְך  ֶגֶזל ו ְבָחָמס ו ִבְגֵניָבה"ְּד ְואֶּ ה  ב ְ ש ָ   ,ִקד ְ

ת ש ֶ ה  ְמקו ד ֶ ש ָ ָחַטף ֶסַלע ִמי ָָדה  ְוִקד ְ   ."אֹו ש ֶ
 

ָלא ָלאו   ,אֶּ
  .ָהא ְּדָלא ָשִדיְך ָהא ְּדָשִדיְך :ְשַמע ִמיַנּה

 
 
 

 רש"י
 .ש"בינדלו - וורשכי

 .דמי יהיב דלא - גזל
 לא אבל דמי דיהיב - חמסן
 .למכור מעולם בעלים נתרצו

 לכן קודם בה שדבר - בדשדיך
 כי דהתם לו להתקדש ונתרצית
 .הוא לה דניחא משום שתקה

 ולא - סתם מקודשת נימא
 דכי ולמימר לפלוגי איצטריך
 שאף מקודשת אינה לא אמרה

 .בו יודעים הקטנים
 דלעיל בההיא כדתנא - התם כי

 .מקודשת מעות מתן בשעת
 - דאישתיקה רצתה לא

 אינה ה"ואפ וקבילתיה
 ולאחר שקלה דדידה מקודשת

 דאמרה רצתה אפילו מעות מתן
 דמעיקרא מקדשה לא אין

 אמרה הדר וכי בחובה קבלתיה
 .מידי לה קיהיב לא אין

 מסקנא - 'כו הך שיאק ואלא
 .היא תימרא דמנא
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 ב-יג, א .43
 

  ,ַרב ַאִסיִכי ָנח ַנְפֵשיּה ְּד 
  .ַעְיילּו ַרָבָנן ְלַנקּוִטיְנהּו ִלְשַמְעָתֵתיּה

  :ְשֵמיּה ַיֲעֹקב ַרִביַההּוא ֵמַרָבָנן וְ  ָאַמר ֵליּה
  :ַמִני ָאַמר ַרִבי ר ַאִסיָהִכי א"

ֵאין ִאָשה ִנְקֵנית   ,ְבָפחֹות ִמְשֵוה ְפרּוָטה ְכֵשם שֶּ
  .ָכְך ֵאין ַקְרַקע ִנְקֵנית ְבָפחֹות ִמְשֵוה ְפרּוָטה

 
  :ָאְמרּו ֵליּה
  :ְוָהַתְנָיא

י" ִ רו ָטה ַאף ַעל פ  ְ ֵוה פ  ָפחֹות ִמש  ְ ה ִנְקֵנית ב ְ ָ ֵאין ִאש     ,ש ֶ
רו ָטה ְ ֵוה פ  ָפחֹות ִמש ְ   !"ַקְרַקע ִנְקֵנית ב ְ

 
  :ָאַמר ֵליּה

 .ִכי ַתְנָיא ַהִהיא ַבֲחִליִפין
  :ְּדַתְנָיא

ְכִלי וְ " יקֹוִנין ב ִ ִ רו ָטה ַאף ַעל פ  ְ ֵוה פ  ֹו ש ְ ֵאין ב    ".ש ֶ
 

  :ָהָדר ָיְתֵבי ְוָקַאְמֵרי
  :ְשמּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָהא ַּדֲאַמר 

ֵאינֹו יֹוֵדַע ְבִטיב ִגיִטין ְוִקּדּוִשין ֹלא ְיֵהא לוֹ  ן ָכל שֶּ ק ִעָמהֶּ    – ֵעסֶּ
  ,ְוָקִשין ָלעֹוָלם יֹוֵתר ִמּדֹור ַהַמבּול :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר  ַרִבי ַאִסיָאַמר 

נֱֶּאַמר עו  " :שֶּ גָּׁ ים נָּׁ מִּ דָּׁ ים ב ְ מִּ צו  ְודָּׁ רָּׁ ָּׁ אֹוף פ  נֹוב ְונָּׁ צֹוחַּ ְוגָּׁ ֵחׁש ְורָּׁ לֹה ְוכַּ   .)הושע ד( "אָּׁ

 
  ?ַמאי ַמְשַמע

 
  :ֵסףַרב יוֹ ְכִדְמַתְרֵגם 

  ,מֹוְלִדין ִבְנָין ִמְנֵשי ַחְבֵריהֹון
  ,חֹוִבין ַעל חֹוִבין מֹוִסיִפין

ה  " :ּוְכִתיב ב ב ָּׁ ל יֹוׁשֵ ל כ ָּׁ ְמלַּ ץ ְוא  רֶּ אָּׁ ל הָּׁ ֱאבַּ ֶּ ן ת  ֵ ל כ    ,עַּ

ֵספו   ם ֵיאָּׁ י ָּׁ ֵגי הַּ ם ד ְ ם ְוגַּ יִּ מַּ ָּׁ ׁש  ה ו ְבעֹוף הַּ דֶּ ָּׁ ש   י ַּת הַּ חַּ   ,)הושע ד(ְוגֹו'  "ב ְ

ַבָיםְוִאילּו ְבדוֹ    ,ר ַהַמבּול ֹלא ִנְגְזָרה ְגֵזיָרה ַעל ָּדִגים שֶּ

נֱֶּאַמר ה ֵמתו  " :שֶּ בָּׁ רָּׁ חָּׁ ֶּ ר ב  ֹל ֲאׁשֶּ כ  ַבָים  – )בראשית ז( "מִּ   ,ְוֹלא ָּדִגים שֶּ
ַבָים   .ְוִאילּו ָהָכא ֲאִפילּו ָּדִגים שֶּ

 
  ?ַעד ְּדָעֵביד ְלכּוְלהּו :ְוֵאיָמא

 
  ,ְךָלא ָסְלָקא ַּדְעָת 

ץ" :ִּדְכִתיב רֶּ אָּׁ ה הָּׁ ְבלָּׁ ה אָּׁ לָּׁ ֵני אָּׁ ְ פ  י מִּ   .)ירמיהו כג( "כ ִּ

 
 ?ְוֵאיָמא ָאָלה ְלחּוד ְוַהָנְך ְלחּוֵדיהֹון

 
  '?ּוָפָרצּו'ִמי ְכִתיב   יג, בדף 

צו  " רָּׁ ָּׁ   .ְכִתיב "פ 
 

 רש"י
 - לשמעתתיה לנקוטינהו
 כל ואמרו ד"לבהמ נתקבצו
 מפיו חדשה שמועה ששמע
 כדי חביריו באזני יאמרנה
 .ישתכחו שלא לצרפם

 נעלו איש שלף בחליפין - קונין
 (.ד רות)

 בשמעתיה - וקאמרי יתבי הדר
' כו יהודה רב דאמר הא אסי' דר
 לעולם יםקש עלה אסי ר"א

 בעריות הוראה המורים דיינים
 מדור יותר בקיאין ואינם
 .המבול

 קשים מהכא - משמע מאי
 תאבל כן על דקאי לעולם
 .איש אאשת

 בקי דהוה - יוסף רב כדמתרגם
 יונתן שתרגם נביאים בתרגום

 דמים פרצו דהאי עוזיאל בן
 .קאי איש באשת נגעו בדמים

( א שמות) יפרוץ וכן כמו - פרצו
 .בנין יןמולד

 - הארץ אבלה אלה מפני כי
 שמעינן מיהא כתיב בעלמא
 כן על קאמר חדא דאכל מינה
 מהנך חדא אלה דהא תאבל
 .היא קמא דקרא

 על דמוסיף - ופרצו כתיב מי
 אכולא כן על דניקו ראשון ענין

 .מילתא
 באפי ומילתא - כתיב פרצו
 על כתיב לחודה ועלה היא נפשה
 .תאבל כן
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 יג, ב .44
 

 :ָהדּור ָיְתֵבי ְוָקַאְמֵרי
  :ָהא ִּדְתַנן

אתָ " ֵהִביָאה ַחט ָ ה ש ֶ ָ ין עֹוָלָתה  ָהִאש     ".ה  ו ֵמָתה ָיִביאו  יֹוְרש ִ
 

  :ְשמּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ִהְפִריָשָתּה ֵמַחִיים   ,ְוהּוא שֶּ
  .ָלא – ֲאָבל ֹלא ִהְפִריָשָתּה ֵמַחִיים

 
  :ַאְלָמא ָקָסַבר

  .ִשיְעבּוָדא ָלאו ְּדאֹוָרְייָתא
 

  :יוָֹחָנן ָאַמר ַרִבי ַרב ַאִסיָאַמר 
ֹּלא ִהְפִריָשה ֵמַחִיים ַאף ַעל ַגב   .שֶּ

 
  :ַאְלָמא ָקָסַבר

  .ִשיְעבּוָדא ֲהָוה ְּדאֹוָרְייָתא
 

  !ְוָהא ְפִליֵגי ָבּה ֲחָדא ִזיְמָנא
  :ְּדָאְמֵרי ַתְרַוְייהּו ְשמּוֵאלּו ַרבְּד 

ה ה ַעל פֶּ   – ִמְלוֶּ
  ,ֵאיָנּה גֹוָבה ִמן ַהיֹוְרִשין

  .ַהְלקּוחֹותְוֹלא ִמן 
  :ְּדָאְמֵרי ַתְרַוְייהּו ֵריש ָלִקישוְ  יוָֹחָנן ַרִביוְ 

ה ה ַעל פֶּ    – ִמְלוֶּ
ה ֵבין ִמן ַהיֹוְרִשין   ,גֹובֶּ

  !ֵבין ִמן ַהְלקּוחֹות
 

  :ְצִריָכא
  – ְּדִאי ִאיְתַמר ְבָהא

ה ְכתּוָבה  ,ְבַהְך ָקָאַמר ְשמּוֵאל   ,ַבתֹוָרה ִהיאִמשּום ְּדָלא ִמְלוֶּ
ה ְלהּו ְלַרִבי יֹוָחָנן ּולְ    .ֵריש ָלִקישֲאָבל ְבַהְך ֵאיָמא מֹודֶּ

   – ְוִאי ַאְשְמִעיָנן ְבָהא
ה ְכתּוָבה ַבתֹוָרה ִכְכתּוָבה ִבְשָטר ַּדְמָיא ַרִביְבָהא ָקָאַמר    ,יֹוָחָנן ְּדִמְלוֶּ

ה ֵליּה ִלְש    .מּוֵאלֲאָבל ְבַהְך ֵאיָמא מֹודֶּ
  .ְצִריָכא

 
  :ַרב ַפָפאֲאַמר 

ה :ִהיְלְכָתא ה ַעל פֶּ   – ִמְלוֶּ
ה ִמן ַהיֹוְרִשין   ,גֹובֶּ

ה ִמן ַהְלקּוחֹות   ;ְוֵאינֹו גֹובֶּ
ה ִמן ַהיֹוְרִשין   ,ִשיְעבּוָדא ְּדאֹוָרְייָתא – גֹובֶּ
ה ִמן ַהלְ   .ְּדֵלית ֵליּה ָקָלא – קּוחֹותְוֵאינֹו גֹובֶּ

 
 
 

 רש"י
 .לדתיו - האשה

 - מחיים שהפרישתה והוא
 מיתה לאחר דקריבה ואשמעינן

 אשמעינן לא הפרישתה לא אבל
 היורשין את לכוף תנא

 נתחייבו שלא להקריבה
 .הנכסים

 נכסי רבנן דאמור הא - קסבר
 על המוטל חוב על משתעבדי

 .המת
 לומר - היא דאורייתא לאו

 ביה ערבין דאינש דנכסוהי
 ויהיו ערב מדין ומשתעבדים

 שטר של ומלוה פה על לוהמ
 שהוא בשטר מלוה אלא שוין

 אחראין נכסי ליה דכתב שיעבדו
 לא פה על מלוה משתעבדי לך

 .משתעבדי
 נמי והא - 'כו אמר אסי' ור

 אמרוהו לשמעתיה לנקוטינהו
 .התם

 הני - זימנא חדא בה פליגי הא
 ורבי שמואל גופייהו אמוראי
 .יוחנן
 - היורשין מן גובה אינה

 ש"וכ דאורייתא לאו אדשיעבוד
 בשטר מלוה אבל הלקוחות מן
 כל ליה דכתב שיעבדו עצמו הוא
 לשטרא אחראין לי דאית נכסיי
 .דנן

 - בתורה הכתובה מלוה דלאו
 המלך מאת חובה עליו הוטל לא
 .עצמו מעשה מעסקי אלא
 דמצות דיולדת - בהך אבל
 חמירא אימר עליה היא המלך

 .בשטר ככתובה
 דאפסיד יהווא - קלא ליה דלית

 דשיעבודא גב על ואף אנפשיה
 תקנתא רבנן עבוד דאורייתא

 .ידע הוה דלא ללוקח
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 יג, ב  .45
 
ַעל" ֵגט ו ְבִמיַתת ַהב ַ  ."ְוקֹוָנה ֶאת ַעְצָמה  ב ְ
 

  ,ִבְשָלָמא ֵגט

יתו ת"ִּדְכִתיב  רִּ ר כ ְ ה  ֵספֶּ ב לָּׁ תַּ   .)דברים כד( "ְוכָּׁ

ָלא ִמיַתת ַהַבַעל ְמָנָלן   ?אֶּ
 

  :ְסָבָרא הּוא
  .הּוא ַאְסָרּה ְוהּוא ַשְרָתּה

 
  !ָשֵרי ְלהּו ְּדָאַסר ְלהּו ְוָלא ,ְוָהא ֲעָריֹות

 
ָלא   ,אֶּ

ֵאין ָלּה ָבִנים ֲאסּוָרה :ִמַּדֲאַמר ַרְחָמָנא    – ְיָבָמה שֶּ
ת רֶּ   .ָהא ֵיש ָלּה ָבִנים מּותֶּ

 
  ,ְוִדיְלָמא

  ,ֲאסּוָרה ְלָעְלָמא ְוַשְרָיא ְלָיָבם – ֵאין ָלּה ָבִנים
  ?ְלכּוֵלי ָעְלָמא ַנִמי ֲאסּוָרה – ְוֵיש ָלּה ָבִנים

 
ָלא   ,אֶּ

   – ֲאסּוָרה ֹכֵהן ָגדֹולִמַּדֲאַמר ַרְחָמָנא ַאְלָמָנה לְ 
ְדיֹוט ַשְרָיא   .ָהא ְלֹכֵהן הֶּ

 
  ?ְלכּוֵלי ָעְלָמא ַבֲעֵׂשה ,ְבַלאו ֹכֵהן ָגדֹולְוִדיְלָמא לְ 

 
  ?ַהאי ֲעֵׂשה ַמאי ֲעִביְדֵתיּה

  ,יִאי ְּדַאֲהְנָיא ִמיַתת ַהַבַעל ִתיְשְתֵרי ְלַגְמֵר 
  !יְלָתא ַקַמְייָתאִאי ְּדָלא ַאֲהְנָיא ִמיַתת ַהַבַעל תֹוְקַמּה ְבִמ 

 
  ?!ַאָלָמה ָלא

  ,ַאִפיְקָתּה ִמִמיָתה ְואֹוִקיְמָתּה ַעל ֲעֵׂשה
  ;ִמיֵדי ַּדֲהָוה ַאְפסּוֵלי ַהמּוְקָּדִשים

  ,ֲעבֹוָדהְּדֵמִעיָקָרא ִאית ְבהּו ְמִעיָלה ַוֲאִסיֵרי ְבִגיָזה וַ 
  !ְבִגיָזה ַוֲעבֹוָדה ֲאִסיֵרי, ית ְבהּוְמִעיָלה לֵ  – ַפְרִקיְנהּו

 
ָלא   ,אֶּ

ה"ִמַּדֲאַמר ְקָרא  נ ָּׁ חֶּ ק ָּׁ ֵחר יִּ יׁש אַּ ה ְואִּ מָּׁ ְלחָּׁ מ ִּ ַּ מו ת ב  ן יָּׁ ֶּ  . )דברים כ( "פ 
 

  :יְבֵריּה ְּדַרב ִאיִד  ָשאיַרב ְש ַמְתִקיף ָלּה 
  !ָיָבם – ַמאן ַאֵחר :ֵאיָמא

 
  :ר ַאִשיא"
  :ְתשּובֹות ַבָּדָבר יֵת ְש 

  ,ֲחָדא ְּדָיָבם ָלא ִאיְקֵרי ַאֵחר

יתו ת" :ְכִתיב ,ְועֹוד רִּ ר כ ְ ה  ֵספֶּ ב לָּׁ תַּ ֲחרֹון ְוכָּׁ אַּ יׁש הָּׁ אִּ ה  הָּׁ ֵנאָּׁ   ,ו ש ְ

ֲחרֹון אַּ יׁש הָּׁ אִּ מו ת הָּׁ י יָּׁ   .)דברים כד( "אֹו כ ִּ

   – ְוִאיְתַקש ִמיָתה ְלֵגירּוִשין
ת ַאַמה גֵ  רֶּ ת:ירּוִשין ַשְרָיא ְוגֹומֶּ רֶּ  ף ִמיָתה ַשְרָיא ְוגֹומֶּ
 
 
 

 רש"י
 - כריתות ספר לה וכתב דכתיב

 .אחר לאיש והיתה' וגו
 בעולם כשאינו - לה שרי והוא

 היתה בו שהרי הימנו נפטרה
 .קשורה

 אביו אשת כגון - עריות והא
 י"שע אביו אחי ואשת וכלתו
 לקרוביו נאסרו הבעל קדושי

 להו שרו לא הבעל וכשימות
 .לעולם לקרוביו שאסורות

 ויצאה - בעשה עלמא לכולי
 גירושין י"ע אחר לאיש והיתה
 ולא לזו דושלחה מיתה י"ע ולא

 מכלל הבא ולאו משמע לאחרת
 .עשה עשה
 - עבידתיה מאי עשה האי
 ואיסור בפניה עומד הוא שיהא
 .פקעו שבה וכרת לאו
 לא ואי' כו הבעל מיתת אהני אי

 דאין קרא דאשמיעך - אהני
 .משלחת מיתה

 ולא - קמייתא במילתא תוקמה
 .ג"בכ לאו למיכתב איצטריך

 הוא קושיא לשון - לא אלמה
 .כן הוא הגון דבר לא וכי

 מחיוב הבעל מיתת - אפיקתיה
 ואוקימתה דין בית מיתת

 .עשה באיסור
 .פדיונן קודם - מעיקרא
 ןכדאמרינ - בגיזה ואסירי
 .תגוז לא דכתיב

 - בהו לית מעילה פרקינהו
 אדם לכל לאכילה ומותרין
 כדאמרינן בגיזה ואסירי
 ולא תזבח( טו דף) בבכורות

 ליה ודריש חלב ולא בשר גיזה
 לאחר המוקדשין בפסולי
 .פדיונן

 - 'כו לגירושין מיתה איתקש
 ממשמעות ליה יליף דלא והאי
 יוכל לא בתריה דכתיב דקרא
 לאחר הא' כו הראשון בעלה
 למפרך דאיכא משום שרי

 עלמא ולכולי בלאו לזה כדלעיל
 .בעשה
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 יד, א –יג, ב  .46
 
ִביָאה" ָבָמה ִנְקֵנית ב ְ  כּו':  "ְוַהי ְ
 

  ?ְבִביָאה ְמָנָלן
 

 :ֲאַמר ְקָרא

ה"  יד, אדף  ָּׁ ׁש  ה  לֹו ְלאִּ חָּׁ יהָּׁ ו ְלקָּׁ לֶּ ֹבא עָּׁ ה  יָּׁ מָּׁ   ."ְיבָּׁ
 

 ?ִאָשהְלכּוַלּה ִמיְלָתא כְ  :ְוֵאיָמא
  

  ,ָלא ָסְלָקא ַּדְעָתְך
  :ְּדַתְנָיא

ה  " ֹוֶמֶרת ב ָ ֵהִביָאה ג  ֶדֶרְך ש ֶ ה  כ ְ ֹוְמִרים ב ָ ָטר ג  ֶסף ו ש ְ ֶ   ?ָיכֹול ְיהו  כ 

ְלמו ד לֹוַמר ַ ה  " :ת  מָּׁ ב ְ    – )דברים כה( "ְויִּ

ה   ֹוֶמֶרת ב ָ יָאה ג  ה   ,ב ִ ֹוְמִרים ב ָ ָטר ג  ֶסף ו ש ְ ֶ   ."ְוֵאין כ 
 
  :יָמאְואֵ 

ה  "ַמאי  מָּׁ ב ְ    – "ְויִּ
  ?ִּדְבַעל ָכְרָחּה ְמַיֵבם

 
  '.ְוִיֵבם' :ֵליָמא ְקָרא ,ִאם ֵכן

ה  "ַמאי  מָּׁ ב ְ   ?"ְויִּ
 ַתְרֵתי: ָשְמַעְת ִמיַנּה

 
 
 

 רש"י
 כלומר - לו ולקחה עליה יבא

 .ליקוחיה הן ביאתה
 כסף אשה מה - כאשה ודילמא
 כסף יבמה אף ביאה כי ושטר
 כתיב דהא ביאה כי ושטר
 .לאשה
 עליה שנה משמע ביאה - ויבמה
 .לעכב הכתוב

 בעל מהויב ליה מיבעי האי ג"ה
 לה דרשינן דלהכי - כרחה

 (.ח דף) ביבמות
 אותה גומרת דלביאה - כן אם
 למילף ויבמה מאי ויבם נימא
 ליה תניא והכי כרחה בעל נמי

 על הבא' בפ ביבמות בהדיא
 ביאה ויבם( נד דף) יבמתו
 ושטר כסף ואין בא גומרת
 .כרחה בעל ויבמה בה גומרין

 



ת ִקיּדּוִש  כֶּ ק א' ַמסֶּ רֶּ     47 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ין פֶּ
 

 7201702200ברק ווינט דניאל  – vechol.banayich@gmail.comייך בנ וכלמותת ע – סדורהגמרא  -הזכויות שמורות כל 

 

66 

 יד, א .47
 
ֲחִליָצה"   ."ב ַ
 

  ?ְמָנָלן
 

ל" :ִּדְכִתיב עַּ נ ָּׁ ית ֲחלו ץ הַּ ֵ ֵאל ב  רָּׁ ש ְ יִּ מֹו ב ְ א ׁשְ ְקרָּׁ    – )דברים כה( "ְונִּ

ָרֵאל" ָרה ְלָכל ִיש ְ ה  ַנַעל הו ת ְ ָחַלץ ב ָ יָון ש ֶ ֵ   ."כ 
 

ֵאל"ַהאי  רָּׁ ש ְ   ?!ְלָהִכי הּוא ַּדֲאָתא "יִּ
  :ַרב ְשמּוֵאל ַבר ְיהּוָדהֵני תָ ְלִכְד  ַהאי ִמיָבֵעי ֵליּה

ֵאל"" רָּׁ ש ְ יִּ יןב ְ  – "ב ְ ית ד ִ ָרֵאל  ב ֵ ל ִיש ְ  ש ֶ
ין ש ֶ  ֵבית ד ִ ֹוָכִבים לְולֹא ב ְ   !"עֹוְבֵדי כ 

 

ֵאל"ְתֵרי  רָּׁ ש ְ יִּ   .ְכִתיֵבי "ב ְ
 

  :ִמיָבֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא ,ְוַאַכִתי
י ְיהו ָדהָאַמר " ב ִ   :רַׁ

ִבים ִלְפֵני  ַעם ַאַחת ָהִיינו  יֹוש ְ ַ ְרפֹוןפ  י טַׁ ב ִ   ,רַׁ
  ,ו ָבאָתה ְיָבָמה ַלֲחלֹוץ

ֶכם ְואִ  :ְוָאַמר ָלנו   ו ל ְ ַעל'ְמרו  ֲענו  כ  ַעל' 'ֲחלו ץ ַהנ ָ  !'"ֲחלו ץ ַהנ ָ
 

מוֹ "ַההּוא ִמ  א ׁשְ ְקרָּׁ  ָנְפָקא: "ְונִּ
 
 

 רש"י
 להנשא מותרת דחלוצה - מנלן
 דרמא הוא חליצה מצות למאדי

 לא ולעולם עלה רחמנא
 .משתריא
 משמע הכי - חלוץ בית בישראל
 לבית להביא ראויה בישראל
 .משחלצה

 לאחיו להקים - בישראל תרי
 .בישראל שם
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 ב-יד, א .48
 
  ."ו ְבִמיַתת ַהי ָָבם"
 

  ?ְמָנָלן
 

ר   :ַקל ָוחֹומֶּ
נֶּק ִהיא ְבחֶּ ת ִאיש שֶּ   ,ִמיַתת ַהַבַעל ַמִתיָרָתּה ,ּוָמה ֵאשֶּ

ֵכן ִהיא ְבַלאו ֹלא ָכל שֶּ   ?ְיָבָמה שֶּ
 

ֵכן יֹוְצָאה ְבֵגט ת ִאיש שֶּ   ,ַמה ְלֵאשֶּ
ֵאיָנּה יֹוְצָאה ְבֵגט   !ֹתאַמר ְבזּו שֶּ

 
  .ָהא ַנִמי יֹוְצָאה ַבֲחִליָצה

 
ָלא   ,אֶּ

ֵכן אֹוְסָרּה ַמִתיָרּה ת ִאיש שֶּ   !ַמה ְלֵאשֶּ
 

  :ַרב ַאִשיֲאַמר 
   – ָהא ַנִמי אֹוְסָרּה ַמִתיָרּה

  .ָיָבם ָשֵרי ָלּה ָיָבם אֹוְסָרּה
 

ת ִאיש יֹוְצָאה ַבֲחִליָצה ִמ  רּוְתֵהא ֵאשֶּ   :ַקל ָוחֹומֶּ
ֵאיָנּה יֹוְצָאה ְבֵגט יֹוְצָאה ַבֲחִליָצה   ,ּוַמה ְיָבָמה שֶּ

יֹוְצָאה ְבֵגט ,זּו יֹוְצָאה ַבֲחִליָצה ,שֶּ   !ֵאינֹו ִּדין שֶּ
 

יתו ת" :ֲאַמר ְקָרא רִּ ר כ ְ    – )דברים כד( "ֵספֶּ

ר כֹוְרָתּה ְוֵאין ָּדָבר ַאֵחר כֹוְרָתּה   .ֵספֶּ
 

ר   :ּוְתֵהא ְיָבָמה יֹוֵצאת ְבֵגט ִמַקל ָוחֹומֶּ
ֵאין יֹוְצָאה ַבֲחִליָצה יֹוְצָאה ְבֵגט ת ִאיש שֶּ   ,ּוָמה ֵאשֶּ

יֹוְצָאה ַבֲחִליָצה ,זּו יֹוְצָאה ְבֵגט ,שֶּ   !ֵאין ִּדין שֶּ
 

ה"ֲאַמר ְקָרא  כָּׁ   .ִעיכּוָבא – ְוָכָכה, )דברים כה( "כ ָּׁ
 

רְוָכל ֵהיָכא ְּדִאיָכא ִעיכּוָבא ָלא ָּדְרֵשי    ?!ַקל ָוחֹומֶּ

ל"ִּדְכִתיב  ,ְוָהא יוה"כ ֹורָּׁ ה"וְ  )ויקרא טז(  "ג    ,"חו ק ָּׁ
  :ְוַתְנָיא

את"" ט ָּׁ הו  חַּ ש ָּׁ    – )ויקרא טז( "ְועָּׁ

ם עֹוש ֶ  ֵ את ְוֵאין ַהש   ה ַחט ָ ֹוָרל עֹוש ֶ אתַהג    .ה ַחט ָ
ין הו א י ָכֹול ַוֲהלֹא ד ִ ֶ   :ש 

ם ֵ ש  ַהש   ֹוָרל ִקיד ֵ ש  ַהג  ֹא ִקיד ֵ ל  ָמקֹום ש ֶ   ,ו ַמה ב ְ
ם ֵ ש  ַהש   ַקד ֵ י ְ ֶ ין ש  ֹוָרל ֵאינֹו ד ִ ש  ַהג  יד ֵ ק ִ   ?ָמקֹום ש ֶ

ְלמו ד לֹוַמר ַ את" ת  ט ָּׁ הו  חַּ ש ָּׁ    – "ְועָּׁ

ם ֵ את ְוֵאין ַהש   ה ַחט ָ ֹוָרל עֹוש ֶ את ַהג  ה ַחט ָ   ."עֹוש ֶ
  ,ְוַטְעָמא ְּדִמֲעֵטיּה ְקָרא

ר   ,ָהא ָלאו ָהִכי ָּדְרִשיַנן ַקל ָוחֹומֶּ

ה"ִּדְכִתיב ֵביּה  ַאף ַעל ַגב   !"חו ק ָּׁ
 

ה  " :ֲאַמר ְקָרא    – )דברים כד( "לָּׁ

ה  "   .ְוֹלא ִליָבָמה –" לָּׁ

 רש"י
 תהיה לא לשוק - בלאו שהיא
 .זר לאיש החוצה המת אשת

 י"ע הנתרת - איש לאשת מה
 .הבעל מיתת

 הריש - מתירה אוסרה שכן
 הוא לפיכך האוסרה הוא בעלה
 יבמה אבל במיתתו מתירה
 היאך לה קאסרי דבעל דקידושי

 .מתירתה היבם מיתת תהא
 נמצא יבם כשמת - נמי הא

 יבם לאו דאי מתירה אוסרה
 .לה אישתריא הבעל מיית מכי
 '.וגו יבנה לא אשר יעשה - ככה

 .השעירים על - גורל דכתיב
 חוקה וכל בפרשה - חוקה וכתיב
 .הוא עיכובא

 שעיר - חטאת עושה הגורל
 עושה עליו עולה השם שגורל
 .חטאת

 שם עליו קרא אם - השם ואין
 ויפיל בכך נקבע אינו חטאת
 הגורל יפול ואם גורלות עליהם

 .לעזאזל זה יהא חבירו על
 איצטריך להכי כלומר - שיכול
 לומר יכול שהייתי קרא האי
 הגורל קידש שלא במקום ומה
 בהם דכתיב ניןק גבי כגון
 ואחד לחטאת אחד( ה ויקרא)

 גורל עליהם הטיל ואם לעולה
 ויכול בכך נקבעים אינם

 דף) יומא בסדר ל"דקי לשנותם
 אלא מתפרשות הקנין אין( מא
 בעשיית או בעלים בלקיחת או
 .כהן

 בשעת אמר אם - השם קידש
 לעולה וזו לחטאת זו לקיחה
 .פסול שינה ואם הוקבעו

 דכתיב - הגורל שקידש כאן
 אין' וגו אהרן ונתן( טז ויקרא)

 '.כו דין
 .לעכב עליו שנה - ל"ת

 להביא - וחומר קל דרשינן הוה
 ג"ואע בפרשה נכתב שלא מה

 .עיכובא דכתיב
 .לה וכתב דכתיב - לה
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ה  "ְוֵאיָמא    !ִלְשָמּה – "לָּׁ
 

ה  "ְתֵרי    .ְכִתיֵבי "לָּׁ
 

  :ְוַאַכִתי ִמיָבֵעי ֵליּה

ה  "ַחד    ,ִלְשָמּה – "לָּׁ

ה  "ְוִאיָדְך  יְרָתּה –" לָּׁ   !ְוֹלא ָלּה ְוַלֲחבֶּ
 

ָלא   ,אֶּ

ל" :ֲאַמר ְקָרא עַּ    – )דברים כה(" נָּׁ

ל" עַּ   .ִמיֵדי ַאֲחִריָנא ָלא ִאין, "נַּ
 

ל"ְוַהאי  עַּ   ?ְלָהִכי הּוא ַּדֲאָתא "נַּ
  :ַתְנָיאַהאי ִמיָבֵעי ֵליּה ְלִכְד 

ֲעלוֹ "" א ַנֲעלוֹ  –" נַּ   ,ֵאין ִלי ֶאל ָ

ל ָאָדם ְמָנא ֵליה   ל כ ָ   ?ַנַעל ש ֶ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ל" ת  עַּ ל" "נַּ עַּ ה "נַּ   .ִריב ָ

ן ַמה ֵ ְלמו ד לֹוַמר ִאם כ  ַ ֲעלוֹ " ת    ?"נַּ

   – ַנֲעלֹו ָהָראו י לוֹ 
וֹ  ְך ב  ֵאין ָיכֹול ְלַהל ֵ ֶ ָרט ְלָגדֹול ש  ְ   ,פ 

ָרט ְלָקטָ  ְ ֵאין חֹוֶפה ֶאת רֹוב ַרְגלוֹ פ    ,ן ש ֶ
ָרט  יד, בדף  ְ ֵאין לֹו ָעֵקב^ פ    !"ִלְמסו ַלִים ש ֶ

 
  ".ַנַעל"ִניְכתֹוב ְקָרא  ,ִאם ֵכן

ל"ַמאי  עַּ נ ַּ   ?"הַּ
 .ָשְמַעְת ִמיַנּה ַתְרֵתי

 
 
 
 
 

 רש"י
 האיש ושנאה - כתיבי לה תרי

 '.וגו האחרון
 ששמותן - ולחבירתה לה ולא
 מתגרשות נשים שתי שאין שוין
 מגרש פלוני כתב אם אחד בגט

 .נשיו ופלונית פלונית
 יתירא קרא - נעל קרא אמר
 למיכתב דמצי הנעל חלוץ בית
 .החלוץ בית

 יכול שאין גדול לנעל - פרט
 .בו להלוך

 כדמסיים נפחת - מסולייא
 א"שול עקב לו שאין ואזיל
 .ז"בלע
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 טו, א – יד, ב .49
 

ָנה  ִמש ְׁ

ָטר ֶכֶסף ו ִבש ְ   ,ֶעֶבד ִעְבִרי ִנְקֶנה ב ְ
ִניםְוקוֹ  ש ָ ֶסף ,ו ְביֹוֵבל ,ֶנה ַעְצמֹו ב ְ ֶ   .ו ְבִגְרעֹון כ 

ִסיָמִנין ,ְיֵתיָרה ָעָליו ָאָמה ָהִעְבִרי ָה ֹוָנה ֶאת ַעְצָמה  ב ְ ק    .ש ֶ
ְרִציָעה ְרָצע ִנְקֶנה ב ִ   ,ַהנ ִ

י ֹוֵבל ו ְבִמיַתת ָהָאדֹון:  ְוקֹוֶנה ֶאת ַעְצמֹו ב ַ
 

ָמָרא   ג ְׁ

  ."ֶכֶסףֶעֶבד ִעְבִרי ִנְקֶנה ב ְ "
 

  ?ְמָנָלן
 

תוֹ " :ֲאַמר ְקָרא ְקנָּׁ ף מִּ סֶּ כ ֶּ    – )ויקרא כה( "מִּ

ף סֶּ ִנְקנֶּה ְבכֶּ   .ְמַלֵמד שֶּ
 

ד ִעְבִרי ַהִנְמָכר ְלגֹויַאְשְכחָ  בֶּ   , ן עֶּ
ף סֶּ   .הֹוִאיל ְוָכל ִקְנָינֹו ְבכֶּ
  ?ִנְמָכר ְלִיְׂשָרֵאל ְמָנָלן

 

ה  " :ֲאַמר ְקָרא ְפד ָּׁ ְמָגַרַעת ִפְדיֹוָנּה ְויֹוְצָאה – )שמות כא( "ְוהֶּ   .ְמַלֵמד שֶּ
 

 ,ַאְשְכָחן ָאָמה ָהִעְבִרָיה
ף סֶּ ף ִמיַקְנָיא ְבכֶּ סֶּ   .הֹוִאיל ּוִמיַקְּדָשה ְבכֶּ

ד ִעְבִרי ְמָנָלן בֶּ   ?עֶּ
 

ה" :ֲאַמר ְקָרא י ָּׁ ְברִּ עִּ י אֹו הָּׁ ְברִּ עִּ יךָּׁ הָּׁ חִּ ְך אָּׁ ֵכר לָּׁ ָּׁ מ  י יִּ   ,כ ִּ

ׁש ׁשָּׁ  ְדךָּׁ ׁשֵ ֲעבָּׁ    – )דברים טו( "םינִּ וַּ

  .ַמִקיש ִעְבִרי ְלִעְבִרָיה
 

  .הֹוִאיל ְוִנְמַכר ְבַעל כֹוְרחו ,ֵבית ִּדיןַאְשְכָחן ְמָכרּוהּו 
  ?מֹוֵכר ַעְצמֹו ְמָנָלן

 

יר"ָיִליף  כִּ יר")דברים טו(  "ש ָּׁ כִּ   .)ויקרא כה( "ש ָּׁ

 

יר"ָהִניָחא ְלַמאן ְּדָיִליף  כִּ יר" "ש ָּׁ כִּ   ",ש ָּׁ

לָ  יר"א ְלַמאן ְּדָלא ָיִליף אֶּ כִּ יר" "ש ָּׁ כִּ   ,"ש ָּׁ
  ?ַמאי ִאיָכא ְלֵמיַמר

 

יג" :ֲאַמר ְקָרא ִּ ש   ַּ י ת     – )ויקרא כה( "ְוכִּ
ְליֹון ִמַתְחתֹון ,מּוָסף ַעל ִעְנָין ִראשֹון   .ְוִיְלַמד עֶּ

 

יר"ּוַמאן ַתָנא ְּדָלא ָיִליף  כִּ יר" "ש ָּׁ כִּ   ?"ש ָּׁ
 

  :ְנָיאְּדתַ  ,ַהאי ַתָנא הּוא
ֹוֵכר ַעְצמוֹ " ש   – ַהמ  ש  ְויֶֶתר ַעל ש ֵ ר ְלש ֵ   ,ִנְמכ ָ

יןְמָכרו הו   ית ד ִ ש   – ב ֵ א ְלש ֵ ר ֶאל ָ   .ֵאינֹו ִנְמכ ָ
ֹוֵכר ַעְצמוֹ    ,ֵאינֹו ִנְרָצע – ַהמ 

 רש"י
 '.מתני
 בגמרא - ובשטר בכסף נקנה
 .לה יליף

 יוצא שנים שש לסוף - בשנים
 .חפשי

 בתוך יובל בו פגע אם - וביובל
 .שש

 עצמו את פודה - כסף ובגרעון
 דמי מפדיונו אדונו לו ומגרע
 לפי והכל שעברו השנים שיעבוד
 כדכתיב מקנתו דמי חשבון

 ממכרו כסף והיה( כה ויקרא)
 מנים בשש קנאו שנים במספר
 נמצא שש בסוף לצאת ועתיד
 .במנה שנה כל עבודת קונה

 בכל עצמה שקונה - עליו תירהי
 כדילפינן נערות ובסימני אלה
 מויצאה( ד דף/ )קידושין/ לעיל
 .חנם

 את עובד ואינו - האדון ובמיתת
 הנמכר עבד אבל יורשיו

 שש בתוך האדון ומת בתחילתו
 יליף וכולהו ליורשיו משלימן

 '.בגמ
 '.גמ

 עברי בעבד - מקנתו מכסף
 הכתוב כוכבים לעובד הנמכר
 .ותושב גר יד תשיג כיו מדבר
 עובד של - קנינו וכל הואיל
 בו נאמרה שלא בכסף כוכבים
 אלא במטלטלין משיכה
 מיד( כה ויקרא) כתיב בישראל
 ליד מיד שימשוך עד עמיתך
 .בכסף לו נקנה עבד לפיכך

 כתיב מדלא - פדיונה שמגרעת
 הבעל שאף והפדה משמע ונפדה
 בכסף אלמא בפדיונה מסייע
 מאי בדמים אהקנ לא דאי נקנה

 .מגרעה
 דמקניא העבריה אמה אשכחן

 הואיל נותן והדין - בכסף
 .בכסף קנינה בכסף וקידושיה

 דכי בגניבתו - ד"ב מכרוהו
 והדין משמע אחרים י"ע ימכר
 בלא בכסף נקנה שיהא נותן
 קל צד בו ויש הואיל חזקה
 .כרחו בעל שנמכר

 במוכר נאמר - שכיר שכיר
 ימוך כי/( כה ויקרא/ שם) עצמו
 כתושב כשכיר' וגו ונמכר אחיך
 ד"ב במכרוהו ונאמר עמך יהיה
 בפרשת' וגו שכיר שכר משנה כי
 (.טו דברים) כתיב ימכר כי

 הך ליה דלית - יליף דלא למאן
 מאן מפרש ולקמיה שוה גזירה
 .ניהו
 לעובד עצמו במוכר - תשיג וכי

 מוכר לפרשת וסמכוה כוכבים
 נמכר וילמד לישראל עצמו

 כוכבים לעובד מנמכר לישראל
 לעובד ובנמכר בהיקישא
 .מקנתו מכסף כתיב כוכבים

 לימכר התנה אם - שש על ויתר
 .שנים לעשר

 שם) דכתיב - ד"ב מכרוהו
 שנים שש ועבדך/( טו דברים/

 שש כתיב לא עצמו במוכר אבל
 אחרים מיד עברי עבד תקנה דכי

 ד"ב במכרוהו ורציעה משמע
 ימכר דגבי הענקה וכן כתיבא

 .כתיבי ךל
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יןְמָכרו הו   ית ד ִ   .ִנְרָצע – ב ֵ
  ,ֵאין ַמֲעִניִקים לוֹ  – מֹוֵכר ַעְצמוֹ 

ית ד ִ ְמָכרו הו     .ַמֲעִניִקים לוֹ  – יןב ֵ
ֹוֵכר ַעְצמוֹ  ַנֲעִנית – ַהמ  ְפָחה כ ְ ֹו מֹוֵסר לֹו ש ִ   ,ֵאין ַרב 

יןְמָכרו הו   ית ד ִ ַנֲעִנית – ב ֵ ְפָחה כ ְ ֹו מֹוֵסר לֹו ש ִ   .ַרב 
י ֶאְלָעָזר ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ש   א ְלש ֵ ר ֶאל ָ   ,ֶזה ְוֶזה ֵאינֹו ִנְמכ ָ
  ,ֶזה ְוֶזה ִנְרָצע

  ,ה ַמֲעִניִקים לוֹ ְוֶזה ְוזֶ 
ַנֲעִנית ְפָחה כ ְ ֹו מֹוֵסר לֹו ש ִ   ".ְוֶזה ְוֶזה ַרב 

  :ַמאי ָלאו ְבָהא ָקִמיַפְלֵגי

יר"ְּדַתָנא ַקָמא ָלא ָיִליף  כִּ יר" "ש ָּׁ כִּ   ,"ש ָּׁ

ְלָעָזר וְ  יר"ָיִליף ַרִבי אֶּ כִּ יר" "ש ָּׁ כִּ   ".ש ָּׁ
 

  :ַאַבֵייִמְשֵמיּה ְּד  ַרב ַטְביוֵֹמיֲאַמר 

יר"כּוֵלי ָעְלָמא ָיִליף ְּד  כִּ יר" "ש ָּׁ כִּ   ,"ש ָּׁ
  :ְוָהָכא ְבַהאי ְקָרא ָקִמיַפְלֵגי

ש  "ַמאי ַטְעָמא ְּדַתָנא ַקָמא ְּדָאַמר  ש  ְויֶֶתר ַעל ש ֵ ר ְלש ֵ   ?"מֹוֵכר ַעְצמֹו ִנְמכ ָ
  :ִמיֵעט ַרְחָמָנא ַגֵבי ְמָכרּוהּו ֵבית ִּדין

ים" נִּ ׁש ׁשָּׁ ְדךָּׁ ׁשֵ ֲעבָּׁ ה – רים טו()דב "וַּ   . ְֹוֹלא מֹוֵכר ַעְצמו ,זֶּ
 

  ?ְוִאיָדְך
 

ְדךָּׁ " ֲעבָּׁ   .ְלָך ְוֹלא ְליֹוֵרש – "וַּ
 

  ?ְוִאיָדְך
 

ְדךָּׁ " ֲעבָּׁ   .ַאֲחִריָנא ְכִתיב "וַּ
 

  ?ְוִאיָדְך
 

  .ַההּוא ְלַהְרָצַאת ָאדֹון הּוא ַּדֲאָתא
 

  ,ַמאי ַטְעָמא ְּדַתָנא ַקָמא
 ?"נֹו ִנְרָצעמֹוֵכר ַעְצמֹו ֵאי" :ְּדָאַמר

 
  :ֵבית ִּדיןִמְּדִמיֵעט ַרְחָמָנא ַגֵבי ְמָכרּוהּו 

ְרֵצעַּ " ַּ מ  ַּ ְזנֹו ב  ת אָּׁ יו אֶּ ע ֲאֹדנָּׁ צַּ    – )שמות כא( "ְורָּׁ

לוֹ  ל מֹוֵכר ַעְצמוֹ  ,ָאְזנֹו שֶּ  .ְוֹלא ָאְזנֹו שֶּ
 

  ?ְוִאיָדְך  טו, אדף 
 

  ,ַהִהיא ִלְגֵזיָרה ָשָוה הּוא ַּדֲאָתא
  :ְּדַתְנָיא

י ֱאִליֶעֶזר" ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
ֹאֶזן ְיָמִנית ִהיא ב ְ ִין ִלְרִציָעה ש ֶ   ?ִמנ ַ

אן ַמר כ ָ ן" ֶנא  ן "ֹאזֶּ ַמר ְלַהל ָ ן" ְוֶנא    ,)ויקרא יד( "ֹאזֶּ

ן ָיִמין ַהל ָ אן ָיִמין ,ַמה ל ְ   ".ַאף כ ָ
 

 רש"י
 - כנענית שפחה לו מוסר רבו
 .ממנה ולדות לו שיהו

 כנענית שפחה לו מוסר רבו אין
 ד"ב במכרוהו אבל לו ואסורה -

 יתן אדוניו אם( כא שמות) כתיב
 .אשה לו

 הילכך - שכיר שכיר יליף לא
 .ביה כתיב לא ביה כתיב דלא

 - שכיר שכיר יליף עלמא דכולי
 הדיאב ק"לת והני מילי לשאר
 ליה אהני ולא מיעוטייהו כתיב
 .שוה גזירה

 לא עובד דאינו - ליורשין ולא
 אין אם האח את ולא הבת את
 הבן את הוא עובד אבל בן לו

 :(.יז דף/ )קידושין/ כדלקמן
 משנה כי - כתיב אחרינא ועבדך
 .עבדך שכיר שכר

 על להרצות - אדון להרצאת
 בעיניו יקשה שלא הענקו

 .קרא כדמפרש
 יתירא דקרא הוא מיעוט - אזנו

 .באזנו ונתת כתיב דהא לדרשה
 עני במצורע - אוזן להלן ונאמר
 שהרי לדרשה הפרשה שכל

 עשיר במצורע לעצמה נאמרה
 במנחות אמרינן והכי והוכפלה

 (.י דף)
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  ?ְוִאיָדְך
 

ן"ֵליָמא ְקָרא  ִאם ֵכן   ",ֹאזֶּ

ְזנוֹ "ַמאי    ?"אָּׁ
 

  ?ְוִאיָדְך
 

  :ַההּוא ִמיָבֵעי ֵליּה
ְזנוֹ "   .ְוֹלא ָאְזָנּה – "אָּׁ
 

  ?ְוִאיָדְך
 

ד"ִמ  ָנְפָקא ָלּה בֶּ עֶּ ר הָּׁ ם יֹאמַּ ד ְוֹלא ָאָמה  – )שמות כא( "ְואִּ בֶּ   .ָהעֶּ
 

  ?ְוִאיָדְך
 

ד :ִמיָבֵעי ֵליּה בֶּ הּוא עֶּ ֹיאַמר ְכשֶּ   .ַעד שֶּ
 

  ?ְוִאיָדְך
 

ד"מֵ  בֶּ ד" "עֶּ בֶּ עֶּ   .ָנְפָקא "הָּׁ
 
  ?ִאיָדְךוְ 
 

ד" בֶּ ד" "עֶּ בֶּ עֶּ   .ָלא ָּדִריש "הָּׁ
 

  ,ְּדַתָנא ַקָמא ַמאי ַטְעָמא
  ?"מֹוֵכר ַעְצמֹו ֵאין ַמֲעִניִקין לוֹ " :ְּדָאַמר

 
  :ֵבית ִּדיןִמיֵעט ַרְחָמָנא ַגֵבי ְמָכרּוהּו 

יק לוֹ " ֲענִּ ַּ ֲעֵנק ת    ,)דברים טו( "הַּ

  .ְוֹלא ְלמֹוֵכר ַעְצמוֹ  – "לוֹ "
 

  ?ְךְוִאיָד 
 

  :ַההּוא ִמיָבֵעי ֵליּה

  .ְוֹלא ְליֹוְרָשיו – "לוֹ "
 

  ?!יֹוְרָשיו ַאַמאי ָלא
   – ָׂשִכיר ַקְרֵייּה ַרְחָמָנא

  !ַאף ַהאי ְפעּוָלתֹו ְליֹוְרָשיו ,ַמה ָשִכיר ְפעּוָלתֹו ְליֹוְרָשיו
 

ָלא   ,אֶּ

  . ְֹוֹלא ְלַבַעל חֹובו – "לוֹ "
  :ְּדַתְנָיא ,ְבָעְלָמא ְכַרִבי ָנָתןִמִּדְסִביָרא ָלן 

יֲאַמר " ב ִ   :ָנָתן רַׁ
ֲחֵברֹו ָמֶנה ה ב ַ ִין ְלנֹוש ֶ ֲחֵברוֹ  ,ִמנ ַ   ,ַוֲחֵברֹו ב ַ

ֹוִציִאין ִמז ֶה ְונֹוְתִנין ָלֶזה מ  ִין ש ֶ   ?ִמנ ַ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ם לוֹ " :ת  ׁשַּ ר אָּׁ ֲאׁשֶּ ן לַּ תַּ   – )במדבר ה( ""ְונָּׁ

  .יַלֲאפּוֵק  "לוֹ "ָאָתא 
 

 רש"י
 לן נפקא ומיעוטא[ מאוזן] ההוא

 של אזנו דמשמע אזנו מדכתיב -
 .אחר של ולא זה

 העבריה אמה של - אזנה ולא
( טו דברים) דכתיב והא נרצעת
 אהענקה כן תעשה לאמתך ואף
 דף/ קידושין)/ כדלקמן קאי
 :(.יז

 יאמר מואם - עבד כשהוא
 אמר לא שאם נפקא העבד
 חפשי אצא לא אדוני את אהבתי

 .נרצע אינו שניו שש שיכלו עד
 שיאמר עד עבד - העבד עבד

 ליה נפקא העבד עבד כשהוא
 .האמ למעוטי יתירא א"מה
 דקרא דאורחא - דריש לא

 .הכי לאישתעי
 הספיק לא אם - ליורשיו ולא

 .שמת עד להעניקו
 .פעולתו שכר - פעולתו

 האדון אין - חובו לבעל ולא
 לבעל הענקו להגבות מחוייב
 בעלמא לן דסבירא ומשום חובו
 בחברו הנושה דאמר נתן כרבי
 מזה מוציאין בחברו וחברו מנה

 וטילמע איצטריך לזה ונותנין
 .דינא מהאי הענקה
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  ?ְוִאיָדְך
 

  .ְבָעְלָמא ַנִמי ָלא ְסִביָרא ָלן ְכַרִבי ָנָתן
 

  :ְּדָאַמר ַתָנא ַקָמאְּד  ַמאי ַטְעָמא
ַנֲעִנית" ְפָחה כ ְ ֹו מֹוֵסר לֹו ש ִ  ?"מֹוֵכר ַעְצמֹו ֵאין ַרב 
 

  :ֵבית ִּדיןִמיֵעט ַרְחָמָנא ַגֵבי ְמָכרּוהּו 

" ָּׁ ׁש  ן לֹו אִּ ֶּ ת  יו יִּ ם ֲאדֹונָּׁ   ,)שמות כא( "האִּ

  . ְֹוֹלא ְלמֹוֵכר ַעְצמו –" לוֹ "
 

  ?ְוִאיָדְך
 

  . ְֹבַעל ָכְרחו – "לוֹ "
 

  ?ְוִאיָדְך
 

יר"ִמ  כִּ ר ש ָּׁ כַּ ה ש ְ נֶּ ׁשְ י מִּ   .ָנְפָקא "כ ִּ
  :ְּדַתְנָיא

ְדךָּׁ "" יר ֲעבָּׁ כִּ ר ש ָּׁ כַּ ה ש ְ נֶּ ׁשְ י מִּ    –)דברים טו(  "כ ִּ

י ֹום" א ב ַ ִכיר ֵאינֹו עֹוֵבד ֶאל ָ   ,ש ָ
ְיָלה ל ַ י ֹום ו ֵבין ב ַ ין ב ַ ֵ   .ֶעֶבד ִעְבִרי עֹוֵבד ב 

ְיָלה ל ַ י ֹום ו ֵבין ב ַ ין ב ַ ֵ ֶעֶבד ִעְבִרי עֹוֵבד ב  ָך ש ֶ ְעת ְ ֲעֶלה ַעל ד ַ ַ   ?!ְוִכי ת 

ַמר ָבר ֶנא  ךְ " :ַוֲהלֹא כ ְ ָּׁ מ  י טֹוב לֹו עִּ  )דברים טו(:  "כ ִּ

ךְ " ָּׁ מ  ַמֲאָכל –" עִּ   ,ב ְ

ךְ " ָּׁ מ  ִמש ְ  – "עִּ הב ְ ֶ   ".ת 
  :ַרִבי ִיְצָחקְוָאַמר 

ַרבֹו מֹוֵסר לֹו ִשְפָחה ְכַנֲעִנית  .ִמָכאן שֶּ
 

  ?ְוִאיָדְך
 

  ,ִאי ֵמָהָתם
  .ֵאיָמא ָלא ְבַעל ָכְרחוֹ ֲאָבל  ,ִמַּדְעֵתיּה ָהֵני ִמיֵליֲהָוה ֲאִמיָנא 
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 

ָלא ַמאן ַתָנא ְּדָלא ָיִליף יר" :אֶּ כִּ יר" "ש ָּׁ כִּ   ?"ש ָּׁ
 

  :ְּדַתְנָיא ,ַהאי ַתָנא הּוא

וֹ "" ְחת  ַּ פ  ׁשְ ל מִּ ב אֶּ    :)ויקרא כה( ְוגֹו' "ְוׁשָּׁ

ן יֲַׁעֹקבָאַמר  י ֱאִליֶעֶזר ב ֶ ב ִ   :רַׁ
ר תו ב ְמַדב ֵ ה ַהכ ָ ֶ מ    ?ב ַ

מֹוֵכר ַעְצמוֹ  ָבר ָאמו ר – ִאי ב ְ   !ֲהֵרי כ ְ
ִנְרָצע ָבר ָאמו ר – ִאי ב ְ   !ֲהֵרי כ ְ

א ֵאין ָהא ר ֶאל ָ תו ב ְמַדב ֵ ִנים ִלְפֵני ַהי ֹוֵבל ַהכ ָ לֹש  ש ָ ִים ְוש ָ ַ ת  ין ש ְ ית ד ִ ְמָכרו הו  ב ֵ   ,ב ִ
ַהי ֹוֵבל מֹוִציאוֹ  ֶ   ."ש 

יר"ָיִליף  ָסְלָקא ַּדְעָתְךְוִאי  כִּ יר" "ש ָּׁ כִּ  ",ש ָּׁ

יר"ֵניַלף  ?ָלָמה ִלי כִּ יר" "ש ָּׁ כִּ   !"ש ָּׁ
 

  :ַרב ַנְחָמן ַבר ִיְצָחקֲאַמר 

 רש"י
 - נפקא שכיר שכר משנה מכי

 ביה תנא וכי כרחו בעל גמרינן
 למעוטי' כו לו יתן אדוניו קרא
 .עצמו מוכר
 עצמו במוכר - משפחתו אל ושב
 .ביובל שיצא לומר כתיב

 שאם וללמד - עצמו במוכר אם
 יובל שש בתוך יובל פגעו

 .מוציאו
 לעיל דכתיב - אמור כבר הרי
 יעבוד היובל שנת עד המיני
 .עמך
 הנרצע שאף ללמד - בנרצע אם
 .ביובל יוצא
 לה בעי לקמיה - אמור כבר הרי
 .היא מאי
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יר"עֹוָלם ָיִליף לְ  כִּ יר" "ש ָּׁ כִּ   ."ש ָּׁ
  :ְוִאיְצְטִריְך

  ,מֹוֵכר ַעְצמֹו הּוא ְּדָלא ָעַבד ִאיסּוָרא :ֲאִמיָנא ָסְלָקא ַּדְעָתְך
  .ֵאיָמא ִניְקְנֵסיּה ,ְּדָעַבד ִאיסּוָרא ,ֵבית ִּדיןֲאָבל ְמָכרּוהּו 
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 
 

 רש"י
 גנב דלא - איסורא עבד דלא
 בגניבתו ד"ב מכרוהו אבל כלום
 .שש עד לעבוד נקנסיה נימא
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 טז, א – טו, א .51
 

  :ֲאַמר ָמר
ָבר ָאמו ראִ " ִנְרָצע ֲהֵרי כ ְ   ".י ב ְ
 

  ?ַמאי ִהיא
 

  :ְּדַתְנָיא

וֹ "" ְחת  ַּ פ  ׁשְ ל מִּ יׁש אֶּ תֹו ְואִּ ז ָּׁ ל ֲאחו  יׁש אֶּ ם אִּ ֶּ ְבת   )ויקרא כה(: ְוגֹו'  "ְוׁשַּ

ר תו ב ְמַדב ֵ ה ַהכ ָ ֶ מ    ?ב ַ
מֹוֵכר ַעְצמוֹ  ָבר ָאמו ר – ִאי ב ְ   !ֲהֵרי כ ְ

ין ית ד ִ ְמָכרו הו  ב ֵ ָבר ָאמו רהֲ  – ִאי ב ִ   !ֵרי כ ְ
ִנים ִלְפֵני ַהי ֹוֵבל לֹש  ש ָ ִים ְוש ָ ַ ת  ִנְרָצע ש ְ א ב ְ ר ֶאל ָ תו ב ְמַדב ֵ   ,ָהא ֵאין ַהכ ָ

ַהי ֹוֵבל מֹוִציאוֹ  ֶ   ".ש 
 

  ?ַמאי ַמְשַמע
 

  :ָרָבא ַבר ִשיָלאֲאַמר 

יׁש " :ֲאַמר ְקָרא    –" אִּ
נֹוֵהג ְבִאיש ְוֵאין נוֹ  הּו ָּדָבר שֶּ   ?ֵהג ְבִאָשהֵאיזֶּ

  .זּו ְרִציָעה :ֲהֵוי אֹוֵמר
 

  :ְוִאיְצְטִריְך ְלִמיְכַתב ִנְרָצע ,ְוִאיְצְטִריְך ְלִמיְכַתב ְמָכרּוהּו ֵבית ִּדין
  ,ִמשּום ְּדָלא ְמָטִאי ִזְמֵניּה – ֵבית ִּדיןְּדִאי ַאְשְמִעיָנן ָמְכרּוהּו 

  .יָמא ִניְקְנֵסיּהאֵ  ,ִּדְמָטִאי ִזְמֵניּה ,ֲאָבל ִנְרָצע
  ,ִמשּום ְּדָעַבד ֵליּה ֵשש – ְוִאי ַאְשְמִעיָנן ִנְרָצע

  .ֵאיָמא ָלא ,ְּדָלא ָעַבד ֵליּה ֵשש ,ֵבית ִּדיןֲאָבל ְמָכרּוהּו 
  .ְצִריָכא

 
ם   :ְוִאיְצְטִריְך ְלִמיְכַתב ְלעֹוָלם ,ְוִאיְצְטִריְך ְלִמיְכַתב ְוַשְבתֶּ

  .ְלעֹוָלם ַמָמש :ֲהָוה ֲאִמיָנא – ְחָמָנא ְלעֹוָלםְּדִאי ָכַתב ַר 
ם   .ָכַתב ַרְחָמָנא ְוַשְבתֶּ

ם   ,ֵהיָכא ְּדָלא ָעַבד ֵשש ָהֵני ִמיֵלי :ֲהָוה ֲאִמיָנא – ְוִאי ָכַתב ַרְחָמָנא ְוַשְבתֶּ
  ֹ  – ֲאָבל ֵהיָכא ְּדָעַבד ֵשש ֹלא ְיֵהא סֹופֹו ָחמּור ִמְתִחָלתו

  .ִחָלתֹו ֵשש ַאף סֹופֹו ַנִמי ֵששַמה ְת 
ל יֹוֵבל – ְלעֹוָלם :ָקַמְשַמע ָלן   .ְלעֹוָלמֹו שֶּ

 

ָלא ַמאן ַתָנא ְּדָלא ָיִליף יר" :אֶּ כִּ יר" "ש ָּׁ כִּ   ?"ש ָּׁ
 

  ,ַרִבי ִהיא
 :ְּדַתְנָיא

ה""  טו, בדף  ֶּ ֵאל  ֵאל ב ְ ג ָּׁ ם לֹא יִּ  )ויקרא כה(.  "ְואִּ

י ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

אֵ " הב ְ ֶּ ש   ,הו א ִנְגָאל "ל  ש ֵ   .ְוֵאין ִנְגָאל ב ְ

ין הו א י ָכֹול ַוֲהלֹא ד ִ ֶ ה :ש  ֵאל ֶ ֵאינֹו ִנְגָאל ב ְ ֶ י ש  ש   ,ו ַמה מ ִ ש ֵ   .ִנְגָאל ב ְ
ה ,ֶזה ֵאל ֶ ְגָאל ב ְ נ ִ ֶ ש   ,ש  ש ֵ ְגָאל ב ְ נ ִ ֶ ין ש    ?!ֵאינֹו ד ִ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ה" ת  ֶּ ֵאל     –" ב ְ
ה הו א ִנְגָאל ֵאל ֶ ש   ,ב ְ ש ֵ   ".ְוֵאין ִנְגָאל ב ְ

יר" :ְוִאי ָסְלָקא ַּדְעָתְך ָיִליף כִּ יר" "ש ָּׁ כִּ   ",ש ָּׁ

ה" :ַאַמאי ָקָאַמר ֵאל ֶ ֵאינֹו ִנְגָאל ב ְ ֶ י ש   ? "ו ַמה מ ִ

 רש"י
 - אחוזתו אל איש ושבתם
 .כתיב יובל בפרשת

 יללע כדאמר - אמור כבר הרי
 .עמך יעבוד היובל שנת עד
 אמור כבר הרי ד"ב במכרוהו אי
 כדאוקימנא משפחתו אל ושב -

 .לעיל
 מלאו לא - זימניה מטא דלא
 .לצאת שניו שש

 אצא לא שאמר על - ליקנסיה
( כה ויקרא) הם עבדי כי על ועבר
 .חנם לעצמו אדון קונה והוא

 קודם - שש ליה דעבד משום
 ובשילוח מפסיד רבו ואין לכן
 יובל בו שפגע ד"ב מכרוהו אבל
 נפסדיה דלא אימא שש בתוך
 .ל"קמ לאדון
 והוא לעולם ועבדו - לעולם
 מהכי דטפי יובל של לעולמו
 קרא כתיב דהא למימר ליכא

' וגו איש ושבתם אחרינא
 .בנרצע ואוקימנא

 ולא ביובל נרצע דיוצא - מ"ה
 שש עבד דלא היכא לכן קודם
 דעבד היכא אבל רציעה אחר
 ניפוק אימא רציעתו אחר שש
 חמורה רציעה תהא דלא בשש

 .ממכרו מתחילת
 עד דחשוב מידי - לעולם ל"קמ

 .לעולם
 בנמכר - באלה יגאל לא ואם

 .כתיב כוכבים לעובד
 לעיל דכתיב בקרובים - באלה
 '.וגו דודו או מיניה

 - באלה נגאל שאינו מי ומה
 ביה כתיב לא לישראל נמכר
 לן נפקא דלא קרובים גאולת

:( יד דף/ קידושין/ לעיל)
 .עצמה גאולת אלא מוהפדה

 גאולת - שכיר שכיר נילף
 מנמכר לישראל לנמכר קרובים
 לעובד דבנמכר כוכבים לעובד
 שנה כשכיר כתיב נמי כוכבים
 .עמו יהיה בשנה
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יר"ֵניַלף  כִּ יר" "ש ָּׁ כִּ   "!ש ָּׁ
 

  :ַרב ַנְחָמן ַבר ִיְצָחקֲאַמר 

יר"ְלעֹוָלם ָיִליף  כִּ יר" "ש ָּׁ כִּ   ,"ש ָּׁ

ו  " :ַּדֲאַמר ְקָרא ,ָהָכאְוַשאִני  נ  לֶּ ְגאָּׁ ה ְוֹלא ְלַאֵחר –)ויקרא כה(  "יִּ   .ָלזֶּ
 

  ?ּוַמאן ַתָנא ְּדָפֵליג ֲעֵליּה ְּדַרִבי
 

  ,ַרִבי ֲעִקיָבאיֹוֵסי ַהְגִליִלי וְ  ַרִבי
  :ְּדַתְנָיא

ה"" ֶּ ֵאל  ֵאל ב ְ ג ָּׁ  )ויקרא כה(.  "לֹא יִּ

י ב ִ ִליִלי רַׁ ג ְ י הַׁ   :אֹוֵמר יֹוסֵּ

הב ְ " ֶּ ְחרו ר – "ֵאל  ל ָאָדם ,ְלש ִ ָאר כ ָ ש ְ ו ד – ב ִ ְעב    .ְלש ִ
י ֲעִקיָבא ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ה" ֶּ ֵאל  ו ד – "ב ְ ְעב  ְחרו ר ,ְלש ִ ל ָאָדם ְלש ִ ָאר כ ָ ש ְ   ."ב ִ
 

  ?ַמאי ַטְעָמא ְּדַרִבי יֹוֵסי ַהְגִליִלי
 

  :ֲאַמר ְקָרא

ה" ֶּ ֵאל  ֵאל ב ְ ג ָּׁ ם לֹא יִּ ָלא ְבַאחֵ  –" אִּ י ֹוֵבל" :ראֶּ ת הַּ נַּ ׁשְ א ב ִּ צָּׁ   ".ְויָּׁ
 
  :אֹוֵמר ַרִבי ֲעִקיָבאוְ 

ֵאל" ג ָּׁ ם לֹא יִּ ָלא  "אִּ ה"אֶּ ֶּ ֵאל  י ֹוֵבל – ב ְ ת הַּ נַּ ׁשְ א ב ִּ צָּׁ  ."ְויָּׁ
 
  ,יֹוֵסי ַהְגִליִלי ַרִביוְ 

ָלא "ִמיֵדי    ?!ְכִתיב "ְבֵאלֶּהאֶּ
  

ָלא   :ְבַהאי ְקָרא ָקִמיַפְלֵגי ,אֶּ

ו  אֹו דֹודֹו אֹו " נ  לֶּ ְגאָּׁ ֹודֹו יִּ ן ד  ֶּ ה ְגאּוַלת ְקרֹוִבים –" ב    .זֶּ

דוֹ " ה יָּׁ יגָּׁ ִּ ש   ה ְגאּוַלת ַעְצמו – "אֹו הִּ   . ֹזֶּ

ל" ְגאָּׁ   ;זּו ְגאּוַלת ֲאֵחִרים –" ְונִּ
   – ִמְקָרא ִנְדָרש ְלָפָניו: ַרִבי יֹוֵסי ַהְגִליִלי ָסַבר

  ; ֵֹדי ְגאּוַלת ְקרֹוִבים ַאְגאּוַלת ַעְצמוְׂש 
  ,ַמה ְגאּוַלת ַעְצמֹו ְלִשְחרּור

  .ַאף ְגאּוַלת ְקרֹוִבים ְלִשְחרּור
   – ִמְקָרא ִנְדָרש ְלַאֲחָריו :ָסַבר ַרִבי ֲעִקיָבאוְ 
  ;ֵדי ְגאּוַלת ֲאֵחִרים ַאְגאּוַלת ַעְצמוֹ ְׂש 

  ,ַמה ְגאּוַלת ַעְצמֹו ְלִשְחרּור
  .ּורַאף ְגאּוַלת ֲאֵחִרים ְלִשְחר

 
  ,ִאי ָהִכי

ה" ֶּ ֵאל   ?ָלָמה ִלי "ב ְ
 

ה"ִאי ָלאו  ֶּ ֵאל    :ֲהָוה ָאִמיָנא ,"ב ְ
  .ְוַהֹכל ְלִשְחרּור ,ִמְקָרא ִנְדָרש ֵבין ְלָפָניו ֵבין ְלַאֲחָריו

 
  ,ִאי ָהִכי

  !ָהָדר קּוְשָיא ְלדּוְכֵתיּה
 

ָלא   :ִבְסָבָרא ָקִמיַפְלֵגי ,אֶּ
  ,ִמְסַתְבָרא ְגאּוַלת ֲאֵחִרים ְלִשיְעבּוד :ִליִלי ָסַברַרִבי יֹוֵסי ַהגְ 

 רש"י
 ואמרי - דרבי עליה דפליגי
 יוצא כוכבים לעובד דנמכר
 .לשש

 יהא דמפיק - 'כו הגלילי יוסי' ר
 .אחריתי לדרשה באלה
 גאלוהו - לשיחרור באלה

 .להם משתעבד אינו קרובים
 מאותו - היובל בשנת ויוצא
 העובד מן שיגאלהו אחר

 כל שאר גאלו אלמא כוכבים
 .לו משתעבד אדם

 ולימדך - אחרים גאולת זו ונגאל
 מיד גואלו בישראל אדם שכל

 העובד ואין כוכבים העובד
 ובדובע עליו לעכב יכול כוכבים
 הכתוב ידינו שתחת כוכבים
 .מדבר

 לפניו נדרש מקרא סבר יוסי' ר
 דהויא לן פשיטא עצמו גאולת -

 שאר על מלמדת והיא לשחרור
 מלמדת אינה יוסי' לר גאולות
 שהיא קרובים גאולת על אלא
 ללמד הנדרש ומקרא לפניה
 הכתוב שלפניו על ללמד נדרש

 .הימנו למעלה
 אגאולת קרובים גאולת שדי
 שמלמד לפי הימנו ללמד - ועצמ
 גאולת הילכך שלפניו על

 עצמו מגאולת למדו קרובים
 .אחריה הכתובה
 הימנו למטה הכתובה - לאחריו
 על מלמדת עצמו גאולת הילכך
 למוד אלמא אחרים גאולת
 .עצמו מגאולת אחרים גאולת

 דכתיב השתא אבל - 'כו א"ה
 אלה בין חילוק שיש לומר באלה

 ולמר יהל כדאית למר לאחרים
 .ליה כדאית

 לפניו נדרש דבעלמא - הכי אי
 דכתיב משום והכא ולאחריו
 קושיא הדר הוא באלה

 משתמע היכי ע"דר לדוכתיה
 היובל בשנת דויצא שעבוד

 .אקרובים
 אי כלומר - פליגי בסברא אלא

 באלה דהאי לן פשיטא
 שעבוד כרחך על קאי אקרובים
 אאחרים היובל בשנת דויצא

 אי פליגי בסברא אלא משתמע
 או קאי אקרובים באלה האי

 נמי אחרים דהא קאי אאחרים
 .כתיבי קרא בההוא

 - מסתברא סבר הגלילי יוסי' ר
 באלה דהאי לשעבוד אחרים

 דויצא דשעבוד קאי אקרובים
 דאי אאחרים היובל בשנת
 '.כו אמרת
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  .ֲהוּו ִמיַמְנֵעי ְוָלא ַפְרֵקי ֵליּה ,ְּדִאי ַאְמַרְת ְלִשְחרּור
  ,ִמְסַתְבָרא ְגאּוַלת ְקרֹוִבים ְלִשיְעבּוד :ָסַבר ַרִבי ֲעִקיָבאוְ 

  .יֹוָמא ָאַזל ּוְמַזֵבין ַנְפֵשיּהָכל יֹוָמא וְ  ,ְּדִאי ַאְמַרְת ְלִשְחרּור
 

  :יוָֹחָנן ַרִביֲאַמר  ִחָייא ַבר ַאָבא ַרִביֲאַמר 
  ,ַרִבי ֲעִקיָבאזּו ִּדְבֵרי ַרִבי יֹוֵסי ַהְגִליִלי וְ 

  .ַהֹכל ְלִשְחרּור :ֲחָכִמים אֹוְמִריםֲאָבל 
 

  ?ַמאן ֲחָכִמים
 

  ,ַרִבי ִהיא

ה"י ְּדַמִפיק ֵליּה ְלַהא ֶּ ֵאל    ,ִלְדָרָשה ַאֲחִריָנא "ב ְ
  .ּוִמְקָרא ִנְדָרש ֵבין ְלָפָניו ּוֵבין ְלַאֲחָריו

 
  ,ְוַרִבי

י ֹוֵבל"ַהאי  ת הַּ נַּ ׁשְ א ב ִּ צָּׁ   ?ַמאי ָעֵביד ֵליּה)ויקרא כה(  "ְויָּׁ
 

  :ִמיָבֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא

י ֹוֵבל"" ת הַּ נַּ ׁשְ א ב ִּ צָּׁ    –)ויקרא כה( " ְויָּׁ
גֹוי  אטז, דף  ַחת ָיְדךָ  ב ְ ַ נֹו ת  י ֶש ְ ֶ   .ש 

א גֹוי אֹו ֵאינֹו ֶאל ָ ַחת ָיְדךָ  ב ְ ַ ֵאינֹו ת    ?ש ֶ
ֹות לוֹ  :ַאְמַרת ְ  ר ַלֲעש    ?ְוִכי ָמה ֶאְפש ָ

גֹוי א ב ְ ר ֶאל ָ תו ב ְמַדב ֵ ַחת ָיְדךָ  ָהא ֵאין ַהכ ָ ַ נֹו ת  י ֶש ְ ֶ  ".ש 
 
 
 

 רש"י
 אקרובים - מסתברא סבר ע"ור

 קאי אאחרים אלה והאי שעבוד
 אקרובים ביובל דויצא ושעבוד
 '.כו אמרת דאי קאי

 פ"שאע ללמדך - לכדתניא
 אם ידך תחת כוכבים שהעובד

 היובל עד בו ישתעבד יגאל לא
 עליו לבא רשאי אתה ואי

 .בעקיפין

 



רֶּ  ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     51 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ק א' ַמסֶּ
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 טז, א .51
 
ָטר"   ".ו ִבש ְ
 

  ?ְמָנָלן
 

  :ּוָלאעֲאַמר 

ח לוֹ " :ֲאַמר ְקָרא ק ַּ ת יִּ רֶּ חֶּ ם אַּ    – )שמות כא( "אִּ

ת רֶּ   :ִהִקיָשּה ַהָכתּוב ְלַאחֶּ
ת ִמַקְנָיא ִבְשָטר רֶּ   ,ָמה ַאחֶּ

  .ַאף ָאָמה ָהִעְבִרָיה ִמַקְנָיא ִבְשָטר
 

  . ְֹשָטר ָאָמה ָהִעְבִרָיה ָאדֹון כֹוְתבו :ְלַמאן ַּדֲאַמרָהִניָחא 
ָלא    ?ַמאי ִאיָכא ְלֵמיַמר ,ָאב כֹוְתבוֹ  :ַמאן ַּדֲאַמרלְ אֶּ

 
  :ְּדִאיְתַמר

  ?ְשָטר ָאָמה ָהִעְבִרָיה ִמי כֹוְתבוֹ 
  , ָֹאדֹון כֹוְתבו :ָאַמר ַרב הּוָנא

  .ָאב כֹוְתבוֹ  :ָאַמר ַרב ִחְסָּדא
 

  ,ָהִניָחא ְלַרב הּוָנא
ָלא ְלַרב ִחְסָּדא ַמאי ִאיָכא ְלֵמיַמר   ?אֶּ

 
  :ַרב ַאָחא ַבר ַיֲעֹקבֲאַמר 

ים" :ֲאַמר ְקָרא דִּ ֲעבָּׁ ֵצאת הָּׁ    –)שמות כא(  "לֹא ֵתֵצא כ ְ

 ,ֲאָבל ִנְקֵנית ִהיא ְכִקְנַין ֲעָבִדים
  .ְשָטר? ּוַמאי ִניהּו

 
  :ְוֵאיָמא

  ,ֲאָבל ִנְקֵנית ִהיא ְכִקְנַין ֲעָבִדים
  !ֲחָזָקה ?ּוַמאי ִניהּו

 
  :ֲאַמר ְקָרא

ְת " םְוהִּ ֲחֵריכֶּ ם אַּ ְבֵניכֶּ ם לִּ ם אֹותָּׁ ֶּ ְלת  חַּ    –)ויקרא כה(  "נַּ

  .ְוֹלא ַאֵחר ַבֲחָזָקה ,אֹוָתם ַבֲחָזָקה
 

  :ְוֵאיָמא
  ?אֹוָתם ִבְשָטר ְוֹלא ַאֵחר ִבְשָטר

 

ים" :ָהְכִתיב דִּ ֲעבָּׁ ֵצאת הָּׁ   ".לֹא ֵתֵצא כ ְ
 

  ?ּוָמה ָרִאיתָ 
 

  ,ֵייְלִרבּו ֲהָוה ֵליּהִמְסַתְבָרא ְשָטר 
ֵכן מֹוִציָאה ְבַבת ִיְׂשָרֵאל   .שֶּ

 
  ,ְלִרבּוֵיי ֲהָוה ֵליּהֲחָזָקה  ,ַאְּדַרָבה

ֵכן קֹונֶּה ְבִנְכֵסי ַהֵגר   !שֶּ
 

  .ְבִאישּות ִמיַהת ָלא ַאְשְכָחן
 

  :ִאי ָבֵעית ֵאיָמא

ת"ְלָהִכי ַאֲהֵני  רֶּ חֶּ ם אַּ   ."אִּ
 

 רש"י
 .קידושין לקיחת - לאחרת
 .לקמיה פלוגתייהו - 'כו הניחא

 לי קנויה בתך - כותבו אדון
 קידושין שאר כדרך לאב ונותנו
 מקודשת היא בתך כותב שהבעל

 .לי
 יליף לא - כותבו אב ד"למ אלא

 דקני ומנליה קידושין משאר
 .שטרא ליה
 בשן - העבדים כצאת תצא לא
 כנעני כעבד איברים בראשי ועין
 עינו וכן עיניה את סימא שאם
 בכך יוצא אינו עברי עבד של
 וזה עינו דמי לו נותן אלא

 .ויוצא שש משלים
 - בדיםע כקנין היא נקנית אבל

 בשטר נקנין והם כנענים
:( כב דף/ )קידושין/ כדלקמן
 דנקנין לקרקעות דאיתקש
 .ובחזקה בכסף בשטר
 ולקמן - חזקה ניהו ומאי

 מפרש/( ב כב/ שם/ )קידושין/
 לעשות שיכפוה בחזקה כיצד

 .אחת מלאכה
 כנעני בעבד - אותם והתנחלתם

 הנקנין כאחוזה אותם כתיב
 .אחר ולא בחזקה
 לו ואין שמת - הגר בנכסי
 .הפקר ונכסיו יורשין

 הקישה - אחרת אם אהני להכי
 על לגלות לאחרת הכתוב
 שבא העבדים כצאת של הלימוד
 על ולא השטר קנין על ללמדנו
 לאו שטר עיקר אבל החזקה

 אדון דתימא יליף מקידושין
 קרקעות משטר אלא כותבו
 ואב כנעני עבד כשטר יליף
 שדות דשטר היכי כי כותבו
 לעיל) כדילפינן כותבו מוכר

 את ואקח מן( ט דף/ קידושין/
 .המקנה ספר
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  ,ְוַרב הּוָנא

יםלֹא ֵתֵצא כ ְ "ַהאי  דִּ ֲעבָּׁ   ?ַמאי ָּדִריש ֵביּה "ֵצאת הָּׁ
 

ד :ַההּוא ִמיָבֵעי ֵליּה בֶּ ֵאיָנּה יֹוְצָאה ְבָראֵשי ֵאָבִרים ְכעֶּ   .שֶּ
 

  ?ְוַרב ִחְסָּדא
 

  ",ֹלא ֵתֵצא ָכֲעָבִדים" :ִלְכתֹוב ְקָרא ,ִאם ֵכן

ים"ַמאי  דִּ ֲעבָּׁ ֵצאת הָּׁ    "?כ ְ
  .ְשַמע ִמיַנּה  ַתְרֵתי

 
 

 רש"י
 - איברים בראשי יוצאה שאינה
 למידק ולא איצטריך ולגופיה
 עבדים כקנין נקנית אבל מיניה
 לא לגופיה דמיבעי קרא דכל
 .לדוקיא אתי
 אתי נמי דלדוקיא - כצאת מאי
 לבדה יציאה מדין לך לומר

 .ןהקני מדין ולא מיעטתה

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     52 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמסֶּ
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 טז, א .52
 
ִניםְוקֹוֶנה ֶאת ַעְצמֹו " ש ָ   ".ב ְ
 

ית" :ִּדְכִתיב יעִּ בִּ ְ ׁש  ֲעֹבד ו בַּ ים יַּ נִּ ׁש ׁשָּׁ  .)שמות כא( ְוגֹו' "ׁשֵ
 
י ֹוֵבל"   ."ב ַ
 

ךְ " :ִּדְכִתיב ָּׁ מ  ֲעֹבד עִּ י ֹוֵבל יַּ ת הַּ נַּ ד ׁשְ   .)ויקרא כה( "עַּ
 
 
ֶסף" ֶ ִגְרעֹון כ    ."ב ְ
 

  :ִחְזִקָיהָאַמר 

ְפד ָּׁ " :ַּדֲאַמר ְקָרא ְמָגֵרַע ִפְדיֹוָנּה ְויֹוְצָאה –)שמות כא(  "ה  ְוהֶּ   .ְמַלֵמד שֶּ
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 טז, א .53
  :ָתָנא

ָטר" ֶסף ו ִבש ְ ֶ ֵוה כ  ֶכֶסף ו ִבש ְ  ."ְוקֹוֶנה ֶאת ַעְצמֹו ב ְ
  

ף סֶּ תוֹ " :ִּדְכִתיב – ִבְשָלָמא כֶּ ְקנָּׁ ף מִּ סֶּ כ ֶּ  )ויקרא כה(.  "מִּ

ף ַנִמי סֶּ תוֹ " – ְשֵוה כֶּ ָּׁ או ל  יב ג ְ ׁשִּ ף ,ֲאַמר ַרְחָמָנא)ויקרא כה(  "יָּׁ סֶּ ף ְככֶּ סֶּ   .ְלַרבֹות ְשֵוה כֶּ
ָלא ַהאי ְשָטר   ?ֵהיִכי ָּדֵמי ,אֶּ

ף – ִאיֵליָמא ְּדָכַתב ֵליּה ְשָטָרא ַאָּדֵמיּה סֶּ   !ַהְיינּו כֶּ
ָלא ִשיְחרּור   ?!ְשָטר ָלָמה ִלי – אֶּ

  .ִזיל :ֵליָמא ֵליּה ְבַאֵפי ְתֵרי
  ,ִאי ַנִמי

  !ִזיל :ְבַאֵפי ֵבי ִּדיָנא
 

  :ָרָבאָאַמר 
ת רֶּ ד ִעְבִרי גּופֹו ָקנּוי :ֹזאת אֹומֶּ בֶּ   ,עֶּ

ָמַחל ַעל ֵגְרעֹונֹו ֵאין ֵגְרעֹונֹו ָמחּו  .לְוָהַרב שֶּ
 
 

 רש"י
 קנוי גופו אין הא - שטר לי למה
 שנים שש עבודת ממון חוב אלא
 .עליו שיש

 לית - זיל תרי באפי ליה נימא
 .ונפטר מידי עלך לי

 ימי שיגיעו עד - קנוי גופו
 על שמחל הרב ולפיכך חיפושו
 שחרור וצריך מחול אינו גרעונו
 אם בו ומשתעבד חוזר לאו ואם
 מוןמ מחילת בו שייך דלא ירצה
 ליה כתב וכי שחרור לשון אלא
 דלא נפיק ליה ונתן שחרור לשון
 דכתיב בשטר דנפיק מכנעני גרע
 לה וגמר לה ניתן לא חופשה או
 .מאשה לה
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 ב-טז, א .54
 
  ."ְיֵתיָרה ָעָליו ָאָמה ָהִעְבִרי ָה"
 

  :ֵריש ָלִקישָאַמר 
ת    ,ַעְצָמּה ְבִמיַתת ָהָאב ֵמְרשּות ָאדֹוןָאָמה ָהִעְבִרָיה קֹוָנה אֶּ

רִמ    :ַקל ָוחֹומֶּ
ֵאין מֹוִציִאין ֵמְרשּות ָאב   ,מֹוִציִאין ֵמְרשּות ָאדֹון – ּוַמה ִסיָמִנין שֶּ

מֹוִציָאה ֵמְרשּות ָאב ,ִמיָתה מֹוִציָאה ֵמְרשּות ָאדֹון – שֶּ   ?!ֵאינֹו ִּדין שֶּ
 

  :ַרב הוַֹשְעָיאֵמיִתיֵבי 
ִסיָמִנין" ֹוָנה ֶאת ַעְצָמה  ב ְ ק    ."ְיֵתיָרה ָעָליו ָאָמה ָהִעְבִרי ָה ש ֶ

  !ִניְתֵני ַנִמי ִמיַתת ָהַאב ,ְוִאם ִאיָתא
 

  .ָתָנא ְוִשֵייר
 

  ?ַמאי ִשֵייר ְּדַהאי ִשֵייר
 

  .ִשֵייר ִמיַתת ָהָאדֹון
 

  ,ָלאו ִשיּוָרא הּוא ,ִאי ִמשּום ִמיַתת ָהָאדֹון
  !ָלא ָקָתֵני ,ְּדֵכיָון ְּדִאיָכא ַנִמי ְבִאיש

 
ָלא ִניְתֵני   !ְואֶּ

 
ֵיש לֹו ִקְצָבה ,ָתָנא   ,ָקָתֵני – ָּדָבר שֶּ

ֵאין לֹו ִקְצָבה   .ָלא ָקָתֵני – ָּדָבר שֶּ
 

ם ִקְצָבה ,ְוָהא ִסיָמִנין   !ְוָקָתֵני ,ְּדֵאין ָלהֶּ
 

  :ַרב ָסְפָראָאַמר 
  ,ם ִקְצָבה ְלַמְעָלהֵאין ָלהֶּ 

ם ִקְצָבה   טז, בדף    .ְלַמָטה^ֲאָבל ֵיש ָלהֶּ
  :ְּדַתְנָיא

ָערֹות" י ש ְ ֵ ת  ֵהִביא ש ְ ִנים ש ֶ ע ש ָ ש ַ ֵ ן ת  ו ָמא – ב ֶ   .ש 
ן י"ב ש ָ  ִנים ְויֹום ֶאָחד ַעד ב ֶ ן ט' ש ָ וֹ ִמב ֶ ו ָמא – ָנה ְויֹום ֶאָחד ְועֹוָדן ב    .ש 

י ב ִ י ב ְ  רַׁ ב ִ יֹוסֵּ   .ִסיָמן :אֹוֵמר ְיהו ָדה ירַׁ
ָנה ְויֹום ֶאָחד ן י"ג ש ָ ל ִסיָמן – ב ֶ ֹ ְבֵרי ַהכ    ."ד ִ

 
תְמִתיב    :ַרב ֵששֶּ

י" ב ִ ְמעֹון רַׁ   :אֹוֵמר ש ִ
ָעה ה ,ַמֲעִניִקים ָלֶהם ַאְרב ָ לֹש ָ ִאיש  וְ  ש ְ הב ְ לֹש ָ ה ש ְ ָ ִאש     .ב ְ

ה ָיכֹול לֹוַמר  ָ ָעהְוִאי ַאת  ֶאָחד ַאְרב ָ   ,ב ְ
ִאיש   ֵאין ִסיָמִנים ב ְ ה ,ְלִפי ש ֶ ָ ִאש     ."ְוֵאין ְרִציָעה ב ְ

  !ִניְתֵני ַנִמי ִמיַתת ָאב ,ְוִאם ִאיָתא
 

  :ְוִכי ֵתיָמא
   – ָהִכי ַנִמי ָתֵני ְוִשֵייר

ָעה"ְוָהא    !ָקָתֵני "ַאְרב ָ
 

  :ְוִכי ֵתיָמא
ֵיש לֹו ִקְצָבה ָקָתֵני ,ַתָנא   ,ָּדָבר שֶּ

ֵאין לֹו ִקְצָבה ָלא ָקָתֵני    – ְוָדָבר שֶּ

 רש"י
 .אביה - האב במיתת

 - אב מרשות שמוציאה מיתה
 ליורשיו ידיה מעשה שאין

( מג דף) בכתובות לן כדקיימא
 בת רב אמר יהודה רב אמר

 ידיה מעשה האחין מן הניזונית
 דרב ט"מ כהנא רב אמר לעצמה
 אותם והתנחלתם דכתיב
 לבניכם אותם אחריכם לבניכם

 מגיד לבניכם בנותיכם ולא
 לו שיש זכות מוריש אדם שאין
 .לבנו בבתו
 לקמן ל"דקי - אדון מיתת שייר

 דאינה:( יז דף/ )קידושין/
 .הבן את עובדת

 נמי דנרצע - באיש נמי דאיתא
 עובד דאינו אדון תבמית יוצא
 לעיל במתניתין כדתנן הבן את
 :(.יד דף/ קידושין)/

 הואיל האב מיתת - ניתני ואלא
 .מידי שייר ולא

 מקנתו וכסף - קצבה לו שיש
 ידעי כולהו ויובל שנים ושש

 .וכמה לאימת
 שממהרת שיש - 'כו סימנין והא

 .שמאחרת ויש להביא
 לאחר דמייתא אימת - למעלה

 .נערות ימניס הוו שנים ג"י
 זמנה לפני הביאה אם - למטה
 .סימנין אינן

 יוצא בפרק מתניתא להא ג"ה
 שתי שהביא שנים תשע בן דופן

 שנים' ט מבן שומא שערות
 אחד ויום שנה ב"י עד אחד ויום

' בר יוסי רבי שומא בו ועודן
 שנה ג"י בן סימן אומר יהודה

 - סימן הכל דברי אחד ויום
 יאמא בנדה ליה פריך והתם
 ומתרץ ב"י נקט ולא ג"י נקט
 .לה
 .שומא מודים הכל - שנים' ט בן

 ועודן שנה ב"י בן ועד תשע מבן
 נשרו ולא ב"לי כשהגיע - בו

 קודם נשרו אם אבל פלוגתא
 דאיגלאי יוסי' ר פליג לא ב"י

 ג"י ומבן הוי סימן דלאו מילתא
 דהוי רבנן מודו אחד ויום שנים
 .נשרו ואפילו סימן

 ודרכה ז"בלע ה"ורוא - שומא
 המביאה אלמא שער בה לצמח
 לה ויש סימן אינו תשע קודם
 .למטה קצבה

 פליגי תנאי - להם מעניקים' ד
 ויוצא בורח ד"למ איכא לקמן
 לו מעניקים אין כסף בגרעון
 כסף בגרעון יוצא ד"למ ואיכא

' ר בהן קבע לפיכך לו מעניקים
 בורח ואין ארבעה מנין שמעון
 השתא ד"וקס מהן אחד וגרעון
 והיוצא שנים בשש היוצא שהן
 במיתת שיוצא ונרצע ביובל
 .העבריה דאמה וסימנין אדון

 ויובל שנים - באיש מהן שלשה
 ושלשה דנרצע אדון ומיתת
 .וסימנין ויובל שנים באשה

 ולקמיה - באשה רציעה ואין
 אמה נמי רציעה בלא פריך

 .האדון במיתת יוצאת העבריה
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ם ִקְצָבה ְוָקָתֵני   !ְוָהא ִסיָמִנין ְּדֵאין ָלהֶּ
 

  :ְוִכי ֵתיָמא
   – ָהִכי ַנִמי ִכְדַרב ָסְפָרא
ם ִקְצָבה ,ְוָהִאיָכא ִמיַתת ָאדֹון   !ְוָקָתֵני ,ְּדֵאין ָלהֶּ

 
  .ִמיַתת ָאדֹון ַנִמי ָלא ָקָתֵני

 
לָ    ?א ַאְרָבָעה ַמאי ִניהּוְואֶּ
 

  ,ָשִנים
  ,ְויֹוֵבל

ל ְרִציָעה   ,ְויֹוֵבל שֶּ
  .ְוָאָמה ָהִעְבִרָיה ְבִסיָמִנים

 
  ,ָהִכי ַנִמי ִמְסַתְבָרא

  :ְּדָקָתֵני ֵסיָפא
ֶאָחד ֵמֶהם" ָעה ב ְ ה ָיכֹול לֹוַמר ַאְרב ָ ָ   ,ִאי ַאת 

ִאיש   ֵאין ִסיָמִנים ב ְ הְוֵאין  ,ְלִפי ש ֶ ָ ִאש     ".ְרִציָעה ב ְ
  .ְבִאָשה ִמיָהא ַמְשַכַחְת ָלּה ַאְרָבָעה ,ְוִאם ִאיָתא
  .ְשַמע ִמיַנּה

 
  :ַרב ַעְמָרםְמִתיב 

ו  ַמֲעִניִקים ָלֶהם"   :ְוֵאל 
ִנים ש ָ ִסיָמִנים ,ו ְבִמיַתת ָהָאדֹון ,ו ְביֹוֵבל ,ַהי ֹוֵצא ב ְ   ",ְוָאָמה ָהִעְבִרי ָה ב ְ

  !ִניְתֵני ַנִמי ִמיַתת ָאב ,יָתאְוִאם ִא 
 

  :ְוִכי ֵתיָמא
   – ָתָנא ְוִשֵייר

ו  "ְוָהא    !ָקָתֵני "ֵאל 
 

  :ְוִכי ֵתיָמא
ֵיש לֹו ִקְצָבה ָקָתֵני   ,ָּדָבר שֶּ

ֵאין לֹו ִקְצָבה ָלא ָקָתֵני    – ָּדָבר שֶּ
ם ִקְצָבה ,ְוָהא ִסיָמִנין   !ְוָקָתֵני ,ְּדֵאין ָלהֶּ

 
  :ְוִכי ֵתיָמא

   – ָהִכי ַנִמי ִכְדַרב ָסְפָרא
  !ָהִאיָכא ִמיַתת ָאדֹון

 
  !ְתיּוְבָתא – ְתיּוְבָתא ְּדֵריש ָלִקיש

 
רְוָהא ֵריש ָלִקיש    ?ֲאַמר ַקל ָוחֹומֶּ

 
ר ְפִריָכא ִהיא   .ַקל ָוחֹומֶּ
  :ִמשּום ְּדִאיָכא ְלִמיְפַרְך

ִנְש    ,ַתָנה ַהגּוףַמה ְלִסיָמִנין שֶּ
ֵכן ֹלא ִנְשַתָנה ַהגּוף   ?!ֹתאַמר ְבִמיַתת ָאב שֶּ

 
  :ָתֵני ֲחָדא

  ,ֶעֶנק ֶעֶבד ִעְבִרי ְלַעְצמוֹ "
  "ְוֶעֶנק ָאָמה ָהִעְבִרי ָה ְלַעְצָמה  

  :ְוַתְנָיא ִאיָדְך
  ,ֶעֶנק ָאָמה ָהִעְבִרי ָה ו ְמִציָאָתה  ְלָאִביהָ "

ה  אֶ  ְלַבדְוֵאין ְלַרב ָ ָלה ב ִ ָ ט  ַכר ב ַ א ש ְ   ."ל ָ

 רש"י
 קצבה הל דיש - ספרא כדרב
 .למטה
 '.ד בהני קתני לא - אדון מיתת
 .שש בתוך הפוגע - ויובל שנים
 ויובל - רציעה של ויובל

 חפושי והני הנרצע את המוציא
 .נפשיה באפי חשיב חד כל דיובל

 לא אדון דמיתת - מסתברא נ"ה
 .בהו קתני
 האדון מיתת דתנא - איתא ואם

 הא להו חשיב כחד יובלי ותרתי
 ניהו מאיו באשה נמי איתא

 דבלא באשה רציעה אין דקאמר
 .ענק ארבעה בה הוו נמי רציעה

 אלא במציאתה - לרבה ואין
 שבטלה כמה בטלה שכר

 ולקמיה כשהגבהתה ממלאכתה
 .פשיטא לעצמו ע"ע ענק פריך
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  ,ַמאי ָלאו

  ,ְּדַנְפָקא ְבִסיָמִנים – ָהא
  !ְּדַנְפָקא ָלּה ְבִמיַתת ָאב – ְוָהא
 
  ,ָלא

  .ִאיֵדי ְוִאיֵדי ְּדַנְפָקא ָלּה ְבִסיָמִנין
  :ְוָלא ָקְשָיא

  ,ָהא ְּדִאיֵתיּה ָלָאב
  .ָהא ְּדֵליֵתיּה ָלָאב

 
  .ִלְמעּוֵטי ַאִחין –" ֶנק ָאָמה ָהִעְבִרי ָה ְלַעְצָמה  עֶ "ִבְשָלָמא 
  :ְּדַתְנָיא

ם"" ֲחֵריכֶּ ם אַּ ְבֵניכֶּ ם לִּ ם אֹותָּׁ ֶּ ְלת  חַּ ְתנַּ   ,)ויקרא כה( "ְוהִּ

ם" ְבֵניכֶּ ם לִּ נֹוֵתיֶכם ִלְבֵניֶכם - "אֹותָּׁ   ;ְולֹא ב ְ

ֹו ִלְבנוֹ  ת  ֵאין ָאָדם מֹוִריש  ְזכו ת ב ִ אן ש ֶ   ".ִמכ ָ
ָלא ָלא ְלַמאן !ְפִשיָטא – "ְלַעְצמוֹ  ֶעֶבד ִעְבִרי ֶעֶנק" אֶּ   ?!אֶּ
 

  :ַרב יוֵֹסףֲאַמר 
ת' רֶּ   .ָקא ֲחֵזיָנא ָהָכא 'יּו"ד קֶּ
 

  :ֲאַמר ַאַבֵיי
תָהִכי ֲאַמר    :ַרב ֵששֶּ
  ,תּוָטִאי הּוא ?ָהא ַמִני
  :ְּדַתְנָיא

ו ָטִאי"   ".ְולֹא ְלַבַעל חֹובוֹ  –" לוֹ " :אֹוֵמר ת 
 
 

 רש"י
 ואביה - בסימנים דנפקא הא

 .דאב הוו קיים
 - האב במיתת דנפקא והא

 זכייה לאב דליתיה דהואיל
 .קבענ איהי
 לו שזכתה זכות - בתו זכות
 .בתו בשבח תורה

 קטנה שהיא ד"יו - קרת ד"יו
 האריך כלומר גדולה עיר עשאה
 .חנם משנתו

 לן ומדסבירא - חובו לבעל ולא
 אפקיה לו אתא נתן כרבי

 דף/ )קידושין/ לעיל כדפרישית
 (.טו
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 יז, א – בטז,  .55
 

  :גּוָפא
ו  ַמֲעִניִקים ָלֶהם"   :ֵאל 

ִנים ש ָ   ,ו ְבִמיַתת ָאדֹון ,ו ְביֹוֵבל ,ַהי ֹוֵצא ב ְ
ִסיָמִנין   .ְוָאָמה ָהִעְבִרי ָה ב ְ

ֹוֵרחַ  ֶסף ,ֲאָבל ב  ֶ ִגְרעֹון כ    .ֵאין ַמֲעִניִקים לוֹ  – ְויֹוֵצא ב ְ
ִאיר י מֵּ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ֹוֵרַח ֵאין ַמֲעִניִקי   ,ן לוֹ ב 
ֶסף ַמֲעִניִקים לוֹ  ֶ ִגְרעֹון כ    .ְויֹוֵצא ב ְ

ְמעֹון י ש ִ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
ָעה ַמֲעִניִקים ָלֶהם ה ,ַאְרב ָ ָ ִאש   ִאיש  ְוג' ב ְ ה ב ְ לֹש ָ   ,ש ְ

ֶאָחד ֵמֶהן ָעה ב ְ ה ָיכֹול לֹוַמר ַאְרב ָ ָ   ,ְוִאי ַאת 
ה ָ ִאש   ִאיש  ו ְרִציָעה ב ְ ֵאין ִסיָמִנין ב ְ   ".ְלִפי ש ֶ

 
 ?ְמָנא ָהֵני ִמיֵלי

 
  :ָתנּו ַרָבָנןְּד 
ש  " ש ֵ א ְליֹוֵצא ב ְ   ?ָיכֹול לֹא ְיהו  ַמֲעִניִקים ֶאל ָ

ִסיָמִנין יֹוֵבל ו ְבִמיַתת ָהָאדֹון ְוָאָמה ָהִעְבִרי ָה ב ְ ֹות יֹוֵצא ב ְ ִין ְלַרב    ?ִמנ ַ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ו  " :ת  נ  חֶּ ל ְ ׁשַּ י " ,(, יב)דברים טו "ת ְ ו  ְוכִּ נ  חֶּ ל ְ   .(,יג)דברים טו "ְתׁשַּ

ֶסף ֶ ִגְרעֹון כ  ֹוֵרַח ְויֹוֵצא ב ְ ה ב  ֲאִני ְמַרב ֶ ֶ   ?ָיכֹול ש 

ְלמו ד לֹוַמר ַ ךְ " :ת  ָּׁ מ  י ֵמעִּ ְפׁשִּ ו  חָּׁ נ  חֶּ ל ְ י ְתׁשַּ ךְ   – "ְוכִּ ָ ו חֹו ֵמִעמ  יל  ש  ִ   ,ִמי ש ֶ

ו חֹו מֵ  יל  ֵאין ש ִ ֶסף ש ֶ ֶ ִגְרעֹון כ  ֹוֵרַח ְויֹוֵצא ב ְ ךְ ָיָצא ב  ָ   .ִעמ 
ִאיר י מֵּ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ֹוֵרַח ֵאין ַמֲעִניִקין לוֹ  ךְ  ,ב  ָ ו חֹו ֵמִעמ  יל  ֵאין ש ִ   .ד ְ
ךְ  ָ ילוֹחו ֵמִעמ  ש  ְ ֶסף ש ֶ ֶ ִגְרעֹון כ   ".ֲאָבל יֹוֵצא ב ְ

 
  !ָבֵעיבֹוֵרַח ַהְשָלָמה 

  :ְּדַתְנָיא
ִלים" ַחי ָיב ְלַהש ְ ֶ ִין ְלבֹוֵרַח ש    ?ִמנ ַ

ְלמו ד ַ ֲעֹבד" :רלֹומַ  ת  ים יַּ נִּ ׁש ׁשָּׁ    .)שמות כא(" ׁשֵ

ו  ָחָלה  יז, אדף    ?ָיכֹול ֲאִפיל 

ְלמו ד לֹוַמר ַ ית ֵיֵצא" :ת  יעִּ בִּ ְ ׁש    !")שמות כא( "ו בַּ
 

תֲאַמר    :ַרב ֵששֶּ
  :ָהָכא ְבַמאי ַעְסִקיָנן

ָבַרח   ;ּוָפַגע בֹו יֹוֵבל ,ְכגֹון שֶּ
  :ַמהּו ְּדֵתיָמא

  ,ַקִריָנן ֵביּה 'ִשילּוחֹו ֵמִעָמְך' ,ֵליּה יֹוֵבלהֹוִאיל ְוַאֵפיק 
  .ְוַנֲעִניק ֵליּה ,ְוָלא ִניְקְנֵסיּה
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 
 

 רש"י
 ולקמן - 'כו להן מעניקין אלו

 .לטעמייהו כולהו ילפינן
 דהענק - בשש אליוצ אלא

 .כתיב בדידיה
 תרי - תשלחנו וכי תשלחנו
 שאר ולרבות תשלחנו זימני

 .להענק שילוחין
 מדעתך - מעמך שילוחו שאין
 .מאליהם אלא

 מקבל שיהא - מעמך ששילוחו
 .ומשלחו גרעון

 שש להשלים - בעי השלמה
 כיוצא הוא הרי השלמה ולאחר
 .ויעניקהו בשנים

 שש בתוך - חלה אפילו יכול) 
 .חליו ימי להשלים חייב יהא

 ואפילו - יצא ובשביעית ל"ת
 (.שלימים שש עבד לא

 .למחרת כן אחרי - יובל בו ופגע
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 יז, א .56
 

  :ָאַמר ָמר
ו  ָחָלה"   ?ָיכֹול ֲאִפיל 

ְלמו ד לֹוַמר ַ ית" :ת  יעִּ בִּ ְ ׁש    "."ֵיֵצא ו בַּ
 

  ?!ֲאִפילּו ָחָלה ָכל ֵשש
  :ְוָהַתְנָיא

לֹש  חָ " לֹש  ְוָעַבד ש ָ ִלים – ָלה ש ָ   ,ֵאינֹו ַחי ָיב ְלַהש ְ
ש   ל ש ֵ ִלים – ָחָלה כ ָ   ".ַחי ָיב ְלַהש ְ

 
תָאַמר    :ַרב ֵששֶּ

ה ַמֲעֵׂשה ַמַחט   .ְבעֹוׂשֶּ
 

  :ַאְמַרְת  ,ָהא גּוָפא ָקְשָיא
ִלים" לֹש  ֵאין ַחי ָיב ְלַהש ְ לֹש  ְוָעַבד ש ָ    –" ָחָלה ש ָ

  .ע ַחָייב ְלַהְשִליםָהא ַאְרבַ 
ִלים" :ֵאיָמא ֵסיָפא ש  ַחי ָיב ְלַהש ְ ל ש ֵ    –" ָחָלה כ ָ

 !ָהא ד' ֵאין ַחָייב ְלַהְשִלים
  

ָחָלה ָכל ֵשש – ָחָלה ד' :ָהִכי ָקָאַמר   ,ַנֲעָׂשה ְכִמי שֶּ
 ְוַחָייב ְלַהְשִלים:

 
 

 רש"י
 בחליו - מחט מעשה בעושה
 כל לעיל קתני קל מעשה שהוא
 דהא להשלים חייב אינו שש
 .מלאכה ליה עבד

 .תופר - מחט מעשה
 קתני דהכי - 'כו נעשה' ד חלה
 חלה משלים אינו שלש חלה כי

 והוא שש כל כחלה מכאן יותר
 .להשלים חייב
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  יז, א .57
 

 חלק א' 
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ה ַמעֲ  ָ מ  ַ   ?ִניִקים לוֹ כ 

ל ִמין ָוִמין ֵרה ְסָלִעים ,ָחֵמש  ְסָלִעים ִמכ ָ ֵהן ֲחֵמש  ֶעש ְ   ,ש ֶ
ְבֵרי  ִאירד ִ י מֵּ ב ִ   .רַׁ

י ְיהו ָדה ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
ים לֹש ִ ל ֶעֶבד ,ש ְ ים ש ֶ לֹש ִ ש ְ   .כ ִ

ְמעֹון י ש ִ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
ים ֲעָרִכין ,ֲחִמש  ִ ב ַ ים ש ֶ ֲחִמש  ִ ַ   .כ 

 
  :ָאַמר ָמר

ל ִמין ָוִמין" ֵרה ְסָלִעים ,ָחֵמש  ְסָלִעים ִמכ ָ ֵהם ֲחֵמש  ֶעש ְ   ,ש ֶ
י ֵמִאיר ְבֵרי ַרב ִ   ".ד ִ

 
  ?!ִמְנָיָנא ָאָתא ְלַאְשמּוִעיָנןַרִבי ֵמִאיר וְ 
 

  :ָקא ַמְשַמע ָלןָהא 
  ,ִמיְבַצר הּוא ְּדָלא ִמְבָצר ֵליּה ֵמַהאי ִמְנָיָנא

  .ֵלית ָלן ָבּה – ָנא ְוָטֵפי ֵליּה ֵמַחד ִמיָנאְוִאי ָבַצר ֵליּה ֵמַחד ִמי
 

  ?ַמאי ַטְעָמא ְּדַרִבי ֵמִאיר
 

ם"ָיִליף  ם" "ֵריקָּׁ   :ִמְבכֹור )שמות לד( " ֵריקָּׁ
  .ַאף ָכאן ָחֵמש ְסָלִעים ,ַמה ְלַהָלן ָחֵמש ְסָלִעים

 
  ?ְוֵאיָמא ָחֵמש ְסָלִעים ִמכּוְלהּו

 

ם"ִאי ְכִתיב    .ַבסֹוף ִכְדָקָאְמַרְת לְ  "ֵריקָּׁ

ם"ִּדְכִתיב  ,ַהְשָתא   ,ְבֵריָשא "ֵריקָּׁ

ם"ְשֵדי  ֹאן"אַ  "ֵריקָּׁ ן"ֵריָקם אַ  ",צ  ֹורֶּ ב"ֵריָקם אַ  ",ג    ".י ֶּקֶּ
 

ם"ְוֵניַלף  ם" "ֵריקָּׁ   ?ֵמעֹוַלת ְרִאָיה "ֵריקָּׁ
 

יךָּׁ " :ֲאַמר ְקָרא ' ֱאלֹהֶּ ְכךָּׁ ְייָּׁ רַּ ֵ ר ב    .)דברים טו( "ֲאׁשֶּ

 

 רש"י
 ומגרנך מצאנך - ומין מין מכל

 מכל סלעים' ה שוה ומיקבך
 ולקמיה סלעים ו"ט שהן אחד
 .לאשמועינן אתא מנינא פריך

 שור נזק - עבד של כשלשים
 ולקמיה העבד את שהרג מועד
 .טעמא יליף

 ערך הוא - ערכין של כחמשים
 .כיןשבער גדול

 - לאשמועינן אתא מנינא
 להו הוי חמש של מינין בשלשה

 .ו"ט
 שהן תני להכי - 'כו ל"קמ הא

 דלא לאשמועינן עשרה חמש
 סלעים ו"דט אמנינא אלא קפיד
 קפיד לא מין מכל אחמש אבל
 ליה וטפי מהאי ליה בציר דאי

 .בה לן לית מהאי
 ריקם תשלחנו לא - ריקם ריקם

 יבכת הבן ובפדיון( טו דברים)
 תפדה בניך בכור וכל( לד שמות)

 .ריקם פני יראו ולא
 הענק - לבסוף ריקם כתיב אי

 מיקבך מגרנך מצאנך לו תעניק
 .כדקאמרת ריקם תשלחנו ולא

 הענק קודם - מעיקרא ריקם
 '.כו ריקם שדי תעניק
 אלא דליתיה - ראיה מעולת
 .כסף שתי
 דהענק סיפא - ברכך אשר
 שתדרוש ללמדך הוא תעניק
 .למעט ולא לרבות המקרא
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 חלק ב'

 
י ְיהו ָדה" ב ִ ים :אֹוֵמר רַׁ לֹש ִ ל ֶעֶבד ,ש ְ ים ש ֶ לֹש ִ ש ְ   ".כ ִ

  ?ַמאי ַטְעָמא ְּדַרִבי ְיהּוָדה
 

ד 'ְנִתיָנה' 'ְנִתיָנה'ָיִליף  בֶּ   :ֵמעֶּ
  .ַמה ְלַהָלן ְשֹלִשים ַאף ָכאן ְשֹלִשים

 
  : ֵמֲעָרִכין 'ְנִתיָנה' 'ְנִתיָנה'ְוֵניַלף 

  ?ים ַאף ָכאן ֲחִמִשיםַמה ְלַהָלן ֲחִמִש 
 

  ,ֲחָדא
ה ֹלא ָתַפְׂשָתה   .ָתַפְׂשָתה מּוָעט ָתַפְׂשָתה ,ְּדָתַפְׂשָתה ְמרּובֶּ

 
  ,ְועֹוד

ד ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלף בֶּ ד ֵמעֶּ בֶּ   .עֶּ

 רש"י
 תתן הכא כתיב - נתינה נתינה

 כסף עבד בנזקי התם וכתיב לו
 לאדוניו יתן שקלים שלשים

 (.כא/ שמות/ שם)
 חדא מעבד נתינה נתינה ונילף

 כולה - 'כו מרובה דתפשתה
 מעבד עבד עד היא קושיא חדא
 .למילף ליה הוה
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 חלק ג'

 
ְמעֹון" י ש ִ ב ִ ֲעָרִכין :אֹוֵמר רַׁ ב ַ ים ש ֶ ֲחִמש  ִ ַ ים כ    ".ֲחִמש  ִ
 

  ?ְּדַרִבי ִשְמעֹון ַמאי ַטְעֵמיּה
 

  : ֵמֲעָרִכין "ְנִתיָנה" "ְנִתיָנה"ָגַמר 
  .ַמה ְלַהָלן ֲחִמִשים ַאף ָכאן ֲחִמִשים

 
ַבֲעָרִכין :ְוֵאיָמא   ?ְבָפחֹות שֶּ

 

יךָּׁ " ' ֱאלֹהֶּ ְכךָּׁ ְייָּׁ רַּ ֵ ר ב    .ְכִתיב "ֲאׁשֶּ
 

ד "ְנִתיָנה" "ְנִתיָנה"ְוֵניַלף  בֶּ   :ֵמעֶּ
  ?ְשֹלִשים ַאף ָכאן ְשֹלִשיםַמה ְלַהָלן 

ה ֹלא ָתַפְׂשָתה   ,ֲחָדא ְּדָתַפְׂשָתה ְמרּובֶּ
ד ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלף ,ְועֹוד בֶּ ד ֵמעֶּ בֶּ   !עֶּ
 

  .ָגַמר "ִמיָכה" "ִמיָכה"ִשְמעֹון  ַרִבי
 

ב" :ַהְיינּו ִּדְכִתיב ,ֵמִאיר ַרִביִבְשָלָמא לְ  ן ְויֶּקֶּ ֹורֶּ   ",ֹצאן ג 

ָלא  ב"ַהאי  ,ְיהּוָדה ְוַרִבי ִשְמעֹון ַרִבילְ אֶּ ן ְויֶּקֶּ ֹורֶּ   ?ָלָמה ִלי "ֹצאן ג 
 

  :ְלִכְדַתְנָיא ,ַהאי ִמיָבֵעי ֵליּה
ֹוֶרן ְויֶֶקב" ֹאן ג  א ִמצ    ,ָיכֹול ָלא ְיהו  ַמֲעִניִקין ֶאל ָ

ָבר ל ד ָ ֹות כ ָ ִין ְלַרב    ?ִמנ ַ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ' " :ת  ְכךָּׁ ְייָּׁ רַּ ֵ ר ב  יךָּׁ ֲאׁשֶּ   ".ֱאלֹהֶּ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ן ַמה ת  ֵ ב" :ִאם כ  ן ְויֶּקֶּ ֹורֶּ   ?"ֹצאן ג 

ב"ַמה  :לֹוַמר ְלךָ  ן ְויֶּקֶּ ֹורֶּ ֹאן ג  ָרָכה "צ  ְכַלל ב ְ ָנן ב ִ י ֶש ְ ֶ   ,ְמיו ָחִדים ש 

ָרָכה ְכַלל ב ְ ָנן ב ִ י ֶש ְ ֶ ל ש     – ַאף כ ָ
ָסִפים ְבֵרי  ,ָיְצאו  כ ְ ְמעֹוןד ִ י ש ִ ב ִ   .רַׁ

י ֱאלִ  ב ִ ן יֲַׁעֹקברַׁ ָרדֹות אֹוֵמר :יֶעֶזר ב ֶ ְ   ."ָיְצאו  פ 
 
  ?ִשְמעֹון ַרִביוְ 
 

  .ְפָרדֹות ַמְשְבָחן ְבגּוַפְייהּו
 

ן ַיֲעֹקב ר בֶּ זֶּ   ?ְוַרִבי ֱאִליעֶּ
 

  .ְכָסִפים ָעֵביד ְבהּו ִעיְסָקא
 

  :ּוְצִריָכא

  ",ֹצאן"ְּדִאי ָכַתב ַרְחָמָנא 
  ,ָלא – ִגיּדּוֵלי ַקְרַקע ,יןִא  – ַחִייםַבֲעֵלי  :ָוה ֲאִמיָנאהֲ 

ן" :ָכַתב ַרְחָמָנא ֹורֶּ   ".ג 

ן"ְוִאי ָכַתב  ֹורֶּ   ",ג 
  ,ָלא – ַבֲעֵלי ַחִיים ,יןִא  – ִגיּדּוֵלי ַקְרַקע :ֲאִמיָנא ֲהָוה

 ".ֹצאן" :ָכַתב ַרְחָמָנא
   

ב"  ?ָלָמה ִלי "יֶּקֶּ

 רש"י
 דן אדם אין - גמר מיכה מיכה

 להם היא סורהומ מעצמו ש"ג
 תיבה איזו ומסיני מרבותיהם

 הלמד דבר ככל ש"לג נכתבה
 דהוה השתא ועד מחבירו
 מרביה גמר שמעון דרבי אמרינן
 הוה ש"לג נדרש הענק דנתינת
 דגמר ליה מנא ש"ג פרכינן
 מנתינה נגמר דערכין מנתינה
 לתרוצי איצטריך ה"מש דעבד

 דנתינה ש"ג לאו שמעון' דר ש"ג
 בעבד כתיב דמיכה אלא גמר
 וכתיב ימוך וכי( כה ויקרא)

 ואם( כז/ ויקרא/ שם) בערכין
 .הוא מך

 - ויקב גורן צאן דכתיב היינו
 חד אכל ש"ג שדי למימר
 .ו"ט להו דהוו מינייהו

 לרבות וסופו הואיל - לי למה
 .ברכך מאשר דבר כל

 וכן ורבה פרה צאן - ברכה בכלל
 .קרקע גידולי
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  ,םִלְמעּוֵטי ְכָסִפי – ְלָמר  יז, בדף 

  .ִלְמעּוֵטי ְפָרדֹות – ְלַמר
 

  :ָתנּו ַרָבָנן

יךָּׁ "" ְכךָּׁ ה' ֱאלֹהֶּ רַּ ֵ ר ב    . )דברים טו( "ֲאׁשֶּ

ְגָללוֹ  ִית ב ִ ֵרְך ב ַ   ,ַמֲעִניִקים לוֹ  – ָיכֹול ִנְתב ָ
ְגָללוֹ  ִית ב ִ ֵרְך ב ַ   ?ֵאין ַמֲעִניִקים לוֹ  – לֹא ִנְתב ָ

ְלמו ד לֹוַמר ַ יק" :ת  ֲענִּ ַּ ֲעֵנק ת  ל ָמקֹום – דברים טו() "הַּ   .ִמכ ָ

ן ֵ ְלמו ד לֹוַמר ,ִאם כ  ַ ְכךָּׁ " :ַמה ת  רַּ ֵ ר ב    ?"ֲאׁשֶּ
ן לוֹ  ֵ ָרָכה ת  ל ְלִפי ב ְ ֹ   .ַהכ 
ן ֲעזְַׁרָיה י ֶאְלָעָזר ב ֶ ב ִ ְכָתָבן :אֹוֵמר רַׁ ָבִרים כ ִ   :ד ְ

ְגָללוֹ  ִית ב ִ ֵרְך ב ַ   ,ַמֲעִניִקים לוֹ  – ִנְתב ָ
ְגלָ  ִית ב ִ ֵרְך ב ַ   .ֵאין ַמֲעִניִקים לוֹ  – לוֹ לֹא ִנְתב ָ

ן ֵ ְלמו ד לֹוַמר ,ִאם כ  ַ יק" :ַמה ת  ֲענִּ ַּ ֲעֵנק ת    ?"הַּ
ֵני ָאָדם ֹון ב ְ ְלש  ֹוָרה כ ִ ָרה ת  ב ְ  ".ד ִ

 
 

 רש"י
 אשר אתימ דלא - 'כו למעוטי
 הכל וריבה הוא רבויא ברכך
 קרקע גדולי דאיתרבי וכיון
 מסורת( +שכן כל) חיים ובעלי
 .כספים[+ נ"ה: ]ס"הש

 נתברך אם - הברכה לפי הכל
 על תוסיף הרבה בשבילו הבית
 מן תפחות אל לאו ואם הענקו
 .הכתוב
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 יז, ב .58
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
  – ֶעֶבד ִעְבִרי

ת ן ְוֵאינֹו עֹוֵבד ֶאת ַהב ַ   .עֹוֵבד ֶאת ַהב ֵ
  – ָאָמה ִעְבִרי ָה
תֵאיָנה  עֹוֶבדֶ  ן ְולֹא ֶאת ַהב ַ   .ת לֹא ֶאת ַהב ֵ

ר ְלגֹוי ְמכ ָ ְרָצע ְוַהנ ִ   – ַהנ ִ
ת ן ְולֹא ֶאת ַהב ַ   .ֵאינֹו עֹוֵבד לֹא ֶאת ַהב ֵ

 
  :ָאַמר ָמר

ת" ן ְוֵאינֹו עֹוֵבד ֶאת ַהב ַ   ".ֶעֶבד ִעְבִרי עֹוֵבד ֶאת ַהב ֵ
 

  ?ְמָנַהֵני ִמיֵלי
 

  :ְּדָתנּו ַרָבָנן

ׁש "" ְדךָּׁ ׁשֵ ֲעבָּׁ ים וַּ נִּ   .ְולֹא ְליֹוֵרש   ,ְלךָ  – )דברים טו( "ׁשָּׁ

ה אֹוֵמר ְלָך ְולֹא ְליֹוֵרש   ָ א ְלָך ְולֹא ְלֵבן ,ַאת    ?אֹו ֵאינֹו ֶאל ָ

הו א אֹוֵמר ש ֶ ֲעֹבד" :כ ְ ים יַּ נִּ ׁש ׁשָּׁ   ,ֲהֵרי ְלֵבן ָאמו ר)שמות כא(  "ׁשֵ

ים" ָהא ָמה ֲאִני ְמַקי ֵים נִּ ׁש ׁשָּׁ ְדךָּׁ ׁשֵ ֲעבָּׁ   "?וַּ

  ".א ְליֹוֵרש  ְולֹ  ,ְלךָ 
 

ת ָהָאח ת ַהֵבן ּוְלהֹוִציא אֶּ   ?ָמה ָרִאיָת ְלַרבֹות אֶּ
 

ת ַהֵבן ה ֲאִני אֶּ   ,ְמַרבֶּ
ֵכן ָקם ַתַחת ָאִביו ְלַיֲעָדּה ְוִלְׂשֵדה ֲאחּוָזה   .שֶּ

 
  ,ַאְּדַרָבה

ת ָהָאח ה ֲאִני אֶּ ֵכן ָקם ַתַחת ָאִחיו ְלִיבּום ,ְמַרבֶּ   !שֶּ
 

ן – ִיבּוםְכלּום ֵיש  ֵאין בֶּ ָלא ְבָמקֹום שֶּ  ,אֶּ
ן ֵאין ִיבּום   .ָהא ֵיש בֶּ

 
ָלא ַטְעָמא ְּדִאיָכא ָהא ִפיְרָכא   ,אֶּ

  ?ָהא ָלאו ָהִכי ָאח ָעִדיף
  !ְוֵתיפּוק ִלי ְּדָהָכא ַתְרֵתי ְוָהָכא ֲחָדא

 
  :ְלַתָנא ְׂשֵדה ֲאחּוָזה ַנִמי ֵמַהאי ִפיְרָכא הּוא ְּדָקא ָנְפָקא ֵליּה

ֵאין ֵבן' ָלא ְבָמקֹום שֶּ  .'ְכלּום ֵיש ִיבּום אֶּ
 
 

 רש"י
 אם - הבן את עובד עברי עבד
 עד בנו את עובד אדוניו מת

 הפוגעו היובל עד או שש מלאת
 .בתוכם

 לו אין אם - הבת את עובד ואינו
 .בן

 כגון יורשין שאר - ליורש ולא
 .האח או הבת
 .יעבדך כתיב מדלא - יעבד
 - ליעדה אביו תחת קם שכן

 בכסף העבריה אמה שמייעד
 קידושין צריכה ואין מקנתה
 ואם( כא שמות) דכתיב אחרים
 .ייעדנה לבנו

 שדה המקדיש - אחוזה ולשדה
 זרע כור בית פודה אחוזתו
 שקל בחמשים שעורים חומר
 גזבר ומכרה פדאה לא ואם כסף
 לפדותה עוד יכול אין לאחר

 ביובל הלוקח מיד וכשיוצאה
 אם אבל לכהנים מתחלקת
 אינה מקדיש של בנו לקחה
 להתחלק ביובל הימנו יוצאה
 דף) בערכין תניא דהכי לכהנים

 השדה את יגאל לא ואם( כה
 השדה את מכר ואם בעלים
 אינו או לבן ולא לאחר גזבר
 כשהוא לאח ולא לאחר אלא
 הא אמור האח הרי לאיש אומר
 ולא לאחר לאחר מקיים אני מה
 הבן את לרבות ראית ומה לבן

 אני מרבה האח את ולהוציא
 אביו תחת קם שכן הבן את

 .עברי ולעבד ליעדה
 שכן האח את אני מרבה אדרבה

 יש כלום ליבום אחיו תחת קם
 הא בן שאין במקום אלא יבום

 .בניחותא - יבום אין בן יש אם
 לבן מרבית מאי - טעמא אלא
 פירכא האי דאיכא מאח טפי

 שדה ומשני' כו יבום יש דכלום
 דאי' כו פירכא מהאי נמי אחוזה
 יבום יש דכלום פירכא האי לאו
 טפי בן לרבויי לן קיימא לא

 בהדיא כתיב בן לא דהתם מאח
 אלא דיאבה כתיב אח ולא

 ליעדה אביו תחת דקם משום
 להו דמרבינן הוא בהדיא דכתיב
 אני מרבה אדרבה עלה ופרכינן

 ליבום קם שכן האח את
 יש כלום עלה לשנויי ואיצטריך

 יבום אין בן יש אם הא' כו יבום
 מדהכא למילף ליכא והתם
 חדא דהא חדא והכא תרתי
 יעידה דאיכא אלא נינהו וחדא
 .בהדיא דכתיב באח ויבום בבן
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 יז, ב .59
 
ת" ן ְולֹא ֶאת ַהב ַ  ".ָאָמה ָהִעְבִרי ָה ֵאיָנה  עֹוֶבֶדת לֹא ֶאת ַהב ֵ
 

  ?ְמָנַהֵני ִמיֵלי
 

  :ַרִבי ַפָּדאֲאַמר 

ן" :ַּדֲאַמר ְקָרא ֵ ה כ  ֲעש ֶּ ַּ ְתךָּׁ ת  ֲאמָּׁ ף לַּ    – )דברים טו( "ְואַּ

  :ִהִקיָשּה ַהָכתּוב ְלִנְרָצע
ת ַהַבת ת ַהֵבן ְוֹלא אֶּ   ,ַמה ִנְרָצע ֵאינֹו עֹוֵבד ֹלא אֶּ

ת ַהַבת ת ַהֵבן ְוֹלא אֶּ ת ֹלא אֶּ דֶּ   .ַאף ָאָמה ָהִעְבִרָיה ֵאיָנּה עֹובֶּ
 

ן"ְוַהאי  ֵ ה כ  ֲעש ֶּ ַּ ְתךָּׁ ת  ֲאמָּׁ   ?!ְלָהִכי הּוא ַּדֲאָתא "לַּ
  :ִכְדַתְנָיאלְ  ,ָהא ִמיָבֵעי ֵליּה

ן"" ֵ ה כ  ֲעש ֶּ ַּ ְתךָּׁ ת  ֲאמָּׁ ף לַּ   .ְלַהֲעִניק – "ְואַּ
ה אֹוֵמר ְלַהֲעִניק ָ א ִלְרִציָעה ,ַאת    ?אֹו ֵאינֹו ֶאל ָ

הו א אֹוֵמר ש ֶ ד" :כ ְ בֶּ עֶּ ר הָּׁ ֹמר יֹאמַּ ם אָּׁ   ,ְולֹא ָאָמה ָהִעְבִרי ָה -)שמות כא(  "ְואִּ

  .ֲהֵרי ְרִציָעה ָאמו ר

ן" ָהא ָמה ֲאִני ְמַקי ֵים ֵ ה כ  ֲעש ֶּ ַּ ְתךָּׁ ת  ֲאמָּׁ ף לַּ  ? "ְואַּ
 !"ְלַהֲעִניק

 

ן" :ִנְכתֹוב ְקָרא ,ִאם ֵכן ֵ ְתךָּׁ כ  ֲאמָּׁ   ."לַּ

ה"ַמאי  ֲעש ֶּ ַּ  ?"ת 
 !ָשְמַעְת ִמיַנּה ַתְרֵתי

 
 

 רש"י
 - הבן את עובד אינו נרצע מה

 ולא לו ועבדו( כא שמות) דכתיב
 .לבן

 מיניה דלעיל בקרא - להעניק
 רציעה כתיב והדר הענק כתיב
 לאמתך ואף בתריה וכתיב
 .קאי ואהענק כן תעשה

 אתא לחודיה דלהקישא - כן אם
 מאי כן לאמתך ואף נכתוב
 .אהענק נמי לאגמורי תעשה
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 יז, ב .61
 
ר ְלגֹוי" ְמכ ָ ְרָצע ְוַהנ ִ ת – ַהנ ִ ן ְולֹא ֶאת ַהב ַ  ".ֵאינֹו עֹוֵבד לֹא ֶאת ַהב ֵ
 
ְרָצע"   :ִתיבִּדכְ  "נ ִ

ם" דֹו ְלעֹולָּׁ ֲעבָּׁ ְרֵצעַּ וַּ ַּ מ  ַּ ְזנֹו ב  ת אָּׁ יו אֶּ ע ֲאדֹונָּׁ צַּ    – )שמות כא( "ְורָּׁ

ת ַהַבת ת ַהֵבן ְואֶּ   .ְוֹלא אֶּ
 
ר "   ?ִמַנִין "ְלגֹויִנְמכ ָ
 

  :ִחְזִקָיהָאַמר 

ם קֹוֵנהו  " :ֲאַמר ְקָרא ב עִּ ַּ ׁש     –" ְוחִּ
  .ְוֹלא ִעם יֹוְרֵשי קֹוֵנהּו
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 איח,  –יז, ב  .61
 

  :ָרָבאָאַמר 
ת ָאִביו גֹוי :ְּדַבר תֹוָרה   ,יֹוֵרש אֶּ

נֱֶּאַמר ם קֹוֵנהו  " :שֶּ ב עִּ ַּ ׁש   ,ְוֹלא ִעם יֹוְרֵשי קֹוֵנהּו –" ְוחִּ
 .ִמְכָלל ְּדִאית ֵליּה יֹוְרִשים

  
ת ַהגֹוי   ,ֵגר אֶּ

ָלא ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים ,ֵאינֹו ִמִּדְבֵרי תֹוָרה   .אֶּ
  :ִּדְתַנן

ר ְוגֹוי" ו  ֶאת ֲאִביֶהם  ג ֵ י ְָרש  ֶ ֹויש    ,ַהג 
ר ָיכֹול לֹוַמר    :ְלגֹויג ֵ

ה ' ָ   ',ַוֲאִני ָמעֹות ֲעבֹוָדה ָזָרהטֹול ַאת 
ירֹות' ֵ ה יֵין ֶנֶסְך ַוֲאִני פ  ָ   '.טֹול ַאת 

ר ו ת ג ֵ או  ִלְרש  ב ָ ֶ   ".ָאסו ר :ִמש  
  ,ְוִאי ָסְלָקא ַּדְעָתְך ְּדאֹוָרְייָתא

  – ִכי ָשִקיל ,ָבאּו ִלְרשּותֹו ַנִמי ִכי ֹלא
  !הּוא ְּדָקא ָשִקיל ֲעבֹוָדה ָזָרה ילּוֵפיִח 

ָלא ִמְּדַרָבָנן   :אֶּ
ָמא ַיֲחזֹור ְלסּורוֹ  ,ְגֵזיָרה הּוא ְּדָעבּוד ַרָבָנן   .שֶּ

 
  :ַתְנָיא ַנִמי ָהִכי

ָבִרים ֲאמו ִרים" ה ד ְ ֶ מ  ו   ?ב ַ י ְָרש  ֶ ש    .כ ְ
פו  ָאסו רֲאָבל כ ְ  ת ְ ַ ת  ש ְ נ ִ ֶ   ."ש 

 
ת ַהֵגר גֹוי ת ַהֵגר ,אֶּ   ,ְוֵגר אֶּ

  .ְוֹלא ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים ,ֵאינֹו ֹלא ִמִּדְבֵרי תֹוָרה
  :ִּדְתַנן

וֹ " ָניו ִעמ  ירו  ב ָ י ְ ְתג ַ נ ִ ֶ ר ש    – ָלָוה ָמעֹות ִמן ַהג ֵ
  .לֹא ַיֲחִזיר ְלָבָניו

ִזיר ו  ֵאין רו ַח חֲ  – ְוִאם ֶהח    ".ָכִמים נֹוָחה ֵהיֶמנ 
 

  :ְוָהַתְנָיא
ו  "   !"רו ַח ֲחָכִמים נֹוָחה ֵהיֶמנ 
 

  :ָלא ָקְשָיא
ֹּלא ִבְקדּוָשה הֹוָרתֹו ְוֵליָדתֹו שֶּ  ,ָכאן שֶּ

ֹּלא ִבְקדּוָשה ְוֵליָדתֹו ִבְקדּוָשה  יח, אדף  הֹוָרתֹו שֶּ   .ְוַכאן שֶּ
 

  :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר  ַרב ִחָייא ַבר ָאִבין
ת ָאִביו ְּדַבר תֹוָרה גֹוי   ,יֹוֵרש אֶּ

יר" :ִּדְכִתיב עִּ ר ש ֵ ת הַּ י אֶּ ת ִּ תַּ ו נָּׁ ה ְלֵעש ָּׁ ָּׁ ׁש  י ְירו    .)דברים ב( "כ ִּ

 
  ?ְוִדְלָמא ִיְׂשָרֵאל מּוָמר ַשאִני

 
ָלא ֵמָהָכא   :אֶּ

ה" ָּׁ ׁש  ר ְירו  ת עָּׁ י אֶּ ת ִּ תַּ ְבֵני לֹוט נָּׁ י לִּ   .)דברים ב( "כ ִּ

 
  ,ב ִחָייא ַבר ָאִביןְוַר 

  ?ַמאי ַטְעָמא ָלא ֲאַמר ְכָרָבא
 

  '?!ְוִחַשב ִעם קֹוֵנהּו ְוֹלא ִעם יֹוְרֵשי קֹוֵנהּו' :ִמי ְכִתיב

 רש"י
 מדאיצטריך - רהתו דבר

 .עברי עבד למעוטי
 - אסור גר לרשות משבאו

 מאיסורי דקמתהני להחליפם
 .הנאה

 עובד מיית מכי - נמי באו לא כי
 והשתא בחצאין זכה כוכבים

 הא מ"ש אלא להו מחליף קא
 כוכבים עובד אביו את דיורש
 דאינו הוא מדאורייתא לאו

 כוכבים העובד אחר מתייחס
 אלא ידמ מאליו שנולד וכקטן
 .הוא מדרבנן

 משום - לסורו יחזור שמא
 .ממונו
 שנתגייר - הגר את כוכבים עובד
 .האב

 .שנתגיירו ובנו אב - הגר את וגר
 .האב מת אם - לבניו יחזיר לא
 - הימנו נוחה חכמים רוח אין
 עליהם נוחה חכמים דעת אין

 לו מחזיקין אין כלומר במעשיו
 .לכך הצריכוהו שלא טובה

 דלידתו היכא - הבקדוש ולידתו
 בישראל מיחלף בקדושה בן של

 .גמור
 לה דיליף - כרבא אמר לא ט"מ

 .קונהו עם מוחשב
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  ,ְוָרָבא

  ?ַמאי ַטְעָמא ָלא ֲאַמר ְכַרב ִחָייא ַבר ָאִבין
 

 .בֹודֹו ְּדַאְבָרָהם ַשאִניִמשּום כְ 
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 יח, א .62
 

  :ָבָנןָתנּו ַר 
ִעְבִרי ָה ֵאין ב ְ ִעְבִרי ש ֶ   ,יֵש  ב ְ
ִעְבִרי ֵאין ב ְ ִעְבִרי ָה ש ֶ   :ְויֵש  ב ְ

ִעְבִרי    – יֵש  ב ְ
ִנים ו ְביֹוֵבל ו ְבִמיַתת ָהָאדֹון ש ָ הו א יֹוֵצא ב ְ   ,ש ֶ

ִעְבִרי ָה ן ב ְ ֵ ֵאין כ  ֶ   .ַמה ש  
ִעְבִרי ָה   – ְויֵש  ב ְ

ֲהֵרי ִעְבִרי ָה יֹוְצָאה ִסיָמִנין ש ֶ   ,ב ְ
ֵנית ֶרת ְוִנש ְ ֶ   ,ְוֵאיָנה  ִנְמכ 

ֹוְרחוֹ  ַעל כ  ין אֹוָתה  ב ְ   ,ו ַמְפד ִ
ִעְבִרי ן ב ְ ֵ ֵאין כ  ֶ  .ַמה ש  

 
  :ָאַמר ָמר

ִעְבִרי ָה" ֵאין ב ְ ִעְבִרי ש ֶ   ".יֵש  ב ְ
 

  :ּוְרִמיְנִהי
ִסיָמנִ " ֹוָנה ַעְצָמה  ב ְ ק    !"יןְיֵתיָרה ָעָליו ָאָמה ָהִעְבִרי ָה ש ֶ
 

תָאַמר    :ַרב ֵששֶּ
ְיָעָדּה   .ְכגֹון שֶּ

 
 !ִגיָטא ָבֲעָיא !ְיָעָדּה ְפִשיָטא

  
  :ַמהּו ְּדֵתיָמא

  .ָלא ִליַבְטָלה ִהיְלְכָתא ִמיַנּה
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 
  ?ַאַמאי יֹוְצָאה ְבִסיָמִנין ,ִאי ָהִכי

 
  :ָהִכי ָקָאַמר

   – ִאם ֹלא ְיָעָדּה'
 '.ְצָאה ַאף ְבִסיָמִניןיוֹ 
 
 
 

 רש"י
 - העבריה באמה כ"משא

 .לה בעי לקמיה
' לקמי - ונשנית נמכרת ואינה
 .ליה יליף
 .ליה מפרש לקמיה - כרחו בעל

 - העבריה אמה עליו יתירה
 .בה איתנהו הנך כל אלמא

 נפקא לא ותו - שיעדה כגון
 .בגט אלא בהני

 העבריה אמה הלכות - הילכתא
 מאלו' בא לצאת רצתה ואם
 .ל"קמ תצא גט בלא
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 יח, א .63
 
ֵנית" ֶרת ְוִנש ְ ֶ  ".ְוֵאיָנה  ִנְמכ 
 

ד ִעְבִרי ִנְמָכר ְוִנְשנֶּה בֶּ   ?ִמְכַלל ְּדעֶּ
  :ְוָהַתְנָיא

תוֹ "" ְגֵניבָּׁ ְכֵפילוֹ  – )שמות כב( "ב ִּ   .ְולֹא ב ִ

תוֹ " ְגֵניבָּׁ ְזָממוֹ  –" ב ִּ   .ְולֹא ב ִ

תוֹ " ְגֵניבָּׁ מְ  –" ב ִּ נ ִ ֶ יָון ש  ֵ ַעם ַאַחתכ  ַ ר פ  אי ְלמֹוְכרוֹ  ,כ ַ ַ ה ַרש   ָ ו ב ִאי ַאת   !"ש 
 

  :ָרָבאֲאַמר 
  :ָלא ָקְשָיא

  ,ָכאן ִבְגֵניָבה ַאַחת
  .ָכאן ִבְשֵתי ְגֵניבֹות

 
  :ַאַבֵיי ָאַמר ֵליּה

תוֹ " ְגֵניבָּׁ   !טּוָבא ַמְשַמע "ב ִּ
 

ָלא ֲאַמר    :ַאַבֵייאֶּ
  :ָלא ָקְשָיא
ָחדָכאן ְבָאָד    ,ם אֶּ

  .ָכאן ִבְשֵני ְבֵני ָאָדם

 רש"י
 לשלם לו יש אם - בכפילו ולא
 לשלם ממה לו ואין הקרן את

 .נמכר אינו הכפל
 שגנב בחבירו העיד אם - בזממו
 אינו לשלם במה לו ואין והוזם
 .נמכר

 אחת פעם שנמכר כיון בגניבתו
 ונמכר ד"קס - נמכר אינו שוב

 פעם ונמכר ליה משמע בגניבתו
 .מכירות שתי ולא אחת
 בשתי כאן אחת בגניבה כאן

 אחת פעם אחת בגניבה - גניבות
 אינו גניבתו כל שוה אינו דאם
 ולכשיוצא חציה בשביל נמכר
 דקתני והאי חציה משום ימכר
 גניבות בשתי ונשנה ונמכר
 שגנב עד בדין עמד לא אפילו

 דמי אלא שוה ואינו תיהםש
 דכל ונמכר וחוזר נמכר האחת
 ונמכר ביה קרינן וחדא חדא

 .בגניבתו
 על עמד אם - משמע טובא
 ביה קרינן כולן' א בדין שתיהן
 ובהמה( ד יונה) כדכתיב בגניבתו

 ביאור אשר והדגה' וגו רבה
 (.ז שמות)

 שעמד - אחד באדם כאן אלא
 ונשנה נמכר אינו אחת בבת בדין
 דהוה הרבה בגניבות ואפיל
 הוציאה הכתוב דאחת דומיא
 אדם בני בשני אבל יחיד בלשון

 פעמים שתי אותו שמעמידים
 אחת כל בשביל נמכר בדין
 ועמד גנב אם הדין והוא ואחת
 משיצא וגנב וחזר ונמכר בדין
 .ונמכר חוזר חפשי
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 יח, א .64
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ֵניבֹו ֶאֶלף ֶוה ֲחֵמש  ֵמאֹות ,ג ְ ר – ְוש ָ ר ְוחֹוֵזר ְוִנְמכ ָ   .ִנְמכ ָ

ֵניבֹו ֲחֵמש  ֵמאֹות ֶוה ֶאֶלףוְ  ,ג ְ ָלל – ש ָ ר כ ְ   .ֵאינֹו ִנְמכ ָ
י ֱאִליֶעֶזר ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ֵניבֹו כ ְ  רוֹ ִאם ָהָיה ג ְ ר – ֶנֶגד ִמְמכ ָ ר – ְוִאם ָלאו ,ִנְמכ ָ   .ֵאינֹו ִנְמכ ָ
 

  :ָרָבאֲאַמר 
רְבָהא ְזַכְנהּו  זֶּ   :ְלַרָבָנן ַרִבי ֱאִליעֶּ

ף ְּדֵאין ִנְמָכר לֶּ ה אֶּ   ?ְּדַמאי ְשָנא ְגֵניבֹו ֲחֵמש ֵמאֹות ְוָשוֶּ
ְציוֹ  ,ְּדִנְמָכר כּולֹו ֲאַמר ַרְחָמָנא   .ְוֹלא חֶּ

 .ִנְמָכר ַבֲחִצי ְגֵניָבתוֹ ְוֹלא  ,ִנְמָכר ִבְגֵניָבתֹו ֲאַמר ַרְחָמָנא :י ַנִמיָהכִ 
 
 

 רש"י
' ה ושוה אלף גניבו ר"ת ג"ה

 גניבו ונמכר וחוזר נמכר - מאות
 נמכר אינו אלף ושוה מאות' ה

 .כלל
 ולא פחות לא - ממכרו כנגד
 .יותר
 לו יש - לרבנן א"ר זכנהו בהא
 .זה במחלוקת ונצחון פה פתחון

 שכר ששוה השתא כי - חציו ולא
 שנים פי שנים שש עבודת
 אלא לעבוד עליו ואין בגניבתו
 .חציין
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 ב-יח, א .65
 
ְרחוֹ " ַעל כ ָ ין אֹוָתה  ב ְ  ".ו ַמְפד ִ
 

  :ְלֵמיַמר ָרָבאָסַבר 
  .ְבַעל ָכְרֵחיּה ְּדָאדֹון

 
  :ַאַבֵיי ָאַמר ֵליּה
  ?יּהָ א ַאָּדמֶּ ָטָר ְּדַכְתִבָנא ֵליּה ְש  – ַמאי ִניהּו
 ?!ָנֵקיט ַמְרָגִניָתא ְבָיֵדיּה ָיִהיְבָנא ֵליּה ַחְסָפא ?ַאַמאי

 
ָלא ֲאַמר    :ַאַבֵייאֶּ

  ,ְבַעל ָכְרֵחיּה ְּדָאב
  .ִמשּום ְפַגם ִמְשָפָחה

 
ד ִעְבִרי ַנִמי ,ִאי ָהִכי בֶּ   ,עֶּ

  !ָפָחהִנְכִפיְנהּו ִלְבֵני ִמְשָפָחה ִמשּום ְפַגם ִמְש 
 

  .ָהָדר ָאֵזיל ּוְמַזֵבין ַנְפֵשיּה
 

  !ָהִכי ַנִמי ָהָדר ָאֵזיל ּוְמַזֵבין ָלּה
 

  :ָהא ָקָתֵני
ֵנית" ֶרת ְוִנש ְ ֶ   ."ֵאיָנה  ִנְמכ 
 

  ?ּוַמִני
  ,ַרִבי ִשְמעֹון ִהיא

  :ְּדַתְנָיא
ֹוֶנה" ו ת ְוש  ֹו ְלִאיש  ת    ,מֹוֵכר ָאָדם ֶאת ב ִ

ְפחו ת וְ  ֹוֶנהְלש ִ   ,ש 
ְפחו ת ו ת ַאַחר ש ִ ו ת ,ְלִאיש  ְפחו ת ַאַחר ִאיש    .ֲאָבל לֹא ְלש ִ

ְמעֹון י ש ִ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
ו ת ְפחו ת ַאַחר ִאיש  ֹו ְלש ִ ת  ֵאין ָאָדם מֹוֵכר ֶאת ב ִ ם ש ֶ ש ֵ   ,כ ְ

ְפחו ת ְפחו ת ַאַחר ש ִ ֹו ְלש ִ ת  ְך ֵאין ָאָדם מֹוֵכר ֶאת ב ִ   ."כ ָ
 

  ,ְּדָהֵני ַתָנֵאי ּוִבְפלּוְגָתא
  :ְּדַתְנָיא

ה  "" ְגדֹו ב ָּׁ בִּ   – )שמות כא(" ב ְ

יתֹו ָעֶליהָ   יח, בדף  יֵרש  ַטל ִ ֵ פ  יָון ש ֶ ֵ אי ְלמֹוְכָרה   ,כ  ַ ו ב ֵאין ַרש     ,ש 
ְבֵרי  י ֲעִקיָבאד ִ ב ִ   .רַׁ

י ֱאִליֶעֶזר ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ה  " ְגדֹו ב ָּׁ בִּ ה   – "ב ְ ַגד ב ָ ב ָ יָון ש ֶ ֵ ו ב ,כ  אי ְלמֹוְכָרה   ש  ַ   ."ֵאין ַרש  
 

  ?ְבַמאי ָקִמיַפְלֵגי
 

ר זֶּ ת :ָסַבר ַרִבי ֱאִליעֶּ   ,ֵיש ֵאם ַלָמסֹורֶּ
  ,ֵיש ֵאם ַלִמְקָרא :ָסַבר ַרִבי ֲעִקיָבאוְ 
תאֵ  ֵיש :ָסַבר ַרִבי ִשְמעֹוןוְ   .ם ַלִמְקָרא ְוַלָמסֹורֶּ
 
 

 רש"י
 טפי דעבריה כרחו בעל ד"ה - נינהו מאי

 גירעונה ליה לית דאי מראלמי אי מעברי
 לו ותתנם דמיה על שטרא ליה כתבינן
 נקיט איהו הא לן מנא ידה כשתשיג
 יהבינן ואנן לו המשועבד גופה מרגניתא

 .חספא ליה
 ופודה אותו כופין לו יש אם - דאב כ"בע

 .אותה
 .ונשנית נמכרת אינה דקתני הא - ומני

 בה קיבל - ושונה לאישות בתו אדם מוכר
 מן נתגרשה או ונתארמלה קידושין
 וכסף לאחר ומקדשה חוזר האירוסין
 .בגרה לא אם שלו קידושיה
 או בשש ויצאה מכרה - ושונה לשפחות
 חוזר קטנה ועודה האדון במיתת או ביובל

 דאפילו לא בסימנין יוצאה אבל ומוכרה
 אינו סימנין והביאה מעולם מכרה לא

:( כט דף) ערכין במסכת כדתניא מוכרה
 נערה כשהיא בתו את אדם כורימ יכול

 עכשיו יוצאה כבר מכורה ומה אמרת
 .תמכר שלא דין אינו מכורה שאינה

 בקבלת מוכרה - שפחות אחר לאישות
 ויצתה לשפחות שמכרה אחר קידושין
 .אליו וחזרה

 קיבל - אישות אחר לשפחות[ לא] אבל
 חוזר אין שנתארמלה אליו וחזרה קידושין
 .לה' יילפ ולקמיה לשפחות ומוכרה

 קמיפלגי כלומר - תנאי דהני ובפלוגתא
 בה דפליגי קרא דהאי בדרשה ש"ור ק"ת
 .ע"ור א"ר

 טליתו שפירש כיון  גרסינן ע"ר בדברי
 יש לאוקמי ליה מיבעי כרחך דעל - עליה
 בסנהדרין כדאמרינן ע"כר למקרא אם
' כדדייקי א"כר למסורת אם ויש ק"בפ

 מילתא על פלוגתא מהא דרמינן בבכורות
 אם יש א"לר התם דאמרינן אחריתי
 למסורת אם דיש מהא עלה ורמינן למקרא

 ובמכילתא המוקדשין פסולי כל' בפ ל"ס
 ע"ר בדברי עליה טליתו שפירש גרסינן
 .התם ליתא א"ודר

 האב ימשול לא לשפחות דהיינו - נכרי לעם
 יעוד לשם עליה אדון טליתו שפירש מאחר
 לא אבל אביה אצל וחזרה בגט גירשה אם
 כרבנן ומוכרה חוזר אב אצל וחזרה יעדה

 הוא אישות אחר לשפחות לעיל דאמרי
 לאישות ליה הוה יעדה דמכי הכא כי דלא
 א"ור מזבין מצי שפחות אחר לשפחות אבל
 שוב לשפחות שמכרה בה שבגד כיון אומר
 שפחות דהיינו נכרי לעם למוכרה יכול אינו
 מצי קידושין אישות אחר לשפחות אבל
 שבגד כיון א"כר להא דריש ש"ור מזבין
 ע"כר נמי ליה ודריש ימכרנה לא שוב בה

 להכי ימכרנה לא עליה טליתו שפירש דכיון
 ולא אישות אחר לשפחות לא קאמר

 .שפחות אחר לשפחות
 אין בביגדו ולא כתיב בבגדו - למסורת
 שתחת ונקודה ד"יו בלא חירק הברת
 לפי אבל משתמשת ד"יו במקום ת"הבי
 בבגדו קמץ חטף לקרות לו היה בשנכת מה
 את בשמעו קורא שאתה כמו בגידה לשון
 (.כט דברים) האלה דברי

 כמו קרינן בבגדו - למקרא אם יש
 (.לט בראשית) בבגדו ותתפשהו

 דריש הילכך - ולמסורת למקרא אם יש
 גבי בסנהדרין דאמר הא ת"וא תרוייהו
 למקרא אם יש ש"לר בסוכות בסכת בסכת
 דאי ומסורת מקרא רלמימ ליכא התם
 שלשה אם להאי ליתיה להאי איתיה
 ואם מקרא תדרש לא הכשרת דפנות
 יש כאן אבל מסורת תדרש לא תפסול
 .שניהם לקיים
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 יט, א – יח, ב .66
 

  :ַרָבה ַבר ֲאבּוּהַ ָבֵעי 
  ,ִיעּוד

ה ה אֹו ֵאירּוִסין עֹוׂשֶּ   ?ִנישּוִאין עֹוׂשֶּ
 

  :ָנְפָקא ִמיַנּה
יהָ  ,ְוִליַטֵמא ָלּה ,ְליֹוְרָשּה   .ּוְלָהֵפר ְנָדרֶּ
  ?ַמאי
 

  :ָתא ְשַמע

ה  "" ְגדֹו ב ָּׁ בִּ יתֹו ָעֶליהָ  –" ב ְ יֵרש  ַטל ִ ֵ פ  יָון ש ֶ ֵ אי ְלמֹוְכָרה   ,כ  ַ ו ב ֵאינֹו ַרש    ;"ש 
  ,בּוֵני הּוא ְּדָלא ְמַזִבין ָלּהזַ 

  .ָהא ִיעּוֵדי ְמַייֵעד ָלּה
ה   – ְוִאי ַאְמַרְת ִנישּוִאין עֹוׂשֶּ

  !ֵכיָון ְּדִניֵשאת שּוב ֵאין ְלָאִביָה ְרשּות ָבּה
ָלא ָלאו   ,אֶּ
ה :ְשַמע ִמיַנּה   .ֵאירּוִסין עֹוׂשֶּ

 
  :ַרב ַנְחָמן ַבר ִיְצָחקֲאַמר 
  ,ְבִקיּדּוִשין ְּדַעְלָמא ָקֵאיָהָכא 

  :ָהִכי ָקָאַמרוְ 
ִנְתַחֵייב ִבְשֵאָרּה ְכסּוָתּה ְועֹוָנָתּה ָמְסָרּה ָאִביָה ְלִמי שֶּ   ,ֵכיָון שֶּ

  .שּוב ֵאין ָיכֹול ְלמֹוְכָרּה
 

  :ָתא ְשַמע
  .ֵאין מֹוְכָרה  ִלְקרֹוִבים"

ו ם  י ֱאִליֶעֶזרִמש   ב ִ   :ָאְמרו   רַׁ
  .מֹוְכָרה  ִלְקרֹוִבים

דֹול ֹוְכָרה  ַאְלָמָנה ְלֹכֵהן ג ָ מ  ִוין ש ֶ   ,ְוש ָ
ה ַוֲחלו ָצה ְלֹכֵהן ֶהְדיֹוט רו ש ָ   ".ג ְ

  ?ֵהיִכי ָּדֵמי "ַאְלָמָנה"ַהאי 
  ?!ַאְלָמָנה ָקֵרי ָלּה – ִאיֵליָמא ְּדַקִּדיש ַנְפָשּה
ָלא ְּדִקְּדָשּה ָאִביהָ    ?!ִבין ָלּהִמי ָמֵצי ְמזַ  – ְואֶּ

ו ת"ְוָהא  ְפחו ת ַאַחר ִאיש  ֹו ְלש ִ ת    !"ֵאין ָאָדם מֹוֵכר ֶאת ב ִ
  :ַרִבי ִיְצָחקָאַמר  ַרב ַעְמָרםַוֲאַמר 

  ,ְוַאִליָבא ְּדַרִבי יֹוֵסי ְבַרִבי ְיהּוָדה ,ָהָכא ְבִקּדּוֵשי ִיעּוד
  .יְתנּוָמעֹות ָהִראשֹונֹות ָלאו ְלִקיּדּוִשין נִ  :ַּדֲאַמר

ִניֵשאת שּוב ֵאין ְלָאִביָה ְרשּות ָבּה – ְוִאי ַאְמַרְת ִנישּוִאין עֹוָׂשה   !ֵכיָון שֶּ
 

ָלא ַמאי   ?ֵאירּוִסין עֹוָׂשה ,ְואֶּ
ֹוְכָרה  " מ  ִוין ש ֶ   ?!"ְוש ָ

ו ת"ָהא  ְפחו ת ַאַחר ִאיש  ֹו ְלש ִ ת   !"ֵאין ָאָדם מֹוֵכר ֶאת ב ִ
 

ָלא ַמאי ִאית    ?ָלְך ְלֵמיַמראֶּ
  ,ַשאִני ֵאירּוִסין ִּדיָדּה ֵמֵאירּוִסין ְּדָאִביהָ 

  :ֲאִפילּו ֵתיָמא ִנישּוִאין עֹוָׂשה
  .ַשאִני ִנישּוִאין ִּדיָדּה ִמִנישּוִאין ְּדָאִביהָ 

 
  ?ַהאי ַמאי

  .ַשאִני – ִבְשָלָמא ֵאירּוִסין ֵמֵאירּוִסין
ָלא ִנישּו  יט, אדף   ?ִמי ַשאִני^ – ִאין ִמִנישּוִאיןאֶּ

 
  :ְּדָאַמר ,ּוְלַרב ַנְחָמן ַבר ִיְצָחק

 רש"י
 הרי העבריה לאמתו אמר - יעוד
 .מקנתיך בכסף לי יעודה את
 כלומר - מייעד יעודי הא

 שפחות לשם שלא לקידושין
 .מוכרה

 - בה רשות לאביה אין
 דאפקה נדרים לענין אשכחןכד

 אלמנה ונדר מרשותיה קרא
 וירש ירושה ולענין' וגו וגרושה
 את יורש שהבעל מכאן אותה
 .אשתו

 לאו טליתו פירש דקתני - הכא
 קטנה בקידושי אלא קאי בייעוד
 .נמכרה שלא בעלמא

 בה שנתחייב למי שמסרה כיון
 .לאישות שקידשה כלומר - 'כו

 לבתו האב - מוכרה אין
 עליהם אסורה שהיא וביםלקר
 יעדה לא אשר דבעינן לייעד

 (.כא שמות)
 בעינן ולא - לקרובים מוכרה
 קרא אמר דאיתיה והיכא יעוד

 .דתפיס
 אלמנה כשהיא - שמוכרה ושוין
 בה לו תופסין וקידושין ג"לכ

 לאוין בחייבי תופסין דקידושין
 דף) ג"בפ/ קידושין/ כדלקמן

 (.סח
 י"ע שלא - נפשה דקדיש אי
 .הימנו ונתארמלה ביהא

 יש וכי בתמיה - לה קרי אלמנה
 .כלום קטנה במעשה

 .גרסינן - עמרם רב ואמר
 מקידושי שנתארמלה - הכא
 לזבונה מצי דהדר והאי יעוד
 אחר לשפחות ליה קרי ולא

' בר יוסי' דר אליבא אישות
 לקמן דאמר היא יהודה

 מעות( יט דף/ )קידושין/
 לאו מקנתה של הראשונות
 לה מייעד וכי ניתנו יןלקידוש
 לה מייעד עליה לו שיש בעבדות

 האב י"ע אלו קידושין ואין
 שיהיו היא הכתוב וגזירת
 מצי הדר הילכך קידושין
 .לזבונה

' ואפי - 'וכו מוכר אדם אין הא
 .אירוסין אחר

 דכיון - דידה אירוסין שאני
 .למוכרה יכול קידשה לא דהוא

 מאירוסין אירוסין בשלמא
 אאב למימר כאדאי - שאני
 בתר לזבנה דלא קרא קפיד

 קידושין דהני וכיון דקידשה
 רשות לו ניתן עביד איהו לאו

 .למוכרה
 כיון - שאני מי נישואין אלא

 נפקא נינהו דאורייתא דנישואין
 .מרשותיה לגמרי

' לר לקמן - דאמר נחמן ולרב
 במעות נמי יהודה' בר יוסי

 מתקדשת היא הראשונות
 מוקי במאי ונינה דאב דקידושין

 היכי עושה אירוסין ואפילו לה
 .לה מזבין הדר
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  ,ֲאִפילּו ְלַרִבי יֹוֵסי ְבַרִבי ְיהּוָדה ָמעֹות ָהִראשֹונֹות ְלִקיּדּוִשין ִניְתנּו
  ?ְבַמאי מֹוִקים ָלּה

 
ר זֶּ   ,מֹוִקים ָלּה ְכַרִבי ֱאִליעֶּ

  ,ַחר ִשְפחּות הּוא ְּדָלא ָמֵצי ְמַזִבין ָלּהְלִשְפחּות ַא :ְּדָאַמר
  .ֲאָבל ְלִשְפחּות ַאַחר ִאישּות ָמֵצי ְמַזִבין ָלּה

 
 

 רש"י
 .גרסינן - אליעזר כרבי לה מוקי

 'כו שפחות אחר לשפחות דאמר
 ועד בה שבגד כיון דקדריש -

 דלא לאוקמה מהדרינן השתא
 דשמותי משום אליעזר כרבי
 .הוא
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 יט, א .67
 

  :ֵריש ָלִקישָבֵעי 
ְמַייֵעד ָאָדם ִלְבנֹו ָקָטן   ?ַמהּו שֶּ

נוֹ "   ,ְבנֹו ָכל ְּדהּו – ֲאַמר ַרְחָמָנא "ב ְ
  :ָיא ִּדיֵדיּהְבנֹו ּדּוְמ  ,אֹו ִּדיְלָמא

  ?ַמה הּוא ָגדֹול ַאף ְבנֹו ָגדֹול
 

  :ַרִבי ֵזיָראֲאַמר 
  :ָתא ְשַמע

יׁש "" ָרט ְלָקָטן – )ויקרא כ( "אִּ ְ   ,פ 

יׁש " ת אִּ ת ֵאׁשֶּ ף אֶּ ְנאַּ ר יִּ ת ָקָטן –" ֲאׁשֶּ ָרט ְלֵאש ֶ ְ   ."פ 
 !ִאם ֵכן ָמִצינּו ִאישּות ְלָקָטן ,ְוִאי ַאְמַרְת ְמַייֵעד

 
ָלא ַמאיוְ    ?ֵאינֹו ְמַייֵעד ,אֶּ

 ?ַאַמאי ָקא ְמַמֵעט ֵליּה ְקָרא
  !ִתיְפשֹוט ִמיַנּה ִּדְמַייֵעד

 
  :ַרב ַאִשיֲאַמר 

ָחד ַהָבא ַעל ְיִבְמתֹו ַעְסִקיָנן ן ֵתַשע ָשִנים ְויֹום אֶּ   ,ָהָכא ְבָיָבם בֶּ
  .ְּדִמְּדאֹוַרְייָתא ַחְזָיא ֵליּה

  :ַמהּו ְּדֵתיָמא
  ,ּוִביָאתֹו ִביָאה ,ֵכיָון ְּדִמְּדאֹוַרְייָתא ַחְזָיא ֵליּה

ת ִאיש יָה ִמְתַחֵייב ְבֵאשֶּ   .ַהָבא ָעלֶּ
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 
  ?ַמאי ָהֵוי ֲעָלּה

 
 :ָתא ְשַמע
  :ַרִבי ַיַנאיָאַמר  ַרִבי ַאְייבּוָאַמר 

ָלא ְבָגדֹול   ,ֵאין ִיעּוד אֶּ
לָ    .א ִמַּדַעתֵאין ִיעּוד אֶּ

 
  ?!ַתְרֵתי

 
  :ָקָאַמר 'ַמה ַטַעם'

ָלא ְבָגדֹול   ?ַמה ַטַעם ֵאין ִיעּוד אֶּ
ָלא ִמַּדַעת ֵאין ִיעּוד אֶּ   .ְלִפי שֶּ

 
  :ְוִאיָבִעית ֵאיָמא

  ?ַמאי ִמַּדַעת
  .ִמַּדַעת ִּדיָדּה

  :ַרִבי ַאָבהּוְבֵריּה ְּד  ַאַבֵייְּדָתֵני 

ר לֹא ְיעָּׁ "" ה  ֲאׁשֶּ ִריְך ְלַיֲעָדה    – )שמות כא( "דָּׁ צ ָ ד ש ֶ ֵ   ".ְמַלמ 
  :ְוהּוא ָאַמר ָלּה ,הּוא ָתֵני ָלּה

  ,ְוַאִליָבא ְּדַרִבי יֹוֵסי ְבַרִבי ְיהּוָדה ,ְבִקיּדּוֵשי ִיעּוד
  .ָמעֹות ָהִראשֹונֹות ָלאו ְלִקיּדּוִשין ִניְתנּו :ַּדֲאַמר

 
  :ֲאַמר ַרב ַנְחָמן ַבר ִיְצָחק

  ,ֲאִפילּו ֵתיָמא ְלִקיּדּוִשין ִניְתנּו

ה  "ַּדֲאַמר ַרְחָמָנא  ,ַשאִני ָהָכא דָּׁ   ."ְיעָּׁ
 

  ?ַמאי ַרִבי יֹוֵסי ְבַרִבי ְיהּוָדה
 

  :ְּדַתְנָיא

 רש"י
 הואיל - קרא ליה ממעט אמאי
 .וליתא

 מיעטה ומיהו - דמייעד תפשוט
 .ממיתה קרא

 כלומר - ליה חזיא' דמדאוריית
 לכל ביאה באותה לו זקוקה
 נדה) כדתנן ליורשה וקנאה דבר
 יבמתו על שבא תשע בן( מה דף

 .קנאה
 דאין כיון הוא חד הא - תרתי
 דאין פשיטא מדעת אלא יעוד
 .בגדול אלא יעוד

 '.גרסי - ליעדה שצריך
 הוא - לה אמר והוא לה תני הוא
 בה אמר והוא ניתיןלמת תני

 צריך דהאי טעמא והאי מנפשיה
 יהודה ברבי יוסי רבי ליעדה
 הראשונות מעות דאמר היא

 ניתנו לקידושין לאו האב שקבל
 שעליה בפרוטה אלא יעוד ואין

 בהן האב דעת אין לפיכך
 מודיעה אינו ואם מתחילה
 .קידושין כאן אין עליה שתקבל

 מינה ונפקא - ניתנו לקידושין
 לאישות בתו את מכר יהל דהוה
 אין שוב ונתארמלה יעדה ואם

 .עקיבא לרבי לשפחות מוכרה
 יעדה לשון' דכתי - הכא שאני

 .דיעה לשון למידרשה
 אלא יעידה ואין - והפדה יעדה

 לייעדה בא שאם פדייה במקום
 שהות שיהא צריך שש בסוף
 לחשבון תבוא שאם ביום

 של גרעון עליה דיהא גרעונה
 .פרוטה

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     67 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמסֶּ
 

 7201702200ברק ווינט דניאל  – vechol.banayich@gmail.comייך בנ וכלמותת ע – סדורהגמרא  -הזכויות שמורות כל 

 

112 

ה  "" ְפד ָּׁ ה  ְוהֶּ דָּׁ ִדי ָיה –" ְיעָּׁ ְ ֵדי פ  י ֹום כ ְ הו ת ב ַ ֵהא ש ְ י ְ ֶ   .ָצִריְך ש 
י אן ָאַמר ַרב ִ י ְיהו ָדה ִמכ ָ ַרב ִ   :יֹוֵסי ב ְ

רו ָטה ְ ֵוה פ  ֹו ש ְ ֹות ִעמ  ֵדי ַלֲעש  י ֹום כ ְ הו ת ב ַ ת – ִאם יֵש  ש ְ ש ֶ   ,ְמקו ד ֶ
ת – ְוִאם ָלאו ש ֶ   ."ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ

  .ָמעֹות ָהִראשֹונֹות ָלאו ְלִקיּדּוִשין ִניְתנּו :ַאְלָמא ָקָסַבר
 

  :ֲאַמר ַרב ַנְחָמן ַבר ִיְצָחק
  ,ִפילּו ֵתיָמא ְלִקיּדּוִשין ִניְתנּואֲ 

ה  " :ַּדֲאַמר ַרְחָמָנא ,ַשאִני ָהָכא ְפד ָּׁ  ."ְוהֶּ
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 ב-יט, א .68
 

  :ַרב ַנְחָמןָאַמר  ָרָבאָאַמר 
 ',ְצִאי ְוַקְבִלי ִקיּדּוַשִיְך'אֹוֵמר ָאָדם ְלִבתֹו ְקַטָנה 
 – ִמְּדַרִבי יֹוֵסי ְבַרִבי ְיהּוָדה

  :ִבי יֹוֵסי ְבַרִבי ְיהּוָדהָלאו ָאַמר ַר 
נו  " ין ִנית ְ ו ש ִ ֹונֹות ָלאו ְלִקיד   ?!"ָמעֹות ָהִראש 

  ,ְוִכי ְמַשֵייר ָבּה ְשֵוה ְפרּוָטה ֲהוּו ִקיּדּוֵשי
  .ָלא ְשָנאָהָכא ַנִמי 

 
  :ַרב ַנְחָמןָאַמר  ָרָבאְוָאַמר 

יָה ַמְשכ ֵיש ָעלֶּ ה שֶּ ת – ֹוןַהְמַקֵּדש ְבִמְלוֶּ שֶּ   .ְמקּוּדֶּ
  :ִמְּדַרִבי יֹוֵסי ְבַרִבי ְיהּוָדה

  :ָלאו ָאַמר ַרִבי יֹוֵסי ְבַרִבי ְיהּוָדה
נו  " ין ִנית ְ ו ש ִ ֹונֹות ָלאו ְלִקיד   ?!"ָמעֹות ָהִראש 

 ,ְוִהיא גּוָפא ַמְשכֹון ִהיא ,ַהאי ַהְלָוָאה ִהיא
  ,ְפרּוָטה ּוְמַייֵעד ֲהוּו ִקיּדּוִשיןְוִכי ְמַשֵייר ָבּה ְשֵוה   יט, בדף 

  .ָהָכא ַנִמי ָלא ְשָנא
 
 
 

 רש"י
 לקידושין לאו הראשונות מעות
 מ"ע אב קבל דאי - ניתנו

 תלויין יעוד וקידושי להתייעד
 נמי שהות דליכא גב על אף באב
 לי תתייעד שש בתוך דאמר כיון
 משעת למפרע יעוד ליה הוה

 .מכירה
 הוו פרוטה שוה בה משייר וכי

 ומכרה הואיל אלמא - קידושין
 לאחר ליעדה יכול שהאדון ויודע
 ליה והוה הוה יהמדעת זמן

 .קידושיך קבלי לה כאומר
 ואינו - ניתנו לקידושין לאו

 לו שיש גרעון י"ע אלא מקדשה
 היא שהרי מלוה דהוה עליה
 שוויים או הם או לו חייבת
 .משכון עצמה והיא
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 יט, ב .69
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
יַצד ִמְצַות ִיעו ד ֵ   ?כ 

ַנִים ְפֵני ש ְ   :אֹוֵמר ָלה  ב ִ
ת ִלי' ש ֶ   ',ִלי ֲהֵרי ַאת ְ ְמאֹוֶרֶסת' 'ֲהֵרי ַאת ְ ְמקו ד ֶ

ש   סֹוף ש ֵ ו  ב ְ ו  ָסמ ,ֲאִפיל  הַוֲאִפיל  ָ ִקיַעת ַהַחמ    .ו ְך ִלש ְ
ו ת ה  ִמְנַהג ִאיש  ְפחו ת ,ְונֹוֵהג ב ָ ה  ִמְנַהג ש ִ   .ְוֵאינֹו נֹוֵהג ב ָ
י ְיהו ָדה ב ִ רַׁ י ב ְ י יֹוסֵּ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

רו ָטה ְ ֵוה פ  ֹו ש ְ ֹות ִעמ  ֵדי ַלֲעש  י ֹום כ ְ הו ת ב ַ ת – ִאם יֵש  ש ְ ש ֶ   ,ְמקו ד ֶ
תֵאיָנה  ְמקו ד ֶ  – ְוִאם ָלאו   .ש ֶ

ה ָ ל ְלאֹוֵמר ְלִאש   ים יֹום' :ָמש ָ לֹש ִ יו ְלַאַחר ש ְ י ִלי ֵמַעְכש ָ ש ִ   ',ִהְתַקד ְ
ים יֹום לֹש ִ תֹוְך ש ְ ה  ב ְ ש ָ ֹון ,ו ָבא ַאֵחר ְוִקיד ְ ת ָלִראש  ש ֶ קו ד ֶ מ ְ   ".ש ֶ

 
ל"   ?ְלַמאן "ָמש ָ
 

   – ִאיֵליָמא ָמָשל ְלַרִבי יֹוֵסי ְבַרִבי ְיהּוָדה
רו ָטה" ָהא ְ ֵוה פ  ֹו ש ְ ֹות ִעמ  ֵדי ַלֲעש  י ֹום כ ְ הו ת ב ַ ת – ִאם יֵש  ש ְ ש ֶ   ,ְמקו ד ֶ

 !"ָלא – ְוִאם ָלאו
  

  :ַרב ַאָחא ְבֵריּה ְּדָרָבאֲאַמר 
  .ָמָשל ְלַרָבָנן

   
  !ְפִשיָטא

 
  :ַמהּו ְּדֵתיָמא

  '.ֵמַעְכָשיו'ָהא ָלא ֲאַמר ֵליּה 
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 
  :ְנָיא ִאיָדְךַת 
וֹ " ת  ֹוֵכר ֶאת ב ִ ה  ְלַאֵחר ,ַהמ  ש ָ    – ְוָהַלְך ְוִקיד ְ

ָאדֹון יֵחק ב ָ ִני ,ש ִ ֵ ת ַלש   ש ֶ   ,ו ְמקו ד ֶ
ְבֵרי  י ְיהו ָדהד ִ ב ִ רַׁ י ב ְ י יֹוסֵּ ב ִ   .רַׁ

  .ְמַייֵעד – ִאם ָרָצה ְלַייֵעד :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ה ָ ל ְלאֹוֵמר ְלִאש   ים יֹוםֲהֵרי אַ ' :ָמש ָ לֹש ִ ת ִלי ְלַאַחר ש ְ ש ֶ   ',ת ְ ְמקו ד ֶ

ים יֹום לֹש ִ תֹוְך ש ְ ה  ב ְ ש ָ ִני ,ו ָבא ַאֵחר ְוִקיד ְ ֵ ת ַלש   ש ֶ קו ד ֶ מ ְ   .ש ֶ
 
ל"   ?ְלַמאן "ָמש ָ
 

   – ִאיֵליָמא ְלַרָבָנן
  !"ְמַייֵעד – ִאם ָרָצה ְלַייֵעד" :ָהָאְמֵרי ַרָבָנן

  
ָלא ֲאַמר    :ֵריּה ְּדָרָבאַרב ַאָחא בְ אֶּ

 .ְיהּוָדה ַרִבייֹוֵסי בְ  ַרִביָמָשל לְ 
    

  !ְפִשיָטא
   

  :ַמהּו ְּדֵתיָמא
  '.ְלַאַחר ְשֹלִשים יֹום'ָהא ָלא ֲאַמר ָלּה 
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 רש"י
 ביום - שש בסוף אפילו

 .השלמתם
 כלומר - לאשה לאומר משל
 לאשה לאומר למד אתה מכאן
 '.כו

 - יום שלשים אחרול מעכשיו
 לה ק"דה לראשון מקודשת
 בהו בעינא אי נתחלו מעתה
 .יום שלשים לאחר
 אנו מי מדברי - למאן משל

 .למידין
 - 'כו ביום שהות יש אם הא

 דמתחלי הוא השתא אלמא
 .עליה לו שיש בגרעון קידושין

 אנו חכמים מדברי - לרבנן
 שהות אין' אפי דאמרי למידין
 מעות ניתנו לכך דקסברי

 לייעודי בעינן דאי הראשונות
 לאו דאי מעכשיו יעוד יהא

 במאי מתחלי שעתא מההיא
 .השתא מקדשה
 .למילף דמצינו - פשיטא

 לאב - ל"א לא הא דתימא מהו
 מיניה ותילף מעכשיו אדון האי
 אלא מעכשיו פירש לא' דאפי
 לאחר לי מקודשת את הרי

 .לראשון מקודשת תהא שלשים
 ידיןלמ דאמר תנא האי - ל"קמ

 אמר דאי רבנן מדברי המשל
 .לא לא אי אין מעכשיו

 מכאן כלומר - 'כו לאומר משל
 '.כו לאשה לאומר למד אתה
 אנו מי מדברי - למאן משל

 .למידים
 דמשום - יהודה' בר יוסי לרבי
 ל"דה ג"אע מעכשיו פירש דלא

 קדמו כי זמן לאחר בהו לקדושי
 .שנא לא נ"ה קידושין הוו אחר
 - לה אמר לא הא דתימא מהו

 מנת על מעות מתן בשעת
 ומשום זמן לאחר לי שתתייעד

 לשני דמקודשת יוסי ר"א הכי
 לי התקדשי דאמר היכא אבל
 אמר דלא ג"אע שלשים לאחר

 ומקודשת השתא חיילי מעכשיו
 .שלשים בסוף ירצה אם לראשון

 דכיון אהדדי דדמו - ל"קמ
 הללו במעות יעוד הכתוב דתלה
 יהבינהו כי מעיקרא זמן לאחר
 לייעד ירצה שאם יהבינהו להכי
 דלא כיון הכי ואפילו מייעד
 .לשני מקודשת מעכשיו אמר
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 כ, א – יט, ב .71
 

  :ַתְנָיא ִאיָדְך
וֹ " ת  ֹוֵכר ֶאת ב ִ   ,ַהמ 

לֹא ְלַייעֵ     – דו ָפַסק ַעל ְמָנת ש ֶ
ַנאי   ,ִנְתַקי ֵים ַהת ְ

ְבֵרי  ִאירד ִ י מֵּ ב ִ    .רַׁ
  ,ִאם ָרָצה ְלַייֵעד ְמַייֵעד :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ֹוָרה ת  תו ב ב ַ כ ָ ֶ ִהְתָנה ַעל ַמה ש   ֵני ש ֶ ְ   ,ִמפ 
ֵטל ָנאֹו ב ָ ֹוָרה ת ְ ת  תו ב ב ַ כ ָ ֶ ְתֶנה ַעל ַמה ש   ַ   ."ְוָכל ַהמ 

 
  ?!ַקָיים ְתָנאוֹ  ַרִבי ֵמִאיר ּולְ 

  :ְוָהַתְנָיא
ה" ָ סו ת ְועֹוָנה' :ָהאֹוֵמר ְלִאש   ֵאר כ ְ ֵאין ָלְך ָעַלי ש ְ ֶ ת ִלי ַעל ְמָנת ש  ש ֶ   ',ֲהֵרי ַאת ְ ְמקו ד ֶ

ֵטל ֲהֵרי ֶזה ת ו ְתָנאֹו ב ָ ש ֶ   ,ְמקו ד ֶ
ְבֵרי  ִאירד ִ י מֵּ ב ִ    .רַׁ

י ְיהו ָדה ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
ָנאוֹ  ָממֹון ת ְ ב ְ ָדָבר ש ֶ   !"ַקי ָים ב ְ

 
  :ִחְזִקָיהֲאַמר 

ה" :ַּדֲאַמר ְקָרא ,ַשאִני ָהָכא מָּׁ    – )שמות כא( "ְלאָּׁ

ָלא ְלָאָמה ִבְלַבד ֵאינֹו מֹוְכָרּה אֶּ   .ְפָעִמים שֶּ
 

  ,ְוַרָבָנן

ה"ַהאי  מָּׁ   ?ַמאי ָעְבֵדי ֵליּה "ְלאָּׁ
 

  :ְלִכְדַתְנָיא ,ַהאי ִמיָבֵעי ְלהּו

ה"" מָּׁ ד ש ֶ  – "ְלאָּׁ ֵ ֹוְכָרה  ִלְפסו ִליםְמַלמ    .מ 
ין הו א   :ַוֲהלֹא ד ִ

ה  ִלְפסו ִלים ש ָ ה ִלְפסו ִלים ,ִאם ְמַקד ְ ֶרנ ָ   ?!לֹא ִיְמכ ְ
ה  ִלְפסו ִלים ש ָ ְמַקד ְ ִהיא ַנֲעָרה – ַמה ל ִ ש ֶ ֹו כ ְ ת  ש  ֶאת ב ִ ן ָאָדם ְמַקד ֵ ֵ כ   ,ש ֶ

ה ִלְפסו ִלים ֶרנ ָ ֵאין ָאָדם מֹוֵכר ֶאת ב ִ  – ִיְמכ ְ ִהיא ַנֲעָרהש ֶ ש ֶ ֹו כ ְ   ?!ת 

ְלמו ד לֹוַמר ַ ה" :ת  מָּׁ ֹוְכָרה  ִלְפסו ִלין – "ְלאָּׁ מ  ד ש ֶ ֵ   .ְמַלמ 
י ֱאִליֶעֶזר ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ֹוְכָרה  ִלְפסו ִליןִאם ְללַ  מ  ד ש ֶ ֵ ַמר, מ  ָבר ֶנא    :ֲהֵרי כ ְ

יהָּׁ " ֵעיֵני ֲאדֹונֶּ ה ב ְ עָּׁ ם רָּׁ ו ֶאיהָ  – "אִּ ִניש   ָרָעה ב ְ   .ש ֶ

לְ  ַ ה" :מו ד לֹוַמרַמה ת  מָּׁ   ?"ְלאָּׁ
ֹוְכָרה    דף כ, א מ  ד ש ֶ ֵ   .ִלְקרֹוִבים^ ְמַלמ 

ין הו א   :ַוֲהלֹא ד ִ
ה ִלְקרֹוִבים ֶרנ ָ  ?!ִאם מֹוְכָרה  ִלְפסו ִלין לֹא ִיְמכ ְ

ִאם ָרָצה ְלַייֵעד ְמַייֵעד מֹוְכָרה  ִלְפסו ִלין ש ֶ   ,ַמה ל ְ
ִאם ָרָצה ְליַ  ה ִלְקרֹוִבים ש ֶ ֶרנ ָ   ?!יֵעד ֵאינֹו ְמַייֵעדִיְמכ ְ

ה" :ֲאַמר ְקָרא מָּׁ ֹוְכָרה  ִלְקרֹוִבים – "ְלאָּׁ מ  ד ש ֶ ֵ   ."ְמַלמ 
 
  :ַרִבי ֵמִאירוְ 

רִלְפסּוִלין ָנְפָקא ֵליּה ֵמֵהיָכא ְּדַנְפָקא ֵליּה לְ  זֶּ   ,ַרִבי ֱאִליעֶּ

 רש"י
 .בתמיה - קיים תנאו מ"ולר

 למחילה דניתן - שבממון בדבר
 עונה אבל קיים תנאי הוי

 איתיהיב לא הוא דגופא דצערא
 .למחילה

 - לפסולים שמוכרה מלמד
 לייעד רשאי שאין ונתין ממזר
 אלא להם נמכרת הואינ

 .בלבד לשפחות
 - לפסולין מקדשה אם

 .לאוין בחייבי תופסין דקידושין
 .בתמיה - לפסולין ימכרנה לא
 כלומר - לפסולין למקדשה מה
 מקדשה על לקנתר לי מה

 שהקידושין מצינו הרי לפסולין
 מזה גדול לדבר בידו מסורין
 סימנין בשהביאה שאפילו
 לעיל כדילפינן מקדשה

 חנם מויצאה:( ד דף/ )קידושין/
 .כסף אין

 והלא בתמיה - לפסולין ימכרנה
 כך כל בידו מסורה המכירה אין

 נערה כשהיא מוכרה אינו שהרי
 כבר מכורה ומה ו"ק כדדרשינן
 מכורה שאינה עכשיו יוצאה
 במסכת תמכר שלא דין אינו
 :(.כט דף) ערכין

 לו שאסורה - בנישואיה שרעה
 קדושין בה ליה תפסי מיהא
 לא אשר( כא שמות) כתיבכד

 .לפסולין שמוכרה מכאן יעדה
 יעוד כאן שאין ג"אע - לקרובים

 .בה תופסין קדושין שאין
 לאמה להאי דדריש - מאיר ורבי

 .לייעד שלא מ"ע בפוסק
 דקתני בשמעתין לעיל - כרבנן
 .לקרובים מוכרה אין
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  .ֵאין מֹוְכָרּה ִלְקרֹוִבים :ְּדָאְמֵרי ,ִבְקרֹוִבים ָסַבר ָלּה ְכַרָבָנן
 

  ,"מֹוְכָרה  ְלָאִביו ְוֵאין מֹוְכָרה  ִלְבנוֹ " :ָתֵני ֲחָדא
  ."ֵאין מֹוְכָרה  לֹא ְלָאִביו ְולֹא ִלְבנוֹ " :ְוַתְנָיא ִאיָדְך

 
  ,ְכַרָבָנן –' ֵאינֹו מֹוְכָרּה ֹלא ְלָאִביו ְוֹלא ִלְבנוֹ 'ִבְשָלָמא 
ָלא    ?ֹ ְכַמאן–' ומֹוְכָרּה ְלָאִביו ְוֵאין מֹוְכָרּה ִלְבנ'אֶּ

ר זֶּ   !ָלא ְכַרָבָנן ְוָלא ְכַרִבי ֱאִליעֶּ
 

  ;ְלעֹוָלם ְכַרָבָנן
 מֹודּו ַרָבָנן ֵהיָכא ְּדִאיָכא ַצד ִיעּוד:

 
 
 

 רש"י
 לו שאסורה - לאביו מוכרה אין

 .בנו בת משום
 אחותו ליה ויאדה - לבנו ולא
 בחייבי תופסין קידושין ואין

 דף/ קידושין)/ כדלקמן כריתות
 :(.סו

 - יעוד צד דאיכא היכא
 בן לו ויש לאביו כשמוכרה
 בת ליה דהויא לבנו לייעדה
 אין לבנו כשמוכרה אבל אחיו
 לבנו ולא לו לא יעוד צד כאן

 .אביו אחות ליה דהויא
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 כ, א .71
  

  :ָתנּו ַרָבָנן
ֹו ֵיֵצא" פ  גַּ ֹבא ב ְ ֹו יָּׁ פ  גַּ ם ב ְ     – )שמות כא( "אִּ

גו פֹו יֵֵצא גו פֹו ִנְכַנס ב ְ   .ב ְ
י ן ַיֲעֹקב אֹוֵמר ַרב ִ ִליֶעֶזר ב ֶ   .ְיִחיִדי ִנְכַנס ְיִחיִדי יֵֵצא :א 
 

  '?ְבגּופֹו ִנְכַנס ְבגּופֹו ֵיֵצא (ְבַגפוֹ )'ַמאי 
 

  :ָרָבאָאַמר 
ד בֶּ ֵאינֹו יֹוֵצא ְבָראֵשי ֵאָבִרים ְכעֶּ   .לֹוַמר שֶּ

 
  :ַאַבֵיי ֲאַמר ֵליּה

ֵצאת הָּׁ "ַההּוא )שמות כא( ִמ  יםלֹא ֵתֵצא כ ְ דִּ   !ָנְפָקא "ֲעבָּׁ
 

  :ֲהָוה ֲאִמיָנא ,ִאי ֵמָהָתם
  .ְוֵניפּוק ,ֵניִתיב ֵליּה ְּדֵמי ֵעיֵניּה

  .ָקא ַמְשַמע ָלן
 
ן ַיֲעֹקב אֹוֵמר" ִליֶעֶזר ב ֶ י א    ."ְיִחיִדי ִנְכַנס ְיִחיִדי יֵֵצא :ַרב ִ
 

  ?"ְיִחיִדי יֵֵצא"ַמאי 
 

  :ַרב ַנְחָמן ַבר ִיְצָחקֲאַמר 
  :ָקָאַמרָהִכי 

  .ַרבֹו מֹוֵסר לֹו ִשְפָחה ְכַנֲעִנית – ֵיש לֹו ִאָשה ּוָבִנים
  :ֵאין ַרבֹו מֹוֵסר לֹו ִשְפָחה ְכַנֲעִנית – ֵאין לֹו ִאָשה ּוָבִנים

 
 

 רש"י
 .מפרש לקמיה - יצא בגופו
 .מפרש לקמיה - יצא יחידי

 בראשי תצא לא - אמינא הוה
 נוטל ואין שיוצא כעבד אברים
 דמי ותטול תצא זו אבל כלום
 דאין יתירא קרא ל"קמ עינה
 .כלל אברים בחסרון יציאה דין

 נמי אליעזר לרבי - נכנס יחידי
 בגופו לשון בגפו ליה משמע
 בגופו בא שאם לומר ליה ומפרש
 .יחידי יצא יחידי
 .כרחו על - לו מוסר
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 כ, ב –כ, א  .72
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ָמֶנה ר ב ְ יַח ְוָעַמד ַעל ָמאַתִים ,ִנְמכ ַ ב ִ    – ְוִהש ְ

ִין ש ֶ  א ָמֶנהִמנ ַ ִבין לֹו ֶאל ָ   ?ֵאין ְמַחש  ְ

ַמר א  נ ֶ ֶ תוֹ " :ש  ְקנָּׁ ף מִּ סֶּ כ ֶּ    .)ויקרא כה( "מִּ

ָמאַתִים ר ב ְ    – ְוִהְכִסיף ְוָעַמד ַעל ָמֶנה ,ִנְמכ ַ
א ָמֶנה ִבין לֹו ֶאל ָ ֵאין ְמַחש  ְ ִין ש ֶ   ?ִמנ ַ

ְלמו ד לֹוַמר ַ יו" :ת  נָּׁ י ׁשָּׁ פִּ    .)ויקרא כה(" כ ְ

א  ר ֵאין ִלי ֶאל ָ ְמכ ָ   ,ְלגֹויֶעֶבד ַהנ ִ
ֹוָנה ְחת  ַ ְקרֹוִבים ָידֹו ַעל ַהת    ;הֹוִאיל ְוִנְגָאל ב ִ

ָרֵאל ְמָנָלן ר ְלִיש ְ  ?ִנְמכ ָ

ְלמו ד לֹוַמר ַ יר" :ת  כִּ יר" "ש ָּׁ כִּ ָוה "ש ָּׁ   .ִלְגֵזיָרה ש ָ
 

  :ַאַבֵייָאַמר 
ְרָיא ן ַעַזאי ְבשּוֵקי ְטבֶּ   .ֲהֵריִני ְכבֶּ

 
  :א ֵמַרָבָנן ְלַאַבֵייַההּו ֲאַמר ֵליּה

  ,ִמְכֵּדי ָהֵני ְקָרֵאי
  .ִאיָכא ְלִמיְדְרִשיְנהּו ְלקּוָלא ְוִאיָכא ְלִמיְדְרִשיְנהּו ְלחּוְמָרא

  !ִניְדְרִשיְנהּו ְלחּוְמָרא ?ַמאי ָחִזית ְּדַדְרִשיְנהּו ְלקּוָלא
 

  :ָלא ָסְלָקא ַּדְעָתְך
  :ְּדַתְנָיא ,יּהִמַּדֲאִקיל ַרְחָמָנא ְלַגבֵ 

ךְ "" ָּׁ מ  י טֹוב לֹו עִּ ה – )דברים טו( "כ ִּ ֶ ת  ִמש ְ ְך ב ְ ָ ַמֲאָכל ְוִעמ  ְך ב ְ ָ   ;ִעמ 
ר ת ִקיב ָ ַ ת ְנִקי ָה ְוהו א אֹוֵכל פ  ַ ה אֹוֵכל פ  ָ ֵהא ַאת  לֹא ת ְ   ,ש ֶ

ֹוֶתה ַיִין ָחָדש   ן ְוהו א ש  ֹוֶתה ַיִין ָיש ָ ה ש  ָ   ,ַאת 
י מ ב ֵ ן ַעל ג ַ ה ָיש ֵ ָ ֶבןַאת  ֶ י ַהת  ב ֵ ן ַעל ג ַ   .ֹוִכים ְוהו א ָיש ֵ

אן ָאְמרו   קֹוֶנה ָאדֹון ְלַעְצמוֹ  :ִמכ ָ ֹוֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי כ ְ ל ַהק    ."כ ָ
 

  :ְוֵאיָמא
  ,ָהֵני ִמיֵלי ְלִעְנַין ֲאִכיָלה ּוְשִתָיה

  ,ִכי ֵהיִכי ְּדָלא ִליְצַטֵער ֵליּה
  ?ֲחִניָנא ַרִביִמְּדַרִבי יֹוֵסי בְ  ,ָהא ְלִעְנַין ִפְדיֹון ַנְחִמיר ֲעֵליּה

  :ְּדַתְנָיא
י ֲחִניָנא אֹוֵמר" ַרב ִ י יֹוֵסי ב ְ   :ַרב ִ

ִביִעית ל ש ְ ה ֲאָבָקה  ש ֶ ה ָקש ֶ ָ מ  ַ ֹא ו ְרֵאה כ    :ב 
ִביִעית ֵפירֹות ש ְ א ְונֹוֵתן ב ְ   ,ָאָדם נֹוש ֵ

ְלְטָליו ַ   ,ְלסֹוף מֹוֵכר ֶאת ִמט 

ַמר א  נ ֶ ֶ נַּ " :ש  ׁשְ תוֹ ב ִּ ז ָּׁ ל ֲאחו  יׁש אֶּ ׁשו בו  אִּ ָּׁ י ֹוֵבל ת     ,)ויקרא כה( "ת הַּ

ךָּׁ " :ו ְסִמיְך ֵליה   יתֶּ י ַּד ֲעמִּ ֹנה מִּ ךָּׁ אֹו קָּׁ יתֶּ ֲעמִּ ר לַּ ְמכ ָּׁ רו  מִּ ְמכ ְ י תִּ   – "ְוכִּ

ְקֶנה ִמי ָד ְלָיד ָבר ַהנ ִ   .ד ָ
יש   דֹוָתיו – לֹא ִהְרג ִ   ,ְלסֹוף מֹוֵכר ֶאת ש ְ

ַמר א  נ ֶ ֶ ְך " :ש  מו  י יָּׁ תוֹ כ ִּ ז ָּׁ ר ֵמֲאחו  כַּ יךָּׁ ו מָּׁ חִּ    .)ויקרא כה( "אָּׁ

את ְלָידוֹ  יתוֹ  – ָלא ב ָ ֹוֵכר ֶאת ב ֵ מ    ,ַעד ש ֶ

ַמר א  נ ֶ ֶ ה" :ש  יר חֹומָּׁ ב עִּ ית מֹוׁשָּׁ ֵ ֹור ב  ְמכ  י יִּ   ")ויקרא כה( "כ ִּ
 

 רש"י
 לגרע כשבא - לו מחשבין שאין

 .עצמו את ולפדות
 ממנה מגיע כמה - מנה אלא
 שתות שנים שש של שנה לכל
 ואם שנה לכל מגרע וכמה מנה

 מנה שתות לו נותן שנה נותרה
 השביח הרי אמרינן ולא

 החליף או הפעולה שנתייקרה
 תמנה מאתים על ועומד כח

 ויתן שנים שש לפעולת מאתים
 .מנה שליש לו

 מקנתו משעת - מקנתו מכסף
 .גאולתו ישיב

 .נתקלקל - הכסיף
 השנים את - לו מחשבין שאין
 כאילו במנה אלא לעבוד שעליו
 מאי יליף ולקמיה במנה נמכר
 של וידו לקולא להו דדריש חזית
 התחתונה על כוכבים עובד

 .כדאמרן
 כי - עזאי כבן הריני אביי אמר
 גילר הוי דעתיה בדיחא הוה

 ומוכן פתוח הריני הכי למימר
 כבן תורה דבר לשואלי להשיב
 שהיה בטבריא דר שהיה עזאי
( כח בכורות) ואמר ודרשן חריף
 כקליפת לפני ישראל חכמי כל

 .הזה הקרח מן חוץ השום
 להחמיר - לחומרא נדרשינהו

 שניו כפי יתן השביח העבד על
 .מקנתו כסף לפי ישיב הכסיף
 שלא - אחנינ ברבי יוסי מדרבי

 שהיה אלא עבדות לידי בא
 .השביעית על חשוד

 איסור - שביעית של אבקה
 סחורה העושה שבה הקל

 הבא לאו ליה דהוה בפירותיה
( כה ויקרא) לאכלה עשה מכלל
 .לסחורה ולא

 תמכרו וכי - הזאת היובל בשנת
 שאסרתי מה ותקנו תמכרו אם
 ממכריך למכור סופך בו לכם
 .ביתך כלי וכל
 לבו שם לא - הרגיש לא

 בו לחזור עליו הבא לפורענות
 הרגיש לא גבי שבידו מעבירה
 שדותיו את שמוכר לסוף גרסינן
' גרסי בכולהו לידו באת לא וגבי

 והכי שמוכר עד בתוספתא
 הרהור בידו תבא לא משמע
 .אלו לכל שבא עד תשובה

 - הרגיש לא דקתני ש"מ
 סופו הרגיש לא אם דמשמע
 באת לא תנא ובכולהו לכך לבא
 דמשמע שמוכר עד לידו

 בכך דדרכו לתנא ליה דפשיטא
 בתשובה שישוב לידו תבא דלא
 .פורענות עוד שיקבל עד
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יש  " :ְּדָאַמר ,ַמאי ְשָנא ָהָתם  ",לֹא ִהְרג ִ
את לְ " :ַּדֲאַמר ,ּוַמאי ְשָנא ָהָכא   ?"ָידוֹ ָלא ב ָ

 
  .ַרב הּוָנאִכְד 

ָעַבר ָאָדם ֲעֵביָרה ְוָשָנה ָבּה :ַרב הּוָנאְּדָאַמר    ,ֵכיָון שֶּ
  .הּוְתָרה לוֹ 

 
  ?!ָסְלָקא ַּדְעָתְך "הּוְתָרה לוֹ "
 

ָלא   ,אֶּ
יֵתר   .ַנֲעֵׂשית לֹו ְכהֶּ

 
וֹ " ת  ֹוֵכר ֶאת ב ִ מ  את ְלָידֹו ַעד ש ֶ   ,ָלא ב ָ

ַמר א  נ ֶ ֶ הְוכִּ " :ש  מָּׁ ֹו ְלאָּׁ ת  ת ב ִּ יׁש אֶּ ֹור אִּ ְמכ     ")שמות כא( "י יִּ
 
  ,ְּדִבתֹו ָלא ְכִתיָבא ְבַהאי ִעְנָיָנא ַאף ַעל ַגבוְ 

  .ִניַזֵבין ֱאיָנש ְבַרֵתיּה ְוָלא ֵניִזיף ְבִריִביָתא :ָקא ַמְשַמע ָלןָהא 
  ?ַמאי ַטְעָמא

  ,ְמָגְרָעא ְוָנְפָקא – ְבַרֵתיּה
  .ֹוְסָפא ְוָאְזָלאמ – ְוָהא
 
ית" ִרב ִ לֶֹוה ב ְ את ְלָידֹו ַעד ש ֶ   ,ָלא ב ָ

ַמר א  נ ֶ ֶ ךְ " :ש  ָּׁ מ  דֹו עִּ ה יָּׁ טָּׁ יךָּׁ ו מָּׁ חִּ ְך אָּׁ מו  י יָּׁ   ,)ויקרא כה( "ְוכִּ

וֹ " :ו ְסִמיְך ֵליה   ת  ח ֵמאִּ ק ַּ ל ת ִּ   .ְוגֹו' "אַּ

ֹוֵכר ֶאת ַעְצמוֹ  מ  את ְלָידֹו ַעד ש ֶ   ,ָלא ב ָ

ַמר א  נ ֶ ֶ י יָּׁ " :ש  ךְ ְוכִּ ר לָּׁ ְמכ ַּ יךָּׁ ְונִּ חִּ ְך אָּׁ    .)ויקרא כה( "מו 

א ְלֵגר   ,לֹא ָלְך ֶאל ָ

ַמר א  נ ֶ ֶ    .)ויקרא כה(  "ְלֵגר" :ש 

ב ,ְולֹא ְלֵגר ֶצֶדק ֹוש ָ א ְלֵגר ת    ,ֶאל ָ

ַמר א  נ ֶ ֶ ב" :ש  ֹוׁשָּׁ ר ת    ."ג ֵ

ר" ת ג ֵ חַּ ַּ פ  ׁשְ ֹוי{ – "מִּ   .ֶזה }ַהג 

הו א אֹוֵמר ש ֶ ר" :כ ְ    – "ְלֵעקֶּ
ר  דף כ, ב ְמכ ָ  "!}ַלֲעבֹוָדה ָזָרה{ ַעְצָמה   ֶזה ַהנ ִ

 
  :ֲאַמר ֵליּה

  .ָהָתם ָהא ַאַהְדֵריּה ְקָרא
  :ְּדָתֵני ְּדֵבי ַרִבי ִיְשָמֵעאל

ֹוֶמר }ַלֲעבֹוָדה ָזָרה{" ה כ    ,הֹוִאיל ְוָהַלְך ֶזה ְוַנֲעש ָ
ֹוֵפל   ?ֵאיָמא ִליְדֵחי ֶאֶבן ַאַחר ַהנ 

ְלמו ד לֹוַמר ַ ֲחֵר " :ת  וֹ אַּ ְהיֶּה ל  ה ת ִּ ָּׁ או ל  ר ג ְ ְמכ ַּ   ,י נִּ

ו   נ  לֶּ ְגאָּׁ יו יִּ חָּׁ ד ֵמאֶּ חָּׁ    .")ויקרא כה( "אֶּ
 

  – ְגאּוָלה ִתְהיֶּה לוֹ  :ְוֵאיָמא
  ,ִכי ֵהיִכי ְּדָלא ִליָטַמע ֵבין }ַהגֹוִים{

  ?ִמְּדַרִבי יֹוֵסי ְבַרִבי ֲחִניָנא ,ַנְחִמיר ֲעֵליּה – ָהא ְלִעְנַין ִפְדיֹון
 

  :ַרב ַנְחָמן ַבר ִיְצָחקֲאַמר 
  .ְתֵרי ְקָרֵאי ְכִתיֵבי

ים" :ְכִתיב נִּ ָּׁ ׁש  ַּ ֹות ב  ב  ם עֹוד רַּ    ,)ויקרא כה( "אִּ

 רש"י
 לא ענינא בהאי דבתו ג"אע

 סמיכת בה לדרוש - כתיבא
 ופרשת הואיל מקום מכל פרשה
 בית ממכר לפרשת סמוכה רבית
 בתו את מכר שכבר סהדי אנן
 שלוה קודם קטנה בת לו יש אם

 '.וכו ליה דניחא ברבית
 בסדר הכל - אחיך ימוך וכי

 דורשו הוא פרשיות סמיכת
 .משלפניה קשה זו וכולן

 היא אחרת פרשה - לגר שנאמר
 יד תשיג וכי לך לנמכר הסמוכה

 '.וגו עמך ותושב גר
 כוכבים לעבודת הנמכר זה

 ושאר עצים לחטוב - עצמה
 .אלהות לשם ולא צרכיה

 אלישר לכל - קרא אהדריה הא
 .עליו לרחם
 אדחה - הנופל אחר אבן לידחי
 .גאולה לו תהא שלא אבן

 שיהא משמע - בשנים רבות
 להיותן אפשר וכי בשנים רבוי

 .מועטות או שש על מרובות
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ים" :ּוְכִתיב נִּ ָּׁ ׁש  ַּ ר ב  אַּ ׁשְ ט נִּ ם ְמעַּ    .)ויקרא כה( "ְואִּ
  ?!ְוִכי ֵיש ָשִנים ְמרּובֹות ְוֵיש ָשִנים מּוָעטֹות

ָלא ף ִמְקָנתוֹ  – פוֹ ִנְתַרָבה ַכְס  :אֶּ סֶּ   ,ִמכֶּ
  .ְכִפי ָשָניו – ִנְתַמֵעט ַכְספוֹ 

 
  :ָהִכי ָקָאַמר ְוֵאיָמא

ף ִמְקָנתוֹ  – ֵהיָכא ְּדָעַבד ְתֵרי ּוָפש ֵליּה ד' סֶּ   ,ֵניִתיב ֵליּה ד' ִמכֶּ
  ?ֵניִתיב ַתְרֵתי ְכִפי ָשָניו – ָעַבד ד' ּוָפשּו ֵליּה ַתְרֵתי

 
  :ְכתֹוב ְקָראנִ  ,ִאם ֵכן

  "ִאם עֹוד ַרבֹות ָשִנים ִאם ְמַעט ִנְשַאר ָשִנים"

ים"ַמאי  נִּ ָּׁ ׁש  ַּ   ?"ב 
ף ִמְקָנתוֹ  – ִנְתַרָבה ַכְספֹו ַבָשִנים סֶּ   ,ִמכֶּ
  .ְכִפי ָשָניו – ִנְתַמֵעט ַכְספֹו ַבָשִנים

 
  :ַרב יוֵֹסףֲאַמר 

  .ְלָהֵני ְקָרֵאי ְכִסיַני (ָחקַבר ִיצְ )ַּדְרִשיְנהּו ַרב ַנְחָמן 
 

 רש"י
 בדמיו רבוי יש אם ק"ה - אלא

 כגון הללו שנים בתוך שנתרבה
 חשוב מקנתו מכסף שהשביח
 .להקל קנייה כמשעת
 הללו שנים בתוך - כספו נתמעט
 של שניו דמי כפי אותו חשוב
 .עכשיו
 שנים ארבע דמי - ליה ניתיב
 בהשביח לא קרא איירי ולא
 .בהכסיף ולא
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 כ, ב .73
 
  (סימן עבד בית חצאי' בית עבד קרובים)
 

תמֵ  ַרב הּוָנא ַבר ִחיְנָנאָבָעא ִמיֵניּה    :ַרב ֵששֶּ
ד ִעְבִרי ַהִנְמָכר  בֶּ   ,}ְלגֹוי{ (ְלעֹוֵבד כֹוָכִבים)עֶּ

  ?ִנְגָאל ַלֲחָצִאין אֹו ֵאינֹו ִנְגָאל ַלֲחָצִאין
 

או  " תוֹ ג ְ ָּׁ תוֹ " "ל  ָּׁ או ל    :ִמְשֵדה ֲאחּוָזה ָגַמר )ויקרא כה( "ג ְ
  ,ַמה ְשֵדה ֲאחּוָזה ֵאינֹו ִנְגָאל ַלֲחָצִאין

  ,ַאף ַהאי ַנִמי ֵאינֹו ִנְגָאל ַלֲחָצִאין
  ?ְלקּוָלא ָאְמִריַנן ְלחּוְמָרא ָלא ָאְמִריַנן ,אֹו ִּדיְלָמא

 
  :ֲאַמר ֵליּה

ְציוֹ ָלאו ַאְמָרת ָהָתם נִ    ?ְמָכר כּולֹו ְוֹלא חֶּ
ְציוֹ  ,ָהִכי ַנִמי   .ִנְגָאל כּולֹו ְוֹלא חֶּ

 
  :ַאַבֵייֲאַמר 

  ,ִאם ִתיְמֵצי לֹוַמר ִנְגָאל ַלֲחָצִאין
  .ַמְשַכַחְת ָלּה ְלקּוָלא ּוְלחּוְמָרא

 
  :ְלקּוָלא

  ,ָיַהב ֵליּה ַחְמִשין ַפְלָגא ְּדָדֵמי ,ַזְבֵניּה ְבֵמָאה
  ;ְוַאְשַבח ְוָקם ַעל ָמאָתן
  ,ָיִהיב ֵליּה ֵמָאה ְוָנֵפיק – ִאי ַאְמָרת ִנְגָאל ַלֲחָצִאין

  .ָיִהיב ֵליּה ֵמָאה ְוַחְמִשין ְוָנֵפיק – ְוִאי ַאְמָרת ֵאין ִנְגָאל ַלֲחָצִאין
 

  :ְוַהָאְמַרְת 
ף ִמְקָנתוֹ  – ִנְתַרָבה ַכְספוֹ " סֶּ   !"ִמכֶּ
 

  .ְואֹוִקיר ,ְוָזל ,ִקירְכגֹון ְּדאוֹ 
 

  :ַמְשַכַחְת ָלּה ְלחּוְמָרא
  ,ָיִהיב ֵמָאה ַפְלֵגי ְּדָדֵמי ,ַזְבֵניּה ְבָמאָתן

  ;ְוִאיְכַסף ְוָקם ַעל ֵמָאה
  ,ָיִהיב ֵליּה ַחְמִשין ְוָנֵפיק – ִאי ַאְמָרת ִנְגָאל ַלֲחָצִאין

  ,ֵמָאה ִפָקדֹון ִניְנהּו ַגֵביּה ָהָנְך – ְוִאי ַאְמָרת ֵאין ִנְגָאל ַלֲחָצִאין
  .ָיִהיב ְלהּו ִניֲהֵליּה ְוָנֵפיק

 
 
 
 
 
 

 רש"י
 חצי לדמי ידו הגיע - לחצאין
 שניו חצי וימעט יתנם גרעונו
 .מעליו

 כ"א אלא כלל - נגאל אין או
 .גאולתו כדי מצא
 ומצא בה כתיב - אחוזה שדה
 והכא לחצאין ולא גאולתו כדי
 כתיב ולא גאולתו ישיב כתיב
 .כדי
 - אמרינן לקולא דילמא או

 להקל בה יש חצאין דגאולת
 דהוי והיכא כדלקמיה ולהחמיר

 דנגאל אמרינן לגביה קולא
 אמרינן חומרא דהוי והיכא
 גבי קרא כדאמר נגאל דאינו
 .לקולא דאזלינן והכסיף השביח

 דף/ )קידושין/ לעיל - אמרת לאו
 אלף ושוה מאות חמש בוגני( יח

 אלמא נמכר אינו הכל לדברי
 משמע חציו ולא כולו ונמכר
 או( כה ויקרא) דכתיב נמי הכא

 חציו ולא כולו ונגאל ידו השיגה
 .משמע

 לה דהויא - לקולא לה משכחת
 לטובתו גביה קולא הגאולה
 .לרעתו לה ומשכחת

 ויהיב במנה קנאו - במאה זבניה
 חמשים הכי בתר עבד האי ליה

 הויא אמרת אי חציו בגאולת
 ברשות לא תו אייקר כי גאולה
 ואם פלגיה אלא אייקר דמריה

 יהיב פדיונו לגמור עכשיו בא
 .ונפיק מאה ליה
 אייקר - נגאל אינו אמרת ואי

 ליה ויהיב דמריה ברשות כוליה
 .וחמשין מאה
 דהיכא - 'כו נתרבה אמרת והא

 אלא לו מחשבים אין דנשבח
 .מקנתו כשעת
 שקנהו - ואייקר וזל רדאייק

 מנה על ועמד והוזל במאתים
 לו ונתן שניו כפי ליה וחשיב
 לגמור הספיק ולא חמשים
 על ועמד שהוקר עד פדיונו
 .מאתים

 אינו אמרת ואי במסקנא ג"ה
 פקדון מאה הני לחצאין נגאל
 ניהליה ליה יהיב גביה נינהו
 נתמעט אמרת והא ג"ול ונפיק
 גאלנ אינו אמרת ואי - 'כו כספו

 בתורת האדון קנאן לא לחצאין
 הוא שהכסיף ועכשיו גאולה
 זוזי והנך לפדותו כוליה עומד
 להו ויהיב גביה פקדון הוו

 .ונפיק ניהליה
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 כא, ב –כ, ב  .74
 

תמֵ  ַרב הּוָנא ַבר ִחיְנָנאָבָעא ִמיֵניּה    :ַרב ֵששֶּ
  ,ַהמֹוֵכר ַבִית ְבָבֵתי ָעֵרי חֹוָמה

  ?ִנְגָאל ַלֲחָצִאין אֹו ֵאינֹו ִנְגָאל ַלֲחָצִאין
 

או  " תוֹ ג ְ ָּׁ תוֹ " "ל  ָּׁ או ל    :ִמְשֵדה ֲאחּוָזה ָגַמר "ג ְ
ת ַלֲחָצִאין לֶּ   ,ַמה ְשֵדה ֲאחּוָזה ֵאיָנּה ִנְגאֶּ

  ,ַאף ַהאי ַנִמי ֵאינֹו ִנְגָאל ַלֲחָצִאין
 ?ָלא ַגֵלי – ֵהיָכא ְּדָלא ַגֵלי ,ַגֵלי – ֵהיָכא ְּדַגֵלי ,אֹו ִּדיְלָמא

 
  :ֲאַמר ֵליּה
ל  ִמִמְדָרשוֹ  ה ְוגֹוֵאל ַרִבי ִשְמעֹוןשֶּ ֹלוֶּ   .ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאין ,ִנְשַמע שֶּ
  :ְּדַתְנָיא

ל"" ְגאַּ ֹאל יִּ ם ג ָּׁ   – )ויקרא כז( "אִּ

לֶֹוה ְוגֹוֵאל ד ש ֶ ֵ   .ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאין ,ְמַלמ 
ְמעֹון י ש ִ ַעם :ָאַמר ַרב ִ ַ   ?ַמה ט 

ֵדה ֲאחו ז ָה ש ֶ  מֹוֵכר ש ְ ִצינו  ב ְ ָ מ  חוֹ ְלִפי ש ֶ ֹ ה כ  ָ פ     – י ִ
י ֹוֵבל יַע יֹוֵבל ְולֹא ִנְגֲאָלה חֹוֶזֶרת ִלְבָעֶליָה ב ַ ִאם ִהג ִ   ,ש ֶ

חוֹ  ֹ ֵאינֹו לֶֹוה ְוגֹוֵאל ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאין – הו ַרע כ    ,ש ֶ
יש   חוֹ  ,ַמְקד ִ ֹ הו ַרע כ     – ש ֶ

י וֹ  ֲהִנים ב ַ ֹ יַע יֹוֵבל ְולֹא ִנְגֲאָלה יֹוְצָאה ַלכ  ִאם ִהג ִ   ,ֵבלש ֶ
חוֹ  ֹ ה כ  ָ לֶֹוה ְוגֹוֵאל ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאין – ִיפ    ."ש ֶ

  :ַהאי מֹוֵכר ַבִית ְבָבֵתי ָעֵרי חֹוָמה ַנִמי
  – הֹוִאיל ְוהּוַרע ֹכחוֹ 

ְחָלט ִאם ָמְלָאה לֹו ָשָנה ְתִמיָמה ְוֹלא ִנְגֲאָלה נֶּ   ,שֶּ
ה ְוגֹוֵאל – ִיָפה ֹכחוֹ  ֹלוֶּ   .ןְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאי ,שֶּ

 
  :ֵאיִתיֵביּה

ל"" ְגאַּ ֹאל יִּ ם ג ָּׁ    – )ויקרא כז( "אִּ

לֶֹוה ְוגֹוֵאל ד ש ֶ ֵ   .ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאין ,ְמַלמ 
ין הו א י ָכֹול ַוֲהלֹא ד ִ ֶ חוֹ  :ש  ֹ ה כ  ָ פ  י ִ ֶ ֵדה ֲאחו ז ָה ש  ֹוֵכר ש ְ   – ו ַמה מ 

י וֹ  יַע יֹוֵבל ְולֹא ִנְגֲאָלה חֹוֶזֶרת ִלְבָעֶליָה ב ַ ִאם ִהג ִ   ,ֵבלש ֶ
חוֹ  ֹ ֵאין לֶֹוה ְוגֹוֵאל ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאין – הו ַרע כ    .ש ֶ
יש   חוֹ  ,ַמְקד ִ ֹ הו ַרע כ     – ש ֶ

י ֹוֵבל ֲהִנים ב ַ ֹ יַע יֹוֵבל ְולֹא ִנְגֲאָלה יֹוְצָאה ַלכ  ִאם ִהג ִ   ,ש ֶ
חוֹ  ֹ הו ַרע כ  ין ש ֶ ֵאין לֶֹוה ְוגֹוֵאל ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאין – ֵאינֹו ד ִ   ?!ש ֶ

ֵדה ֲאחו ז ָהַמה ל ְ  ֵאל ִמי ָד ,מֹוֵכר ש ְ חֹו ִליג ָ ֹ ן הו ַרע כ  ֵ כ    .ש ֶ
יש   ַמְקד ִ אַמר ב ְ ֹ ֵאל ִמי ַד ,ת  חֹו ִליג ָ ֹ ה כ  ָ פ  י ִ ֶ   !ש 

י ָעֵרי חֹוָמה יֹוִכיחַ  ֵ ָבת  ִית ב ְ   :מֹוֵכר ב ַ
ֵאל ִמי ָד חֹו ִליג ָ ֹ ה כ  ָ פ  י ִ ֶ   !"ְוֵאין לֶֹוה ְוגֹוֵאל ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאין ,ש 

 
 ָלא ַקְשָיא:

  ,ָהא ַרָבָנן  כא, אדף 
   .ַרִבי ִשְמעֹוןָהא 
 

  ,"לֶֹוה ְוגֹוֵאל ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאין" :ָתֵני ֲחָדא
  !"ֵאין לֶֹוה ְוגֹוֵאל ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאין" :ְוַתְנָיא ִאיָדְך

 

 רש"י
 שהוא - חומה בעיר בית המוכר
 .יותר ולא שנה עד נגאל
 חצי נתן אם - לחצאין נגאל
 פלגיה מפריק שנה בתוך דמיו
 .לא או

 .אולתוג תהיה ימים - גאולתו
 גאולתו בכדי - דגלי היכא

 בעינן גאולה דכולה למימרא
 .גלי

 לא כדי בה כתיב דלא - והיכא
 .ליה מייתינן

 מאחרים לוה לו אין אם - שלוה
 בשדה מוכר כן שאין מה וגואל
 ידו והשיגה דבעינן אחוזה

 שגואל נמי משמע( כה ויקרא)
 .לחצאין

 שדה במקדיש - יגאל גאל ואם
 .אחוזה

 דריש ש"ר - 'כו ושמצינ לפי
 מ"ב) דוכתא בכל דקרא טעמא

 טעמא יהיב נמי והכא( קטו דף
 דהקפידה ואשמעינן לקרא
 אחוזה תפקע שלא לחזור תורה

 מוכר כח שיפה לפי מיורשים
 שהרי נפקעת נחלתו שאין
 חש לא לפיכך ביובל לו חוזרת
 ולגאול ללוות כחו ליפות

 שהורע לפי מקדיש אבל לחצאין
 ביובל ונחלת להפסיד כחו

 השדה והיה( כז ויקרא) כדכתיב
 ומתחלק' וגו קדש ביובל בצאתו
 כחו הכתוב ייפה לכהנים
 ולגאול ללוות פדיונו בתחלת
 למיגמר לן אית ומהכא לחצאין

 חומה ערי בבתי בית מוכר נמי
 שהרי לחצאין וגואל וגואל דלוה
 ולא שנה בסוף ליחלט כחו הורע
 .ביובל יצא

 וכרמ סיפא דקתני - איתיביה
 שאין יוכיח חומה ערי בבתי בית
 '.וכו וגואל לוה

 כחו הורע אחוזה שדה מוכר
 שתי שתהא עד - מיד ליגאל
 שם) כדכתיב הלוקח ביד שנים

 שני במספר( כה/ ויקרא/
 מכירה אין לך ימכר תבואות
 לעת מעת שנים משתי פחותה
 כסף בגרעון גואל כ"ואח

 לפי/( כה ויקרא/ שם) כדכתיב
 שני את בוחש השנים רוב

 הם שנים כמה' וגו ממכרו
 עתיד שהיה היובל עד משלקחה
 שנה עשרים לבעלים להחזיר
 שקניית הרי מנה עשרים ודמיה
 יגרע וכן במנה שנה כל תבואות

 .גאולתו לפי שאכלה שנה לכל
 טעמא יהבי דלא - רבנן הא

 בחדא כחו דהורע ואמרי לקרא
 במילתא נמי הורע מילתא
 ביה דגלי מהיכא בר אחריתא

 גמרינן חומה ערי ובבתי קרא
 והא אחוזה משדה גאולה גאולה
 חומה בעיר דבית אמינא דקא
 קאמינא ש"לר' כו וגואל לוה

 .לקרא טעמא דיהיב
 בעיר בית המוכר - חדא תני

 '.כו וגואל לוה חומה
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  ָלא ַקְשָיא:
  ,ָהא ַרָבָנן

   .ַרִבי ִשְמעֹוןָהא 
 
  (סי' חרש חבש זמן)
 

  :ַרב ַאִשילְ  ַרב ַאָחא ְבֵריּה ְּדָרָבא ֲאַמר ֵליּה
  :ִאיָכא ְלִמיְפַרְך

ֵכן הּוַרע ֹכחֹו ִליָגֵאל ְלעֹוָלם – ַמה ְלמֹוֵכר ַבִית ְבָבֵתי ָעֵרי חֹוָמה   ,שֶּ
ִיָפה ֹכחֹו ִליָגֵאל ְלעֹוָלם – ֹתאַמר ְבַמְקִּדיש   ?!שֶּ

 
  :ַרב ַאִשילְ  ָסָבאַרב ַאָחא  ֲאַמר ֵליּה

ה ַהַצד ,נֶּיֱהַדר ִּדיָנא :ִמשּום ְּדִאיָכא ְלֵמיַמר   :ֵתיֵתי ַבמֶּ
  – מֹוֵכר ְׂשֵדה ֲאחּוָזה יֹוִכיחַ 
ִיָפה ֹכחֹו ִליָגֵאל ְלעֹוָלם ה ְוגֹוֵאל ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאין ,שֶּ   .ְוֵאין ֹלוֶּ
ֵכן הּוַר  ,ַמה ְלמֹוֵכר ְׂשֵדה ֲאחּוָזה   !ע ֹכחֹו ִליָגֵאל ִמַידשֶּ

  .מֹוֵכר ַבִית ְבָבֵתי ָעֵרי חֹוָמה יֹוִכיחַ 
ה :ְוָחַזר ַהִּדין ה ִכְרִאי זֶּ   ;ֹלא ְרִאי זֶּ

ן ָבהֶּ ה שֶּ ִנְגָאִלין :ַהַצד ַהָשוֶּ ה ְוגֹוֵאל ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאין ,שֶּ   .ְוֵאין ֹלוֶּ
ִנְגָאל – ַאף ֲאִני ָאִביא ַמְקִּדיש ה ְוגֹוֵאל ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאיןוְ  ,שֶּ   .ֵאין ֹלוֶּ

 
  :ָרִביָנאלְ  ָמר זּוְטָרא ְבֵריּה ְּדַרב ָמִרי ֲאַמר ֵליּה

  :ִאיָכא ְלִמיְפַרְך
ן ָבהֶּ ה שֶּ ֵכן הּוַרע ֹכָחם ִליָגֵאל ְבָשָנה ְשִנָיה ,ַמה ְלַהַצד ַהָשוֶּ   ,שֶּ

ִיָפה ֹכחֹו לִ  ,ֹתאַמר ְבַמְקִּדיש   ?!יָגֵאל ְבָשָנה ְשִנָיהשֶּ
 

  :ָרִביָנא ֲאַמר ֵליּה
  :ִמשּום ְּדִאיָכא ְלֵמיַמר

ד ִעְבִרי ַהִנְמָכר }ְלגֹוי{ יֹוִכיחַ  בֶּ   ,עֶּ
ִיָפה ֹכחֹו ִליָגֵאל ְבָשָנה ְשִנָיה ה ְוגֹוֵאל ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאין ,שֶּ   .ְוֵאין ֹלוֶּ

 
 
 
 

 רש"י
 מתניתין בהא - למיפרך איכא

 שילוה למקדיש קרא דאצרכה
 ליה אתיא דהא משום ויגאל
 חומה בעיר בית מוכר של מדינא
 .וגואל לוה שאין

 שכן חומה בעיר בית למוכר מה
 משנה - לעולם לגאול כחו הורע

 .ואילך ראשונה
 כחו שיפה במקדיש תאמר
 יובל של לעולמו - לעולם לגאול
 דאין הגזבר מכרה לא אם

 .היובל עד לכהנים מתחלקת
' כו יוכיח אחוזה שדה מוכר

' רחוז וביובל היובל עד - לעולם
 .פדיון בלא

 לפיכך - מקדיש אביא אני אף
 שלוה לומר יגאל גאל אם הוצרך
 .וגואל
 שדה דמוכר - שניה בשנה
 לגאול יכול המוכר אין אחוזה

 ומוכר שלישית שנה שתבוא עד
 אלא גואל אינו חומה בעיר בית

 וזה זה שאין נמצא בראשונה
 .בשניה גואלין

 לעיל כדאמר - 'וכו עברי עבד
 כולו ונגאל:( כ ףד/ )קידושין/

 דהא וגואל לוה ואין לחציו ולא
 (.כה ויקרא) כתיב השיגה או
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 ב -כא, א  .75
 

תמֵ  ַרב הּוָנא ַבר ִחיְנָנאיּה ָבָעא ִמינֵ    :ַרב ֵששֶּ
  ,ַהמֹוֵכר ַבִית ְבָבֵתי ָעֵרי חֹוָמה

  ?ִנְגָאל ִלְקרֹוִבים אֹו ֵאין ִנְגָאל ִלְקרֹוִבים
 

תוֹ " ָּׁ או ל  תוֹ " "ג ְ ָּׁ או ל    :ִמְשֵדה ֲאחּוָזה ָגַמר "ג ְ
ת ַלֲחָצִאין לֶּ לֶּת ִלְקרֹוִביםְוִנגְ  ,ַמה ְשֵדה ֲאחּוָזה ֵאיָנּה ִנְגאֶּ   ,אֶּ

  ,ֵאין ִנְגָאל ַלֲחָצִאין ְוִנְגָאל ִלְקרֹוִבים – ַאף ַהאי ַנִמי
  ,ַבֲחָצִאין הּוא ִּדְכִתיב – ִכי ְכִתיָבא ְגאּוָלה :אֹו ִּדיְלָמא

  ?ִבְקרֹוִבים ֹלא ְכִתיב
 

  .ֵאינֹו ִנְגָאל :ֲאַמר ֵליּה
 

ל"" :ֵאיִתיֵביּה כָּׁ ת ְ  …ב ְ ה ת ִּ ָּׁ או ל     – )ויקרא כה( "נו  ג ְ

ים ְוֶעֶבד ִעְבִרי ת ִ ֹות ב ָ   ."ְלַרב 
  ?ַמאי ָלאו ָבֵתי ָעֵרי חֹוָמה

 
  .ָבֵתי ֲחֵצִרים ,ֹלא
 

ְדָיא ְכִתיב ְבהּו   :ָבֵתי ֲחֵצִרים ְבהֶּ

ב" ׁשֵ ץ ֵיחָּׁ רֶּ אָּׁ ֵדה הָּׁ ל ש ְ   !)ויקרא כה( "עַּ
 

  ,ַההּוא ְלקֹוְבעֹו חֹוָבה
ר ְוַאִליָבא ְּדַרִבי זֶּ   .ֱאִליעֶּ

  :ְּדַתְנָיא

יו"" חִּ ר אָּׁ ְמכ ַּ ת מִּ ל אֶּ אַּ ו ת – )ויקרא כה( "ְוגָּׁ   .ְרש 
ו ת ה אֹוֵמר ְרש  ָ א חֹוָבה ,ַאת    ?אֹו ֵאינֹו ֶאל ָ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ֹוֵאל" :ת  ֹו ג  ְהיֶּה ל  י ֹלא יִּ יׁש כ ִּ    – )ויקרא כה( "ְואִּ

ֹוֲאִלי ֵאין לֹו ג  ָרֵאל ש ֶ ִיש ְ   ?םְוִכי יֵש  ָאָדם ב ְ
י ֵש  לוֹ  ֶ א ֶזה ש  ח ,ֶאל ָ ָידוֹ  – ְוֵאינֹו רֹוֶצה ִליק ַ ו ת ב ְ ָהְרש    ,ש ֶ
עַ  ֻׁ י ְיהֹוש  ְבֵרי ַרב ִ   .ד ִ

ִליֶעֶזר אֹוֵמר י א  יו" :ַרב ִ חִּ ר אָּׁ ְמכ ַּ ת מִּ ל אֶּ אַּ   .חֹוָבה – "ְוגָּׁ

ה אֹוֵמר חֹוָבה ָ ו ת ,ַאת  א ְרש    ?אֹו ֵאינֹו ֶאל ָ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ל" :ת  כָּׁ א …ב ְ נו  ג ְ ת ְ ה ת ִּ ָּׁ תו ב ְקָבעֹו חֹוָבה –" ו ל    ."ַהכ ָ
 

  :ָרִביָנא ְלַרב ַאִשיְוָאְמֵרי ָלּה  ,ַרב ַאִשיָאְמֵרי ֵליּה ַרָבָנן לְ 
  ,ְלַרבֹות ָבֵתי ָעֵרי חֹוָמה ְלַמאן ַּדֲאַמרִבְשָלָמא 

ל" :ַהְיינּו ִּדְכִתיב כָּׁ   ."ב ְ
ָלא    ,י ֲחֵצִריםְלַרבֹות ָבֵת  ְלַמאן ַּדֲאַמראֶּ

ל"ַמאי  כָּׁ  ?!"ב ְ
 

  .ַקְשָיא
 

  :ַאַבֵייֵאיִתיֵביּה 

ְלמו ד לֹוַמר " ַ ו  "ַמה ת  נ  לֶּ ְגאָּׁ ו  " "יִּ נ  לֶּ ְגאָּׁ ו  " "יִּ נ  לֶּ ְגאָּׁ ָעִמים "יִּ ְ   ?ג' פ 

ֶדר ַהז ֶה ֵ ס  ַ ְגָאלֹות כ  נ ִ ֶ ֹות ש  או ל  ל ַהג ְ ֹות כ ָ   ."ְלַרב 
ד ִעְבִר  ,ַמאי ָלאו בֶּ   ?!יָבֵתי ָעֵרי חֹוָמה ְועֶּ

 
  ,ֹלא

 רש"י
 של כרחו על - בקרובים נגאל
 אחוזה בשדה כדאשכחן לוקח

 גואלו ובא/( כה ויקרא/ שם)
 '.וגו אליו הקרוב

 - לחצאין נגאל אין נמי האי אף
 לעיל דאמרי ליה קבעי לרבנן
 נמי ונימא לחצאין נגאל אין
 .בקרובים דנגאל גמר כידלה

 גאולתו - כתיב כי דילמא או
 חצאין למעט אחוזתו בשדה
 ויקרא/ שם) שנאמר דכתיב הוא
 כולו כדי גאולתו כדי ומצא/( כה
 חזר כי הילכך חציו כדי ולא
 מילתא אחדא למגמר ש"ג כתב
 גאולת למיגמר ולא דכתיב הוא

 גאולתו לגבי דלאו קרובים
 .כתיבי

 ארץ כלוב - תתנו גאולה בכל
 לארץ תתנו גאולה אחוזתכם

 פירש ולא הוא יתירא קרא
 .אתא למאי

 שיהו - עברי ועבד בתים לרבות
 .לקרובים נגאלין

 שאין עיירות - החצרים בתי
 .יהושע מימות חומה מוקפות

 הן הרי - יחשב הארץ שדה על
 .אחוזה כשדה

 .הקרובים על - חובה לקובעו
 - בישראל אדם לך יש וכי

 לו שאין בארץ חלק מנוטלי
 אחד בעוד יעקב מזרע גואלין
 .לו קרוב הוא קיים ישראל מכל
 אין אבל גואלין - לו יש אלא

 ולימדך ליקח רוצה הגואל
 .הקרוב ביד שהרשות הכתוב

 לו יהיה לא כי והאי - חובה
 ביד אפשר בשאי דריש גואל
 ואין ליגאל ליורשו הראוי
 הקרוב על אלא מוטלת הגאולה

 .הכל מן
 תתנו גאולה נכתוב - בכל מאי
 .לארץ

 הנמכר עברי בעבד - ל"ת מה
 .כוכבים לעובד
 העומדות - הגאולות כל לרבות
 הזה כסדר נגאל שיהא ליגאל
 בא לקרובים נגאלין שיהו ד"קס

 .ללמדנו
 לישראל הנמכר - עברי ועבד
 .קרובים גאולת ביה כתיב דלא

 



ת ִקיּדּו כֶּ ק א' ַמסֶּ רֶּ     75 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ִשין פֶּ
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  .ָבֵתי ֲחֵצִרים ּוְׂשֵדה ֲאחּוָזה
 

ְדָיא ְכִתיב   :ָבֵתי ֲחֵצִרים ּוְׂשֵדה ֲאחּוָזה ְבהֶּ

ב" ׁשֵ ץ ֵיחָּׁ רֶּ אָּׁ ֵדה הָּׁ ל ש ְ   !"עַּ
 

  ",ְלָקרֹוב ָקרֹוב קֹוֵדם" :ַרב ַנְחָמן ַבר ִיְצָחקִכְדָאַמר 
  .ְלָקרֹוב ָקרֹוב קֹוֵדם ָהִכי ַנִמי

 
  ?ַרב ַנְחָמן ַבר ִיְצָחקַמר ְּד ֵהיָכא ִאיְת 

 
  :ְּדִאיָבְעָיא ְלהּו, ַאָהא

ד ִעְבִרי ַהִנְמָכר ְלִיְׂשָרֵאל בֶּ   ?ִנְגָאל ִלְקרֹוִבים אֹו ֵאינֹו ִנְגָאל ִלְקרֹוִבים ,עֶּ
  ,ַאִליָבא ְּדַרִבי ָלא ִתָבִעי ָלְך

ה ִנְגָאל ְבשֵ  :ְּדָאַמר ֵאינֹו ִנְגָאל ְבֵאלֶּ   – שִמי שֶּ
  .ַאְלָמא ָלא ִמיְפַרק

  ?ַמאי ,ִכי ִתיָבֵעי ָלְך ַאִליָבא ְּדַרָבָנן

יר"ָיְלִפיַנן  כִּ יר" "ש ָּׁ כִּ נּו "ש ָּׁ   ,ְוָלא ָּדְרֵשי ִיְגָאלֶּ

ו  "אֹו ִּדיְלָמא  נ  לֶּ ְגאָּׁ ה ְוֹלא ְלַאֵחר – "יִּ   ?ָלזֶּ
 

  :ָתא ְשַמע

ל"" כָּׁ נו   …ב ְ ת ְ ה ת ִּ ָּׁ או ל  וֹ   – "ג ְ ים ְוֶעֶבד ִעְבִריְלַרב  ת ִ   ."ת ב ָ
 

ד ִעְבִרי ַהִנְמָכר ְלִיְׂשָרֵאל ,ַמאי ָלאו בֶּ   ?ָבֵתי ָעֵרי חֹוָמה ְועֶּ
 
  ,ֹלא

ד ִעְבִרי ַהִנְמָכר  בֶּ   .ְלגֹויעֶּ
 

ד ִעְבִרי ַהִנְמָכר  בֶּ ְדָיא ְכִתיב ֵביּה ְלגֹויעֶּ   :ְבהֶּ

ו  " נ  לֶּ ְגאָּׁ ֹודֹו יִּ ן ד  ֶּ  !קרא כה()וי "אֹו דֹודֹו אֹו ב 
 

עַ  ֲאִפילּווַ  ,ַההּוא ְלקֹוְבעֹו חֹוָבה  כא, בדף    .ְלַרִבי ְיהֹושֻׁ
 

  :ָתא ְשַמע

ְלמו ד לֹוַמר" ַ ו  " :ַמה ת  נ  לֶּ ְגאָּׁ ו  " "יִּ נ  לֶּ ְגאָּׁ ו  " "יִּ נ  לֶּ ְגאָּׁ ָעִמים )ויקרא כה( "יִּ ְ    ?ג' פ 

ֶדר ַהז ֶה ֵ ס  ַ ְגָאלֹות כ  נ ִ ֶ ֹות ש  או ל  ל ַהג ְ ֹות כ ָ   ."ְלַרב 
ד ִעְבִרי ַהִנְמָכר ְלִיְׂשָרֵאל ,אי ָלאומַ  בֶּ   ?!ָבֵתי ָעֵרי חֹוָמה ְועֶּ
 
  ,ֹלא

  .ָבֵתי ֲחֵצִרים ּוְׂשֵדה ֲאחּוָזה
 

ְדָיא ְכִתיב ְבהּו   :ָבֵתי ֲחֵצִרים ְבהֶּ
ב" ׁשֵ ץ ֵיחָּׁ רֶּ אָּׁ ֵדה הָּׁ ל ש ְ    !)ויקרא כה( "עַּ
 

 ב קֹוֵדם:ְלָקרֹוב ָקרוֹ  :ַרב ַנְחָמן ַבר ִיְצָחקָאַמר 
 
 

 רש"י
 שדה דגבי - קודם קרוב לקרוב
 הקרוב אלוגו ובא' כתי אחוזה
 קודם קרוב הקרוב' פי ולא אליו
 ואם ברישא דודו דפריש הכא כי
 לאו ואי דודו בן דוד לו אין

 .בשרו משאר
 נגאל באלה נגאל שאינו מי

 נגאל דאין ל"ס אלמא - בשש
 .בקרובים

 לעובד בנמכר כתיב - יגאלנו
 ומשמע קרובים גבי כוכבים
 .מיעוטא

 תלה תתנו גאולה בכל - ההוא
 .חובה קובעול קרא ביה

 גבי דאמר - יהושע לרבי' ואפי
 מודה הכא רשות אחוזה שדה

 בעובדי יטמע דלא דחובה
 .כוכבים

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     76 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמסֶּ
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 כא, ב .76
 
ְרִציָעה" ְרָצע ִנְקֶנה ב ִ   ."ְוַהנ ִ
 

ְרֵצעַּ " :ִּדְכִתיב ַּ מ  ַּ ְזנֹו ב  ת אָּׁ יו אֶּ ע ֲאדֹונָּׁ צַּ  .)שמות כא( ְוגֹו' "ְורָּׁ
 
 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     77 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמסֶּ
 

 7201702200ברק ווינט דניאל  – vechol.banayich@gmail.comייך בנ וכלמותת ע – סדורהגמרא  -הזכויות שמורות כל 

 

117 

 כא, ב .77
 
יֹוֵבל ו ְבִמיַתת ָהָאדֹון"  ."ְוקֹוֶנה ֶאת ַעְצמֹו ב ְ
 

דוֹ " :ִּדְכִתיב ֲעבָּׁ ן ְולֹא ֶאת ַהב ַ " – "וַּ   ."תְולֹא ֶאת ַהב ֵ

ם" ל יֹוֵבל" – "ְלעֹולָּׁ   ."ְלעֹוָלמֹו ש ֶ
 
 
 

 רש"י
 כדילפינן - יובל של לעולמו
( טו דף/ )קידושין/ פירקין בריש

 .אחוזתו אל איש מושבתם

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     78 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמסֶּ
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 כא, ב .78
 

  :ָתנּו ַרָבָנן

ְרֵצעַּ " א ַמְרֵצעַ  – "מַּ   ,ֵאין ִלי ֶאל ָ

ב ֵ ְכת  ַ ַח ְוַהמ  ְקד ֵ ַ ַחט ְוַהמ  ַ יָרא ְוַהמ  ֹול ְוַהס ִ ֹות ַהס  ִין ְלַרב    ?ִמנ ַ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ָּׁ " :ת  ְחת  קַּ ל  – )דברים טו( "ְולָּׁ ֹות כ ָ י ָדְלַרב  ח ב ַ ק ָ נ ִ ֶ ָבר ש    ,ד ָ
י ְיהו ָדה ַרב ִ י יֹוֵסי ב ְ ְבֵרי ַרב ִ   .ד ִ

י אֹוֵמר ֶכת :ַרב ִ ֶ ל ַמת  ְרֵצַע ְמיו ָחד ש ֶ ַ ֶכת ,ַמה מ  ֶ ל ַמת  ל ש ֶ   .ַאף כ ָ

ְרֵצעַּ " :ד"א ַּ מ  דֹול – "הַּ ְרֵצַע ַהג ָ ַ   .ְלָהִביא ַהמ 
י ֶאְלָעָזר י :ָאַמר ַרב ִ ִריב ִ וֹ  יו ָדן ב ְ   :ֵרש  ָהָיה ד 

ֵמיְלָתא א ב ְ ֵהן רֹוְצִעים ֵאין רֹוְצִעים ֶאל ָ ש ֶ   .כ ְ
ַעל מו ם :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ  ה ב ַ ֲעש ָ נ ַ ֶ ֵני ש  ְ ֵהן ִנְרָצע ִמפ  ֹ    – ֵאין ֶעֶבד ִעְבִרי כ 

ֵמיְלָתא ֵהם רֹוְצִעים ַעל מו ם ,ְוא"ת ב ְ ה ב ַ ֵהן יֵָעש ֶ ֹ   ?ֵהיַאְך ֶעֶבד ִעְבִרי כ 
ל ֹאֶזןָהא ֵאין ִנְרצָ  גֹוַבה  ש ֶ א ב ְ   .ע ֶאל ָ

 
  ?ְבַמאי ָקִמיַפְלֵגי

 
  :ְּדַרִבי ָּדִריש ְכָלֵלי ּוְפָרֵטי

" ָּׁ ְחת  קַּ   ,ְכָלל – "ְולָּׁ

ְרֵצעַּ "   ,ְפָרט – "מַּ

ת" לֶּ ד ֶּ ְזנֹו ו בַּ אָּׁ   .ָחַזר ְוָכַלל – "ב ְ
ָלא ְכֵעין ַהְפָרט   :ְכָלל ּוְפָרט ּוְכָלל ִאי ַאָתה ָּדן אֶּ

תמַ  כֶּ ל ַמתֶּ ת ,ה ַהְפָרט ְמפֹוָרש שֶּ כֶּ ל ַמתֶּ   .ַאף ָכל שֶּ
  :יֹוֵסי ָּדִריש ִריבּוֵיי ּוִמיעּוֵטי ַרִבי

" ָּׁ ְחת  קַּ   ,ִריָבה – "ְולָּׁ

ְרֵצעַּ "   ,ִמיֵעט – "מַּ

ת" לֶּ ד ֶּ ְזנֹו ו בַּ אָּׁ   .ָחַזר ְוִריָבה – "ב ְ
  :ִריָבה ּוִמיֵעט ְוִריָבה ִריָבה ַהֹכל

  .ַרִבי ָכל ִמיֵלי ?ַמאי ַרִבי
  .ִמיֵעט ַסם ?ַמאי ִמיֵעט

 
 
 

 רש"י
 .ז"בלע א"ברוק - סול

 .קוץ - סירא
 .א"טרייד - מקדח
 שחוקקין א"גרייפ - מכתב

 .בפנקסיהן
 מפרש לקמיה - הגדול מרצע
 .גמרא מאי
 וגדול שמו יודן - בריבי יודן

 ליה דקרי היכא וכל היה בדורו
 וחריפות חכמה לשון בריבי
 .הוא
 אזן של אליה - במילתא אלא
 .בתנוך ולא בבשר

 וזו עליו חולקין - 'כו א"וחכ
 עבד דאין לן קים שלהם ראיה
 שנעשה מפני נרצע כהן עברי
 לשוב עוד יכול ולא םמו בעל

 ילפינן ולקמיה הראשון לחיזוק
 למוחזק משפחתו אל ושב

 נעשה הוא והיאך שבמשפחתו
( לז דף בכורות) והתנן מום בעל
 מן אזנו נפגמה מומין גבי

 .העור מן לא אבל הסחוס
 לך יש הרי - 'כו רוצעים אין הא

 אלא רוצעין שאין מכאן ללמוד
 .אזן של בגובה
 סול גבי - מיפלגי קא במאי
 .וסירא
 התורה בכל - ופרטי כללי דריש
 דורש ופורט שכולל מקום
 ואין כלל של פירוש שהפרט
 חזר וכי שבפרט מה אלא בכלל
 בכלל לך הוסיף לא וכלל

 .לפרט הדומה אלא האחרון
 הפרט אין - ומיעוטי ריבויי
 אין שתאמר כלל של פירושו
 אלא שבפרט מה אלא בכלל

 היה שבכלל לפי בא הוא למעוטי
 המיעוט ובא הכל את מרבה
 בו וכיוצא בזה לומר אחריו
 חזר לא אפילו הילכך לך כללתי
 הפרט כעין מביא הייתי וכלל
 ולא הכל ריבה וריבה חזר וכי

 ומסרו אחד דבר אלא לך מיעט
 דבר איזה לחכמים הכתוב
 מיעט' פי הכלל מן למעט הראוי
 .ממשמעו קצת ממעט
 על סם יתן שלא - סם מיעט
 דמי לא דהא ינקבנהו אזנו

 אדם מכח נוקב שאינו למרצע
 .מאליו אלא



ת ִקיּדּוִשין פֶּ  כֶּ ק א' ַמסֶּ     79 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –רֶּ
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 כא, ב .79
 

  :ָאַמר ָמר

ְרֵצעַּ "" ַּ מ  דֹול – "הַּ   ."ְלָהִביא ַמְרֵצַע ַהג ָ
 

  ?ַמאי ַמְשַמע
 

ֵרךְ " :ָרָבאִכְדֲאַמר  י ָּׁ ַבָיֵרְך – )בראשית לב( "הַּ נֶּת שֶּ   ,ַהְמיּומֶּ

ְרֵצעַּ " :ָהִכי ַנִמי ַּ מ   ַבַמְרֵצִעין:ְמיּוָחד שֶּ  – "הַּ
 
 

 רש"י
 גיד בפרק - שבירך מיומן הירך
 אומר יהודה' ר:( צ חולין) הנשה
 והדעת באחת אלא נוהג אין

 א"מה לה ויליף ימין של מכרעת
 חשובה הירך ודרש דהירך

 .שבירכות
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 כא, ב .81
 

י :ר ֶאְלָעָזרא" ִריב ִ ֹוֵרש   יו ָדן ב ְ   :ָהָיה ד 
ֵמיְלָתא א ב ְ ֵהן רֹוְצִעין ֵאין רֹוְצִעין ֶאל ָ ש ֶ   .כ ְ

ַעל מו ם :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ה ב ַ ֲעש ָ נ ַ ֶ ֵני ש  ְ ֵהן ִנְרָצע ִמפ  ֹ   :ֵאין ֶעֶבד ִעְבִרי כ 
 

ה ַבַעל מּום   !ְוֵיָעׂשֶּ
 

  :ַרָבה ַבר ַרב ִשיָלאר ָאמַ 

וֹ " :ֲאַמר ְקָרא ְחת  ַּ פ  ׁשְ ל מִּ ב אֶּ ְבִמְשַפְחתוֹ  – )ויקרא כה( "ְוׁשָּׁ   .ְלמּוְחָזק שֶּ
 

ד ִעְבִרי ֹכֵהן :ִאיָבְעָיא ְלהּו בֶּ ִיְמסֹור לֹו ַרבֹו ִשְפָחה ְכַנֲעִנית ,עֶּ   ?ַמהּו שֶּ
  ,ִיְׂשָרֵאל ָנאָלא ְש ָלא ְשָנא ֹכֲהִנים וְ  – ִחיּדּוש הּוא
ן ַהָכתּוב ִמְצֹות ְיֵתירֹות – אֹו ִּדיְלָמא   ?ַשאִני ֹכֲהִנים הֹוִאיל ְוִריָבה ָבהֶּ

 
  ,מּוָתר :ָאַמר ַרב
  .ָאסּור :ָאַמר ְשמּוֵאלּו
 

  :ַרב ָעָנןלְ  ַרב ַנְחָמן ֲאַמר ֵליּה
  ?!ְלִליתּוִכי ֲהִויתּו ֵבי ָמר ְשמּוֵאל ְבִאיְסקּוְמְּדֵרי ִאיטַ 

  :ֵמָהא ֵליּהָלא ֵתיְמרּו  ַמאי ַטְעָמא
ַעל מו ם :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים" ה ב ַ ֲעש ָ נ ַ ֶ ֵני ש  ְ ֵהן ִנְרָצע ִמפ  ֹ    – "ֵאין ֶעֶבד ִעְבִרי כ 

  ,ְוא"ת ֵאין ַרבֹו מֹוֵסר לֹו ִשְפָחה ְכַנֲעִנית

י אֶּ " :ֵתיפּוק ִלי ְּדָבֵעיָנא ת ֲאדֹונִּ י אֶּ ְבת ִּ הַּ יאָּׁ נַּ ָּׁ ת ב  י ְואֶּ ת ִּ ׁשְ   !ְוֵליָכא)שמות כא(  "ת אִּ
 

  .תּו ָלא ִמיֵדי
 
 

 רש"י
 בכך ומה - מום בעל ויעשה
 .היא מצוה רציעה והלא

 שפחה שהתיר - הוא דושחי
 .לישראל כנענית

 לא - איטלליתו באיסקונדרי
 בשמועתכם לדקדק לב הטיתם
 בפספסין כמשחקין אלא
 .ש"מרייל

 שפחה לו מוסר רבו אין ת"וא
 מפני טעמא לי למה - כנענית
 נמי הכי בלאו מום בעל שנעשה

 אהבתי דבעינן רציעה שייך לא
 .אשתי את
 על להשיב אין - מידי לא תו
 .אתז

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     81 סוגיה  ֵניתָהִאָשה ִנְק  –ַמסֶּ
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 כא, ב .81
 

  :ִאיָבְעָיא ְלהּו
  ?ֹכֵהן ַמהּו ִביַפת תֹוַאר

  ,ָלא ְשָנא ֹכֵהן ְוָלא ְשָנא ִיְׂשָרֵאל – ִחיּדּוש הּוא
ן ִמְצֹות  – אֹו ִּדיְלָמא   ?ְיֵתרֹותַשאִני ֹכֲהִנים הֹוִאיל ְוִריָבה ָבהֶּ

 
  ,מּוָתר :ָאַמר ַרב
  .ָאסּור :ָאַמר ְשמּוֵאלּו
 

  ,ָלא ְפִליֵגי ְּדָשֵרי ְּדכּוֵלי ָעְלָמאְבִביָאה ִראשֹוָנה 
ר ָהַרע ד ֵיצֶּ ָלא ְכנֶּגֶּ   .ְּדֹלא ִּדְבָרה תֹוָרה אֶּ

  :ִכי ְפִליֵגי ְבִביָאה ְשִנָיה
  .מּוָתר :ָאַמר ַרב
  .ָאסּור :רָאמַ  ְשמּוֵאלּו
 

  .הֹוִאיל ְוִאיְשַתְרָיא ִאיְשְתִרי – ָאַמר מּוָתר ַרב
ת – ָאַמר ָאסּור ְשמּוֵאלּו ת ְלֹכֵהן ָלא ַחְזָיא ,ְּדָהא ַהְוָיא ָלּה ִגיֹורֶּ   .ְוִגיֹורֶּ
 

  ,ָלא ְפִליֵגי ַּדֲאִסיָרא ְבִביָאה ְשִנָיה כּוֵלי ָעְלָמא :ִאיָכא ְּדָאְמֵרי
תְּדהָ    .ְוָיא ָלּה ִגיֹורֶּ

  :ִכי ְפִליֵגי ְבִביָאה ִראשֹוָנה
ר ָהַרע – ָאַמר מּוָתר ַרב ד ֵיצֶּ גֶּ ָלא ְכנֶּ   .ְּדָהא ֹלא ִּדְבָרה תֹוָרה אֶּ
  – ָאסּור ָאַמר ְשמּוֵאלּו

ךָּׁ " :ָכל ֵהיָכא ְּדָקִריָנא ֵביּה יתֶּ ֵ ֹוְך ב  ל ת  ה  אֶּ ֲהֵבאתָּׁ    ,)דברים כא( "וַּ

ה" :א ֵביּהָקִרינָ  ְביָּׁ ִּ ׁש  ַּ יתָּׁ ב  אִּ   ."ְורָּׁ

ךָּׁ " :ָכל ֵהיָכא ְּדָלא ָקִריָנא ֵביּה יתֶּ ֵ ֹוְך ב  ל ת  ה  אֶּ ֲהֵבאתָּׁ   ,"וַּ

ה" :ָלא ָקִריָנא ֵביּה ְביָּׁ ִּ ׁש  ַּ יתָּׁ ב  אִּ   ."ְורָּׁ
 
 
 

 רש"י
 זונה שהיתה בגיורת אסור - כהן

 .קודם
 .במלחמה - תואר ביפת מהו

 .ואזיל כדמפרש - מותר
 אלא התירתה לא - תורה דברה
 יתירה לא שאם הרע יצר בשביל
 כדיליף האזהרה על יעבור
 תואר יפת מדכתיב לקמיה
 הילכך בו מתגרה הרע שיצר
 ליצר למיחש איכא נמי בכהן
 .ושריא הרע

 נתקררה שכבר - ניהש בביאה
 .רוחו

 - ביתך תוך אל והבאתה
 .לקיימה

 - בשביה וראית ביה קרינא
 .בה עיניו שנתן במה לו הותרה
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 כב, א –כא, ב  .82
 

  :ָתנּו ַרָבָנן

ה" ְביָּׁ ִּ ׁש  ַּ יתָּׁ ב  אִּ ְבָיה – "ְורָּׁ ַעת ש ִ ש ְ   .ב ִ

ת" ת ִאיש  וַ  – "ֵאׁשֶּ ו  ֵאש ֶ   .ֲאִפיל 

ר" ֹואַּ ת ת  ֶנֶגד יֵֶצר ָהַרע – "ְיפַּ א כ ְ ֹוָרה ֶאל ָ ָרה ת  ב ְ   – לֹא ד ִ

ר  כב, אדף  ש ַ ָרֵאל ב ְ י ֹאְכלו  ִיש ְ ֶ חו טֹות^מו ָטב ש  מו תֹות ש ְ   ,ת ְ
מו תֹות ְנֵבילֹות ר ת ְ ש ַ   .ְוַאל ֹיאְכלו  ב ְ

" ָּׁ ְקת  ׁשַּ י – )דברים כא( "ְוחָּׁ ִ ֵאיָנה  ָנָאה ַאף ַעל פ  ֶ   .ש 

ה  " ה   –" ב ָּׁ ָ ה  ו ַבֲחֶבְרת    .ְולֹא ב ָ

" ָּׁ ְחת  קַּ ה   – "ְולָּׁ ו ִחין יֵש  ְלָך ב ָ   .ִליק 

ה" ָּׁ ׁש  ים – "ְלךָּׁ ְלאִּ י ָנש ִ ֵ ת  ח ש ְ לֹא ִיק ַ   ,ש ֶ
  .ַאַחת לֹו ְוַאַחת ִלְבנוֹ  ,ַאַחת לֹו ְוַאַחת ְלָאִביו

ה  " ֲהֵבאתָּׁ לֹא  – )דברים כא( "וַּ ד ש ֶ ֵ ְלָחָמה:ְמַלמ  מ ִ ה ב ַ  ִיְלָחֶצנ ָ
 
 
 

 רש"י
 מתחילה נתן אם - שביה בשעת
 למוכרה שלקחה ולא בה עיניו
 .בה עיניו נתן כ"ואח לשפחה או

 מתוך משמע - תואר יפת
 יופיה מחמת יצרו בה שמתגרה
 דמוטב אלא ובקושי לו התירה
 תמותות בשר ישראל שיאכלו
 שחוטה מסוכנת בשר שחוטה

 כדכתיב מאוסה שהיא פ"ואע
 בשר בפי בא ולא( ד) ביחזקאל

 .פגול
 - תמותות בשר יאכלו ולא

 .נבלות ויהו שימותו לאחר
 .ש"אמורטיי - תמותות
 הכתוב תלה בחשקו - וחשקת
 .נאה אינה' ואפי
 יקח שלא - ובחברתה בה ולא

 .שתים
 קידושין - בה לך יש חיןליקו

 עובדת שהיתה פ"ואע תופסין
 מתגיירת אינה שהרי כוכבים
 .מדעתה

 יקחנה שלא - לאחרים ולא לך
 .אביו כגון אחרים לצורך

 לבא - במלחמה ילחצנה שלא
 .עליה
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 כב, א .83
 

  :ָתנּו ַרָבָנן

ר" ֹמר יֹאמַּ ם אָּׁ ֶנה – )שמות כא( "אִּ י ֹאַמר ְוִיש ְ ֶ   .ַעד ש 

ש   סֹוף ש ֵ ש  ְולֹא ָאַמר ב ְ ת ש ֵ ְתִחיל ַ   ,ֵאינֹו ִנְרָצע – ָאַמר ב ִ

ַמר א  נ ֶ ֶ י" :ש  ְפׁשִּ עַ  – )שמות כא( "לֹא ֵאֵצא חָּׁ ש ְ י ֹאַמר ב ִ ֶ   .ת ְיִציָאהַעד ש 
ש   ת ש ֵ ְתִחיל ַ ש  ְולֹא ָאַמר ב ִ סֹוף ש ֵ   ,ֵאינֹו ִנְרָצע – ָאַמר ב ְ

ַמר א  נ ֶ ֶ ד" :ש  בֶּ עֶּ ר הָּׁ ֹמר יֹאמַּ ם אָּׁ הו א ֶעֶבד – "אִּ ש ֶ י ֹאַמר כ ְ ֶ   .ַעד ש 
 

  :ָאַמר ָמר
ש  " סֹוף ש ֵ ש  ְולֹא ָאַמר ב ְ ת ש ֵ ְתִחיל ַ   ,ֵאינֹו ִנְרָצע – ָאַמר ב ִ

ַמר א  נ ֶ ֶ י" :ש  ְפׁשִּ   .""לֹא ֵאֵצא חָּׁ
 

י"ַמאי ִאיְרָיא ִמ  ְפׁשִּ   ?"לֹא ֵאֵצא חָּׁ
 : ֵתיפּוק ֵליּה ְּדָבֵעיַנן

י" נַּ ָּׁ ת ב  י ְואֶּ ת ִּ ׁשְ ת אִּ י אֶּ ת ֲאדֹונִּ י אֶּ ְבת ִּ הַּ   !ְוֵליָכא  – )שמות כא( "אָּׁ
 

  ,ְותּו
ש  ֵאינֹו ִנְרָצע" ת ש ֵ ְתִחיל ַ ש  ְולֹא ָאַמר ב ִ סֹוף ש ֵ   ,ֲאַמר ב ְ

נ ֶ  ֶ ַמרש  ד" :א  בֶּ עֶּ   .""הָּׁ
ד הּוא בֶּ   ?!ַאטּו סֹוף ֵשש ָלאו עֶּ

 
  :ָרָבאָאַמר 

  ,ִבְתִחיַלת ְפרּוָטה ַאֲחרֹוָנה (ַמאי ִבְתִחיַלת ֵשש)
 ְבסֹוף ְפרּוָטה ַאֲחרֹוָנה: (ּוַמאי ְבסֹוף ֵשש)
 
 
 
 
 

 רש"י
' בפ בספרי ברייתא להאי ג"ה

 עד יאמר אמר ואם אנכי ראה
 בתחילת אמר וישנה שיאמר

 אינו שש בסוף אמר ולא שש
 עד חפשי אצא לא שנאמר נרצע

 אמר יציאה בשעת שיאמר
 בתחילת אמר ולא שש בסוף

 אמר אם שנאמר נרצע אינו שש
 כשהוא שיאמר עד העבד יאמר

 ושנה אמר פירושה והכי - עבד
 ולא שש בתחילת האמירות שתי
 נרצע אינו שש בסוף אמר

 סמוך משמע אצא לא שנאמר
 בסוף פעמים שתי אמר ליציאה

 .עבד כשהוא שיאמר עד' כו שש
 שש בתחילת אמר מר אמר ג"ה
 חפשי אצא מלא איריא מאי' כו

 אמר ותו' כו דבעינן ליה תיפוק
 שש בתחילת אמר ולא בסוף
 סוף אטו העבד' שנא נרצע אינו
 והכי - הוא עבד לאו שש

' כו שש בתחילת אמר פירושה
 תיפוק ממש שש תחילת ד"קס
 אשתי את אהבתי דבעינן ליה
 אין שש בתחילת ועדיין בני ואת
 לו מסרו שלא ובנים אשה לו

 .כנענית שפחה עדיין
 - הוא עבד לאו שש סוף אטו
 וכל שש סוף נקרא אחרון יום
 .עבד הוא היום

 

 רש"י
 דקתני שש תחילת כל פירושו והכי כאן ג"ול קשיא לא ג"ול - אחרונה פרוטה בסוף אחרונה פרוטה בתחילת רבא אמר ג"ה

 פרוטה) שש סוף וכל עבד דמי דהוי פרוטה שוה עליו שעדיין גרעונה חשבון לפי אחרונה פרוטה לסוף יללהתח כשמגיע
 אחרונה פרוטה קודם שש בתחילת אמר ק"וה פרוטה שוה עליו דאין הוא עבד דלאו סוף נקרא בה שהתחיל מאחר( אחרונה
 סמוך חפשי אצא לא דכתיב ושנה אמר' ואפי נרצע אינו אחרונה פרוטה שהתחיל לאחר שש בסוף ולא ובנים אשה לו יש דכבר

 בתחילת אמר ולא אחרונה פרוטה בסוף ושנה אמר אי הוא ליציאה סמוך לאו שלימה פרוטה עליו שיש זמן וכל ליציאה
 יכול ואיני כל בפי זו גירסא אחרת ובלשון עבד כשהוא שיאמר עד העבד יאמר אם שנאמר נרצע אינו אחרונה פרוטה

 ולא שש בתחילת אמר עבד כשהוא שיאמר עד העבד וישנה שיאמר עד יאמר אמר הלשון וזה בה תשובות השהרב להעמידה
 חפשי אצא לא שנאמר נרצע אינו שש בתחילת אמר ולא שש בסוף אמר יאמר אמר אם שנאמר נרצע אינו שש בסוף אמר
 שש בסוף אמר אמירות שתי יאמר אמר ןדבעינ נרצע אינו שש בסוף ואמר חזר ולא אחת פעם שש בתחילת אמר פירושו והכי
 יאמר מאמר לי תיפוק נמי הא טובא לי קשיא השתא יצא כבר וזה חפשי אצא לא שנאמר נרצע אינו שש בתחילת אמר ולא
 פעמים שתי שש בתחילת אומר דאי לרישא דמיא לא כ"א פעמים שתי שש בסוף אמר לפרש באת ואם ושנה אמר לא דהא
 מלא אחרינא קרא ליה ונקיט עבד כשהוא שיאמר עד העבד דדריש קמייתא לדרשה דשבקיה לי מה דועו נרצע דאינו ליה מנא
 .מהעבד ליה תיפוק יצא כבר והרי אצא
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 כב, א .84
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ה ו ָבִנים ָ ֹו ֵאי ,לֹו ִאש   ה ו ָבִניםו ְלַרב  ָ   ,ֵאינֹו ִנְרָצע – ן ִאש  

ַמר א  נ ֶ ֶ ךָּׁ " :ש  יתֶּ ֵ ת ב  י ֲאֵהְבךָּׁ ְואֶּ    .)דברים טו( "כ ִּ

ה ו ָבִנים ָ ֹו ִאש   ה ו ָבִנים ,ְלַרב  ָ   ,ֵאינֹו ִנְרָצע – ְולֹו ֵאין ִאש  

ַמר א  נ ֶ ֶ י" :ש  נַּ ָּׁ ת ב  י ְואֶּ ת ִּ ׁשְ ת אִּ י אֶּ ת ֲאדֹונִּ י אֶּ ְבת ִּ הַּ   ."אָּׁ

וֹ הו א אֹוֵהב ֶאת ַר  ֹו ֵאינֹו אֹוֲהבוֹ  ,ב    ,ֵאינֹו ִנְרָצע – ְוַרב 

ַמר א  נ ֶ ֶ ךְ " :ש  ָּׁ מ  י טֹוב לֹו עִּ    .)דברים טו( "כ ִּ

ֹו אֹוֲהבוֹ  וֹ  ,ַרב    ,ֵאינֹו ִנְרָצע – ְוהו א ֵאינֹו אֹוֵהב ֶאת ַרב 

ַמר א  נ ֶ ֶ י ֲאֵהְבךָּׁ " :ש    ."כ ִּ

ֹו ֵאינֹו חֹוֶלה ,הו א חֹוֶלה   ,ֵאינֹו ִנְרָצע – ְוַרב 

ַמרש ֶ  א  ךְ " :נ ֶ ָּׁ מ  י טֹוב לֹו עִּ   ."כ ִּ
ֹו חֹוֶלה   ,ֵאינֹו ִנְרָצע – ְוהו א ֵאינֹו חֹוֶלה ,ַרב 

ַמר א  נ ֶ ֶ ךְ " :ש  ָּׁ מ   ."עִּ
 

  :ַרב ִביִבי ַבר ַאַבֵייָבֵעי 
ם חֹוִלין ַמאי   ?ְשֵניהֶּ

ךְ " ָּׁ מ    ,ְוָהא ִאיָכא – ָבֵעיַנן "עִּ

ךְ " :אֹו ִּדיְלָמא ָּׁ מ  י טֹוב לֹו עִּ   ?ְוָהא ֵליָכא – ָבֵעיַנן "כ ִּ
 

 .ֵתיקּו
 
 
 
 
 

 רש"י
 כנענית שפחה - ובנים אשה לו

 .לו וילדה לו שנמסרה
 .לחולה פרט - לו טוב כי
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 כב, א .85
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ךְ " ָּׁ מ  י טֹוב לֹו עִּ ַמֲאָכל – "כ ִּ ְך ב ְ ָ ה ,ִעמ  ֶ ת  ִמש ְ ְך ב ְ ָ   ;ִעמ 

ת ְנִקי ָה ַ ה אֹוֵכל פ  ָ ֵהא ַאת  לֹא ת ְ ר – ש ֶ ת ִקיב ָ ַ   ,ְוהו א אֹוֵכל פ 
ן ֹוֶתה ַיִין ָיש ֵ ה ש  ָ ֹוֶתה – ַאת    ,ַיִין ָחָדש   ְוהו א ש 

י מֹוִכין ב ֵ ן ַעל ג ַ ה ָיש ֵ ָ ֶבן – ַאת  ֶ י ת  ב ֵ ן ַעל ג ַ   .ְוהו א ָיש ֵ
אן ָאְמרו   ֹוֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי :ִמכ ָ ל ַהק  קֹוֶנה ָאדֹון ְלַעְצמוֹ  – כ ָ   .כ ְ

 
  :ָתנּו ַרָבָנן

וֹ "" מ  יו עִּ נָּׁ ְך הו א ו בָּׁ ָּׁ מ  א ֵמעִּ צָּׁ    .)ויקרא כה( "ְויָּׁ

מְ  י ש ִ ר :עֹוןָאַמר ַרב ִ ִרים ,ִאם הו א ִנְמכ ָ ָניו ו ְבנֹוָתיו ִמי ִנְמכ ָ   ?ב ָ
ָניו ְמזֹונֹות ב ָ ֹו ַחי ָיב ב ִ ַרב  אן ש ֶ   .ִמכ ָ

ה אֹוֵמר ָ ָבר ַאת  ד ָ י ֹוֵצא ב ַ ַ   :כ 

וֹ " מ  ֹו עִּ ת  ׁשְ ה אִּ ְצאָּׁ ה הו א ְויָּׁ ָּׁ ׁש  ל אִּ עַּ ַּ ם ב    ."אִּ

ְמעֹון י ש ִ ר :ָאַמר ַרב ִ וֹ  ,ִאם הו א ִנְמכ ָ ת  ָרה ִאש ְ   ?ִמי ִנְמכ ָ
וֹ  ת  ְמזֹונֹות ִאש ְ ֹו ַחי ָיב ב ִ ַרב  אן ש ֶ   ."ִמכ ָ

 
  :ּוְצִריָכא

  ,ִמשּום ְּדָלא ְבֵני ִמיֲעַבד ּוֵמיַכל ִניְנהּו – ְּדִאי ַאְשמּוִעיָנן ָבָניו
יֱעַבד ִהיא ,ֲאָבל ִאְשתוֹ    .ֵאיָמא ַתֲעֵביד ְוֵתיכּול ,ְּדַבת ֵמיַכל ּומֶּ
  ,ְּדָלאו ִּדיְרָכּה ַלֲהדּוֵרי – ְמִעיָנן ִאְשתוֹ ְוִאי ַאְש 
  .ֵאיָמא ָלא ,ְּדִדיְרַכְייהּו ַלֲהדּוֵרי ,ֲאָבל ָבָניו
  .ְצִריָכא

 
 
 
 

 רש"י
 בבני כרחיך על - עמו ובניו הוא

 כנענית בבני דאי ישראלית
 (.כא שמות) כתיב וילדיה אשהה

 - נינהו ומיכל מיעבד בני דלאו
 .הם שקטנים
 הפתחים על לחזר - לאהדורי

 .בושה שהיא לפי
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 כב, ב –כב, א  .86
 

 :ָתנּו ַרָבָנן

ַמר  כב, בדף  ו  ֶנא  ת" :ִאיל  לֶּ ד ֶּ ַּ ְזנֹו ב    :ָהִייִתי אֹוֵמר ,"אָּׁ

ֶנֶגד ָאְזנֹו ב ַ  ֶלתִיְדקֹור כ ְ ֶלת ;ד ֶ   .ָלא – ָאְזנוֹ  ,יןאִ  – ד ֶ
 

ן ָלא   ?!ְוֹאזֶּ

ְרֵצעַּ " :ְוָהְכִתיב ַּ מ  ַּ ְזנֹו ב  ת אָּׁ יו אֶּ ע ֲאדֹונָּׁ צַּ   !)שמות כא( "ְורָּׁ
 

ָלא   ,אֶּ
ן ֵמַאְבָרִאי :ָהִייִתי אֹוֵמר ָנה ָלֹאזֶּ לֶּת ,ִיְרָצעֶּ ָנה ַעל ַהּדֶּ   ,ְוַיִניחֶּ

ת לֶּ ד ָאְזנֹו ַבּדֶּ   .ְוִיְדקֹור ְכנֶּגֶּ
 

ְלמו ד לֹוַמר" ַ ת" :ת  לֶּ ד ֶּ ְזנֹו ו בַּ אָּׁ יַצד – "ב ְ ֵ   ?ָהא כ 

ֶלת יַע ֵאֶצל ד ֶ ג ִ ַ מ  ֹוֵקר ְוהֹוֵלְך ַעד ש ֶ   .ד 

ת" לֶּ ֵאיָנה  ֲעקו ָרה – "ד ֶּ ין ש ֶ ין ֲעקו ָרה ב ֵ ֵ ֹוֵמַע ֲאִני ב    ?ש 

ְלמו ד לֹוַמר ַ ה" :ת  זָּׁ ד – "ְמזו  ָ זו ָזה ְמעו מ  ֶלת ַנִמי ְמע ,ַמה מ ְ דַאף ד ֶ ָ   ."ו מ 
 
אי" ן זַׁכ ַׁ ן יֹוָחָנן ב ֶ ב ָ ִמין חֹוֶמר רַׁ ְקָרא ַהז ֶה כ ְ ֹוֵרש  ֶאת ַהמ ִ   :ָהָיה ד 

ו ף ג  ב ַ ל ֵאָבִרים ש ֶ ה ֹאֶזן ִמכ ָ נ ָ ַ ת  ש ְ   ?ַמה נ ִ
רו ְך הו א דֹוש  ב ָ   :ָאַמר ַהק ָ

י ָאַמְרת ִ ָעה ש ֶ ש ָ ְמָעה קֹוִלי ַעל ַהר ִסיַני ב ְ ָ ש     :ֹאֶזן ש ֶ

י לִּ " יםכ ִּ דִּ ֵאל ֲעבָּׁ רָּׁ ש ְ ֵני יִּ   ,ְולֹא ֲעָבִדים ַלֲעָבִדים – )ויקרא כה( "י ב ְ

  .יֵָרַצע – ְוָהַלְך ֶזה ְוָקָנה ָאדֹון ְלַעְצמוֹ 
ְמעֹון ב ַׁ וְ  י ש ִ ב ִ ִמין חֹוֶמר יב ִ ר רַׁ רַׁ ְקָרא ַהז ֶה כ ְ ֹוֵרש  ֶאת ַהמ ִ   :ָהָיה ד 

ִלי ֵ ל כ  ֶלת ו ְמזו ָזה ִמכ ָ ה ד ֶ נ ָ ַ ת  ש ְ ִיתַמה נ ִ ב ַ ב ַ   ?ם ש ֶ
רו ְך הו א דֹוש  ב ָ   :ָאַמר ַהק ָ

ִמְצַרִים ָהיו  ֵעִדים ב ְ ֶ ֶלת ו ְמזו ָזה ש    ,ד ֶ
זו זֹות י ַהמ ְ ֵ ת  קֹוף ְוַעל ש ְ ש ְ ַ י ַעל ַהמ  ַסְחת ִ ָ פ  ָעה ש ֶ ש ָ י ,ב ְ   :ְוָאַמְרת ִ

ים" דִּ ֵאל ֲעבָּׁ רָּׁ ש ְ ֵני יִּ י ב ְ י לִּ   ,ְולֹא ֲעָבִדים ַלֲעָבִדים – "כ ִּ
 , ֵצאִתים ֵמַעְבדו ת ְלֵחירו תְוהוֹ 

ְפֵניֶהם – ְוָהַלְך ֶזה ְוָקָנה ָאדֹון ְלַעְצמוֹ   ."יֵָרַצע ב ִ
 
 
 
 
 
 

 רש"י
 בדלת אזנו ונתת נאמר אילו

 אזנו כנגד ידקור אומר הייתי
 .ירצענה לא אזן אבל - בדלת
 מן רחוק כלומר - מאבראי לאזן
 והדר אזנו את כדכתיב הדלת
 המרצע את ויקח לתבד אזנו יתן

 כנגד השני מעבר בדלת וידקור
 המרצע ולקחת לקיים אזנו
 .בדלת באזנו ונתת
 על כשנותנה אזנו - ויורד דוקר
 .לדלת שמגיע עד הדלת

 ומוטלת המזוזה מן - עקורה
 .לארץ

 הכי דבלאו - מעומד מזוזה מה
 .מזוזה מקרי לא

 וצרור המרגליות צרור - חומר
 .לתכשיט בצואר תלוי הבושם
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 כב, א .87
 

ָנה   :ִמש ְׁ

ָטר ו ַבֲחָזָקה ֶכֶסף ו ִבש ְ ַנֲעִני ִנְקֶנה ב ְ   ,ֶעֶבד כ ְ
ֶכֶסף ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים   ,ְוקֹוֶנה ֶאת ַעְצמֹו ב ְ

ָטר ַעל ְיֵדי ַעְצמ   ,וֹ ו ִבש ְ
ְבֵרי  ִאירד ִ י מֵּ ב ִ   .רַׁ

ֶכֶסף ַעל ְיֵדי ַעְצמוֹ  :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ    ,ב ְ
ָטר ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים   ,ו ִבש ְ

ל ֲאֵחִרים: ֶ ֶסף ִמש   ֶ ֵהא ַהכ  י ְ ֶ  ו ִבְלַבד ש 
 

ָמָרא  ג ְׁ
 

  ?ְמָנָלן
 

ז ָּׁ " :ִּדְכִתיב ת ֲאחו  ׁשֶּ רֶּ ם לָּׁ ֲחֵריכֶּ ם אַּ ְבֵניכֶּ ם לִּ ם אֹותָּׁ ֶּ ְלת  חַּ ְתנַּ     – )ויקרא כה( "הְוהִּ
  :ִהִקיָשן ַהָכתּוב ִלְׂשֵדה ֲאחּוָזה

ף ִבְשָטר ּוַבֲחָזָקה סֶּ   ,ַמה ְשֵדה ֲאחּוָזה ִנְקנֶּה ְבכֶּ
ף ִבְשָטר ּוַבֲחָזָקה סֶּ ד ְכַנֲעִני ִנְקנֶּה ְבכֶּ בֶּ   .ַאף עֶּ

 
ת ַלְבָעִלים ַביֹוֵבל רֶּ   ,ִאי ַמה ְשֵדה ֲאחּוָזה חֹוזֶּ

בֶּ    ?!ד ְכַנֲעִני חֹוֵזר ַלְבָעִלים ַביֹוֵבלַאף עֶּ
 

ֲעבֹודו  " :ַתְלמּוד לֹוַמר ַּ ם ת  הֶּ ם ב ָּׁ  )ויקרא כה(   "ְלעֹולָּׁ

 רש"י
 '.מתני
 .רבו מיד - עצמו את וקונה
 שיתנוהו - אחרים י"ע בכסף
 חורין בן זה שיהא מ"ע לרבו
 מהם יקבל לא עצמו הוא אבל

 בו רשות לרבו שאין מ"ע ואפילו
 .רבו בלא לעבד קנין אין דקסבר
 שיקבלנו - עצמו י"ע ובשטר
 דרבי לכולה מפרש ובגמרא הוא
 .ורבנן מאיר
 שלמ הכסף שיהא ובלבד

 כלום לו אין דעבד - אחרים
 קבל או מציאה מצא דאם
 לפדות בא ואם לרבו הכל מתנה

 משל להיות צריך עצמו י"ע
 שאין מ"ע לו ויתנוהו אחרים
 .בו רשות לרבו

 '.גמ
 ולקמן - הני בכל נקנית שדה
( כו דף/ )קידושין/ בפירקין יליף
 ככנענים כוכבים עובדי וכל

 עבדים שכל אלא לעבד משנמכר
 משום כנען שם על איןנקר

 עבד( ט בראשית) ביה דכתיב
 .עבדים
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 כב, א .88
 

  :ָתָנא
ֲחִליִפין"   ."ַאף ב ַ
 

  ?ְוַתָנא ִּדיַדן
 

  ,ִמיְלָתא ְּדֵליָתא ִבְמַטְלְטִלין ָקָתֵני
  .ָקָתֵניִמיְלָתא ְּדִאיָתא ִבְמַטְלְטִלין ָלא 

 
  :ְשמּוֵאלָאַמר 

ד ְכַנֲעִני ִנְקנֶּה ִבְמִשיָכה בֶּ   .עֶּ
ְצלוֹ  ?ֵכיַצד   .ְקָנאוֹ  – ָתְקפֹו ּוָבא אֶּ

ְצלוֹ    .ֹלא ְקָנאוֹ  – ְקָראֹו ּוָבא אֶּ
 

  ,ִבְשָלָמא ְלַתָנא ִּדיַדן
  ,ָלא ָקָתֵני – ִמיְלָתא ְּדִאיָתא ִבְמַטְלְטֵלי

  .ָקָתֵני – ֵליְּדֵליָתא ִבְמַטְלְט 
ָלא ְלַתָנא ְבָרא   ,אֶּ
  !ִניְתֵני ְמִשיָכה

 
  .ִמיְלָתא ְּדִאיָתא ֵבין ִבְמַקְרְקֵעי ֵבין ִבְמַטְלְטֵלי ,ִכי ָקָתֵני
  .ָלא ָקָתֵני ,ְּדִבְמַטְלְטֵלי ִאיָתא ִבְמַקְרְקֵעי ֵליָתא ,ְמִשיָכה

 
ְצלוֹ  ?ֵכיַצד"   ,אוֹ ְקנָ  – ָתְקפֹו ּוָבא אֶּ

ְצלוֹ    ".ֹלא ְקָנאוֹ  – ְקָראֹו ּוָבא אֶּ
 

  ?!ּוְקָראֹו ֹלא
  ?ֵכיַצד ִבְמִסיָרה" :ְוָהַתְנָיא

יהָ  ,ִבְׂשָעָרּה ,ָאֲחָזּה ְבַטְלָפּה ָעלֶּ   ,ְבאּוָכף שֶּ
יהָ  ָעלֶּ ְבִפיהָ  ,ִבְשִליף שֶּ ְבַצָּואָרּה ,ִבְפרּוְמְבָיא שֶּ   .ְקָנָאּה – ּוְבזּוג שֶּ

  ,קֹוֵרא ָלּה ְוִהיא ָבָאה ?יַצד ִבְמִשיָכהכֵ 
ִהִכיָשּה ְבַמֵקל ְוָרְצָתה ְלָפָניו   ,אֹו שֶּ

ל גֶּ ָעְקָרה ָיד ְורֶּ   .ְקָנָאּה – ֵכיָון שֶּ
  :אֹוֵמר ר' ַאָחאְוָאְמֵרי ָלּה  ַרִבי ַאִסי

ְתַהֵלְך ְלָפָניו ְמֹלא קֹוָמָתּה   "!ַעד שֶּ
 

  :ָאְמֵרי
  .ַּדְעָתא ְּדָמָרּה ָאְזָלהְבֵהָמה אַ 

ד ַאַּדְעֵתיּה ְּדַנְפֵשיּה ָקָאֵזיל בֶּ   .עֶּ
 

  :ַרב ַאִשיָאַמר 
ד ָקָטן ִכְבֵהָמה ָּדֵמי בֶּ   .עֶּ

 
 

 רש"י
 וליתא בעבד דאיתיה - מילתא
 אבל קתני מטלטלין בשאר
 בשאר נמי דאיתנהו חליפין

 הם גם שהמטלטלין מטלטלין
 ליה איצטריך לא בחליפין נקנין

 .למיתני
 .בחזקה - תקפו

 ואין אזל דמדעתיה - קנאו לא
 .משיכה זו

 תיקשי לא - דןדי לתנא בשלמא
 משיכה תני לא אמאי לשמואל
 לתרוצי דאיכא במתניתין
 דאיתא דמילתא כדאוקמינן
 תנא אלא קתני לא במטלטלין

 בהדייהו חליפין דתנא ברא
 איתיה אי לשמואל תיקשי
 נמי ליתנייה במשיכה דנקנה

 .במתניתין
 במקרקעי בין דאיתא מילתא

 חליפין כגון - במטלטלי בין
 דאיתנהו רהשא עם ושנה צירף

 דליתא משיכה אבל במקרקעי
 .בהדייהו תנא לא במקרקעי

 קאי בהמה גבי - במסירה כיצד
/ קידושין/ לקמן' )מתני דקתני

 נקנית גסה בהמה:( כה דף
 .במסירה
 שבראש שיער כגון - בשערה
 .הסוס
 .משאוי - שליף

 דעת על - אזלא דמרה אדעתא
 לה שאין לפי אותה הקורא
 .דעת

 .עצמו מדעת - דנפשיה אדעתיה
 כבהמה דעת ליה דלית - קטן
 ובא קניה לשם קראו ואם דמי
 .קנאו אצלו
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 כב, א .89
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ֲחָזָקה יַצד ב ַ ֵ   ?כ 

יר לֹו ִמְנָעלוֹ  ְרָחץ ,ִהת ִ ֶ ָליו ַאֲחָריו ְלֵבית ַהמ  ֵ   ,אֹו הֹוִליְך כ 
ְרדוֹ  ,ָסכוֹ  ,ִהְרִחיצוֹ  ,יטוֹ ִהְפש ִ  וֹ  ,ג ֵ יש  יהוֹ  ,ִהְנִעילוֹ  ,ִהְלב ִ   – ִהְגב ִ
  .ְקָנאוֹ 
ְמעֹוןָאַמר  י ש ִ ב ִ   :רַׁ

ָהה דֹוָלה ֵמַהְגב ָ ֵהא ֲחָזָקה ג ְ   ,לֹא ת ְ
ָכל ָמקֹום ָהה קֹוָנה ב ְ ַהְגב ָ   .ש ֶ

 
  ?ַמאי ָקָאַמר

 
  :ַרב ַאִשיָאַמר 

  ,ָקְנאוֹ  – ִהְגִביהֹו הּוא ְלַרבוֹ 
  .ֹלא ְקָנאוֹ  – ִהְגִביהֹו ַרבֹו לוֹ 

 
ְמעֹוןָאַמר " י ש ִ ב ִ   :רַׁ

ָהה דֹוָלה ֵמַהְגב ָ ֵהא ֲחָזָקה ג ְ   ,לֹא ת ְ
ָכל ָמקֹום ָהה קֹוָנה ב ְ ַהְגב ָ   "ש ֶ

 
  :ַהְשָתא ְּדָאְמַרְת 

  ",ָקְנאוֹ  – ִהְגִביהֹו הּוא ְלַרבוֹ "
ָלא ֵמַעָתה   ?!ִנית ִתָקנֶּה ְבִביָאהִשְפָחה ְכַנעֲ  ,אֶּ

 
ה ִמְצַטֵער :ִכי ָקַאְמִריָנן ה נֱֶּהנֶּה ְוזֶּ   .זֶּ

ה נֱֶּהנֶּה הּוא ,ָהָכא ֱהנֶּה ְוזֶּ ה נֶּ   .זֶּ
 

ֹלא ְכַדְרָכּה   ?ַמאי ִאיָכא ְלֵמיַמר – שֶּ
 

  :ַרב ַאַחיי )ַבר ַאָּדא( ְּדִמן ַאָחאֲאַמר 
  ?ְלַתְרַוְייהּוַמאן ֵליָמא ָלן ְּדָלאו ֲהָנָאה ִאית ְלהּו 

  ,ְועֹוד

ה" ָּׁ ׁש  ֵבי אִּ כ ְ ׁשְ   ,ְכִתיב "מִּ
ֹלא ְכַדְרָכּה   .ִהִקיָשּה ַהָכתּוב ְכַדְרָכּה ְלשֶּ

 
 

 רש"י
 .ללוקח העבד - מנעלו לו התיר
 .ז"בלע ר"גראט - גרדו

 .הלוקח את העבד - הגביהו
 הגבהה ענין מה - קאמר מאי

 הגבהה דהכא להגבהה דעלמא
 החפץ מגביה לוקח דעלמא
 מגביהו שהעבד אמרינן והכא
 משעבד שהלוקח בודהע משום

 .בחזקה לקנותו בו
 לרבו הוא דהגביהו - מעתה אלא
 .קנאו

 - בביאה תקנה כנענית שפחה
 .ליה אגבהה דהא
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 כג, א –כב, ב  .91
 

ֵאין לֹו יֹוְרִשין ֲהָוה ְיהּוָדה ִהְנּדּוָאה  ַרִבי   .ֵגר שֶּ
  .ָחַלש

  .ָעל ָמר זּוְטָרא ְלַשיּוֵלי ֵביּה
  .ה ְּדָתִקיף ֵליּה ָעְלָמא טּוָבאַחְזֵיי

  .ְשלֹוף ִלי ְמָסָנִאי ְוַאְמִטיְנהּו ְלֵביָתא :ֲאַמר ֵליּה ְלַעְבֵּדיּה
 

  :ִאיָכא ְּדָאְמֵרי
   – ָגדֹול ֲהָוה

ה ִפיֵרש ְלִמיָתה  כג, אדף  ה ִפיֵרש ְלַחִיים ,זֶּ   .ְוזֶּ
 

  :ְוִאיָכא ְּדָאְמֵרי
  – ָקָטן ֲהָוה

  .ְכַאָבא ָשאּול ּוְדָלא
 

  :ְּדַתְנָיא
ָרֵאל ְנָכָסיו" זו  ִיש ְ ת ו ִבְזב ְ ֵ מ  ר ש ֶ   ,ג ֵ

ֶהן ֲעָבִדים ים ,ְוָהיו  ב ָ ין ְקַטנ ִ ֵ דֹוִלים ב  ין ג ְ ֵ   – ב 
ֵני חֹוִרין   .ָקנו  ַעְצָמן ב ְ

או ל א ש ָ ב ָ   :אֹוֵמר אַׁ
דֹוִלים ֵני חֹוִרין – ג ְ   .ָקנו  ַעְצָמן ב ְ
ים ל  – ְקַטנ ִ ֶהןכ ָ ֶהן ָזָכה ב ָ ֲחִזיק ב ָ ַ  ."ַהמ 

 
  

 רש"י
 כוש כושי מארץ - הנדואה

 .הינדואה מתרגמינן
 ונוטה גוסס - עלמא ליה דתקיף
 .למות
 לעבדיה זוטרא מר - ליה אמר
 .דגר

 לקנותו - מסנאי לי שלוף
 שיהא תכווןמ היה בחזקה
 .אדונו כשימות בעבודתו

 העבד - היה גדול דאמרי איכא
 עצמו הוא יזכה שלא בו ונזהר
 לפני קדם לפיכך ההפקר מן

 פירש והגר בו וזכה המיתה
 לחיים פירש זוטרא ומר למיתה
 בלא העבד יהא שלא תחתיו
 .אחד רגע אדון

 - הוה קטן דאמרי ואיכא
 .זאת לכל הוצרך כ"ואעפ
 כל דאמר - לשאו כאבא ודלא

 לאחר' אפי זכה בהן המחזיק
 .בהן זכה זמן
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 כג, א .91
 
ֶכֶסף ְוק"   ,ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים]ֹוֶנה ֶאת ַעְצמֹו ב ְ

ָטר ַעל ְיֵדי ַעְצמוֹ    ,ו ִבש ְ
ְבֵרי  ִאירד ִ י מֵּ ב ִ   .["רַׁ

 
ף  סֶּ   ,יןִא  – ַעל ְיֵדי ֲאֵחִריםְבכֶּ

  .ֲאָבל ֹלא ַעל ְיֵדי ַעְצמוֹ 
 

  ?ְבַמאי ַעְסִקיָנן
 
ֹלא ִמַּדְעתוֹ ִאי   – ֵליָמא שֶּ

  :ֵמִאיר ְּדָאַמר ַרִביִמְכֵּדי ְשַמְעָנא ֵליּה לְ 
ֵיֵצא ִמַיד ַרבֹו ְלֵחירּות ד שֶּ בֶּ   .חֹוב הּוא ְלעֶּ

  :ְוָתִניָנא
ָפָניו" לֹא ב ְ   ,ָזִכין ְלָאָדם ש ֶ

ָפָניו א ב ְ   !"ְוֵאין ָחִבין לֹו ֶאל ָ
 

ָלא   ,אֶּ
  .ְפִשיָטא ִמַּדְעתוֹ 
  :ְוָהא ָקַמְשַמע ָלן
  ,יןִא  – ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים
  .ָלא – ַעל ְיֵדי ַעְצמוֹ 

 
ד ְבֹלא ַרבוֹ  :ַאְלָמא בֶּ   .ֵאין ִקְנָין ְלעֶּ

 
  :ֵאיָמא ֵסיָפא ,ִאי ָהִכי

ָטר ַעל ְיֵדי ַעְצמוֹ " ש ְ   ;"ב ִ
  ,יןִא  – ַעל ְיֵדי ַעְצמוֹ 

  .ָלא – ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים
  ?!ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים ַאַמאי ָלא ,ְוִאי ִמַּדְעתוֹ 

 
  :ְוִכי ֵתיָמא

  ?"ַעל ְיֵדי ַעְצמוֹ "ַמאי 
  ,ַעְצמוֹ  ַעל ְיֵדיַאף 
  :ָקא ַמְשַמע ָלןְוָהא 

ָחד   .ְּדִגיטֹו ְוָידֹו ָבִאים ְכאֶּ
  !ְוָהא ָלא ָתֵני ָהִכי

  :ְּדַתְנָיא
ָטר ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו ְולֹא ַעל ְיֵדי ֲאֵחִר " ש ְ   ,יםב ִ

י ֵמִאיר ְבֵרי ַרב ִ   !"ד ִ
 

  :ַאַבֵייָאַמר 
ֹלא ִמַּדְעתוֹ    .ְלעֹוָלם שֶּ

ף סֶּ   ,ְוַשאִני כֶּ
  .ַמְקֵני ֵליּה ַבַעל כֹוְרֵחיּה – הֹוִאיל ְוָקֵני ֵליּה ַבַעל כֹוְרֵחיּה

 
  !ְשָטר ַנִמי ,ִאי ָהִכי

 
  .ַהאי ְשָטָרא ְלחּוד ְוַהאי ְשָטָרא ְלחּוד

 
  ,ַנִמי ָהָכא

  !ַהאי ַכְסָפא ְלחּוד ְוַהאי ַכְסָפא ְלחּוד
 

 רש"י
 כסף לו נתן שאם - לא עצמו י"ע

 דמה פדוי אינו עצמו את לפדות
 .רבו קנה עבד שקנה
 עצמו קנה האי - עסקינן במאי

 .אחרים י"ע
 .עבד של - מדעתו שלא אילימא
 ק"בפ - מאיר לרבי ליה שמעינן
' כו שיוצא לעבד הוא חוב דגיטין

 מן פוסלו כהן עבד היה אםש
 אוסרו ישראל עבד ואי התרומה
 פריצא ליה דשכיחא בשפחה

 .ליה
 אין - 'כו לאדם חבין אין ותנינא
 שלא שלוחו ליעשות יכול אדם

 או חובה שהוא לדבר מדעתו
 דנפדה מתניתין תני והיכי הפסד
 .מדעתו שלא אחרים ידי על

 תאמר ואם - מדעתו אלא
 איצטריך הא פשיטא
 דאין לא עצמו י"דע עינןלאשמו
 .צד בשום רבו בלא לעבד קנין
 .גטי קבל לו שאמר - מדעתו ואי

 לא אמרינן ולא - כאחד באין
 מרשותו הגט את רבו הוציא
 .קבלה זו ואין
 .הכי בברייתא - תני לא והא
 לשון זה - 'כו לחוד שטרא האי
 .שחרור לשון וזה קניה
 כספא והאי לחוד כספא האי

 ניתן וזה לקניה ניתן זה - לחוד
 .לשחרור
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  .ִטיְבָעא ִמיָהא ַחד הּוא
 

  :ָאַמר ָרָבא
ף סֶּ   .ַקָבַלת ַרבֹו ָגְרָמה לוֹ  – כֶּ
 .ַקָבַלת ֲאֵחִרים ָגְרָמה לוֹ  – ְשָטר
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רש"י
 ואין - הוא חד מיהא טיבעא
 .ביניהם הפרש ניכר
 רבו שמקבל - רבו קבלת כסף
 מאליו להשתחרר לו גרמו הכסף
 אלא חבין הללו אחרים ואין
 נעשה אין והרב הרב קבלת
 עצמו לצורך אלא שלוחו
 חירות אבל מאליו ומקנהו
 לו גרמה אחרים קבלת השטר
 חבין אין לו הוא דחוב וכיון
 .מדעתו שלא לאדם
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 כג, א .92
 
ֶכֶסף ַעל ְיֵדי ַעְצמוֹ  :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים"   :"ב ְ
 
ף בְ  סֶּ   ?ָלא – ֲאֵחִרים ַעל ְיֵדי ,יןִא  – ַעְצמוֹ  ַעל ְיֵדיכֶּ

  ?ַאַמאי
ֹלא ִמַּדְעתוֹ    ,ְנִהי ַנִמי ְּדשֶּ

  :ִמְכֵּדי ְשַמְעָנא ְלהּו ְלַרָבָנן ְּדָאְמֵרי
ֵיֵצא ִמַתַחת ַיד ַרבֹו ְלֵחירּות   ,ְזכּות הּוא שֶּ

  :ְוָתִניָנא
ָפָניו " לֹא ב ְ ָפָניוָזִכין ְלָאָדם ש ֶ א ב ְ   !"ְוֵאין ָחִבין לֹו ֶאל ָ
 

  :ְוִכי ֵתיָמא
  ?"ַעל ְיֵדי ַעְצמוֹ "ַמאי 
  ,ַעְצמוֹ  ַעל ְיֵדיַאף 
ד ְבֹלא ַרבוֹ  ָקא ַמְשַמע ָלןו בֶּ   .ְּדֵיש ִקְנַין ְלעֶּ

  :ֵאיָמא ֵסיָפא ,ִאי ָהִכי
ָטר ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים ְולֹא ַעל ְיֵדי ַעְצמוֹ " ש ְ   ,"ב ִ

ָחדְוָהא ַק    !ְייָמא ָלן ְּדִגיטֹו ְוָידֹו ָבִאין ְכאֶּ
 

  :ְוִכי ֵתיָמא
  ?"ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים"ַמאי 
  ,ֲאֵחִרים ַעל ְיֵדיַאף 
  :ָקא ַמְשַמע ָלןְוָהא 

ֵיֵצא ִמַיד ַרבֹו ְלֵחירּות ד שֶּ בֶּ   .ִּדְזכּות הּוא ְלעֶּ
  :ְנָעְרִביְנהּו ְוִניְתִניְנהּו ,ִאי ָהִכי

ף' סֶּ   '!ֲאֵחִרים ֵבין ַעל ְיֵדי ַעְצמוֹ  ַעל ְיֵדיּוִבְשָטר ֵבין  ְבכֶּ
 

ָלא   ,אֶּ
ף סֶּ   ,ַעְצמוֹ  ַעל ְיֵדיֲאֵחִרים ֵבין  ַעל ְיֵדיֵבין  – ְבכֶּ
  ,ַעְצמוֹ  ַעל ְיֵדיֲאֵחִרים ְוֹלא  ַעל ְיֵדי – ִבְשָטר

ְלָעָזר הּואַרִבי ִשְמעֹון וְ  ן אֶּ  , בֶּ
  :ְּדַתְנָיא

י ש ִ " ב ִ ן ֶאְלָעָזררַׁ   :אֹוֵמר ְמעֹון ב ֶ
ָטר ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים ְולֹא ַעל ְיֵדי ַעְצמוֹ  ש ְ   ."ַאף ב ִ

  .ְוָשֹלש ַמְחלֹוקֹות ַבָּדָבר
 

  :ַרָבהֲאַמר 
ְלָעָזר ַרִביְּד  ַמאי ַטְעָמא ן אֶּ   ?ִשְמעֹון בֶּ

ה  "ָגַמר  ה  " "לָּׁ   :ֵמִאָשה "לָּׁ
יֹוִציא גֵ  לוֹ ָמה ִאָשה ַעד שֶּ ֵאיָנּה שֶּ   ,ט ִלְרשּות שֶּ

לוֹ  ֵאיָנּה שֶּ יֹוִציא ֵגט ִלְרשּות שֶּ ד ַנִמי ַעד שֶּ בֶּ   .ַאף עֶּ
 
 

 רש"י
 גיטין במסכת - 'כו להו שמענא

 :(.יא דף)
 .התנן כמו - תנינא

 מ"ע ליה יהבי כי - קנין דיש
 .בו רשות לרבו שאין
 מעשים והא כלומר - ל"קי והא
 גיטו את מקבל שהעבד יום בכל
 מי דמילתא עלה פליגי רבנן ואי

 .מ"כר ועבדינן רבנן שבקינן
 שלא' ואפי - ריםאח י"ע אף

 '.כו לעבד הוא דזכות מדעתו
 הך - היא אלעזר בן שמעון ורבי
 וידו גיטו ליה דלית דשטר סיפא
 .כאחד באין

 רבי - בדבר מחלוקות ושלש
 ידי על בכסף ליה אית מאיר
 ולא מדעתו שלא' ואפי אחרים

 בלא לעבד קנין דאין עצמו י"ע
 י"ע ולא עצמו י"ע ובשטר רבו

 הוא דחוב מדעתו שלא אחרים
 לו הוא דחוב פ"אע וכסף לו

 בן ש"ור לו גרמה רבו קבלת
 בין בכסף בין ליה אית אלעזר
 זכות דקסבר אחרים י"ע בשטר
 כסף דגבי עצמו י"ע ולא לו הוא
 בלא לעבד קנין אין ליה אית
 וידו גיטו ליה לית שטר וגבי רבו
 בשטר אף כדקתני כאחד באין
 בתרוייהו אלמא בכסף ש"וכ' כו

 ורבנן לא עצמו י"ע ליה אית
 י"ע בין בכסף להו אית' דמתני
 קנין דיש עצמו י"ע בין אחרים
 בשטר וכן לו הוא דזכות אחרים

 עצמו י"ע בין אחרים י"ע בין
 באין וידו גיטו לן ודקיימא
 והאי ליה עבדינן כרבנן כאחד
 משום ותנינהו ערבינהו דלא

 אבל היא אלעזר בן ש"ר דסיפא
 אף מ"לר רבנן ליה ק"ה רישא
 ש"וכ קנין דיש עצמו י"ע בכסף

 שטר ש"וכ לו דזכות אחרים י"ע
 שלש לפרש באנו ואם דזכות

 להו אית דרבנן ולומר מחלוקות
 י"ע בין עצמו י"ע בין בכסף
 ולא אחרים י"ע ובשטר אחרים

 אלעזר בן שמעון ורבי עצמו י"ע
 עצמו י"דע בכסף מאיר' כר סבר
 דאין בשטר וכרבנן קנין ואין לא
 הא כ"א כאחד באין וידו יטוג

 כאחד באין וידו גיטו ל"דקי
 עבדינן מאיר' וכר היא יחידאה

 אלא לפרושי ליכא הילכך ליה
 דמילתא דרישא כדפרישית
' לר אתאן וסיפא רבנן אמרוה
 .אלעזר בן שמעון

 דברים) דכתיב - שלו שאינה
 אקניה לא ואיהי בידה ונתן( כד

 .לגופה לבעל
 רבנןו רבו של - שלו שאינה
 מקבלת אשה מה הכי גמרי
 .גט מקבל עבד אף גיטה
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 ב-כג, א .93
 

 : ַרָבהָבֵעי 
ְלָעָזר ַרִבילְ   כג, ב דף ן אֶּ   ,ִשְמעֹון בֶּ

ד ְכַנֲעִני בֶּ ה ָשִליַח ְלַקֵבל ִגיטֹו ִמַיד ַרבוֹ  ,עֶּ ַיֲעׂשֶּ   ?ַמהּו שֶּ

ה  "ֵכיָון ְּדָגַמר  ה  " "לָּׁ   ,ְכִאָשה – ֵמִאָשה "לָּׁ
לֶּת ִגיָטּה ,ִאָשה :אֹו ִּדיְלָמא    – ְּדִאיִהי ָמֵצי ְמַקבֶּ

  ,ָשִליַח ַנִמי ָמֵצי ַמְשְוָיא
ד בֶּ   – ְּדִאיהּו ֹלא ְמַקֵבל ִגיֵטיּה ,עֶּ

  ?ָשִליַח ַנִמי ָלא ָמֵצי ַמְשֵוי
 

  :ָדר ַפְשָטאָבַתר ְּדַבְעָיא הָ 

ה  " ה  " "לָּׁ   .ְכִאָשה – ֵמִאָשה "לָּׁ
 

ָלא   ,ְואֶּ
עַ ָהא ַּדֲאַמר    :ַרב הּוָנא ְבֵריּה ְּדַרב ְיהוֹשֻׁ

  .ְשלּוֵחי ְּדַרֲחָמָנא ִניְנהּו ,ָהֵני ֹכֲהֵני'
  ,ְּדִאי ָסְלָקא ַּדְעָתְך ְשלּוֵחי ִּדיַדן ִניְנהּו

  ?!',א ָמִציָנן ָעְבִדיַנן ְוִאיְנהּו ָמֵצי ָעְבֵדיִמי ִאיָכא ִמיֵדי ַּדֲאַנן לָ 
  ?!ְוָלא

  !ְוָשִליַח ָמֵצי ַמְשֵוי ,ְּדִאיהּו ָלא ָמֵצי ְמַקֵבל ִגיֵטיּה ,ְוָהא ַעְבָּדא
 

  .ְוָלא ִהיא
  ,ִיְׂשָרֵאל ָלא ַשְייֵכי ְבתֹוַרת ָקְרָבנֹות ְכָלל

ד ַשָייְך ְבִגיִטין בֶּ   .עֶּ
  :אְּדַתְניָ 

ָבִרים"   ,ִנְרִאין ַהד ְ
ל ֲחֵבירוֹ  ֹו ש ֶ ל ֲחֵבירֹו ִמי ַד ַרב  ֹו ש ֶ יט  ל ג ִ ָהֶעֶבד ְמַקב ֵ   ,ש ֶ

וֹ  ל  ֹו ש ֶ  ."ֲאָבל לֹא ִמי ַד ַרב 
 
 
 
 
 
 
 

 רש"י
 דאמר - אלעזר בן שמעון' לר
 מהו עבד גיטו מקבל אינו עבד

 .גיטו לקבל שליח שיעשה
 שליח ועושה - דמי כאשה
 לקמן) לן דנפקא כאשה לקבלה

 מושלחה( מא דף/ קידושין/
 עושה שהאשה מלמד מביתו
 ידי על דקאמר והיינו שליח
 .אחרים

 אחרים י"וע - 'כו דילמא או
 על גיטו רבו לו שיזכה דקאמר

 שלא עושים הם או אחרים ידי
 .מדעתו

 ועושה - מאשה לה לה גמר
 .שליח

 הקרבת לענין - כהני הני
 .קרבנות
 ולא - נינהו דרחמנא שלוחי
 למודר מינה ונפקא דידן שלוחי
 מותר שהכהן מכהן הנאה

 מילתא והא קרבנותיו להקריב
 אין בפרק בנדרים לן איבעיא

 :(.לה דף) המודר בין
 רב יליף והיכי - 'כו עבד והא
 היתר טעמא מהאי הונא

 .הנאה למודר בהקרבה
 הן שיהיו - קרבנות בתורת
 .העבודה את עובדים

 מקבל אינו אם - בגיטין שייך
 הגט יצא דלא משום גיטו

 גט הוא מקבל רבו מרשות
 אלא רבו של עבדו שאינו לחברו
 הגט יצא האד אחר איש של

 .שלו שאינו לרשות
 היו אם - שלו רבו מיד לא אבל

 .אחד איש של שניהם
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 כד, א –כג, ב  .94
 
ל ֲאֵחִרים" ֶ ֶסף ִמש   ֶ ֵהא ַהכ  י ְ ֶ   :"ו ִבְלַבד ש 
 

  :ֵניָמא ְבָהא ָקִמיַפְלֵגי
ד ְבֹלא ַרבוֹ  :ָסַבר ֵמִאיר ַרִביְּד  בֶּ   ,ֵאין ִקְנָין ְלעֶּ

  ,ְוֵאין ִקְנָין ְלִאָשה ְבֹלא ַבְעָלּה
ד ְבֹלא ַרבוֹ  :ְוַרָבָנן ָסְבֵרי בֶּ   ,ֵיש ִקְנָין ְלעֶּ

  .ְוֵיש ִקְנָין ְלִאָשה ְבֹלא ַבְעָלּה
 

תֲאַמר ַרָבה ֲאַמר    :ַרב ֵששֶּ
ד ְבֹלא ַרבוֹ ְּדכּוֵלי ָעְלָמא ֵאין ִקְנָין  בֶּ   ,ְלעֶּ

  .ְוֵאין ִקְנָין ְלִאָשה ְבֹלא ַבְעָלּה
  ?ְוָהָכא ְבַמאי ַעְסִקיָנן
  :ַוֲאַמר ֵליּה ,ְּדַאְקֵני ֵליּה ַאֵחר ָמנֶּה

ֵאין ְלַרְבָך ְרשּות בוֹ    ;ַעל ְמָנת שֶּ
ד ְוָקֵני ַר  –' ָקֵני'ִכי ֲאַמר ֵליּה  :ֵמִאיר ָסַבר ַרִבי בֶּ   ,ֵביּהָקֵני עֶּ

  .ָלא ְכלּום ָקָאַמר ֵליּה –' ַעל ְמָנת'ְוִכי ֲאַמר ֵליּה 
  .ַאֲהֵני ֵליּה ְתָנֵאיּה –' ַעל ְמָנת'ֵכיָון ַּדֲאַמר ֵליּה  :ְוַרָבָנן ָסְבֵרי

 
ְלָעָזר ַרִביוְ    :ֲאַמר אֶּ

  ,ָכל ִכי ַהאי ַגְווָנא
ד  בֶּ   .ְוָקֵני ַרֵביּהְּדכּוֵלי ָעְלָמא ָלא ְפִליֵגי ְּדָקֵני עֶּ

  :ְוָהָכא ְבַמאי ַעְסִקיָנן
  :ַוֲאַמר ֵליּה ,ְכגֹון ְּדַאְקֵני ֵליּה ַאֵחר ָמנֶּה
ֵתֵצא בֹו ְלֵחירּות   .ַעל ְמָנת שֶּ

ד ְוָקֵני ַרֵביּה –' ָקֵני'ִכי ֲאַמר ֵליּה  :ָסַבר י ֵמִאירַרבִ  בֶּ   ,ָקֵני עֶּ
  .לּום ָקָאַמר ֵליּהָלא כְ  –' ַעל ְמָנת'ְוִכי ֲאַמר ֵליּה 
  ,ְלִדיֵדיּה ַנִמי ָהא ָלא ָקא ַמְקֵני ֵליּה :ְוַרָבָנן ָסְבֵרי

ָלא  ֵתֵצא בֹו ְלֵחירּות'ְּדָהא ָלא ֲאַמר ֵליּה אֶּ   '.ַעל ְמָנת שֶּ
 

  ,ְוָרֵמי ְּדַרִבי ֵמִאיר ַאְּדַרִבי ֵמִאיר
 !ְוָרֵמי ְּדַרָבָנן ַאְּדַרָבָנן

  
 : ְּדַתְנָיא

לֹא חֹוֶמש  " כד, אדף  ִני ב ְ ֵ ר ש  ֹוָדה ַמֲעש ֵ ה פ  ָ   .ֵאין ִאש  
ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון  ב ֶ י ש ִ ב ִ ו ם  רַׁ ִאיראֹוֵמר ִמש   י מֵּ ב ִ   :רַׁ

לֹא חֹוֶמש   ִני ב ְ ֵ ר ש  ֹוָדה ַמֲעש ֵ ה פ  ָ   ."ִאש  
 

  ?ֵהיִכי ָּדֵמי
 

  – ִאיֵליָמא ְבזּוֵזי ְּדַבַעל ּוַמֲעֵׂשר ְּדַבַעל
  !יּה ְּדַבַעל ָקא ָעְבָדהְשִליחּותֵ 

 
ָלא ְבזּוֵזי ִּדיָדּה ּוַמֲעֵׂשר ִּדיֵדיּה   – ְואֶּ

 
  !ְוֹלא ִאָשה ,ֲאַמר ַרְחָמָנא "ִאיש"
 

ָלא ָלאו   :ִכי ַהאי ַגְווָנא ,אֶּ
  :ְוָאַמר ָלּה ,ְּדַאְקֵני ָלּה ַאַחר ָמנֶּה

ת ַהַמֲעֵׂשר ַעל ְמָנת ִתְפִּדי בֹו אֶּ   .שֶּ
  !ָכא ְשַמְעָנא ְלהּוְוִאיפְ 
 

  :ַאַבֵייֲאַמר 
  .ֵאיפּוְך

 

 רש"י
 אחרים י"ע בכסף דאמר - מ"דר
 אם רבו בלא לעבד קנין אין סבר
 רבו בו זכה במתנה לו נתנו

 משל כסף דהוי ג"אע הילכך
 הוא שיקבלנו אפשר אי אחרים
 .לרבו ויתן

 נתנו אם - קנין יש סברי ורבנן
 אחרת ודעת הואיל תנהמ לו

 בלבו גמר לא זה ונותן מקנהו
 דעבד הויא הרב בו שיזכה

 .עצמו ידי על ביה ומיפריק
 בעלמא - ובעלה דאשה קנין

 עבד כי ואשה לן איצטריכא
 ידיה במעשה זכאי ובעלה הואיל

 דפליגי היכי וכי ובמציאתה
 למשמע איכא בעבד מתנה לענין
 .באשה ה"דה
 ליה ייהב אי - קנין אין ע"דכ

 .סתמא
 דמעיקרא - תנאה ליה אהני

 .אקניה דתנאה אדעתה
 דקנה דכיון - ליה אמר כלום לא
 .רבו קנה עבד

 שתתנהו - לחירות בו שתצא
 .בפדיונך לרבך

 - שני מעשר פודה אשה אין
 משדה שהוא שני במעשר ד"קס

 ליה וקרינן כבעלה שהיא בעלה
 .ואזיל לה וכדמפרש ממעשרו

 דלאו - חומש בלא פודה אשה
 חומש מוסיפין ואין הוא דידה
 והקדשות מעשרות פדיון על

 .בעלים אלא
 דמאן ט"ומ - עבדא שליחותיה

 .חומש בלא פודין דאמר
 .מלוג דנכסי - דידה בזוזי אלא

 .משדותיו - דידיה ומעשר
 - אשה ולא רחמנא אמר איש
 ולא רחמנא אמר ממעשרו איש
 דאשה בעלה ממעשר אשה
 .דמיא כאחר

 שתהיה - 'כו בו שתפדי מ"ע
 חומש בלא לפדות אחר כאיש
 קנה קני לה אמר כי סברי רבנן
 לאו מ"ע לה אמר וכי בעלה ליה
 נמי הוו זוזי הילכך הוא כלום
 איש עבדא ושליחותיה דבעל

 מאיר ורבי ביה קרינא ממעשרו
 לה אקני לא גופה לדידה סבר
 אחר כאיש שתהא להכי אלא

 .חומש בלא לפדות
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  :ֲאַמרָרָבא 
  ,ְלעֹוָלם ָלא ֵתיפּוְך

  .ְוָהָכא ְבַמֲעֵׂשר ַּדֲאָתא ִמֵבי ָנָשא ַעְסִקיָנן
  :ְּדָאַמר ,ְלַטְעֵמיּה ַרִבי ֵמִאירוְ 

ְקֵּדש הּוא   .ְוָלא ָקֵני ֵליּה ַבַעל ,ַמֲעַׂשר ָממֹון הֶּ
  :ְּדָאְמֵרי ,ָנן ְלַטְעַמְייהּוְוַרבָ 

ְדיֹוט הּוא   ,ְוָקֵני ֵליּה ַבַעל ,ָממֹון הֶּ
 .ִליחּוָתא ְּדַבַעל ָקָעְבָדאִהיְלָכְך ְש 

 
 
 
 

 רש"י
 אביה שמת - נשא מבי דאייתי
 עם וירשתה שני מעשר לו והיה
 לה הבאה וירושה נכסים שאר
 הן מלוג נכסי מכאן לאחר
 אוכל והוא קרקע בהן וילקח
 .פירות

 לקמן דאמר - לטעמיה מ"ור
 הוא גבוה ממון מעשר ב"בפ

 הוא גבוה משולחן ואכילתו
 נכסים כשאר אינו הילכך

 דתקון בתקנתא בעל למקנייה
 זכי לא הילכך ללבע פירות רבנן
 דבעל בזוזי ליה פרקה וכי ביה
 דחד דזוזי הוא ממעשרו לאו

 .דחד ומעשר
 ממון דאמרי לטעמייהו ורבנן

 עליה וחיילא - הוא הדיוט
 לבעל ופירות דרבנן תקנתא
 דבזוזי וכיון מלוג נכסי כשאר
 .חומש בעי פרקה דבעל
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 ב-כד, א .95
 

  :ָתָנא
ן ְוַעִין" ֵ ש    ,יֹוֵצא ב ְ

ֵאיָנן חֹוְזִרים י ֵאָבִרים ש ֶ   ."ְוָראש ֵ
 

ן ְוַעִיןִבְשָלָמא  ֵ   ,ְכִתיֵבי ש 
לָ    ?א ָראֵשי ֵאָבִרים ְמָנָלןאֶּ
 

ן ְוַעִיןּדּוְמָיא ְּד  ֵ   :ש 
ְבָגלּוי ְוֵאיָנן חֹוְזִרין   ,ַמה ֵשן ְוַעִין מּוִמין שֶּ

ְבָגלּוי ְוֵאיָנן חֹוְזִרין   .ַאף ָכל מּוִמין שֶּ
 

  :ְוֵאיָמא
ָחד   ,נֶּיֱהוּו ֵשן ְוַעִין ִכְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכאֶּ

ָחד ֵאין ְמַלְמִדיןְוָכל ְש    !ֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכאֶּ
 

  :ְצִריָכא
   – ְּדִאי ָכַתב ַרְחָמָנא ֵשן

  .ֵשן ְּדָחָלב ֲאִפילּו :ֲהָוה ֲאִמיָנא  כד, בדף 
  .ָכַתב ַרְחָמָנא ַעִין

   – ְוִאי ָכַתב ַרְחָמָנא ַעִין
ִנְבָרא ִעמוֹ  :ֲהָוה ֲאִמיָנא ִנְבָרא ִעמוַא ,ָמה ַעִין שֶּ  , ֹ ף ָכל שֶּ
  .ֲאָבל ֵשן ָלא

  .ְצִריָכא
 

  :ְוֵאיָמא

ה" כ ֶּ י יַּ   ,ְכָלל – "כ ִּ

ן" יִּ ן ְועַּ   ,ְפָרט – "ׁשֵ
ִבְפָרט – ְכָלל ּוְפָרט ָלא ַמה שֶּ   :ֵאין ִבְכָלל אֶּ
  !ָלא – ִמיֵדי ַאֲחִריָנא ,יןִא  – ֵשן ְוַעִין

 

ו  " נ  חֶּ ל ְ י ְיׁשַּ ְפׁשִּ חָּׁ   .ָחַזר ְוָכַלל כא( )שמות "לַּ
ָלא ְכֵעין ַהְפָרט   :ְכָלל ּוְפָרט ּוְכָלל ִאי ַאָתה ָּדן אֶּ

ְבָגלּוי ְוֵאיָנן חֹוְזִרים – ָמה ַהְפָרט ְמפֹוָרש   ,מּום שֶּ
ְבָגלּוי ְוֵאיָנן חֹוְזִרין – ַאף ָכל   .מּוִמין שֶּ

 
  – ִאי ָמה ַהְפָרט ְמפֹוָרש

ְבָגלּוי   .ְוֵאינֹו חֹוֵזר ,ּוָבֵטל ִמְמַלאְכתוֹ  ,מּוִמין שֶּ
ְבָגלּוי – ַאף ָכל   ?ּוָבֵטל ִמְמַלאְכתוֹ  ,ְוֵאינֹו חֹוֵזר ,מּוִמין שֶּ

  :ַאָלָמה ַתְנָיא
ֹו ֶעֶצם" ל ב  ְזָקנֹו ְוִדיְלד ֵ ַלש  ב ִ ָ ֶהם ְלֵחירו ת – ת    !"ֶעֶבד יֹוֵצא ב ָ
 

ו  " נ  חֶּ ל ְ י ְיׁשַּ ְפׁשִּ חָּׁ   .הּואִריבּוָיא  "לַּ
 

  ,ְוִאי ִריבּוָיא הּוא
 !ִהָכהּו ַעל ָידֹו ְוָצְמָתה ְוסֹוָפּה ַלֲחֹזור ַנִמי ֲאִפילּו

  :ַאָלָמה ַתְנָיא
הו  ַעל ָידֹו ְוָצְמָתה ְוסֹוָפה  ַלֲחזֹור" ה  ְלֵחירו ת – ִהכ ָ   !"ֵאין ֶעֶבד יֹוֵצא ב ָ
 

  ,ִאם ֵכן
ן ְוַעִין ֵ   ?!ַמאי ַאֲהֵני ֵליּה ש 

 רש"י
' אמתני - ועין בשן יוצא תנא
 .קאי

 ושנויים הם ד"כ - אברים ראשי
( ז משנה ו פרק) נגעים אצל

 בשמעתין לקמן להו ומייתי
 (.כה דף/ )קידושין/

 ועין כשן נטלן אם - חוזרין שאין
 .מצינו במה וגמר

 אחד כתיב מדלא - מלמדין אין
 .מיניה כולהו ונגמור
 מחבריה חד גמר דלא - צריכי
 .נינהו כאחד באין לא הילכך

 דעתיד בה שינק שן - דחלב שן
 .קטן בעבד כגון ליפהלהח

 לו ריבה - ישלחנו לחפשי
 הוא חפשי כתיב מדלא שלוחים

 .חפשי יצא או
 נסמת העין - ממלאכתו בטל

 .מללעוס והשן מראות
 השמיטו - עצם בו ודילדל
 .בבשר ומחובר ממקומו

 עצם אם - לחירות בו יוצא
 ליבש וסופו הוא חוזר שאינו
 ביטול דליכא ג"ואע וליפול
 לאו דזקן עצם דהא מלאכה
 הוא דבגלוי כיון עביד הוי מידי
 כעשרים הוא הרי חוזר ואינו

 .אברים ראשי וארבעה
 כלל לשון אינו - הוא ריבויא
 אלא ופרט בכלל נידון להיות
 .הכל וריבה וריבה ומיעט בריבה

 .יבשה - וצמתה
 מיעוט מידי ממעט דלא - כ"א

 .מיעט למאי ועין דשן
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 , בכד .96
 

ָנן נו  ַרב ָ ָ   :ת 
ֶהם ְלֵחירו ת ם ֶעֶבד יֹוֵצא ב ָ כו ל ָ   ,ב ְ

ְחרו ר ט ש ִ ְבֵרי  ,ְוָצִריְך ג ֵ ְמעֹוןד ִ י ש ִ ב ִ   .רַׁ
ִאיר י מֵּ ב ִ   .ֵאינֹו ָצִריךְ  :אֹוֵמר רַׁ

י ֱאִליֶעֶזר ב ִ   .ָצִריךְ  :אֹוֵמר רַׁ
ְרפֹון י טַׁ ב ִ   .ֵאינֹו ָצִריךְ  :אֹוֵמר רַׁ
י ֲעִקיָבא ב ִ   .ָצִריךְ  :ֵמראוֹ  רַׁ

ְכִריִעים ִלְפֵני ֲחָכִמים אֹוְמִרים ַ   :ַהמ 
ְבֵרי  י ַטְרפֹוןִנְרִאין ד ִ ן ְוַעִין ַרב ִ ֵ ש  ָתה לוֹ  ,ב ְ ֹוָרה ִזכ ְ ַהת    ,ש ֶ

ָאר ֵאָבִרים ש ְ י ֲעִקיָבא ב ִ   .הֹוִאיל ו ְקַנס ֲחָכִמים הו א ,ְוִדְבֵרי ַרב ִ
 

  ?!ְקָנס הּוא
  !ְקָרֵאי ָקא ָּדְרִשיַנן

 
ָלא   ,אֶּ

  .הֹוִאיל ּוִמְדַרש ֲחָכִמים הּוא
 

  ?ַרִבי ִשְמעֹוןְּד  ַמאי ַטְעָמא
 

ו חַּ "ָיִליף  יל  ו חַּ " "ׁשִּ יל    :ֵמִאָשה "ׁשִּ
ד ַנִמי ִבְשָטר ,ָמה ִאָשה ִבְשָטר בֶּ   .ַאף עֶּ

 
   ?ַרִבי ֵמִאירוְ 
 

י"ִאי ָכַתב  ְפׁשִּ   .ִכְדָקָאְמַרְת  ,ְלַבסֹוף "חָּׁ

ו  "ְּדָכַתב  ,ָתאַהְש  נ  חֶּ ל ְ י ְיׁשַּ ְפׁשִּ חָּׁ   .ֲהָוה ֵליּה ָחְפִשי ֵמִעיָקָרא – "לַּ
 
 
 
 
 
 

 רש"י
 .יקא אברים אראשי - בכולן
 בבת להתירו - שחרור גט וצריך
 .חורין

 דכתיב - לו זכתה שהתורה
 .בהדיא

 לבסוף חפשי כתב אי
 אלא חיפושו דלאו - כדקאמרת
 .בשילוח
 ישלחנו לחפשי דכתיב השתא

 וכי - מעיקרא חפשי ליה הוה
 ראשי לשאר ישלחנו אתא

 .אתא אברים
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 כד, ב .97
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ָאה   הו  ַעל ֵעינֹו ְוִסמ ְ ה   ,ִהכ ָ   – ַעל ָאְזנֹו ְוֵחְרש ָ
ֶהן ְלֵחירו ת   .ֶעֶבד יֹוֵצא ב ָ

ֶנֶגד ָאְזנֹו וְ  ,ֶנֶגד ֵעינֹו ְוֵאינֹו רֹוֶאה ֹוֵמעַ כ ְ   – ֵאינֹו ש 
ֶהן ְלֵחירו ת   .ֵאין ֶעֶבד יֹוֵצא ב ָ

 
ןֲאַמר  מֶּ   :ַרב ַאִשילְ  ַרב שֶּ

  ?ְלֵמיְמָרא ְּדָקָלא ָלאו ְכלּום הּוא
ְזֵקאלי ְוָהָתנִ    :ָרִמי ַבר ְיחֶּ

ִלי ְזכו ִכית" ֹו ָלֲאִויר כ ְ יט ֹראש  הֹוש ִ ְרְנגֹול ש ֶ ַ ָברוֹ  ,ת  ֹו ו ש ְ   – ְוָתַקע ב 
ל ֵ  ֵלםְמש ַ  !"ם ֶנֶזק ש ָ

  
  :ַרב יוֵֹסףַוֲאַמר 
  :ֵבי ַרבָאְמֵרי 

ָצַנף ָנַער ,סּוס שֶּ   – ְוָשְברּו ֵכִלים ְבתֹוְך ַהַבִית ,ַוֲחמֹור שֶּ
ק   !ְמַשְלִמים ֲחִצי נֶּזֶּ

 
  :ֲאַמר ֵליּה
  .ְּדֵכיָון ְּדַבר ַּדַעת הּוא ִאיהּו ִמיְבִעית ַנְפֵשיּה ,ַשאִני ָאָדם

 
  :ְדַתְנָיאכִ 
ְבִעית ֶאת ֲחֵבירוֹ " ַ ַמִים – ַהמ  ִדיֵני ש ָ יֵני ָאָדם ְוַחי ָיב ב ְ טו ר ִמד ִ ָ   ,פ 

יַצד ֵ   ?כ 
וֹ  ָאְזנֹו ְוֵחְרש  ַקע ב ְ ָ טו ר – ת  ָ   .פ 

וֹ  ,ַאֲחָזהו   ָאְזנֹו ְוֵחְרש    ."ַחי ָיב – ְוָתַקע ב ְ
 
 
 
 
 
 

 רש"י
 בכותל שהכה - עינו כנגד

 או רואה ואינו בקול והבעיתו
 .נתחרש
 .בקול - ושברו
 כסומכוס - שלם נזק משלם

 בהמה דאמר ק"בב לה מוקמינן
 נזק משלם בצרורות שהזיקה

 .שלם
 .בקולם - הכלים את ושברו

 לרבנן צרורות כדין - נזק חצי
 ק"בב דסומכוס עליה דפליגי
 נזק חצי אלא משלם אינו ואמרי
 .צרורות

 האי - הוא דעת דבר אדם שאני
 קא מדעתיה תמיבעי וכי ניזק

 קול פחד אל לבו שנותן מיבעית
 .פתאום הבא
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 כד, ב .98
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
הו  ַעל ֵעינֹו וְ  ֹו ְוָנְדָדה ,ָכֲהָתהִהכ ָ ינ    ;ַעל ש ִ

יו ֶהן ַעְכש ָ ש  ב ָ ֵ מ  ַ ת  ֶהן ְלֵחירו ת – ִאם ָיכֹול ְלִהש ְ   .ֵאין ֶעֶבד יֹוֵצא ב ָ
ֶהן ְלֵחירו ת – ְוִאם ָלאו   .ֶעֶבד יֹוֵצא ב ָ

 
  :ַתְנָיא ִאיָדְך

ָאה  " הו ָיה ְוִסמ ְ ָהְיָתה ֵעינֹו כ ְ ֹו ְנדו ָדה ְוִהפ ִ  ,ֲהֵרי ש ֶ ינ    ;יָלה  ש ִ
ָבר ֶהן כ ְ ש  ב ָ ֵ מ  ַ ת  ֶהן ְלֵחירו ת – ִאם ָיכֹול ְלִהש ְ   .ֶעֶבד יֹוֵצא ב ָ

ֶהן ְלֵחירו ת – ְוִאם ָלאו   ."ֵאין ֶעֶבד יֹוֵצא ב ָ
 

  :ּוְצִריָכא
  – ְּדִאי ַאְשמּוִעיָנן ַהְך ַקַמְייָתא

  .ִחיָשאְוַהְשָתא ְנהֹוָרא כְ  ,ִמשּום ְּדֵמִעיָקָרא ְנהֹוָרא ָבְרָיא
  .ֵאיָמא ָלא ,ְּדֵמִעיָקָרא ַנִמי ְנהֹוָרא ְכִחיָשא ,ֲאָבל ָהָכא

  – ְוִאי ַאְשמּוִעיָנן ָהא
  .ֲאָבל ָהָתם ְּדָלא ַסְמָיא ְלַגְמֵרי ֵאיָמא ָלא ,ִמשּום ְּדַסְמָיא ְלַגְמֵרי

  .ְצִריָכא
 
 
 

 רש"י
 לגמרי נסמית ולא - וכהתה
 .במקצת שרואה

 במראה - להשתמש יכול אם
 .זה

 לחירות יצא תרתי הני - וצריכי
 יכול דאין דהיכא לאשמועינן
 סמאה דלא ג"אע להשתמש

 והיכא השחתה הויא לגמרי
 דכהויה ג"אע לגמרי דסמאה
 יכול והיה הואיל מעיקרא הויא

 בדוחק למראיתה להשתמש
 .השחתה הויא

 שאין - כחישא נהורא והשתא
 .להשתמש יכול

 - כחישא נהורא נמי דמעיקרא
 אימא בו להשתמש דיכול ג"ואע
 .הוא עין לאו
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 כד, ב .99
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ֹו רֹופֵ  ָהָיה ַרב    ,אֲהֵרי ש ֶ

ָאה   – ְוָאַמר לֹו ִלְכחֹול לֹו ֵעינוֹ    ,ְוִסמ ְ
וֹ  ינ  ֹור לֹו ש ִ יָלה   – ַלְחת  ִ   ;ְוִהפ 
ָאדֹון יֵחק ב ָ   .ְוָיָצא ְלֵחירו ת ,ש ִ

ל ְמִליאֵּ ן ג ַׁ ֶ ְמעֹון ב  ן ש ִ ב ָ   :אֹוֵמר רַׁ

ה  " ֲחתָּׁ ֲחָתה   – )שמות כא( "ְוׁשִּ ין ְלש ַ ו ֵ ַ ְתכ  י ִ ֶ   .ַעד ש 
 

  ,ְוַרָבָנן

ה  וְ "ַהאי  ֲחתָּׁ   ?ַמאי ָעְבֵדי ֵליּה "ׁשִּ
 

  :ְלִכְדַתְנָיא ,ִמיָבֵעי ְלהּו
י ֱאִליֶעֶזר" ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ֵמֶעיהָ  ב ְ ר ש ֶ א עו ב ָ ֵ ְפָחתֹו ְוִסימ  יט ָידֹו ִלְמֵעי ש ִ הֹוש ִ טו ר – ֲהֵרי ש ֶ ָ   ".פ 
  ?ַמאי ַטְעָמא

ֲאַמר ְקָרא ה  " :ד ַ ֲחתָּׁ ֲחתָ  – "ְוׁשִּ ין ְלש ַ ַכו ֵ י ְ ֶ   ."ה  ַעד ש 
 

  ?ְוִאיָדְך
 

ה  ְוִשֵחת "ִמ  ֲחתָּׁ   .ָנְפָקא "ׁשִּ
 

  ?ְוִאיָדְך
 

ה  ִשֵחת " ֲחתָּׁ   .ָלא ָּדִריש "ׁשִּ
 

תָאַמר    :ַרב ֵששֶּ
ָהְיָתה ֵעינֹו ְסמּוָיה ְוִחְטָטּה ן ְלֵחירּות – ֲהֵרי שֶּ ד יֹוֵצא ָבהֶּ בֶּ   .עֶּ

 
  ?ַמאי ַטְעָמא

 
ר הּוא  .ְמחּוַסר ֵאבֶּ

  
  :ָנאְוַתָנא תּו

ְבֵהָמה" ו ת ְוַזְכרו ת ב ִ מ  ַ עֹופֹות ,ת  ו ת ְוַזְכרו ת ב ְ מ  ַ   .ְוֵאין ת 
ה  ִנְקְטָעה ַרְגָלה  ֶנְחְטָטה ֵעיָנה   ָ פ  ה ג ַ   ?ָיכֹול ָיְבש ָ

ְלמו ד לֹוַמר ַ עֹוף" :ת  ן הָּׁ ל ָהעֹוף – "מִּ   ".ְולֹא כ ָ
 
 
 
 

 רש"י
 ולגרר לנקרה - שינו לו לחתור
 .מושבה סביב

 למעי ידו הושיט לכדתניא
 פטור עוברה להוציא - שפחה
 כחול אבל כלל לעין ויןנתכ דלא
 שלא ג"אע לעין דנתכוין עיני לי

 .חייב לשחתה נתכוין
 א"דר הא לן נפקא - מושחת
 לשחת נתכוין שלא לזה פרט
 בה בעסוק משמע ושחתה כלל

 מתכוין ה"ואפ מדבר הכתוב
 .בעינן לשחתה
 .לחוץ הוציאה - וחטטה

 תנא מצינו כלומר - תונא ותנא
 .בזאת המסייענו שלנו
 האי - בעופות וזכרות ותתמ ואין
( כלל) בכל הנאמר דריש קרא

 איש איש( כב ויקרא) הקרבנות
 קרבנו יקריב אשר ישראל מבית
 תמים לרצונכם' וגו נדריהם לכל
 ובעזים בכשבים בבקר זכר

 תמים זכר לרצונכם כתיב מדלא
 מקפיד שאין לימדך ולישתוק

 .אלו על אלא וזכרות תמות על
 גב על אף אלמא - עינה נחטטה
 חטטה כי מעיקרא דסמויה
 .מומא ליה משוי
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 כה, א –כד, ב  .111
 

  :ַרב ָאַמר ַרִבי ִחָייא ַבר ַאִשי ָאַמר
ת ַוֲחָתָכּה^ ָהְיָתה לוֹ   דף כה, א רֶּ   – ְיתֶּ

ן ְלֵחירּות ד יֹוֵצא ָבהֶּ בֶּ   .עֶּ
 

  :ַרב הּוָנאָאַמר 
ת ַעל ַגב ַהָיד:ְוהּוא  רֶּ ִנְספֶּ   שֶּ

 
 
 
 
 

 רש"י
 .יתירה אצבע - יתרת

 שהיתה - היד גב על שנספרת
 .אצבעות שאר בשורת

 

 



ת ִקיּדּוִשין כֶּ ק א'  ַמסֶּ רֶּ     101 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –פֶּ
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 ב-כה, א .111
 

  .ִחְסָּדא ַרבָלא ָאתּו ְלִפיְרֵקיּה ְּד  ָסֵבי ִּדְנזּוְנָיא
  .ַצְנִעיְנהּוִזיל  :ַרב ַהְמנּוָנאֲאַמר ֵליּה לְ 

  ?ַמאי ַטְעָמא ָלא ָאתּו ַרָבָנן ְלִפיְרָקא :ֲאַמר ְלהּו ,ָאַזל
  .ְּדָבֵעיַנן ִמיֵניּה ִמיְלָתא ְוָלא ָפַשט ָלן ?ַאַמאי ֵניֵתי :ָאְמרּו ֵליּה
  ?!ִמי ְבֵעיתּו ִמיַנאי ִמיֵדי ְוָלא ְפִשיְטָנא ְלכּו :ֲאַמר ְלהּו
בֶּ  :ָבעּו ִמיֵניּה ֵסְרסֹו ַרבֹו ַבֵבִצים ַמהּועֶּ   ?ד שֶּ

ְבָגלּוי ָּדֵמי   ?אֹו ָלא ,ְכמּום שֶּ
  .ָלא ֲהָוה ְבָיֵדיּה

  ?ַמה ְשָמְך :ָאְמרּו לוֹ 
  .ַהְמנּוָנא :ֲאַמר ְלהּו
ָלא ַקְרנּוָנא :ָאְמרּו ֵליּה   .ָלאו ַהְמנּוָנא אֶּ

  .ָאָתא ְלַקֵמיּה ְּדַרב ִחְסָּדא
  .ַמְתִניָתא ָבעּו ִמיָנְך :ֲאַמר ֵליּה

  :ִּדְתַנן
ָאָדם" ב ְ י ֵאָבִרים ש ֶ ָעה ָראש ֵ ִרים ְוַאְרב ָ   ,ֶעש ְ

ו ם ִמְחָיה ִאין ִמש   מ ְ ַ ם ֵאין ִמט  ו ל ָ ו  ֵהם .כ    :ְוֵאל 
עֹות ָיַדִים ְוַרְגַלִים י ֶאְצב ָ י ָאְזַנִים ,ָראש ֵ   ,ְוָראש ֵ

ִוי ָיה ,ְוֹראש  ַהחֹוֶטם   ,ְוֹראש  ַהג ְ
ה ָ ִאש   ב ָ ים ש ֶ ד ִ י ד ַ   .ְוָראש ֵ

י ְיהו ָדה ב ִ ִאיש   :אֹוֵמר רַׁ ב ָ   ."ַאף ש ֶ
 

  :ְוָתֵני ָעָלה
ֶהם ְלֵחירו ת" ם ֶעֶבד יֹוֵצא ב ָ כו ל ָ   .ב ְ

י ב ִ ירו ס :אֹוֵמר רַׁ ֵ   .ַאף ַהס 
ז ַׁאי ן עַׁ ֹון :אֹוֵמר ב ֶ ש    ."ַאף ַהל ָ

 
  :ֲאַמר ָמר

ירו ס" ֵ י אֹוֵמר ַאף ַהס    ."ַרב ִ
 

  ?ֵסירּוס ְּדַמאי
 

  !ַהְיינּו ְגִוָייה – ִאיֵליָמא ֵסירּוס ְּדִגיד
 

ָלא ָלאו   .ֵסירּוס ְּדֵביִצים ,אֶּ
 
י אֹוֵמר" ירו ס :ַרב ִ ֵ   ."ַאף ַהס 
 

  ?!ָלשֹון ֹלא ,ְוַרִבי
  :ּוְרִמיְנהּו

ָהָיה ַמז ֶה" יו ,ֲהֵרי ִמי ש ֶ ִ ָאה ַעל פ  ָזה ַהז ָ   ;ְוִנת ְ
י אֹומֵ    ,ִהיז ָה :רַרב ִ

  "לֹא ִהיז ָה :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים
  ?!ַעל ְלשֹונוֹ  ,ַמאי ָלאו

 
  ,ֹלא

  .ַעל ְׂשָפָתיו
 

  !ַעל ְׂשָפָתיו ְפִשיָטא
 

  .ִזיְמָנא ְּדָחִלים ִׂשְפֵתיּה :ַמהּו ְּדֵתיָמא
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 רש"י
 .מקום שם - דנזוניא סבי
 אליהם אמור - צנעינהו זיל

 לשון וזה בבית ולישב להסגר
 כדאמר חכם לתלמיד נדוי

 לו לאמר( יז דף) קטן במועד
 .בביתך ושב הסגר כבוד דרך

 שהרי - דמי שבגלוי כמומין
 או מבחוץ וניכרים בכיס תלויין
 .הכיס בתוך וטמונין הואיל לא

 ולא אתה קרנות יושב - קרנונא
 .תורה בעל

 גרסינן - מינך בעו מתניתא
 דמתניתין עלה דתני דמברייתא

 .לה יליף הסירוס אף אומר רבי
 שם - מחיה משום מטמאין אין
 ויקרא) כדכתיב הנגעים מן אחד
 וכתיב בשאת חי בשר ומחית( יג
 הכהן עיני מראה לכל( שם) בה

 פרט כאחת נראית כולה שתהא
 המשופע במקום שהיא למחיה
 לראות יכול שאין צד לכל ויורד
 .כאחת ורגליו הנגע ראש

 .האוזן שפת - אזנים וראשי
 .גיד - גוייה ראש

 אבל - שבאשה דדים וראשי
 ואין כך כל בולטין אינן שבאיש

 .שיפוע הז
 לו קצצו אם דכולן - לחירות

 ואינו הוא שבגלוי מום רבו
 .חוזר
 מוסיף - הסירוס אף אומר רבי
 לא ועין ושן עבד לענין אלו על

 למנות לרבי ליה איצטריך
 וזיל כתיב דבהדיא בתוספתא

 פליג לא ק"ות הוא רב בי קרי
 .בהא

 ליראות שדרכו - הלשון אף
 שבגלוי ומום מדבר כשהוא
 .הוא
 מסיק חסדא רב - 'כו מר ראמ

 בעיא למיפשט למילתיה ואזיל
 .דסבי
 לענין דאימני - גוייה היינו
 עבד ק"ת אמר ובכולהו נגעים
 .לחירות יוצא
 דסבי בעיא מ"ש - דביצים ואלא

 .היא ורבי דרבנן פלוגתא
 ולרבי - לא לשון ולרבי ג"ה

 .בתמיה גלוי מום הוי לא לשון
 .טמא של - פיו על

 דהזאה ג"דאע - ההיז אומר רבי
 .כדלקמיה בעינן הגלוי על

 עד בחזקה פיו סוגר - דחלים
 ולא מאד נדבקות ששפתיו
 ופעמים הואיל כגלוי נשוינהו

, ל"קמ חלומו י"ע טמונות הם
 יפה מדביק שהוא דבר חלים
 גבי כדאמרינן ז"בלע ר"שולדו
 והרוטב בהעור עור תפירות

 עור שאני:( קכג דף חולין)
 .דחלים
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ֹונוֹ " :ְוָהַתְנָיא   "!ַעל ְלש 

 
  ,ְועֹוד
  :ַתְנָיא

ֹוןְוש ֶ " ש  ל רֹוב ַהל ָ ַ יט    .נ ִ
י אֹוֵמר ֹונוֹ  :ַרב ִ ְלש  ב ִ ר ש ֶ ַדב ֵ   !"רֹוב ַהמ ְ

 
ָלא   ,אֶּ

  .ְוָלא ִמיָבְעָיא ָלשֹון ,ֵסירּוס :ַרִבי אֹוֵמר
ן ַעַזאי ָאַמר   .ֲאָבל ֵסירּוס ָלא .ָלשֹון :בֶּ

  .ַאַקַמְייָתא ?ּוַמאי ַאף
 

  ,ִאי ָהִכי
ן ַעזַ    ?!אי ְבֵריָשאַנְקְּדָמּה ְּדבֶּ

 
  ,ַתָנא ַשְמָעּה ִלְדַרִבי ְוַקְבָעּה
ן ַעַזאי ְוָתֵני   ,ְוַשְמָעּה ִלְדבֶּ
  .ּוִמְשָנה ֹלא ָזָזה ִמְמקֹוָמּה

 
  :עּוָלאָאַמר 

  ,ַהֹכל מֹוִדים ַבָלשֹון
ץ  – ְלִעְנַין טּוְמָאה רֶּ ל ַהשֶּ   .ְּדָגלּוי הּוא ֵאצֶּ

 
  ?ַמאי ַטְעָמא

וֹ ֲאׁשֶּ " ע ב  ג ַּ   ,ֲאַמר ַרְחָמָנא )ויקרא טו( "ר יִּ
  .ְוַהאי ַנִמי ַבר ְנִגיָעה הּוא

 
  .ְכָטמּון ָּדֵמי – ְלִעְנַין ְטִביָלה

 
  ?ַמאי ַטְעָמא

ם" יִּ ַּ מ  ַּ רֹו ב  ש ָּׁ ץ ב ְ חַּ   ,ֲאַמר ַרְחָמָנא)ויקרא טו(   "ְורָּׁ
  .ַאף ָכל ֵמַאְבָרִאי ,ַמה ְבָׂשרֹו ֵמַאְבָרִאי

 
ְחלְ  ָלא ְלִעְנַין ַהָזָאהֹלא נֶּ   ;קּו אֶּ

  ,ַרִבי ְמַדֵמי ָלּה ְלטּוְמָאה
  .ְוַרָבָנן ְמַדמּו ָלּה ִלְטִביָלה

 
  :ְוַתְרַוְייהּו ְבַהאי ְקָרא ָקִמיַפְלֵגי

ֵמא" ָּׁ ט  ל הַּ הֹור עַּ ָּׁ ט  ה הַּ ז ָּׁ    .)במדבר יט( ְוגֹו' "ְוהִּ
  :ַרִבי ָסַבר

" ַּ ֵמא ב  ָּׁ ט  ל הַּ הֹור עַּ ָּׁ ט  ה הַּ ז ָּׁ אוֹ ְוהִּ ט ְ י ְוחִּ יעִּ בִּ ְ ׁש  י ֹום הַּ י ו בַּ יׁשִּ לִּ ְ ׁש    ."י ֹום הַּ
  :ַרָבָנן ָסְבֵרי

ם" יִּ מַּ ץ ב ְ חַּ יו ְורָּׁ דָּׁ גָּׁ ס ב ְ ֶּ ב  י ְוכִּ יעִּ בִּ ְ ׁש  י ֹום הַּ ַּ אֹו ב  ט ְ  ."ְוחִּ
  

  ?!ְנַדְמָייּה ְלטּוְמָאה ,ְוַרָבָנן ַנִמי
 

  .ָטֳהָרה ִמָטֳהָרה ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלף
 

  ?ָייּה ִלְטִביָלהְנַדְמ  ,ְוַרִבי
 

יו" דָּׁ גָּׁ ס ב ְ ֶּ ב    .ִהְפִסיק ָהִעְנָין "ְוכִּ
 

  ?!ְוָסַבר ַרִבי ְלִעְנַין ְטִביָלה ְכָטמּון ָּדֵמי

 רש"י
 מומי לענין - הלשון רוב ניטלש

 .בבכורות שנו בכור
 פרישת ממקום - המדבר רוב

 ג"אע מדבר קרי ולמעלה דיבוקו
 קרי שייכא לא בבהמה דדיבור
 המדבר והוא הואיל מדבר ליה

 .האדם בלשון
 פ"אע - סירוס אומר רבי אלא
 .לעולם בכיס טמונין שהן
 נגלה שהוא - לשון מיבעיא ולא

 .לפרקים
 .עזאי בן דקאמר - אף ומאי

 אעשרים קאי - אקמייתא
 נגעים אצל המנויין וארבעה
 בהן יוצא עבד ק"ת דקאמר
 לענין עזאי בן מוסיף לחירות

 .הלשון אף עבד
 גרסינן והכי גרסינן לא אלא
 - 'כו וקבעה לדרבי שמעה תנא
 והדר הראשונות אצל קבעה
 מוסיף שהיה עזאי לדבן שמעה
 ונמצא הראשונות על לבדו לשון
 וקבעה בסירוס רבי על חלוק
 עזאי בן שאמרה כמו אף בלשון
 ק"ת בין לקובעה לתנא לו והיה
 תוספת למיתני והדר לרבי
 שמאחר אלא עלה סירוס

 ק"ת אצל רבי של שנקבעה
 התלמידים בפי שגורה והיתה

 ממקומו רבי של זזה לא כך
 לפי אחריה עזאי בן של וסידרו

 קשה בפה השגורה שהגירסא
 בלשון ולגורסה ורולחז לשנותה
 .אחר

 בית מגע ל"דקי - טומאה לענין
 לן ונפקא מטמא אינו הסתרים
 אשר מוכל( מג דף) נדה במסכת

 טהור שטף הא' וגו הזב בו יגע
 כל אלא בעי טבילה הא בתמיה
 שהוא בדבר הזב בו יגע אשר
 עדיין שטף לא והזב כידיו גלוי
 מזובו טבל שלא במים גופו כל

 .בגדיו וכבס
 האי - רחמנא אמר בו עיג אשר
 .הוא במים שטף לא דוידיו קרא

 בגלוי הוא כידיו - נגיעה בר
 בו ונוגעין לשונו מוציא שהרי
 בלשונו שרץ נגע הילכך בגלוי

 .טמאהו
 ביאת צריך ואין - דמי כטמון
 .הפה בתוך מים

 שיכניס ולא - מאבראי כל אף
 כל להוציא ואף הפה לתוך מים

 וטבילה יכול אינו הלשון
 נגיעה אבל אשכחינן לא מקצתל

 .נגיעה הויא שהוא בכל
 וחטאו הטמא על דריש - רבי
 הוי טומאה מקום על חטוי
 .חטוי
 בגדיו וכבס וחטאו סברי ורבנן
 על שיפול חטוי בעינן - ורחץ
 דהיינו לרחיצה הראוי מקום
 .טבילה
 הזאה - מטהרה טהרה

 .מטבילה

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     101 סוגיה  ה ִנְקֵניתָהִאשָ  –ַמסֶּ
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  :ַרִבי ִיְצָחקָאַמר  ַרב ַאָּדאָאַמר  ָרִביןְוָהֲאַמר 

ל ֵבית ַרִבי ה ְבִשְפָחה שֶּ   ,ַמֲעׂשֶּ
ָטְבָלה ְוָעְלָתה ם ,שֶּ צֶּ   ,ֵבין ִשינֶּיהָ  ְוִנְמָצא עֶּ

ת רֶּ  !ְוִהְצִריָכּה ַרִבי ְטִביָלה ַאחֶּ
  ,ְנִהי ְּדִביַאת ַמִים ָלא ָבֵעיַנן

  .ָמקֹום ָהָראּוי ָלבֹוא בֹו ַמִים ָבֵעיַנן
 
  .ַרִבי ֵזיָראִכְד 

ת בוֹ  – ָכל ָהָראּוי ְלִביָלה :ַרִבי ֵזיָראְּדָאַמר  בֶּ   ,ֵאין ִביָלה ְמַעכֶּ
ֵאינוֹ  ת בוֹ  – ָראּוי ְלִביָלה ְושֶּ בֶּ  .ִביָלה ְמַעכֶּ

 
  :ְכַתָנֵאי  , בכהדף 

רו ת"" תו ק ְוכָּׁ תו ת ְונָּׁ עו ְך ְוכָּׁ   – )ויקרא כב( "ו מָּׁ

ֵביִצים ן ב ְ ו ל ָ י ְיהו ָדה ,כ  ְבֵרי ַרב ִ   ."ד ִ
 

  ?!ְבֵביִצים ְוֹלא ְבִגיד
 

ָלא   ,אֶּ
ֵביִצים" ן ַאף ב ְ ו ל ָ י ְיה ,כ  ְבֵרי ַרב ִ   ."ו ָדהד ִ
 
ן ַיֲעֹקב אֹוֵמר" ִליֶעֶזר ב ֶ י א  ִגיד :ַרב ִ ם ב ְ ו ל ָ   .כ 

י יֹוֵסי אֹוֵמר   :ַרב ִ
ֵביִצים – ָמעו ְך ְוָכתו ת   .ַאף ב ְ
ִגיד אִ  – ָנתו ק ְוָכרו ת ֵביִצים ָלא ,יןב ְ  :"ב ְ

 
 

 רש"י
 - אחרת טבילה רבי והצריכה
 ביאת בעי אלמא חציצה משום
 .הפה לתוך מים

 דף) במנחות - דאמר זירא' כר
 של מנחה מביאין אין:( קג

 אחד בכלי עשרון ואחד ששים
 נבללין שאין לרבנן להו דקים
 וכי בה והוינן ביחד בשוין יפה
 תנן אנן והא הוי מאי נבללין אין
 רבי ואמר כשר בלל לא אם
 אין לבילה הראוי כל עלה זירא
 בלל לא' ואפי בו מעכבת בילה
 כגון לבילה ראוי שאין וכל כשר
 בו מעכבת בילה ואחד ששים
 .בעינן לבילה דראוי
 הוי אי דביצים סירוס - כתנאי
 .גלוי מום

 גיד בתמיה - בגיד ולא בביצים
 .הוא גלוי ודאי

 מום תימא ולא - בביצים אף
 .מינכר דודאי הוא טמון
 מום דודאי - בביצים ולא בגיד
 .הוא גלוי וםמ ולא הוא טמון
 - בביצים אף וכתות מעוך

 .טפי דמינכר
 החוטין כרותין - כרות

 בכיסן בהן תלויין שהביצים
 נתוקין ואינן במקצת ומעורים
 .לגמרי
 תלויין ועדיין לגמרי ביד - נתוק
 מכרות טפי הוי נתוק בכיס

:( נו דף) במנחות כדאמרינן
 שחייב כורת אחר נותק להביא
 .תמכרו טפי הוי נתוק אלמא
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 כו, א – בכה,  .112
 

ָנה   ִמש ְׁ

ְמִסיָרה ה ִנְקֵנית ב ִ ס ָ ֵהָמה ג ַ   ,ב ְ
ק ָ  ָההְוַהד ַ ַהְגב ָ   ,ה ב ְ
ְבֵרי  ִאיר ד ִ י מֵּ ב ִ יוְ רַׁ ב ִ   .ֱאִליֶעֶזר רַׁ

יָכה: :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ  ְמש ִ ה ִנְקֵנית ב ִ ק ָ ֵהָמה ד ַ  ב ְ
 

ָמָרא  ג ְׁ

  :ְבִקיְמחּוְנָיא ַרבָּדַרש 
  .ְבֵהָמה ַגָסה ִנְקֵנית ִבְמִשיָכה

 
  ,ְלַתְלִמיֵדי ְּדַרב ְשמּוֵאלַאְשְכִחיְנהּו 
  :ֲאַמר ְלהּו

  ?ִמי ֲאַמר ַרב ְבֵהָמה ַגָסה ִנְקֵנית ִבְמִשיָכה
ְמִסיָרה"ְוָהֲאַנן    !ְתַנן "ב ִ

  !ְוַרב ַנִמי ִבְמִסיָרה ֲאַמר
  ?ָהַדר ֵביּה ֵמַהִהיא

 
  :ְּדַתְנָיא ,הּוא ַּדֲאַמר ִכי ַהאי ַתָנא

ְמש ִ  :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ "   .יָכהזו  ְוזֹו ִנְקֵנית ב ִ
ְמעֹון י ש ִ ב ִ ָהה :אֹוֵמר רַׁ ַהְגב ָ   ".זו  ְוזֹו ב ְ

 
  :ַרב יוֵֹסףַמְתִקיף ָלּה 
ָלא ֵמַעָתה   ,אֶּ

ה ִיָקנֶּה ,ִפיל ְלַרִבי ִשְמעֹון   ?!ַבמֶּ
 

  :ַאַבֵייֲאַמר ֵליּה 
  .ַבֲחִליִפין

 
  ,ִאי ַנִמי

ת ְמקֹומוֹ    .ְבׂשֹוֵכר אֶּ
 

  :ָאַמר ַרִבי ֵזיָרא
  ,א ַאְרָבָעה ֵכִליםֵמִבי

  .ּוְמִניָחן ַתַחת ַרְגָליו
 

  :ָשְמַעְת ִמיַנּה
ל לֹוֵקַח ִבְרשּות מֹוֵכר  ?!ָקָנה לֹוֵקחַ  ,ֵכָליו שֶּ

 
  ?ָהָכא ְבַמאי ַעְסִקיָנן

 .ְבִסיְמָטא
 

  :ִאי ַנִמי כו, אדף 
 ַבֲחִביֵלי ְזמֹורֹות:

 
 
 

 רש"י
 '.מתני

 בעליה - במסירה נקנית
 באפסר ללוקח אותה מוסרים

 לעיל כדתניא בשערה או
 כיצד:( כב דף/ )קידושין/

 לא משיכה אבל' כו במסירה
 בכך דרכה דאין מקניא

 .לפניו להוליכה
 .במשיכה ולא - בהגבהה

 
 

 '.גמ
 נמי ורב במסירה תנן אנן והא

 .לומר רגיל היה - אמר במסירה
 הכא עד בתמיה - 'כו ביה הדר

 .לה קאמר שמואל
 האי וכי והגסה הדקה - וזו זו

 .לרב ליה סבירא תנא
 במסירה ולא - בהגבהה וזו זו

 .במשיכה ולא
 אפשר שאי - יקנה במה

 .להגביהו
 ליה דקני - כלים ארבעה מביא
 '.כו כליו

 ב"בב היא ופלוגתא - 'כו מ"ש
 (.פה דף)

 אצל שהיא זוית - בסימטא
 ר"רה לא ואינה הרבים רשות
 .י"רה ולא
 הגבהה לה משכחת - נמי אי

 .פיל אצל
 מן הגבוהים - זמורות בחבילי
 ומוליכין טפחים שלשה הארץ
 טפחים שלשה דהגבהת עליהם
 מתורת ליה דנפקא היא הגבהה
 .לבוד
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 כו, א .113
 

ָנה   ִמש ְׁ

י ֵש   ֶ ָטר ו ַבֲחָזָקה – ָלֶהם ַאֲחָריו ת ְנָכִסים ש  ֶכֶסף ו ִבש ְ   .ִנְקִנין ב ְ
ֵאין ָלֶהם ַאֲחָריו ת יָכה – ש ֶ ְמש ִ א ב ִ   .ֵאין ִנְקִנין ֶאל ָ

ֵאין ָלֶהם ַאֲחָריו ת   ,ְנָכִסים ש ֶ
י ֵש  ָלֶהם ַאֲחָריו ת ֶ ָטר ו ַבֲחָזָקה ,ִנְקִנין ִעם ְנָכִסים ש  ֶכֶסף ו ִבש ְ   .ב ְ

ַבע ֲעֵליֶהן: ְוזֹוְקִקין ָ י ֵש  ָלֶהם ַאֲחָריו ת ִליש   ֶ ָכִסים ש   ֶאת ַהנ ְ
 

ָמָרא  ג ְׁ

ֶכֶסף"   ?ְמָנָלן "ב ְ
 

  :ִחְזִקָיהֲאַמר 

ְקנו  "ֲאַמר ְקָרא  ף יִּ סֶּ כ ֶּ ַּ דֹות ב    .)ירמיהו לב( "ש ָּׁ

 
  ?ַעד ְּדִאיָכא ְשָטר :ְוֵאיָמא

תֹום"ִּדְכִתיב  ר ְוחָּׁ פֶּ ֵ ס  ַּ תֹוב ב    !)ירמיהו לב( "ְוכָּׁ
 

  .ִאי ְכִתיב ִיָקנּו ְלַבסֹוף ִכְדָקָאְמַרְת 

ְקנו  "ִּדְכִתיב  ,ַהְשָתא   – ֵמִעיָקָרא "יִּ
ף סֶּ   ,ָקֵני – כֶּ
  .ְרָאָיה ְבָעְלָמא הּוא – ְשָטר
 

  :ַרבָאַמר 
ת ַהְשָטר ֵאין כֹוְתִבין אֶּ ָלא ְבָמקֹום שֶּ   ,ֹלא ָשנּו אֶּ

כֹוְתִבין ת ַהְשָטר ֹלא ָקָנה ֲאָבל ְבָמקֹום שֶּ   .אֶּ
  .ְוִאי ָפִריש ָפִריש

 
  ַרב ִאיֵדי ַבר ָאִביןִכי ָהא ְּד 

  :ֲאַמר ,ִכי ְזֵבין ַאְרָעא
  ,ִאיְקֵני – ִאי ְבִעיָנא ְבַכְסָפא
  .ִאיְקֵני – ִאי ְבִעיָנא ִבְשָטָרא

 
  .יֱהַדר ָלא ָמִציתּו ַהְדִריתּוְּדִאי ְבֵעיתּו ְלמֶּ  – ִאי ְבִעיָנא ְבַכְסָפא ִאיְקֵני
יֱהַדר ָהַדְרָנא ֵבי: – ְוִאי ְבִעיָנא ִבְשָטָרא ִאיְקֵני  ְּדִאי ְבִעיָנא ְלמֶּ

 
 

 רש"י
 '.מתני
 היינו - אחריות להם שיש

 אדם כל שאחריות קרקעות
 לפי עליהן בחבירו והנושה הלוה
 נסמכין לפיכך ועומדין יימיןשק

 .עליהן
 או פורתא ביה רפק - בחזקה
 כל פרץ או נעל או אמצרי דיש

 .שהוא
 מכר אם - 'כו נכסים עם נקנין

 שקנה כיון קרקע עם מטלטלין
 באחד הקרקע את לוקח

 מטלטלין נקנים קנינים משלשה
 .עמה

 שאין הללו נכסים - וזוקקים
 תנא בהו דקמיירי אחריות להם
 ג"אע' כו להן שיש סיםהנכ את
 לבדן הקרקעות על נשבעין דאין

:( מב דף) בשבועות לן כדנפקא
 וקרקעות כלים דטענו היכא

 המטלטלין על לישבע ונתחייב
 את המטלטלין זוקקין

 האי עליהן לישבע הקרקעות
 להם שאין קאי אנכסים זוקקין
 .דין אבית ולאו אחריות

 
 

 '.גמ
 בהדי - שטר דאיכא עד ואימא
( לב ירמיהו) קרא כתיבד כסף

 .וחתום בספר וכתוב
 לחודיה בכספא דקני - שנו לא
 לכתוב רגילין שאין במקום אלא
 .מכירה שטר

 בהכי דרגילין דכיון - קנה לא
 עד דלוקח דעתיה סמכא לא

 דעתו ועיקר שטרא דנקיט
 .הוא השטר על לקנות

 לי יקנה רצוני אם - פריש ואם
 .שטרי יקנה או כספי

 אמר להכי - 'כו בעינא אי
 לחזור יכול הוא שיהא תרוייהו

 יחזור לא המוכר אבל בו
 המוכר בא שאם ואזיל כדמפרש
 שיקנה רוצה אני לו יאמר לחזור

 לחזור בא הוא ואם כספי לי
 כספי שיהא רוצה איני לו יאמר
 זמן וכל השטר שיבא עד קונה
 .בי אחזור השטר קבלתי שלא
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 כו, א .114
 
ָטר"  ".ו ִבש ְ
 

  ?ְמָנָלן
 

  :ִאיֵליָמא ִמשּום ִּדְכִתיב

ים" ֵעד ֵעדִּ תֹום ְוהָּׁ ר ְוחָּׁ פֶּ ֵ ס  ַּ תֹוב ב     – )ירמיהו לב( "ְוכָּׁ

 !ְשַטר ְרָאָיה ְבָעְלָמא הּוא :ְוַהָאְמַרְת 
  

ָלא ֵמָהָכא ה" :אֶּ ְקנָּׁ מ ִּ ר הַּ ת ֵספֶּ ח אֶּ ק ַּ אֶּ   .)ירמיהו לב( "וָּׁ

 
  :ְשמּוֵאלָאַמר 

ָלא ִבְשַטר ַמָתָנה   ,ֹלא ָשנּו אֶּ
ר ֹלא ָקָנה כֶּ ִיֵתן לֹו ָּדִמים ,ֲאָבל ְבמֶּ   .ַעד שֶּ

 
  :ַרב ַהְמנּוָנאְמִתיב 

יַצד" ֵ ָטר כ  ש ְ   ?ב ִ
ָייר אֹו ַעל ַהֶחֶרס ַתב לֹו ַעל ַהנ ְ   ,כ ָ

רו ָטה ְ ֵוה פ  ֶהם ש ְ ֵאין ב ָ י ש ֶ ִ   :ַאף ַעל פ 
ִדי ְמכו ָרה ָלךְ ' ִדי ְנתו ָנה ָלךְ ' ',ש ָ    –' ש ָ

  ".ֲהֵרי זו  ְמכו ָרה ו ְנתו ָנה
 

  :ְוהּוא ְמָפֵרק ָלּה ,הּוא מֹוִתיב ָלּה
  .ְבמֹוֵכר ָׂשֵדהּו ִמְפֵני ָרָעָתּה

 
  :ָאַמר ַרב ַאִשי

  .ְבַמָתָנה ִביֵקש ִליְתָנּה לוֹ 
ר כֶּ ת כֹוחֹו: ?ְוָלָמה ָכַתב לֹו ְלשֹון מֶּ  ְכֵדי ְלַיפֹות אֶּ

 
 
 

 רש"י
 יש אלמא - המקנה ספר את
 .לבדו בספר אף קנין

 מוכר גמר דלא - דמים שיתן עד
 ג"ואע דמים דקביל עד ומקנה
 אלא שטרא בעי דמים דקביל
 .לעיל וכדאמרינן דפריש היכא

 קא - ונתונה מכורה זו הרי
 .קתני או או דעתך סלקא

 ליה דניחא - רעתה מפני
 כי ללוקח שטרא ליה דלקנייה

 .ביה למיהדר מצי דלא היכי
 בנותן' מתני הך - אמר אשי רב

 היא חדא וכולה מיירי מתנה
 וכך כך אלא קתני או או ולאו
 לך ונתונה מכורה שדי לו כתב

 בעל יגבנה שאם כחו את לייפות
 עליו ישוב ממנה נותן של חוב

 .המפורשים דמים ממנו לתבוע
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 כו, א .115
 
 ."ו ַבֲחָזָקה"
 

  ?ְמָנָלן
 

  :ִחְזִקָיהֲאַמר 

ם" :ֲאַמר ְקָרא ֶּ ת  ש ְ פַּ ר ת ְ ם ֲאׁשֶּ ֵריכֶּ עָּׁ בו  ב ְ  – )ירמיהו מ( "ו ׁשְ

הבַ  ם מֶּ   .ִביִשיָבה ?ְתַפְׂשתֶּ
 

  :ָתָנא ִיְשָמֵעאל ַרִביְּדֵבי 

ה  "" ם ב ָּׁ ֶּ ְבת  יׁשַּ ה  וִּ ם אֹותָּׁ ֶּ ת  ׁשְ ירִּ    – )דברים יא( "וִּ

ה ֶ מ  ם ב ַ ֶ ת  יָבה ?ְיַרש ְ יש ִ  ."ב ִ
 
 

 רש"י
 בן גדליה - בעריכם ושבו

 .ליה קאמר אחיקם
 .קאי אשבו דתפשתם - בישיבה
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 כו, א .116
 
יָכה" ְמש ִ א ב ִ ֵאין ָלֶהם ַאֲחָריו ת ֵאין ִנְקִנין ֶאל ָ  ".ְוש ֶ
 

  ?ְמָנָלן
 

  :יבִּדְכִת 

ךָּׁ " יתֶּ ד ֲעמִּ י ַּ ֹנה מִּ ךָּׁ אֹו קָּׁ יתֶּ ֲעמִּ ר לַּ ְמכ ָּׁ רו  מִּ ְמכ ְ י תִּ    – )ויקרא כה( "ְוכִּ

  .ָּדָבר ַהִנְקנֶּה ִמָיד ְלָיד
 
  :ְּדָאַמר ,יֹוָחָנן ַרִביּולְ 

  ,ָמעֹות קֹונֹות :ְּדַבר תֹוָרה
  ?ַמאי ִאיָכא ְלֵמיַמר

 
 .ְנָתא ְּדַרָבָנן ָקָתֵניַתַק  ,ַתָנא
 
 

 רש"י
 .משיכה דהיינו - ידל מיד
 .הזהב בפרק - דאמר יוחנן' ולר
 - קונות מעות תורה דבר

 הכסף ונתן הקדש גבי כדאשכחן
 .לו וקם
 לי תקשי לא' מתני - לך אמר

 תנא קתני דרבנן דתקנתא
 קנין חכמים שעקרו' דמתני
 אלא תקנה לא ואמרו המעות
 לו יאמר שמא גזירה משיכה
 .בעלייה חיטיך נשרפו
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 כו, א .117
 
ֵאין ָלֶהם ַאֲחָריו ת" י ֵש  ָלֶהם ַאֲחָריו ת] ְנָכִסים ש ֶ ֶ  [".ִנְקִנין ִעם ְנָכִסים ש 
 

  ?ְמָנַהֵני ִמיֵלי
 

  :ִחְזִקָיהֲאַמר 

נֹות" :ַּדֲאַמר ְקָרא ָּׁ ת  ם מַּ יהֶּ ם ֲאבִּ הֶּ ן לָּׁ ֵ ת  י ִּ   ,ְוגֹו' "וַּ

ה" יהו דָּׁ ֵרי ְמצו רֹות ב ִּ ם עָּׁ  .ב כא( )דברי הימים "עִּ
 
 :יָבְעָיא ְלהּוִא 

  ?ָבֵעיַנן ְצבּוִרים אֹו ָלא
 

  :ַרב יוֵֹסףֲאַמר 
  :ָתא ְשַמע

י ֲעִקיָבא" ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
הו א ל ש ֶ   ,ַקְרַקע כ ָ

ו ִרים כ  ֵפָאה ו ְבב ִ  ,ַחי ֶיֶבת ב ְ
ו ל  כו, בדף  רֹוְסב  ְ ֹוב ָעֶליָה פ    ,ְוִלְכת 

ֵאין ָלֶהם אַ  ה  ְנָכִסים ש ֶ ָ   ".ֲחָריו תְוִלְקנֹות ִעמ 
הּוא ְלַמאי ָחֵזי ,ְוִאי ַאְמָרת ָבֵעיַנן ְצבּוִרים   ?!ָכל שֶּ

 
  :ַרב יוֵֹסףַקֵמיּה ְּד  ַרב ְשמּוֵאל ַבר ִביְסָנאַתְרגּוָמא 

ָנַעץ ָבּה ַמַחט   .ְכגֹון שֶּ
 

  :ַרב יוֵֹסף ֲאַמר ֵליּה
  !ְקַבְסָתן

  ?!ִאיְכַפל ַתָנא ְלַאְשמּוִעי' ַמַחט
 

  :ַרב ַאִשיֲאַמר 
  ?!ַמאן ֵליָמא ָלן ְּדָלא ָתָלה ָבּה ַמְרָגִניָתא ְּדַשְווָיא ַאְלָפא זּוֵזי

 
  :ָתא ְשַמע

י ֶאְלָעָזרָאַמר " ב ִ   :רַׁ
ַלִים ירו ש ָ ָהָיה ב ִ ָמדֹוִני ֶאָחד ש ֶ ה ב ְ   ,ַמֲעש ֶ

ה ָהיו  לֹו ְמַטְלְטִלין ַהְרב ֵ ֶ ָנם ב ְ  ,ש  ש  ִלית ְ ָנהו ִביק ֵ ָ   .ַמת 
י ַקְרַקע :ָאְמרו  לוֹ  ב ֵ י ְַקֵנם ַעל ג ַ ֶ ָנה ַעד ש  ק ָ ַ   .ֵאין לֹו ת 

ה ַלִים ?ָמה ָעש ָ ית ֶסַלע ָסמו ְך ִלירו ש ָ   ,ָהַלְך ְוָלַקח ב ֵ
ֹו ֵמָאה צֹאן ו ֵמָאה ָחִבי ֹות ,ְצפֹוִני ֶזה ִלְפלֹוִני :ְוָאַמר   .ְוִעמ 
ָבָריו ,ו ֵמת ימו  ֶאת ד ְ   ".ְוִקי ְ

ַלע ְלַמאי ָחֵזי ,ְוִאי ַאְמָרת ָבֵעיַנן ְצבּוִרים ָבּה   !ֵבית סֶּ
 

ית ֶסַלע"ִמי ָסְבַרְת  ַלע ַמָמש – "ב ֵ   ?!סֶּ

  .ְּדָנִפיש טּוָבא ?"ֶסַלע"ַמאי 

ַלע ?"ֶסַלע"ְוַאַמאי ָקרּו ֵליּה    .ְּדָקֵשי ְכסֶּ
 

  :ָתא ְשַמע
  :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְּדָאַמר 
ָחָלה ִבירּוָשַלִיםַמֲעׂשֶּ  ָחד שֶּ ר – ה ְבָאָדם אֶּ זֶּ   ,ְכַרִבי ֱאִליעֶּ

  ,ְכַרָבָנן – ָבִריא ָהָיה :ְוָאְמֵרי ָלּה
ָהיּו לֹו ְמַטְלְטִלין ַהְרֵבה   .ּוִביֵקש ִליְתָנם ְבַמָתָנה ,שֶּ

 רש"י
 בבני - אביהם להם ויתן

 עם דקרא וסיפיה כתיב יהושפט
 .ביהודה מצורות ערי

 מטלטלין אותן שיהו - בו צבורין
 .קרקע באותו מונחין
 לו שאין מי דאף ג"ל - ובוידוי
 המעשרות על מתוודה קרקע
 את עמך את וברך לומר ויכול
 נתתה אשר האדמה ואת ישראל

 דבעי לבכורים דמי ולא לנו
 .יל נתת אשר למימר
 - פרוסבול עליה ולכתוב
( לז דף) גיטין במסכת דאמרינן

 על אלא פרוסבול כותבין אין
 שהוא כל קרקע יש ואם הקרקע
 אף פרוסבול עליו כותבין ללוה
 תשמטנו לא ושוב גדול מחוב

 פרוסבול הלל תקון דכי שביעית
 דמלוה תקון קרקעות אשיעבוד
 .היא המצויה

 מטלטלין כמה - חזי למאי
 .בה יצבור
 מחט ואותה - מחט בה שנעץ
 .הקרקע עם לו מוכר היה

 .ציערתני - קבסתן
 לטרוח תנא הוצרך - תנא איכפל

 .מחטין קנייני ולהשמיע
 כדכתיב מקום מאותו - מדוני

 .אחד מדון מלך( יב יהושע)
 פריך לקמן - תקנה לך אין

 .בחליפין או במשיכה וליקנינהו
 היה ולא - קרקע גבי על שיקנם

 .קרקע לו
' גרסי - אחד סלע בית לו לקחו

 סלע רוחב מלא קרקע ד"וקס
 ממש סלע א"ל מטבע שהוא
 להעמיד ואין וחדוד גבוה שהוא
 .וחביות צאן עליו

 בת דאינה - סלע כי דקשי
 .בזול ולקחה( היא) זריעה
 דתני ומאן - בירושלים שחלה
 דאמר אליעזר' כר לה סבר חלה
 ואחד בריא אחד בתרא בבבא
 בדיבור קיימין ודברי אין מסוכן
 דברי ליה דלית בקנין אלא
 וכמסורין ככתובין מרע שכיב
 תקנה לו אין אמרו לפיכך דמו

 קרקע גבי על אלא להקנותו
 וניקנינהו פריך ולקמיה
 .בחליפין או במשיכה

 אבל - בריא שהיה לה ואמרי
 דדברי להכי אצטריך לא חלה
 וכמסורין ככתובין מרע שכיב
 .זראליע' אדר דפליגי כרבנן
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ַיְקֵנם ע"ג ַקְרַקע ,ֵאין לֹו ַתָקָנה :ָאְמרּו לוֹ    .ַעד שֶּ
  ,ָהַלְך ְוָלַקח ֵבית רֹוַבע ָסמּוְך ִלירּוָשַלִים ?ָׂשהָמה עָ 
ַפח ִלְפלֹוִני :ְוָאַמר ַפח ַעל טֶּ   .ְוִעמֹו ֵמָאה ֹצאן ּוֵמָאה ָחִביֹות ,טֶּ
ת ְּדָבָריו ,ּוֵמת   .ְוִקְיימּו ֲחָכִמים אֶּ

ַפח ְלַמאי ָחֵזי ,ְוִאי ַאְמָרת ָבֵעיַנן ְצבּוִרים ַפח ַעל טֶּ   ?!טֶּ
 

  ?ַמאי ַעְסִקיָנןָהָכא בְ 
  .ִלְדֵמי

 
  ,ִמְסַתְבָרא ָהִכי ַנִמי
  ,ֵמָאה ֹצאן ּוֵמָאה ָחִביֹות ַמָמש :ָסְלָקא ַּדְעָתְךְּדִאי 

  !ִניְקִניְנהּו ִניֲהֵליּה ַבֲחִליִפין
 

ָלא ַמאי   ?!ִלְדֵמי ,ְואֶּ
  !ִניְקִניְנהּו ִניֲהֵליּה ִבְמִשיָכה

 
ָלא   .ַקֵבל ַמָתָנהְּדֵליֵתיּה ִלְמ  ,אֶּ

  .ְּדֵליֵתיּה ִלְמַקֵבל ַמָתָנה ָהִכי ַנִמי
 

  ?!ְוִניְזִכיְנהּו ִניֲהֵליּה ַאַגב ַאֵחר
 

  ,ָלא ַסְמָכה ַּדְעֵתיּה
  .ָשִמיט ְוָאִכיל ְלהּו :ָסַבר
 

ָלא ַמאי    "?ֵאין לֹו ַתָקָנה"ְואֶּ
 

   :ָהִכי ָקָאַמר
  – ַמאי ְּדָלא ַסְמָכה ַּדְעֵתיּהלְ 

ַיְקֵנם ַעל ַגֵבי ַקְרַקע   .ֵאין לֹו ַתָקָנה ַעד שֶּ
 

  :ָתא ְשַמע
ה ב ְ " לַמֲעש ֶ ְמִליאֵּ ן ג ַׁ ב ָ ְסִפיָנה רַׁ ִאים ב ִ ָהיו  ב ָ ֶ   .ו ְזֵקִנים ש 

לָאַמר ָלֶהם  ְמִליאֵּ ן ג ַׁ ב ָ ֵקִנים רַׁ   :ַלז ְ
ֲאִני ָעִתיד ָלמֹוד  כז, אדף  ֶ ו ר ש  עַ ָנתו ן לֹו ִליהוֹ ^ ִעיש   ֻׁ   ,ש 

ר לוֹ  כ ָ   .ו ְמקֹומֹו מו ש ְ
ן יֹוֵסף ֶ ֲאִני ָעִתיד ָלמֹוד ָנתו ן לֹו ַלֲעִקיָבא ב  ֶ ו ר ַאֵחר ש    ,ְוִעיש  

ים ֹו ַלֲעִני ִ ה ב  ֶ ְזכ  י ִ ֶ ֵדי ש  ר לוֹ  ,כ ְ כ ָ   ".ו ְמקֹומֹו מו ש ְ
  !ָבֵעיַנן ְצבּוִרים ָבּה :ְשַמע ִמיַנּה

 
  ,ַשאִני ָהָתם
  .ָלא ִליְטְרִחיְנהּוִכי ֵהיִכי ְּד 

 
  :ָתא ְשַמע
  :ַרבָאַמר  ָרָבא ַבר ִיְצָחקְּדָאַמר 

  :ְשֵני ְשָטרֹות ֵהן
ת ַהְשָטר' ה זּו ִלְפלֹוִני ְוִכְתבּו לֹו אֶּ   –' ְזכּו ְבָׂשדֶּ

ה   .חֹוֵזר ִבְשָטר ְוֵאינֹו חֹוֵזר ְבָׂשדֶּ
ת ַהְשָטר' ִתְכְתבּו לֹו אֶּ ה –' ַעל ְמָנת שֶּ   .חֹוֵזר ֵבין ִבְשָטר ֵבין ְבָׂשדֶּ
 
  :ַרב הּוָנאָאַמר  ַרב ִחָייא ַבר ָאִביןוְ 

  :ְשֹלָשה ְשָטרֹות ֵהן
  .ָהא ַּדֲאָמָרן – ְתֵרי
ת ַהְשָטר – ִאיָדְך   .ִאם ָקַדם מֹוֵכר ְוָכַתב לֹו אֶּ

ָשִנינּו   :ְכאֹוָתּה שֶּ
ָטר ְלמֹוֵכר ַאף עַ " ֹוְתִבים ש ְ וֹ כ  ֵאין לֹוֵקַח ִעמ  י ש ֶ ִ    –" ל פ 

 רש"י
 הקב רובע זריעת בית - רובע בית
 .המשכן בחצר סאתים חשבון לפי

 מתנה ליתן בידו היו מעות - לדמי
 חביות ומאה צאן מאה דמי וצבר
 .עליו
 היו דמעות - מסתברא נמי הכי

 בחליפין לקנותו יכול לא ולפיכך
 אין( מו' ד מ"ב) הזהב' בפ ל"דקי

 .בחליפין נקנה מטבע
 .וימשוך קבלהמ יבא - במשיכה

 שיתן - למקבל ליתיה נמי הכא
 בעי קונה של דכלים למקנה כליו

 ואחר למקנה כליו פושט שהקונה
 של בהנאתו שחפץ שם היה לא

 .בשבילו כליו ליתן קונה
 י"ע במשיכה - ניהליה וניזכינהו

 .לפלוני באלו זכה אחר
 ולא נותן דהאי - דעתיה סמכה לא
 למסור המקום באנשי מאמין היה
 בידו שהמטלטלין מפני לטליןהמט
 .בביתו מקיימם והיה
 לזכות יכול הא - תקנה לו אין מאי
 .ירצה אם אחרים ידי על

 נתן ולא ושכח - בספינה באין שהיו
 .לתרום רשות

 חנניא בן יהושע רבי - ליהושע נתון
 מעשה:( יא דף) ערכין' במס כדאמר
 שהלך חנניא ברבי יהושע ברבי
 ודגדאג בן יוחנן' ר את לסייע
 בך חזור לו אמר דלתות בהגפת
 מן ואני המשוררים מן שאתה

' פ) ספרי, הוה לוי אלמא השוערים
 חנניא בן יהושע' ר בקש וכבר( קרח
 אמר גודגדא בן יוחנן רבי את לסייע
 מחייב אתה לאחוריך חזור ליה

 מן ואני המשוררין מן שאתה בנפשך
 .השוערין
 יהושע רבי לו ונתן - מושכר ומקומו

 ונמצא המקום בשכר וטהפר
 בכסף הקרקע עם נקנין מטלטלין

' במס מילתא דהך מסקנא והכי
 שכר ונתקבלו( ט"מ ה"פ) שני מעשר
 הופרש לא שעדיין פ"ואע מזה זה

 לשהות שאסור הוא שם קריית
 ואפילו מתוקן שאינו דבר לחברים
 מיתה חיוב כאן אין ממנו אכלו
 יפריש המותר ומן טבל משום

 .מעשרותיו
 מעשר שנת - יוסף בן לעקיבא ןנתו
 עניים גבאי עקיבא' ור היתה עני
 .עמו שניהם היו ובספינה היה

 מקומו מדקאמר - בעינן צבורים
 .אחר מקום ולא
 כל משם ולהוציא - ליטרחינהו דלא
 .שם להניחו שרצו זמן
 חלוקין דינין שני - הן שטרות שני

 .בשטר
 לצרכו בו החזיקו - זו בשדה זכו

 .בעלמא לראיה השטר תא לו וכתבו
 רצוני אין אומר אם - בשטר חוזר

 .בידו ראיה לו שתהא
 לא שהרי בשדה אף חוזר - 'וכו מ"ע

 השטר עם אלא לזכות שלוחין עשאן
 .בשטר לו חוזר והרי

 או הכסף נתינת קודם - קדם אם
 .שהחזיק קודם

 מכורה שדי - למוכר שטר כותבין
 מוקדם שטר אמרינן ולא לפלוני
 נ"א מהשתא מיניה דקנו כיון הוא

 עדיו( יג דף מ"ב) דאמר כאביי
 .לו זכין בחתומיו
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ֱחִזיק ִעמֹו ַבַקְרַקע הֶּ הּוא ,ֵכיָון שֶּ  .ִנְקנֶּה ְשָטר ְבָכל ָמקֹום שֶּ
 

  :ְשַמע ִמיַנּה
  .ָלא ָבֵעיַנן ְצבּוִרים ָבּה

 
  .ְּדַאְפִסיָרא ְּדַאְרָעא הּוא ,ַשאִני ְשָטר

 
  :ְוָהא ֲעַלּה ָקָתֵני

" ָ ש     :ִנינו  זו  ִהיא ש ֶ
ֵאין ָלֶהם ַאֲחָריו ת   ,ְנָכִסים ש ֶ

ָטר ו ַבֲחָזָקה ש ְ ֶכֶסף ב ִ י ֵש  ָלֶהם ַאֲחָריו ת ב ְ ֶ   !"ִנְקִנין ִעם ְנָכִסים ש 
 

   :ְשַמע ִמיַנּה
  .ָלא ָבֵעיַנן ְצבּוִרים ָבּה

  .ְשַמע ִמיַנּה
 
 

 רש"י
 שדי - למוכר שטר כותבין
 שטר אמרינן ולא לפלוני מכורה
 מיניה דקנו כיון הוא מוקדם
 מ"ב) דאמר כאביי נ"א מהשתא

 .לו זכין בחתומיו עדיו( יג דף
 בר חייא' ר - 'כו שהחזיק כיון
 .המשנה מן ואינה לה אמר אבין
 זה לו שאמר כגון - השטר נקנה
 .עמה והשטר בחזקה קרקע קני

 בית כלומר ר"קבישט - אפסר
 .דמי קרקע וכגון אחיזתה

 נכסים שאר אלמא - 'כו היא וזו
 .כשטר
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 כז, א .118
 

  :ִאיָבְעָיא ְלהּו
  ?אִמי ָבֵעיַנן ַאַגב אֹו לָ 

 
  :ָתא ְשַמע

  '.ַאַגב'ְוָלא ָקָתֵני  ,ְּדָקָתֵני ָכל ָהֵני
 

 ,ּוְלַטְעֵמיְך
  ?ִמי ָקָתֵני 'ְקֵני'

ָלא   .ַעד ַּדֲאַמר ְקֵני ,אֶּ
  .ַעד ַּדֲאַמר ַאַגב ,ָהָכא ַנִמי

 
  :ְוִהְלְכָתא

  .ְצבּוִרים ָלא ָבֵעיַנן
 ַאַגב ּוְקֵני ָבֵעיַנן:

 
 

 רש"י
 וקני קרקע קני לו שיאמר - אגב

 .אגבה מטלטלין
 ולא צאן מאה ועמו - הני כל

 .צאן' ק אגבן קתני
 לומר רךהוצ - קני דאמר עד

 לפלוני טפח על בטפח זכה לאחר
 שלא שבידי צאן מאה ועמו
 .בי לחזור אוכל
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 ב-כז, א .119
 

  :ְעָיא ְלהּוִאיבָ 
ר כֶּ ה ְבמֶּ   ,ּוְמַטְלְטִלין ְבַמָתָנה ,ָׂשדֶּ

  ?ַמהּו
 

  :ָתא ְשַמע
ֲאִני ָעִתיד ָלמֹוד" ֶ ו ר ש  ר לוֹ  ,ִעיש   כ ָ ַע ו ְמקֹומֹו מו ש ְ ֻׁ   ".ָנתו ן ִליהֹוש 

   .ְשַמע ִמיַנּה
 
 
 

  :ִאיָבְעָיא ְלהּו
ָחד ה ְלאֶּ   ,ּוְמַטְלְטִלין ְלַאֵחר ,ָׂשדֶּ

  ?ַמהּו
 

  :ָתא ְשַמע
ֲאִני ָעִתיד ָלמֹוד" ֶ ו ר ש  ן יֹוֵסף ,ִעיש   ֶ   ,ָנתו ן ַלֲעִקיָבא ב 

ים ֹו ַלֲעִני ִ ה ב  ֶ ְזכ  י ִ ֶ ֵדי ש    ,כ ְ
ר לוֹ  כ ָ   ".ו ְמקֹומֹו מו ש ְ

 
ר"ַמאי  כ ָ   .מּוְׂשָכר ְלַמֲעֵׂשר ?"מו ש ְ
 

  :ְוִאי ָבֵעית ֵאיָמא
  .ִיים ֲהָוהְּדַיד ֲענִ  ,ֲעִקיָבא ַרִביַשאִני 

 
  :ָרָבאָאַמר 
ָנַתן ְּדֵמי כּוָלן ,ֹלא ָשנּו ָלא שֶּ   .אֶּ

ד ָמעֹוָתיו ,ֹלא ָקָנה – ֲאָבל ֹלא ָנַתן ְּדֵמי כּוָלן ָלא ְכנֶּגֶּ   .אֶּ
 

  :ַתְנָיא ְכָווֵתיּה ְּדָרָבא
ָטר" ַח ַהש  ְ ֹ ֶסף ִמכ  ֶ ַח ַהכ  ֹ   ,ָיֶפה כ 

סֶ  ֶ ַח ַהכ  ֹ ָטר ִמכ    ;ףְוֹכַח ַהש  ְ
ֶסף ֶ ַח ַהכ  ֹ ִני :ָיֶפה כ  ֵ ר ש  ֹות ו ַמֲעש ֵ ש  ֹו ֶהְקד ֵ ֹוִדין ב  ֶסף פ  ֶ ַהכ    ,ש ֶ

ָטר ש ְ ן ב ִ ֵ ֵאין כ  ֶ   .ַמה ש  
ָטר ַח ַהש  ְ ֹ ָרֵאל :ְוָיֶפה כ  ַבת ִיש ְ ָטר מֹוִציא ב ְ ַהש  ְ   ,ש ֶ

ֶכֶסף ן ב ְ ֵ ֵאין כ  ֶ   .ַמה ש  
ַח ֲחָזָקה ֹ ֵניֶהם ִמכ  ַח ש ְ ֹ   ,ְוָיֶפה כ 

ֵניֶהםְוכֹ  ַח ש ְ ֹ   ;ַח ֲחָזָקה ִמכ 
ֵניֶהם ַח ש ְ ֹ ֶעֶבד ִעְבִרי :ָיֶפה כ  ֵניֶהם קֹוִנים ב ְ ש  ְ   ,ש ֶ

ֲחָזָקה ן ב ַ ֵ ֵאין כ  ֶ   .ַמה ש  
ַח ֲחָזָקה ֹ ֲחָזָקה :ָיֶפה כ  ר ְמִדינֹות ,ש ֶ ֶעש ֶ דֹות ב ְ ר ש ָ    – ָמַכר לֹו ֶעש ֶ

ו   ַאַחת ֵמֶהם ְקָנָאם כ  ִזיק ב ְ ֶהח  יָון ש ֶ ֵ םכ   .ל ָ
ָבִרים ֲאמו ִרים כז, בדף  ה ד ְ ֶ מ    ?ב ַ

ן ו ל ָ ֵמי כ  ַתן לֹו ד ְ נ ָ ֶ   ,ש 
ן ו ל ָ ֵמי כ  ֶנֶגד ָמעֹוָתיו – ֲאָבל לֹא ָנַתן לֹו ד ְ א כ ְ   ".לֹא ָקָנה ֶאל ָ

 
  .ְמַסַייע ֵליּה ִלְשמּוֵאל

  :ְשמּוֵאלְּדָאַמר 
ר ְמִדינֹות ׂשֶּ ר ָׂשדֹות ְבעֶּ ׂשֶּ    – ָמַכר לֹו עֶּ

ת כּוָלןכֵ  ן ָקָנה אֶּ ֱחִזיק ְבַאַחת ֵמהֶּ הֶּ   .יָון שֶּ

 רש"י
 והמעשר מכר היינו - מושכר
 מטלטלין נקנו מ"וש מתנה היה

 .מכר של קרקע אגב דמתנה
 - לאחר ומטלטלין לאחד שדה
 השדה קני השדה לבעל ואמר
 מטלטלין יקנו ואגבה לעצמך
 .לפלוני

 וגבאי אילהו - הוא עניים דיד
 כידו הוא הרי היה עניים של

 .באחר כ"משא
 נקנין דמטלטלין - שנו לא

 לו שנתן אלא דקרקע בחזקה
 דכי והקרקע המטלטלין כל דמי

 למיקני אדעתא בקרקע אחזקיה
 לו נתן לא אבל אחזקיה כוליה
 קנה לא המטלטלין כל דמי

 אלא דקרקע בחזקה מטלטלין
 .מעותיו כנגד
 שותהקד בו פודין אין שטר

 לן נפקא בבכורות - שני ומעשר
( נא דף) לנחלה בכור יש' בפ

 דכתיב הקדש כסף בהו דכתיב
 שני ומעשר לו וקם הכסף ונתן

 בו שיש דבר הכסף וצרת דכתיב
 .מטבע היינו צורה

 .אשה גט - ישראל בבת מוציא
 עברי עבד קונין - ושטר כסף

/ קידושין/ לעיל ילפינן בפרקין
 :(.יד דף)

 דקנה - מוריםא דברים במה
 שדה את זו דשדה בחזקה
 בזמן לה סמוכה שאינה אחרת
 הנקנין ומטלטלין' כו לו שנתן
 שאינה כשדה נמי קרקע עם

 .דרבא והיינו דמי לה סמוכה
 הך - לשמואל ליה מסייע
 מהן באחת שהחזיק כיון דקתני
 .כולן קנאן
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  :ַרב ַאָחא ְבֵריּה ְּדַרב ִאיָקאֲאַמר 
ָחד ַוֲאַמר ֵליּה  ,ֵתַדע ר ְבֵהמֹות ְבַאְפָסר אֶּ ׂשֶּ ִאילּו ָמַסר לֹו עֶּ   ',ָקֵני'שֶּ

  ?!ִמי ָלא ָקֵני
 

  :ֲאַמר ֵליּה
  ?!ִמי ָּדֵמי

  ,ָהָתם ִאיגּודֹו ְבָידוֹ 
  ! ָֹהָכא ֵאין ִאיגּודֹו ְבָידו

 
  :ִאיָכא ְּדָאְמֵרי

  :ַרב ַאָחא ְבֵריּה ְּדַרב ִאיָקאֲאַמר 
  ,ֵתַדע ְּדָלא ָקֵני

ָחד ר ְבֵהמֹות ְבַאְפָסר אֶּ ׂשֶּ   ',זּו ְקֵני' :ַוֲאַמר לוֹ  ,ִאילּו ָמַסר לֹו עֶּ
  ?!ִמי ָקֵני

 
  ?!ִמי ָּדֵמי

  ,ָהָתם גּוִפים מּוְחָלִקים
 .א ַסְדָנא ְּדַאְרָעא ַחד הּואָהכָ 
 
 

 רש"י
 באגד אגודות כולן - בידו אגודו
 .שבידו זה

 - קני דלא עתד דאמרי איכא
 .דשמואל וליתא

 .ג"ל - תיקני לא וזו
 - קני מי קני זו ליה ואמר

 כי נמי הכא זו אמר הא לשארא
 ניכרות השאר ואין בהא אחזקה
 .הוא קני זו עמה
 זו ליה אמר וכי - מוחלקין גופין
 השאר קנה ולא משמע הוא קני
 .הוא קני זו לא הכא

 דהא - הוא חד דארעא דסדנא
 .מחוברת כולה

 של סדן כמו ק"טרינ - דנאס
 וחיבור עשת כלומר נפחים
 כולה דהא הוא חד הקרקע
 .מחוברת
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 כח, א –כז, ב  .111
 
ָכִסים"  ְוכּו': "ְוזֹוְקִקים ֶאת ַהנ ְ
 

  :עּוָלאָאַמר 
  ?ִמַנִין ְלִגְלגּול ְשבּוָעה ִמן ַהתֹוָרה

נֱֶּאַמר ֵמן" :שֶּ ֵמן אָּׁ ה אָּׁ ָּׁ ׁש  אִּ ה הָּׁ ְמרָּׁ   ,)במדבר ה( "ְואָּׁ

  :ּוְתַנן

ֵמן "ַעל ַמה ִהיא אֹוֶמֶרת " ֵמןאָּׁ  ? "אָּׁ

בו ָעה ,ָאֵמן ַעל ָהָאָלה   ,ָאֵמן ַעל ַהש  ְ
  ,ָאֵמן ִאם ֵמִאיש  ַאֵחר ,ָאֵמן ִאם ֵמִאיש  ֶזה

ֹוֶמֶרת ָיָבם ו ְכנו ָסה ו ָאה ְוש  לֹא ָסִטיִתי ֲארו ָסה ו ְנש    ".ָאֵמן ש ֶ
 

  ?ֵהיִכי ָּדֵמי "ֲארו ָסה"ַהאי 
ִהיא ֲארּוָסה   ,ִאיֵליָמא ְּדָקֵני ָלּה ְכשֶּ
ִהיא ֲארּוָסה    – ְוָקא ַמְשֵקי ָלּה ְכשֶּ

  :ְוָהְתַנן
ֹוֶמֶרת ָיָבם" תו ָבה ,ֲארו ָסה ְוש  ֹותֹות ְולֹא נֹוְטלֹות כ ְ   "!לֹא ש 
 

  ?ַמאי ַטְעָמא

ךְ " יׁשֵ ת אִּ חַּ ַּ  .ְוֵליָכא ,ֲאַמר ַרְחָמָנא)במדבר ה(  "ת 
  

ָלא   ,אֶּ
ִהיא ֲארּוָסה ִהיא ֲארּוָסהְוִנְסְתָר  ,ְּדָקֵני ָלּה ְכשֶּ   ,ה ְכשֶּ

ִהיא ְנׂשּוָאה    – ְוָקא ַמְשֵקי ָלּה ְכשֶּ
  ?!ִמי ַבְדֵקי ָלּה ַמָיא

ֹון" יׁש ֵמעָּׁ אִּ ה הָּׁ ק ָּׁ   ;ֲאַמר ַרְחָמָנא)במדבר ה(  "ְונִּ
ה ֵמָעֹון ָהִאיש ְמנּוקֶּ ת ִאְשתוֹ  – ִבְזַמן שֶּ   .ַמִים בֹוְדִקים אֶּ

ה ֵמָעֹון ת ִאְשתוֹ  – ֵאין ִאיש ְמנּוקֶּ   !ֵאין ַהַמִים בֹוְדִקים אֶּ
 

ָלא   .ִגְלגּול ַעל ְיֵדי – אֶּ
 

  ,ְּדִאיסּוָרא ,ַאְשְכָחן סֹוָטה
  ?ָממֹוָנא ְמָנָלן

 
  :ַרִבי ִיְשָמֵעאלָתָנא ְּדֵבי 

  :ַקל ָוחֹוֶמר"
ֹוָטה  כח, אדף  ֵעד ֶאָחד^ ו ַמה ס  ַבע ב ְ ָ ָנה ְלִהת  לֹא ִנית ְ ִליןְמַגלְ  – ש ֶ   ,ג ְ

ֵעד ֶאָחד ,ָממֹון ַבע ב ְ ָ ן ְלִהת  ָ ית  נ ִ ֶ ִלין – ש  ַגְלג ְ מ ְ ין ש ֶ   ?!".ֵאינֹו ד ִ
 

  .ַאְשְכָחן ְבַוַּדאי
  ?ָסֵפק ְמָנָלן

 
  :ַתְנָיא

י" ן יֹוחַׁ ְמעֹון ב ֶ י ש ִ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
חו ץ בו ָעה ב ַ ְפִנים ,ֶנֶאְמָרה ש ְ בו ָעה ב ִ   ;ְוֶנֶאְמָרה ש ְ

ה ש ְ  ַ אימ  ַוד ַ ה  ָסֵפק כ ְ ה ב ָ ְפִנים ָעש ָ   ,בו ָעה ָהֲאמו ָרה ב ִ
אי ַוד ַ ה  ָסֵפק כ ְ ה ב ָ חו ץ ָעש ָ בו ָעה ָהֲאמו ָרה ב ַ   ".ַאף ש ְ

 
 

 רש"י
 כדקא גלגול ביה למידרש יתירא - אמן אמן

 ארוסה סטיתי שלא אמן ואזיל מסיים
 .בגלגול אלא לאוקמה אפשר ולא ונשואה

 '.וגו נופלת ירכך - האלה על
 ואומר הכהן משביעה שהיה - השבועה
 במדבר) כדכתיב נטמאת שלא עליך משביעני

 .אותה והשביע( ה
 יבם שומרת יבמה גבי למיתני שייך - כנוסה
 הדבר את שמר כמו ליבום ומצפה ממתנת

 כדכתיב כניסה לשון שייך להכי( לז בראשית)
 החוצה המת אשת תהיה לא( כה דברים)

 .בביתו לאשה יקחנה יבמה אלא זר לאיש
 - סהארו כשהיא לה ומשקה' כו נימא אי

 כאחד כולם על שתשבע ולא קתני מילי ומילי
 יכול נשואה שהיא בין ארוסה שהיא בין ק"וה

 .ולהשקותה להשביעה
 .אישה תחת דבעינן נסתרו אם - שותות לא

 לעצמה גרמה שהיא - כתובה נוטלות ולא
 .עליו ליאסר

 סתירת על - נשואה כשהיא לה משקה וקא
 .אירוסין

 שנסתרה ראח עליה בא שלא - האיש ונקה
 .זו בסתירה עליו שנאסרה

 לה דקני גרסינן ולא - גלגול י"ע לאו אלא ג"ה
 '.כו לחופה ונכנסה ואסתתר ארוסה כשהיא

 ונסתרה נשואה כשהיא לה שקינא - גלגול
 שלא פ"אע אירוסין על שבועה עליה ומגלגל

 קינא לא שהרי עצמן בפני לשבועה ראוין היו
 לה בדקני לאוקמא לה הויא קשיא ואי

 משנכנסה לה ומשקה ואסתתרה ארוסה
 בא שלא וכגון אישך תחת בה וקרינא לחופה
 לאוקמא בעי הא מעון מנוקה ליה דהוה עליה
 עלה ואותיבנא( נח דף) יבמות במסכת הכי

 ולא לבועל בעל שכיבת שקדמה אישך מבלעדי
 לך אין הילכך לבעל בועל שכיבת שקדמה
 ןעני בשום אירוסין של זנות על להשביעה

 שכיבת קדמה אירוסין דזנות גלגול י"ע אלא
 כשבא לה דמוקי איכא וביבמות הוא בועל
 ליה סבירא לא ועולא אביה בבית ארוס עליה
 .שינויא ההוא

 אחד בעד שלה שבועה - ליתבע ניתנה שלא 
 עדים שני דצריך( סוטה ריש) התם כדאמרינן
 .מממון דבר דבר דיליף שנסתרה שראוה

 אם אחד בעד להשביע - ליתבע שניתן ממון
 מעידו אחד ועד בכולו לו וכפר מנה טענו
 אחד עד יקום לא שנאמר נשבע לו חייב שהוא
 ולכל עון לכל חטאת ולכל עון לכל באיש
 לשבועה הוא קם אבל קם אינו חטאת

 (.מ דף שבועות)
 להשביע שבועתו את - שמגלגלין דין אינו

 .בגלגול
 ברי טענת שבועה שמגלגלין - ודאי אשכחן
 קרקעות כגון שבועה עליו חייבין שאין בדבר
 אם אותו שמגלגלין במקצת הודה שלא או

 .אחר ממקום שבועה לו נתחייב
 השותפין שבועת כגון שמא טענת - מנין ספק

( מה דף) בשבועות דתנן שחלקו והאריסין
 להשביעו יכול אינו והאריסין השותפין חלקו
 גליןמגל אחר ממקום שבועה לו נתחייב וקתני
 .מגלגלין נמי ספק אלמא הכל את עליו
 שבועתה כל דסוטה דמי לא ו"מק אי - מנלן
 אינו שבועתו עיקר ממון ספק נמי וגלגול ספק
 כי( כב שמות) דכתיב ודאי בטענת אלא באה
 היא דרבנן תקנתא השותפין ושבועת איש יתן

 התם כדאמר היתירא בה דמורו משום
 ממון ועתשב דעיקר וכיון:( מח דף שבועות)

 נמי דידיה גלגול ודאי בטענת אלא ליתא
 .ספק בטענת ולא ודאי בטענת
 אותה שמשביעין דסוטה - בפנים שבועה
 .בעזרה
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 כח, א .111
 

  ?ַעד ֵהיָכן ִגְלגּול ְשבּוָעה
 

  :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ֵאין ַעְבִּדי ַאָת ' :ֲאַמר ֵליּהְּד    '.הִהיָשַבע ִלי שֶּ
 

  !ַההּוא ְשמּוֵתי ְמַשְמִתיָנן ֵליּה
  :ְּדַתְנָיא

ֹוֵרא ַלֲחֵבירוֹ " ו י –' ֶעֶבד' :ַהק  ִניד    .ְיֵהא ב ְ
ִעים –' ַמְמֵזר'   .סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרב ָ
ע' ֹו ְלַחי ָיו –' ָרש ָ   "!יֹוֵרד ִעמ 
 

ָלא   :ָרָבאָאַמר  ,אֶּ
ֹלא ִנְמַכְרָת ִלי בְ ' ד ִעְבִריִהיָשַבע ִלי שֶּ בֶּ   '.עֶּ
 
 ! אי ַטֲעָנָתא ְמַעְלָייָתא ִהיאהַ 

  !ָממֹוָנא ִאית ֵליּה ַגֵביּה
 

  .ָרָבא ְלַטְעֵמיּה
  :ָרָבאְּדָאַמר 

ד ִעְבִרי גּופֹו ָקנּוי בֶּ   .עֶּ
 

  ,ִאי ָהִכי
  !ַהְיינּו ַקְרַקע

 
  ,ִציְנָעאַקְרַקע הּוא ְּדָעְבֵדי ֱאיָנֵשי ִּדְמַזְבֵני בְ  :ַמהּו ְּדֵתיָמא

  .ֵלית ֵליּה ָקָלא – ִאם ִאיָתא ְּדַזִבין
  .ָקָלא ִאית ֵליּה – ִאם ִאיָתא ְּדַזִבין ,ַהאי

 :ָקא ַמְשַמע ָלן
 
 

 רש"י
 לגלגל גלגול של כחה - היכן עד
 .עליו נשבעין שאין דבר

 זו' אפי - אתה עבדי ליה דאמר
 שבועה לו יתחייב אם מגלגלין
 מפרש ובמסקנא אחר ממקום
 עד דאמר מקרקע ארבות מאי
 .היכן

 .כנעני עבד - עבד לחבירו הקורא
 אותו מנדין היו - בנידוי יהא

 הם אף כך כל בישראל שמזלזל
 .בו יזלזלו

 היו - הארבעים את סופג
 ליה וניחא מרדות מכות קונסין

 .מנידוי הא
 כלומר - לחייו עמו יורד רשע
 הוא אבל נזקקים ד"ב אין לזו

 למעט ואף לשנאתו מותר
 .לאומנתו ולירד סתופרנ

 ובלא - היא מעלייתא טענה
 במקצת מודה הוה אי נמי גלגול
 חייב היה אחד עד לו היה או

 זו היא מטלטלין דטענת שבועה
 ומאי גרעונו או פעולתו שתובעו
 גלגול משאר דהאי רבותא
 .שבועה

 טענת ואינה - קנוי גופו
 .מטלטלין

 לה תנינן והא - קרקע היינו
 רבותא ומאי דמגלגלין' במתני
 גלגול לאשמועינן יהודה דרב
 .אתה עבדי
 בה תנן ה"מש - קלא ליה לית
 .גלגול
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 כח, א  .112
 

ָנה  ִמש ְׁ

ַאֵחר ִמים ב ְ ה ד ָ ֲעש ֶ ל ַהנ ַ   – כ ָ
ָכה ֶזה ז ָ ֶ יָון ש  ֵ ֲחִליָפיו ,כ    .ִנְתַחי ֵיב ֶזה ב ַ

יַצד ֵ   ?כ 
וֹ  ִליף ש  ֹורֶהח  ש  ָפָרה אֹו ֲחמֹור ב ְ    – ר ב ְ

ָכה ֶזה ז ָ ֶ יָון ש  ֵ ֲחִליָפיו: ,כ   ִנְתַחי ֵיב ֶזה ב ַ
 

ָמָרא  ג ְׁ
  .ַמְטֵבעַ ? ֲחִליִפין ַמאי ִניהּו

  :ְשַמע ִמיַנּה
ה ֲחִליִפין   !ַמְטֵבַע ַנֲעׂשֶּ

 
  :ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 

  :ָהִכי ָקָאַמר
ַאֵחר" ִמים ב ְ ֹום ד ָ יש   ל ַהנ ִ   – כ ָ

ֲחִליִפין ָכה ֶזה ִנְתַחי ֵיב ב ַ ז ָ ֶ יָון ש  ֵ   ".כ 
 

  ,ַנִמי ַּדְיָקא
  :ְּדָקָתֵני

יַצד" ֵ ֹור ?כ  ש  ָפָרה אֹו ֲחמֹור ב ְ ֹור ב ְ ִליף ש    "ֶהח 
   .ְשַמע ִמיַנּה

 
  ,ּוְלַמאי ְּדָסֵליק ַאַּדְעִתין ֵמִעיָקָרא

ה ֲחִליִפין   ,ְּדַמְטֵבַע ַנֲעׂשֶּ
יַצד"ַמאי  ֵ   ?"כ 
 

  ,ֵפירֹות ַנִמי ָעְבֵדי ֲחִליִפין :ָהִכי ָקָאַמר
  ?ֵכיַצד

ֱחִליף ְבַׂשר שֹור ְבָפָרה   ,הֶּ
   – אֹו ְבַׂשר ֲחמֹור ְבשֹור

ה ִנְתַחֵייב ַבֲחִליִפין ָזָכה זֶּ   .ֵכיָון שֶּ
 

תָהִניָחא לְ    ,ַרב ֵששֶּ
  .ֵפירֹות ָעְבֵדי ֲחִליִפין :ַּדֲאַמר
ָלא לְ    ,ַנְחָמן ַרבאֶּ
   – ֵפירֹות ָלא ָעְבֵדי ֲחִליִפין :ַּדֲאַמר

  ?ַמאי ִאיָכא ְלֵמיַמר
 

   :ָהִכי ָקָאַמר
ֵהן ַכֲחִליִפין   ,ֵיש ָּדִמים שֶּ

  ?ֵכיַצד
ֱחִליף ְּדֵמי שֹור ְבָפָרה   ,הֶּ
  .אֹו ְּדֵמי ֲחמֹור ְבשֹור

 
  ?ַמאי ַטְעָמא

 
  ,ַרִבי יוָֹחָנןָסַבר ָלּה כְ 

  .ָמעֹות קֹונֹות :ְּדַבר תֹוָרה :ָאַמרְּד 
  ?ּוַמה ַטַעם ָאְמרּו ְמִשיָכה קֹוָנה

ָמא ֹיאַמר לֹו  יָך ַבֲעִלָייה'ְגֵזיָרה שֶּ  '.ִנְׂשְרפּו ִחיטֶּ
  ,ִמיְלָתא ִּדְשִכיַח ָגְזרּו ָבּה ַרָבָנן

 רש"י
 '.מתני

 בדמים לתתו שדרכו - באחר דמים הנעשה כל
 אתא דמטבע ד"ס והשתא אחד חפץ כשקונין

 היכא בחליפיו זה נתחייב זה שזכה כיון לאשמועינן
 כעין אלא דמים בתורת ולא חליפין בתורת דנתנו
 .נעלו איש שלף כעין בסודר שקונין

 הקונה מן אחד זוז ומשך המקנה בו - שזכה כיון
 בכל חליפין באונסי הקונה נתחייב חליפין קנין בתורת
 המעות לשלם עליו נאבדו אם או מתו אם שהם מקום
 או הסודר את המוכר שכשמושך לפי לו לתת שפוסק

 בכל ללוקח המקח נקנה חליפין בתורת הזוז את
 .שהוא םמקו

 השור את הפרה בעל שמשך כיון - בפרה שור החליף
 עליו ואונסיה שהיא מקום בכל ללוקח פרה נקנית

 לאשמועינן אתי והוא הואיל כיצד מאי פריך ובגמרא
 לן קיימא דמים שבתורת פ"שאע חליפין נעשה דמטבע

 המקח משיכת אלא קונות אינן דמעות( מד דף מ"בב)
 הוה סודר כי קני סודר ניןק בתורת ניהליה יהבינהו כי
 .בפרה מעות החליף כיצד למיתני ליה
 '.גמ

 בכל באחר דמים הניתן שהוא - מטבע ניהו מאי
 קיימא דמים דבתורת ג"דאע' מתני ואשמועינן מקום

 .קני חליפין בתורת ליה יהביה כי קני דלא לן
 דף מ"ב) הזהב בפרק לן קיימא ואנן - 'כו מינה שמע
 .חליפין נעשה מטבע דאין( מו

 - באחר דמים הנישום כל קאמר הכי יהודה רב אמר
 לשומו צריך באחר דמים לתתו בא שאם דבר כל

 .ממטבע בר המטלטלין כל דהיינו בדמים
 חליפין נקנו חליפין בתורת נתנו אם - 'כו שזכה כיון

 ואשמועינן זה את המקח בעל שמשך במשיכה ללוקח
 כלי ליתנהוד ג"דאע ולמימר במטלטלין חליפין דתורת
 אתא מטבע ולא חליפין הוו בעלמא מטלטלין אלא

 .לאשמועינן
 .לאשמועינן אתא מטבע דלאו - נמי דיקא

 .בפרה מעות החליף כיצד למיתני ל"ה - כיצד מאי
 מטבע ברישא נקט לאשמועינן אתא תרתי - 'כו ק"ה

 .מטלטלין שאר אשמועינן והדר
 ליה קרי פירי כלי הוי דלא מידי כל - 'כו נמי ופירי
 .פירי נקט שכיחי דפירי ומשום חליפין לענין
 נעל אמרינן ולא חליפין תורת עושין - חליפין עבדי
 .דוקא
 לכלי דדמי טפי דעדיף חי שור ש"וכ - שור בשר

 .בו שמשתמשין
 למאי בין למתניתין לתרוצי איכא - ששת לרב הניחא

 .הנישום כל דתריצנא למאי בין מעיקרא ד"דס
 למאי ואף מעיקרא ד"דס למאי כיצד ימא - נ"לר אלא

 בפרק נ"ור ששת דרב פלוגתא ליתא נמי דאוקימנא
 (.מז דף מ"ב) הזהב

 חדא' מתני כולה - כחליפין שהן דמים יש ק"ה
 דמים הנעשה כל ק"וה עסקינן ובמטבע קאמר מילתא
 חליפין כמו קונים שדמים פעמים מטבע דהיינו באחר
 .דמים בתורת כשנתנוהו ואף דנעל

 במנה שור לו מכר - בפרה שור דמי החליף יצדכ
 לך יש המוכר לו אמר המנה זה לו ונתחייב ומשכו
 בפרס או במנה לו שמאה הן ל"א בדמים ליתן פרה
 נתונים לי חייב שאתה מעות הרי השור מוכר לו אמר
 פרה משיכת בלא קונים הללו מעות בדמיה לך

 .דכלים כחליפין
 .מעות משאר שאני - טעמא מאי

 ומשיכה' כו דאמר יוחנן' כר' דמתני תנא - לה ברס
 .איתא מדרבנן

 אי חיטיך נשרפו מעות המקבל - לו יאמר שמא
 לא סבר לאצולינהו טרח לא דליקה ליה מתרמי

 להכי אשתכר בהצלתן ולא אפסיד בשריפתן
 עליו השריפה הפסד להיות ברשותיה אוקמינהו
 .נהולאצולי נפשיה דלימסר נתייקרו אם לחזור והשכר

 .במקח מעות נתינת שאר - דשכיחא במילתא
 קודם הדמים לו חייב שהיא - שכיחא דלא מילתא

 .לכן
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  .ִמיְלָתא ְּדָלא ְשִכיַח ֹלא ָגְזרּו ָבּה ַרָבָנן
 
  ,ֵריש ָלִקישלְ ּו

ת ִמן ַהתֹוָרה :ְּדָאַמר שֶּ   ;ְמִשיָכה ְמפֹורֶּ
תָהִניָחא ִאי ָסַבר ָלּה כְ    ,ַרב ֵששֶּ

ת – ֵפירֹות ָעְבֵדי ֲחִליִפין :ַּדֲאַמר   .ְמַתֵרץ ְכַרב ֵששֶּ
ָלא ִאי ָסַבר ָלּה כְ    ,ַרב ַנְחָמןאֶּ

  – ְטֵבַע ָלא ָקֵניּומַ  ,ֵפירֹות ָלא ָעְבֵדי ֲחִליִפין :ַּדֲאַמר
  ?ְבַמאי מֹוֵקי ָלּה

 
ת עַ   .ְסִביָרא ֵליּהל ָכְרָחְך ְכַרב ֵששֶּ
 
 

 רש"י
 לה ויליף - מפורשת משיכה
 לא ש"ול עמיתך מיד קנה מאו

 .מדשכיחא שכיחא
 - ששת כרב לה סבר אי הניחא
 כלי שאינן מטלטלין דשאר
 למתניתין מוקי חליפין נעשה
 הנישום כל ששת כרב
 אתא דהא אוקימנאכד

 .לאשמועינן
 - נחמן כרב לה סבר אי אלא
 .כלי דהוא דוקא נעל דאמר

 ל"לר - קני לא ומטבע
 דמים יש דנימא מדאורייתא

 לאוקמי כחליפין שהם
 שכיח דלא במלתא אדאורייתא
 לה מתרץ היכי נ"ר כדאוקמה
 אדעתין לדסליק בין למתניתין
, דאוקימנא למאי בין מעיקרא

 זו שמועה של סוגיא משנין יש
 פלוגתא ואמרי אחרת בשיטה

 ולא דוקא בפירי ששת ורב נ"דר
 שיטת ומוליכין מטלטלין בשאר
 דסליק מאי בתר הסוגיא
 דלמאי מעיקרא אדעתא

 מיתוקמא השתא דאוקימנא
 בשאר הוא דמודה שפיר נ"כר

 היא מילתא ולאו מטלטלין
 דף) בהזהב מפורש נ"דר דטעמא

 אין נעל נעל קרא דאמר( מז
 דרב וטעמא לא אחרינא דימי

 דבר בכל דבר כל מלקיים ששת
 עביד דלא טעמא היינו ומטבע
 אצורתא דדעתיה משום חליפין
 דבטלה עבידא וצורתא

 .כלום ואינה פוסלתה שהמלכות
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  כט, א – כח, ב .113
 

ָנה   ִמש ְׁ

ֶכֶסף ַ ב ְ בֹוה  ו ת ַהג ָ   ,ְרש 
ֲחָזָקה ו ת ַהֶהְדיֹוט ב ַ   .ו ְרש 

ְמִסיָרתֹו ְלֶהְדיֹוט: ַ כ ִ  ֲאִמיָרתֹו ְלָגבֹוה 
 

ָמָרא  ג ְׁ
  :ןָתנּו ַרָבנָ 

ֶכֶסף" ַ ב ְ בֹוה  ו ת ַהג ָ יַצד ְרש  ֵ   ?כ 
ְבֵהָמה ַתן ָמעֹות ב ִ נ ָ ֶ ר ש  יְזב ָ ו   ,ג ִ סֹוף ָהעֹוָלם ֲאִפיל  ֵהָמה ב ְ   .ָקָנה – ב ְ

ֹוךְ  ְמש  י ִ ֶ   .ו ְבֶהְדיֹוט לֹא ָקָנה ַעד ש 
ְמִסיָרתֹו ְלֶהְדיֹוט ַ כ ִ יַצד ֲאִמיָרתֹו ְלָגבֹוה  ֵ   ?כ 

ֹור ֶזה עֹוָלה ש   ,ָהאֹוֵמר ש  ִית ֶזה ֶהְקד ֵ ו   ,ב ַ סֹוף ָהעֹוָלם ֲאִפיל    .ָקָנה – ב ְ
ֶהְדיֹוט לֹא ָקָנה כט, אדף  ֹוְך ְוַיֲחִזיק^ ב ְ ְמש  י ִ ֶ   .ַעד ש 

ָמֶנה כֹו ב ְ ָמאַתִים ,ְמש ָ ָעַמד ב ְ ֹותֹו ַעד ש ֶ יק ִלְפד  ִ   – ְולֹא ִהְספ 
  ".נֹוֵתן ָמאַתִים

 
  ?ַמאי ַטְעָמא

ף ְוקָּׁ " סֶּ כ ֶּ ן הַּ תַּ   .)ויקרא כז( "ם לוֹ ְונָּׁ

 

ָמאַתִים" כֹו ב ְ ָמֶנה ,ְמש ָ ָעַמד ב ְ ֹותֹו ַעד ש ֶ יק ִלְפד  ִ   – ְולֹא ִהְספ 
  ."נֹוֵתן ָמאַתִים

 
  ?ַמאי ַטְעָמא

 
ְקֵּדש ְדיֹוט ָחמּור ֵמהֶּ   .ֹלא ְיֵהא ֹכַח הֶּ

 
ָמאַתִים" ָדאֹו ב ְ ְ ָמֶנה ,פ  ָעַמד ב ְ כֹו ַעד ש ֶ יק ְלמֹוש ְ ִ   – ְולֹא ִהְספ 

  ".נֹוֵתן ָמאַתִים
 

  ?ַמאי ַטְעָמא
 

ם לוֹ " ף ְוקָּׁ סֶּ כ ֶּ ן הַּ תַּ   .)ויקרא כז( "ְונָּׁ

 

ָמֶנה" ָדאֹו ב ְ ְ ָמאַתִים ,פ  ָעַמד ב ְ כֹו ַעד ש ֶ יק ְלמֹוש ְ ִ    – ְולֹא ִהְספ 
א ָמֶנה דו י ְוֵאין נֹוֵתן ֶאל ָ ָ ָדה פ  ָ פ  ֶ   ".ַמה ש  

 
  ?ַאַמאי

ְקֵּדש ֹלא ְיֵהא ֹכחַ  :ֵניָמא ָהִכי ַנִמי ְדיֹוט ָחמּור ֵמהֶּ   ?הֶּ
 

ְדי ָפַרע ָקֵאיַאטּו הֶּ  ?!ֹוט ָלאו ְבִמי שֶּ
 
 

 רש"י
 .'מתני
' בגמ - בכסף הגבוה רשות
 .קונות הקדש דמעות מפרש

 .משיכה - בחזקה
 מפרש -' כו לגבוה אמירתו
 .בגמרא

 
 
 .'מג

 .צבור קרבן - בבהמה
 .בשור - שימשוך עד

 .בבית - ויחזיק
 הקדש של חפץ הדיוט - משכו
 .במנה הגזבר מיד
 כלומר - לפדותו הספיק ולא
 .לגזבר דמיו לתת
 אייקר דכי - מאתים נותן

 ולא הואיל אייקר הקדש ברשות
 .המעות נתן
 שאם - 'כו הדיוט כח יהא לא

 כל ישלם הדיוט מיד משכו
 במשיכה קנאוד מעותיו
 .דזל הוא וברשותו

 .המעות את נתן - פדאו
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 כט, א .114
 

ָנה   ִמש ְׁ

ן ַעל ָהָאב ל ִמְצֹות ַהב ֵ טו רֹות – כ ָ ים פ ְ ים ַחי ָיִבין ְוָנש ִ   .ֲאָנש ִ
ן ים ַחי ָיִבין – ְוָכל ִמְצֹות ָהָאב ַעל ַהב ֵ ים ְוֶאָחד ָנש ִ   .ֶאָחד ֲאָנש ִ

ָרָמאל ִמצְ ְוכָ  ַמן ג ְ ַהז ְ ֶ ה ש  טו רֹות – ֹות ֲעש ֵ ים פ ְ ים ַחי ָיִבין ְוָנש ִ   .ֲאָנש ִ
ָרָמאְוָכל ִמְצֹות  ַמן ג ְ לֹא ַהז ְ ה ש ֶ ים ַחי ָיִבין – ֲעש ֵ ש ִ ים ְוֶאָחד ַהנ ָ   .ֶאָחד ָהֲאָנש ִ

ה ֲעש ֶ ַ ָרָמא ,ְוָכל ִמְצֹות לֹא ת  ַמן ג ְ ַהז ְ ֶ ין ש  לֹא ַהז ְ  ב ֵ ין ש ֶ ָרָמאב ֵ    – ַמן ג ְ
ים ַחי ָיִבין ש ִ ים ְוֶאָחד ַהנ ָ   ,ֶאָחד ָהֲאָנש ִ

יף ק ִ ַ ל ת  ִחית ,חו ץ ִמב ַ ש ְ ַ א ְלֵמִתים ,ו ַבל ת  ָ מ  ַ ט   .ו ַבל ת ִ
 

ָמָרא   ג ְׁ

ן ַעל ָהָאב"ַמאי  ל ִמְצֹות ַהב ֵ   ?"כ ָ
יֱעַבד ְלַאָבא ָנִשים    – ְפטּורֹות ִאיֵליָמא ָכל ִמְצֹות ְּדִמיַחַייב ְבָרא ְלמֶּ

  :ְוָהַתְנָיא

יׁש "" א ִאיש   – "אִּ   ,ֵאין ִלי ֶאל ָ

ִין ה ִמנ ַ ָ   ?ִאש  

הו א אֹוֵמר ש ֶ או  " כ ְ ירָּׁ יו ת ִּ בִּ ֹו ְואָּׁ מ  יׁש אִּ ַנִים "אִּ אן ש ְ   !"ֲהֵרי כ ָ
 

  :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
  :ָהִכי ָקָאַמר

   – נוֹ ָכל ִמְצֹות ַהֵבן ַהמּוָטלֹות ַעל ָהָאב ַלֲעׂשֹות ִלבְ '
  '.ֲאָנִשים ַחָייִבין ְוָנִשים ְפטּורֹות

 
  ,ְתֵניָנא ְלָהא

  :ָתנּו ַרָבָנןְּד 
ְבנֹו "  ָהָאב ַחי ָיב ב ִ

  ,ְלמו לוֹ 
ֹותוֹ    ,ְוִלְפד 

ֹוָרה דֹו ת    ,ו ְלַלמ ְ
ה ָ יאֹו ִאש     ,ו ְלַהש  ִ
נו ת ָ דֹו או מ    ,ו ְלַלמ ְ

יטֹו ב ְ  :ְויֵש  אֹוְמִרים   .ַמִיםַאף ַלֲהש ִ
י ְיהו ָדה  ב ִ   :אֹוֵמררַׁ

דֹו ִליְסטו ת נו ת ְמַלמ ְ ָ נֹו או מ  ד ֶאת ב ְ ֵ ֵאינֹו ְמַלמ  ל ש ֶ   ."כ ָ
 
  ?!ָסְלָקא ַּדְעָתְך "ִליְסטו ת"
 

ָלא   ,אֶּ
 .ְכִאילּו ְמַלְמדֹו ִליְסטּות

 
 

 רש"י
 '.מתני

 מפרש' בגמ - 'כו האב מצות כל
 '.מתני לכולה

 לה גורם שהזמן - גרמא שהזמן
 .שתבא

 .הראש פאת - תקיף מבל חוץ
 .זקן פאת - תשחית ובל
 .דכהנים - תטמא ובל
 
 

 .'גמ
 למיעבד ברא דמיחייב נימא אי

 מצות לכ משמע והכי - לאבא
 נשים אביו על מצווה שהבן

 .בתמיה פטורות
 כאן הרי תיראו ואביו אמו איש

 .אומר הוא לשנים - שנים
 כגון - האב על( עליו) המוטלות

 ללמדו בברייתא דמפרש הנך
' בה ולפדותו ולמולו תורה
 ולהשיאו הוא בכור אם סלעים
 .מקראי ואזיל יליף וכולה אשה

 יפרוש שמא - בנהר להשיטו אף
 אין אם ויסתכן ותטבע פינהבס
 .לשוט יודע

 ולא ישב והלא - ד"ס ליסטות
 .כלום למדו

 דכיון - ליסטות מלמדו כאילו
 לחמו ויחסר אומנות לו דאין
 את וילסטם דרכים בפרשת ילך

 .הבריות
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 כט, א .115
 
  "ְלמו לוֹ "
 

  ?ְמָנָלן
 

ְצחָּׁ "ִּדְכִתיב  ת יִּ ם אֶּ הָּׁ ְברָּׁ ל אַּ מָּׁ י ָּׁ נוֹ וַּ   .)בראשית כא( "ק ב ְ
 
  ,ִמיַחְייֵבי ֵבי ִּדיָנא ְלִמיְמֲהֵליּה – יָכא ְּדָלא ַמֲהֵליּה ֲאבּוּהַ ְוהֵ 

ר" :ִּדְכִתיב כָּׁ ל זָּׁ ם כ ָּׁ כֶּ ֹול לָּׁ מ    .)בראשית יז( "הִּ

  ,ִמיַחֵייב ִאיהּו ְלִמיְמַהל ַנְפֵשיּה – א ְּדָלא ַמֲהֵליּה ֵבי ִּדיָנאְוֵהיכָ 

הְועָּׁ " :ִּדְכִתיב ְכְרתָּׁ תֹו ְונִּ ְרלָּׁ ר עָּׁ ש ַּ ת ב ְ ֹול אֶּ מ  ר לֹא יִּ ר ֲאׁשֶּ כָּׁ   .)בראשית יז( "ֵרל זָּׁ

 
  ?ִאיִהי ְמָנָלן ְּדָלא ִמיַחְייָבא

 

ים"ִּדְכִתיב  ה אֹותֹו ֱאלֹהִּ ו ָּׁ ר צִּ ֲאׁשֶּ    –" כ ַּ

  .ְוֹלא אֹוָתּה – "אֹותוֹ "
 

  ,ַאְשְכָחן ִמָיד
  ?ְלדֹורֹות ְמָנָלן

 
  :י ִיְשָמֵעאלְּדֵבי ַרבִ ָתָנא 

ַמר" א  נ ֶ ֶ ל ָמקֹום ש  ו" כ ָ א ֵזירו ז – "צַּ   .ִמי ָד ו ְלדֹורֹות ,ֵאינֹו ֶאל ָ

ְכִתיב ֵצהו  " :ֵזירו ז ד ִ מ ְ ֵקהו  ְואַּ ז ְ עַּ ְוחַּ ת ְיהֹוׁש  ו אֶּ  .)דברים ג( "ְוצַּ

ְכִתיב ִמי ָד ו ְלדֹורֹות ם" :ד ִ ה ְלדֹורֹוֵתיכֶּ ְלאָּׁ הָּׁ ה ה' וָּׁ ו ָּׁ ר צִּ י ֹום ֲאׁשֶּ ן הַּ   .")במדבר טו( ."מִּ
 
 

 רש"י
 .שרה את ולא - אותו צוה כאשר

 .כשיגדל - איהו מיחייב
 נאמר לאברהם - מיד אשכחן

 .כן
 שיהא - זירוז שוןל אלא אינו
 מיד ונוהג בדבר וזריז מהיר
 .לדורות ונוהג

 

 

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     116 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמסֶּ
 

 7201702200ברק ווינט דניאל  – vechol.banayich@gmail.comייך בנ וכלמותת ע – סדורהגמרא  -הזכויות שמורות כל 

 

164 

 כט, א .116
 
ֹותוֹ "  "ִלְפד 
 

  ?ְמָנָלן
 

ה" :ִּדְכִתיב ְפד ֶּ יךָּׁ ת ִּ נֶּ ָּׁ כֹור ב  ל ב ְ   .)שמות יג( "כ ָּׁ

 
   – ְוֵהיָכא ְּדָלא ַפְרֵקיּה ֲאבּוּהַ 
  ,ִמיַחֵייב ִאיהּו ְלִמְפְרֵקיּה

ה" :ִּדְכִתיב ְפד ֶּ ֹדה תִּ ָּׁ   .)במדבר יח( "פ 

 
  ?ְפְקָדּהְוִאיִהי ְמָנָלן ְּדָלא ִמי

 

ה" :ִּדְכִתיב דֶּ ָּׁ יפ  ה" "ת ִּ ְפד ֶּ   – "ת ִּ
ת ַעְצמוֹ  ה ִלְפּדֹות אֶּ ְמצּוּוֶּ ת ֲאֵחִרים – ָכל שֶּ ה ִלְפּדֹות אֶּ   ,ְמצּוּוֶּ

ת ַעְצמוֹ  ה ִלְפּדֹות אֶּ ֵאינֹו ְמצּוּוֶּ ה ִלְפּדֹות ֲאֵחִרים – ְוָכל שֶּ   .ֵאינֹו ְמצּוּוֶּ
 

  ?ִמיְפַרק ַנְפָשּהְוִאיִהי ְמָנָלן ְּדָלא ִמיַחְייָבא לְ 
 

ה" :ִּדְכִתיב ְפד ֶּ ה" "ת ִּ דֶּ ָּׁ יפ    –" ת ִּ
ֲאֵחִרים ְמצּוִּוים ִלְפּדֹותוֹ  ת ַעְצמוֹ  – ָכל שֶּ ה ִלְפּדֹות אֶּ   ,ְמצּוּוֶּ

ֵאין ֲאֵחִרים ְמצּוִּוים ִלְפּדֹותוֹ  ת ַעְצמוֹ  – ְוָכל שֶּ ה ִלְפּדֹות אֶּ   .ֵאין ְמצּוּוֶּ
 

ֵאין ֲאֵחִרים ְמ    ?צּוִוין ִלְפּדֹוָתּהּוִמַנִין שֶּ
 

ה" :ַּדֲאַמר ְקָרא ְפד ֶּ יךָּׁ ת ִּ נֶּ ָּׁ כֹור ב  ל ב ְ   ,)שמות יג( "כ ָּׁ

יךָּׁ " נֶּ ָּׁ יָך – "ב    .ְוֹלא ְבנֹותֶּ
 

 רש"י
 קרי כלומר - 'כו תפדה תיפדה
 .תפדה ביה

 - מיפקדא דלא מנלן ואיהי
 מצווה שאינה מנין אמו איהי
 דמצות דכיון בנה את לפדות
 בעי הוא גרמא הזמן שלא עשה
 .למעוטה קרא

 בכור כשהוא - עצמו את לפדות
 .אביו פדאו ולא

 נהי - מיחייבה דלא מנלן ואיהי
 לפדותה מצווה אינו דאביה
 איהי אימא בניך בכור דכתיב
 דהא לכשתגדל נפשה תפדה
 מצוה אלמא תפדה ביה קרינן
 עשה מצות והך רמיא נמי אברא
 .היא גרמא הזמן שאין

 .האב - 'כו שאחרים כל
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 כט, ב –כט, א  .117
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
דֹות" ָ דֹות ו ְבנֹו ִלפ  ָ   – הו א ִלפ 

  .הו א קֹוֵדם ִלְבנוֹ 
י ְיהו ָדה ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
נֹו קֹוְדמוֹ    ,ב ְ

ז ֶה ִמְצָותֹו ַעל ָאִביו ֶ נֹו ָעָליו ,ש    ."ְוֶזה ִמְצַות ב ְ
 

  :ַרִבי ִיְרְמָיהָאַמר 
 , ַהֹכל מֹוִדין

ָלא ָחֵמש ְסָלִעים  כט, בדף     – ָכל ֵהיָכא ְּדֵליָכא אֶּ
  .הּוא קֹוֵדם ִלְבנוֹ 

 
 ?ַמאי ַטְעָמא

 
  .ִמְצָוה ְּדגּוֵפיּה ֲעִדיָפא

 
   – א ְּדִאיָכא ָחֵמש ְמשּוְעָבִדים ְוָחֵמש ְבֵני חֹוִריןֵהיכָ , ִכי ְפִליֵגי

ה ִּדְכִתיב ַבתֹוָרה ִכְכתּוָבה ִבְשָטר ַּדְמָיא :ְיהּוָדה ָסַבר ַרִבי   ;ִמְלוֶּ
  ,ְבַהֵני ָחֵמש ָפִריק ִלְבֵריּה

  .ְוָאִזיל ֹכֵהן ְוָטִריף ֵליּה ְלָחֵמש ְמשּוְעָבִדים ְלִדיֵדיּה
ה ִּדְכִתיב ְבאֹוַרְייָתא ָלאו ִכְכתּוָבה ִבְשָטר ַּדְמָיא :ַרָבָנן ָסְבֵריוְ    ;ִמְלוֶּ

  .ְוִהיְלָכְך ִמְצָוה ְּדגּוֵפיּה ָעִדיף
 
 

 רש"י
 .אביו פדאו שלא - לפדות הוא

 לאא נכסי ליה דלית - היכא כל
 .סלעים' ה

 ובפדיון - דמיא בשטר ככתובה
 קודם מחוייב היה עצמו

 את ויטרוף קרקעותיו ששיעבד
 חרי בני בחמש הילכך הלקוחות
 זה דאין לבריה פריק דאיכא
 עליו בנו מצות שהרי אונאה
 .ממצותו יותר

 על לקוחות - וטריף כהן ואזיל
 .עצמו פדיון

 ואינו - דמי בשטר ככתובה לאו
 .דיםממשועב גובה
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 כט, ב .118
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
נֹו ְוַלֲעלֹות ָלֶרֶגל" ֹות ֶאת ב ְ    – ִלְפד 

ְך עֹוֶלה ָלֶרֶגל נֹו ְוַאַחר כ ָ ֹוֶדה ֶאת ב ְ   .פ 
ירַׁ    :אֹוֵמר ְיהו ָדה ב ִ

ךְ עֹוֶלה ָלֶרֶגל  נוֹ  ְוַאַחר כ ָ ֹוֶדה ֶאת ב ְ   ,פ 
ֵאיָנה  עֹוֶבֶרת ז ו  ִמְצָוה עֹוֶבֶרת ְוזֹו ִמְצָוה ש ֶ ֶ   ."ש 

 
  ,ְיהּוָדה ִכְדָקָאַמר ַטְעָמא ַרִביִבְשָלָמא לְ 

ָלא ַרָבָנן ַמאי ַטְעַמְייהּו   ?אֶּ
 

כֹור "ַּדֲאַמר ְקָרא  ל ב ְ הכ ָּׁ ְפד ֶּ יךָּׁ ת ִּ נֶּ ָּׁ   ,)שמות לד( "ב 

ם"ְוָהַדר  י ֵריקָּׁ נַּ או  פָּׁ   ."לֹא ֵירָּׁ
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 כט, ב  .119
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ים" ִנים ֵמָחֵמש  ָנש ִ ה ב ָ ָ ִאם ָהיו  לֹו ֲחִמש   ִין ש ֶ   ,ִמנ ַ

ן ו ל ָ ֹות כ  ַחי ָיב ִלְפד  ֶ   ?ש 

ְלמו ד לֹוַמר ַ ה" :ת  ְפד ֶּ יךָּׁ ת ִּ נֶּ ָּׁ כֹור ב  ל ב ְ   .")שמות לד(" כ ָּׁ
 

  !ְפִשיָטא
ם ָתָלא ַרְחָמָנא חֶּ ר רֶּ טֶּ  !ְבפֶּ

  

כֹור"ֵניַלף  :ַמהּו ְּדֵתיָמא כֹור" )שמות לד( "ב ְ   ; ִמַנֲחָלה )דברים כא( "ב ְ

ית אֹונוֹ "ַמה ְלַהָלן    '. ֵראִשית אֹונוֹ 'ַאף ָכאן  ,)דברים כא( "ֵראׁשִּ
 .ָקא ַמְשַמע ָלן
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 כט, ב .121
 
ֹוָרה" דֹו ת   ."ְלַלמ ְ
 

  ?ְמָנָלן
 

ם" :ִּדְכִתיב ֵניכֶּ ת ב ְ ם אֶּ ם אֹותָּׁ ֶּ ְדת  ַּ מ    .)דברים יא( "ְולִּ
 

   – ְוֵהיָכא ְּדָלא ַאְגְמֵריּה ֲאבּוּהַ 
  ,ִמיַחֵייב ִאיהּו ְלִמיְגַמר ַנְפֵשיּה

םו לְ "ִּדְכִתיב  ֶּ ְדת  ַּ   .(ה)דברים  "מ 
 

  ?ִאיִהי ְמָנָלן ְּדָלא ִמיַחְייָבא
 

ְד " :ִּדְכִתיב ַּ ימ  םְולִּ ֶּ ם" "ת  ֶּ ְדת    – "ו ְלמַּ
ה ִלְלמֹוד ְמצּוּוֶּ ה ְלַלֵמד – ָכל שֶּ   ,ְמצּוּוֶּ

ה ִלְלמֹוד ֵאינֹו ְמצּוּוֶּ ה ְלַלֵמד – ְוָכל שֶּ   .ֵאינֹו ְמצּוּוֶּ
 

  ?ְוִאיִהי ְמָנָלן ְּדָלא ִמיַחְייָבה ְלֵמיַלף ַנְפָשּה
 

ם" :ִּדְכִתיב ֶּ ְדת  ַּ ימ  םו לְ " "ְולִּ ֶּ ְדת  ַּ   – "מ 
ת ַעְצמוֹ  – ֲאֵחִרים ְמצּוִוין ְלַלְמדוֹ ָכל שֶּ  ה ְלַלֵמד אֶּ   ,ְמצּוּוֶּ

ֵאין ֲאֵחִרים ְמצּוִוין ְלַלְמדוֹ  ת ַעְצמוֹ  – ְוָכל שֶּ ה ְלַלֵמד אֶּ   .ֵאין ְמצּוּוֶּ
 

ֵאין ֲאֵחִרים ְמצּוִוין ְלַלְמָדּה   ?ּוִמַנִין שֶּ
 

ם" :ַּדֲאַמר ְקָרא ֵניכֶּ ת ב ְ ם אֶּ ם אֹותָּׁ ֶּ ְדת  ַּ מ  ם  – "ְולִּ   .ְוֹלא ְבנֹוֵתיכֶּ
 
 

 רש"י
 אחרינא קרא - ולמדתם דכתיב
 ושמרתם אותם ולמדתם הוא

 (.ה דברים) לעשותם
 בנה את ללמד - מיחייבה דלא

 קרי בניכם את ולמדתם דכתיב
 דלא לאקושינהו ולמדתם ביה

 .ללמוד מיפקדא
 .האב - אחרים
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 כט, ב .121
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
  .הו א קֹוֵדם ִלְבנוֹ  – הו א ִלְלמֹוד ו ְבנֹו ִלְלמֹוד"

י ב ִ   :אֹוֵמר ְיהו ָדה רַׁ
ָידוֹ  ח ְוַתְלמו דֹו ִמְתַקי ֵים ב ְ נֹו ָזִריז ו ְממו ל ָ נֹו קֹוְדמוֹ  – ִאם ב ְ   ."ב ְ

 
  ,ַרב ַאָחא ַבר ַיֲעֹקבַרב ַיֲעֹקב ְבֵריּה ְּד ִכי ָהא ְּד 

  .ַאַבֵייֵריּה ֲאבּוַּה ְלַקֵמיּה ְּד ַשַד 
  ,ִכי ָאָתא ַחְזֵייה ְּדָלא ֲהָוה ִמיַחְּדִדין ְשַמְעֵתיּה

  ,ֲאָנא ֲעִדיָפא ִמיָנְך :ֲאַמר ֵליּה
  .ְּדֵאיִזיל ֲאָנא ,תּוב ַאְת 
 .ְּדָקא ֲהָוה ָאֵתי ַאַבֵייָשַמע 

  ,יק ֵבי ַרָבָנן ְּדַאַבֵייֲהָוה ַההּוא ַמזִ 
  .ִביָמָמא ֲהוּו ִמיַתְזֵקי ֲאִפילּוְּדִכי ֲהוּו ָעְייֵלי ִבְתֵרין 

  ,ָלא ֵליִתיב ֵליּה ֱאיָנש אּוְשִפיָזא :ֲאַמר ְלהּו
ְפָשר ְּדִמְתְרִחיש ִניָסא   .אֶּ

  .ַבת ְבַההּוא ֵבי ַרָבָנן ,ַעל
  ,א ְּדִשְבָעה ֵריְשָווֵתיּהִאיְּדֵמי ֵליּה ְכַתִנינָ 
  .ָנַתר ַחד ֵריֵשיּה – ָכל ְכִריָעה ְּדָכַרע
  .ַסִכיְנִתין ,ִאי ָלא ִאיְתְרִחיש ִניָסא :ֲאַמר ְלהּו ְלָמָחר

 
 

 רש"י
 רואה והאב - זריז בנו היה אם

 סיפוק לו ואין ממנו שיצליח
 ילמוד שניהם שילמדו נכסים
 מזונות אחר יטריח והוא בנו

 .ויספיקנו
 מן רחוק ד"בהמ - רבנן בי

 .הוה היישוב
 - אושפיזא אינש ליה ליתיב לא
 בבית ילין כרחו ועל אחא לרב

 יעשה חסידותו ומתוך המדרש
 .המזיק את ויהרוג נס לו

 .לן - בת
 .מזיק - ליה אידמי

 לו שהיו - רישיה דשבע כתנינא
 .גולגלות שבע

 אחא רב - דכרע כריעה כל
 חד נתר מזיק אותו על מתפלל
 .רישא

 .אותי סכנתם - סכינתין
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 כט, ב .122
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ה" ָ א ִאש   ָ ֹוָרה ְוִליש     – ִלְלמֹוד ת 

ְך  ֹוָרה ְוַאַחר כ ָ א אִ ִיְלמֹוד ת  ָ הִיש   ָ   .ש  
ה ָ לֹא ִאש   ר לֹו ב ְ    – ְוִאם ִאי ֶאְפש ָ

ְך  ה ְוַאַחר כ ָ ָ א ִאש   ָ ֹוָרהִיש     ."ִיְלמֹוד ת 
 

  :ְשמּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
  .ִיְלמֹוד תֹוָרה ְוַאַחר ָכְךנֹוֵׂשא ִאָשה  – ֲהָלָכה

 
  :ָאַמר יוָֹחָנן ַרִבי

  ?!ַבתֹוָרה ֵריַחִיים ְבַצָּוארֹו ְוַיֲעסֹוק
 

  :ְוָלא ְפִליֵגי
  ,ָהא ָלן

 .ְוָהא ְלהּו
 
 

 רש"י
 היו בבל בני - להו הא לן הא

 התנאים משניות וגורסין הולכין
 חוץ שלומדים ומתוך י"בא

 הבית צרכי אין למקומם
 דהוה אשה נושא עליו מוטלים

 ולומד הולך כ"ואח הרהור בלא
 .תורה

 הלומדים י"א לבני - להו
 יהו אשה נושא אם במקומם

 עליו מוטלין הבית צרכי
 .ויבטלוהו
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 כט, ב .123
 

  .ְּדָאָדם ָגדֹול הּוא ַרב ַהְמנּוָנאִבְד  ַרב הּוָנאלְ  ַרב ִחְסָּדאִמְשַתַבח ֵליּה 
ָיֹבא ְלָיְדָך ֲהִביֵאהּו ְלָיִדי :ֲאַמר ֵליּה   .ְכשֶּ
  ,אַחְזֵייּה ְּדָלא ָפִריס סּוְדָר  ,ִכי ָאָתא
  ?ַמאי ַטְעָמא ָלא ְפִריָסת סּוְדָרא :ֲאַמר ֵליּה
  .ְּדָלא ְנִסיְבָנא :ֲאַמר ֵליּה

 , ַאְהְּדִריְנהּו ְלַאֵפיּה ִמיֵניּה
 .י ְּדָלא ָחִזית ְלהּו ְלַאֵפי ַעד ְּדַנְסָבתָחזִ  :ֲאַמר ֵליּה

  
  :ַּדֲאַמר ,ְלַטְעֵמיּה ַרב הּוָנא
ְׂשִר  ן עֶּ   .ָכל ָיָמיו ַבֲעֵביָרה – ָנָׂשא ִאָשה ים ָשָנה ְוֹלאבֶּ

  
 ?!ַבֲעֵביָרה ָסְלָקא ַּדְעָתְך

   
ָלא ֵאיָמא   '.ָכל ָיָמיו ְבִהְרהּור ֲעֵביָרה' :אֶּ

 
  :ִיְשָמֵעאל ַרִבי ְּדֵביְוֵכן ָתָנא  ,ָרָבאָאַמר 

ְׂשִרים ָשָנה יֹוֵשב  ה לָ  ַהָקדֹוש ָברּוְך הּואַעד עֶּ   ?ָמַתי ִיָשא ִאָשה ,ָאָדםּוְמַצפֶּ
ְׂשִרים ְוֹלא ָנָׂשא ִהִגיַע עֶּ   '.ִתיַפח ַעְצמֹוָתיו' :אֹוֵמר ,ֵכיָון שֶּ

 
  :ַרב ִחְסָּדאֲאַמר 

  ,ִּדְנִסיְבָנא ְבִשיְתַסר – ַהאי ְּדָעִדיְפָנא ֵמַחְבָרִאי
 , ְוִאי ֲהָוה ְנִסיְבָנא ְבַאְרֵביַסר

  '.ִגיָרא ְבֵעיָניְך'ַלָשָטן ֲהָוה ֲאִמיָנא  ל, אדף 
 

  :ָנָתן ַבר ַאִמי ַרִבילְ  ָרָבא ֲאַמר ֵליּה
  ,ַאְּדָיָדְך ַעל ַצְּואֵרי ִּדְבִריְך

ְׂשִרים ְוַתְרֵתי   ,ִמִשיְתַסר ְוַעד עֶּ
ְׂשִרים ְוַאְרָבָעה :ְוָאְמֵרי ָלּה   .ִמַתְמֵני ְסֵרי ַעד עֶּ

 
  :ְכַתָנֵאי

עַּ " נ ַּ וֹ ֲחנֹוְך לַּ ְרכ  י ד ַּ ִּ ל פ     – )משלי כב( "ר עַּ

ְמָיהוְ  ְיהּוָדה ַרִבי   :ַרִבי ְנחֶּ
ְׂשִרים ְוַתְרֵתין :ַחד ֲאַמר   ,ִמִשיְתַסר ְוַעד עֶּ
ְׂשִרים ְוַאְרָבָעהִמַתְמֵני ְסֵר  :ְוַחד ֲאַמר  .י ְוַעד עֶּ

 
 

 רש"י
 .המנונא לרב הונא רב - חזייה

 כדרך - סודר פריס דלא
 לכסות רגילין שהיו הנשואין
 .ראשן

 גירא לשטן ליה אמינא הוה 
 מתגרה הייתי כלומר - בעיניך

 ולא הרע יצר הוא ושטן בו
 .שיחטיאני אירא

 בעוד - דבריך יצואר על אדידך
 קודם בנך על תקיפה ידך

 תוכחתך יקבל ולא שיגדיל
 .אשה השיאו

 לכנוס זמן הגיע שנין - משיתסר
 אל ותרתין מעשרין ויותר

 על אדידך אחר לשון תאחרהו
 ידך שעוד בשעה דבריך צוארי
 ללמדו זהיר הוי עליו תקיפה
 משיתסר זמנו ואיזה תוכחות

 בציר ותרתין עשרים ועד
 לקבל דעת בו ןאי משיתסר
 תכביד ואל כך כל תוכחות
 מעשרים ויותר ותוכחות יסורין
 וזה יבעט שלא לחוש יש ותרתין
 .עיקר

 יהא ימיו שכל דרך - דרכו פי על
 בנערותו לו חנוך בו מתנהג
 ורבי יהודה רבי נערותו ואיזוהי
 '.כו נחמיה

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     124 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמסֶּ
 

 7201702200ברק ווינט דניאל  – vechol.banayich@gmail.comייך בנ וכלמותת ע – סדורהגמרא  -הזכויות שמורות כל 

 

172 

 ל, א .124
ת ְבנֹו תֹוָרה   ?ַעד ֵהיָכן ַחָייב ָאָדם ְלַלֵמד אֶּ

 
  :ְשמּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהר ָאמַ 

ן ָּדן   ,ְכגֹון ְזבּולּון בֶּ
ִליְמדֹו ֲאִבי ָאִביו ִמְקָרא ּוִמְשָנה ְוַתְלמּוד ֲהָלכֹות ְוַאָגדֹות   .שֶּ

 
  :ֵמיִתיֵבי

ָנה" דֹו ִמש ְ דֹו ִמְקָרא ֵאין ְמַלמ ְ   ",ִלמ ְ
  !תֹוָרה ִמְקָרא זוֹ  :ָרָבאְוָאַמר 

 
ן ָּדןִכְזבּולּון בֶּ    ;ן ָּדן ְוֹלא ִכְזבּולּון בֶּ

ן ָּדן ִלְמדֹו ֲאִבי ָאִביו – ִכְזבּולּון בֶּ   ,שֶּ
ן ָּדן   ,ְּדִאילּו ָהָתם ִמְקָרא ִמְשָנה ְוַתְלמּוד ֲהָלכֹות ְוַאָגדֹות – ְוֹלא ִכְזבּולּון בֶּ

  .ְוִאילּו ָהָכא ִמְקָרא ְלָבד
 

  ?ַוֲאִבי ָאִביו ִמי ִמיַחֵייב
  :ָהַתְנָיאוְ 
ם"" ֵניכֶּ ת ב ְ ם אֶּ ם אֹותָּׁ ֶּ ְדת  ַּ מ     – )דברים יא( "ְולִּ

ֵניֶכם ֵני ב ְ   .ְולֹא ב ְ

יךָּׁ " ו ָמה ֲאִני ְמַקי ֵים נֶּ ָּׁ ְבֵני ב  יךָּׁ ְולִּ נֶּ ם ְלבָּׁ ְעת ָּׁ   ?)דברים ד( "ְוהֹודַּ
ֹוָרה נֹו ת  ד ֶאת ב ְ ֵ ַלמ  ל ַהמ ְ כ ָ   ,לֹוַמר ְלָך ש ֶ

ִאיל   תו ב כ ְ נוֹ ַמֲעֶלה ָעָליו ַהכ ָ דו  לֹו ְוִלְבנֹו ו ְלֶבן ב ְ   ,ו  ִלמ ְ
ֹורֹות ל ַהד   !"ַעד סֹוף כ ָ

 
  ,הּוא ַּדֲאַמר ִכי ַהאי ַתָנא

  :ְּדַתְנָיא
ם"" ֵניכֶּ ת ב ְ ם אֶּ ם אֹותָּׁ ֶּ ְדת  ַּ מ     – )דברים יא( "ְולִּ

ֵניֶכם א ב ְ   ,ֵאין ִלי ֶאל ָ
ִין ֵניֶכם ִמנ ַ ֵני ב ְ   ?ב ְ

ְלמו ד לֹוַמר ַ עְ " :ת  יךָּׁ ְוהֹודַּ נֶּ ָּׁ ְבֵני ב  יךָּׁ ְולִּ נֶּ ם ְלבָּׁ ָּׁ    . )דברים ד( "ת 

ן ֵ ְלמו ד לֹוַמר ,ִאם כ  ַ ם" :ַמה ת  ֵניכֶּ   ?"ב ְ

ם" ֵניכֶּ נֹוֵתיֶכם –" ב ְ   ."ְולֹא ב ְ
 

ן ֵלִויָאַמר  ַע בֶּ    :ַרִבי ְיהוֹשֻׁ
ן ְבנֹו תֹוָרה ת בֶּ    – ָכל ַהְמַלֵמד אֶּ
  . ָלּה ֵמַהר ִסיַניַמֲעלֶּה ָעָליו ַהָכתּוב ְכִאילּו ִקבְ 

נֱֶּאַמר יךָּׁ " :שֶּ נֶּ ָּׁ ְבֵני ב  יךָּׁ ְולִּ נֶּ ם ְלבָּׁ ָּׁ ְעת    ,)דברים ד( "ְוהֹודַּ

חֹוֵרב"ּוְסִמיְך ֵליּה  יךָּׁ ב ְ ְפֵני ה' ֱאלֹהֶּ ָּׁ לִּ ְדת  מַּ ר עָּׁ   ."יֹום ֲאׁשֶּ
 

ן ֵלִויַאְשְכֵחיּה לְ  ַרִבי ִחָייא ַבר ַאָבא ַע בֶּ   ,ַאֵריֵשיּה ְּדָשֵדי ִּדיְסָנא ַרִבי ְיהוֹשֻׁ
  .ְוָקא ַמְמֵטי ֵליּה ִלינּוָקא ְלֵבי ְכִניְשָתא

  ?ַמאי כּוֵלי ַהאי :ֲאַמר ֵליּה

יךָּׁ " :ִמי זּוָטר ַמאי ִּדְכִתיב :ֲאַמר ֵליּה נֶּ ם ְלבָּׁ ָּׁ ְעת    ,)דברים ד( "ְוהֹודַּ

חֹוֵרב" :ִמיְך ֵליּהְוסָ  יךָּׁ ב ְ ְפֵני ה' ֱאלֹהֶּ ָּׁ לִּ ְדת  מַּ ר עָּׁ  ?"יֹום ֲאׁשֶּ
 

  ,ַרִבי ִחָייא ַבר ַאָבא אן ָוֵאיָלְךִמכָ 
  .ּומֹוְסֵפיּה ,ַעד ְּדַמְקֵרי ִלינּוָקא ,ָלא ָטִעים אּוְמָצא

 
  ,ַרָבה ַבר ַרב הּוָנא
 .ַעד ְּדַמְייֵתי ִלינּוָקא ְלֵבית ִמְדָרָשא ,ָלא ָטִעים אּוְמָצא

 

 רש"י
 שהיה תלמיד - דן בן זבולון

 .בימיהם
 חובת ןאי - משנה מלמדו אינו
 מכאן במקרא אלא עליו בנו

 .לעצמו הוא ילמד ואילך
 .וכתובים נביאים ולא - תורה

 - אביו אבי שלמדו דן בן כזבולון
 הכי' דקאמרי נמי היכן ועד

 חייב אדם היכן עד' קאמרי
 רב אמר בדורותיו תורה ללמוד
 .בנו ולבן לבנו יהודה
 סדין - ארישיה דיסנא דשדי
 אלא הראש לעטיפת ראוי שאינו
 שלא ראשו על שם בעלמא כסוי
 הספיק ולא ראשו בגילוי לילך

 .בסודרו להתעטף
 לצאת שמיהרת - האי כולי מאי
 .לך ההוגנת עטיפה בלא

 מעט בשר - אומצא טעים לא
 לטעום רגילין היו בגחלים
 .בבקר

 - ומוספיה לינוקא דמקרי עד
 אתמול שקרא מה לו מהדר
 .יותר פסוק עוד ומלמדו
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ן ַרִביִמשּום  ַרב ָסְפָראָאַמר  ַע בֶּ   :ֲחַנְנָיא ְיהוֹשֻׁ

יךָּׁ " :ַמאי ִּדְכִתיב נֶּ ם ְלבָּׁ ָּׁ ְנת  נ ַּ   ?)דברים ו( "ְוׁשִּ

ם"ַאל ִתְקֵרי  ָּׁ ְנת  נ ַּ ָלא  - "ְוׁשִּ    –' ְוִשַלְשָתם'אֶּ
  :ְלעֹוָלם ְיַשֵלש ָאָדם ְשנֹוָתיו

  .ְשִליש ְבַתְלמּוד ,ְשִליש ְבִמְשָנה ,ְשִליש ְבִמְקָרא
 

  ?ֵייִמי יֹוֵדַע ַכָמה חָ 
 

  ,ָלא ְצִריָכא
  .ְליֹוֵמי

 
  ,ְלִפיָכְך ִנְקְראּו ִראשֹוִנים סֹוְפִרים

ַבתֹוָרה ָהיּו סֹוְפִרים ָכל ָהאֹוִתיֹות שֶּ   ;שֶּ

ָהיּו אֹוְמִרים  חֹון"' ְּד ָוא"ו'שֶּ ר תֹוָרה – )ויקרא יא( "גָּׁ ל ֵספֶּ ל אֹוִתיֹות שֶּ ְצָיין שֶּ   .חֶּ

ׁש " רַּ רׁש ד ָּׁ ל ֵתיבֹות – )ויקרא י( "ד ָּׁ ְצָיין שֶּ   .חֶּ

ח" ָּׁ ל  ְתג ַּ ל ְפסּוִקים – )ויקרא יג( "ְוהִּ   .שֶּ

ר" עַּ י ָּׁ יר מִּ ה ֲחזִּ נ ָּׁ ְרְסמֶּ ר"ְּד  'ַעִי"ן' – )תהילים פ( "ְיכַּ עַּ ל ְתִהִלים "י ָּׁ ְצָיין שֶּ   .חֶּ

ֹון" ר עָּׁ ֵ פ  חו ם ְיכַּ ְציֹו ִּדְפסּוִקים – )תהילים עח( "ְוהו א רַּ   .חֶּ
 

  :ַרב יוֵֹסףָבֵעי 

חֹון"ְּד  'ָוא"ו'   ?ֵמַהאי ִגיָסא אֹו ֵמַהאי ִגיָסא –" גָּׁ
 

  :ֲאַמר ֵליּה
ר תֹוָרהֵניֵתי    !ְוִאיְמִניְנהּו ֵספֶּ

  :ַרָבה ַבר ַבר ָחָנהִמי ָלא ָאַמר 
ר תֹוָרה ּוְמָנאּום ֵהִביאּו ֵספֶּ   ?ֹלא ָזזּו ִמָשם ַעד שֶּ

 
  :ֲאַמר ֵליּה

  ,רֹות ִויֵתרֹותִאיְנהּו ְבִקיֵאי ַבֲחֵסי
  .ֲאַנן ָלא ְבִקיִאיָנן

 
  :ַרב יוֵֹסףָבֵעי 

ח" ָּׁ ל  ְתג ַּ   ?ֵמַהאי ִגיָסא אֹו ֵמַהאי ִגיָסא –" ְוהִּ
 

  :ַאַבֵיי ֲאַמר ֵליּה
  !2הּוינְ ִליְמנִ וְ  יסּוֵקי ִמיָהא ֵליתֵ פְ 
 

  .ִבְפסּוֵקי ַנִמי ָלא ְבִקיִאיָנן
 

  :ֲאַמר אַרב ַאָחא ַבר ַאּדָ ְּדִכי ָאָתא 
  :ְבַמֲעָרָבא ַפְסֵקי ֵליּה ְלַהאי ְקָרא ִלְתָלָתא ְפסּוֵקי

ן" נָּׁ עָּׁ ב הֶּ עַּ יךָּׁ ב ְ א ֵאלֶּ י ב ָּׁ ֹנכִּ ה אָּׁ נ ֵ ה הִּ ל ֹמׁשֶּ ר ה' אֶּ י ֹאמֶּ   .)שמות יט( "וַּ

 
  :ָתנּו ַרָבָנן

סו ִקים" מֹוָנה פ ְ מֹוִנים ו ש ְ מֹוָנה ֵמאֹות ו ש ְ ת ֲאָלִפים ו ש ְ   ,ֲחֵמש ֶ
ֹוָרהסו ֵקי ֲהוו  פ ְ    .ֵסֶפר ת 

מֹוָנה ים ש ְ ִהל ִ   ,יֶֶתר ָעָליו ת ְ

                                                 
 על פי כתב יד מינכן 2

 רש"י
 כתיב מדלא - שלשתםו אלא

 .שישלישם ושניתם
 .השבוע ימי - ליומי

 באפי מילתא - 'כו נקראו לפיכך
 .היא נפשה

 סתימתיהן וטעמי סברות - 'גמ
 במה ולתרצם משניות של

 .זו את זו שסותרות
 - סופרים ראשונים נקראו
 א= הימים דברי= ה"ד) כדכתיב

 יושבי סופרים ומשפחות( ב
 .יעבץ

 .גחון על לךהו כל - דגחון ו"וי
 איתפרש לא - משם זזו לא

 .היכא
 .ת"ס ממנין - ממנו חסר

 לה דריש הכי - בסופה והב את
 ידי שעל מלחמה מלחמות ספר
 .בסופה יש אהבה ספר
 חזור - בפיך מחודדין יהו

 שאם בעומקם ובדוק עליהם
 לגמגם תצטרך לא אדם ישאלך
 .מיד לומר שתוכל אלא
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מֹוָנה ְבֵרי ַהי ִָמים ש ְ ו  ד ִ נ  ֶ  ".ָחֵסר ִממ 
 

  :ָתנּו ַרָבָנן

ם"" ָּׁ ְנת  נ ַּ ִפיךָ  –" ְוׁשִּ ִדים ב ְ ֹוָרה ְמחו ד ָ ְבֵרי ת  הו  ד ִ י ְ ֶ   .ש 
ָבר ַאל ְלָך ָאָדם ד ָ ִאם ִיש ְ   ,ש ֶ

ם ְוֹתא ַגְמג ֵ מֹור לֹו ִמי ָד ,ַמר לוֹ ַאל ת ְ א א    .ֶאל ָ

ַמר  ל, בדף  א  נ ֶ ֶ ת ְ ": ^ש  י אַּ ה ֲאחֹותִּ ְכמָּׁ חָּׁ   ,)משלי ז(ְוגֹו'  "ֱאמֹור לַּ

ךָּׁ " :ְואֹוֵמר ֶּ ב  ל לו חַּ לִּ ְתֵבם עַּ יךָּׁ כ ָּׁ עֹותֶּ ְצב ְ ל אֶּ ֵרם עַּ ׁשְ   ,)משלי ז( "קָּׁ

ים" :ְואֹוֵמר עו רִּ נ ְ ֵני הַּ ן ב ְ ֵ ֹור כ  ב  ד ג ִּ יַּ ים ב ְ צ ִּ חִּ   ,הילים קכז()ת "כ ְ

ים" :ְואֹוֵמר נִּ נו  ֹור ׁשְ ב  י ג ִּ צ ֵ   ,)תהילים קכ( "חִּ

לו  " :ְואֹוֵמר ְ פ  יךָּׁ יִּ ֶּ ְחת  ַּ ים ת  מ ִּ ים עַּ נִּ נו  יךָּׁ ׁשְ צ ֶּ   ,)תהילים מה( "חִּ

ם" :ְואֹוֵמר תֹו ֵמהֶּ ָּׁ פ  ׁשְ ת אַּ א אֶּ ֵ ל  ר מִּ ר ֲאׁשֶּ בֶּ ג ֶּ ֵרי הַּ ׁשְ   "אַּ

" ַּ ים ב  ת אֹוְיבִּ רו  אֶּ ב ְ י ְידַּ רלֹא ֵיבֹוׁשו  כ ִּ עַּ ָּׁ   .")תהילים קכז( "ׁש 
 

ר"ַמאי  עַּ ָּׁ ׁש  ַּ ים ב  ת אֹוְיבִּ   ?)תהילים קכז( "אֶּ
 

  :ַרִבי ִחָייא ַבר ַאָבאָאַמר 
  ,ָהַרב ְוַתְלִמידוֹ  ,ָהָאב ּוְבנוֹ  ֲאִפילּו

ָחד עֹוְסִקין ַבתֹוָרה ְבַשַער אֶּ   ,שֶּ
ה ת זֶּ ה אֶּ   ,ַנֲעִׂשים אֹוְיִבים זֶּ

הְוֵאיָנם ָזִזים ִמָשם עַ  ת זֶּ ה אֶּ ַנֲעִׂשים אֹוֲהִבים זֶּ   .ד שֶּ

נֱֶּאַמר ה" :שֶּ סו פָּׁ ֵהב ב ְ ת וָּׁ    – )במדבר כא( "אֶּ

ה"ַאל ִתְקֵרי  סו פָּׁ ָלא ְבסֹוָפּה ,"ב ְ  .אֶּ
 

 רש"י
 - את אחותי לחכמה אמור

 כאחותך בה בקי תהאש
 מסיפא נמי אי לך שאסורה
 תקרא לבינה ומודע דקרא
 .לך ידוע שתהא
 בהם שנלחם - גבור ביד כחצים

 .אויביו עם
 של תלמידיו - הנעורים בני כן

 שאמר כמו בניו הקרויין אדם
 עתה בני( כט ב ה"ד) יחזקיהו

 אנכי הנה ואומר תשלו אל
' וגו לי נתן אשר והילדים

 (.ח ישעיהו)
 - מהם אשפתו את מלא שרא

 נקט לחצים דדמינהו משום
 .אשפה מילוי לשון

 סיפא - בשער אויבים את
 .הוא הגבר דאשרי

 שמקשים מתוך - אויבים נעשו
 .זה דברי מקבל זה ואין לזה זה
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  :ָתנּו ַרָבָנן

ם"" ֶּ ְמת  ם – )דברים יא( "ְוש ַּ ַ   .ַסם ת 

ים ַסם ַחי ִ ֹוָרה כ ְ ָלה ת    :ִנְמש ְ
הִ  ל ְלָאָדם ש ֶ דֹוָלהָמש ָ ה ג ְ נֹו ַמכ ָ ה ֶאת ב ְ תוֹ  ,כ ָ יַח לֹו ְרִטי ָה ַעל ַמכ ָ   ,ְוִהנ ִ

ִני :ְוָאַמר לוֹ  ְתךָ  ,ב ְ ָהְרִטי ָה זו  ַעל ַמכ ָ ל ְזַמן ש ֶ   ,כ ָ
ֲהָנָאְתךָ  ֶ ֵתה ַמה ש   ֲהָנָאְתָך ו ש ְ ֶ כֹול ַמה ש     ,א 

צֹוֵנן ין ב ְ ֵ ין ב  ַחמ ִ ין ב ְ ֵ    – ו ְרחֹוץ ב 
ה  ָ   .ִמְתָייֵראְוֵאין ַאת 

ה ַמֲעִביָרה   ָ   .ֲהֵרי ִהיא ַמֲעָלה נֹוִמי – ְוִאם ַאת 
ְך  רו ְך הו אכ ָ דֹוש  ב ָ ָרֵאל ַהק ָ   :ָאַמר ָלֶהם ְלִיש ְ
ַני ָראִתי יֵֶצר ָהַרע ,ב ָ   ,ב ָ

ְבִלין ַ ֹוָרה ת    ,ו ָבָראִתי לֹו ת 
ָיד ם ִנְמָסִרים ב ְ ֶ ֹוָרה ֵאין ַאת  ת  ם עֹוְסִקים ב ַ ֶ   ,וֹ ְוִאם ַאת 

ַמר א  נ ֶ ֶ ֵאת" :ש  יב ש ְ טִּ ֵ ם ת    ,)בראשית ד( "ֲהלֹא אִּ

ָידוֹ  ם ִנְמָסִרים ב ְ ֶ ֹוָרה ַאת  ת  ם עֹוְסִקין ב ַ ֶ   ,ְוִאם ֵאין ַאת 

ַמר א  נ ֶ ֶ את רֹוֵבץ" :ש  ט ָּׁ ח חַּ תַּ ֶּ פ    ,"לַּ
ךָ  נֹו ב ְ ָ אֹו ו ַמת  ָ ל ַמש   כ ָ א ש ֶ   ,ְולֹא עֹוד ֶאל ָ

ַמר א  נ ֶ ֶ ת" :ש  ׁשו קָּׁ יךָּׁ ת ְ   ,"וֹ ְוֵאלֶּ
וֹ  ל ב  ה מֹוש ֵ ָ ה רֹוֶצה ַאת  ָ   ,ְוִאם ַאת 

ַמר א  נ ֶ ֶ וֹ " :ש  ל ב  ְמׁשָּׁ ה ת ִּ ָּׁ ת    "."ְואַּ
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ו  יֹוְצרֹו ְקָראֹו ַרע" ֲאִפיל  ה יֵֶצר ָהַרע ש ֶ   .ָקש ֶ

ַמר א  נ ֶ ֶ יו" :ש  עו רָּׁ נ ְ ע מִּ ם רַּ דָּׁ אָּׁ ר ֵלב הָּׁ י ֵיצֶּ  .")בראשית ח( "כ ִּ
 

  :ַרב ִיְצָחקָאַמר 
ל ָאָדם ִמְתַחֵּדש ָעָליו ְבָכל יֹוםיִ    ,ְצרֹו שֶּ

נֱֶּאַמר  י ֹום"שֶּ ל הַּ ע כ ָּׁ ק רַּ   .)בראשית ו( "רַּ

 
ן ֵלִוי ַרִבי ִשְמעוֹן ְוָאַמר    :בֶּ

ל ָאָדם ִמְתַגֵבר ָעָליו ְבָכל יֹום ּוְמַבֵקש ֲהִמיתוֹ    ,ִיְצרֹו שֶּ
נֱֶּאַמר יק ו ְמבַּ " :שֶּ ד ִּ צ ַּ ע לַּ ׁשָּׁ ה רָּׁ יתוֹ צֹופֶּ ֲהמִּ ׁש לַּ   ,)תהילים לז( "ק ֵ

  ,עֹוְזרֹו ֵאין ָיכֹול לוֹ  ַהָקדֹוש ָברּוְך הּואְוִאְלָמֵלא 
נֱֶּאַמר דוֹ " :שֶּ יָּׁ ו  ב ְ נ  ְזבֶּ עַּ ים לֹא יַּ   ."ֱאלֹהִּ

 
  :ִיְשָמֵעאל ַרִבי ְּדֵביָתָנא 

ִני" ול ֶזה ,ב ְ ו ָ ָך ְמנֻׁ ַגע ב ְ ָ ְדָרש   ,ִאם פ  ֵכהו  ְלֵבית ַהמ ִ   :ָמש ְ
ֹוחַ    ,ִאם ֶאֶבן הו א ִנימ 

ֹוֵצץ ְרֶזל הו א ִמְתפ    ,ְוִאם ב ַ

ַמר א  נ ֶ ֶ ם ה'" :ש  ֵאׁש ְנא  י כ ָּׁ רִּ   ,ֲהלֹא ֹכה ְדבָּׁ

ע לַּ יׁש ְיפֹוֵצץ סָּׁ ט ִּ   .)ירמיהו כג( "ו ְכפַּ

ֹוחַ    ,ִאם ֶאֶבן הו א ִנימ 

ַמר א  נ ֶ ֶ ם" :ש  יִּ ַּ מ  ֵמא ְלכו  לַּ ל צָּׁ   ,)ישעיהו נה( "הֹוי כ ָּׁ

םאֲ " :ְואֹוֵמר יִּ ֲחקו  מַּ ים ׁשָּׁ נִּ   .")איוב יד( "בָּׁ

 רש"י
 - תם סם אלה דברי את ושמתם
 .הצלה שום חסר שאינו שלם

 שדעתך מה כל - שהנאתך מה
 מיני וכל דבש' ואפי הימנו נוחה

 .למכה שקשים מתיקה
 ש"בורפיליו צמחים - נומי
 .ז"בלע
 .טוב לקח - תטיב אם

 .יצרך על תתנשא - שאת
 הרע יצר של - ומתנו משאו
 .להחטיאו באדם

 בתורה עסוק - רוצה אתה ואם
 .בו מושל ואתה

 הוא יתירא קרא - היום כל
 רעתו היום שעות שכל ללמדנו

 .מתחדשת
 .בך גרהמת הרע יצר - זה מנוול

 נמשלה כאש שהתורה - מתפוצץ
 .הברזל את המפעפע
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 ל, ב .127
ה" ָ יאֹו ִאש     ."ְלַהש  ִ
 

  ?ְמָנָלן
 

נֹות " :ִּדְכִתיב ים ו בָּׁ נִּ ָּׁ ידו  ב  ים ְוהֹולִּ ׁשִּ  ְקחו  נָּׁ

ים  ׁשִּ ם נָּׁ ְבֵניכֶּ  ו ְקחו  לִּ

ים ׁשִּ ֲאנָּׁ נו  לַּ ם ת ְ נֹוֵתיכֶּ ת ב ְ    .)ירמיהו כט(" ְואֶּ
 

  ,ִבְשָלָמא ְבנֹו ְבָידוֹ 
ָלא    ?!ִבתֹו ְבָידֹו ִהיאאֶּ

 
  :ָהִכי ָקָאַמר ְלהּו
  ,ְוִלְבְשַייּה ְוִנַכְסַייּה ,ִניֵתן ָלּה ִמיֵדי

 .ִכי ֵהיִכי ְּדָקְפצּו ֲעַלּה ֱאיָנֵשי
 
 

 רש"י
 בתמיה - היא בידו בתו אלא
 אנשים לה להרגיל יכול כלום

 ואת קרא דאמר להשיאה
 .לאנשים תנו בנותיכם
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 ל, ב .128
 
נו ת" ָ דֹו או מ   ".ְלַלמ ְ
 

  ?ְמָנָלן
 

  :ִחְזִקָיהֲאַמר 

ה ֲאׁשֶּ " :ַּדֲאַמר ְקָרא ָּׁ ׁש  ם אִּ ים עִּ י ִּ ָּׁ ְרֵאה חַּ ְבת  הַּ    – )קוהלת ט( "ר אָּׁ

ַחָייב ְלַהִשיאֹו ִאָשה – ִאם ִאָשה ַמָמש ִהיא   .ָכְך ַחָייב ְלַלְמדֹו אּוָמנּות ,ְכֵשם שֶּ
ַחָייב ְלַלְמדֹו תֹוָרה – ִאם תֹוָרה ִהיא  .ַחָייב ְלַלְמדֹו אּוָמנּות ָכְך ,ְכֵשם שֶּ

 

 רש"י
 בו שתחיה אומנות - חיים ראה
 .לאשה אומנות מקיש אשה עם
 אשה כאן האמור - אשה אם
 שחייב שמצינו כשם היא ממש
 '.כו חייב כך אשה להשיאו אדם
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 ל, ב .129
 
ָנָהרְויֵש  אֹוְמִרים אַ " יטֹו ב ְ   ."ף ַלֲהש ִ
 

  ?ַמאי ַטְעָמא
 

 .ַחיּוֵתיּה הּוא
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 ל, ב .131
 
י ְיהו ָדה" ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

דֹו ִליְסטו ת נו ת ְמַלמ ְ ָ דֹו או מ  ֵאינֹו ְמַלמ ְ ל ש ֶ  ".כ ָ
 
   ?!ָסְלָקא ַּדְעָתְך "ִליְסטו ת"
 

ָלא   ,אֶּ
  .ְכִאילּו ְמַלְמדֹו ִליְסטּות

 
  ?ַמאי ֵביַנְייהּו

 
  :ִאיָכא ֵביַנְייהּו

 . ְּדַאְגְמֵריּה ִעיְסָקא
 
 
 
 

 רש"י
 מוסיף קא מאי - בינייהו מאי
 .יהודה' ר

 סחורה למדו אם - עיסקא
 לרבי חיים למדו הרי ק"לת

 אומנות לטעמא דאתי יהודה
 לו שאין פעמים דכמה דוקא
 ועומד סחורה לעשות במה

 .ומלסטם
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 ל, ב .131
 
ן" ל ִמְצֹות ָהָאב ַעל ַהב ֵ  .ְוכּו' "כ ָ
 

ן"ַמאי  ל ִמְצֹות ָהָאב ַעל ַהב ֵ   "?כ ָ
 

יֱעַבד ִלְבֵריּה ָנִשים ַחָייבֹות   ,ִאיֵליָמא ָכל ִמְצָוָתא ְּדִמיַחַייב ַאָבא ְלמֶּ
  :ְוָהַתְנָיא

ֹותוֹ ָהָאב חַ " ְבנֹו ְלמו לֹו ְוִלְפד    – "י ָיב ב ִ
  ,יןִא  – 'ָאִביו'

  !ָלא -ִאמֹו 
 

  :ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
  :ָהִכי ָקָאַמר

לֶּת ַעל ַהֵבן ַלֲעׂשֹות ְלָאִביו – ָכל ִמְצַות ָהָאב   , ַהמּוטֶּ
ָחד ָנִשים ַחָייִבין ָחד ֲאָנִשים ְואֶּ   .אֶּ

 
  :ָנןָתנּו ַרבָ ְתֵניָנא ְלָהא ְּד 

יׁש "" א ִאיש   – )ויקרא יט( 3"אִּ   ,ֵאין ִלי ֶאל ָ

ִין ה ִמנ ַ ָ   ?ִאש  

הו א אֹוֵמר ש ֶ או  " כ ְ ירָּׁ ַנִים "ת ִּ אן ש ְ   .ֲהֵרי כ ָ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ן ַמה ת  ֵ יׁש " ִאם כ    ?"אִּ

ֹות ָידֹו ַלֲעש  ק ב ְ ֵ   ,ִאיש  ִסיפ 
ֹות ָיָדה  ַלֲעש  ק ב ְ ֵ ה ֵאין ִסיפ  ָ   ,ִאש  

ְר  ֵני ש ֶ ְ ו ת ֲאֵחִרים ָעֶליהָ ִמפ    ."ש 
 

  :ַרבָאַמר  ַרב ִאיֵדי ַבר ָאִביןָאַמר 
ם ָשִוים – ִנְתָגְרָשה   .ְשֵניהֶּ

 
 

                                                 
 "איש אמו ואביו תיראו" 3

 רש"י
 - לברא למיעבד אבא דמיחייב

 מעמש והכי ולפדותו למולו כגון
 על מצווה שהאב מצות כל' מתני
 .הבן מעשה

 כיבוד כגון - הבן על המוטלת
 .ומורא
 .בידו מוחה שאין יכול - סיפק
 .בעלה - אחרים רשות

 היא הרי מבעלה - נתגרשה
 .כיבוד במצות כאחיה
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 ל, ב .132
 

  :ָתנּו ַרָבָנן

ַמר" ךָּׁ " :ֶנא  ֶּ מ  ת אִּ יךָּׁ ְואֶּ בִּ ת אָּׁ ד אֶּ ֵ ב    ,)שמות כ( "כ ַּ

ַמר ךָּׁ " :ְוֶנא  ת ה' ֵמהֹונֶּ ד אֶּ ֵ ב     – )משלי ג( "כ ַּ

ת ָוה ַהכ ָ קֹוםִהש ְ ָ בֹוד ָאב ָוֵאם ִלְכבֹוד ַהמ    .ו ב כ ְ

ַמר או  " :ֶנא  ירָּׁ יו ת ִּ בִּ ֹו ְואָּׁ מ  יׁש אִּ   ,)ויקרא יט(" אִּ

ַמר ֲעבֹוד": ְוֶנא  א ְואֹותֹו תַּ ירָּׁ יךָּׁ ת ִּ ת ה' ֱאלֹהֶּ    – )דברים ו( "אֶּ

קֹום ָ תו ב מֹוָרַאת ָאב ָוֵאם ְלמֹוָרַאת ַהמ  ָוה ַהכ ָ   .ִהש ְ

ַמר יו " :ֶנא  בִּ ל אָּׁ ֵ ל  תְמקַּ ֹו מֹות יו מַּ מ    ,)שמות כא( "ְואִּ

ַמר ְטאוֹ " :ְוֶנא  א חֶּ ש ָּׁ יו ְונָּׁ ל ֱאלֹהָּׁ ֵ ל  י ְיקַּ יׁש כ ִּ יׁש אִּ    – )ויקרא כד( "אִּ

קֹום ָ ת ַהמ  ת ָאב ָוֵאם ְלִבְרכ ַ ְרכ ַ תו ב ב ִ ָוה ַהכ ָ   .ִהש ְ
ָאה ַהכ ָ ר ,ֲאָבל ב ְ אי ִאי ֶאְפש ָ   .ַוד ַ

ִדין ו ת ְ  ,ְוֵכן ב ְ ן ש  ָ ת  ָלש ְ ש  ְ וֹ ש ֶ   ".ִפין ב 
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ָאָדם" ִפין ֵהן ב ָ ו ת ְ ה ש  לֹש ָ   :ש ְ

רו ְך הו א דֹוש  ב ָ וֹ  ,ַהק ָ   .ְוָאִביו ְוִאמ 
וֹ  ד ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאמ  ָאָדם ְמַכב ֵ ְזַמן ש ֶ   ,ב ִ

רו ְך הו אָאַמר  דֹוש  ב ָ   :ַהק ָ
יֵניהֶ  ֵ י ב  ְרת ִ ו  ד ַ ִאיל  דו ִניַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶהם כ ְ   ".ם ְוִכב ְ

 
  :ַתְנָיא

י" ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם לו י ְוָידו ַע ִלְפֵני ִמי ש ֶ ֹו יֹוֵתר ֵמָאִביו ,ג ָ ד ֶאת ִאמ  ן ְמַכב ֵ ב ֶ   ,ש ֶ

ֵני  לא, אדף  ְ ְדָבִרים^ ִמפ  ֹו ב ִ ְלת  ד ַ ש ַ מ ְ   ,ש ֶ
ו   יב  רו ְך הו א כ ִ דֹוש  ב ָ ים ַהק ָ ו ד ֵאםְלִפיָכְך ִהְקד ִ   .ד ָאב ְלִכיב 

ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם וֹ  ,ְוָגלו י ְוָידו ַע ִלְפֵני ִמי ש ֶ ן ִמְתָייֵרא ֵמָאִביו יֹוֵתר ֵמִאמ  ַהב ֵ   ,ש ֶ
ֹוָרה דֹו ת  ַלמ ְ מ ְ ֵני ש ֶ ְ   ,ִמפ 

רו ְך הו א מֹוָרא ָהֵאם ְלמֹוָרא ָהָאב דֹוש  ב ָ ים ַהק ָ   ".ְלִפיָכְך ִהְקד ִ
 

  :ַרב ַנְחָמןַקֵמיּה ְּד ָתֵני ַתָנא 
וֹ " ָאָדם ְמַצֵער ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאמ  ְזַמן ש ֶ   ,ב ִ

רו ְך הו א דֹוש  ב ָ יֵניֶהם :ָאַמר ַהק ָ ֵ י ב  ְרת ִ לֹא ד ַ יִתי ש ֶ   ,ָיֶפה ָעש ִ
יֵניֶהם ִציֲערו ִני ֵ י ב  ְרת ִ ִאְלָמֵלי ד ַ ֶ   ."ש 

 
  :ִיְצָחק ַרִביָאַמר 

ר ְכִאילּו ּדֹוֵחק ַרְגֵלי ְשִכיָנהָכל ָהעֹוֵבר ֲעֵביָרה בַ    ,ֵסתֶּ

נֱֶּאַמר י" :שֶּ ְגלָּׁ ץ ֲהדֹום רַּ רֶּ אָּׁ י ְוהָּׁ ְסאִּ ם כ ִּ יִּ מַּ ָּׁ ׁש  ר ה' הַּ מַּ ֹה אָּׁ   .)ישעיהו סו( "כ 

 
ן ֵלִויָאַמר  ַע בֶּ   :ַרִבי ְיהוֹשֻׁ

ְיַהֵלְך ַאְרַבע ַאמֹות ְבקֹוָמה ְזקּוָפה   ,ָאסּור ְלָאָדם שֶּ

נֱֶּאַמר בֹודוֹ ְמ " :שֶּ ץ כ ְ רֶּ אָּׁ ל הָּׁ   .)ישעיהו ו( "לֹא כ ָּׁ

 
עַ    ַרב הּוָנא ְבֵריּה ְּדַרב ְיהוֹשֻׁ

  , ַאְרַבע ַאמֹות ְבִגילּוי ָהֹראש ְמַסֵגיָלא 
  .ְשִכיָנה ְלַמְעָלה ֵמֹראִשי :ָאַמר

 רש"י
 - אפשר אי בהכאה ודאי

 כלפי הכאה שאין להקישה
 .מעלה

 לכיבוד שיוקשו - בדין וכן
 הן אף שהרי ןהב על ומורא
 .בו למקום שותפין
 מפרש - הן שותפין שלשה

 איש נדה במסכת בברייתא
 מזרעת אשה שבו לובן מזריע
 הוא ברוך והקדוש שבו אודם
 עין מראה נשמה בו נופח

 .ודיבור אוזן ושמיעת
 אותו מפתה - משדלתו

 שמות) יפתה וכי כדמתרגמינן
 .ישדל ארי( כב

 והעובר - רגלי הדום והארץ
 כאן המקום אין ומרא בסתר
 יודע אין לומר נסתר הוא לפיכך
 ומקצרו רגליו כדוחק נמצא
 .כאן אין לומר
 משמע - הארץ כל מלא

 והזוקף למטה ויורד משתרבב
 .כדוחק נראה קומתו
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 לא, א .133
 
ן ַאְלָמָנה ַאַחת ֶאת " ַאל ב ֶ י ֱאִליֶעֶזרש ָ ב ִ   :רַׁ

קֵ  א אֹוֵמר ַהש ְ ֵקיִני ַמִים ,יִני ַמִיםַאב ָ א אֹוֶמֶרת ַהש ְ ָ   ,ְוִאימ 
  ?ֵאיֶזה ֵמֶהם קֹוֶדם

בֹוד ָאִביךָ  :ֲאַמר ֵליה   ה כ ְ ָך ַוֲעש ֵ בֹוד ִאמ ְ   ,ָהַנח כ ְ
ְכבֹוד ָאִביךָ  ָך ַחי ָיִבים ב ִ ה ְוִאמ ְ ָ ַאת    .ש ֶ

א ִלְפֵני  עַׁ ב ָ ֻׁ י ְיהֹוש  ב ִ   ,רַׁ
ךְ    .ָאַמר לֹו כ ָ

י :ָאַמר לוֹ  ה ַמהו   ,ַרב ִ ְרש ָ   ?ִנְתג ָ
ה :ֲאַמר ֵליה   ָ ן ַאְלָמָנה ַאת  ב ֶ ר ש ֶ ין ִריֵסי ֵעיֶניָך ִניכ ָ ֵ   ,ִמב 

ַתְרְנגֹוִלין ֵסֶפל ְוַקֲעֵקַע ָלֶהן כ ְ   ."ָהֵטל ָלֶהן ַמִים ב ְ
 

  :ַאִפיְתָחא ְּדֵבי ְנִׂשיָאה ַרָבה עּוָלאָּדַרש 

ְלֵכי אֶּ " :ַמאי ִּדְכִתיב ל מַּ יךָּׁ יֹודו ךָּׁ ה' כ ָּׁ ְמֵרי פִּ ְמעו  אִּ י ׁשָּׁ ץ כ ִּ   ?)תהילים קלח( "רֶּ

ָלא 'ַמֲאַמר ִפיָך' ֱאַמר אֶּ יךָּׁ " :ֹלא נֶּ ְמֵרי פִּ    – "אִּ

ָאַמר  ְהיֶּה ְלךָּׁ " :ַהָקדֹוש ָברּוְך הּואְבָשָעה שֶּ י ְולֹא יִּ ֹנכִּ   ,)שמות כ( "אָּׁ

  .ִלְכבֹוד ַעְצמֹו הּוא ּדֹוֵרש :ָאְמרּו אּומֹות ָהעֹוָלם

ָאַמרֵכיוָ  ךָּׁ " :ן שֶּ ֶּ מ  ת אִּ יךָּׁ ְואֶּ בִּ ת אָּׁ ד אֶּ ֵ ב   – )שמות כ( "כ ַּ

  .ָחְזרּו ְוהֹודּו ַלַמֲאָמרֹות ָהִראשֹונֹות
 

  :ֲאַמר ָרָבא

ת" :ֵמָהָכא ְרךָּׁ ֱאמֶּ בָּׁ    – )תהילים קיט( "ֹראׁש ד ְ

ְרךָּׁ " בָּׁ   ?!ְוֹלא סֹוף ְּדָבְרָך "ֹראׁש ד ְ
ָלא ֹראש  ,אֶּ תִמסֹוף ְּדָבְרָך ִניָכר שֶּ   .ְּדָבְרָך ֱאמֶּ
 
 
 
 
 

 רש"י
 לו השיב יהושע' ר - כך לו אמר
 .אליעזר' ר לו שהשיב כדרך

 חייבת אמי שאין - נתגרשה
 .מהו אבי בכבוד

 שערות - עיניך ריסי מבין
 ניכר אתה העין כסוי שבשורות
 עיניך ריסי ונשרו יתום שהיית

[ בסנהדרין' ]כדאמרי הבכי מן
 שומע גמליאל רבן והיה:( קד' ד)

 שנשרו עד כנגדה ובוכה קולה
 .עיניו ריסי
 צריך ולא - אתה אלמנה שבן
 באת ללמוד אלא למעשה אתה
 שניהם שכבוד לך אומר ואני
 .עליך שוה
 - וקעקע בספל מים להם הטל
 שמקרקרין כמו להם קרקר

 צריך היה שלא ולפי לתרנגולים
 שעליו כמו שאלו והוא לעשות
 ואימא אבא לי אמר לעשות
 .שחוק בלשון השיבו

 למאמרות והודו חזרו
 אדם שחייב ש"כ - הראשונות

 שותף הוא שאף בכבודו
 וחייו ואמו כאביו בבריאתו
 .בידו מסורין ומותו
 הוזקק לא - אמת דברך ראש

 אמת דברך ראש לומר הכתוב
 אחר מרננים שהיו לפי אלא
 לכבודו לומר הראשונים דבריו
 והודו חזרו זמן ולאחר הזהיר

 למדו דבריו סוף כששמעו
 .אמת דבריו שראש
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 לא, א .134
 

  :ַרב עּוָלאָבעּו ִמיֵניּה מֵ 
  ?ַעד ֵהיָכן ִכיבּוד ָאב ָוֵאם

ם ה ָעָׂשה  :ָאַמר ָלהֶּ ָחד ְבַאְשְקלֹון גֹויְצאּו ּוְראּו מֶּ ן ְנִתיָנה ְשמוֹ  ,אֶּ   .ְוָדָמא בֶּ
  ,יבֹוא ָׂשָכרַפַעם ַאַחת ִבְקשּו ֲחָכִמים ְפַרְקַמְטָיא ְבִשִשים ִר 
ל ָאִביו   .ְוֹלא ִציֲערוֹ  ,ְוָהָיה ַמְפֵתַח מּוָנח ַתַחת ְמַרֲאשֹוָתיו שֶּ

 
  :ְשמּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ת  רָשֲאלּו אֶּ זֶּ   ?ַעד ֵהיָכן ִכיבּוד ָאב ָוֵאם :ַרִבי ֱאִליעֶּ
ם ָחד ְלָאִביו :ָאַמר ָלהֶּ ה ָעָׂשה גֹוי אֶּ ן ְנִתיָנה ְשמוֹ  ,ְבַאְשְקלֹון ְצאּו ּוְראּו מֶּ   .ְוָדָמא בֶּ

נּו ֲחָכִמים ֲאָבִנים ָלֵאפֹוד ְבִשִשים ִריבֹוא ָׂשָכר   ,ִבְקשּו ִממֶּ
  ,ִבְשמֹוִנים ִריבֹוא :ַמְתֵני ַרב ָכֲהָנאוְ 

ל ָאִביונַ ְוָהָיה ַמְפֵתַח מּו   .ְוֹלא ִציֲערוֹ  ,ח ַתַחת ְמַרֲאשֹוָתיו שֶּ
תְלשָ  רֶּ ְדרוֹ  ,ָנה ָהַאחֶּ נֹוְלָדה לֹו ָפָרה ֲאדּוָמה ְבעֶּ   .ָנַתן ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְׂשָכרֹו שֶּ

ְצלוֹ    ,ִנְכְנסּו ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל אֶּ
ם   :ָאַמר ָלהֶּ

ם נֹוְתִנין ִלי ָבעֹוָלם ַאתֶּ ם ָכל ָממֹון שֶּ ִאם ֲאִני ְמַבֵקש ִמכֶּ ם שֶּ   ,יֹוֵדַע ֲאִני ָבכֶּ
ָלא ִהְפַסְדִתי ִבְשִביל ְכבֹוד ַאָבא ,אֶּ ָלא אֹותֹו ָממֹון שֶּ ם אֶּ   .ֵאין ֲאִני ְמַבֵקש ִמכֶּ
 
  :ַרִבי ֲחִניָנאָאַמר וַ 

ה ָכְך ה ְועֹוׂשֶּ ֵאינֹו ְמצּוּוֶּ   ,ּוַמה ִמי שֶּ
ה  ה ְועֹוׂשֶּ  !ַעל ַאַחת ַכָמה ְוַכָמהְמצּוּוֶּ

הָגדוֹ : ַרִבי ֲחִניָנאָאַמר ְּד  ה ְועֹוׂשֶּ ֵאינֹו ְמצּוּוֶּ ה ִמִמי שֶּ ה ְועֹוׂשֶּ   .ל ְמצּוּוֶּ
 

  :ַרב יוֵֹסףֲאַמר 
  :ֲהָוה ֲאִמיָנאֵמֵריש 

   –" סּוָמא ָפטּור ִמן ַהִמְצֹות" :ַּדֲאַמר ַמאן ַּדֲהָוה ֲאַמר ִלי ֲהָלָכה ְכַרִבי ְיהּוָדה
  .ִקיְדָנא ְוָהא ָעִביְדָנאְּדָהא ָלא ִמיפְ  ,ָעִביְדָנא יֹוָמא ָטָבא ְלַרָבָנן

  :ֲחִניָנא ָאַמר ַרִביְּדַשְמִעיָתא ְלָהא ַּד  ,ַהְשָתא
ה" ה ְועֹוׂשֶּ ֵאינֹו ְמצּוּוֶּ ה יֹוֵתר ִמִמי שֶּ ה ְועֹוׂשֶּ   ",ָגדֹול ְמצּוּוֶּ

   – ַמאן ַּדֲאַמר ִלי ְּדֵאין ֲהָלָכה ְכַרִבי ְיהּוָדה ,ַאְּדַרָבה
  .ְלַרָבָנן ָעִביְדָנא יֹוָמא ָטָבא

 
  :ָאַמר ַרב ִּדיִמיִכי ָאָתא 

ל ָזָהב   ,ַפַעם ַאַחת ָהָיה ָלבּוש ִסיְרקֹון שֶּ
  ,ְוָהָיה יֹוֵשב ֵבין ְגדֹוֵלי רֹוִמי

נּו ,ּוָבאָתה ִאמוֹ    ,ְוָיְרָקה לֹו ְבָפָניו ,ְוָטְפָחה לֹו ַעל ֹראשוֹ  ,ּוְקָרָעתֹו ִממֶּ
  .ְוֹלא ִהְכִליָמּה

 
  :ֲאִביִמי ְבֵריּה ְּדַרִבי ַאָבהּוי ָתנֵ 
ְסיֹוֵני ְוטֹוְרדֹו ִמן ָהעֹוָלם" ַ   ,יֵש  ַמֲאִכיל ְלָאִביו פ 

ֵריַחִים  לא, בדף  א^ ְויֵש  ַמְטִחינֹו ב ְ   ".ו ְמִביאֹו ְלַחי ֵי ָהעֹוָלם ַהב ָ
 

  :ַרִבי ַאָבהּוֲאַמר 
  :דְכגֹון ֲאִביִמי ְבִרי ִקֵיים ִמְצַות ִכיבּו

  ,ֲחִמָשה ְבֵני ַסְמֵכי ֲהָוה ֵליּה ַלֲאִביִמי ְבַחֵיי ָאִביו
  ,ָקֵרי ַאָבָבא ַרִבי ַאָבהּוְוִכי ֲהָוה ָאָתא 

  .ַעד ִּדְמָטאי ָהָתם 'ִאין ִאין'ָרִהיט ְוָאִזיל ּוָפַתח ֵליּה ַוֲאַמר 
  ',ַאְשְקָיין ַמָיא' :ֲאַמר ֵליּה ,יֹוָמא ַחד
  .ִנְמֵנם ,ֵליּהַאְּדַאְייֵתי 

 .ָקֵאי ֲעֵליּה ַעד ְּדִאיְתַער ,ְגִחין

ף"ְוָדַרש ֲאִביִמי  ,ִאיְסַתְייָעא ִמיְלֵתיּה סָּׁ ְזמֹור ְלאָּׁ   .)תהילים עט( "מִּ

 
  :ַאַבֵיילְ  ַרב ַיֲעֹקב ַבר ֲאבּוּהַ ֲאַמר ֵליּה 
  ,ְכגֹון ֲאָנא

 רש"י
 היה - שכר ריבוא בששים
 דינרי ריבוא ששים בה משתכר

 .זהב
 - אביו של מראשותיו תחת
 .ישן והוא

 כך ועושה מצווה שאינו מי מה
 .שכרו ה"הקב לו שילם -

 סומא דאמר - יהודה' דר הא
 פרק ק"בב המצות מן פטור
 :(.פו דף) החובל

 .נהור סגי שהיה - מיפקידנא לא
 סעודה - לרבנן טבא יומא

 .לתלמידים
 בן דמא - לבוש היה אחת פעם
 .נתינה

 .ר"צינד שקורין לבוש - סירקון
 .זהב חוטי מרוקם - זהב של

 מין ושמן חשוב עוף - פסיוני
 .במדבר שירד שליו

 עליו שנענש - העולם מן וטורדו
 על עין צרות לו שמראה
 .סעודתו

 שהיא - בריחים מטחינו ויש
 .קשה מלאכה
 שמכבדו - ב"לעוה ומביאו
 ונחומים טובים דברים בדברו

 בלשון עליו מטיל והמלאכה
 השעה צורך לו מראה רכה

 אלא להתפרנס יכולין שאינן
 גרס ירושלמי ובגמרת זו עהביגי

 באחד מעשה בשניהם מעשה
 פעם פסיוני לאביו מאכיל שהיה
 כך לך מאין אביו לו אמר אחת
 איכפת מה סבא לו אמר אלה
 לעוס כלומר ואכול טחון לך

 ושוב לו שקשה הראהו ואכול
 טוחן שהיה באחד מעשה

 ושלח זקן אב לו והיה בריחיים
 לעבודת לבא אביו בשביל המלך
 טחון אבא בנו לו אמר המלך
 המלך לעבודת תחתיך אלך ואני
 .קצבה לה שאין

 ליה הוה סמכי בני חמשה
 הכי ואפילו - אביו בחיי לאבימי

 היה אבבא אבהו' ר קרי הוה כי
 מניח ואינו לו ופותח רץ אבימי
 .לילך מבניו לאחד

 .אפתח אפתח - אין אין
 גחין בעודו - מילתא איסתייעא

 מורמז במדרש שהבין לפניו
 היה שלא תהלים שבספר אחד
 מ"וי לדורשו לכן קודם בו מבין

 מזמור דרש לבדו זה שמקרא
 בנחלתך גוים באו אלהים לאסף
 ליה מיבעי לאסף קינה' וגו

 על שירה אסף שאמר כך ודרש
 בעצים חמתו ה"הקב שכילה
 כך ומתוך שבביתו ואבנים
 שאלמלא בישראל פליטה הותיר

 ישראל משונאי נשתייר לא כך
 את' ה כלה אומר הוא וכן שריד
 (.ד איכה) בציון אש ויצת חמתו

 לאבי אהוב שאני - אנא כגון
 מה זאת לי ועושין לאמי ויקיר
 .אעשה

 חלשה הוא תורה דבר כיון
 ממנו תקבל אם - דעתיה
 .עבודה
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  ,ָסא ְוִאָמא ַמְזָגה ִליַאָבא ַמְדֵלי ִלי כָ  ,ְּדַעד ְּדָאִתיָנא ִמֵבי ַרב
יֱעֵביד   ?ֵהיִכי אֶּ

  ,ּוֵמֲאבּוְך ֹלא ְתַקֵבל ,ֵמִאְמָך ַקִביל :ֲאַמר ֵליּה
  .ְּדֵכיָון ְּדַבר תֹוָרה הּוא ָחְלָשה ַּדְעֵתיּה

 
 

ְרפֹון י טַׁ ב ִ   ,ֲהָוה ֵליּה ַהִהיא ִאָמא רַׁ
  ,ְגִחין ְוָסִליק ָלּה – ָיאְּדָכל ֵאיַמת ַּדֲהַות ָבֲעָיא ְלֵמיַסק ְלפּוְר 

  .ַנְחָתת ִעָלֵויּה – ְוָכל ֵאיַמת ַּדֲהַות ָנִחית
  .ְוָקא ִמְשַתַבח ֵבי ִמְדָרָשא ,ָאָתא

  ,ֲעַדִיין ֹלא ִהַגְעָת ַלֲחִצי ִכיבּוד :ָאְמֵרי ֵליּה
  ?ְכלּום ָזְרָקה ַאְרְנֵקי ְבָפנֶּיָך ַלָים ְוֹלא ִהְכַלְמָתּה

 
  יוֵֹסף ַרב

  ,ִכי ֲהָוה ָשַמע ָקל ַכְרָעא ְּדִאֵמיּה
  '.ֵאיקּום ִמַקֵמי ְשִכיָנה ְּדַאְתָיא'ֲאַמר 

 
  :ַרִבי יוָֹחָנןֲאַמר 

ָלא ֲחָמָאן  .ַאְשֵרי ִמי שֶּ
  

  ,ֵמת ָאִביו – ִכי ִעְבָרתֹו ִאמוֹ  ,ַרִבי יֹוָחָנן
  .ֵמָתה ִאמוֹ  – ְיָלָדתוֹ 
  .ַאַבֵייְוֵכן 
 

 ?!ֵאיִני
  :ַאַבֵייְוָהֲאַמר 

  '!ָאְמָרה ִלי ֵאם'
 

  .ַהִהיא ְמַרִביְנֵתיּה ֲהַואי
 

  .ֲהָוה ֵליּה ַהִהיא ִאָמא ְזֵקיָנה ַרב ַאִסי
  .ָעַבד ָלּה – ְבִעיָנא ַתְכִשיִטין :ֵליּהָאְמָרה 
  .ִנייַעֵין ָלְך – א ַגְבָראְבִעינָ 

  .ַשְבָקּה ְוָאַזל ְלַאְרָעא ְּדִיְׂשָרֵאל – יר ַכָּוָתְךַגְבָרא ְּדַשפִ ְבִעיָנא 
  ,ָשַמע ְּדָקא ָאְזָלה ַאַבְתֵריּה

ץ :ֵליּהֲאַמר  ,ַרִבי יוָֹחָנןָאָתא ְלַקֵמיּה ְּד  ץ ְלחּוָצה ָלָארֶּ   ?ַמהּו ָלֵצאת ֵמָארֶּ
  .ָאסּור :ֲאַמר ֵליּה

 ?ִלְקַראת ִאָמא ַמהּו
  .עַ ֵאיִני יֹוֵד  :ֲאַמר ֵליּה

 ָהָדר ָאָתא  ,]ַאְתַרח[ פּוְרָתא
  .ַהָמקֹום ַיְחִזיְרָך ְלָשלֹום – ִנְתַרֵציָת ָלֵצאת ,ַאִסי :ֲאַמר ֵליּה

י ֶאְלָעָזרָאָתא ְלַקֵמיּה ְּד  ב ִ   .ַחס ְוָשלֹום ִּדְלָמא ִמיְרַתח ָרַתח :ֲאַמר ֵליּה ,רַׁ
  ?ַמאי ֲאַמר ָלְך :ֲאַמר ֵליּה
  '.ָמקֹום ַיְחִזיְרָך ְלָשלֹוםהַ ' :ֲאַמר ֵליּה
  .ָלא ֲהָוה ְמָבֵרְך ָלְך ,ְוִאם ִאיָתא ְּדָרַתח :ֲאַמר ֵליּה

  .ָשַמע ַלֲארֹוָנא ְּדָקָאֵתי ,ַאְּדָהֵכי ְוָהֵכי
  .ִאי ָיְדֵעי ָלא ַנְפֵקי :ֲאַמר
 
 

 רש"י
 שאי - חמאן שלא מי אשרי
 הצורך ככל כבודם לקיים אפשר
 .עליהם נענש והוא

 .תאומנ - מרבניתיה
 היה סבור - לצאת נתרצית
 .לבבל למקומו לחזור שדעתו
 .מקומך עד - לשלום יחזירך

 דלמא א"לר אסי' ר - ליה אמר
 .יוחנן רבי עלי רתח מרתח ו"ח
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 לא, ב .135
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
מֹותוֹ " דֹו ב ְ ַחי ָיו ו ְמַכב ְ דֹו ב ְ   .ְמַכב ְ

יַצד ֵ ַחי ָיו כ    ?ב ְ
ְדַבר ָאִביו ְלָמקֹום ָמע ב ִ ש ְ   ,ַהנ ִ

ִביל ַעְצִמי' :לֹא ֹיאַמר ש ְ חו ִני ב ִ ל ְ   ',ש ַ
ִביל ַעְצִמי' ש ְ   ',ַמֲהרו ִני ב ִ
ִביל ַעְצִמי' ש ְ ְטרו ִני ב ִ ִ   ',פ 

א ִביל ַאב ָ ש ְ הו  ב ִ ו ל ְ א כ    .ֶאל ָ
יַצד ֵ מֹותֹו כ    ?ב ְ

ַבר ש ְ  יוָהָיה אֹוֵמר ד ְ ִ   ,מו ָעה ִמפ 
א' :לֹא ֹיאַמר ְך ָאַמר ַאב ָ   ',כ ָ

א בוֹ ' :ֶאל ָ כ ָ ַרת ִמש ְ ָ פ  ַ א ָמִרי ֲהֵריִני כ  ְך ֲאַמר ַאב ָ   "'.כ ָ
 

ש   ,ְוָהֵני ִמיֵלי תֹוְך ְשֵנים ָעָׂשר ֹחדֶּ
  '.ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהָבא' :אֹוֵמר ,ִמָכאן ָוֵאיָלְך

 
  :ַרָבָנןָתנּו 

וֹ " ם ַרב  ם ָאִביו ְוש ֵ ה ש ֵ נ ֶ   .ָחָכם ְמש ַ
וֹ  ם ַרב  ם ָאִביו ְולֹא ש ֵ ה לֹא ש ֵ נ ֶ ָמן ֵאינֹו ְמש ַ ו ְרג ְ   ".ת 

 
  ?ֲאבּוַּה ְּדַמאן

 
  ,ִאיֵליָמא ֲאבּוַּה ִּדְמתּוְרְגָמן

  ?!ַאטּו תּוְרְגָמן ָלאו ַבר ִחיּוָבא הּוא
 

ָלא   ,אֶּ
  :ָרָבאָאַמר 

ל ָחָכםשֵ  ל ָחָכם ,ם ָאִביו שֶּ   .ְוֵשם ַרבֹו שֶּ
 

  ,ָמר ַבר ַרב ַאִשיִכי ָהא ְּד 
  ,ִכי ֲהָוה ָּדִריש ְבִפיְרָקא

  ',ַאָבא ָמִרי'ִאיהּו ֲאַמר 
  '.ָהִכי ֲאַמר ַרב ַאִשי' :ֲאַמר ְוָאמֹוֵריּה

 

 רש"י
 אם - למקום אביו בדבר הנשמע
 שמכבדים המקום באנשי מכיר
 לקבל כבוד לו לחלוק אביו

 יתלה אל בשמו שיאמר דברים
 יודע' ואפי בעצמו הכבוד

 יתלה אלא כאביו שיכבדוהו
 .באביו הכבוד

 שהוא - אבא בשביל שלחוני
 נשמע אינו אם אבל לי צריך

 עצמו כדבר אביו בדבר למקום
 אלא לו שאינו באביו יתלה אל
 .גנאי

 יבא עלי - משכבו כפרת הריני
 .נפשו על לבא הראוי רע כל

 מה קבל כבר - ואילך מכאן
 ישראל רשעי משפט שאין שקבל
 .חדש ב"י אלא נםבגיה
 חכם - 'כו אביו שם משנה חכם

 ולוחש ברבים דרשה הדורש
 משנה משמיע והוא לתורגמן

 לומר בא אם רבו ושם אביו שם
 רבו או אביו שאמר הלכה דבר
 אבא אמר כך לתורגמן לוחש
 .ומורי רבי אמר כך מורי
 לרבים המשמיע - התורגמן אבל
 בשמו מכנהו אלא משנה אינו

 .לוניפ אמר כך ואומר
 המתורגמן אין - דמאן אבוה
 .משנה

 אם - דתורגמן אבוה נימא אי
 בשם הלכה דבר חכם לו לוחש
 להשמיע תורגמן של אביו

 ישנה לא אומרו בשם לרבים
 אלא מורי אבא אמר כך לומר
 .בשמו קורהו

 - חיובא בר לאו תורגמן אטו
 .הוא אביו את לכבד

 ולוחש - בפירקא דרש הוה כי
 רב בשם ןלתורגמ הלכה דבר
 לתורגמן אמר איהו אביו אשי
 .מורי אבא אמר כך

 משמיע כשהוא - ואמוריה
 כך אומר אומרו בשם לרבים
 כך אומר ואינו אשי רב אמר
 .חכם של ואדוניו אביו אמר
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 לב, א –לא, ב  .136
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ו דֵאיֶזהו  מֹוָרא ְוֵאיֶזה" יב    ?ו  כ ִ

  :מֹוָרא
ְמקֹומוֹ  ְמקֹומֹו  ,לֹא עֹוֵמד ב ִ ב ב ִ  ְולֹא יֹוש ֵ

ָבָריו   .ְולֹא ַמְכִריעוֹ  ,ְולֹא סֹוֵתר ֶאת ד ְ
ו ד יב    :כ ִ

ה ֶ יש  ו ְמַכס  ֶקה ַמְלב ִ   ."ַמְכִניס ו מֹוִציא ,ַמֲאִכיל ו ַמש ְ
 

 :ִאיָבְעָיא ְלהּו
ל ִמי  לב, אדף    ?ִמשֶּ

 
  :ָאַמר ַרב ְיהּוָדה
ן ל בֶּ   .ִמשֶּ

 
  :ָאַמר ַרב ָנָתן ַבר אוַֹשְעָיא

ל ָאב   .ִמשֶּ
 

  ,ַרב ִיְרְמָיהלְ  ַרָבָנןאֹורּו ֵליּה 
  ,ְבֵריּה ְּדַרב ִיְרְמָיהְוָאְמֵרי ָלּה לִ 
ל ָאב ְכַמאן ַּדֲאַמר   .ִמשֶּ

 
  :ֵמיִתיֵבי

ַמר" ך" :ֶנא  ֶּ מ  ת אִּ יךָּׁ ְואֶּ בִּ ת אָּׁ ד אֶּ ֵ ב    ,)שמות כ( "כ ַּ

ַמר ךָּׁ " :ְוֶנא  ת ה' ֵמהֹונֶּ ד אֶּ ֵ ב     – )משלי ג( "כ ַּ

יס ֶחְסרֹון כ ִ אן ב ְ יס ַאף כ ָ ֶחְסרֹון כ ִ ן ב ְ ַהל ָ   ",ַמה ל ְ
ל ָאב   ,ְוִאי ַאְמָרת ִמשֶּ

  ?!ַמאי ָנְפָקא ֵליּה ִמיֵניּה
 

  .ִביטּול ְמָלאָכה
 

  :ָתא ְשַמע
ִני ַאִחים" ֵ ִפין ,ש  ו ת ְ ִני ש  ֵ    – ָהַרב ְוַתְלִמידוֹ  ,ְבנוֹ ָהָאב ו   ,ש 

ִני ֵ ר ש  ֹוִדין ֶזה ָלֶזה ַמֲעש ֵ   ,פ 
ר ָעִני   ".ו ַמֲאִכיִלין ֶזה ָלֶזה ַמֲעש ַ

ן ל בֶּ   ,ְוִאי ַאְמָרת ִמשֶּ
ל ֲעִנִיים ה פֹוֵרַע חֹובֹו ִמשֶּ  !ִנְמָצא זֶּ

 
  ,ָלא ְצִריָכא
  .ְלַהְעָּדָפה

 
  ,ִאי ָהִכי

  :ַהְיינּו ְּדָקָתֵני ֲעַלּה
י ְיהו ָדהָאַמר " ב ִ   :רַׁ

ר ָעִני ֲאִכיל ֶאת ָאִביו ַמֲעש ֵ ַ מ  ֹבא ְמֵאיָרה ְלִמי ש ֶ ָ   "ת 
  ?!ְוִאי ְלַהְעָּדָפה ַמאי ָנְפָקא ִמיַנּה

 
  .ִזיָלא ֵביּה ִמיְלָתא ,ֲאִפילּו ָהִכי

 
  :ָתא ְשַמע

ֲאלו  ֶאת " י ֱאִליֶעֶזרש ָ ב ִ   :רַׁ

 רש"י
 במקום - במקומו עומד לא

 בסוד שם לעמוד לאביו המיוחד
 .בעצה חביריו עם זקנים

 אביו היה אם - מכריעו ולא
 הלכה בדבר חלוקין אחר וחכם
 .פלוני דברי נראים יאמר לא

 ומשקהו מאכילו - מי משל
 .ומכבדו

 מאי - מיניה ליה נפקא מאי
 .לגביה איכא כיס חסרון
 אם - שני מעשר לזה זה פודין
 הבן פודה שני מעשר לאביו יש

 חומש בלא אביו לצורך משלו
 שהרי כגופו הוא הרי' אמרי ולא
 ולא יועל ומזונותיו אוהבו הוא
 כמי הוא והרי לגביה ניהו אחר

 .בעצמו הוא שפודהו
 - עני מעשר לזה זה ומאכילין

 לחלק עני מעשר לבן יש אם
 אביו אם לאביו מאכילו לעניים

 עליו שחביב פ"אע כולם וכן עני
 מעשר בידו היה לא ואם כגופו
 .משלו מזונות לו נותן היה זה

 להאכילו מוטל עליו - להעדפה
 ואם בינונית מדה ולהשקותו

 יתירה לסעודה צריך אביו
 .עני מעשר יאכילנו
 ואי - 'כו ארנקי אביו שיטול
 הבן על האב כבוד אמרת
 אב משל אלא אינו כיס בחסרון

 רבי דקאמר ארנקי האי כן אם
 ומאי הוא אב משל אליעזר
 .להכלימו מיניה ליה נפקא
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ו ד ָאב וָ  יב    ?ֵאםַעד ֵהיָכן כ ִ
ָפָניו ְוֵאינֹו ַמְכִלימוֹ  :ָאַמר ָלֶהם ו  ַלי ָם ב ְ ֹול ַאְרְנֵקי ְוִיְזְרֶקנ  ט  י ִ ֶ ֵדי ש    ."כ ְ

ל ָאב   ,ְוִאי ַאְמָרת ִמשֶּ
  ?!ַמאי ָנְפָקא ֵליּה ִמיֵניּה

 
 

  .ְבָראּוי ְליֹוְרשוֹ 
 

  ;ְוִכי ָהא ְּדַרָבה ַבר ַרב הּוָנא
   – ְבֵריּה ַרָבהי ְבַאְנֵפי ָקַרע ִשיָראֵ  ַרב הּוָנאְּד 

 .ֵאיזּול ִאיְחֵזי ִאי ָרַתח ִאי ָלא ָרַתח :ֲאַמר
   

ְכׁשֹול"ְוִדְלָמא ָרַתח ְוָקָעַבר אַ  ן מִּ ֵ ת  ר לֹא תִּ ו ֵ ְפֵני עִּ  ?)ויקרא יט( "ל ִּ
 

 .ֵריּהְּדָמִחיל ֵליּה ְלִיָק 
   

ית"ְוָהא ָקָעַבר ִמשּום  חִּ ׁשְ ַּ ל ת  ַּ  !)דברים כ( "ב 
   
 .ָעַבד ֵליּה ְבפּוְמְבָייֵניְּד 
   

 ?ְוִדיְלָמא ִמשּום ָהִכי ָלא ָרַתח
  

 .ַבד ֵליּה ִבְשַעת ִריְתֵחיּהְּדעָ 
 

 רש"י
 מידי לאבוה ואמר - רתח ודלמא

 .בריתחיה
 .הונא בר - עבר וקא

 לבנו שגורם - עור לפני משום
 .לחטוא

 התפירה במקום - בפומבייני
 כגון בכך מדמיו נחסר שאינו
 .בשוליו
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 לב, א .137
 

ְזֵקאלַמְתֵני ֵליּה    :ְבֵריּה ָרִמילְ  ַרב ְיחֶּ
ְסָקִלים" נ ִ ָרִפים ב ַ ש ְ    – ַהנ ִ

ְמעֹון י ש ִ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
הַ  ְסִקיָלה ש ֶ ֹונו  ב ִ ֵריָפה ֲחמו ָרהִיד    ".ש  ְ

 
  :ַרב ְיהּוָדה ְבֵריּהֲאַמר ֵליּה 

 , ַאָבא ָלא ִתיְתְנָייא ָהִכי
ֵריָפה ֲחמו ָרה"ַמאי ִאיְרָיא    ,"ש ְ

  !ֵתיפּוק ִלי ְּדרּוָבא ִנְסָקִלים ִניְנהּו
ָלא ָהִכי ִאיְתְנָייא   '.ַהִנְסָקִלים ַבִנְׂשָרִפים: 'אֶּ

 
  :ֲאַמר ֵליּה

  :ָהִכי ֵאיָמא ֵסיָפאִאי 
  :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ "

ִקיָלה ֲחמו ָרה ַהס ְ ֵריָפה ש ֶ ש ְ ֹונו  ב ִ   "ִיד 
  ",ְסִקיָלה ֲחמו ָרה"ַמאי ִאיְרָיא ִּד 

  !ֵתיפּוק ִלי ְּדרּוָבא ִנְׂשָרִפים ִניְנהּו
 

  :ֲאַמר ֵליּה
  :ַרִבי ִשְמעֹוןַרָבָנן הּוא ְּדָקָאְמרּו ֵליּה לְ  ,ָהָתם

ֵריָפה ֲחמו ָרה"ְּדָקָאְמַרְת    ."ְסִקיָלה ֲחמו ָרה"ֹלא  ,"ש ְ
 

  :ַרב ְיהּוָדהלְ ְשמּוֵאל  ֲאַמר ֵליּה
  ,ָלא ֵתיָמא ֵליּה ַלֲאבּוְך ָהִכי ,ִשיְנָנא
  :ְּדַתְנָיא

ֹוָרה" ְבֵרי ת  ָהָיה ָאִביו עֹוֵבר ַעל ד ִ   ,ֲהֵרי ש ֶ
ָ ַעל ' :ַאל ֹיאַמר לוֹ  א ָעַבְרת  ֹוָרהַאב ָ ְבֵרי ת    ',ד ִ

א אֹוֵמר לוֹ  ֹוָרה' :ֶאל ָ ת  תו ב ב ַ ְך כ ָ א כ ָ   '".ַאב ָ
 
ֹוָרה" ת  תו ב ב ַ ְך כ ָ   ?"כ ָ

 !ְצעּוֵרי ָקא ְמַצֵער ֵליּה
 

א אֹוֵמר לוֹ  א' :ֶאל ָ ךְ  ,ַאב ָ ֹוָרה כ ָ ת  תו ב ב ַ   .'ִמְקָרא כ ָ
 
 

 רש"י
 אחד משמע - בנסקלין הנשרפין

 בנסקלין נתערב הנשרפין מן
:( עט' ד סנהדרין) ל"וקיי הרבה
 שבתורה מיתות חייבי כל

 מהן איזה ידוע ואין שנתערבו
 כולן ורהבחמ מהן ואיזה בקלה
 רשאי אתה שאין בקלה ידונו

 חמור לעונש הקל את למשוך
 .בו נתחייב שלא
 בסקילה ידונו אומר שמעון רבי
 לרבי ליה דאית קלה שהיא -

 מסקילה חמורה שריפה שמעון
 (.נ דף) בסנהדרין מפרש וטעמא

 דרב בריה יהודה רב - ליה אמר
 לא אבא יחזקאל לרב יחזקאל
 ליןבנסק הנשרפין, הכי תתנייא
 אמאי כ"דא רובא נסקלין והוו
 דשריפה משום טעמא תלית
 למימר דליכא לי תיפוק חמורה
 לך אזלת כ"דא בשריפה כולן
 .מיעוטא בתר

 ג"דאע - בנשרפין הנסקלין
 בסקילה ידונו רובא דנשרפין

 .קלה שהיא מפני
 ליה דקאמרי הוא רבנן התם
 דקאמרי האי - 'כו שמעון לרבי

 טעמא לאו חמורה שהסקילה
 אמרי הכי אלא למילתייהו יהבי
 רובא בתר בשריפה ידונו

 להקל בסקילה ידונו ודקאמרת
 אלא מיקל אתה אין עליהם
 .חמורה שהסקילה מחמיר

 להודיעו - הכי לאבוך תימא לא
 דקאמרת טועה שהוא פתאום

 .הכי תתנייא לא' לי
 קא צעורי בתורה כתוב כך

 לו כאומר הוא והרי - ליה מצער
 .ת"ד על עברת
 ואומר - כך בתורה כתוב מקרא

 כתוב שהוא כמו המקרא לו
 .שטעה יבין עצמו והוא
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 לב, א .138
 

ְתָיא ן מַׁ   :אֹוֵמר ֶאְלָעָזר ב ֶ
א אֹוֵמר  ֵקיִני ַמִים'ַאב ָ ֹות ',ַהש ְ   :ו ִמְצָוה ַלֲעש 

ְצָוה ה ֶאת ַהמ ִ א ְועֹוש ֶ בֹוד ַאב ָ   ,ֵמִניַח ֲאִני כ ְ
ִמְצָוה א ַחי ָיִבים ב ְ ֲאִני ְוַאב ָ ֶ   .ש 

ן ְיהו ָדה   :אֹוֵמר ִאיִסי ב ֶ
ֹות  ר ְלִמְצָוה ֵליָעש     – ֲאֵחִרים ַעל ְיֵדיִאם ֶאְפש ָ

ה ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרי יָעש ֶ ֵ  ם ת 
ְכבֹוד ָאִביו   .ְויֵֵלְך הו א ב ִ

 
  :ַרב ַמָתָנהָאַמר 

ן ְיהּוָדה   .ֲהָלָכה ְכִאיִסי בֶּ
 
 

 רש"י
 ויש - מים השקיני אומר אבא
 כגון לעשות לפני אחרת מצוה
 .לויה או המת את לקבור
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 ב-לב, א .139
 

  :ַרב ִחְסָּדאָאַמר  ַמָתָנה ָאַמר ַרב ִיְצָחק ַבר ִשיָלא ָאַמר ַרב
ָמַחל ַעל ְכבֹודֹו ְכבֹודֹו ָמחּול   ,ָהָאב שֶּ

ָמַחל ַעל ְכבֹודֹו אֵ    .ין ְכבֹודֹו ָמחּולָהַרב שֶּ
  
  :ָאַמר ַרב יוֵֹסףוְ 

ָמַחל ַעל ְכבֹודֹו ְכבֹודֹו ָמחּול ֲאִפילּו   ,ָהַרב שֶּ

נֱֶּאַמר ם" :שֶּ ם יֹומָּׁ ְפֵניהֶּ ' הֹוֵלְך לִּ ייָּׁ   .)שמות יג( "וַּ

 
  :ָרָבאֲאַמר 

  ?ָהִכי ַהְשָתא
  ,ֹוָרה ִּדיֵליּה ִהיאַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ָעְלָמא ִּדיֵליּה הּוא ְות ,ָהָתם

 . ָמִחיל ֵליּה ְלִיְקֵריּה
  ?!ָהָכא תֹוָרה ִּדיֵליּה ִהיא  לב, בדף 

 
  ,ָרָבאָהַדר ֲאַמר 

  ,תֹוָרה ִּדיֵליּה ִהיא ,יןִא 

ה" :ִּדְכִתיב ְילָּׁ לָּׁ ם וָּׁ ה יֹומָּׁ ְהג ֶּ תֹו יֶּ   .)תהילים א( "ו ְבתֹורָּׁ

 
  ?!ֵאיִני
  ,ִּדְבֵריּהַמְשֵקי ֵבי ִהלּוָלא  ָרָבאְוָהא 

עַ ּולְ  ַרב ַפָפאְוַדל ֵליּה ָכָסא לְ    ,ְוָקמּו ִמַקֵמיּה – ַרב הּוָנא ְבֵריּה ְּדַרב ְיהוֹשֻׁ
 .ְוָלא ָקמּו ִמַקֵמיּה – ְלַרב ִפְנָחס ְבֵריּה ְּדַרב ִחְסָּדאּו ַרב ָמִרילְ 

  ?!או ַרָבָנןְוָהנּו ַרָבָנן לָ  ,ָהנּו ַרָבָנן ַרָבָנן :ִאיְקַפד ַוֲאַמר
 

  ,ְותּו
  ,ֲהָוה ַמְשֵקי ֵבי ִהלּוָלא ְּדַאָבא ָמר ְבֵריּה ַרב ַפָפא

  ,ְוָלא ָקם ִמַקֵמיּה ר' ִיְצָחק ְבֵריּה ְּדַרב ְיהּוָדהְוַדֵלי ֵליּה ָכָסא לְ 
  !ְוִאיְקַפד

 
  .ִהיּדּור ִמיֲעַבד ֵליּה ָבעּו ,ֲאִפילּו ָהִכי

 
  :יַרב ַאִש ָאַמר 
ָמַחל ַעל ְכבֹודֹו ְכבֹודֹו ָמחּול" :ְלַמאן ַּדֲאַמרֲאִפילּו    ",ָהַרב שֶּ

ָמַחל ַעל ְכבֹודֹו ֵאין ְכבֹודֹו ָמחּול   .ָנִׂשיא שֶּ
 

  :ֵמיִתיֵבי
ה ב ְ " י ֱאִליֶעֶזרַמֲעש ֶ ב ִ עַׁ וְ  רַׁ ֻׁ י ְיהֹוש  ב ִ י ָצדֹוקוְ רַׁ ב ִ   ,רַׁ

ש ְ  ֵבית ַהמ ִ ין ב ְ ָהיו  ְמסו ב ִ ֶ ְמִליֵאלש  ן ג ַ ל ַרב ָ נֹו ש ֶ ה ב ְ ֶ   ,ת 
לְוָהָיה  ְמִליאֵּ ן ג ַׁ ב ָ ֶקה ֲעֵליֶהם רַׁ   .עֹוֵמד ו ַמש ְ

ֹוס לְ  י ֱאִליֶעֶזרָנַתן ַהכ  ב ִ   ,ְולֹא ְנָטלוֹ  – רַׁ
עַׁ ְנָתנֹו לְ  ֻׁ י ְיהֹוש  ב ִ לוֹ  – רַׁ   .ְוִקיב ְ

י ֱאִליֶעֶזרָאַמר לֹו  ב ִ   :רַׁ
עַׁ  ַמה ז ֶה ֻׁ   ?ְיהֹוש 

בִ  ל  ,יןָאנו  יֹוש ְ ְמִליאֵּ ן ג ַׁ ב ָ ִר ְורַׁ יב ְ ֶקה ָעֵלינו   ב ִ   ?!עֹוֵמד ו ַמש ְ
ש  ָמִצינו   :ֲאַמר ֵליה   ֵ מ  ש  ִ ו  ש ֶ נ  ֶ דֹול ִממ  ש  ַאְבָרהָ  ,ג ָ ֵ מ  ו  ְוש ִ נ  ֶ דֹול ִממ     –, ם ג ָ

וֹ  ֹור ָהָיה ְוָכתו ב ב  דֹול ַהד    :ַאְבָרָהם ג ְ

ם"   .)בראשית יח( "ְוהו א עֹוֵמד ֲעֵליהֶּ

מ ָ  ֵרת ִנְדמו  לוֹ ְוש ֶ ָ ַמְלֲאֵכי ַהש   אְמרו  כ ְ ֹ   ?א ת 
ים א ְלַעְרִבי ִ   !לֹא ִנְדמו  לֹו ֶאל ָ

יא ְיֵהא ְוָאנו  לֹ  ִרב ִ ל ב ְ ְמִליאֵּ ן ג ַׁ ב ָ ֶקה ָעֵלינו   רַׁ   ?!עֹוֵמד ו ַמש ְ

 רש"י
 בתמיה - היא דיליה תורה הכא

 יכול ואינו בתורה תלוי הכבוד
 שהיא התורה כבוד על למחול

 .ה"הקב של
 בתורת אם כי - יהגה ובתורתו

 בתחילה יהגה ובתורתו חפצו' ה
 השם תורת נקראת היא

 נקראת היא וגרסה ומשלמדה
 .תורתו

 וחשובים חכמים אתם - רבנן
 מפני עמדתם שלא בעיניכם
 לאו מפני דקמו חביריכם ורבנן
 אמר תימה ובלשון נינהו רבנן
 .להם

 רוצה כאילו מעט לנוע - הידור
 .מפניו לעמוד

 - לערביים אלא ול נדמו לא
 רגליכם ורחצו להם שאמר

 לאבק משתחוים שהערביים
 מציעא בבבא כדאמרן רגליהם

 בערביים לו אמרו:( פו' ד)
 לאבק שמשתחוים חשדתנו
 .רגליהם
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י ָצדֹוקָאַמר ָלֶהם  ב ִ   :רַׁ
ם עוֹ  ֶ ל ָמקֹום ְוַאת  בֹודֹו ש ֶ ם ְמִניִחים כ ְ ֶ ִרי ֹותַעד ָמַתי ַאת  ְכבֹוד ַהב ְ   ?ְסִקים ב ִ
יִאים יב רו חֹות ו ַמֲעֶלה ְנש ִ רו ְך הו א ַמש  ִ דֹוש  ב ָ   ,ַהק ָ

  ,ו מֹוִריד ָמָטר ו ַמְצִמיַח ֲאָדָמה
ל ֶאָחד ְוֶאָחד ו ְלָחן ִלְפֵני כ ָ   ,ְועֹוֵרְך ש 

ִר ְוָאנו  לֹא ְיֵהא  ל ב ְ ְמִליאֵּ ן ג ַׁ ב ָ ירַׁ ֶקה ָעֵלינ ב ִ   .?"ו  עֹוֵמד ו ַמש ְ
 

ָלא   :ִאי ִאיְתַמר ָהִכי ִאיְתַמר ,אֶּ
  :ַרב ַאִשיָאַמר 
ָמַחל ַעל ְכבֹודֹו ְכבֹודֹו ָמחּול" :ְלַמאן ַּדֲאַמרֲאִפילּו    ",ָנִׂשיא שֶּ

ָמַחל ַעל ְכבֹודֹו ֵאין ְכבֹודֹו ָמחּול ְך שֶּ לֶּ   .מֶּ

נֱֶּאַמר ךְ " :שֶּ לֶּ יךָּׁ מֶּ לֶּ ים עָּׁ ש ִּ ָּׁ ֹום ת  ְתֵהא ֵאיָמתֹו ָעלֶּיָך – ()דברים יז "ש   . שֶּ
 
 
 

 רש"י
 אדם כלומר - ברבי גמליאל רבן
 '.שבגמ ברבי כל וכן גדול
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 לב, ב .141
  :ָתנּו ַרָבָנן

קו ם" ָּׁ ה ת  יבָּׁ ֵני ש ֵ ְ פ    ;)ויקרא יט( "מִּ

ָמִאי ֵני ָזֵקן ַאש ְ ְ ו  ִמפ    ?ָיכֹול ֲאִפיל 

ְלמו ד לֹוַמר ַ ֵקן" ת    ,)ויקרא יט( "זָּׁ

א ָחָכם   ,ְוֵאין ָזֵקן ֶאל ָ

ַמר א  נ ֶ ֶ יׁש מִּ " :ש  ים אִּ ְבעִּ י ׁשִּ ה לִּ ְספָּׁ ֵאלאֶּ רָּׁ ש ְ ְקֵני יִּ   .)במדבר יא( "ז ִּ

ִליִלי ג ְ י הַׁ י יֹוסֵּ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
ָנה ָחְכָמה ק ָ א ִמי ש ֶ   ,ֵאין ָזֵקן ֶאל ָ

ַמר א  נ ֶ ֶ וֹ " :ש  ְרכ  ית ד ַּ י ֵראׁשִּ נִּ נָּׁ   .)משלי ח( "ה' קָּׁ

קֹום ָרחֹוק ָ ָניו ִממ  ָ   ?ָיכֹול ַיֲעמֹוד ִמפ 

ְלמו ד לֹוַמר ַ ָּׁ " :ת  ְרת  דַּ קו ם ְוהָּׁ ָּׁ    –" ת 
ו ר י ֵש  ִהיד  ֶ ָמקֹום ש  א ב ְ י ִקיָמה ֶאל ָ   .לֹא ָאַמְרת ִ

ָממֹון ו  ב ְ ֶרנ    ?ָיכֹול ְיַהד ְ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ָּׁ " :ת  ְרת  דַּ קו ם ְוהָּׁ ָּׁ    – "ת 
יס ה  ֶחְסרֹון כ ִ ֵאין ב ָ יָמה ש ֶ יס ,ַמה ק ִ ֹו ֶחְסרֹון כ ִ ֵאין ב  ו ר ש ֶ   .ַאף ִהיד 

ית  ָניו ִמב ֵ ָ ְרָחץָיכֹול ַיֲעמֹוד ִמפ  ֶ ית ַהמ  א ו ִמב ֵ ֵ ס    ?ַהכ ִ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ָּׁ " :ת  ְרת  דַּ קו ם ְוהָּׁ ָּׁ    –" ת 

ו ר י ֵש  ִהיד  ֶ ָמקֹום ש  א ב ְ י ִקיָמה ֶאל ָ   .לֹא ָאַמְרת ִ
לֹא ָרָאהו   ִמי ש ֶ   ?ָיכֹול ַיֲעִצים ֵעיָניו כ ְ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ֵראתָּׁ " :ת  קו ם ְויָּׁ ָּׁ    –" ת 

מַ  ב ֶנא  סו ר ַלל ֵ ָ ָבר ַהמ  וֹ ד ָ יךָּׁ " ר ב  ֱאלֹהֶּ ֵ ֵראתָּׁ מ    ".ְויָּׁ

ן ֶאְלָעָזר  ְמעֹון ב ֶ י ש ִ ב ִ   :אֹוֵמררַׁ
לֹא ַיְטִריחַ  ִין ְלָזֵקן ש ֶ   ?ִמנ ַ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ֵקן" :ת  ֵראתָּׁ  זָּׁ   ".ְויָּׁ

ן ְיהו ָדה   :אֹוֵמר ִאיִסי ב ֶ

קו ם" ָּׁ ה ת  יבָּׁ ֵני ש ֵ ְ פ  ַמע –" מִּ ַמש ְ יָבה ב ְ ל ש ֵ ו  כ ָ   .ֲאִפיל 
 

  !ֵסי ַהְגִליִלי ַהְיינּו ַתָנא ַקָמאַרִבי יוֹ 
 

  :ִאיָכא ֵביַנְייהּו ַיִניק ְוַחִכים
  ,ַיִניק ְוַחִכים ָלא  - ָסַבר ַתָנא ַקָמא

  .ֲאִפילּו ַיִניק ְוַחִכים -ַרִבי יֹוֵסי ַהְגִליִלי ָסַבר 
 

  ?ְּדַרִבי יֹוֵסי ַהְגִליִלי ַמאי ַטְעָמא
 

  :ֲאַמר ָלְך
  ,ַתָנא ַקָמאִכְדָקָאַמר ָסְלָקא ַּדְעָתְך י ִא 

  '!ִמְפֵני ֵׂשיָבה ָזֵקן ָתקּום ְוָהַדְרָת 'ִנְכתֹוב ַרְחָמָנא  ִאם ֵכן
 ? ְּדַפְלִגיְנהּו ַרְחָמָנא ַמאי ְשָנא

  .ַהאי ְוַהאי ָלאו ,ַהאי ְלֵמיַמר ְּדַהאי ָלאו
  .יםַיִניק ְוַחכִ  ֲאִפילּו  :ְשַמע ִמיַנּה

 
  ?ְוַתָנא ַקָמא

 

ֵקן"ִמשּום ְּדָבֵעי ְלִמיְסַמְך  ֵראתָּׁ " "זָּׁ   ."ְויָּׁ
 

 רש"י
 ועם רשע אשם - אשמאי זקן

 .הארץ
 מזקני זקן גמר - ישראל מזקני
 וחכמים גדולים להלן מה

 ידעת אשר( יא במדבר) דכתיב
 .ושוטריו העם זקני הם כי

 - חכמה שקנה זה אלא זקן אין
 הכתוב דבר נוטריקון ולשון

 .ק"ת היינו פריך ולקמיה
 - הידור לו שיש במקום אלא

 אמות' ד תוך דהיינו בעמידתו
 הוא שמפניו מילתא דמוכחא
 .עומד
 יהא כולי - בממון יהדרנו יכול
 לכבדו ממון הידור זה הידור
 .בממון

 שלא כמי עיניו יעצים יכול
( לג דף/ )קידושין/ לקמן - ראהו
 .עסקינן ברשיעי אטו פריך
 של ללבו - ללב המסור דבר
 ראהו אם יודע הוא הדבר עושה
 להשמט שיכול לפי לאו או

 יחזיקוהו שלא הבריות מעיני
 זכות לכף ושידינוהו כרשע
 נאמר לכך הורא לא ויאמרו
 המחשבות שכל מאלהיך ויראת
 שלסתור בך ויודע לו גלויות
 .נתכוונת מצותו ולבטל

 לילך יכול אם - יטריח שלא
 את יעמיד שלא אחרת דרך

 .הציבור
 ויראת סמך להכי - ויראת זקן
 .יירא הזקן שאף לומר לזקן

 זקן' ואפי - במשמע שיבה כל
 .אשמאי

 והכי - לא וחכים יניק סבר ק"ת
 אלא זקן אין קמא תנא רקאמ
 אספה שנאמר חכם שהוא זקן
 ישראל מזקני איש שבעים לי
 היו וחכמים זקנים והתם' וגו

' וגו הם כי ידעת אשר כדכתיב
 .הוו וידועים זקנים אלמא

 ליה דמשני - הגלילי יוסי' ור
 ממש זקנה ממשמעו לקרא
 סבר חכמה שקנה זה ליה ודריש
 .וחכים יניק' אפי
 - ק"ת דאמרכ דעתך סלקא אי
 קרא ביה דאיירי הוא דחד
 מפני נכתוב חכם והוא שיבה
 ונגמר והדרת תקום זקן שיבה

 מ"ש דפלגינהו שנא מאי ש"ג
 מפני ק"וה נינהו מילי תרתי
 תקום והדרת תקום שיבה
 חכמה שקנה זקן פני והדרת
 אחכמה ומדקפיד יניק ואפילו
 זקן לאו שיבה נמי אמרינן
 למימר דליכא קאמר אשמאי

 פליג נמי אשמאי אזקן יוסי ירב
 .יהודה בן איסי היינו כן אם

 לומר - למיסמך דבעי משום
.כדלעיל יטריח שלא

 נינהו דתרי - יוסי רבי כדקאמר
 .והידור קימה בתרוייהו נכתוב
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  ?ַמאי ַטְעָמאְוַתָנא ַקָמא 
 

  ,ִכְדָקָאַמר ַרִבי יֹוֵסי ַהְגִליִלי ָסְלָקא ַּדְעָתְךִאי 
 : ִנְכתֹוב ַרְחָמָנא ,ִאם ֵכן

  ',ָתקּום ְוָהַדְרָת ְפֵני ָזֵקן ִמְפֵני ֵׂשיָבה ָתקּום ְוָהַדְרָת '  לג, אדף 
  ,ּוִמְּדָלא ָכַתב ָהִכי

  .ַחד הּוא ְשַמע ִמיַנּה 
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 לג, א .141
 

  :ָאַמר ָמר
ָממֹון" ו  ב ְ ֶרנ    ?ָיכֹול ְיַהד ְ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ָּׁ " ת  ְרת  דַּ קו ם ְוהָּׁ ָּׁ    –" ת 

יָמה'ַמה  יס 'ק ִ ה  ֶחְסרֹון כ ִ ֵאין ב ָ   ,ש ֶ
ו ר'ַאף  ֵאין 'ִהיד  יס ש ֶ ֹו ֶחְסרֹון כ ִ   ".ב 
 
ְסרֹון ִכיס "ִקיָמה"וְ    ?!ֵלית ָבּה חֶּ

  ,ִמי ָלא ַעְסִקיָנן ְּדָקא ָנִקיב ַמְרָגִניָתא
  !ַאְּדָהֵכי ְוָהֵכי ָקִאים ִמַקֵמיּה ּוָבִטיל ִמְמַלאְכתוֹ 

 
ָלא   ,אֶּ

  ':ִהיּדּור'לְ  'ִקיָמה'ַאִקיש 
ֵאין בֹו ִביטּול ֵאין ָבּה ִביטּול ,ַמה ִהיּדּור שֶּ   .ַאף ִקיָמה שֶּ

  ':ִקיָמה'לְ  'ִהיּדּור'ְוַאִקיש ַנִמי 
ְסרֹון ִכיס ֵאין ָבּה חֶּ ְסרֹון ִכיס ,ַמה ִקיָמה שֶּ ֵאין בֹו חֶּ   .ַאף ִהיּדּור שֶּ

  :ִמָכאן ָאְמרּו
 ִמים ֵאין ַבֲעֵלי אּוְמִניֹות ַרָשִאין ַלֲעמֹוד ִמְפֵני ַתְלִמיֵדי ֲחכָ 

עֹוְסִקין ִבְמַלאְכָתם   .ְבָשָעה שֶּ
  

  ?!ְוָלא
  :ְוָהְתַנן

לֹוָמם " ש ְ ֹוֲאִלים ב ִ ֵניֶהם ְוש  ְ ִני ֹות עֹוְמִדים ִמפ  ֲעֵלי או מ ְ ל ב ַ  כ ָ
לֹום :ְואֹוְמִרים ָלֶהם ֹוֲאֶכם ְלש ָ לֹוִני ב  ְ י ָמקֹום פ    !"ַאֵחינו  ַאְנש ֵ

 
  :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר 
ם עֹוְמִדיםִמְפנֵ    ,יהֶּ

  .ִמְפֵני ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֵאין עֹוְמִדים
 

  :ַרִבי יוֵֹסי ַבר ָאִביןָאַמר 
  ;בֹוא ּוְרֵאה ַכָמה ֲחִביָבה ִמְצָוה ִבְשָעָתּה

ם עֹוְמִדים ֲהֵרי ִמְפֵניהֶּ   .ִמְפֵני ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֵאין עֹוְמִדים ,שֶּ
 

  ,םְוִדְלָמא ַשאִני ָהתָ 
ָעִתיד ָלֹבא ִאם ֵכןְּד    .ַאָתה ַמְכִשיָלן לֶּ
 
 
 

 רש"י
 כדכתיב - בממון יהדרנו יכול

 גדול פני תהדר לא( יט ויקרא)
 לא ודל וכגון בממון דמשמע
 (.כג תשמו) בריבו תהדר

 לא מי כלומר - עסקינן לא מי
 מרגניתא נוקב אפילו נמי משמע

 ומצריך היא יקרה שאומנות
 דבטל ג"ואע למיקם ליה

 .כיס חסרון ואיכא ממלאכתו
 ביטול בו שאין הידור מה

 אלא הידור לשון דאין - מלאכה
 או בממון או פנים נשיאות
 במשמעו ואין דברים בכיבוד
 .מלאכה ביטול

 כיס חסרון בה ןשאי קימה מה
 בה דבשאין אוקימנא דהא -

 לא ותו עסקינן מלאכה ביטול
 .כיס חסרון בה שייך

 - כיס חסרון בו שאין הידור אף
 אלא הידור נכתב לא כרחיך ועל

 עמידה למעוטי כדאמרן לדרוש
 המרחץ בית ולמעוטי מרחוק
 .כדאמרן

 במביאי - מפניהם עומדין
 בתוך כשעוברים קאי בכורים
 .ירושלים

 יביאו שלא - מכשילן נמצאת
 בעיניהם אנו נבזים שיאמרו עוד
 הוה מצוה חיבוב משום ולאו
 הניכרים אדם בני ואילו

 במצות ועסוקים בעיר חשובים
 .מקמייהו למיקם הוה לא

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     142 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמסֶּ
 

 7201702200ברק ווינט דניאל  – vechol.banayich@gmail.comייך בנ וכלמותת ע – סדורהגמרא  -הזכויות שמורות כל 

 

195 

 לג, א .142
 

  :ָאַמר ָמר
ְרָחץ" ֶ ית ַהמ  א ו ִמב ֵ ֵ ס  ית ַהכ ִ ָניו ִמב ֵ ָ   ?"ָיכֹול ַיֲעמֹוד ִמפ 
 

  ?!ְוָלא
  ,ֲהָוה ָיֵתיב ֵבי ַמְסחּוָתא ַרִבי ִחָייאְוָהא 

  ,ָלא ָקם ִמַקֵמיּהוְ  ,ַרִבי ִשְמעוֹן ַבר ַרִביְוָחִליף ְוָאִזיל 
  ,ְוִאיְקַפד

  :ַוֲאָתא ֲאַמר ֵליּה ַלֲאבּוּהַ 
ר ְתִהִלים ְוֹלא ָעַמד ִמָפַני   .ְשֵני חּוָמִשים ָשִניִתי לֹו ְבֵספֶּ

 
  ,ְותּו

  ,ֲהָוה ָיֵתיב ֵבי ַמְסחּוָתא ַרִבי ְשמּוֵאל ַבר ַרִבי יוֵֹסיְוָאְמֵרי ָלּה  ,ַבר ַקָפָרא
  ,ְוָלא ָקם ִמַקֵמיּה ,ַרִבי ִשְמעוֹן ַבר ַרִביְוָאִזיל ָעל 

  ,ְוִאיְקַפד
  :ַלֲאבּוּהַ  ֲאַמר ֵליּהַוֲאָתא 

  .י ְשִליש ָשִניִתי לֹו ְבתֹוַרת ֹכֲהִנים ְוֹלא ָעַמד ִמָפַניֵשִני ְשִלישֵ 
ן יֹוֵשב ּוְמַהְרֵהר :ְוָאַמר לוֹ  ָמא ָבהֶּ   .שֶּ
ן יֹוֵשב ּוְמַהְרֵהרַטְעָמא ְּדבָ    !ָלא ,ָהא ָלאו ָהִכי ,הֶּ

 
 ָלא ַקְשָיא:

  ,ָהא ְבָבֵתי ַגָּוֵאי
  .ָרֵאיָהא ְבָבֵתי בָ 

 
  ,ִמְסַתְבָרא ָהִכי ַנִמי
  :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר  ַרָבה ַבר ַבר ָחָנהַּדֲאַמר 

ְרָחץ ּו   .ִמֵבית ַהִכֵסאְבָכל ָמקֹום מּוָתר ְלַהְרֵהר חּוץ ִמֵבית ַהמֶּ
 

 .ִּדיְלָמא ְלאֹוְנֵסיּה ַשאִני
 
 

 רש"י
' כדמתרגמי מרחץ - מסחותא

 .ואסחי וירחץ( מג בראשית)
 חמישיות שני - חומשים שני
 מדרש לו שניתי ספר של

 .יואגדות
 חלקים שני - שליש שלישי שני
 .הספר שליש של

 ויקרא ספר - כהנים תורת
 מדרש של ברייתא לו שניתי
 .הספר

 היה וטרוד - מהרהר היה בהן
 .לפניו בעברך הבין ולא
 אדם שבני מקום - גואי בתי

 שמעון' דר והא ערומים עומדים
 מקום בראי בבתי ברבי

 מקום דהתם לבושים שעומדים
 .הוא הידור

 ברבי שמעון' דר - מסתברא נ"ה
 בהן ליה מדקאמר בראי בבתי
 .ומהרהר יושב

 שהוא פעמים - שאני לאונסיה
 לפני בשמועתיה ומעיין טרוד

 שגורה היא כ"וע למרחץ כניסתו
 בבית בה ומעיין ולבו בפיו

 .המרחץ

 



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     143 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמסֶּ
 

 7201702200ברק ווינט דניאל  – vechol.banayich@gmail.comייך בנ וכלמותת ע – סדורהגמרא  -הזכויות שמורות כל 

 

196 

 לג, א .143
 
לֹא ָרָאהו  " ִמי ש ֶ   "ָיכֹול ַיֲעִצים ֵעיָניו כ ְ
 

  ?ַאטּו ִבְרִשיֵעי ַעְסִקיָנן
 

ָלא   :אֶּ
  ,ִמַקֵמי ְּדִליְמְטֵיּה ְזַמן ִחיּוָבא –" ָיכֹול ַיֲעִצים ֵעיָניו"

  ?ָהא ָלא ָחֵזי ֵליּה ְּדָקִאים ִמַקֵמיּה ,אְּדִכי ָמָטא ְזַמן ִחיּובָ 

ְלמו ד לֹוַמר" ַ ֵראתָּׁ " :ת  קו ם ְויָּׁ ָּׁ   .""ת 
 
 
 

 רש"י
 למה בתמיה - עסקינן ברשיעי

 עיניו ועצם ראה אם קרא לי
 .והדרת תקום על עבר הרי
 אמותיו בארבע - חיוביה זמן

 (.ב עמוד/ )לג קידושין/ כדלקמן
 מן לירא לך יש - ויראת ל"ת

 שאתה מחשבותיך היודע היוצר
 להפטר תחבולות מבקש
 .ממצותו



ק א'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     144 סוגיה  ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמסֶּ
 

 7201702200ברק ווינט דניאל  – vechol.banayich@gmail.comייך בנ וכלמותת ע – סדורהגמרא  -הזכויות שמורות כל 

 

197 

 לג, א .144
 

  :ָתָנא
ו ר" ה  ִהיד  י ֵש  ב ָ ֶ   ?ֵאיזֹוִהי ִקיָמה ש 

ֵוי אֹוֵמר ֹות :ה    ".ֶזה ד' ַאמ 
 

  :ַאַבֵייֲאַמר 
ֵאינֹו מּוְבָהק ָלא ְבַרבֹו שֶּ   ,ָלא ֲאָמָרן אֶּ

  .ְמֹלא ֵעיָניו – ָבל ְבַרבֹו ַהמּוְבָהקאֲ 
 

  ,ְּדָאֵתי ַרב יוֵֹסףִמִכי ֲהָוה ָחֵזי ֵליּה ְלאּוְדֵניּה ְּדַחְמָרא ְּד  ,ַאַבֵיי
  .ֲהָוה ָקִאים

 
  .ַאגּוָּדא ִּדְנַהר ַסְגָיא ְמַסֵגיְוָקא  ,ֲהָוה ָרִכיב ַחְמָרא ַאַבֵיי
  .ְוָלא ָקמּו ִמַקֵמיּה – ְבִאיָדְך ִגיָסא ןַרָבנָ וְ  ַרב ְמַשְרִשָיאָיֵתיב 

  ?!ְוָלאו ַרב מּוְבָהק ֲאָנא :ֲאַמר ְלהּו
 .ָלאו ַאַּדְעִתין :ָאְמרּו ֵליּה

 

 רש"י
 ונשיאות כבוד - הידור בה שיש
 שבשבילו הוא הניכר שדבר פנים
 .עמד

 מפסיק הנהר - גיסא באידך
 .ביניהם

 פי על ואף - אנא מובהק רב ולאו
 אמות' מד יותר רחוקים שאתם
 .למיקם לכו איבעי

 לעמוד נזכרנו לא - אדעתין לאו
 .טרודים שהיינו
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 לג, א .145
 
ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ב ֶ י ש ִ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ְלמו ד לֹוַמר ַ לֹא ַיְטִריַח ת  ִין ְלָזֵקן ש ֶ ֵראתָּׁ " ִמנ ַ ֵקן ְויָּׁ  .""זָּׁ
 

  :ַבֵייאַ ֲאַמר 
  .ַנְקִטיַנן ְּדִאי ַמִקיף ָחֵיי

 
  .ַמִקיף ַאַבֵיי

 
  .ַמִקיף ַרִבי ֵזיָרא

 
  ,ַרב ִיְרְמָיה ִמִּדיְפִתיֲהָוה ָיֵתיב ַקֵמיּה ְּד  ָרִביָנא

  ,ָחַלף ַההּוא ַגְבָרא ַקֵמיּה ְוָלא ִמיְכֵסי ֵריָשא
  .ַכָמה ָחִציף ָהא ַגְבָרא :ֲאַמר

 .ְּדִגיֵסי ָבּה ַרָבָנן ,יהּוִּדְלָמא ִמָמָתא ְמַחְסָיא נִ  :ֲאַמר ֵליּה
 
 
 

 רש"י
 אחרת דרך מסבב - מקיף ואי
 .הצבור לפני לעבור שלא
 .ימים מאריך - חיי

 רגילים תמיד - ברבנן בהו דגיסי
 כאילו בחכמים גס ולבם אצלם
 .מהם הם

 .ץ"פריבי ז"בלע - גיסי
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 לג, א .146
 
ן"   :אֹוֵמר ְיהו ָדה ִאיִסי ב ֶ

קו ם" ָּׁ ה ת  יבָּׁ ֵני ש ֵ ְ פ  ַמע – "מִּ ַמש ְ יָבה ב ְ ל ש ֵ ו  כ ָ  ".ַוֲאִפיל 
 

  :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר 
ן ְיהּוָדה   .ֲהָלָכה ְכִאיִסי בֶּ

 
  ,ה ָקֵאי ִמַקֵמי ָסֵבי ְּדַאְרָמֵאיֲהוָ  ַרִבי יוָֹחָנן

  .ַכָמה ַהְרַפְתֵקי ָעדּו ֲעַלְייהּו ְּדָהֵני :ֲאַמר
 

  ,ָרָבא
  ,ֵמיָקם ָלא ָקֵאי
  .ִהיּדּור ָעַבד ְלהּו

 
  ,ָיִהיב ָיָדא ְלָסֵבי ַאַבֵיי

 
  ,ְמַשֵּדר ְשלּוֵחיּה ָרָבא

 
  – ְמַשֵּדר גּוָזֵאי ַרב ַנְחָמן

  .ַכָמה ַנְחָמן ַבר ַאָבא ִאיָכא ְבשּוָקא ,י ָלאו תֹוָרהִא  :ֲאַמר
 
 
 

 רש"י
 וראו וצרות מקראות - הרפתקי

 .ומופתים הרבה נסים
 .עליהם עברו - עליהן עדו

 ידו פושט - לסבי ידא יהיב אביי
 אצלו שעוברים כמה כל לזקנים
 .עליו ונשענין

 לפשוט שלוחיו שולח היה - רבא
 .לא עצמו הוא אבל יד להן
 סריסים - גוזאי משדר נחמן רב

 שר שהיה לפי לפניו תמיד שהיו
 רגילין היו ד"ב ואב הנשיא תןח

 להכות משרתים לפניו לעמוד
 דינא ציית דלא מאן ולכוף
 לפניו עוברים זקנים וכשהיו
 להחזיק סריסים הנך שולח היה
 שלא לא עצמו הוא אבל בידם
 לאו אי דאמר בתורתו לזלזל
 בשוקא איכא נחמן כמה תורה
 עצמי בשביל חשיבותי אין הלכך
 ואית תורה בשביל אלא
 לסבי ידא יהיב אביי רשידמפ
 להם ופושט בזקנים עצמו מכבד
 רבא עליהם הוא שישען ידו

 לקראתו שיצאו שלוחיה משדר
 דכל וליתא נחמן רב וכן לכבודו
 להשען ידא יהיב' דגרסי היכא

 להשען ולא קאמר עליו אחרים
 בפרק כדאמר אחרים על הוא
 לקיש ריש:( ט דף) דיומא קמא
 רב רבה אתא בירדנא סחי הוה
' ר שישען ידא ליה יהיב חנה בר

 לשפת ויצא עליו לקיש בן שמעון
 .הנהר
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 ב-לג, א .147
 

 :ַרִבי ַיַנאיָאַמר  ַרִבי ַאְייבּוָאַמר 
ָלא ַשֲחִרית ְוַעְרִבית  לג, בדף    ,ֵאין ַתְלִמיד ָחָכם ַרַשאי ַלֲעמֹוד ִמְפֵני ַרבֹו אֶּ

ֹלא ִיְהיֶּה ְכבֹודֹו ְמרּובֶּ    .ה ִמְכבֹוד ָשַמִיםְכֵדי שֶּ
 

  :ֵמיִתיֵבי
ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ב ֶ י ש ִ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

לֹא ַיְטִריחַ  ִין ְלָזֵקן ש ֶ ְלמו ד לֹוַמר ?ִמנ ַ ַ ֵראתָּׁ " :ת  ֵקן ְויָּׁ   ,""זָּׁ
  ,ִבְלַבד "ַשֲחִרית ְוַעְרִבית" :ְוִאי ַאְמָרת

  !ִחיּוָבא הּוא ?ַאַמאי ָלא ִניְטַרח
ָלא ָלאו   !ּוֵלי יֹוָמאכ ,אֶּ

 
  ,ֹלא

  ,ְלעֹוָלם ַשֲחִרית ְוַעְרִבית ִבְלַבד
ְפָשר ֵליּה ָלא ִניְטַרח ֲאִפילּו ָהִכיוַ    .ַכָמה ְּדאֶּ
 

ְלָעָזרָאַמר    :ַרִבי אֶּ
ֵאין עֹוֵמד ִמְפֵני ַרבוֹ    ;ָכל ַתְלִמיד ָחָכם שֶּ

  ,ִנְקָרא ָרָשע
  ,ְוֵאינֹו ַמֲאִריְך ָיִמים

  .ּודֹו ִמְשַתֵכחַ ְוַתְלמ

נֱֶּאַמר ע " :שֶּ ׁשָּׁ רָּׁ ְהיֶּה לָּׁ  ְוטֹוב לֹא יִּ

ים  מִּ יְך יָּׁ ֲארִּ  ְולֹא יַּ

ים ֱאלֹהִּ ְפֵני הָּׁ ל ִּ ֵרא מִּ ו  יָּׁ נ  ר ֵאינֶּ ל ֲאׁשֶּ צ ֵ    .)קוהלת ח(" כ ַּ
  ?מֹוָרא זּו ֵאיִני יֹוֵדַע ַמהּו

הּוא אֹוֵמר  יךָּׁ "ְכשֶּ ֱאלֹהֶּ ֵ ֵראתָּׁ מ    .זּו ִקיָמה ֲהֵרי מֹוָרא)ויקרא יט(  "ְויָּׁ
 

  :ְוֵאיָמא
  ?מֹוָרַאת ִרִבית

  ?ּומֹוָרַאת ִמְשָקלֹות
 

ְלָעָזר  ַרִבי   .ָגַמר 'ְפֵני' 'ְפֵני'אֶּ
 
 

 רש"י
 יוצרו פני שהרי - שמים מכבוד
 וערבית שחרית אלא מקבל אינו
 רבו מפני שעומד מי הלכך
 מפניו לעמוד רשאי אינו שחרית
 .ערבית אלא

 איכא טרחא מאי - לא אמאי
 .הוא דמילתא אורחא

 .גרסינן - ניטרח לא
 טוב אין - לרשע יהיה לא וטוב
 טוב לקח כי שנאמר תורה אלא
 ולא משתכח תלמודו אלמא
 טעם מה כצל אלא ימים יאריך
 ומורא' ה מלפני ירא שאינו לפי
 .ואזיל כדמפרש היא קימה זו

 נמי רבית דגבי - רבית מוראת
 תקח אל( כה ויקרא) כתיב
 גבי וכן ויראת' וגו מאתו

 אבן( כה דברים) משקלות
 '.וכו קוצד שלמה

 מלפני הכא כתיב - גמר פני פני
 מפני( יט ויקרא) התם וכתיב
 .שיבה
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 לג, ב .148
 

  :ִאיָבְעָיא ְלהּו
  ?ַמהּו ַלֲעמֹוד ִמְפֵני ָאִביו ,ְבנֹו ְוהּוא ַרבוֹ 

 
  :ָתא ְשַמע

  :ַרב ְיהּוָדהלְ  ְשמּוֵאלַּדֲאַמר ֵליּה 
  .קּום ִמַקֵמי ֲאבּוְך ,ִשיְנָנא

 
ְזֵקאלַשאִני    ,ְּדַבַעל ַמֲעִׂשים ֲהָוה ַרב ְיחֶּ

  .ַנִמי ָקִאים ִמַקֵמיּה ָמר ְשמּוֵאלַּדֲאִפילּו 
 

ָלא ַמאי ָקָאַמר ֵליּה   ?אֶּ
 

  :ָהִכי ָקָאַמר ֵליּה
  ,ִזיְמִנין ְּדָאֵתי ֵמֲאחֹוַרי

  .ֵתיחּוש ְלִיְקָרא ִּדיִדי ְוָלא ,קּום ַאְת ִמַקֵמיּה
 

 רש"י
 .אביו של רבו הבן - רבו והוא

 יהודה דרב ג"ואע - אבוך מקמי
 הוה אבוה יחזקאל דרב רביה

 דף/ )קידושין/ לעיל' כדאמרי
 .הכי תתנייא לא אבא( לב

 אמאי - ליה קאמר מאי אלא
 ףלמיל לאו אי לאזהוריה צריך
 פי על דאף בעלמא הוראה מינה
 .מפניו לעמוד חייב רבו שהוא
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 לג, ב .149
 

  :ִאיָבְעָיא ְלהּו
ַיֲעמֹוד ָאִביו ִמָפָניו ,ְבנֹו ְוהּוא ַרבוֹ    ?ַמהּו שֶּ

 
  :ָתא ְשַמע
ן ֵלִויַּדֲאַמר  ַע בֶּ   :ַרִבי ְיהוֹשֻׁ

  ,ֲאִני ֵאיִני ְכַדי ַלֲעמֹוד ִמְפֵני ְבִני
ָלא ִמשּום ְכבֹוד ֵבית ָנִׂש    .יאאֶּ

  !ָהא ִאיהּו ַרָבִאי ָקֵאיְמָנא ִמַקֵמיּה ,ַטְעָמא ַּדֲאָנא ַרֵביּה
 

  :ָהִכי ָקָאַמר
  ;ְּדָהא ֲאָנא ֲאבּוּהַ  ,ַוֲאִפילּו הּוא ַרָבִאי ,ֲאִני ֵאיִני ְכַדי ַלֲעמֹוד ִמְפֵני ְבִני
ָלא ִמשּום ְכבֹוד ֵבית ָנִׂשיא   .אֶּ

 

 רש"י
 בני מפני לעמוד כדאי איני אני
 בני של רבו אני ק"דה ד"קס -

 מפניו לעמוד כדי הייתי ולא
 בנשיא שנתחתן מפני אלא

 מ"ש כדי איני אני ומדקאמר
 תלמידו שהיה כדי היה דאילו
 .למיקם ליה הוה

 אמרדק כדי איני כלומר - ק"ה
 הוא תורה גדולת משום לאו
 קאמר אביו שהוא מפני אלא
 .הבן מפני לעמוד כדי אב דאין
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  :הּוִאיָבְעָיא לְ 
  ?ָרכּוב ִכְמַהֵלְך ָּדֵמי אֹו ָלא

 
  :ַאַבֵייֲאַמר 

  :ָתא ְשַמע
ַחת ָהִאיָלן ְוָטהֹור עֹוֵמד " ַ ב ת    .ָטֵמא –ָטֵמא יֹוש ֵ

ב  ַחת ָהִאיָלן ְוָטהֹור יֹוש ֵ ַ   .ָטהֹור –ָטֵמא עֹוֵמד ת 
ֵמא ָ ב ַהט  הֹור ָטֵמא ,ְוִאם ָיש ַ   .ַהט ָ
ֶאֶבן ַהְמנו ג ַ    ."ַעתְוֵכן ב ְ

  :ַרב ַנְחָמן ַבר ֹכֵהןְוָאַמר 
ת רֶּ   ,ָרכּוב ִכְמַהֵלְך ָּדֵמי :ֹזאת אֹומֶּ
   .ְשַמע ִמיַנּה

 
 

 רש"י
 רכוב רבו - דמי כמהלך רכוב

 .מפניו לעמוד וצריך דמי כמהלך
 אלא דמי כמהלך - לאו או

 אזלינן דידיה דבתריה כיושב
 .יתיב קא והא

 טמא כ"בת ברייתא להך ג"ה
 עומד וטהור האילן תחת יושב

 האילן תחת עומד טמא אטמ
 ישב ואם טהור יושב וטהור
 באבן וכן טמא הטהור הטמא

 דאין מקרא לה ויליף - המנוגעת
 עמו הנכנס טהור מטמא מצורע
 המצורע יושב כ"א אלא לאהל
 איתא הכי דברייתא ורישא
 מושבו מושבו למחנה מחוץ
 יושב הטמא אמרו מכאן טמא
 '.כו האילן תחת
 ורוטה האילן תחת עומד טמא
 לא טהור דישיבת - טהור יושב
 .טמא ישיבת אלא מידי מהני

 ואדם - המנוגעת באבן וכן
 יושב וטהור האילן תחת נושאה
 הטהור נטמא לא האילן תחת
 ישב ואם האבן נושא שישב עד

' ואפי הטהור נטמא האבן נושא
 .עומד הוא
 באבן וכן מדקתני - אומרת זאת

 .המנוגעת
 הבתרי דלאו - דמי כמהלך רכוב
 בהמה בתר אלא אזלינן דידיה

 בתר לא הכא דהא הנושאתו
 אדם בתר אלא אזלינן אבן

 דידה בתרה דאי אזלינן הנושאה
 נושאה ישב לא אפילו אזלינן
 מיתב איהי דהא הטהור נטמא
 זה של בכתיפו או בחיקו יתבא

 .הנושאה
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  :ִאיָבְעָיא ְלהּו
ר תֹוָרה   ?ַמהּו ַלֲעמֹוד ִמְפֵני ֵספֶּ

 
ְלָעָזרוְ  ַרִבי ִסימוֹןוְ  ַרִבי ִחְלִקָיה   :ָאְמֵרי ַרִבי אֶּ
ר יָה עֹוְמִדיםִמ  :ַקל ָוחֹומֶּ ֵכן ,ְפֵני לֹוְמדֶּ   ?!ִמָפנֶּיָה ֹלא ָכל שֶּ

 
  ,ֲהוּו ָיְתֵבי ַרִבי ַיֲעֹקב ַבר ַזְבִּדיוְ  ַרִבי ִאָלִעי

  .ְוָקמּו ִמַקֵמיּה ,ַרִבי ִשְמעוֹן ַבר ַאָבאָחִליף ְוָאִזיל 
  :ֲאַמר ְלהּו

  ,ֲחָדא ְּדַאתּון ַחִכיֵמי ַוֲאָנא ָחֵבר
יהָ  ,ְועֹוד ת ִמְפֵני לֹוְמדֶּ דֶּ   ?!ְכלּום תֹוָרה עֹומֶּ
 

ְלָעָזר ַרִביָסַבר ָלּה כְ    ,אֶּ
ְלָעָזרַּדֲאַמר    :ַרִבי אֶּ

עֹוֵסק ַבתֹוָרה   .ֵאין ַתְלִמיד ָחָכם ַרַשאי ַלֲעמֹוד ִמְפֵני ַרבֹו ְבָשָעה שֶּ
 

 .ַאַבֵייַלֵייט ָעָלה 
 

ד " ה עַּ ֲחֵרי ֹמׁשֶּ יטו  אַּ ב ִּ הְוהִּ ֹאֱהלָּׁ ֹואֹו הָּׁ    – )שמות לג( "ב 

  :ַרִבי ִיְצָחק ַנְפָחאוְ  ַרִבי ַאִמי
  .ִלְגַנאי :ַחד ֲאַמר
  .ִלְשַבח :ְוַחד ֲאַמר

 
  .ִכְדִאיָתא :ַמאן ַּדֲאַמר ִלְגַנאי

 
  :ַמאן ַּדֲאַמר ִלְשַבח

  :ִחְזִקָיהֲאַמר 
  ,ַרִבי ַאָבהּוָאַמר  ַרִבי ֲחִניָנא ְבֵריּה ְּדַרִבי ַאָבהּוֲאַמר ִלי 
  :ַרִבי ַאְבִּדיִמי ְּדִמן ֵחיָפאָאַמר 

ָעַבר ד' ַאמֹות יֹוֵשב ,עֹוֵמד ִמְלָפָניו ד' ַאמֹות – ָחָכם עֹוֵבר   .ְוֵכיָון שֶּ
ָעַבר ד' ַאמֹות יֹוֵשב ,עֹוֵמד ִמְלָפָניו ְמֹלא ֵעיָניו – ֵבית ִּדין עֹוֵברָאב    .ְוֵכיָון שֶּ
ֵיֵשב ִבְמקֹומוֹ  ,עֹוֵמד ִמְלָפָניו ְמֹלא ֵעיָניו – עֹוֵבר ָנִׂשיא   ,ְוֵאינֹו יֹוֵשב ַעד שֶּ

נֱֶּאַמר ה" :שֶּ ֹאֱהלָּׁ ֹואֹו הָּׁ ד ב  ה עַּ ֲחֵרי ֹמׁשֶּ יטו  אַּ ב ִּ   ."ְוהִּ
 

 רש"י
 למיקם מיחייב מי - לעמוד מהו
 .לא או

 - לומדיה מפני עומדת תורה
 בדבר שעסוקים לפי תמיהב

 לדידהו להו קרי היו הלכה
 קרי ולדידיה עצמה תורה

 .לומדיה
 דרבי אהך - אביי עלה לייט
 .ליה דציית מאן כל אלעזר

 מגונה דדבר משום - כדאיתא
 הוא והרי לפרסמה רצה לא הוא

 תנחומא רבי במדרש מפורש
 כמה שוקיו עבים כמה ראו

 .משלנו הכל שמן צוארו
 ליכנס משמתחיל - מלפניו עומד
 עד יושב ואינו אמות ארבע לתוך

 אמות ארבע הימנו שיעבור
 .השניות
 - משה אחרי והביטו שנאמר
 .היה נשיא ומשה
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ָרָמא" ַמן ג ְ ַהז ְ ֶ ה ש  ל ִמְצַות ֲעש ֵ י –] ְוכּו' "כ ָ ים ַחי ָיִבין ְוָנש ִ טו רֹותֲאָנש ִ  . ם פ ְ

ָרָמאְוָכל ִמְצֹות  ַמן ג ְ לֹא ַהז ְ ה ש ֶ ים ַחי ָיִבין – ֲעש ֵ ש ִ ים ְוֶאָחד ַהנ ָ  [.ֶאָחד ָהֲאָנש ִ
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ָרָמא" ַמן ג ְ ַהז ְ ֶ ה ש    :ֵאיזֹוִהי ִמְצַות ֲעש ֵ

ה ְולו ָלב לד, אדף  ֹוָפר ְוִציִצית ,סו כ ָ ין^ ש    .ו ְתִפיל ִ
ָרָמאְוֵאיזֹוִהי מִ  ַמן ג ְ לֹא ַהז ְ ה ש ֶ   :ְצַות ֲעש ֵ

ן ,ַמֲעֶקה ,ְמזו ָזה ו ַח ַהק ֵ יל    ".ֲאֵביָדה ְוש ִ
 

  ?!ּוְכָלָלא הּוא
   – ַהְקֵהל ,ִׂשְמָחה ,ֲהֵרי ַמָצה

ַהְזַמן ְגָרָמא   !ְוָנִשים ַחָייבֹות ,ְּדִמְצַות ֲעֵׂשה שֶּ
 

  ,ְותּו
   – ּוִפְדיֹון ַהֵבן ,ְרִבָיהְפִרָיה ּו ,ַוֲהֵרי ַתְלמּוד תֹוָרה

ַהְזַמן ְגָרָמא הּוא   !ְוָנִשים ְפטּורֹות ,ְּדָלאו ִמְצַות ֲעֵׂשה שֶּ
 

  :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר 
  ,ֵאין ְלֵמִדין ִמן ַהְכָללֹות

נֱֶּאַמר בֹו    '.חּוץ'ַוֲאִפילּו ְבָמקֹום שֶּ
 

  :ִּדְתַנן
ת ְ " ַ ת  ל ְמָעְרִבין ו ִמש ְ ֹ כ  ִים ו ֶמַלחב ַ ַ   ."ִפין חו ץ ִמן ַהמ 

  ?ְוָהִאיָכא ְכֵמִהין ּוִפְטִריֹות?! ְותּו ֵליָכא
ָלא   ,ֵאין ְלֵמִדין ִמן ַהְכָללֹות ,אֶּ

נֱֶּאַמר בֹו   '.חּוץ'ַוֲאִפילּו ְבָמקֹום שֶּ
 
 
 

 רש"י
 זמן לאו לילה וקסבר - ותפילין
 לאו ט"ויו שבת נמי אי תפילין
 דאיכא כיון הילכך תפילין זמן

 זמן בה מיחייב דלא שעתא
 .הוא גרמא

 .דהאבי השבת - אבידה
 כלל וכי בתמיה - הוא וכללא
 עשה מצות דכל הוא קצוב
 .פטורות נשים גרמא שהזמן

 ראשון ליל - מצה אכילת והרי
( יב שמות) דכתיב חובה שהוא
 לה גרם וזמן מצות תאכלו בערב
 חייבות ונשים בניסן ו"בט

 נשים:( מג דף) בפסחים כדאמר
 תורה דבר מצה באכילת חייבות
 ץחמ עליו תאכל לא שנאמר
 מצות עליו תאכל ימים שבעת
 ישנו חמץ תאכל בבל שישנו כל

 איתנהו ונשים מצה אכול בקום
 לא דמצות חמץ תאכל בבל

 .היא תעשה
 כדכתיב ברגל - שמחה וכן
 אתה בחגך ושמחת( טז דברים)

 .ובתך ובנך
 לעיל דאמרן - תורה תלמוד

 נשים:( כט דף/ )קידושין/
 כדלעיל הבן פדיון וכן פטורות
 ./(.כט. /שם/ )קידושין/ בפירקין

 ביבמות אמרינן - ורביה ופריה
 פריה על מצווה האיש:( סה דף)

 לה ויליף האשה לא אבל ורביה
 לכבוש דרכו איש וכבשוה מן

 וכל לכבוש אשה של דרכה ואין
 לא וכבשוה ביה קרינן דלא
 .ורבו פרו ביה קרינן

 כל - הכללות מן למדין אין
 לכ גוונא האי כי כלל דתני היכא
 לא מצות וכל' וכו עשה מצות
 אין בראיה חייבין הכל תעשה
 דלאו בהו דאיכא מהם למדין
 בו שנאמר מקום ואפילו דוקא
 מדאפיק למימר דאיכא חוץ
 ולא הוא דוקא מ"ש דאפיק האי
 .למדין אין ה"אפ מידי שייר
 .חצירות עירובי - מערבין בכל

 .מבואות שיתופי - ומשתתפין
 - המלח ומן המים מן חוץ

 זייני לא והני בעינן דזיין דמידי
 אדם של מזונותיו שבמקום
 .ושביתתו דירתו חשובה

 מיני - ופטריות כמהין והאיכא
 דלא לרבנן להו וקים הם אוכלין
 .זייני
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טו רֹות" ים פ ְ ָרָמא ָנש ִ ַמן ג ְ ַהז ְ ֶ ה ש   ."ו ִמְצַות ֲעש ֵ
 

  ?ְמָנָלן
 

  ;ָגַמר ִמְתִפיִלין
  ,ַמה ְתִפיִלין ָנִשים ְפטּורֹות

ַהְזַמן ְגָרָמא ָנִשים ְפטּורֹות   .ַאף ָכל ִמְצַות ֲעֵׂשה שֶּ
  ;ּוְתִפיִלין ָגַמר ָלּה ִמַתְלמּוד תֹוָרה
  ,ַמה ַתְלמּוד תֹוָרה ָנִשים ְפטּורֹות

 .ַאף ְתִפיִלין ָנִשים ְפטּורֹות
  

  !ְוַנִקיש ְתִפיִלין ִלְמזּוָזה
 

  .ִאיְתִקיש ֵבין ְבָפָרָשה ִראשֹוָנה ֵבין ְבָפָרָשה ְשִנָיה ,ְתִפיִלין ְלַתְלמּוד תֹוָרה
 .ְבָפָרָשה ְשִנָיה ָלא ִאיְתִקיש ,ְתִפיִלין ִלְמזּוָזה

  
  !ְוַנִקיש ְמזּוָזה ְלַתְלמּוד תֹוָרה

  
  ,א ַּדְעָתְךָלא ָסְלָק 

ם" :ִּדְכִתיב ו  ְיֵמיכֶּ ְרב  ן יִּ עַּ    – )דברים יא( "ְלמַּ

 ?!ָנֵשי ָלא ָבֵעי ָחֵיי ,ַגְבֵרי ָבֵעי ָחֵיי
  

  ,ַוֲהֵרי סּוָכה
ַהְזַמן ְגָרָמא   ,ְּדִמְצַות ֲעֵׂשה שֶּ

ים" :ִּדְכִתיב מִּ ת יָּׁ ְבעַּ בו  ׁשִּ ׁשְ ֵ ֹות ת  ו כ  ס  ַּ    – )ויקרא כג( "ב 

ח"ָכַתב ַרְחָמָנא ַטְעָמא ְּד  ְזרָּׁ אֶּ ים – "הָּׁ ש ִ   ,ְלהֹוִציא ֶאת ַהנ ָ
  !ָהא ָלאו ָהִכי ָנִשים ַחָייבֹות

 
  ,ַאַבֵייֲאַמר 

  :ִאיְצְטִריְך
  :ָסְלָקא ַּדְעָתְך ֲאִמיָנא

בו  "הֹוִאיל ִּדְכִתיב  ׁשְ ֵ ֹות ת  ו כ  ס  ַּ   "ב 

בו  "" ׁשְ ֵ דו רו   – "ת  ָ ֵעין ת    ;"כ ְ
 .ַאף סּוָכה ִאיש ְוִאְשתו ,ְוִאְשתוֹ ַמה ִּדיָרה ִאיש 

ֹ 
 , ֲאַמר ָרָבאוְ 

  :ִאיְצְטִריְך  לד, בדף 
  :ָסְלָקא ַּדְעָתְך ֲאִמיָנא

ר"ֵניַלף  ש ָּׁ ה עָּׁ ָּׁ ׁש  ר" "ֲחמִּ ש ָּׁ ה עָּׁ ָּׁ ׁש    ;ֵמַחג ַהַמצֹות "ֲחמִּ
  .ַאף ָכאן ָנִשים ַחָייבֹות ,ַמה ְלַהָלן ָנִשים ַחָייבֹות

  .ְצִריָכא
 

ַהְזַמן ְגָרָמא ,ַוֲהֵרי ְרִאָיה   ,ְּדִמְצַות ֲעֵׂשה שֶּ

ְרךָּׁ "ְוַטְעָמא ְּדָכַתב ַרְחָמָנא  ים – )שמות כג( "ְזכו  ש ִ   ,ְלהֹוִציא ַהנ ָ
  !ָהא ָלאו ָהִכי ָנִשים ַחָייבֹות

 
  :ִאיְצְטִריְך

  :ָסְלָקא ַּדְעָתְך ֲאִמיָנא
  .ֵמַהְקֵהל "ְרִאָיה" "ְרִאָיה"ֵניַלף 

 
  ,ְוַאְּדַיְלִפיָנן ִמְתִפיִלין ִלְפטּוָרא

 רש"י
 מצינו במה - מתפילין גמירי

 עשה מצות שהיא בתפילין
 אף פטורות ונשים גרמא שהזמן

 אדיליף פריך ולקמן' וכו כל
 ממצה נילף לפטור יןמתפיל
 .לחיוב והקהל
 - תורה מתלמוד גמירי

 לבניך ושננתם להדדי דאיתקוש
 בתריה וכתיב( ו דברים)

 .לאות וקשרתם
 פטורות נשים תורה תלמוד מה
 אף לבנותיך ולא לבניך דכתיב -

 .פטורות נשים תפילין
 לחייב - למזוזה תפילין ונקיש
 בתריה כתיב דהא הנשים

 מה נימאו מזוזות על וכתבתם
 אף כדלקמן חייבות נשים מזוזה
 ומשנינן חייבות נשים תפילין
 בין איתקוש ת"לת תפילין
 לעיל כדפרישית ראשונה בפרשה

 לטוטפות והיו שניה בפרשה בין
 ולמדתם ליה וסמיך עיניכם בין

 .בניכם את אותם
 איתקיש לא למזוזה תפילין
 מפסיק תורה שתלמוד - בשניה
 .ביניהם
 - תורה למודלת מזוזה ונקיש

 דסמיך שניה בפרשה כדאיתקש
 נשים ונימא וכתבתם ליה

 .פטורות
 מדתלה נשים לפטור - ד"ס לא
 ונשי ימים בריבוי שכרה מתן
 .חיי בעי נמי

 - הנשים את להוציא האזרח
 .סוכה במסכת היא ברייתא

 .בהדיא למיעוטה - איצטריך
 - חייבות נשים להלן מה

 .הראשונה לילה מצה באכילת
 יראה היא עשה מצות - ראיה
 .זכורך כל

 דכתיב - מהקהל ראיה ראיה
 ישראל כל בבא( לא דברים) ביה

 חייבות נשים והתם ליראות
 .והטף והנשים האנשים דכתיב

 - לפטורא מתפילין ואדילפינן
( כט דף/ קידושין/ לעיל' )אמתני
 עשה מצות כל דגמר פריך

 לפטור מתפילין גרמא שהזמן
 מצינו הדמ אב בבנין הנשים את

 .בתפילין
 מצינו במה אב בנין - נילף

 עשה מצות שהיא משמחה
 .חייבות ונשים גרמא שהזמן

 חובת אין - משמחה בעלה
 על אלא בה תלויה השמחה
 ביה קרי שישמחנה בעלה

 .ושימחת
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  !ֵניַלף ִמִשְמָחה ְלִחיּוָבא
 

  :ַאַבֵייָאַמר 
  .ִאָשה ַבְעָלּה ְמַׂשְמָחּה

 
 
 

  ?ַאְלָמָנה ַמאי ִאיָכא ְלֵמיַמר
 

ְצלוֹ    .ִבְשרּוָיה אֶּ
 

  !ְוֵניַלף ֵמַהְקֵהל
 

ָחדִמשּום ַּדֲהָוה ַמָצה ְוַהְקֵהל ְש    ,ֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכאֶּ
ָחד ֵאין ְמַלְמִדים   .ְוָכל ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאין ְכאֶּ

 
  ,ִאי ָהִכי

   – ְתִפיִלין ּוְרִאָיה ַנִמי
ָחד ְוֵאין ְמַלְמִדים   !ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכאֶּ

 
  :ְצִריֵכי

   – ָכַתב ְרִאָיהְּדִאי ָכַתב ַרְחָמָנא ְתִפיִלין ְוֹלא 
  .ֲהָוה ֲאִמיָנא ֵניַלף ְרִאָיה ְרִאָיה ֵמַהְקֵהל

   – ְוִאי ָכַתב ַרְחָמָנא ְרִאָיה ְוֹלא ָכַתב ְתִפיִלין
  .ֲהָוה ֲאִמיָנא ַאִקיש ְתִפיִלין ִלְמזּוָזה

  .ְצִריָכא
 

  ,ִאי ָהִכי
  !ְצִריֵכי ַמָצה ְוַהְקֵהל ַנִמי

 
  ?ְלַמאי ְצִריֵכי

  ,ִבְשָלָמא ִאי ָכַתב ַרְחָמָנא ַהְקֵהל ְוֹלא ָכַתב ַמָצה

ר"ֵניַלף  ֲהָוה ֲאִמיָנא ש ָּׁ ה עָּׁ ָּׁ ׁש  ר" "ֲחמִּ ש ָּׁ ה עָּׁ ָּׁ ׁש    .ֵמַחג ַהסּוכֹות "ֲחמִּ
ָלא ִניְכתֹוב ַרְחָמָנא ַמָצה ְוָלא ָבֵעי ַהְקֵהל   ,אֶּ

ֵכןָנִשים ֹלא כָ  ,ְטָפִלים ַחָייִבים :ַוֲאָנא ֲאִמיָנא  ?!ל שֶּ
ָחד ְוֵאין ְמַלְמִדים   .ִהיְלָכְך ֲהָוה ְלהּו ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכאֶּ

 
  .ָהִניָחא ְלַמאן ַּדֲאַמר ֵאין ְמַלְמִדין

ָלא ְלַמאן ַּדֲאַמר ְמַלְמִדין   ,אֶּ
  ?ַמאי ִאיָכא ְלֵמיַמר

 
  ,ְותּו
ֹלא ַהְזַמן ְגָרָמא ָנִש "   "ים ַחָייבֹותִמְצַות ֲעֵׂשה שֶּ

  ?ְמָנָלן
 

  ;ְּדָיִליף ִממֹוָרא
  ,ַמה מֹוָרא ָנִשים ַחָייבֹות

ֹלא ַהְזַמן ְגָרָמא ָנִשים ַחָייבֹות   .ַאף ָכל ִמְצַות ֲעֵׂשה שֶּ
 

  ?ְוֵניַלף ִמַתְלמּוד תֹוָרה
 

ָחדְשֵני  ד תֹוָרה ּוְפִרָיה ּוְרִבָיהִמשּום ַּדֲהָוה ֵליּה ַתְלמּו   ,ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכאֶּ
ָחד ֵאין ְמַלְמִדים  .ְוָכל ֵשִני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכאֶּ

 
ן ְברֹוָקא  לה, אדף    :ְּדָאַמר ,ּוְלַרִבי יֹוָחָנן בֶּ

ם הּוא אֹוֵמר רו  ו ְרבו  " :ַעל ְשֵניהֶּ ְ ים פ  ם ֱאלֹהִּ ְך אֹותָּׁ רֶּ ְיבָּׁ   ,)בראשית א( "וַּ

  ?ַמאי ִאיָכא ְלֵמיַמר

 רש"י
 הא - למימר איכא מאי אלמנה
 דברים) דכתיב שמחה בה כתיב
 .והאלמנה והיתום והגר( טז

 היא נצטוית לא - אצלו בשרויה
 מדבר הכתוב בעניה אלא

 אצלו שרויה שהיא מי ונצטוה
 ומשתה במאכל משלו לשמחה

 .פשתן וכלי
 ניהוי נמי וראיה תפילין הכי אי

 ילפת והיכי - 'כו כתובים שני
 כתיב הא לפטור מתפילין
 דאיתקיש בתפילין בין פטורא

 זכורך דכתיב בראיה בין ת"לת
 .הנשים את להוציא

 פטורא מיכתבל - צריכי
 מהדדי גמירי דלא בתרוייהו
 דאין למימרא לאו הילכך
 אלא בתרוייהו איכתיב מלמדין
 חד גמיר הוה דלא משום

 .ואזיל כדמפרש מחבריה
 פטורא - רחמנא כתב דאי

 בראיה כתב ולא בתפילין דנשים
 לחייב מהקהל ראיה נילף א"ה
 .הנשים את

 - צריכא נמי והקהל מצה ה"א
 כאחד הבאים כתובים שני ולאו
 עשה מצות שאר ונילף נינהו

 .לחיובא מינייהו
 חד אלא תרוייהו - צריכי למאי

 אידך ונגמר נכתוב מינייהו
 .עשה מצות שאר כל עם מיניה

 חיובא - כתב הוה אי בשלמא
 מצה אתיא הויא לא בהקהל
 אמינא דאנא אב בבנין מיניה
 ו"ט ו"ט הסוכות מחג ש"ג נגמר
 יבדכת פטורות נשים להלן מה

 מצה אף הנשים להוציא האזרח
 .פטורות נשים
 - חייבין טפלים אמינא ואנא
 .והטף( לא דברים) דכתיב

 עשה מצות כל נילף - ל"מא
 והקהל ממצה גרמא שהזמן
 .לחיובא
 תיראו ואביו אמו איש - ממורא
 לעיל נשים ביה דילפינן

 כשהוא( כט דף/ )קידושין/
 .שנים כאן הרי תיראו אומר
 .לפטורה - תורה מתלמוד ונילף

 לעיל דילפינן - הבן ופדיון
( כט דף/ )קידושין/ בפירקין
 בניהם מלפדות פטורות נשים
 .תפדה תיפדה דכתיב

 - דאמר ברוקא בן יוחנן' ולר
 כתיב ורביה בפריה חיובא
 מצות שאר תו יליף היכי בנשים
 לחיוב גרמא הזמן שלא עשה

 ופריה מורא הוו הא ממורא
 איןהב כתובים שני ורביה

  .כאחד
 כאחד באין לאו כלומר - צריכי
 מלמדין דאין ולמימרא נינהו
 הוה דאי צריכי תרוייהו אלא
 .מיניה אידך גמיר לא חד כתב
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ָחד ּוִפְדיֹון ַהֵבן ַתְלמּוד תֹוָרהִמשּום ַּדֲהָוה    ,ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכאֶּ

ָחד ֵאין ְמַלְמִדין   .ְוָכל ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכאֶּ
 

ן ְברֹוָקא ַנִמי   ,ּוְלַרִבי יֹוָחָנן בֶּ
ָחדנֶּיֱהוּו ִפְרָיה ְוִרְבָיה ּומֹוָרא ְשֵני ְכתּוִבי   !ְוֵאין ְמַלְמִדין ,ם ַהָבִאים ְכאֶּ

 
  :ְצִריֵכי

  ,ְּדִאי ָכַתב ַרְחָמָנא מֹוָרא ְוֹלא ָכַתב ִפְרָיה ְוִרְבָיה

ְבׁשו הָּׁ " :ֲהָוה ֲאִמיָנא    – אֲאַמר ַרְחָמנָ  "ְוכִּ
  .ָלא – ִאָשה ְּדֵאין ַּדְרָכּה ִלְכבש ,יןִא  – ִאיש ְּדַדְרכֹו ִלְכבש

  ,ָכַתב ִפְרָיה ְוִרְבָיה ְוֹלא ָכַתב מֹוָראְוִאי 
  ,יןִא  –ְּדִסיֵפק ְבָידֹו ַלֲעׂשֹות ִאיש  :ֲהָוה ֲאִמיָנא

  .ָלא –ִאָשה ְּדֵאין ִסיֵפק ְבָיָדּה ַלֲעׂשֹות 
 .ְוֵכיָון ְּדֵאין ִסיֵפק ְבָיָדּה ַלֲעׂשֹות ֹלא ִתְתַחֵייב ְכָלל

  .ְצִריָכא
 

ָחד ֵאין ְמַלְמִדין" :אן ַּדֲאַמרְלמַ ָהִניָחא    ",ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכאֶּ
ָלא    ?!ַמאי ִאיָכא ְלֵמיַמר -" ְמַלְמִדין" :ְלַמאן ַּדֲאַמראֶּ

 
  :ָרָבאֲאַמר 
  ,ָיְדֵעי ָלּה ְלַטְעָמא ְּדָהא ִמיְלָתא ַפפּוָנֵאי
  :ַרב ַאָחא ַבר ַיֲעֹקב ?ּוַמנּו

יךָּׁ " :ֲאַמר ְקָרא ין ֵעינֶּ ֵ רֹון ב  כ ָּׁ ְלזִּ ְדךָּׁ ו  ל יָּׁ ה ְלךָּׁ ְלאֹות עַּ יָּׁ  ְוהָּׁ

יךָּׁ  פִּ ת ה' ב ְ ֹורַּ ְהיֶּה ת  ן ת ִּ עַּ    – )שמות יג( "ְלמַּ

  ;הּוְקָשה ָכל ַהתֹוָרה כּוָלּה ִלְתִפיִלין
ַהְזַמן ְגָרָמא ְוָנִשים ְפטּורֹות ִמְצַות ֲעֵׂשהַמה ְתִפיִלין    ,שֶּ

ַהְזַמן ְגָרָמא ָנִשים ְפטּורֹות ֲעֵׂשה ִמְצַות ַאף ָכל    .שֶּ
ַהְזַמן ְגָרָמא ָנִשים ְפטּורֹות   ,ּוִמְּדִמְצַות ֲעֵׂשה שֶּ

ֹלא ַהְזַמן ְגָרָמא ָנִשים ַחָייבֹות ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמְכָלל ְּד    .שֶּ
 

ַהְזַמן גְ  ִמְצַות ֲעֵׂשה ְתִפיִלין  :ְלַמאן ַּדֲאַמרָהִניָחא    ,ָרָמאשֶּ
ָלא  ֹלא ַהְזַמן ְגָרָמא ִמְצַות ֲעֵׂשהְתִפיִלין  :ְלַמאן ַּדֲאַמראֶּ   ,שֶּ

  ?!ַמאי ִאיָכא ְלֵמיַמר
 

ֹלא ַהְזַמן ְגָרָמא ִמְצַות ֲעֵׂשהַמאן ָשְמַעְת ֵליּה ַּדֲאַמר ְתִפיִלין    .ֵמִאיר ַרִבי :שֶּ
ָחדְוָסַבר ָלּה ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים כְ    ,אֶּ

ָחד ֵאין ְמַלְמִדין   .ְוָכל ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכאֶּ
 
ָחד ְמַלְמִדין :ְיהּוָדה ְּדָאַמר ַרִביּולְ    ,ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכאֶּ

ֹלא ַהְזַמן ְגָרָמא ִמְצַות ֲעֵׂשה ּוְתִפיִלין    ?ַמאי ִאיָכא ְלֵמיַמר ,שֶּ
 

ָחד ָצה ִׂשְמָחה ְוַהְקֵהלָוֵאי מַ ִמשּום ַּדהֲ    ,ְשֹלָשה ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכאֶּ
ָחד ֵאין ְמ   ַלְמִדין:ּוְשֹלָשה ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכאֶּ

 
 

 רש"י
 הארץ את - לכבש דרכו

 וכיון' כו דרכה ואין במלחמה
 קרינן לא וכבשוה בה קרינן דלא
 .ורבו פרו בה

 את לכבד - לעשות בידו סיפק
 .עליו חריםא אימת שאין אביו

 .פנויה אפילו - כלל תתחייב לא
 קאי לעיל - 'כו הניחא

 ושנינן ת"מת נילף דאותיבנא
 '.כו הבן ופדיון ת"ת דהוי משום

 הבן ופדיון ת"מת נילף - ל"מא
 הזמן שלא עשה מצות שאר
 .לפטור גרמא

 תלמידים - 'כו ידעי פפונאי
 יעקב בר אחא רב ומנו שבפפונא
 כדאמר בפפונא דר שהיה
 שטן גבי( טז דף ב"ב) שותפיןבה

 רב דרשה נתכוונו ש"לש ופנינה
 אתא בפפונא יעקב בר אחא
 .אכרעיה ונשקיה שטן

 כל הרי - 'ה תורת תהיה למען
 ולא לתפילין הוקשה התורה
 מבנין וגמרינן הקישא שבקינן

 גרמא לזמן והקהל ממצה אב
 הבן ופדיון תורה מתלמוד ולא

 .גרמא הזמן לשלא
 גרמא זמןשה עשה ומדמצות

 גרמא הזמן שלא פטורות נשים
 מדאיצטריך - חייבות נשים

 למיפטרינהו היקישא למיכתב
 מצות דבשאר מכלל גרמא מזמן

 .חייבות
 היא פלוגתא - 'כו הניחא
 ובפרק( סא דף) שבת במסכת
 :(.צה דף) דעירובין בתרא

 איכא איפכא כ"א - ל"מא
 נשים גרמא הזמן דשלא למילף
 .פטורות

 האי ליה מעתש מאן ומשני
 ולדידיה בעירובין - מ"ר סברא
 אלא היקישא איצטריך לא

 וגמר אב מבנין ברישא כדגמרינן
 שהזמן עשה מצות דהוי מראיה
 לן ודקשיא פטורות ונשים גרמא
 והקהל ממצה ונילף לעיל

 כתובין שני סבר מ"ר לחיובא
 .מלמדין אין כאחד הבאים
 דאמר יהודה ולרבי ופרכינן
' ד' בפ יןבסנהדר - מלמדין
 נמי ואמר:( סז דף) מיתות

 דתפילין:( צו דף) בעירובין
 גרמא הזמן שלא עשה מצות
 פטורא תיתי מהיכא ל"מא

 .גרמא שהזמן עשה למצות
 ולא - 'כו שמחה דהוי משום
 לעיל דאמר כאביי לן סבירא
 .משמחה בעלה אשה
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ה" ֲעש ֶ ַ ָרָמא] ְוָכל ִמְצַות לֹא ת  ַמן ג ְ ַהז ְ ֶ ין ש  ָרָמא ב ֵ ַמן ג ְ לֹא ַהז ְ ין ש ֶ    – ב ֵ

ים ְוֶאָחד הַ  ים ַחי ָיִביןֶאָחד ָהֲאָנש ִ ש ִ   ...[נ ָ
 

  ?ְמָנַהֵני ִמיֵלי
 

  :ַרבֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
  :ְּדֵבי ַרִבי ִיְשָמֵעאלְוֵכן ָתָנא 

ו  מִּ " :ֲאַמר ְקָרא ֲעש  י יַּ ה כ ִּ ָּׁ ׁש  יׁש אֹו אִּ ֹאִּ ט  ל חַּ םכ ָּׁ דָּׁ אָּׁ    – )במדבר ה( "את הָּׁ

ים ה ְלִאיש  ְלָכל עֹוָנש ִ ָ תו ב ִאש   ָוה ַהכ ָ ֹוָרה ִהש ְ ת  ב ַ   .ש ֶ
 

ר זֶּ   :ָתָנא ְּדֵבי ַרִבי ֱאִליעֶּ

ם" :ֲאַמר ְקָרא ְפֵניהֶּ ים לִּ ש ִּ ָּׁ ר ת     – )שמות כא( "ֲאׁשֶּ

ֹוָרה ת  ב ַ יִנים ש ֶ ה ְלִאיש  ְלָכל ד ִ ָ תו ב ִאש   ָוה ַהכ ָ   .ִהש ְ
 

  :ָתָנא ְּדֵבי ִחְזִקָיה

ה" :ֲאַמר ְקָרא ָּׁ ׁש  יׁש אֹו אִּ ית אִּ    – )שמות כא( "ְוֵהמִּ
ֹוָרה ת  ב ַ ה ְלִאיש  ְלָכל ִמיתֹות ש ֶ ָ תו ב ִאש   ָוה ַהכ ָ   .ִהש ְ

 
  :ּוְצִריָכא

  ,ְּדִאי ַאְשְמִעיָנן ַהְך ַקַמְייָתא
  ,ִמשּום ַכָפָרה ַחס ַרְחָמָנא ֲעַלּה

  .ָלא – ִאָשה ,יןִא  – ַבר ַמָשא ּוַמָתןִאיש ְּד  :ֵאיָמא ,ֲאָבל ִּדיִנין
  ,יָנן ָהאְוִאי ַאְשמּועִ 

  ,ִמשּום ְּדִחיּוָתּה ִהיא
ר  : ֵאיָמא ,ֲאָבל כֹופֶּ

  .ָלא – ִאָשה ,יןִא  –ִאיש ְּדַבר ִמְצֹות   לה, בדף 
  ,ְוִאי ַאְשְמִעיָנן ָהא

  ,ַחס ַרְחָמָנא ֲעַלּה ,ִמשּום ְּדִאיָכא ִאיבּוד ְנָשָמה
  .ֲאָבל ָהָנְך ַתְרֵתי ֵאיָמא ָלא

 .ְצִריָכא
 
 

 רש"י
 עונשין ולאוין - עונשין לכל

 .הן מלקות
 לאו - 'כו תנא אליעזר' ר דבי

 אלא לה מייתי' מתני לפרושי
 מייתי עונשין דאייתינא איידי
 לדיני איתרבו מהיכא אגב נמי
 ידן על למות ומיתה ממון

 .ההורגן
 ההורגן שיתחייב - מיתות לכל

 .כופר השור וכן מיתה עליהם
 בקרבן דמישתעי - קמייתא הך

' בפ הגר דגזל הפקדון שבועת
 .נשא

 ללבכ ליתא דאי - היא דחיותה
 גוזלין הכל חיים לה אין דינין
 אחרים את גוזלת והיא אותה
 .הימנה בדילין והכל
 אשה או איש והמית - כופר אבל

 המועד דשור כופר גבי דמשתעי
 .האדם את שהרג

 משום - נשמה איבוד דאיכא
 .כופר לשלם רחמנא חייביה הכי
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ִחית" ש ְ ַ יף ו ַבל ת  ק ִ ַ ל ת  א ְלֵמִתים] חו ץ ִמב ַ ָ מ  ַ ט   .["ו ַבל ת ִ
 

א ְלֵמִתים"ִבְשָלָמא  ָ מ  ַ ט  ל ת ִ   ,"ב ַ

ֲהֹרן" :ִּדְכִתיב ֵני אַּ ים ב ְ ֲֹהנִּ כ  ל הַּ   ,)ויקרא כא( "ֱאמֹור אֶּ

ֲהֹרן" ֵני אַּ   .ְוֹלא ְבנֹות ַאֲהֹרן – "ב ְ
 

ָלא   ,אֶּ
יף ו בַ " ק ִ ַ ל ת  ִחיתב ַ ש ְ ַ   ?ְמָנָלן "ל ת 
 

ם" :ִּדְכִתיב כֶּ ת ֹראׁשְ אַּ ְ יפו  פ  ק ִּ   ,לֹא תַּ

ךָּׁ  נֶּ ת ְזקָּׁ אַּ ְ ית ֵאת פ  חִּ ׁשְ    – )ויקרא יט( "ְולֹא תַּ

ְשנֹו ְבַהְשָחָתה יֶּ ְשנֹו ְבַהָקָפה – ָכל שֶּ   ,יֶּ
  .הֵליְתְנהּו ְבַהָקפָ  ,הֹוִאיל ְוָלא ִאיְתְנהּו ְבַהְשָחָתה ,ְוָהֵני ָנֵשי

 
  ?ּוְמָנָלן ְּדָלא ִאיְתְנהּו ְבַהְשָחָתה

 
  :ִאיָבֵעית ֵאיָמא ְסָבָרא
  .ְּדָהא ָלא ִאית ְלהּו ָזָקן

 
  :ְוִאיָבִעית ֵאיָמא ְקָרא

ם" :ַּדֲאַמר ְקָרא כֶּ ת ֹראׁשְ אַּ ְ יפו  פ  ק ִּ   ,לֹא תַּ

ךָּׁ  נֶּ ת ְזקָּׁ אַּ ְ ת פ  ית אֶּ חִּ ׁשְ    –" ְולֹא תַּ
  ,ּוֵריּהִמְּדַשֵני ְקָרא ְבִדיב

ם'ִניְכתֹוב ַרְחָמָנא  ִאם ֵכןְּד    '.ְפַאת ְזַקְנכֶּ

ךָּׁ "ַמאי  נֶּ   ?"ְזקָּׁ

ךָּׁ " נֶּ   .ְוָלא ְזַקן ִאְשְתָך –" ְזקָּׁ
 

  ?!ְוָלא
  :ְוָהַתְנָיא

ְבֵריֶהם" ָזָקן ְלָכל ד ִ ָער ֲהֵרי ֵהן כ ְ לו  ש ֵ ֶהע  ִריס ש ֶ ָ ה ְוַהס  ָ   ".ְזַקן ִאש  
  !ְלַהְשָחָתה, ַמאי ָלאו

 
  :ַאַבֵייֲאַמר 

  ,ְלַהְשָחָתה ָלא ָמִצית ַאְמָרת

ת"ְּדָיִליף  אַּ ְ ת" "פ  אַּ ְ   :ִמְבֵני ַאֲהֹרן "פ 
  ,ַמה ְלַהָלן ָנִשים ְפטּורֹות
  .ַאף ָכאן ָנִשים ְפטּורֹות

 

ֲהֹרן" :ְוִאי ְסִביָרא ָלן ְּדִכי ָכַתב ֵני אַּ   ,ַאכּוֵליּה ִעְנָיָנא ְכִתיב "ב ְ
רְוֵתיֵתי בְ  ,תֹוק ְקָרא ִמיֵניּהִניְש    ,ַקל ָוחֹומֶּ

ם ַהָכתּוב ִמְצֹות ְיֵתירֹות: ַוֲאָנא ֲאִמיָנא ִריָבה ָבהֶּ   ,ּוַמה ֹכֲהִנים שֶּ

ֲהֹרן" ֵני אַּ   ,ְוֹלא ְבנֹות ַאֲהֹרן –" ב ְ
ֵכןִיְׂשָרֵאל ֹלא    ?!ָכל שֶּ

 
  ,ִאי ָלאו ְגֵזיָרה ָשָוה

  .ִסק ָהִעְנָיןִהפְ  :ֲהָוה ֲאִמיָנא
  

 !ַהְשָתא ַנִמי ֵניָמא ִהְפִסיק ָהִעְנָין
  :ִמיָבֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא ,ְוִאי ִמשּום ְגֵזיָרה ָשָוה

 רש"י
 צדעיו המשוה - הראש הקפת
 שאחורי ולפדחתו אזנו לאחורי

 סמוך עד הם חלקים אזניםה
 הם שער מקום והצדעים לגובה
 הצדעים שער והמשחית כולם
 בשוה מוקף ראשו שיהא

 אזניו ואחרי וצדעיו לפדחתו
 .הקפה היא סביב עגול

 דזקן - בהשחתה שישנו כל
 .הראש בהקפת ישנו
 העלתה אפילו - אשתך זקן ולא
 .והשחיתה זקן

 פאת בישראל כתיב - פאת פאת
 זקנם ופאת בכהנים וכתיב זקנך
 כתיב דכי ד"וקס יגלחו לא

 ולא אהרן בני הכהנים אל אמור
 מילתא אכולא אהרן בנות

 .קאי עניינא בההוא דכתיב
 ש"מג - מיניה קרא נשתוק
 נשים למעוטי פאת דפאת

 ו"בק פטורא ותיתי ישראליות
 .מכהנות
 בני קאי ולא - הענין הפסיק
 שיש לחוד אטומאה אלא אהרן
 .יטמא לה גוןכ בנתים הפסק

 את ליתן - לכדתניא ליה מבעיא
 בזה זה ושל בזה זה של האמור
 בהשחתה אלא נתחייב דלא
 דאיכא וכיון גילוח י"שע

 תדרשה לא להכי ש"לג לאוקמי
 והפסיק הואיל בנות למעוטי
 .הענין

 מצחצחי של א"פליינ - מלקט
 תיק את בם שמחליקין חרבות
 .הסייף

 עושי של א"פליינ - רהיטני
 .סיןתרי

 בכהנים האמור - יגלחו לא ל"ת
 ש"ג ואתיא בכך גילוח דרך ואין
 בישראל כהנים של האמור ליתן
 .בכהנים ישראל ושל
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חו  "" ֵ ל  ַרִיים ִיְהיֶה ַחי ָיב – )ויקרא כא( "לֹא ְיגַּ ָ ִמְספ  יְלחֹו ב ְ   ?ָיכֹול ג ִ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ית" :ת  חִּ ׁשְ  . )ויקרא יט( "לֹא תַּ

ַמְלֵקט ו ִבְרִהיְטִני ְיֵהא ַחי ָיב טֹו ב ְ   ?ָיכֹול ִלק ְ

ְלמו ד לֹוַמר ַ חו  " ת  ֵ ל    ".לֹא ְיגַּ
יַצד ֵ ָחָתה ?ָהא כ  ה  ַהש ְ י ֵש  ב ָ ֶ ו ַח ש  יל  ֵוי אֹוֵמר ,ג ִ ַער :ה  ַ   "!ֶזה ת 

 
ִבְזָקנֶָּך'ִניְכתֹוב ְקָרא  ,ִאם ֵכן ת שֶּ   '.אֶּ

ךָּׁ "ַמאי  נֶּ ת ְזקָּׁ אַּ ְ   ?"פ 
  .ִמיַנּה  ַתְרֵתי ְשַמע
 

ָלא   :ָהא ְּדַתְנָיא ,ְואֶּ
ָער " לו  ש ֵ ֶהע  ִריס ש ֶ ָ ה ְוַהס  ָ ְבֵריֶהם -ְזַקן ָהִאש   ָזָקן ְלָכל ד ִ  ",ֲהֵרי ֵהן כ ְ

  ?ְלַמאי ִהְלְכָתא
 

  :ָמר זּוְטָראָאַמר 
  .ְלטּוְמַאת ְנָגִעים

 
ְדָיא ְכִתיָבא   :טּוְמַאת ְנָגִעים ְבהֶּ

יׁש אוֹ " ן ְואִּ קָּׁ ֹראׁש אֹו ְבזָּׁ ע ב ְ גַּ ֹו נָּׁ ְהיֶּה ב  י יִּ ה כ ִּ ָּׁ ׁש    !)ויקרא יג( "אִּ

 
ָלא   ,אֶּ
  :ָמר זּוְטָראָאַמר 

  .ְלָטֳהַרת ְנָגִעים
 

  !ָטֳהַרת ְנָגִעים ַנִמי ְפִשיָטא
  !ַבת ָטֳהָרה ִהיא ,ֵכיָון ְּדַבת טּוְמָאה ִהיא

 
  :ִאיְצְטִריְך

   – ְכִתיב ָדִדיםִלצְ  :ָסְלָקא ַּדְעָתְך ֲאִמיָנא

ֹראׁש " ע ב ְ גַּ ֹו נָּׁ ְהיֶּה ב  י יִּ ה כ ִּ ָּׁ ׁש  יׁש אֹו אִּ   ",אִּ

ן" קָּׁ   .ָהַדר ֲאָתאן ְלִאיש – "אֹו ְבזָּׁ
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 
 
 

 רש"י
 דאתא הוא דלהכי - כן אם

 ליה דהוה שבזקנך את נכתוב
 דהא פאה דכתיב כמאן נמי

 גבי קרא בההוא פאה כתיב
 את זקן גבי כתיב ומדהוי ראש

 נךזק את כתיב ולא שבזקנך
 לא ק"וה קאי אפאה מ"ש

 והדר שבזקנך פאות תשחית
 בפאת דהשחתה גילוח נילף
 בבנין נ"א מכהנים ישראל פאת
 וחייב בכהנים זקן פאת חייב אב
 .בישראל זקן פאת
 ש"ג - תרתי מ"ש פאת מאי

 לכל אף הכתוב לימדך שלימה
 .בענין האמור

 מקום שסימני - נגעים לטומאת
 בשר עור מסימני חלוקים שיער

 לבן שער כתיב בשר עור שבנגעי
 שער וזקן ראש נתקי ובסימני
 העלתה דאם הכא וקאמר צהוב
 סימני הוו בזקנה שער אשה
 .זקן נתקי כדין נגעה

 אשה של זקן - כתיב בהדיא
 .אשה או איש דכתיב

 לכשתטהר - נגעים לטהרת
 בתגלחת מצורע טהרת דין תטען

 .וצפורים
 נגעים לטומאת - איצטריך
 להשוות יקראמע כדאמרן
 לסימני אשה זקן נתקי סימני
 כתיב בהדיא ודאמרת איש זקן
 דאשה כתיב לצדדין א"סד

 אלא קאי לא בקרא הכתוב
 דכתיב בזקן ואו הראש אנתקי
 לאשה ולא לאיש אתאן בסיפיה

 הן הרי דברייתא תנא ל"קמ
 .דבריהם לכל כזקן
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 לה, ב .156
 

  :ָתֵני ִאיִסי

ְקְרחו  "ַאף " ל יִּ ַּ טו רֹות "ב  ים פ ְ   ".ָנש ִ
 

  ?ְּדִאיִסי ַמאי ַטְעָמא
 

י" :ְּדָדִריש ָהִכי נִּ ָּׁ םב  ה' ֱאלֵֹהיכֶּ ם לַּ ֶּ ת    ,ם אַּ

ֵמת ם לָּׁ ין ֵעיֵניכֶּ ֵ ה ב  ְרחָּׁ ימו  קָּׁ ש ִּ ֹוְדדו  ְולֹא תָּׁ ְתג    ,לֹא תִּ

יךָּׁ  ה' ֱאלֹהֶּ ה לַּ ָּׁ ת  דֹוׁש אַּ ם קָּׁ י עַּ   .)דברים יד( "כ ִּ

ים" נִּ ָּׁ ה"ל ְוֹלא ָבנֹות – "ב  ְרחָּׁ   ."קָּׁ
 

ה"ַאָתה אֹוֵמר  ְרחָּׁ ָלא ִלְגִדיָדה ,"ְלקָּׁ   ?אֹו ֵאינֹו אֶּ
 

הּוא  יךָּׁ " :אֹוֵמרְכשֶּ ה' ֱאלֹהֶּ ה לַּ ָּׁ ת  דֹוׁש אַּ ם קָּׁ י עַּ   .ֲהֵרי ְגִדיָדה ָאמּור "כ ִּ

ים"ָהא ָמה ֲאִני ְמַקֵיים  נִּ ָּׁ   .ְלָקְרָחה? ְוֹלא ָבנֹות "ב 
 

ת הַ  ת ַהְגִדיָדה ּוְלהֹוִציא אֶּ הּוָמה ָרִאיָת ְלַרבֹות אֶּ ְרחָּׁ  ? ק ָּׁ
 

ת ַהְגִדיָדה ה ֲאִני אֶּ ְשָנּה ִבְמ  ,ְמַרבֶּ יֶּ ֹלא ִבְמקֹום ֵׂשָערשֶּ   ;קֹום ַהֵשָער ְושֶּ
ָלא ִבְמקֹום ֵׂשָער ֵאיָנּה אֶּ ת ַהָקְרָחה שֶּ   .ּומֹוִציא ֲאִני אֶּ

 

ים" :ְוֵאיָמא נִּ ָּׁ   ,ֵבין ִלְגִדיָדה ָקְרָחהְוֹלא ָבנֹות ֵבין לְ  "ב 

יךָּׁ "ְוִכי ָכַתב  ה' ֱאלֹהֶּ ה לַּ ָּׁ ת  דֹוׁש אַּ ם קָּׁ י עַּ   "כ ִּ
  !ְכִתיבִבְׂשִריָטה הּוא ִּד 

 
  .ַאַחת ִהיא^ ְׂשִריָטה ּוְגִדיָדה :ָקָסַבר ִאיִסי  לו, אדף 

 
  :ֲאַמר ַאַבֵיי

  :ַהְיינּו ַטְעָמא ְּדִאיִסי

ה"ְּדָגַמר  ְרחָּׁ ה" "קָּׁ ְרחָּׁ   :ִמְבֵני ַאֲהֹרן "קָּׁ
 ,ַמה ְלַהָלן ָנִשים ְפטּורֹות
 .ַאף ָכאן ָנִשים ְפטּורֹות

 
 ,י ְכִתיב ְקָרא ְבכּוֵלי ִעְנָייָנא הּוא ִּדְכִתיבְוִאי ְסִביָרא ָלן ְּדכִ 
רְוֵתיֵתי בְ , ִנְשתֹוק ְקָרא ִמיֵניּה  !ַקל ָוחֹומֶּ

ם ַהָכתּוב ִמְצֹות ְיֵתירֹות: ַוֲאָנא ֲאִמיָנא ִריָבה ָבהֶּ   ,ּוַמה ֹכֲהִנים שֶּ

ֲהֹרן" ֵני אַּ   ,ֹלא ְבנֹות ַאֲהֹרן – "ב ְ
כֵ ִיְׂשָרֵאל ֹלא    ?!ןָכל שֶּ

 
  ,ִאי ָלאו ְגֵזיָרה ָשָוה

 .ֲהָוה ֲאִמיָנא ִהְפִסיק ָהִעְנָין
 

  !ַהְשָתא ַנִמי ֵניָמא ִהְפִסיק ָהִעְנָין
  :ִמיָבֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא ,ְוִאי ִמשּום ְגֵזיָרה ָשָוה

ְקְרחו  "ל" ע ְוָחֵמש  ָקְרחֹות לֹא ְיהֵ  - "א יִּ ו  ָקַרח ַאְרב ַ א ַאַחתָיכֹול ֲאִפיל    ?א ַחי ָיב ֶאל ָ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ה" :ת  ְרחָּׁ ל ַאַחת ְוַאַחת - "קָּׁ   .ְלַחי ֵיב ַעל כ ָ

ם" ֹראׁשָּׁ ְלמו ד לֹוַמר "ב ְ ַ   ?ַמה ת 

ַמר א  נ ֶ ֶ ֵמת" :ְלִפי ש  ם לָּׁ ין ֵעיֵניכֶּ ֵ ה ב  ְרחָּׁ ימו  קָּׁ ש ִּ ֹוְדדו  ְולֹא תָּׁ ְתג     – )דברים יד( "לֹא תִּ

 רש"י
' לה אתם בנים - בנות ולא בנים
 קרחה ותשימ ולא תתגודדו לא

 אבל לקרחה בנות ולא בנים
 .הבנות אף לגדידה

 .לגדידה אף אלא - אינו או
 שלאחריו בפסוק - אומר כשהוא

 הנשים ואף אתה קדוש עם כי
 .עם בכלל

 - הגדידה את אני מרבה ג"ה
 ושלא שער במקום שישנה
 את אני ומוציא שער במקום
 במקום אלא שאינה הקרחה
 .שער

 וחוקי ר"אשגרטינ - גדידה
 .מתיהן על היו אמוריה

 ד"וקס - דכתיב הוא בשריטה
 חד נינהו תרתי וגדידה שריטה

 דשריטה ג"ואע בכלי וחד ביד
 כיון כתיב לא ענינא בהאי
 ולא הכא כתבה לגדידה דדמיא
 פטורות נשים היא אף תימא
 והכי לרבויי קדוש עם כי כתיב
 קרא לסרוסי ולאו טפי שפיר
 גדידה גבי בנות ולא בנים דהא
 .סליק ומיניה בכתי

 שתיהן משמעות - היא אחת 
 .בכלי בין ביד בין

( כא ויקרא) דכתיב - אהרן מבני
 גבי בראשם קרחה יקרחו לא

 .הכהנים אל אמור
 .אהרן בני - קרא כתיב דכי

 גבי ש"ג מהך - קרא נשתוק
 .ישראל

 כהנים אצל האמור - בראשם
 בישראל שנאמר דלפי ל"ת מה
 .תלפדח סמוך משמע עיניכם בין
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ין ָהֵעיַנִיםָיכֹול לֹא ְיֵהא ַחי ָיב ֶאל ָ    ,א ַעל ב ֵ
ל ָהֹראש   ֹות כ ָ ִין ְלַרב    ?ִמנ ַ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ם" ת  ֹראׁשָּׁ ֵבין ָהֵעיַנִים – "ב ְ   .ְלַחי ֵיב ַעל ָהֹראש  כ ְ
ֲהִנים ֹ א כ  תו ב ִמְצֹות ְיֵתירֹות ,ְוֵאין ִלי ֶאל ָ ֶהם ַהכ ָ ה ב ָ ִריב ָ   ,ש ֶ

ָרֵאל ְמָנָלן   ?ִיש ְ

אן ַמר כ ָ ה" ֶנא  ְרחָּׁ ן "קָּׁ ַמר ְלַהל ָ ה" ְוֶנא  ְרחָּׁ   ,"קָּׁ

ל ָקְרָחה ְוָקְרָחה אן ַחי ָיב ַעל כ ָ ֵבין ָהֵעיַנִים ,ַמה כ ָ   ,ְוַחי ָיב ַעל ָהֹראש  כ ְ
ל ָקְרָחה ְוָקְרָחה ן ַחי ָיב ַעל כ ָ ַהל ָ ֵבין ָהֵעיַנִים ,ַאף ל ְ   .ְוַחי ָיב ַעל ָהֹראש  כ ְ

ן ַעל ֵמת  ַהל ָ אן ַעל מֵ  -ו ַמה ל ְ   ."תַאף כ ָ
 

  '.ָקַרח' :ִנְכתֹוב ְקָרא ִאם ֵכן

ה"ַמאי  ְרחָּׁ   ?"קָּׁ
 .ָשְמַעְת ִמיַנּה ַתְרֵתי

 
  :ֲאַמר ָרָבא

  :ַהְיינּו ַטְעָמא ְּדִאיִסי

ם"ְּדָיִליף  ין ֵעיֵניכֶּ ֵ   :ִמְתִפיִלין "ב 
  ,ַמה ְלַהָלן ָנִשים ְפטּורֹות
  .ַאף ָכאן ָנִשים ְפטּורֹות

 
  ,ְוָרָבא

  ?ַמאי ַטְעָמא ָלא ֲאַמר ְכַאַבֵיי
 

ה"ָקַרח  ְרחָּׁ   .ָלא ַמְשַמע ֵליּה "קָּׁ
 

  ,ְוַאַבֵיי
  ?ַמאי ַטְעָמא ָלא ֲאַמר ְכָרָבא

 
  :ֲאַמר ָלְך

  :ְתִפיִלין גּוַפְייהּו ֵמָהָכא ָגַמר ָלּה
ל ֹראש עֹוִׂשים ָקְרָחה ְבגֹוְבָהּה שֶּ   ,ַמה ְלַהָלן ָמקֹום שֶּ

  .ָכאן ְמקֹום ַהָנָחה ְבגֹוַבּה ָהֹראשַאף 
 

  ,ּוֵבין ְלַאַבֵיי ּוֵבין ְלָרָבא

ם"ַהאי  ֶּ ת  ים אַּ נִּ ָּׁ   ?ַמאי ָּדְרֵשי ֵביּה "ב 
 

  :ַהאי ִמיָבֵעי ְלִכְדַתְנָיא

ם"" ה' ֱאלֵֹהיכֶּ ם לַּ ֶּ ת  ים אַּ נִּ ָּׁ   :"ב 

ִנים  ם נֹוֲהִגים ִמְנַהג ב ָ ֶ ַאת  ְזַמן ש ֶ ם ְקרו ִים  -ב ִ ֶ ים"ַאת  נִּ ָּׁ   ,"ב 

ִנים  ם נֹוֲהִגים ִמְנַהג ב ָ ֶ ם ְקרו ִים  -ֵאין ַאת  ֶ ים"ֵאין ַאת  נִּ ָּׁ   ."ב 

ְבֵרי  י ְיהו ָדהד ִ ב ִ   .רַׁ
ִאיר י מֵּ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ִנים ם ְקרו ִים ב ָ ֶ ְך ַאת  ְך ו ֵבין כ ָ ָ ין כ  ֵ   .ב 

ַמר א  נ ֶ ֶ ה" :ש  ָּׁ ים ֵהמ  לִּ ים ְסכָּׁ נִּ ָּׁ   ,)ירמיהו ד( "ב 

ים" :ְואֹוֵמר נִּ ָּׁ ם ב  ן ב ָּׁ   ,)דברים לב( "לֹא ֵאמו 

ים" :ְואֹוֵמר יתִּ חִּ ׁשְ ים מַּ נִּ ָּׁ ים ב  ע ְמֵרעִּ רַּ   ,)ישעיהו א( "זֶּ

ם" :ְואֹוֵמר ֶּ ת  י אַּ מ ִּ ם לֹא עַּ הֶּ ֵמר לָּׁ ר ֵיאָּׁ ְמקֹום ֲאׁשֶּ ה ב ִּ יָּׁ   ,ְוהָּׁ

י ֵני ֵאל חָּׁ ם ב ְ הֶּ ֵמר לָּׁ   .""ֵיאָּׁ

 רש"י
 מת על בישראל - להלן ומה

 .למת כתיב דהתם
 לחודה מילתא דלהך - כ"א

 .אתא
 מאי קרח בתרוייהו - נכתוב
 יתירה ש"כג ליה הוה קרחה

 .הא נמי למידרש
 - גמירי מהכא גופייהו תפילין
 עיניכם דבין ש"ג ההיא כלומר
 תפילין מקום למגמר ליה מיבעי
 עיניכם בין תימא דלא מהכא
 אלא פדחתו על ינודהי ממש
 דקרחה עיניכם מבין יליף

 שער מקום דבלאו שער דבמקום
 והיינו קרחה משכחת לא

 .מפדחתו למעלה
 דנפקא - לרבא ובין לאביי ובין
 מקרא דנשים פטורא להו

 דרשי מאי אתם בנים אחרינא
 .ביה

 - בני דמקרו הוא סכלי ת"וכ
 הוא שטות אלא בהם כשאין
 כשהם אבל בנים דמיקרו
 לא הימנותא בהו דלית רשעים
 .בנים מקרו

 זרה עבודה דהיינו - משחיתים
 תשחיתון פן( ד דברים) כדכתיב
 '.וגו פסל ועשיתם
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  ?"ְואֹוֵמר"ַמאי 
 

  :ְוִכי ֵתיָמא
  ,ְבֵניְסָכֵלי הּוא ְּדִמְקֵרי 

  ?ִכי ֵלית ְבהּו ֵהיָמנּוַתְייהּו ָלא ִמיְקרּו ְבֵני

ם"ְואֹוֵמר  :ָתא ְשַמע ן ב ָּׁ ים לֹא ֵאמו  נִּ ָּׁ   ".ב 
  :ְוִכי ֵתיָמא

ים"ִכי ֵלית ְבהּו ֵהיָמנּוָתא הּוא ְּדִמיְקרּו  נִּ ָּׁ   ,"ב 

ים"ָלא ִמיְקרּו  ַלֲעבֹוָדה ָזָרהִכי ָפְלחּו  נִּ ָּׁ  ?"ב 

ים"ְואֹוֵמר  :עָתא ְשמַ  יתִּ חִּ ׁשְ ים מַּ נִּ ָּׁ ים ב  ע ְמֵרעִּ רַּ   ."זֶּ
  :ְוִכי ֵתיָמא

ים" יתִּ חִּ ׁשְ ים מַּ נִּ ָּׁ   ,הּוא ְּדִמיְקרּו "ב 
  ?ְבֵני ְמַעְלָייא ָלא ִמיְקרּו

ם"ְואֹוֵמר  :ָתא ְשַמע ֶּ ת  י אַּ מ ִּ ם לֹא עַּ הֶּ ֵמר לָּׁ ר ֵיאָּׁ ְמקֹום ֲאׁשֶּ ה ב ִּ יָּׁ   ,ְוהָּׁ

ֵמר ֵני ֵאל חָּׁ  ֵיאָּׁ ם ב ְ הֶּ  :"ילָּׁ
 
 

 רש"י
 עוד - מקרו לא מעליא בני

 .לעולם
 חי אל בני מקרו דהדרי - ש"ת
 .תשובה י"ע
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 לו, א  .157
 

ָנה  ִמש ְׁ

ִמיכֹות נו פֹות ,ַהס ְ ֹות ,ְוַהת ְ ש  ִמיצֹות ,ְוַהַהג ָ   ,ְוַהק ְ
ָטרֹות ִליקֹות ,ְוַהק ְ לֹות ,ְוַהמ ְ ב ָ   :ְוַהז ָאֹות ,ְוַהק ַ

ים ָנש ִ ים ְולֹא ב ְ ֲאָנש ִ   .נֹוֲהִגים ב ַ
ְנַחת סֹוָטה ו ְנִזיָרה ֵהן ְמִניפֹות: ,חו ץ ִממ ִ  ש ֶ

 

ָמָרא  ג ְׁ

  ":ְסִמיכֹות"

ךְ " :ִּדְכִתיב מַּ ֵאל ְוסָּׁ רָּׁ ש ְ ֵני יִּ ל ב ְ ר אֶּ ֵ ב     – )ויקרא א( "ד ַּ

ֵאל" רָּׁ ש ְ ֵני יִּ  .ְבנֹות ִיְׂשָרֵאל סֹוְמכֹות ְוֵאין ,סֹוְמִכים "ב ְ
 
נו פֹות"   :"ת ְ

יף" ֵאל ְוֵהנִּ רָּׁ ש ְ ֵני יִּ ל ב ְ ר אֶּ ֵ ב    – )ויקרא ז( "ד ַּ

ֵאל" רָּׁ ש ְ ֵני יִּ  .נֹות ִיְׂשָרֵאל ְמִניפֹותבְ  ְוֵאין ,ְמִניִפין "ב ְ
 
ֹות" ש   :"ַהג ָ

ֲהֹרן" :ִּדְכִתיב ֵני אַּ ה  ב ְ ְקֵרב אֹותָּׁ ה הַּ ְנחָּׁ מ ִּ ת הַּ ֹורַּ    – )ויקרא ו( "ְוֹזאת ת 

ֲהֹרן" ֵני אַּ   .ְוֹלא ְבנֹות ַאֲהֹרן – "ב ְ
 
 ":ְקִמיצֹות"

ץ" :ִּדְכִתיב מַּ ֲהֹרן ְוקָּׁ ֵני אַּ ל ב ְ ה  אֶּ יאָּׁ ֱהבִּ    – )ויקרא ב( "וֶּ

נֵ " ֲהֹרןב ְ  .ְוֹלא ְבנֹות ַאֲהֹרן - "י אַּ
 
 ":ַהְקָטרֹות"

ֲהֹרן" :ִּדְכִתיב ֵני אַּ ירו  אֹותֹו ב ְ ְקטִּ    – )ויקרא ג( "ְוהִּ

ֲהֹרן" ֵני אַּ  .ְוֹלא ְבנֹות ַאֲהֹרן – "ב ְ
 
ִליקֹות"  ":ַהמ ְ

יר" :ִּדְכִתיב ְקטִּ ק ְוהִּ לַּ    – )ויקרא א( "ו מָּׁ

 .ִאיַתַקש ְמִליָקה ְלַהְקָטָרה
 
לֹותהַ " ב ָ  :"ק ַ

ֲהֹרן" :ִּדְכִתיב ֵני אַּ יבו  ב ְ ְקרִּ   ,"ְוהִּ
 : ְוָאַמר ָמר

יבו  "  לו, בדף  ְקרִּ  .זּו ַקָבַלת ַהָּדם –" ְוהִּ
 
 ":ְוַהז ָאֹות"

  ?ַהָזָאה ְּדֵהיָכא

ר" – ִאי ְּדָפָרה זָּׁ ְלעָּׁ   !ָכתּוב ָבּה "אֶּ

יחַּ " – ִאי ִּדְפִנים ׁשִּ ָּׁ מ  ֵֹהן הַּ כ    !ָבּהָכתּוב )ויקרא ד(  "הַּ
ָלא ן עֹוף ,אֶּ רְּדַאְתָיא בְ  ,ַהָזָאה ְּדבֶּ ן ֹצאן ַקל ָוחֹומֶּ   :ִמבֶּ

ֹלא ן ֹצאן שֶּ   ,ָקַבע לֹו ֹכֵהן ְלַהָזָאתוֹ  – ָקַבע לֹו ֹכֵהן ִלְשִחיָטתוֹ  ּוַמה בֶּ
ן עֹוף ִיְקַבע לֹו ְלַהָזָאתוֹ ֵאינֹו ִּדי – ָקַבע לֹו ֹכֵהן ִלְמִליָקתוֹ שֶּ  ,בֶּ  ? ן שֶּ

 רש"י
 '.מתני

 סומכת אינה - 'כו הסמיכות
 מנחה מגשת ואינה מניפה ואינה
 העבודה אין כהנת אהי ואפילו
 בקרן מנחה להגיש בה כשרה

 כמשפטה דרומית מערבית
:( יד דף) דסוטה ב"בפ לה דתנינן
 ואינה ומקטרת קומצת ואינה
 דם מקבלת ואינה עוף מולקת
 חוץ העוף חטאת דם מזה ואינה
 מניפות שהם ונזירה מסוטה
 בין כהנות בין בעצמן מנחתן

 טעונה שמנחתן ישראליות
 .לה יליף' בגמו בבעלים תנופה

 
 

 .'גמ
 וכתיב דויקרא - ישראל בני אל

 .ידו וסמך עניינא בההיא
 

 בצו - והניף ישראל בני אל דבר
 זבח את המקריב אהרן את

 עניינא בההוא וכתיב שלמיו
 .והניף

 
 נפקא קרא מהאי - אותה הקרב

 :(.שם) דסוטה ב"בפ הגשה לן
 

 והא - להקטרה מליקה איתקש
 אותו מוהקטירו נשים מעיטנא

 .אהרן בני
 
 היכא ג"ול - דהיכא הזאה ג"ה 

 .כתיבה
 דפרה דמה הזאת - דפרה אי

 .אדומה
 שאר ואפילו - בה כתוב אלעזר
 .נשים ש"וכ פסולין כהנים

 כגון דפנים הזאה - דפנים אי
 האמורין הזהב ומזבח הפרוכת

 דבר העלם ופר משיח כהן בפר
 .ציבור של

 - בהן כתיב המשיח הכהן
 נשים ש"וכ יםהדיוט למעוטי
 לתנא ליה איצטריך ומאי

 .למיתנייה
 בחטאת דכתיב - עוף דם הזאת
 מדם והזה( ה ויקרא) העוף

 לאשמועינן ואיצטריך החטאת
 ו"מק ליה ונפקא פסולות נשים

 צאן בן דעולת דם מזריקת
( א/ ויקרא/ שם) ביה דכתיב
 .אהרן בני וזרקו

 - לשחיטתו כהן לו קבע לא
 בדכתי בזר כשרה שהשחיטה

 בן את ושחט/( א ויקרא/ שם)
 אהרן בני והקריבו הבקר
 כהונה מצות ואילך מקבלה
 בזר שכשרה השחיטה על לימד

 :(.לא דף ברכות)
 כדכתיב דמו לזריקת - להזאתו

 בני וזרקו( א/ ויקרא/ שם)
 .אהרן

 - למליקתו כהן לו שקבע עוף בן
( א/ ויקרא/ שם) דכתיב

 ומלק המזבח אל הכהן והקריבו
 .ראשו את
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 לו, ב .158
 
ְנַחת סֹוָטה ו ְנִזיָרה"  ".חו ץ ִממ ִ
 

ר ֲאַמר ֵליּה זֶּ   :ְּדָדֵריּה ַרִבי ֹיאִשָיהלְ  ַרִבי ֱאִליעֶּ
  :ָלא ֵתיִתיב ַאַכְרָעְך ַעד ְּדָאְמַרְת ִלי ְלָהא ְשַמְעָתָתא

ְטעּוָנה ְתנּוָפה   ?ִמַנִין ְלִמְנַחת סֹוָטה שֶּ
 

  ?!ְמָנָלן

ה"ִתיב ְבגּוָפּה כְ  ְנחָּׁ מ ִּ ת הַּ יף אֶּ   !)במדבר ה( "ְוֵהנִּ

 
ָלא ְתנּוָפה ִבְבָעִלים ְמָנָלן   ?אֶּ

 
  :ִמְשָלִמים 'ָיד' 'ָיד'ָאְתָיא 

ה" :ְכִתיב ָהָכא ָּׁ ׁש  אִּ י ַּד הָּׁ ֵֹהן מִּ כ  ח הַּ קַּ  ,)במדבר ה( "ְולָּׁ

ה"ּוְכִתיב ָהָתם  נָּׁ יאֶּ בִּ יו ת ְ דָּׁ    – )ויקרא ז( "יָּׁ

  .ַהָלן ֹכֵהןַאף לְ  ,ַמה ָכאן ֹכֵהן
  .ַאף ָכאן ְבָעִלים ,ַמה ְלַהָלן ְבָעִלים

  ?ָהא ֵכיַצד
  .ּוֵמִניף ,ֹכֵהן ַמְכִניס ָידֹו ַתַחת ַיד ְבָעִלים

 
  ,ַאְשְכָחן סֹוָטה
  ?ְנִזיָרה ְמָנָלן

 
 .ִמסֹוָטה 'ַכף' 'ַכף'ָאְתָיא 

 
 
 

 רש"י
 שהיה - דדריה יאשיה לרבי
 להבין ויש כמותו אמורא בדורו
 רבי היה א"ר בימי שעדיין מכאן
 יונתן' דר פלוגתיה בר יאשיה
 למיתני איצטריך להכי קיים
' ר לאפוקי דדריה יאשיה לרבי

 .קשישא יאשיה
 הסוטה שתהא - מנלן בבעלים
 לכהן דלמא מניפתה עצמה
 במדבר) כדכתיב רחמנא קאמר

 '.וגו האשה מיד הכהן ולקח( ה
 - כהן להלן אף כהן כאן מה ג"ה
 .בעלים כאן אף בעלים להלן מה

 כתיב בבעלים - תביאנה ידיו
 .משתעי ובתנופה

 כתיב בסוטה - מסוטה כף כף
 כפיה על ונתן( ה/ במדבר/ שם)

 הנזיר כפי על ונתן כתיב ובנזיר
 (.ו/ במדבר/ שם)
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 לז, א –לו, ב  .159
 

ָנה  ִמש ְׁ

ִהי ל ִמְצָוה ש ֶ ָאֶרץכ ָ לו ָיה ב ָ ָאֶרץ – א ת ְ א ב ָ   ,ֵאיָנה  נֹוֶהֶגת ֶאל ָ
ָאֶרץ לו ָיה ב ָ ֵאיָנה  ת ְ ָאֶרץ – ְוש ֶ ין ב ָ חו ָצה ָלָאֶרץ נֹוֶהֶגת ב ֵ ין ב ְ ֵ  ,ב 

  .חו ץ ִמן ָהָעְרָלה ְוִכְלַאִים לז, אדף 
י ֱאִליֶעֶזר ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
 .ַאף ֶהָחָדש  

 

ָמָרא  ג ְׁ

לו ָיה"ַמאי  לו ָיה"י ּוַמא "ת ְ ֵאיָנה  ת ְ   ?"ש ֶ
 

לו ָיה"ִאיֵליָמא    ,ִּדְכִתיב ָבּה ִביָאה "ת ְ

לו ָיה" ֵאיָנה  ת ְ    – ְּדֹלא ְכִתיב ָבּה ִביָאה "ְוש ֶ
ר ֲחמֹור טֶּ ן ,ַוֲהֵרי ְתִפיִלין ּופֶּ  , ִביָאה ִּדְכִתיב ָבהֶּ
ץ ֵבין בְ  ץְונֹוֲהִגין ֵבין ָבָארֶּ   !חּוץ ָלָארֶּ

 
  :ב ְיהּוָדהַר ָאַמר 

   :ָהִכי ָקָאַמר
ִהיא חֹוַבת ַהגּוף ץ ֵבין בְ  –ָכל ִמְצָוה שֶּ ת ֵבין ָבָארֶּ גֶּ ץנֹוהֶּ   .חּוץ ָלָארֶּ

ץ – חֹוַבת ַקְרַקע ָלא ָבָארֶּ ת אֶּ גֶּ   .ֵאיָנּה נֹוהֶּ
 
  ?ָהֵני ִמיֵלימנ
 
  :ָתנּו ַרָבָנןְּד 

ים"" חו ק ִּ ה הַּ ֶּ ֹות – "ֵאל  ְדָרש  ו  ַהמ ִ   .ֵאל 

ים" טִּ ָּׁ פ  ׁשְ מ ִּ יִנים – "ְוהַּ ו  ַהד ִ   .ֵאל 

ן" ְמרו  ׁשְ ר ת ִּ ָנה – "ֲאׁשֶּ   .זו  ִמש ְ

ֹות" ֲעש  ה – "לַּ   .זו  ַמֲעש ֶ

ץ" רֶּ אָּׁ ָאֶרץ – "ב ָּׁ א ב ָ ן לֹא ְיהו  נֹוֲהִגים ֶאל ָ ו ל ָ ְצֹות כ  ל ַהמ ִ   ?ָיכֹול כ ָ

ְלמו ד לֹוַמר ַ אֲ " :ת  ל הָּׁ ים עַּ י ִּ ם חַּ ֶּ ת  ר אַּ ים ֲאׁשֶּ מִּ י ָּׁ ל הַּ הכ ָּׁ מָּׁ    .)דברים יב(" דָּׁ

ים"ִאי  מִּ י ָּׁ ל הַּ חו ץ ָלָאֶרץ ,"כ ָּׁ ין ב ְ ֵ ָאֶרץ ב  ין ב ָ ֵ   ?ָיכֹול ְיהו  נֹוֲהִגים ב 

ְלמו ד לֹוַמר ַ ץ" :ת  רֶּ אָּׁ   ."ב ָּׁ
תו ב ו ִמיֵעט ה ַהכ ָ ִריב ָ   ,ַאַחר ש ֶ

ִעְנָין ָאמו ר ב ָ ֶ ה ש   ַ   :ֵצא ו ְלַמד ִממ 

קוֹ " מ ְ ל הַּ ת כ ָּׁ ן אֶּ דו  ב ְ אַּ ד ת ְ ֵ ב  םאַּ ְבדו  ׁשָּׁ ר עָּׁ   – )דברים יב(ְוגֹו'  "מֹות ֲאׁשֶּ

  ,ָמה ֲעבֹוָדה ָזָרה ְמיו ֶחֶדת
ו ף ִהיא חֹוַבת ַהג  חו ץ ָלָאֶרץ ,ש ֶ ין ב ְ ֵ ָאֶרץ ב  ין ב ָ ֵ   ,ְונֹוֶהֶגת ב 

ו ף  ִהיא חֹוַבת ַהג  ל ש ֶ חו ץ ָלָאֶרץ -ַאף כ ָ ין ב ְ ֵ ָאֶרץ ב  ין ב ָ ֵ  ".נֹוֶהֶגת ב 
 
 
 

 רש"י
 .'מתני

' בגמ - תלויה ואינה תלויה
 .להו מפרש

 - והכלאים הערלה מן חוץ
 נוהגים בארץ שתלויות פ"שאע
 הלכה הערלה ל"בח אף

 סופרים מדברי והכלאים
 :(.לח דף/ )קידושין/ כדלקמן

 לפני מלאוכלו - החדש אף
 .העומר

 
 '.גמ

 - ביאה בה דכתיב תלויה
 הארץ בביאת הכתוב שתלאה

 כי( יט ויקרא) תבאו כי כגון
 .(יג שמות) יביאך

 בהו כתיב - חמור ופטר תפילין
 לי קדש בפרשת יביאך כי והיה

 /(.יג שמות/ שם)
 - 'כו בין בארץ בין ונוהגין
 דוכתין בכמה אשכחן תפילין
 דמנחי דבבל אמוראי ברבנן
 רחם בפטר חמור פטר) תפילין
 (.רחמנא תלה

 תלויה אינה היינו - הגוף חובת
 על לא מוטלת אינה בארץ

 על אלא יוגידול על ולא הקרקע
 תפילין שבת כגון אדם של גופו

 מילה חמור פטר כוכבים עבודת
 .בהם וכיוצא עריות
 על שמוטלת - קרקע חובת

 תרומות כגון גידוליו או הקרקע
 שכחה לקט חלה ומעשרות

 ערלה חדש שביעית ופאה
 .כלאים

 נוהגת הגוף דחובת - מ"ה מנא
 הקרקע וחובת מושבות בכל
 .בארץ אלא אינה

 שמביאה - משנה וז תשמרון
 תשמרון דכתיב מעשה לידי

 .לעשות
 בין בארץ בין - חיים אתם אשר
 .ל"בח
 הכתוב מהם איזה על - ולמד צא

 אתם אשר הימים כל אומר
 .האדמה על חיים
 דסמוך - בענין שאמור ממה
 דהיינו' וגו תאבדון אבד ליה

 נתרבו ועליהם כוכבים עבודת
 הימים כל כדכתיב מושבות כל

 הלמד ודבר חיים אתם אשר
 היא מדות ג"מי אחד מעניינו
 הגוף חובת דכל מכאן ונלמד
 .ל"בח אף נוהגת
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 לז, א .161
 
ְלַאִים חו ץ ִמן"   ."ָהָעְרָלה ְוַהכ ִ
 

  :ִאיָבְעָיא ְלהּו
ר ְלקּוָלא ָפִליג זֶּ   ?אֹו ְלחּוְמָרא ָפִליג ,ַרִבי ֱאִליעֶּ

 
  – ְלחּוְמָרא ָפִליג

  :ְוָהִכי ָקָאַמר  ַתָנא ַקָמא
ְלַאִים"   ,ְּדִהְלְכָתא ְגִמיֵרי ָלּה "חו ץ ִמן ָהָעְרָלה ו ִמן ַהכ ִ

  .יָכא ְלֵמיַמר חֹוַבת ַקְרַקע ִהיאַאף ַעל ַגב ְּדִא 
ץ  ,ֲאָבל ָחָדש ץ  ,ִאין –ָבָארֶּ   .ָלא –ְבחּוץ ָלָארֶּ
 ?ַמאי ַטְעָמא

ב"   .ְלַאַחר ְירּוָשה ִויִשיָבה ַמְשַמע – "מֹוׁשָּׁ
ר ְלֵמיַמר זֶּ   :ַוֲאָתא ַרִבי ֱאִליעֶּ

ץ "ַאף ָחָדש  " ץ ֵבין ְבחּוץ ָלָארֶּ   .נֹוֵהג ֵבין ָבָארֶּ
  ?ַמאי ַטְעָמא

ב" ם יֹוְשִבים –" מֹוׁשָּׁ ַאתֶּ   .ְבָכל ָמקֹום שֶּ
 

  – ְלקּוָלא ָפִליג ,אֹו ִּדְלָמא
  :ַתָנא ַקָמא ְוָהִכי ָקָאַמר

ְלַאִים"   ,ְּדִהְלְכָתא ְגִמיֵרי ָלּה "חו ץ ִמן ָהָעְרָלה ְוַהכ ִ

ֵכן  ם יֹוְשִבים ָכל ָמקֹום – "ָחָדש  "ְוָכל שֶּ ַאתֶּ   .ַמְשַמע שֶּ
ר ְלֵמיַמר זֶּ   :ַוֲאָתא ַרִבי ֱאִליעֶּ

ץ "ָחָדש  " ָלא ָבָארֶּ   ,ֵאינֹו נֹוֵהג אֶּ

ב"ְּד    .ְלַאַחר ְירּוָשה ִויִשיָבה ַמְשַמע "מֹוׁשָּׁ

  "?ַאף"ּוַמאי 
  ?ַאַקַמְייָתא

 
  :ָתא ְשַמע
  :ַאַבֵייַּדֲאַמר 

רַרִבי ֱאלִ ַמאן ַתָנא ְּדָפֵליג ֲעֵליּה ְּד  זֶּ   ?יעֶּ
  ,ִיְשָמֵעאל ִהיא ַרִבי

  :ְּדַתְנָיא
ְדךָ " ֶ וֹ  ,ְלַלמ  ַמר ב  א  נ ֶ ֶ ל ָמקֹום ש  כ ָ   :ש ֶ

ב" יָבה – "מֹוׁשָּׁ ה ִויש ִ ָ א ְלַאַחר ְירו ש     ,ֵאינֹו ֶאל ָ

ְבֵרי  אלד ִ ָמעֵּ י ִיש ְ ב ִ   .רַׁ
י ֲעִקיָבאָאַמר לֹו  ב ִ   :רַׁ

ת ב ָ וֹ  ,ֲהֵרי ש ַ ַמר ב  א  נ ֶ ֶ בֹות" ש  חו ץ ָלָאֶרץ ,"מֹוׁשָּׁ ין ב ְ ֵ ָאֶרץ ב  ין ב ָ ֵ   ?ְונֹוֶהֶגת ב 
ת ַקל ָוחֹוֶמר ָאְתָיא :ֲאַמר ֵליה   ב ָ   :ש ַ

חו ץ ָלָאֶרץ ין ב ְ ֵ ָאֶרץ ב  ין ב ָ ֵ ֹות נֹוֲהגֹות ב  ְצֹות ַקל    ,ַמה מ ִ
ן ֵ כ  ל ש ֶ ת ֲחִמיָרא ָלא כ ָ ב ָ   ?!"ש ַ

 
רְּד  ַמאן ַתָנא ְּדָפֵליג ֲעֵליּה'ִמַּדֲאַמר ַאַבֵיי  זֶּ   'ַרִבי ִיְשָמֵעאל ?ַרִבי ֱאִליעֶּ
ר ְלחּוְמָרא ָפִליג :ְשַמע ִמיַנּה זֶּ   .ַרִבי ֱאִליעֶּ
  .ְשַמע ִמיַנּה

 
  ?ִמְכִדי ַרִבי ִיְשָמֵעאל ַאֵהיָכא ָקֵאי

  ,ַאְנָסִכים

ב"ִביָאה ּו^ ִבְנָסִכים  לז, בדף    !ְכִתיב ְבהּו "מֹוׁשָּׁ

 רש"י
 ביה דכתיב ג"ואע נהג לא - חדש אבל

 וקלי דולחם בסיפיה ממושבותיכם
 שאתם מ"בכ למימרא לאו' וגו וכרמל
 לא בארץ שאף לומר אלא יושבים
 שכבשו בגלגל שהיו שנה ד"י כל נתחייבו
 כל והכיר בה שנתיישבו עד ושחלקו
 .שלו את אחד

 ק"ת דקאמר - פליג לקולא דלמא או
 ש"וכ מהלכה והכלאים הערלה מן חוץ
 מ"כ ומשמע מושבות ביה דכתיב חדש

 אף למימר א"ר ואתא יושבים שאתם
 בארץ התלויות המצות מן הוא החדש
 לאחר דמושב בארץ אלא נוהג ואין

 .משמע וישיבה ירושה
 אכל אלא וץאח קאי לא - אקמייתא

 .בארץ התלויה מצוה
 .א"אדר דפליג' דמתני - ק"ת מאן

 דאמר ליה דשמעינן - היא ישמעאל' ר
 ואין הוא וישיבה ירושה לאחר מושב
 למימר א"ר ואתא בארץ אלא נוהג חדש
 ונוהג וכלאים כערלה נוהג החדש אף
 .פליג לחומרא אלמא מושבות בכל

 נסכים פרשת גבי - 'כו מ"שכ ללמדך
 תבואו כי דכתיב לך שלח רשתבפ קאי
' לה אשה ועשיתם מושבותיכם ארץ אל
 קדשים בשחיטת ישמעאל' ר ויליף' וגו
 בא דלא מקרא( קיא דף/ )זבחים/

 לבמות נסכים להטעינם אלא הכתוב
 ליה ונפקא יחיד לבמות ולא ציבור

 בבמה לכם נותן אני אשר מדכתיב
 על הלכך מדבר הכתוב לכולכם הנוהגת
 שאתם מ"כ לאו בותיכםמוש האי כרחך

 אלא ציבור במת דאין משמע יושבים
 דכתיב מושב האי אלא אחד במקום
 גלגל בבמת דאף לאשמועינן קרא אתא
 שנה ד"י כל הנחשת מזבח שם שהיה
 לא ציבור במת והיא וחלקו שכבשו
 לשילה משבאו אבל בנסכים נתחייבו
 נתחייבו וישיבה ירושה לאחר דהיינו
 מבמות נסכים פסקו לא ושוב בנסכים
 והיתה שילה משחרבה ואפילו ציבור
 דקאמר והיינו וגבעון בנוב ציבור במת

 לך מדפריש כלומר' כו מ"שכ ללמדך
 מושב מ"ש בכולכם הנוהגת במה קרא

 כ"דא משמע מ"כ לאו בנסכים דכתיב
 מ"בכ הנעשית יחיד במת לה הויא
 .הבמות היתר בשעת

' וגו תבערו לא בה נאמר - שבת והרי
 דנסכים מושבותיכם אף מ"בכ ונוהגת

 בכל הנוהגת יחיד ובבמת קאמר מ"בכ
 דתלייה והאי מדבר הכתוב מושבות
 הייתם עכשיו עד ק"ה הארץ בביאת
 לא ועדיין נאסרו שהבמות במשכן

 ציבור בבמות אלא נסכים הקרבתם
 שלא שנה ד"י כל לארץ ומשתבואו

 בגלגל שוכנים והיו שילה משכן הוקבע
 שהותרו ל"וקי במלחמה טרודים
 תבואו כי ללמדנו זה כתוב בא הבמות

 אף מותרת יחיד במת ותהא הארץ אל
 בזבחים איתא והכי נסכים תטעון היא
 /(.קיא/ שם)

 יליף והיכי - בהו כתיב ומושב ביאה
 האי דלמא ביאה בלא מושב מיניה
 בעי דלא הוא הארץ ביאת ביה דמפרש
 אבל יושבים שאתם מקום כל למימר
 .ל"ח אפילו לך אימא ביאה בלא מושב

 שנאמר מקום שכל ישמעאל רבי - ק"ה
 ישמעאל' ר אתא וחדש ומושב ביאה

 הארץ ביאת נמי ביה דכתיב לאשמועינן
 .ומושבות
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  :ָהִכי ָקָאַמר

נֱֶּאַמר ִביָאה ּומֹוָשב ָכל ָמקֹום שֶּ   ,ְלַלֵמד שֶּ
ָלא ְלַאַחר ְירּוָשה ִויִשיָבה   ,ֵאינֹו אֶּ

  .ִיְשָמֵעאל ַרִביִּדְבֵרי 
 

  ,ִאי ָהִכי
י ֲעִקיָבאָאַמר לֹו " ב ִ   :רַׁ

וֹ  ַמר ב  א  נ ֶ ֶ ת ש  ב ָ בֹות" ֲהֵרי ש ַ   ,"מֹוׁשָּׁ
ת ַקל ָוחֹוֶמר :ַוֲאַמר ֵליה   ב ָ    – "ִהיא ש ַ

בֲאָנא ִביָאה ּו :ֵניָמא ֵליּה   !ָקָאִמיָנא מֹוׁשָּׁ
 

  :ֲחָדא ְועֹוד ָקָאַמר ֵליּה

בַּדֲאָנא ִביָאה ּו – ֲחָדא   ,ָקָאִמיָנא מֹוׁשָּׁ

וֹ " :ְּדָקא ַאְמָרת – ְועֹוד ַמר ב  א  נ ֶ ֶ ת ש  ב ָ בֹות" ֲהֵרי ש ַ   ?""מֹוׁשָּׁ
ר ִהיא   .ַשָבת ַקל ָוחֹומֶּ

 
  ?ְלֵגיְבַמאי ָקִמיפַ 

 
  :ְבֵקיְרבּו ְנָסִכים ַבִמְדָבר ָקא ִמיַפְלֵגי

  .ֹלא ֵקיְרבּו ְנָסִכים ַבִמְדָבר :ִיְשָמֵעאל ָסַבר ַרִבי
  .ֵקיְרבּו ְנָסִכים ַבִמְדָבר :ָסַבר ַרִבי ֲעִקיָבאוְ 
 

  :ַאַבֵייֲאַמר 
  .ִיְשָמֵעאל ַרִביְך ַתָנא ְּדֵבי ַמִפיק ֵמִאיָד  ,ִיְשָמֵעאל ַרִביַהאי ַתָנא ְּדֵבי 

  :ְּדֵבי ַרִבי ִיְשָמֵעאלְּדָתָנא 
ֹוָרה ְסָתם" ת  יאֹות ב ַ   ,הֹוִאיל ְוֶנֶאְמרו  ב ִ

יָבה ה ִויש ִ ָ ֶאָחד ֵמֶהן ְלַאַחר ְירו ש   תו ב ב ְ    – ו ֵפֵרט ְלָך ַהכ ָ
יָבה ה ִויש ִ ָ ל ְלַאַחר ְירו ש     ".ַאף כ ָ

 
 ?ְוִאיָדְך

   
ָחדִמ  ְך ּוִביכּוִרים ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכאֶּ לֶּ   ,שּום ַּדֲהָוה מֶּ

ָחד ֵאין ְמַלְמִדין   .ְוָכל ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכאֶּ
 

  ?ְוִאיָדְך
 

 :ְצִריֵכי
ְך ְוֹלא ָכַתב ִביכּוִרים לֶּ   ,ְּדִאי ָכַתב ַרְחָמָנא מֶּ

  .א ִמיְתַהֵני ְלַאְלַתרְּדָק  ,ִביכּוִרים :ֲהָוה ֲאִמיָנא
ְך לֶּ   ,ְוִאי ָכַתב ִביכּוִרים ְוֹלא ָכַתב מֶּ

ְך :ֲהָוה ֲאִמיָנא לֶּ   .ְּדַדְרכֹו ִלְכבש ְלַאְלַתר ,מֶּ
 

 ?ְוִאיָדְך
  

ְך ְוָלא ָבֵעי ִביכּוִרים לֶּ   ,ִנְכתֹוב ַרְחָמָנא מֶּ
ְך :ַוֲאָנא ֲאִמיָנא לֶּ   ,ר ְירּוָשה ִויִשיָבהְלַאחַ  – ְּדִלְכבש ,ּוַמה מֶּ

ֵכן   ?!ִביכּוִרים ֹלא ָכל שֶּ
 

 ?ְוִאיָדְך
  

  .ֲהָוה ֲאִמיָנא ִמיֵדי ַּדֲהָוה ַאַחָלה ,ִאי ָכַתב ָהִכי
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 רש"י
 ע"ר ראה מה - קמיפלגי במאי
 דכיון ישמעאל' כר למד שלא

 בארץ ומושב ביאה דכתיב
 .וישיבה ירושה לאחר קאמר

 קירבו לא סבר ישמעאל' ר
 דכתיב ג"ואע - במדבר כיםנס

 אשר וזה( כט שמות) במילואים
 ביה וכתיב המזבח על תעשה
 בקרבן התמיד בעולת נסכים
 היחידים אבל דהוו הוא ציבור
 אלא בנסכים נתחייבו לא

 לאחר ואילך הארץ מביאת
 .וישיבה ירושה

 ליחיד - נסכים קירבו סבר ע"ור
 הלכך לרבים משקרבו במדבר

 נסכים להטעינה אי כרחך על
 קרא אצטריך לא גדולה לבמה
 וביאה ועומדת טעונה שכבר

 אלא הוזכרה לא כאן האמורה
 שהותרה יחיד במת מפני

 ובא שנה ד"י כל לגלגל בביאתן
 .נסכים להטעינם הכתוב

 - ישמעאל' ר דבי תנא האי
 וישיבה ירושה ליה דלית דלעיל
 עם מושב דכתיב היכא אלא
 מוצא תנא מאידך מפיק ביאה
 לא דאפילו אחר תנא של מדעתו
 אינו לחודה ביאה אלא כתיב
 .וישיבה ירושה לאחר אלא

 מלך גבי - מהן באחת לך ופרט
 אל תבא כי( יז דברים) כתיב
 בה וישבתה וירשתה' וגו הארץ
 .מלך עלי אשימה ואמרת

 אל תבוא כי והיה - וביכורים
 דפריש( כו/ דברים/ שם) הארץ
 .וישיבה ירושה נמי בה

 ישימו - כבושל דדרכו מלך
 .לפניהם ויצא לאלתר עליהם

 דהכל - אחלה דהוה מידי
 דכתיב מיד בה שנתחייבו מודים

 ותניא בבואכם( טו במדבר) בה
 ביאה משונה( לך שלח' פ בספרי)
 שנאמר שבתורה ביאות מכל זו

 וכאן תבאו כי יביאך כי בהן
 שבאו מכיון בבואכם נאמר

 .נתחייבו
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 לז, ב .161
 

חו ץ ָלָאֶרץ" :ְוַהְשָתא ְּדָאְמַרְת  ין ב ְ ֵ א"י ב  ין ב ְ ֵ ו ף נֹוֶהֶגת ב    ",חֹוַבת ַהג 

  ?ָלָמה ִליְּדָכַתב ַרְחָמָנא ַגֵבי ַשָבת  "במֹוׁשָּׁ "
 

  :ִאיְצְטִריְך
  :ֲאִמיָנאָסְלָקא ַּדְעָתְך 

  .ִתיָבֵעי ִקיּדּוש ִכי מֹוֲעדֹות ,הֹוִאיל ּוְבִעְנָיָנא ְּדמֹוֲעדֹות ְכִתיָבא
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 

ב" ב ְוָדם ָלמָ  "מֹוׁשָּׁ   ?ה ִליְּדָכַתב ַרְחָמָנא ַגֵבי ֵחלֶּ
 

  :ִאיְצְטִריְך
  :ָסְלָקא ַּדְעָתְך ֲאִמיָנא

  ,הֹוִאיל ּוְבִעְנָיָנא ְּדָקְרָבנֹות ְכִתיֵבי
ב ְוָדם – ִבְזַמן ְּדִאיָכא ָקְרָבן   ,ִניְתַסר ֵחלֶּ
  .ָלא – ִבְזַמן ְּדֵליָכא ָקְרָבן

  .ָקא ַמְשַמע ָלן
 

ב"   ?ה ּוָמרֹור ָלָמה ִליְּדָכַתב ַרְחָמָנא ַגֵבי ַמצָ  "מֹוׁשָּׁ
 

  :ִאיְצְטִריְך
  :ָסְלָקא ַּדְעָתְך ֲאִמיָנא

ים יֹאְכלו הו  "הֹוִאיל ּוְכִתיב  ְמרֹורִּ ֹות ו  צ  ל מַּ   ,)במדבר ט( "עַּ

ַסח  ַסח  ,יןִא  –ִבְזַמן ְּדִאיָכא פֶּ   .ָלא –ִבְזַמן ְּדֵליָכא פֶּ
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 
ר ֲחמֹור ָלָמה ִליִביָאה ְּדָכַתב ַרְחָמָנא גַ  טֶּ   ?ֵבי ְתִפיִלין ּופֶּ

 
  :ְּדֵבי ַרִבי ִיְשָמֵעאלַההּוא ִמיָבֵעי ֵליּה ְלִכְדָתָנא 

ֵנס ָלָאֶרץ" יכ ָ ִביָלה  ת ִ ש ְ ב ִ ה ִמְצָוה זו  ש ֶ   ".ֲעש ֵ
 
 

 רש"י
 נהיג ולא ד"ב - קידוש תבעי
 כדאמר ביהודה אלא קידוש

 דרישות כל:( יא דף) בסנהדרין
 של בשכנו יהיו דורש שאתה
 .מקום

 עולם חקת - ודם חלב גבי
 כל מושבותיכם בכל לדורותיכם

 ויקרא) תאכלו לא דם וכל חלב
 (.ג

 מושבותיכם בכל - מצה גבי
 (.יב שמות) מצות תאכלו

 .לפסח - יאכלוהו
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 לז, ב .162
 

ב" ְלַמאן ַּדֲאַמרִבְשָלָמא  ם יֹוְשִבים מַ  –" מֹוׁשָּׁ ַאתֶּ   ,ְשַמעָכל ָמקֹום שֶּ

ח"ַהְיינּו ִּדְכִתיב  סַּ ֶּ פ  ת הַּ ֳחרַּ ָּׁ מ  ץ מִּ רֶּ אָּׁ י ֹאְכלו  ֵמֲעבו ר הָּׁ    – )יהושוע ה( "וַּ

ח" סַּ ֶּ פ  ת הַּ ֳחרַּ ָּׁ מ    .ֵמִעיָקָרא ָלא ָאכּול ,ָאכּול "מִּ
  – ַאְלָמא

ר ְוָהַדר ָאכּול  לח, אדף    .ַאְקרּוב עֹומֶּ
ָלא    – ְלַאַחר ְירּוָשה ִויִשיָבה ְלַמאן ַּדֲאַמר ,אֶּ

  !ֵניכּול ְלַאְלַתר
 

  .ָלא ֲהוּו ְצִריֵכי

ה"" :ִּדְכִתיב נָּׁ ים ׁשָּׁ עִּ ְרב ָּׁ ן אַּ ָּׁ מ  ת הַּ ְכלו  אֶּ ֵאל אָּׁ רָּׁ ש ְ ְבֵני יִּ   ,ו 

ת בֶּ ץ נֹוׁשָּׁ רֶּ ל אֶּ ם אֶּ ֹואָּׁ ד ב    ,עַּ

ן עַּ נָּׁ ץ כ ְ רֶּ ל ְקֵצה אֶּ ם אֶּ ֹואָּׁ ד ב  ְכלו  עַּ ן אָּׁ ָּׁ מ  ת הַּ  .)שמות טז( "אֶּ

ר לֹוַמר ם אֶּ " ִאי ֶאְפש ָ ֹואָּׁ ד ב  תעַּ בֶּ ץ נֹוׁשָּׁ רֶּ   ",ל אֶּ

ַמר ָבר ֶנא  כ ְ ן" ש ֶ עַּ נָּׁ ץ כ ְ רֶּ ל ְקֵצה אֶּ   ."אֶּ

ר לֹוַמר ן" ְוִאי ֶאְפש ָ עַּ נָּׁ ץ כ ְ רֶּ ל ְקֵצה אֶּ   ",אֶּ

ַמר ָבר ֶנא  ֲהֵרי כ ְ ת" ש ֶ בֶּ ץ נֹוׁשָּׁ רֶּ ל אֶּ ם אֶּ ֹואָּׁ ד ב    ".עַּ
יַצד ֵ   ?ָהא כ 

ה ֲאָדר ֵמת ֹמש ֶ ְבָעה ב ַ ש ִ יֵרד ,ב ְ   ,ו ָפַסק ָמן ִמל ֵ
ִניָסןְוָהי ר ב ְ ה ָעש ָ ָ ש   ְכֵליֶהם ַעד ש ִ ב ִ ן ש ֶ ָ ִקין ִממ  ְ פ  ַ   ."ו  ִמְסת 
 

  :ַתְנָיא ִאיָדְך

ה"" נָּׁ ים ׁשָּׁ עִּ ְרב ָּׁ ן אַּ ָּׁ מ  ת הַּ ְכלו  אֶּ ֵאל אָּׁ רָּׁ ש ְ ְבֵני יִּ   ".ו 
ָנה ָאְכלו   ִעים ש ָ ים יֹום ָאְכלו   ?ְוִכי ַאְרב ָ לֹש ִ ָנה ָחֵסר ש ְ ִעים ש ָ   !ַוֲהלֹא ַאְרב ָ

א ל ֶהם ַטַעם ָמן :ֹוַמר ְלךָ ֶאל ָ ְצַרִים ָטֲעמו  ב ָ הֹוִציאֹו ִממ ִ   ".עו גֹות ש ֶ
 

  :ַתְנָיא ִאיָדְך
ה" ֲאָדר ֵמת ֹמש ֶ ְבָעה ב ַ ש ִ ֲאָדר נֹוַלד ,ב ְ ְבָעה ב ַ   .ו ְבש ִ

ֲאָדר ֵמת ְבָעה ב ַ ש ִ ב ְ ִין ש ֶ   ?ִמנ ַ

ַמר א  נ ֶ ֶ ד ה'" :ש  בֶּ ה עֶּ ם ֹמׁשֶּ ת ׁשָּׁ מָּׁ י ָּׁ   ,)דברים לד( "וַּ

ים יֹום" :ו ְכִתיב לֹׁשִּ ב ׁשְ ְרבֹות מֹואָּׁ עַּ ה ב ְ ת ֹמׁשֶּ ֵאל אֶּ רָּׁ ש ְ ֵני יִּ ו  ב ְ ְבכ  י ִּ   ,)דברים לד(" וַּ

ד ה'" :ו ְכִתיב בֶּ ה עֶּ ֲחֵרי מֹות ֹמׁשֶּ י אַּ ְיהִּ   ,)יהושוע א( "וַּ

ה קו ם ֲעבֹור" :ו ְכִתיב ת ָּׁ י ֵמת ְועַּ ְבד ִּ ה עַּ   ,)יהושוע א( "ֹמׁשֶּ

ב" :ו ְכִתיב רֶּ קֶּ ְברו  ב ְ ם ֵלאֹמר עִּ עָּׁ ת הָּׁ ו  אֶּ ו  ה ְוצַּ ֲחנֶּ ַּ מ    ,הַּ

ה ם ֵצידָּׁ כֶּ ינו  לָּׁ כִּ ן ,הָּׁ ְרד ֵ י ַּ ת הַּ ְברו  אֶּ עַּ ַּ ים ת  מִּ ת יָּׁ לֹׁשֶּ עֹוד ׁשְ י ב ְ   ."כ ִּ

ן" :ו ְכִתיב ְרד ֵ י ַּ ן הַּ לו  מִּ ם עָּׁ עָּׁ   ,ְוהָּׁ

אׁשֹון רִּ ׁש הָּׁ ֹחדֶּ ֹור לַּ ש  עָּׁ ֶּ   .)יהושוע ד( "ב 

ה ָיִמים ְלַמפְ  לֹש ָ ים ו ש ְ לֹש ִ   ,ֵרעַ ֵצא ֵמֶהן ש ְ
ה ֲאָדר ֵמת ֹמש ֶ ְבָעה ב ַ ש ִ ב ְ ָ ש ֶ   .ָהא ָלַמְדת 

ה ֲאָדר נֹוַלד ֹמש ֶ ְבָעה ב ַ ש ִ ב ְ ִין ש ֶ   ?ו ִמנ ַ

ַמר א  נ ֶ ֶ י ֹום" :ש  י הַּ ֹנכִּ ה אָּׁ נָּׁ ים ׁשָּׁ רִּ ש ְ ה ְועֶּ ן ֵמאָּׁ ֶּ ם ב  ר ֲאֵליהֶּ י ֹאמֶּ   ,וַּ

ֹבא ֵצאת ְולָּׁ ל עֹוד לָּׁ   .)דברים לא( "לֹא או כַּ

ְלמו ד לוֹ  ַ ֵאין ת  י ֹום"ַמר ש ֶ   ."הַּ

 רש"י
 ירדןה מעבר - נושבת ארץ אל

 מארץ חשובה שהיא ואילך
 במשה כדאשכחן ועוג סיחון
 וקרי לה ליכנס מתאוה שהיה
 .טובה לה

 מואב בערבות - כנען ארץ קצה
 ארץ שהיא משה מת ששם

 שהוא הירדן שפת ועל האמורי
 .כנען ארץ כניסת קצה
 שנסתפקו - שלשים חסר

 ממצרים שהוציאו מעוגות
 ויסעו( טז שמות) דכתיב
 בני עדת לכ ויבאו מאילים
 בין אשר סין מדבר אל ישראל
 עשר בחמשה סיני ובין אילים
 בתריה וכתיב השני לחדש יום

' וגו הבשר סיר על בשבתנו
 לכם ממטיר הנני( שם) וכתיב
 באייר עשר בששה אלמא לחם
 .לירד התחיל המן

 יום שלשים - ישראל בני ויבכו
 לבכי מואב בערבות עמדו

 הכינו להסיען יהושע ומשנצטוה
 ימים' ג לדרך צדה להם

 דכתיב הירדן את עברו ובשלישי
 בעשור וכתיב ימים שלשת בעוד
 .הראשון לחדש

 - למפרע ושלשה שלשים צא
' וג ועשרים דניסן עשרה והן

 באדר שבעה והוא למפרע דאדר
 ועשרים ממנו עברו ימים' ו

 חסר שאדר ט"כ הרי ושלשה
 .הוא
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ְלמו ד לֹוַמר ַ י ֹום ַמה ת    ?הַּ
יִקים  ל ַצד ִ נֹוֵתיֶהם ש ֶ א ש ְ ב ו ְמַמל ֵ רו ְך הו א יֹוש ֵ דֹוש  ב ָ ַהק ָ ד ש ֶ ֵ  ְמַלמ 

  ,ִמי ֹום ְליֹום ו ֵמֹחֶדש  ְלֹחֶדש  

ַמר א  נ ֶ ֶ א" :ש  ֵ ל  יךָּׁ ֲאמַּ מֶּ ר יָּׁ ַּ ְספ  ת מִּ   .)שמות כג( ""אֶּ
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 ב-לח, א .163
  :ַתְנָיא
י ב ִ ְמעֹון רַׁ י ש ִ ן יֹוחַׁ   :אֹוֵמר ב ֶ

ְכִניָסָתן ָלָאֶרץ ָרֵאל ב ִ לֹש  ִמְצֹות ִנְצַטו ו  ִיש ְ   ,ש ָ
חו ָצה ָלָאֶרץ ין ב ְ ֵ ָאֶרץ ב  ין ב ָ ֵ   ,ְונֹוֲהגֹות ב 

ְנֲהגו   י ִ ֶ ין ש    :ְוהו א ַהד ִ
ו ר עֹוָלם ,ו ָמה ָחָדש   ו רֹו ִאיס  ֵאין ִאיס    ,ש ֶ

ו ר  ו רֹו ִאיס    ,ֲהָנָאהְוֵאין ִאיס 
ו רוֹ  ר ְלִאיס  ֵ   ,ְויֵש  ֶהית 

חו ץ ָלָאֶרץ ין ב ְ ֵ ָאֶרץ ב  ין ב ָ ֵ   .נֹוֵהג ב 
ְלַאִים ו ר עֹוָלם ,כ ִ ו ָרן ִאיס  ִאיס    ,ש ֶ

ו ר ֲהָנָאה ו ָרן ִאיס    ,ְוִאיס 
ו ָרן ר ְלִאיס  ֵ   ,ְוֵאין ֶהית 

חו ץ ָלָאֶרץ ין ב ְ ֵ ָאֶרץ ב  ין ב ָ ֵ ְנֲהגו  ב  י ִ ֶ ין ש    !?ֵאינֹו ד ִ
ִים ַ ת  ש ְ ין ְלָעְרָלה ב ִ   .ְוהו א ַהד ִ
ְמעֹון י ש ִ ב ִ רַׁ י ֶאְלָעָזר ב ְ ב ִ  :אֹוֵמר רַׁ

ִניָסָתן ָלָאֶרץ  לח, בדף  ָרֵאל קֹוֶדם כ ְ ְצַטו ו  ִיש ְ נ ִ ֶ ל ִמְצָוה ש    - כ ָ
חו ָצה ָלָאֶרץ ין ב ְ ֵ ָאֶרץ ב  ין ב ָ ֵ   ,נֹוֶהֶגת ב 

ִניָסָתן ָלָאֶרץ ָאֶרץֵאיָנה  נ - ְלַאַחר כ ְ א ב ָ   ,ֹוֶהֶגת ֶאל ָ
ָסִפים ָמַטת כ ְ ו ַח ֲעָבִדים ,חו ץ ִמן ַהש ְ יל    ,ְוש ִ

ִניָסָתן ָלָאֶרץ  ְצַטו ו  ֲעֵליֶהם ְלַאַחר כ ְ נ ִ ֶ י ש  ִ ַאף ַעל פ   –ש ֶ
חו ָצה ָלָאֶרץ ין ב ְ ֵ ָאֶרץ ב  ין ב ָ ֵ   ."נֹוֶהֶגת ב 

 
 !ַהְשָמַטת ְכָסִפים חֹוַבת ַהגּוף ִהיא

 
ָלא ְלִכְדַתְנָיאָלא ִנְצְר    ,ָכא אֶּ
  :ְּדַתְנָיא

י" ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

מֹוט" ה ׁשָּׁ ָּׁ יט  מִּ ְ ׁש  ר הַּ בַּ ה ד ְ    – )דברים טו( "ְוזֶּ

ר תו ב ְמַדב ֵ ֹות ַהכ ָ ִמיט  י ש ְ ֵ ת  ש ְ   :ב ִ
ת ַקְרַקע ַ ִמיט    ,ַאַחת ש ְ

ָסִפים ת כ ְ ַ ִמיט    .ְוַאַחת ש ְ
ט ַקְרַקע  ֵ מ  ה ְמש ַ ָ ַאת  ְזַמן ש ֶ ה -ב ִ ָ ָסִפים ַאת  ט כ ְ ֵ מ    ,ְמש ַ

ט ַקְרַקע  ֵ מ  ה ְמש ַ ָ ִאי ַאת  ְזַמן ש ֶ ָסִפים -ב ִ ט כ ְ ֵ מ  ה ְמש ַ ָ   ."ִאי ַאת 
 

  :ְוֵאיָמא
ַאָתה ְמַשֵמט ַקְרַקע    ,ַאָתה ְמַשֵמט ְכָסִפים -ְבָמקֹום שֶּ

ֵאין ַאָתה ְמַשֵמט ַקְרַקע    ?יםֵאין ַאָתה ְמַשֵמט ְכָספִ  -ּוְבָמקֹום שֶּ

ה" :ַתְלמּוד לֹוַמר ה לַּ ָּׁ יט  מִּ א ׁשְ רָּׁ י קָּׁ  !ִמָכל ָמקֹום – )דברים טו( '"כ ִּ
 

  !ִשילּוַח ֲעָבִדים חֹוַבת ַהגּוף ִהיא
 

  :ָסְלָקא ַּדְעָתְך ֲאִמיָנא

ץ"הֹוִאיל ּוְכִתיב  רֶּ אָּׁ רֹור ב ָּׁ ם ד ְ אתֶּ     – )ויקרא כה(" ו ְקרָּׁ

ץ" רֶּ אָּׁ ץ ,יןִא  – "ב ָּׁ   .ָלא – ְבחּוָצה ָלָארֶּ

יא" :ַתְלמּוד לֹוַמר   .ִמָכל ָמקֹום "יֹוֵבל הִּ

 רש"י
 וערלה חדש - מצות שלש

 .וכלאים
 במדבר שהרי - לארץ יסתןבכנ
 .נטעו ולא קצרו ולא זרעו לא

 החדש - שינהגו הדין והוא
 כל וקסבר מושב בו מפורש
 משמע יושבים שאתם מקום
 .ו"מק וכלאים וערלה
 - עולם איסור איסורו שאין
 דכתיב בניסן עשר ששה כל אלא
 .עצם עד

 - הנאה איסור איסורו ואין
 קוצר( עא דף מנחות) דתנן
 .לבהמה ילומאכ לשחת

 וביום - לאיסורו היתר ויש
 מותר איסורו עצמו עשר ששה
 .קרב עומר יש אם

 - עולם איסור שאיסורן כלאים
 אסורים וחרצן חטה זרע

 .לעולם הגפנים
 דכתיב - בהנאה ואסורין

 .הקדש לשון תקדש( כב דברים)
 אף - בשתים לערלה הדין והוא

 בשני זה ו"בק באה הערלה
 בה אין שהשלישי פ"אע הוכחות
 מיהו עולם איסור איסורו שאין
 היתר לו ואין הוא הנאה איסור
 .איסורו ימי בתוך

 פליג - ש"בר אלעזר רבי
 נוהג אינו דחדש וסבר אדאבוה

 אלא אינו וכלאים וערלה ל"בח
 .כדלקמן סופרים דברי או הלכה

 - ישראל שנצטוו מצוה כל
 לארץ שיכנסו קודם להנהיגה
 בין נוהגת הגוף חובת דהיינו
 .לארץ בחוצה בין בארץ

 - כספים מהשמטת חוץ
 נצטוו נמי הא פריך ולקמיה
 הגוף חובת דהא לכן קודם עליה
 .חוץ ומאי היא
 דלא - לכדתניא אלא נצרכא לא

 .לכן קודם עליה נצטוו
 - קרקע משמט אתה שאין בזמן
 .שגלו ולאחר במדבר כגון

 ולמעוטי - 'כו במקום ואימא
 .הארץ בזמן אף לארץ חוצה
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ץ"ִאם ֵכן ַמה ַתְלמּוד לֹוַמר  רֶּ אָּׁ   ?"ב ָּׁ
 

הַ ִבְזמַ  רֹור"ן שֶּ ץ "ד ְ ץ – נֹוֵהג ָבָארֶּ   ,נֹוֵהג ְבחּוָצה ָלָארֶּ

רֹור"ֵאין  ץ "ד ְ ץ – נֹוֵהג ָבָארֶּ   .ֵאינֹו נֹוֵהג ְבחּוָצה ָלָארֶּ
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 לט, א – לח, ב .164
 
  :ן ָהָתםְתנַ 
ָכל ָמקֹום" ֹוָרה ב ְ   .ֶהָחָדש  ָאסו ר ִמן ַהת 

 .ָעְרָלה ֲהָלָכה
ְבֵרי סֹוְפִרים ְלַאִים ִמד ִ   ."ְוַהכ ִ

 
  ?ַמאי ֲהָלָכה

 
  :ְשמּוֵאלֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 

  .ִהְלְכָתא ְמִדיָנה
 

  :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר  עּוָלא
ה ִמִסיַני   .ֲהָלָכה ְלֹמשֶּ

 
  :ַרב ְיהּוָדהלְ  עּוָלאֵליּה  ֲאַמר

ה ִמִסיַני ,ִבְשָלָמא ְלִדיִדי   ,ְּדָאִמיָנא ֲהָלָכה ְלֹמשֶּ
  ,ַהְיינּו ְּדָשֵני ָלן ֵבין ְסֵפק ָעְרָלה ִלְסֵפק ִכְלַאִים

  :ִּדְתַנן
  :ְסֵפק ָעְרָלה"

ָאֶרץ    .ָאסו ר –ב ָ
סו ְרָיא  ר –ב ְ ָ   .מו ת 

חו ָצה ָלָאֶרץ  ו  לֹוֵקט ,ְולֹוֵקחַ  יֹוֵרד -ב ְ לֹא ִיְרֶאנ    ".ו ִבְלַבד ש ֶ
  :ְוִאילּו ַגֵבי ִכְלַאִים ְתַנן

טו ַע ָיָרק" ֶרם ַהנ ָ ֶ ר חו ָצה לוֹ  ,כ    :ְוָיָרק ִנְמכ ָ
ָאֶרץ    .ָאסו ר –ב ָ

סו ְרָיא  ר –ב ְ ָ   .מו ת 
חו ָצה ָלָאֶרץ י ָ  ,יֹוֵרד ְולֹוֵקט - ב ְ לֹא ִיְלקֹוט ב ַ   ".דו ִבְלַבד ש ֶ
ָלא ְלִדיָדְך  ,אֶּ

ה יֹוֵרד ְולֹוֵקחַ "ִניְתֵני אֹו  לט, אדף  ה ְוזֶּ   ",זֶּ
ה יֹוֵרד ְולֹוֵקט"אֹו  ה ְוזֶּ   "!זֶּ
 

  :ַרב ָעָנןלְ  ְשמּוֵאלָהֲאַמר ֵליּה 
  ,"ֶזה ְוֶזה יֹוֵרד ְולֹוֵקחַ " או ָתֵני
  ."ֶזה ְוֶזה יֹוֵרד ְולֹוֵקט"אֹו 
 

  :י ֵליּה ְלקּוָלאַמְתנֵ  ָמר ְבֵריּה ְּדַרְבָנא
י ָד ,ֶזה ְוֶזה יֹוֵרד ְולֹוֵקט" לֹא ִיְלקֹוט ב ַ   ."ו ִבְלַבד ש ֶ
 

  :ְשמּוֵאללִ  ֵלִויֲאַמר ֵליּה 
  .ַסֵפק ִלי ַוֲאָנא ֵאיכּול ,ַאְריֹוְך

 
  .ְמַסְפקּו ִספּוֵקי ַלֲהָדֵדי ָחָנן ַרָבה ַבר ַרבוְ  ַרב ַאְוָיא

 
  :ִדיָתאֲחִריֵפי ְּדפּוְמבְ ָאְמֵרי 

ץ   .ֵאין ָעְרָלה ְבחּוָצה ָלָארֶּ
 

  .ַרִבי יוָֹחָנןְלַקֵמיּה ְּד  ַרב ְיהּוָדהָשְלָחּה 
  :ָשַלח ֵליּה

  ,ְסתֹום ְסֵפיָקא
  ,ְוַאֵבד ַוָּדָאּה

ְטעּוִנים ְגִניָזה ן שֶּ   .ְוַהְכֵרז ַעל ֵפירֹוֵתיהֶּ
ץֵאין ָעְרָלה בְ ' :ְוָכל ָהאֹוֵמר ד –' חּוץ ָלָארֶּ   ,ֹלא ְיֵהא לֹו ִנין ְונֶּכֶּ

 רש"י
 קסבר - מ"בכ התורה מן אסור
 יושבים שאתם מקום כל מושב
 .משמע

 הם הנהיגוהו - מדינה הלכתא
 .לארץ בחוצה עליהם

 ספק חמור - לן דשני היינו
 ערלה ספק כלאים מספק ערלה
 אי שנים שלש עליה עברו ספק
 ערלה נטיעות בו שיש פרדס נמי

 עובד ולקט נטיעות ושאר
 ידוע ןואי הפירות מן כוכבים
 .מהיכן

 שכבש צובה ארם היא - בסוריא
 ישראל ארץ עם וסנפה דוד

 שמיה לא יחיד כיבוש וקסבר
 מותר ספיקו הלכך כיבוש
( לט דף/ )קידושין/ ולקמן
 מסיני למשה הלכה ואי פרכינן
 מיקל היאך לארץ בחוצה היא

 כך אימא ומשנינן בספיקה
 מותר ספיקה הלכה נאמרה
 .אסור ודאה לארץ בחוצה

 ולא טפי דרחיק - לארץ חוצהוב
 .מיחליף

 העובד מן ולוקח ישראל - יורד
 בו שיש מפרדס הלוקט כוכבים
 וישראל וזקנות ילדות נטיעות
 ולוקט שם נכנס שהוא יודע

 .לכתחלה
 ישראל - יראנו שלא ובלבד
 והא הערלה מן לוקט כשהוא
 מותר בסוריא לעיל דתניא

 אינו לכתחלה אבל כבר כשנלקט
 .ולקוט רד לך לו אומר
 בין ירק שזרע - ירק הנטוע כרם

 .הכרם כלאי ל"דה הגפנים
 לחוש ויש - לו חוצה נמכר וירק
 הוא בכרם שגדל מירק שמא
 .כלאים ספק ל"וה

 מן ולוקט כוכבים עובד - יורד
 .לחבר ומוכר ממש הכלאים

 החבר - ילקוט שלא ובלבד
 דערלה איתא ואם ביד עצמו
 ולא סופרים דברי לארץ בחוצה

 דאחמיר שנא מאי למשה לכהה
 .כלאים מספק ערלה בספק
 - 'כו ואידי אידי או ניתני
 יורד וזה זה או ודכלאים דערלה
 לארץ בחוצה אסרו דלא ולוקט
 הלוקט את או הזורע את אלא
 .בידים

 בפני שלא לקוט - לי ספק
 איכול ואנא אצלי ספק שיהיה
 .קאי ובערלה

 עיפא - דפומבדיתא חריפי
 .דפומבדיתא בהרח בני ואבימי

 - ודאה ואבד ספיקא סתום
 אסור ודאה מותר ספיקו כלומר
 להורות סתמיהו ספיקא והיתר

 ברבים לדרשו ולא בהצנעה
' אמרי ג"וכה בה ומקילין הואיל
 במילתא:( כג דף) בנדרים
 סבר חיננא בר הונא רב אחריתי

 רבא ל"א בפירקא למדרשיה
 דריש ואת סתומי לה סתים תנא
 סתום סתום אאלמ בפירקא לה

 רבינו השיב כך קאמר הדבר
 .ל"זצ יהודה' בר גרשם
 מקילין והן הואיל - ודאה ואבד
 זה אצל זה לספק להם תתיר אל
 .בידים הפירות אותם אבד אלא

 אלו של - פירותיהן על והכרז
 .גניזה שטעונין בה המקילין
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ל ה'" ְקהַּ ל ב ִּ גֹורָּׁ ל ב ְ בֶּ יְך חֶּ לִּ ׁשְ   .)מיכה ב( "מַּ

 
  ?ְוִאיְנהּו ְכַמאן ְסַברּוהָ 

 
  :ִכי ָהא ְּדַתְנָיא

י" י יֹוסֵּ ב ִ רַׁ י ֶאְלָעָזר ב ְ ב ִ ו ם  רַׁ ְסָקהאֹוֵמר ִמש   ו ְרמַׁ ן ד  י ב ֶ י יֹוסֵּ ב ִ   ,רַׁ
ו ם  ָאַמר ִמש   י הַׁ ש ֶ י יֹוסֵּ ב ִ ִליִלירַׁ ו ם  ,ג ְ ָאַמר ִמש   ן נו ִריש ֶ י יֹוָחָנן ב ֶ ב ִ   ,רַׁ
ו ם  ָאַמר ִמש   דֹולש ֶ ג ָ י ֱאִליֶעֶזר הַׁ ב ִ   :רַׁ

חו ץ ָלָאֶרץ   ".ֵאין ָעְרָלה ב ְ
 

  ?!ְוָלא
  :ְוָהֲאַנן ְתַנן

י ֱאִליֶעֶזר" ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
  ."ַאף ֶהָחָדש  

 
  ."ָחָדש  " :ָתֵני
 

  :ַרִבי יוָֹחָנןר ָאמַ  ַרִבי ַאִסיָאַמר 
ץָעְרָלה בְ  ה ִמִסיַני – חּוץ ָלָארֶּ   .ֲהָלָכה ְלֹמשֶּ

 
  :ַרִבי ַאִסילְ  ַרִבי ֵזיָרא ֲאַמר ֵליּה
  :ְוָהַתְנָיא

  :ְסֵפק ָעְרָלה"
ָאֶרץ   .ָאסו ר – ב ָ

סו ְרָיא ר – ב ְ ָ   .מו ת 
חו ָצה ָלָאֶרץ   .יֹוֵרד ְולֹוֵקט[ – ]ב ְ

 
יְשתֹוַמם ְכשָ    ,ָעה ֲחָדאאֶּ

  :ֲאַמר ֵליּה
ֱאַמר ֵאיָמא ָכְך   :נֶּ

  .ַוָּדָאּה ָאסּור ,ְסֵפיָקא מּוָתר
 
 

 רש"י
 בערלה אלמא - החדש אף
 .חדש מוסיף דקא ל"ס ק"כת
 והכי אף תתני לאו - חדש תני

 הם הרי וכלאים ערלה קאמר
 ואין בארץ התלויין כשאר
 נוהג חדש אבל ל"בח נוהגין
 מקום כל מושב בו דכתיב ל"בח

 .יושבים שאתם
 ל"בח ודאה ואי - מותר בסוריא
 .בספיקא מזלזלינן היכי הלכה

 .למשה הלכה - נאמרה כך
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 ב-לט, א .165
  :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר  ַרִבי ַאִסיָאַמר 

  .ְּדַבר תֹוָרה ,לֹוִקין ַעל ַהִכְלַאִים
 

ְלָעָזר ְבַרִבי יוֵֹסיֲאַמר ֵליּה    :ַרִבי אֶּ
  :ְוָהֲאַנן ְתַנן

ְבֵרי סֹוְפִריםהַ " ְלַאִים ִמד ִ   "!כ ִ
 

 ָלא ַקְשָיא:
ם רֶּ   ,ָכאן ְבִכְלֵאי ַהכֶּ

  .ָכאן ְבַהְרָכַבת ָהִאיָלן
 

  .ְכִדְשמּוֵאל
  :ְשמּוֵאלַּדֲאַמר 

מֹורו  " ׁשְ י ת ִּ ֹתַּ ק  ת ח  ָחַקְקִתי ְלָך ְכָבר – )ויקרא יט( "אֶּ   .חּוִקים שֶּ

יעַּ כ ִּ " ְרב ִּ ךָּׁ לֹא תַּ ְמת ְ הֶּ עב ְ ְזרַּ ְדךָּׁ לֹא תִּ ם ש ָּׁ יִּ    – )ויקרא יט( "ְלאַּ

ְמְתָך ְבַהְרָבָעה   ,ַאף ָׂשְדָך ְבַהְרָכָבה ,ַמה ְבהֶּ
ץ ֵבין בְ  ְמְתָך נֹוֵהג ֵבין ָבָארֶּ ץּוַמה ְבהֶּ   ,חּוץ ָלָארֶּ

ץ ֵבין בְ  ץַאף ָׂשְדָך נֹוֵהג ֵבין ָבָארֶּ   .חּוץ ָלָארֶּ
 

ָלא ְד "ָהְכִתיב  ,ְואֶּ   !"ךָּׁ ש ָּׁ
 

בְ  ץַההּוא ִלְמעּוֵטי ְזָרִעים שֶּ   .חּוץ ָלָארֶּ
 

  ,ֲהוּו ָשְקִלי ְוַאְזֵלי ְבאּוְרָחא ַרב ָעָנןוְ  ַרב ָחָנן
  .ַחְזיּוהּו ְלַההּוא ַגְבָרא ְּדָקא ָזַרע ְזָרִעים ַבֲהֵדי ֲהָדֵדי

  !ֵניֵתי ָמר ְנַשְמֵתיּה :ֲאַמר ֵליּה
  .ָלא ָחְווִריתּו :ֲאַמר ֵליּה

 
  .ַחְזיּוהּו ְלַההּוא ַגְבָרא ְּדָקא ָזַרע ִחֵטי ּוְׂשָעֵרי ֵבי גּוְפֵני ,ְותּו

  !ֵניֵתי ָמר ְנַשְמֵתיּה :ֲאַמר ֵליּה
  .ָלא ָצֳהִריתּו :ֲאַמר ֵליּה

  ,ָלא ַקְייָמא ָלן ְכַרִבי ֹיאִשָיה
ִיְזַרע ִחָטה ּוְׂשעֹוָרה ְוַחְרָצן ְבמַ  :ַּדֲאַמר   ?!פֹולֶּת ָידַעד שֶּ

 
  .ְמָעֵרב ִביְזָרֵני ְוָזַרע ַרב יוֵֹסף
  :ַאַבֵיי ֲאַמר ֵליּה
  :ְוָהֲאַנן ְתַנן

ְבֵרי סֹוְפִרים" ְלַאִים ִמד ִ  !"ַהכ ִ
  

  :ֲאַמר ֵליּה
 ָלא ַקְשָיא:

ם רֶּ   ,ָכאן ְבִכְלֵאי ַהכֶּ
  ;ָכאן ְבִכְלֵאי ְזָרִעים

ם רֶּ ץ ֲאס ,ִכְלֵאי ַהכֶּ   – ּוִרים ַבֲהָנָאהְּדָבָארֶּ
ץ ַנִמי ָגְזרּו ְבהּו ַרָבָנן   .ְבחּוץ ָלָארֶּ

ץ ָלא ֲאִסיֵרי ַבֲהָנָאה ,ִכְלֵאי ְזָרִעים   – ְּדָבָארֶּ
ץ ַנִמי ֹלא ָגְזרּו ְבהּו ַרָבָנן   .ְבחּוץ ָלָארֶּ

 
  :ַרב יוֵֹסףָהָדר ָאַמר 

  ,ָלאו ִמְלָתא ִהיא ְּדָאְמֵרי
ַרע ִגינְ  ַרבְּד    .ָתא ְּדֵבי ַרב ְמָשאֵרי ְמָשאֵריזֶּ

  ?ַמאי ַטְעָמא
  ?!ָלאו ִמשּום ֵעירּוב ֵעירּוֵבי ִכְלַאִים

 

 רש"י
 דבר ל"בח הכלאים על לוקין
 .לקמיה כדיליף - תורה

 בשאינו מין - האילן בהרכבת
 .מינו

 כתיב מדלא - תשמרו חקתי
 את משמע חקתי את ושמרתם
 תשמרו מעולם אשר חקתי
 ובניו נח את שהזהיר מלמד
 בהמתך החקים הן ואלו עליהן
 ואיזו תזרע לא שדך תרביע לא

 אומר שאני כלאים זריעת
 דומיא כבר לך שחקקתים
 והיינו המסויים דבר דבהמה
 לן נפקא אומהכ הרכבה

 נח דבני( ס דף) בסנהדרין
 אתה והכא עליהן הוזהרו
 דומיא זה מהיקש ללמוד מוסיף
 חובת דהא ל"בח' אפי דבהמה
 .ל"בח שדך אף היא הגוף

 ל"וח לך המיוחד - שדך והכתיב
 .השמים מן לך הקנו לא

 דכלאי - זרעים למעוטי ההוא
 דאפקיה דמשום ל"בח הכרם
 .שדך כתב זריעה בלשון

 דברי על עבר דהא - נשמתיה
 .סופרים

 כלאים הלכות אין - חווריתו לא
 .לכם מחוורים

 כלאים הלכות אין - צהריתו לא
 .לכם ומאירות צוהרות

 בתמיה - יאשיה' כר ל"קי לא
 ידענא לא יאשיה' דר וטעמיה
 מיני' ב דבעינן ליה נפקא מהיכא
 יד ומפולת שלישי וחרצן זרעים
 מלא( כב דברים) ליה נפקא
 משמע כלאים רמךכ תזרע

 תהיה עצמה הכרם שזריעת
 .בכלאים

 .בכרם ולא - וזרע בזרני מערב
' אפי ד"וקס - 'כו תנן אנן והא
 כי ביה אסרו נמי זרעים כלאי
 .מדאורייתא אסירי י"דבא היכי
 פן בהם כתיב לא - זרעים כלאי
 כלאים תזרע לא דמשדך תקדש
 .נפקו
 דלא - דאמרי היא מילתא לאו
 .ל"בח רעיםז כלאי על גזרו

 לצורך שהיתה - רב דבי לגינתא
 .שבה ירק לאכול התלמידים

 ערוגות - משארי משארי
 .ערוגות

 אם - הערוגה רוחות' מד ארבע
 ונשמר אחת בערוגה זורען היה

 יינקו שלא ביניהם ריוח להניח
' במס השנויה כמשפטם מזה זה

 מינה שמעינן הוה:( פד דף) שבת
 אבל ל"בח כלאים לזרוע שאסור
 בערוגה מין כל דזרע השתא
 הוא כלאים משום לאו לבדו
 השמש להטריח שלא אלא

 מין לבקש ירק להביא שהולך
 המינין שאר בין לו צריך שהוא
 .הוא ערוגה באיזה ויודע

 .שמש - דשמעא
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  :ַאַבֵייֲאַמר ֵליּה 
  :ִבְשָלָמא ִאי ַאְשְמִעיָנן

ְמַצע  לט, בדף    .ַשִפיר – ַאְרַבע ַעל ַאְרַבע רּוחֹות ָהֲערּוָגה ְוַאַחת ָבאֶּ
ָלא ָהָכא   .ּום נֹויִמש ,אֶּ

 
  ,ְוִאי ַנִמי

 .ּום ִטְרָחא ְּדַשָמָעא ִהיאִמש

 לט, ב  .166
 

ָנה  ִמש ְׁ

ה ִמְצָוה ַאַחת ל ָהעֹוש ֶ   :כ ָ
  .ְונֹוֵחל ֶאת ָהָאֶרץ ,ו ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ,ְמִטיִבין לוֹ 

ה ִמְצָוה ַאַחת ֵאינֹו עֹוש ֶ   :ְוָכל ש ֶ
 ְוֵאינֹו נֹוֵחל ֶאת ָהָאֶרץ: ,לֹו ָיָמיוְוֵאין ַמֲאִריִכין  ,ֵאין ְמִטיִבין לוֹ 

 

ָמָרא  ג ְׁ
  :ּוְרִמיְנִהי

עֹוָלם ַהז ֶה" ירֹוֵתיֶהן ב ָ ֵ ָאָדם אֹוֵכל פ  ָבִרים ש ֶ ו  ד ְ   ,ֵאל 
א ֶרן ַקי ֶיֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהב ָ ו  ֵהן ,ְוַהק ֶ   :ֵאל 

ו ד ָאב ָוֵאם ב    ,ְוַהְכָנַסת אֹוְרִחים ,ו ְגִמילו ת ֲחָסִדים ,כ ִ
ין ָאָדם ַלֲחֵבירוֹ וַ  לֹום ב ֵ   ,ֲהָבַאת ש ָ

ם ו ל ָ ֶנֶגד כ  ֹוָרה כ ְ   ."ְוַתְלמו ד ת 
 

  :ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
  :ָהִכי ָקָאַמר

יֹוָתיו ה ִמְצָוה ַאַחת ְיֵתיָרה ַעל ְזכֻׁ   ,ְמִטיִבים לוֹ  – ָכל ָהעֹוׂשֶּ
ְמַקֵיים ָכל ַהתֹוָרה כּוָלּה ה ְכִמי שֶּ   .ְודֹומֶּ

 
  !ֲאִפילּו ַבֲחָדא ַנִמי ,ל ְּדַהָנְךִמְכלַ 
 

  :ַרב ְשַמְעָיּהֲאַמר 
ִאם ָהְיָתה ְשקּוָלה    .ַמְכַרַעת –לֹוַמר שֶּ

 
יֹוָתיו ְמִטיִבין לוֹ ' ה ִמְצָוה ַאַחת ְיֵתיָרה ַעל ְזכֻׁ  '?ְוָכל ָהעֹוׂשֶּ

  :ּוְרִמיְנהּו
ין ֵמֲעֹונֹוָתיו י ֹוָתיו ְמרו ב ִ כֻׁ ז ְ ֶ ל ש    ,ִעין לוֹ ְמִרי – כ ָ

ו  אֹות ַאַחת ה ֲאִפיל  נ ָ ֶ י ֵיר ִממ  ה  ְולֹא ש ִ ו ל ָ ֹוָרה כ  ל ַהת  ַרף כ ָ ָ ש   ִמי ש ֶ   .ְודֹוֶמה כ ְ
י ֹוָתיו כֻׁ ין ִמז ְ ֲעֹונֹוָתיו ְמרו ב ִ ֶ   ,ְמִטיִבין לוֹ  – ְוָכל ש 

ר אֹות ַאַחת מִ  ֵ ה  ְולֹא ִחיס  ו ל ָ ֹוָרה כ  ל ַהת  י ֵים כ ָ ק ִ ִמי ש ֶ הְודֹוֶמה כ ְ נ ָ ֶ   !מ 
 

  :ַאַבֵייֲאַמר 
  .ְּדַעְבִדין ֵליּה יֹום ַטב ְויֹום ִביש ,ַמְתִניִתין

 
  :ֲאַמר ָרָבא

  :ַּדֲאַמר ,ַרִבי ַיֲעֹקב ִהיא ?ָהא ַמִני
  .ְׂשַכר ִמְצָוה ְבַהאי ָעְלָמא ֵליָכא

 ְּדַתְנָיא 
י יֲַׁעֹקב" ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ל ִמְצָוה ו ִמְצָוה ש ֶ  ה  ֵאין ְלָך כ ָ ִצד ָ ָכָרה  ב ְ ן ש ְ ַ ת  ַ מ  ֹוָרה ש ֶ ת  תו ָבה ב ַ   ,כ ְ
ה   לו ָיה ב ָ ִתים ת ְ ֵ ִחי ַית ַהמ  ֵאין ת ְ   .ש ֶ

ִתיב ו ד ָאב ָוֵאם כ ְ ִכיב  ךְ " :ב ְ ב לָּׁ יטַּ ן יִּ עַּ יךָּׁ ו ְלמַּ מֶּ ן יָּׁ יכו  ֲארִּ ן יַּ עַּ   .)דברים ה( "ְלמַּ

 רש"י
 '.מתני

 מפרש - אחת מצוה העושה
 .בגמרא
 .עלמא בהאי משמע - לו מטיבין

 העולם חיי - הארץ את ונוחל
 .באה
 
 

 '.גמ
 דאוכל הוא הני - 'כו דברים אלו

 מצוה אבל קיימת והקרן פירות
 לו מטיבין תנן ואנן לא אחריתי
 .הארץ את ונוחל
 - נמי חדא אפילו דהני מכלל
 מצות שאר קיים לא ואפילו
 .הוא עונות רובא והא בתמיה

 שקולה היתה שאם לומר
 דברים אלו דקתני הא - מכרעת
 ותזכי ומחצה עונות במחצה
 אחת זכיות במחצה ויש קאמר
 כאילו הכף את מכרעת מאלו
 צריך ואינו זכיות רובא הוי

 לית וכי' דמתני יתירה למצוה
 למצוה צריך מהני חדא בה ליה

 .יתירה
 לנקותו ז"בעוה - לו מריעין

 .שלם שכר שיטול מעונותיו
 שכר לו לשלם - לו מטיבין
 .לטורדו כדי בחייו מצותיו

 ומריעין יןמטיב דקתני - 'מתני
 מי ביש ויום טב יום ליה דעבדין
 רובא דהוי יתירה מצוה שעושה
 הזה בעולם לו מתקנין זכיות

 וזהו עונותיו ממנו שנפרעים ט"י
 וכל הבא לעולם לו ט"י תקון

 מריעין דקתני מרובין שעונותיו
 יום הזמנת ליה דעבדין היינו לו

 מצותיו שכר לו שמשלמין ביש
 .רע םיו לו מתוקן להיות כאן
 כדאמרן לעולם - אמר רבא

 פירות בשכר לו מטיבין מעיקרא
 דקתני' מתני והך קיימת והקרן
 .היא יעקב רבי לו מריעין

 - תלויה המתים תחיית שאין
 שאין להודיעך שכר מתן באותו
 .הבא לעולם אלא שכר מתן

 יארע לא - הכי הוה לא ודלמא
 מאריכין אלא לעולם הזה הדבר
 .ושנותיו ימיו
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ִתיב ן כ ְ ו ַח ַהק ֵ יל  ש ִ אֲ " :ב ְ ְך ְוהַּ ב לָּׁ יטַּ ן יִּ עַּ יםְלמַּ מִּ ָּׁ יָּׁ ְכת    .)דברים כב( "רַּ

ָאַמר לֹו ָאִביו ֹוָזלֹות :ֲהֵרי ש ֶ יָרה ְוָהֵבא ִלי ג    ,ֲעֵלה ַלב ִ
יָרה ִנים ,ְוָעָלה ַלב ִ ח ֶאת ָהֵאם ְוָנַטל ֶאת ַהב ָ ל ַ   ,ְוש ִ

   – ו ַבֲחִזיָרתֹו ָנַפל ו ֵמת
ל ֶזה   ?ֵהיָכן טֹוַבת ָיָמיו ש ֶ
ל זֶ    ?הְוֵהיָכן ֲאִריכו ת ָיָמיו ש ֶ

א ךְ " ֶאל ָ ב לָּׁ יטַּ ן יִּ עַּ ֹו טֹוב – "ְלמַּ ו ל  כ    .ְלעֹוָלם ש ֶ

יךָּׁ " מֶּ ן יָּׁ יכו  ֲארִּ ן יַּ עַּ ֹו ָארו ךְ  –" ו ְלמַּ ו ל  כ    ".ְלעֹוָלם ש ֶ
 

  ?ְוִדְלָמא ָלאו ָהִכי ֲהָוה
 

ה ָחָזא ַרִבי   .ַיֲעֹקב ַמֲעׂשֶּ
 

  ?ְוִדְלָמא ְמַהְרֵהר ַבֲעֵביָרה ֲהָוה
 

  ,ַמְחָשָבה ָרָעה
ה ַהָקדֹוש ָברּוְך הּואין אֵ    .ְמָצְרָפּה ְלַמֲעׂשֶּ
 

  ?ֲהָוה ַבֲעבֹוָדה ָזָרהְוִדְלָמא ְמַהְרֵהר 

ם" :ּוְכִתיב ב ָּׁ לִּ ֵאל ב ְ רָּׁ ש ְ ית יִּ ֵ ת ב  פֹוש  אֶּ ן ת ְ עַּ   .)יחזקאל יד( "ְלמַּ

 
  :ִאיהּו ַנִמי ָהִכי ָקָאַמר

  :ִאי ָסְלָקא ַּדְעָתְך
  –א ְׂשַכר ִמְצָוה ְבַהאי ָעְלמָ 

  ?ַאַמאי ָלא ַאִגין ִמְצֹות ֲעֵליּה ִכי ֵהיִכי ְּדָלא ֵליֵתי ִליֵדי ִהְרהּור
 

ְלָעָזר ָאַמר ַרִביְוָהא    !ְשלּוֵחי ִמְצָוה ֵאין ִנזֹוִקין :אֶּ
 

  .ָהָתם ַבֲהִליָכָתן ַשאִני
 

ְלָעָזר   !ֲהִליָכָתן ְוֹלא ַבֲחִזיָרָתןְשלּוֵחי ִמְצָוה ֵאיָנן ִנזֹוִקין ֹלא בַ  :ְוָהא ֲאַמר ַרִבי אֶּ
 

יֵזיָקא ,סּוָלם ָרעּוַע ֲהָוה   ,ִּדְקִביַע הֶּ
יֵזיָקא ָלא ַסְמִכיָנן ַאִניָסא   ,ְוָכל ֵהיָכא ִּדְקִביַע הֶּ

י" :ִּדְכִתיב נִּ גָּׁ ֲהרָּׁ או ל וַּ ע ׁשָּׁ מַּ מו ֵאל ֵאיְך ֵאֵלְך ְוׁשָּׁ ר ׁשְ י ֹאמֶּ   .טז( 'א )שמואל "וַּ

 
  :ַרב יוֵֹסףֲאַמר 

  .ָלא ָחָטא – ְלַהאי ְקָרא ְכַרִבי ַיֲעֹקב ַבר ְבַרֵתיּה ַאֵחרִאיְלָמֵלי ַּדְרֵשיּה 
 
  ?ַמאי הּוא ַאֵחרוְ 
 

  :ִאיָכא ְּדָאְמֵרי
  .ִכי ַהאי ַגְווָנא ָחָזא

 
  :ְוִאיָכא ְּדָאְמֵרי

  ,ִליָשָנא ְּדחּוְצִפית ַהְמתּוְרְגָמן ָחָזא
  .ּה ָּדָבר ַאֵחרַּדֲהָוה ָגִריר ֵלי

ֵהִפיק ַמְרָגִליֹות ְיַלֵחְך ָעָפר :ָאַמר ה שֶּ   ?!פֶּ
  .ָנַפק ָחָטא

 

 "ירש
 מהרהר שעה אותה ודלמא

 לבו היה ולא - היה בעבירה
 רעה מחשבה ומשני לשמים
 ה"הקב אין עשה לא ומעשה
 לו היה ולא למעשה מצרפה
 .ללקות

 בלבם שתפשו - תפוש למען
 דבה כוכבים עבודת הרהורי
 .קרא משתעי
 והיכי - 'כו אלעזר רבי והאמר
 .חזא מעשה יעקב דרבי' אמרי

 יחותאדבשל ג"ואע - אלך איך
 מהזיקא מסתפי הוה דמקום
 .דקביעא

 קרא להאי אחר דרשיה אלמלי
 הבא בעולם לך ייטב דלמען -

 חזא ג"כה נמי דאיהו חטא לא
 ויצא בעולם שכר אין אמר

 .רעה לתרבות
 .חזיר - אחר דבר
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 לט, ב .167
 

  :ָרָבאלְ  ַרב טוִֹבי ַבר ַרב ִקיְסָנאָרֵמי 
  :ְתַנן
ה ִמְצָוה ַאַחת ְמִטיִבין לוֹ " ל ָהעֹוש ֶ  ",כ ָ

  .ָלא –ֹלא ָעָׂשה  ,יןִא  –ָעָׂשה 
  :ּוְרִמיְנִהי

ב וְ " ה ִמְצָוה ,לֹא ָעַבר ֲעֵביָרהָיש ָ עֹוש ֶ ָכר כ ְ   "!נֹוְתִנים לֹו ש ָ
 

  :ֲאַמר ֵליּה
ָנה ,ָהָתם ָבא ְּדַבר ֲעֵביָרה ְלָידֹו ְוִניצֹול ֵהימֶּ   .ְכגֹון שֶּ

  ,ַרִבי ֲחִניָנא ַבר ַפִפיִכי ָהא ְּד 
  .ְתַבְעֵתיּה ַהִהיא ַמְטרֹוִניָתא

  .ֵשיּה ִשיְחָנא ְוִכיָבאּוַמֵלי ַנפְ  ,ֲאַמר ִמְלָתא
  .ְוִאיַתֵסי ,ָעְבָדה ִהיא ִמיְלָתא

  ,ָטָשא ְבַההּוא ֵבי ַבֵני ,ָעַרק
  .ְּדִכי ֲהוּו ַעְייִלין ִבְתֵרין ֲאִפילּו ִביָמָמא ֲהוּו ִמיַתְזֵקי

  ?ַמאן ַנְטָרְך :ָאְמרּו ֵליּה ַרָבָנן ,ְלָמָחר
  .נֹוְׂשֵאי ֵקיָסר ְשָמרּוִני ָכל ַהַלְיָלה^ יְשנֵ  :ֲאַמר ְלהּו  מ, אדף 

נּו :ָאְמרּו ֵליּה ְרָוה ָבא ְלָיְדָך ְוִניַצְלָת ֵהימֶּ ָמא ְּדַבר עֶּ   ?שֶּ
  :ִּדְתִניָנא

ו  " ל ֵהיֶמנ  ָבר ֶעְרָוה ְלָידֹו ְוִניצ ַ א ד ָ ל ַהב ָ ין לֹו ֵנס – כ ָ  ".עֹוש ִ
 

ׁשְ " רֹו לִּ י ְדבָּׁ ֹוֵרי ֹכחַּ עֹוש ֵ ב  רוֹ ג ִּ בָּׁ קֹול ד ְ    –" מֹועַּ ב ְ
גֹון  י ָצדֹוקכ ְ ב ִ   .ַוֲחֵביָריו רַׁ

י ָצדֹוק ב ִ   .ְתַבְעֵתיּה ַהִהיא ַמְטרֹוִניָתא ,רַׁ
  ,ָחַלש ִלי ִליַבאי ְוָלא ָמִציָנא :ֲאַמר ָלּה

  ?ִאיָכא ִמיֵדי ְלֵמיַכל
  .ִאיָכא ָּדָבר ָטֵמא :ָאְמָרה ֵליּה
  .ְּדָעֵביד ָהא ָאכּול ָהא ?ִמיַנּהַמאי ָנְפָקא  :ֲאַמר ָלּה

  ,ָקא ַמְנָחא ֵליּה ,ָשְגַרת ַתנּוָרא
  .ָסִליק ְוָיִתיב ְבַגֵּויּה

  ?ַמאי ַהאי :ָאְמָרה ֵליּה
  .ָנִפיל ְבָהא ,ְּדָעֵביד ָהא :ֲאַמר ָלּה

  .ָלא ִצַעְרִתיְך – ִאי ָיְדִעי כּוֵלי ַהאי :ָאְמָרה ֵליּה
 

  ,ָוה ָקְמַזִבין ִּדיקּוֵליהֲ  ַרב ָכֲהָנא
  .ְתַבְעֵתיּה ַהִהיא ַמְטרֹוִניָתא

  .ֵאיִזיל ִאיַקִשיט ַנְפָשִאי :ֲאַמר ָלּה
  ,ָסִליק ְוָקָנִפיל ֵמִאיְגָרא ְלַאְרָעא

  .ָאָתא ֵאִלָיהּו ַקְבֵליּה
  .ַאְטַרְחַתן ַאְרַבע ֵמָאה ַפְרֵסי :ֲאַמר ֵליּה
  ?ָלאו ֲעִניּוָתא ,ַרם ִליִמי גָ  :ֲאַמר ֵליּה

 .ָיַהב ֵליּה ִשיָפא ְּדִדיָנֵרי
 

 רש"י
 - לידו עבירה דבר שבא התם
 עבירה עבר ולא ישב ההוא

 בעבירה שכר עליה נוטל דקאמר
 עבר ולא יצרו וכפה לידו שבא
 .מזו יתירה מצוה אין

 .לזנות - תבעתיה
 .נטמן - טשא

 בו שמצויין - מתזקי הוו
 .מזיקין

 לכוף כח שלבש - צדוק רבי כגון
 .קונו בחפצי להתגבר יצרו
 דהא - מינה נפקא מאי אמר

 אלא לי נזדמן דלא מילתא
 מכאן ללמוד לי יש טמא מאכל
 ראוי ארמית הבועל האי דעביד
 .טמא למאכל
 ארמית אותה - תנורא שגרת
 דבר לצלות התנור את הסיקה
 היתה גדולה ואשה שם הטמא
 ממנה ליפטר יכול/ שלא/ שא

 .להורגו בידה ומסור
 צלי לאותו - ליה מנחא קא

 .בתוכו
 .גיהנם של באור - בהא נפיל

 שחמור ידעתי אילו - ידעי אי
 .כך כל הדבר עליכם
 נותנות שנשים סלים - דיקולי
 .כיהןפל שם

 אחר במקום שהייתי - אטרחתן
 .פרסי מאות' ד רחוק

 לא אם בתמיה - עניותא לאו
 להיות הוצרכתי לא העניות
 .נשים במלאכת עסקי
 .כלי שם - שיפא
 .זהובים - דינרי
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 מ, א .168
 

  :ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאָרֵמי ֵליּה 
  :ְתַנן
ה אֹוָתן" ָאָדם עֹוש ֶ ָבִרים ש ֶ ו  ד ְ עֹוָלם ַהז ֶה ,ֵאל  ירֹוֵתיֶהן ב ָ ֵ   ,ְואֹוֵכל פ 

א ֶרן ַקי ֶיֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהב ָ ו  ֵהן ,ְוַהק ֶ   :ֵאל 
ו ד ָאב ָוֵאםכ ִ    ,ו ְגִמילו ת ֲחָסִדים ,יב 

ין ָאָדם ַלֲחֵבירוֹ  ב ֵ לֹום ש ֶ   ,ַוֲהָבַאת ש ָ
ם ו ל ָ ֶנֶגד כ  ֹוָרה כ ְ   ."ְוַתְלמו ד ת 

 
  :ְבִכיבּוד ָאב ָוֵאם ְכִתיב

ךְ " ב לָּׁ יטַּ ן יִּ עַּ יךָּׁ ו ְלמַּ מֶּ ן יָּׁ יכו  ֲארִּ ן יַּ עַּ  .)דברים ה(  "ְלמַּ
 

  :ִבְגִמילּות ֲחָסִדים ְכִתיב

בֹוד" ה ְוכָּׁ קָּׁ ים ְצדָּׁ י ִּ א חַּ ְמצָּׁ ד יִּ סֶּ חֶּ ה וָּׁ קָּׁ   ."רֹוֵדף ְצדָּׁ
 

  :ּוַבֲהָבַאת ָשלֹום ְכִתיב

ְדֵפהו  " לֹום ְורָּׁ ׁש ׁשָּׁ ק ֵ ַּ   ,)תהילים לד( "ב 
  :ַרִבי ַאָבהּוָאַמר וַ 

  ';ְרִדיָפה' 'ְרִדיָפה'ָאְתָיא 

ְדֵפהו  " :ְכִתיב ָהָכא לֹום ְורָּׁ ׁש ׁשָּׁ ק ֵ ַּ   ,"ב 

ד" :םּוְכִתיב ָהתָ  סֶּ חֶּ ה וָּׁ קָּׁ   ."רֹוֵדף ְצדָּׁ
 

  :ְבַתְלמּוד תֹוָרה ְכִתיב

יךָּׁ " מֶּ ְך יָּׁ יךָּׁ ְואֹורֶּ י ֶּ י הו א חַּ  ."כ ִּ
  

  :ְבִשילּוַח ַהֵקן ַנִמי ְכִתיב

ים" מִּ ָּׁ יָּׁ ְכת  ֲארַּ ְך ְוהַּ ב לָּׁ יטַּ ן יִּ עַּ    – )דברים כב( "ְלמַּ
  !ִליְתֵני ַנִמי ָהא

 
  .ָתָנא ְוִשֵייר

 
ָבִרים" :ָתֵני ַתָנא ו  ד ְ   ,"ֵאל 

  ?!ְוַאְת ַאְמָרת ָתָנא ְוִשֵייר
 

  :ָרָבאֲאַמר 
  :ַאְסְבָרא ִלי ַרב ִאיֵדי

ם יֹאֵכלו  " ְלֵליהֶּ עַּ י מַּ רִּ ְ י פ  י טֹוב כ ִּ יק כ ִּ ד ִּ ְמרו  צַּ    – )ישעיהו ג( "אִּ

ֵאינֹו טֹוב   ?ְוִכי ֵיש ַצִּדיק טֹוב ְוֵיש ַצִּדיק שֶּ
ָלא  הּו ַצִּדיק טֹוב – ִים ְוַלְבִריֹותטֹוב ַלָשמַ אֶּ   .זֶּ

ֵאינֹו טֹוב – טֹוב ַלָשַמִים ְוַרע ַלְבִריֹות הּו ַצִּדיק שֶּ   .זֶּ

וֹ " :ַאָתה אֹוֵמר ,ַכיֹוֵצא ַבָּדָבר ה ל  ש ֶּ יו ֵיעָּׁ דָּׁ י ְגמו ל יָּׁ ע כ ִּ ע רָּׁ ׁשָּׁ    – )ישעיהו ג( "אֹוי ְלרָּׁ

ֵאינֹו ַר    ?עְוִכי ֵיש ָרָשע ַרע ְוֵיש שֶּ
ָלא ַרע   .הּוא ָרָשע ַרע – ַלָשַמִים ְוַרע ַלְבִריֹות אֶּ

ֵאינֹו ַרע – ַרע ַלָשַמִים ְוֵאינֹו ַרע ַלְבִריֹות הּו ָרָשע שֶּ  .זֶּ
 

 רש"י
 .הבא לעולם - ימיך יאריכון

 .בחייך - לך ייטב
 צדקה הבא לעולם - חיים ימצא
 .הזה בעולם וכבוד
 ימים ואורך הזה בעולם - חייך
 .הבא לעולם
 .וליתנייה - 'כו נמי הקן בשלוח

 אינו - לי אסברא אידי רבי
 הבריות כולהו דהנך לאלו דומה
 לשמים טוב ונמצא ממנו נהנין
 כי כתיב ובההוא לבריות וטוב
 דבהאי יאכלו מעלליהם פרי
 פרי כי טוב כי כתיב קרא

 בשילוח אבל בחייו יאכל מעלליו
 כאן ואין הוא לשמים טוב הקן
 כי ביה כתיב ולא לבריות טוב
 לא והלכך יאכל מעלליו פרי

 פירותיהן אוכל גבי תנייה
 .הזה בעולם

 כגון - לבריות ורע לשמים רע
 .וגנב וגזלן רוצח

 - לבריות רע ואינו לשמים רע
 מועדים מבזה עריות מגלה
 .חלב אוכל
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כו ת" ירֹות ,יֵש  ָלה  ֶקֶרן – ַהז ְ ֵ   ,ְויֵש  ָלה  פ 

ַמר א  נ ֶ ֶ י טֹוב" :ש  יק כ ִּ ד ִּ ְמרו  צַּ   .ְוגֹו' "אִּ

ירֹות ,יֵש  ָלה  ֶקֶרן – ָרהֲעֵבי ֵ   ,ְוֵאין ָלה  פ 

ַמר א  נ ֶ ֶ ע" :ש  ע רָּׁ ׁשָּׁ   .ְוגֹו' "אֹוי ְלרָּׁ

א   :ָמה ֲאִני ְמַקי ֵים ,ְוֶאל ָ

עו  " ב ָּׁ ש ְ ם יִּ ֹוֲעצֹוֵתיהֶּ מ  ם ו מִּ ְרכ ָּׁ י דַּ רִּ ְ פ  י ֹאְכלו  מִּ   ?)משלי א( "וַּ

ירֹות ֵ ה פ  עֹוש ָ ירֹות – ֲעֵביָרה ש ֶ ֵ   .ֵיש  ָלה  פ 
ֵאין ירֹות ְוש ֶ ֵ ה פ  ירֹות – עֹוש ֶ ֵ   .ֵאין ָלה  פ 

ָבה טֹוָבה ה – ַמְחש ָ   ,ְמָצְרָפה  ְלַמֲעש ֶ

ַמר א  נ ֶ ֶ ל ֵרֵעהו  " :ש  יׁש אֶּ ְרֵאי ה' אִּ רו  יִּ ְדב ְ ז נִּ   ,אָּׁ

י ִּ  ע וַּ מַּ ׁשְ י ִּ ב ה' וַּ ְקׁשֵ י ַּ תֵ וַּ יוכ ָּׁ נָּׁ רֹון ְלפָּׁ כ ָּׁ ר זִּ   ,ב ֵספֶּ

ְרֵאי ה' מוֹ  ,ְליִּ ֵבי ׁשְ   .")מלאכי ג( "ו ְלחֹוׁשְ
 

מוֹ "ַמאי  ֵבי ׁשְ   ?"ו ְלחֹוׁשְ
 

  :ַרב ַאִסיָאַמר 
  ,ֲאִפילּו ָחַשב ָאָדם ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה

  –ְוֹלא ֲעָׂשָאּה  ,ְונֱֶּאַנס
  .ַמֲעלֶּה ָעָליו ַהָכתּוב ְכִאילּו ֲעָׂשָאּה

 
ָבה ָרָעה" ה – ַמְחש ָ רו ְך הו א ְמָצְרָפה  ְלַמֲעש ֶ דֹוש  ב ָ   ,ֵאין ַהק ָ

נ ֶ  ֶ ַמרש  ע ה'" :א  מַּ ׁשְ י לֹא יִּ ב ִּ י ְבלִּ יתִּ אִּ ם רָּׁ ן אִּ וֶּ   .)תהילים סו( "אָּׁ

א ָמה ֲאִני ְמַקי ֵם   :ְוֶאל ָ

ם" בֹותָּׁ ְחׁשְ י מַּ רִּ ְ ה פ  עָּׁ ה רָּׁ ז ֶּ ם הַּ עָּׁ ל הָּׁ יא אֶּ י ֵמבִּ ְננִּ   ?"הִּ

ִרי ְ ה פ  עֹוש ָ ָבה ש ֶ ה – ַמְחש ָ רו ְך הו א ְמָצְרָפה  ְלַמֲעש ֶ דֹוש  ב ָ   ,ַהק ָ
אֵ  ָבה ש ֶ ִריַמְחש ָ ְ ה  פ  ה – ין ב ָ רו ְך הו א ְמָצְרָפה  ְלַמֲעש ֶ דֹוש  ב ָ   ".ֵאין ַהק ָ

 
ָלא   :ָהא ִּדְכִתיב ,ְואֶּ

ם" ב ָּׁ לִּ ֵאל ב ְ רָּׁ ש ְ ית( יִּ ֵ ת )ב  פֹוש  אֶּ ן ת ְ עַּ   !)יחזקאל יד( "ְלמַּ

 
  :ַרב ַאָחא ַבר ַיֲעֹקבָאַמר 
  .הּוא ִּדְכִתיב ַבֲעבֹוָדה ָזָרהַההּוא 

  :ְּדָאַמר ָמר
  ,ֲחמו ָרה ֲעבֹוָדה ָזָרה"

ה   ו ל ָ ֹוָרה כ  ָכל ַהת  מֹוֶדה ב ְ ה  כ ְ ֹוֵפר ב ָ ל ַהכ  כ ָ   ".ש ֶ
 

  :ֲאַמר עּוָלא
  :ַרב הּוָנאְּדָאַמר  ,ִכְדַרב הּוָנא
ָעבַ    .הּוְתָרה לוֹ  – ר ָאָדם ֲעֵביָרה ְוָשָנה ָבּהֵכיָון שֶּ

 
  ?!ָסְלָקא ַּדְעָתְך 'הּוְתָרה לוֹ '
 

ָלא   ,אֶּ
יֵתר   .ַנֲעֵׂשית לֹו ְכהֶּ

 רש"י
 ממנו נפרעין אין - פירות לו אין
 .רשעו מכדי יותר

 כגון - פירות שעושה בירהע
 עובר חשוב שאדם השם חילול
 ממנו למדין ואחרים עבירה
 .כן לעשות

 - פירות שעושה מחשבה
 .ועשה מחשבתו שקיים
 ממנו ונפרעים - למעשה מצרפה

 .המחשבה על אף
 פרי דכתיב הא - אמר עולא

 כתיב ושונה בעובר מחשבותם
 מצטרפת לעשות מהרהר הדר כי

 אין לה דעבי לא' ואפי למעשה
 שלא אלא שמים לשם חזרתו
 דאמר הונא כדרב לה הוצרך
 .כהיתר לו נעשית
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  :ַרִבי ֲחִניָנאִמשּום  ַרִבי ַאָבהּוָאַמר 
ר ַיֲעבֹור ֲעֵביָרה ַבֵסתֶּ   ,נֹוַח לֹו ְלָאָדם שֶּ

ְסָיא   .ְוַאל ְיַחֵלל ֵשם ָשַמִים ְבַפְרהֶּ

נֱֶּאַמר ר ה'" :שֶּ מַּ ֹה אָּׁ ֵאל כ  רָּׁ ש ְ ית יִּ ֵ ם ב  ֶּ ת    :ְואַּ

ו לָּׁ  יל  יׁש ג ִּ ר)יו ְלכו  ֲעֹבדו  אִּ חַּ י (ְואַּ ים ֵאלַּ ם ׁשֹוְמעִּ ם ֵאיְנכֶּ   ,אִּ

לו   ל ְ י לֹא ְתחַּ ְדׁשִּ ם קָּׁ ת ׁשֵ   .)יחזקאל כ( "ְואֶּ

 
ְלַעאי ַהָזֵקןָאַמר    :ַרִבי אֶּ

ִיְצרֹו ִמְתַגֵבר ָעָליו ה ָאָדם שֶּ   ,ִאם רֹואֶּ
ֵאין ַמִכיִרין אֹותוֹ    ,ֵיֵלְך ְלָמקֹום שֶּ

ה ְשחֹוִרים ,יםְוִיְלַבש ְשחֹוִר    ,ְוִיְתַכסֶּ
ִלבֹו ָחֵפץ ה ְכמֹו שֶּ ְסָיא – ְוַיֲעׂשֶּ   .ְוַאל ְיַחֵלל ֵשם ָשַמִים ְבַפְרהֶּ

 
  ?!ֵאיִני

  :ְוָהַתְנָיא
בֹוד קֹונוֹ כ ָ " לֹא ָחס ַעל כ ְ א ְלעֹוָלם – ל ש ֶ לֹא ב ָ   "!ָראו י לֹו ש ֶ

  ?ַמה ִהיא
  :אֹוֵמר ַרָבה

ה ַהִמְסַתכֵ  תזֶּ שֶּ   .ל ַבקֶּ
  :אֹוֵמר ַרב יוֵֹסף

ר ה ָהעֹוֵבר ֲעֵביָרה ַבֵסתֶּ   !זֶּ
 

  ָלא ַקְשָיא:
  ,ָהא ְּדָמֵצי ַכֵייף ְלִיְצֵריּה

  .ְוָהא ְּדָלא ָמֵצי ַכֵייף ְלִיְצֵריּה
 

  :ְתַנן ָהָתם
ם" ֵ ו ל ַהש   ִחיל  יִפין ב ְ ֹוֵגג ְוֶאָחד ֵמִזיד ,ֵאין ַמק ִ   ".ֶאָחד ש 
 

יִפין" ַמאי   ?"ֵאין ַמק ִ
 

  :ָמר זּוְטָראָאַמר 
ְנָווִני ֵאין עֹוִׂשים ְכחֶּ   .שֶּ

 
  :ָאַמר ָמר ְבֵריּה ְּדַרְבָנא

ִאם ָהְיָתה ְשקּוָלה  .ַמְכַרַעת – לֹוַמר שֶּ
 

 רש"י
 - תחללו לא קדשי שם ואת
 מזלזל שהרואה פרהסיא היינו
 .המקום בכבוד
 יראה שלא - שחורים ילבש
 לבבו ירך אולי בכבודו עצמו
 אדם אין יחטא אם וגם בכך
 חשוב שאינו לפי לב נותן

 .וריםשח ילבש לכן בעיניהם
 המקיף - כחנווני לו עושין אין

 כל וגובה רבות פעמים לאדם
 כך עושין אין יחד הקפותיו
 אלא השם למחללי מלמעלה
 .מיד נפרעין
 המאזנים כף - היתה שאם

 חילול העונות באחד ויש שקולה
 לחובה הכף את מכריע השם
 אין כמו עיוני לשון מקיפין והאי

:( מו דף חולין) בבועי מקיפין
/ חולין/ שם) ואידמו הואקפינ

 ומעיין זו אצל זו שמקריב( נ דף
 .דומות אם
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  :ָתנּו ַרָבָנן
ו  ֶחְציֹו ַחי ָיב ְוֶחצְ  ִיְרֶאה ָאָדם ַעְצמוֹ ^ ְלעֹוָלם מ, בדף  ִאיל  איכ ְ   ;יֹו ַזכ ַ

ה ִמְצָוה ַאַחת ָריו – ָעש ָ ִהְכִריַע ַעְצמֹו ְלַכף ְזכו ת ,ַאש ְ   ,ש ֶ
ִהְכִריַע ֶאת ַעְצמֹו ְלַכף חֹוָבה ,אֹוי לוֹ  – ָעַבר ֲעֵביָרה ַאַחת  ,ש ֶ

ַמר א  נ ֶ ֶ ה" :ש  ֵ ְרב  ה הַּ ד טֹובָּׁ ֵ ב  ד ְיאַּ חָּׁ א אֶּ    – )קוהלת ט( "ְוחֹוטֶּ

חָ  ִביל ֵחְטא ְיִחיִדי ש ֶ ש ְ ה – ָטאב ִ ו  טֹובֹות ַהְרב ֵ נ  ֶ   .אֹוֵבד ִממ 
ְמעֹון י ש ִ ב ִ רַׁ י ֶאְלָעָזר ב ְ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

וֹ  ֹון ַאַחר רו ב  ָהעֹוָלם ִניד  וֹ  ,ְלִפי ש ֶ ֹון ַאַחר רו ב     – ְוַהי ִָחיד ִניד 
ה ִמְצָוה ַאַחת ָריו – ָעש ָ ל ָהעֹוָלם ְלַכף זְ  ,ַאש ְ ִהְכִריַע ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת כ ָ   ,כו תש ֶ
ל ָהעֹוָלם ְלַכף חֹוָבה ,אֹוי לוֹ  – ָעַבר ֲעֵביָרה ַאַחת ִהְכִריַע ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת כ ָ   ,ש ֶ

ַמר א  נ ֶ ֶ ד" :ש  חָּׁ א אֶּ   .ּו'כ "ְוחֹוטֶּ

ה ֶזה ָעש ָ ִביל ֵחְטא ְיִחיִדי ש ֶ ש ְ ה – ב ִ ל ָהעֹוָלם טֹוָבה ַהְרב ֵ ו  ו ִמכ ָ נ  ֶ ד ִממ    .ִאב ֵ
ן י ְמעֹון  ב ֶ י ש ִ ב ִ ירַׁ   :אֹוֵמר ֹוחַׁ

ל ָיָמיו מו ר כ ָ יק ג ָ ו  ַצד ִ ַאֲחרֹוָנה ,ֲאִפיל  ֹונֹות – ו ָמַרד ב ָ ד ֶאת ָהִראש    ,ִאיב ֵ

ַמר א  נ ֶ ֶ עוֹ " :ש  ׁשְ ִּ יֹום פ  ו  ב ְ נ  ילֶּ צ ִּ יק לֹא תַּ ד ִּ צ ַּ ת הַּ ְדקַּ  )יחזקאל לג(  "צִּ

ל ָיָמיו מו ר כ ָ ע ג ָ ו  ָרש ָ ַאֲחר ,ַוֲאִפיל  ו ָבה ב ָ ש  ה ת ְ עוֹ  – ֹוָנהְוָעש ָ ו ב ִרש ְ יִרים לֹו ש    ,ֵאין ַמְזכ ִ

ַמר א  נ ֶ ֶ עוֹ " :ש  ׁשְ יֹום ׁשו בֹו ֵמרִּ ה  ב ְ ל ב ָּׁ ׁשֶּ כ ָּׁ ע לֹא יִּ ׁשָּׁ רָּׁ ת הָּׁ עַּ ׁשְ   .)יחזקאל לג( "ְורִּ
 

יֹות ֱחָצה ְזכֻׁ ֱחָצה ֲעֹונֹות ּומֶּ יֱהֵוי ְכמֶּ   ?ְונֶּ
 

  :ֵריש ָלִקישָאַמר 
א ַעל ָהִראשֹונֹות:  ְבתֹוהֶּ

 
 

 רש"י
 'כו רובו אחר נידון שהעולם לפי
, שקול כאילו עצמו אדם יראה -
 כמחצה שקול העולם כל

 ומחצה וחסידים צדיקים
 שקולים מעשיו וכאילו רשעים
 מצוה עשה מחצה על כמחצה
 מכריעין זכיותיו נמצאו אחת
 העולם כל ידו עלו צדיק ונמצא
 .צדיקים רובן להיות הוכרע
 כמחצה שמרד צדיק - וניהוי
 ולמה זכיות וכמחצה עונות
 .הראשונות את איבד

 הטובות כל על מתחרט - בתוהא
 .שעשה
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 מ, ב .172
 

ָנה  ִמש ְׁ

ִמְקָר  נֹו ב ְ י ֶש ְ ֶ ל ש  ָנה ו ְבֶדֶרְך ֶאֶרץכ ָ ְמֵהָרה הו א חֹוֵטא – א ו ְבִמש ְ   ,לֹא ב ִ

ַמר א  נ ֶ ֶ ֵתק" :ש  נ ָּׁ ה יִּ ְמֵהרָּׁ ׁש לֹא ב ִּ ָּׁ ל  ְמׁשו  חו ט הַּ   .)קוהלת ד( "ְוהַּ

ִמְקָרא ְולֹא ב ְ  ֵאינֹו לֹא ב ְ ֶדֶרְך ֶאֶרץְוָכל ש ֶ ָנה ְולֹא ב ְ ו בֵאינֹו  – ִמש ְ יש    .ִמן ַהי ִ
 

ָמָרא  ג ְׁ

י ָצדֹוקָאַמר " ב ִ רַׁ י ֶאְלָעָזר ב ְ ב ִ   :רַׁ
עֹוָלם ַהז ֶה ִלים ב ָ יִקים ִנְמש ָ ד ִ   ?ְלַמה צ ַ
ְמקֹום ָטֳהָרה ֹו עֹוֵמד ב ִ ו ל  כ    ;ְונֹופֹו נֹוֶטה ִלְמקֹום טו ְמָאה ,ְלִאיָלן ש ֶ

ְמקֹום ָטֳהָרה – ִנְקַצץ נֹופוֹ  ֹו עֹוֵמד ב ִ ו ל    .כ 
רו ְך הו א דֹוש  ב ָ ְך ַהק ָ עֹוָלם ַהז ֶה ,כ ָ יִקים ב ָ ו ִרים ַעל ַצד ִ   ,ֵמִביא ִיס 

א ו  ָהעֹוָלם ַהב ָ יְרש  י ִ ֶ ֵדי ש    .כ ְ

ַמר א  נ ֶ ֶ ה ְמֹאד" :ש  ג ֶּ ש ְ יְתךָּׁ יִּ ֲחרִּ ר ְואַּ ְצעָּׁ יְתךָּׁ מִּ ה ֵראׁשִּ יָּׁ   .)איוב ח( "ְוהָּׁ

עֹוָלם ַהז ֶה ֹוִמים ב ָ ִעים ד    ?ו ְלָמה ְרש ָ
ְמקֹום טו ְמָאהְלאִ  ֹו עֹוֵמד ב ִ ו ל  כ    ;ְונֹופֹו נֹוֶטה ִלְמקֹום ָטֳהָרה ,יָלן ש ֶ

ְמקֹום טו ְמָאה – ִנְקַצץ נֹופוֹ  ֹו עֹוֵמד ב ִ ו ל    .כ 
רו ְך הו א דֹוש  ב ָ ְך ַהק ָ עֹוָלם ַהז ֶה ,כ ָ ִעים ב ָ יַע ָלֶהן טֹוָבה ָלְרש ָ ִ פ    ,ַמש ְ

ן לַ  ֵדי ְלטֹוְרָדן ו ְלהֹוִריש ָ ֹוָנהכ ְ ְחת  ַ ְדֵריָגה ַהת  ַ   ,מ 

ַמר א  נ ֶ ֶ ת" :ש  וֶּ ְרֵכי מָּׁ ה  דַּ יתָּׁ ֲחרִּ יׁש ְואַּ ְפֵני אִּ ר לִּ ׁשָּׁ ְך יָּׁ רֶּ  .")משלי יד(" ֵיׁש ד ֶּ
 

 רש"י
 הזה בעולם דומים צדיקים למה

 .עליהם הבאים ביסורין -
 .ממנו מעט כלומר - ונופו
 .נופו ממנו - נקצץ

 מעט הצדיקים מן נפרעין - כך
 כולם ונמצאו שבידם עונות
 .נקיים
 הזה בעולם דומין רשעים ולמה

 .להם שמשפיעים בטובה -
 יש אלו אף ממנו מעט - נופו
 .וזכיות טובות מיעוט בידם
 היא שכרם קבלת - נופו נקצץ

 .נופם קציצת
 כדרך א"אשולויי - למדרגה
 לחריצין מדרגות שעושין

' כשמגביהי המגדלים שסביבות
 .עיתןקרק

 - איש לפני ישר דרך יש
 נראית שלותן הרשעים כשרואין
 ואחריתה ישרה בעיניהם דרכם
 דרכי הזמנת שלוה אותה של
 .היתה מות
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 מ, ב .173
 

ְרפֹוןו ְכָבר ָהָיה  י טַׁ ב ִ ִניםו   רַׁ לֹוד ְזקֵּ ית ִנְתָזה ב ְ ֲעִלי ַת ב ֵ ין ב ַ   .ְמסו ב ִ
ְפֵניֶהם ֵאיָלה זו  ב ִ ֲאָלה ש ְ דֹולת ַ  :ִנש ְ ה ג ָ דֹול אֹו ַמֲעש ֶ   ?ְלמו ד ג ָ

ְרפֹוןַנֲעָנה  י טַׁ ב ִ דֹול :ְוָאַמר רַׁ ה ג ָ   .ַמֲעש ֶ
י ֲעִקיָבאַנֲעָנה  ב ִ דֹול :ְוָאַמר רַׁ ְלמו ד ג ָ ַ   .ת 

ם ְוָאְמרו   ו ל ָ דֹול :ַנֲענו  כ  ְלמו ד ג ָ ַ ה ,ת  ְלמו ד ֵמִביא ִליֵדי ַמֲעש ֶ ַ ַהת    .ש ֶ
 

  :ַתְנָיא
י יֹוסֵּ " ב ִ   :אֹוֵמר ירַׁ

ְלמו ד ַ דֹול ת  ָנה ,ג ָ ִעים ש ָ ה ַאְרב ָ ַדם ְלַחל ָ ק ָ   ,ש ֶ
ע ים ְוַאְרב ַ רֹות ֲחִמש  ִ   ,ִלְתרו מֹות ו ְלַמְעש ְ

ים ְוַאַחת ש  ִ ים ש ִ ִמיט ִ   ,ִלש ְ
לֹש     ".ְליֹוְבלֹות ֵמָאה ְוש ָ

 
לֹש  "  ?"ֵמָאה ְוש ָ

  !ַהְוָיין ֵמָאה ְוַאְרַבע
 

  :ָקָסַבר
  .ִחיָלתֹו הּוא ְמַשֵמטיֹוֵבל ִמְת 

 
ם ש ֶ " הו ְכש ֵ ו ד קֹוֵדם ְלַמֲעש ֶ ימ  ה ,ַהל ִ ינֹו קֹוֵדם ְלַמֲעש ֶ ְך ד ִ   ."כ ָ
 

  ,ִכְדַרב ַהְמנּוָנא
  :ַרב ַהְמנּוָנאְּדָאַמר 

ָלא ַעל ִּדְבֵרי תֹוָרה ל ָאָדם אֶּ   ,ֵאין ְתִחיַלת ִּדינֹו שֶּ

נֱֶּאַמר ם ֵראׁשִּ " :שֶּ יִּ ֹוֵטר מַּ דֹוןפ    .)משלי יז( "ית מָּׁ

 
הו ְכש ֵ " ינֹו קֹוֵדם ְלַמֲעש ֶ ד ִ ה, ם ש ֶ ָכרֹו קֹוֵדם ְלַמֲעש ֶ ְך ש ְ   ,כ ָ

ַמר א  נ ֶ ֶ ׁשו  " :ש  ירָּׁ ים יִּ ל ְלאו מ ִּ ֲעמַּ ם וַּ ֹויִּ ְרצֹות ג  ם אַּ הֶּ ן לָּׁ ֵ ת  י ִּ   ,וַּ

ְנצֹורו   יו יִּ יו ְותֹורֹותָּׁ ק ָּׁ ְמרו  ח  ׁשְ ֲעבו ר יִּ ַּ  "."ב 
 

 רש"י
 .האיש שם - נתזה בית

 - מעשה לידי מביא שהתלמוד
 .בידו שניהם נמצאו

 לחלה שקדם תורה תלמוד גדול
 כשיצאו - שנה ארבעים
 בחדש תורה להם נתנה ממצרים
 עד נתחייבו לא ובחלה השלישי
 בבאכם דכתיב לארץ שנכנסו
( לך שלח' פ ספרי) מר ואמר
 ביאות מכל זו ביאה משונה

 תבאו כי בהו דכתיב שבתורה
 לה משנכנסו בבאכם נאמר וכאן

 לאחר ומעשרות ובתרומות
 תבואת דכתיב וחילוק כיבוש
 חלקו מכיר אחד כל שיהא זרעך
 ומשם ד"נ הרי שנים ד"י והן
 שמיטין למנות ילוהתח

 ועשו:( יב דף) בערכין כדאמרינן
 א"ס הרי שבע לסוף שמיטה
 הרי יובל עשו' נ ולסוף שנים

 .ג"ק
 מתחילת - משמט מתחילתו

 נפטרים עבדים כ"מיו השנה
 עברו לא ועדיין חוזרות ושדות
 אינה שביעית אבל ט"מ אלא

 דכתיב בסופה אלא משמטת
 שנים שבע מקץ( טו דברים)

 שנה כל ניםש שבע לסוף
 .א"ס במנין שביעית
 תחילת הדין ליום - דינו תחילת
 לא מה מפני שעליו תביעות
 .בתורה עסקת
 תורה עול הפורק - מים פוטר

 דינו תחילת הוא מדון ראשית
 דכתיב תורה אלא מים ואין

 לכו צמא כל הוי( נה ישעיהו)
 .למים
 תורה פורענות - שדין וכשם
 כך מעשה פורענות לדין קודם
 קודם בתורה עסק אם רושכ

 .מעשה לשכר
 מר ואמר - חוקיו ישמרו בעבור
 תשמרון( לז דף/ )קידושין/ לעיל
 .משנה זו

 .יקיימו - ינצורו
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 מ, ב .174
 
ֵאינ" ל ש ֶ ָנהכ ָ ִמש ְ ִמְקָרא ְולֹא ב ְ  "ֹו לֹא ב ְ
 

  :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר 
  .ּוָפסּול ְלֵעדּות

 
  :ָתנּו ַרָבָנן

ֹוֶמה ְלֶכֶלב" ו ק ֲהֵרי ֶזה ד  ש     .ָהאֹוֵכל ב ַ
סו ל ְלֵעדו ת :ְויֵש  אֹוְמִרים ָ   ."פ 

 
  :ַרב ִאיֵדי ַבר ָאִביןָאַמר 

  .ֲהָלָכה ְכֵיש אֹוְמִרים
 
 
 

 רש"י
 מן שאינו דכיון - לעדות ופסול
 עצמו על מקפיד אין היישוב
 האוכל וכן פנים בושת לו ואין
 על מקפיד ואין הואיל בשוק
 ובעצמ לזלזל בוש אינו כבודו
 .וליפסל
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 מא, א –מ, ב  .175
 

  :ַבר ַקָפָראָּדַרש 
  – ַרְגָזן

ָלא ַרְגָזנּוָתא  מא, אדף    .ֹלא ָעְלָתה ְבָידֹו אֶּ
  – ּוְלָאָדם טֹוב

  .ַמְטִעיִמים אֹותֹו ִמְפִרי ַמֲעָׂשיו
ץ רֶּ ְך אֶּ רֶּ ֵאינֹו ֹלא ְבִמְקָרא ְוֹלא ְבִמְשָנה ְוֹלא ְבדֶּ    – ְוָכל שֶּ

נּו   .ּדֹור ֲהָנָאה ִממֶּ

נֱֶּאַמר ב" :שֶּ ׁשָּׁ ים לֹא יָּׁ ב ֵלצִּ   – )תהילים א( "ו ְבמֹוׁשַּ
 .מֹוָשבֹו מֹוַשב ֵלִצים

 
 
 
 
 
 
 

 רש"י
 כחש אלא בשכרו - בידו עלה לא

 נשתכר לא ברגזנותו בשרו
 .כלום

 .נדור - דור
 - ישב לא לצים ובמושב שנאמר

 במה מאלו באחד שאינו וזה
 .בליצנות לא אם יתעסק

 .נקנית האשה עלך הדרן
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ת ִקיּדּוִשין כֶּ ק  ַמסֶּ רֶּ  ָהִאיש ְמַקֵּדש – ב'פֶּ
 

 מא, א .176
 

ָנה  ִמש ְׁ

ש   לו חוֹ  ָהִאיש  ְמַקד ֵ ֹו ו ִבש ְ   .ב 
לו ָחה   ה  ו ִבש ְ ת ב ָ ש ֶ ה ִמְתַקד ֶ ָ   .ָהִאש  

ש   ָהִאיש   ִהיא ַנֲעָרה ְמַקד ֵ ש ֶ ֹו כ ְ ת  לו חֹו: ֶאת ב ִ ֹו ו ִבש ְ  ב 
 

ָמָרא   ג ְׁ

לו חוֹ "ַהְשָתא  ש ְ   ,ְמַקֵּדש "ב ִ

וֹ "   ?!ִמיָבְעָיא "ב 
 

  :ַרב יוֵֹסףָאַמר 
  .ִמְצָוה בֹו יֹוֵתר ִמִבְשלּוחוֹ 

 
  ,ְמָחֵריְך ֵריָשא ַרב ָסְפָראִכי ָהא ְּד 

  .אָמַלח ִשיבּוטָ  ָרָבא
 

  :ִאיָכא ְּדָאְמֵרי
  ,ִאיסּוָרא ַנִמי ִאית ָבּה ,ְבָהא

  .ִכְדַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב
  :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְּדָאַמר 

ָנה ִיְראֶּ ת ָהִאָשה ַעד שֶּ ְיַקֵּדש אֶּ   ,ָאסּור ְלָאָדם שֶּ
ה ָבּה ָּדָבר ְמגּונֶּה ְוִתְתַגנֶּה ָעָליו ָמא ִיְראֶּ   ,שֶּ

מֹוךָּׁ " :ַרֲחָמָנא ֲאַמרוְ  ָּׁ ְלֵרֲעךָּׁ כ ָּׁ ְבת  הַּ   .)ויקרא יט( "ְואָּׁ

  .ַאֵסיָפא ִאיְתַמר ,ְוִכי ִאיְתַמר ְּדַרב יֹוֵסף
 
 

 רש"י
 .'מתני

' בגמ - ובשלוחו בו מקדש האיש
 .לה יליף

 כשהיא ש"וכ - נערה כשהיא
 קידושין קבל אם טנהק

 נערה דנקט והאי מקודשת
 דקטנה אשמועינן ארעא אורח

 '.בגמ כדמפרש לא לכתחלה
 
 

 '.גמ
 דכי - מבשלוחו יותר בו מצוה
 שכר מקבל במצות גופו עסיק
 .טפי

 .שבת לכבוד - רישא מחריך
 .דג - שיבוטא

 אם - איכא נמי איסורא בהא
 י"ע וקידש בעצמו לקדש יכול
 שמא נהשירא דמצוה שליח
 .עליו תתגנה

 דאמר - יוסף דרב איתמר וכי
 איסורא ולאו דאיכא הוא מצוה
 .איתמר אסיפא
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 מא, א .177
 
לו ָחה  " ה  ו ִבש ְ ת ב ָ ש ֶ ה ִמְתַקד ֶ ָ   ".ָהִאש  
 

לו ָחה  "ַהְשָתא  ש ְ   ,ִמיַקְּדָשא "ב ִ

ה  "   ?!ִמיָבְעָיא "ב ָ
 

  :ֵסףַרב יוֹ ָאַמר 
 .ִמְצָוה ָבּה יֹוֵתר ִמִבְשלּוָחּה

  
  ,ְמָחֵריְך ֵריָשא ַרב ָסְפָראִכי ָהא ְּד 

  .ָמַלח ִשיבּוָטא ָרָבא
 

  .ִאיסּוָרא ֵלית ָבּה ,ֲאָבל ְבָהא
  ,ֵריש ָלִקישִכְד 

  :ֵריש ָלִקישַּדֲאַמר 
 .ן ּדּו ִמְלֵמיַתב ַאְרְמלּוַטב ְלֵמיַתב טַ 

 
 

 רש"י
 ראתהו שלא פ"אע - בהא אבל
 תראה שמא לומר איסורא ליכא
 .מגונה דבר בו

 - דו טן למיתב טב ל"ר דאמר
 על אומרות שהנשים הוא משל
 לשבת טוב שהוא דהו כל בעל
 .אלמנה משבת גופים שני עם
 .גוף - טן
 גבי נ"ה קשיא ואי שנים - דו

 יהיב כי איסורא איכא דידה
 לה חזי ולא לשלוחה קידושין

 בדידה' מתני ומיהו נמי הכי אין
 בה מיקדשא דהיא קאמר

 בה דתנא הא הלכך ובשלוחה
 איסורא אבל אשמועינן למצוה
 רישא אבל ליכא דידה לגבי

 משום בו תנא בדידה דאיירי
 .איסורא
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 מא, א .178
 
ִהיא ַנֲעָרה" ש ֶ ֹו כ ְ ת  ש  ֶאת ב ִ  ."ָהִאיש  ְמַקד ֵ
 

ִהיא ַנֲעָרה  ִהיא ְקַטָנה ,יןִא  –ְכשֶּ   .ָלא – ְכשֶּ
 

  .ְמַסַייע ֵליּה ְלַרב
ְלָעָזרְוִאיֵתיָמא  ,ַרבֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהַּדֲאַמר    :ַרִבי אֶּ

ִהיא ְקַטנָ  ת ִבתֹו ְכשֶּ ְיַקֵּדש אֶּ   ,הָאסּור ְלָאָדם שֶּ
ִתְגַּדל ְותֹ   .ִבְפלֹוִני ֲאִני רֹוָצה :אַמרַעד שֶּ
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 מא, א .179
 

  ?ְשִליחּות ְמָנָלן
 

 ְּדַתְנָיא 

ח"" ַּ ל  ִליחַ  – )דברים כד( "ְוׁשִּ ה ש ָ הו א עֹוש ֶ ד ש ֶ ֵ   .ְמַלמ 

ה  " חָּׁ ל ְ ִליחַ  – "ְוׁשִּ ה ש ָ ִהיא עֹוש ֶ ד ש ֶ ֵ   .ְמַלמ 

ח" ַּ ל  ה  " "ְוׁשִּ חָּׁ ל ְ ד  – "ְוׁשִּ ֵ ִליחַ ְמַלמ  ה ש ָ ִליַח עֹוש ֶ ָ ַהש     ".ש ֶ
 

  ,ַאְשְכָחן ְבֵגירּוִשין
  ?ְבִקיּדּוִשין ְמָנָלן

 
   – ְּדָיִליף ִמֵגירּוִשין :ְוִכי ֵתיָמא

ְשָנן ְבַעל ָכְרָחּה ֵכן יֶּ   !ַמה ְלֵגירּוִשין שֶּ
 

ה"ֲאַמר ְקָרא  ְיתָּׁ ה ְוהָּׁ ְצאָּׁ   :ִליִציָאהַמִקיש ֲהָוָיה  – )דברים כד( "ְויָּׁ
  .ַאף ֲהָוָיה ַנִמי ַמְשֵוי ָשִליחַ  ,ַמה ְיִציָאה ַמְשֵוי ָשִליחַ 

 
ָלא ָהא ִּדְתַנן   :ְואֶּ

רֹום" לו חֹו ֵצא ת ְ    – ָהאֹוֵמר ִלש ְ
ִית ַעל ַהב ַ ַדַעת ב ַ ֹוֵרם כ ְ   .ת 

ִית ַעל ַהב ַ ַעת ב ַ    – ְוִאם ֵאינֹו יֹוֵדַע ד ַ
ֵבינֹוִנית ֹוֵרם ב ְ יםֶאחָ  ,ת   . ד ֵמֲחִמש  ִ

יחֵ  מא, בדף  ִ ָרהפ  ָרה אֹו הֹוִסיף ֲעש ָ רו ָמה – ת ֲעש ָ רו ָמתֹו ת ְ   ."ת ְ
  ?ְמָנָלן
 

   – ְּדָיִליף ִמֵגירּוִשין :ְוִכי ֵתיָמא
ְשָנן חֹול ,ַמה ְלֵגירּוִשין ֵכן יֶּ  !שֶּ

  
  :ֲאַמר ְקָרא

ם" ֶּ ת  ם")במדבר יח(  "אַּ ֶּ ת  ם אַּ ת הַ  – "ג ַּ   .ָשִליחַ ְלַרבֹות אֶּ
 

  ,ְוִנְכתֹוב ַרְחָמָנא ִבְתרּוָמה
  ?ְוֵניתּו ָהָנְך ְוִנְגְמרּו ִמיֵניּה

 
  :ִמשּום ְּדִאיָכא ְלִמְפַרְך
ְשָנּה ְבַמְחָשָבה ֵכן יֶּ   .שֶּ

 
  :ְוָהא ִּדְתַנן

ְסָחה  ַחב" ִ ָאַבד פ    :ְוָאְמרו  ְלֶאָחד ,ו ָרה ש ֶ
חֹוט ָעֵלינ ש  ו ש ְ   ,ו  ֵצא ו ַבק ֵ

ַחט ֲחטו   ,ְוָהַלְך ו ָמָצא ְוש ָ   ;ְוֵהן ָלְקחו  ְוש ָ
ֹון ַחט ִראש  ֹו ִנש ְ ל  וֹ  – ִאם ש ֶ ל  ֶ וֹ  ,הו א אֹוֵכל ִמש   ֹוִתים ִעמ    ".ְוֵהם אֹוְכִלים ְוש 

  ?ְמָנָלן
 

   – ְּדָיִליף ֵמַהָנְך :ְוִכי ֵתיָמא
ל ָקָדִשים ,ַמה ְלַהָנְך ְשָנן חֹול ֵאצֶּ ֵכן יֶּ   !שֶּ

 
ן ָקְרָחה ַע בֶּ   ,ָנְפָקא ֵליּה ִמְּדַרִבי ְיהֹושֻׁ

ן ָקְרָחהָאַמר ַּד  עַׁ ב ֶ ֻׁ י ְיהֹוש  ב ִ   :רַׁ
מֹותוֹ  ל ָאָדם כ ְ לו חֹו ש ֶ ש  ְ ִין ש ֶ   ?ִמנ ַ

 רש"י
 ושלחה כתיב בגירושין - לחוש

 וגירשה כתב ומדלא מביתו
 שליח עושה שהאיש בא ללמדינו
 .לאשתו גט להוליך
 - שליח עושה שהאשה מלמד
 לא ושלחה ביה קרי גיטה לקבל
 .א"ה מפיק
 פעמים שני - ושלחה ושלח
 .בענין נאמר

 הלכך - כרחה בעל ישנן שכן
 .שליחות ידי על נמי איתנהו

 מה לפי - הבית בעל כדעת תורם
 עינו אם הבית בעל מכיר שהוא
 אחד יפה עין רעה עינו או יפה

 מששים אחד רעה עין מארבעים
 שיעור בה נאמר לא שהתרומה

 דגנך ראשית אלא מפורש
 .שהוא כל ואפילו( יח דברים)

 אחד שתרם - 'י פיחת
 .מארבעים

 ליה דאמר - תרומה תרומתו
 .אמדתיך בהכי
 .תורם דשליח - מנלן

 אתם גם תרימו כן - אתם גם
 .הוא יתירא גם והאי

 זה בצד עיניו נותן - במחשבה
 במדבר) דכתיב זה בצד ואוכל

 .ונחשב( יח
 .חבורתם מבני - לאחד ואמרו

 .האבוד פסח - ובקש צא
 עשאוהו שהרי - עמו אוכלין והן

 .פסול ושלהן לשחוט שליח
 כמותו אדם של דשלוחו - מנלן

 .קדשים לשחיטת
 חול תרומה 'אפי - קדשים אצל
 .אצלו הוא
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ַמר א  נ ֶ ֶ ם" :ש  יִּ ָּׁ ְרב  עַּ ין הָּׁ ֵ ֵאל ב  רָּׁ ש ְ ת יִּ ל ֲעדַּ ל ְקהַּ ֲחטו  אֹותֹו כ ָּׁ   .)שמות יב( "ְוׁשָּׁ

ָהל  ל ַהק ָ ֹוֲחִטיןְוִכי כ ָ ן ש  ו ל ָ א ֶאָחד ?!כ  ֹוֵחט ֶאל ָ   !ַוֲהלֹא ֵאינֹו ש 
מֹותוֹ  ל ָאָדם כ ְ לו חֹו ש ֶ ש  ְ אן ש ֶ א ִמכ ָ   .ֶאל ָ

 
  ,ִנְכתֹוב ַרְחָמָנא ְבָקָדִשים
  ?ְוֵניֵתי ָהָנְך ְוִניְגְמרּו ִמיֵניּה

 
  :ִמשּום ְּדִאיָכא ְלִמְפַרְך

ֵכן רֹוב מַ  ,ַמה ְלָקָדִשים ן שֶּ   .ָשִליחַ  ַעל ְיֵדיֲעֵׂשיהֶּ
 

  ,ֲחָדא ֵמָחָדא ָלא ָאְתָיא
  ?ֵתיֵתי ֲחָדא ִמַתְרֵתי

 
  ?ֵהי ֵתיֵתי

 
 !ְוֵתיֵתי ֵמַהָנְך ,ָלא ִנְכתֹוב ַרְחָמָנא ְבָקָדִשים

 
ל ָקָדִשים ,ַמה ְלַהָנְך ְשָנן חֹול ֵאצֶּ ֵכן יֶּ   .שֶּ

 
  !ְוֵתיֵתי ֵמַהָנְך ,יןָלא ִנְכתֹוב ַרְחָמָנא ְבֵגירּוִש 

 
ְשָנן ְבַמְחָשָבה ֵכן יֶּ   .ַמה ְלַהָנְך שֶּ

 
ָלא   ,אֶּ

  !ְוֵתיֵתי ֵמַהָנְך ,ָלא ִלְכתֹוב ַרְחָמָנא ִבְתרּוָמה
 

  .ָהִכי ַנִמי
 

ָלא   ,ְואֶּ

ם" ֶּ ת  ם" "אַּ ֶּ ת  ם אַּ   ?ָלָמה ִלי "ג ַּ
 

  ,ִמיָבֵעי ֵליּה ְלִכְדַרִבי ַיַנאי
  :ַיַנאי ִביְּדָאַמר ַר 

ם" ֶּ ת  ם אַּ ם ְבֵני ְבִרית – "ג ַּ ם ְבֵני ְבִרית ,ָמה ַאתֶּ   .ַאף ְשלּוֲחכֶּ
 

  ?ָהא ָלָמה ִלי ְקָרא
  ,יֹוָחָנן ָנְפָקא ָאַמר ַרִביִמְּדַרִבי ִחָייא ַבר ַאָבא 

  :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר  ַרִבי ִחָייא ַבר ַאָבאָאַמר ַּד 
ד ַנעֲ  בֶּ ל ִאָשהֵאין ָהעֶּ ה ָשִליַח ְלַקֵבל ֵגט ִמַיד ַבְעָלּה שֶּ   ,ׂשֶּ

ֵאינֹו ְבתֹוַרת ִגיִטין ְוִקיּדּוִשין   .ְלִפי שֶּ
 

  :ִאיְצְטִריְך
  :ֲאִמיָנא ָסְלָקא ַּדְעָתְך

ד בֶּ יֵתיָרא הּוא ְכָללְּדָלאו בַ  ,עֶּ   ,ר הֶּ
   – יּההֹוִאיל ְוִאיֵתיּה ִבְתרּוָמה ְּדַנְפשֵ  ,גֹויֲאָבל 
  :ִּדְתַנן

רו ָמה" רו ָמָתן ת ְ ְרמו  ת ְ ָ ת  ו ִתי ש ֶ ֹוי ְוַהכ    ,"ַהג 
  .ֵאיָמא ָשִליַח ַנִמי ָעֵביד

  .ָקַמְשַמע ָלן
 
  ,ִשְמעֹון ְּדָפַטר ַרִביּולְ 

  :ִּדְתַנן
ַעת" ַ ֹוי{ ְמַדמ  רו ַמת }ַהג    .ְוַחי ָיִבין ָעֶליָה חֹוֶמש   ,ת ְ
ְמעֹוןוְ  י ש ִ ב ִ   ".ֹוֵטרפ   :רַׁ

 רש"י
 עבודת כל - מעשיהם רוב

 שהם כהנים י"ע הקרבתם
 .שלוחים

 '.גרסי - תיתי הי
 קדשים - במחשבה ישנן שכן
 נמי וכן) במחשבה איתנהו נמי
 מחשבה י"ע ופיגול קדשים פסול
 שור לומר בלבו גמר( באים הם
' כדתני עולה הוא הרי עולה זה

 מוצא:( כו דף) ג"בפ בשבועות
 שהוציא אלא לי אין שפתיך
 כל ל"ת מנין בלבו גמר בשפתיו
 .עולות לב נדיב

 שהן קדשים מה - מהנך ותיתי
 שהיא תרומה בשליח ישנן קדש
 לקדשים מה שכן כל לא חול
 שליח י"ע מעשיהם רוב שכן

 לגירושין מה יוכיחו גירושין
 תרומה אצל חול ישנן שכן

 הצד הדין וחזר יוכיחו קדשים
 עצמו י"ע ישנןש שבהן השוה
 אביא אני אף כמותו ושלוחו
 .תרומה

 גם כתב להכי - ינאי' לכדר
 דבעי משום שליח לרבויי
 למימר למשלחו לאקושי
 .פסול כוכבים דבעובד

 בעי לא אלמא - 'כו שאינו לפי
 למימר לן אית דמסברא קרא
 לא ביה שייך דלא דמידי

 .שליח עליה מתעביד
 - 'גרסי הוא היתירא בר לאו
 איש אשת היתר צד בשום אינו

 לו אין דהא מגרש שאינו
 .קידושין

 הואיל כוכבים עובד אבל - ג"ה
 .דנפשיה בתרומה ואיתיה
 .שלהן את - שתרמו
 לזרים ליאסר - תרומה תרומתן
 כוכבים לעובד קנין אין דקסבר
 ומירוח להפקיע ישראל בארץ
 מן פוטר אינו כוכבים עובד

 יליף( סז דף) ובמנחות התרומה
 זימני תרי דגנך מדגנך עמאט לה

 ואין כוכבים עובד דיגון למעוטי
 .לרבות אלא מיעוט אחר מיעוט

 לחולין נפלה אם - מדמעת
 .אוסרתה

 האוכלה - חומש עליה וחייבין
 .בשוגג

 אין דקסבר - פוטר שמעון' ור
 חייב כוכבים העובד מירוח

 ולא מדגנך לה ויליף בתרומה
 שם) במנחות כוכבים עובד דיגון

 אחר מיעוט ליכא ולדידיה/( סז/
 .צריכי להו דמצריך מיעוט
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ם" ֶּ ת  ם" "אַּ ֶּ ת  ם אַּ   ?ָלָמה ִלי "ג ַּ
 

  :ִאיְצְטִריְך
  :ָסְלָקא ַּדְעָתְך ֲאִמיָנא

  :הֹוִאיל ְוָאַמר ָמר

ם"" ֶּ ת    .ְולֹא ֲאִריִסין –" אַּ

ם" ֶּ ת  ִפין – "אַּ ו ת ְ   .ְולֹא ש 

ם" ֶּ ת  ֹוס –" אַּ ֹוְטרֹופ    .ְולֹא ַאפ 

ם" ֶּ ת  ֵאינֹו ש ֶ  –" אַּ ֹוֵרם ֶאת ש ֶ וֹ ְולֹא ַהת    ".ל 

ם" :ֵאיָמא ֶּ ת  ם ַנִמי –" אַּ   .ְוֹלא ְשלּוֲחכֶּ
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 
ן ָקְרָחה ַע בֶּ   ,ָהִניָחא ְלַרִבי ְיהֹושֻׁ

ָלא ְלַרִבי יֹוָנָתן   ,אֶּ
  ?ְמָנא ָלן, ְּדַמִפיק ֵליּה ְלַהאי ְקָרא ִלְדָרָשא ַאֲחִריָנא

  :ְּדַתְנָיא
י יֹוָנָתן" ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ן יֹוְצִאים  מב, אדף  ו ל ָ ָרֵאל כ  ל ִיש ְ כ ָ ִין ש ֶ ֶפַסח ֶאָחד^ ִמנ ַ   ?ב ְ

ַמר א  נ ֶ ֶ ם" :ש  יִּ ָּׁ ְרב  עַּ ין הָּׁ ֵ ֵאל ב  רָּׁ ש ְ ת יִּ ל ֲעדַּ ל ְקהַּ ֲחטו  אֹותֹו כ ָּׁ   ."ְוׁשָּׁ
ֹוֲחִטים ם ש  ו ל ָ ָהל כ  ל ַהק ָ א ֶאָחד ?ְוִכי כ ָ ֹוֵחט ֶאל ָ   !ַוֲהלֹא ֵאינֹו ש 

ל ִיש ְ  כ ָ אן ש ֶ א ִמכ ָ ֶפַסח ֶאָחדֶאל ָ   ."ָרֵאל יֹוְצִאים ב ְ
  ?ָשִליַח ְבָקָדִשים ְמָנא ֵליּה

 
  .ִמיֵניּה

  
  ,ְוִדיְלָמא

  !ְּדִאית ֵליּה שּוְתפּות ְבַגַּוְייהּו ,ַשאִני ָהָתם
 

ָלא ֵמָהָכא   :אֶּ

ת" יִּ ָּׁ ב  ה לַּ בֹות ש ֶּ ה ְלֵבית אָּׁ יׁש ש ֶּ ם אִּ הֶּ ְקחו  לָּׁ   .)שמות יב( "ְויִּ

 
  ,ְוִדיְלָמא
  !ְּדִאית ֵליּה שּוְתפּות ְבַגַּוְייהּו ,ָהָתם ַנִמי

 
  ?ְתֵרי ְקָרֵאי ָלָמה ִלי ִאם ֵכן

  ,ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלֵהיָכא ְּדַשָייְך
  .ְתֵניהּו ִעְנָין ְלֵהיָכא ְּדָלא ַשָייְך

 
 ,ַהאי ִמיָבֵעי ֵליּה ְלִכְדַרִבי ִיְצָחק

  :ַרִבי ִיְצָחקָאַמר ַּד 

ה "יׁש אִּ " ה ,זֹוכֶּ   !ְוֹלא ַהָקָטן זֹוכֶּ
 

ְכלוֹ "מֵ  ַההּוא י אָּׁ יׁש ְלפִּ   .ָנְפָקא )שמות יב( " אִּ
 

  ,ְוַאַכִתי
ַסח ַעל ַהָיִחיד ת ַהפֶּ   !ִמיָבֵעי ֵליּה ְּדשֹוֲחִטין אֶּ

 
  :ְכַמאן ַּדֲאַמרָסַבר ָלּה 

ַסח ַעל ַהָיִחיד ת ַהפֶּ   .ֵאין שֹוֲחִטין אֶּ
 

ָלא ָהא ְּד    :ַרבָאַמר  ַרב ִגיַּדלָאַמר ְואֶּ
ל ָאָדם ְכמֹותוֹ ' ְשלּוחֹו שֶּ   ?ִמַנִין שֶּ

 פשיטא - לי למה אתם גם אתם
 שליח כוכבים עובד הוי דלא
 .דנפשיה בתרומה ליתיה דהא

 שליח לרבויי - איצטריך
 אתם דכתיב משום לתרומה
 חלקו מלתרום אריסים למעוטי

 יתומים ואפטרופוס ב"בעה של
 שלא שלו שאינו את והתורם
 שליח נמי למעוטי מאאי מדעתו
 .לרבויי גם איצטריך להכי

 דנפקא - יהושע לרבי הניחא
 מושחטו דקדשים שליחות ליה
 .אותו

 בו שאין פ"אע - אחד בפסח
 אכילת דקסבר אחד לכל כזית

 זריקת אלא מעכבא לא פסחים
 .לחודא דם

 דמכל עצמו המקרא מן - מיניה
 שוחטו מהן אחד מקום

 .בשליחותם
 של דהא - שותפות ליה דאית
 שליח אבל הוא הקהל כל

 .לא בעלמא
 אחד - 'וגו איש להם ויקחו
 .המשפחה לכל לוקח
 דאית משום ולעולם - זוכה איש
 ודקאמרת בגוייהו שותפות ליה
 לו הוא ענין ענין אינו אם

 שאין קטן למעוטי לו דאיצטריך
 אחרים בשביל ליקח כח לו

 .במקחו להן זוכה להיותו
 לפי איש - ליה מיבעי ואכתי
 את דשוחטין תכוסו אכלו
 לן אייתר ולא היחיד על הפסח

 .שייך דלא היכא שליחות
 על הפסח את שוחטין אין

 ויליף אמרה יהודה רבי - היחיד
 הפסח את לזבוח תוכל מלא לה

 .ביחיד באחד
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נֱֶּאַמר ה" :שֶּ ֶּ ט  ַּ מ  ד מִּ חָּׁ יא אֶּ ש ִּ ד נָּׁ חָּׁ יא אֶּ ש ִּ   '."ְונָּׁ
  !ֵתיפּוק ֵליּה ְשִליחּות ֵמָהָכא

 
  ?!ְוִתיְסְבָרא ְּדָהא ְשִליחּות הּוא
  !ִניְנהּוְוָהא ְקַטִנים ָלאו ְבֵני ְשִליחּות 

 
ָלא   ,אֶּ

  :ִכי ָהא ְּדָרָבא ַבר ַרב הּוָנא
  :ַרבָאַמר  לַרב ִגיְּד ָאַמר  ָרָבא ַבר ַרב הּוָנאְּדָאַמר 

ֹלא ְבָפָניו ָזִכין ְלָאָדם שֶּ   ?ִמַנִין שֶּ

נֱֶּאַמר ד" :שֶּ חָּׁ יא אֶּ ש ִּ ד נָּׁ חָּׁ יא אֶּ ש ִּ  ".ְונָּׁ
 

  ?!ְוִתיְסְבָרא ְזכּות ִהיא
  !י ִאיָכאָהא חֹוָבה ַנִמ 

  ,ְּדִאיָכא ְּדִניָחא ֵליּה ְבַהר ְוָלא ִניָחא ֵליּה ְבִבְקָעה
  !ְוִאיָכא ְּדִניָחא ֵליּה ְבִבְקָעה ְוָלא ִניָחא ֵליּה ְבַהר

 
ָלא ִכְדָרָבא ַבר ַרב הּוָנא   :ְואֶּ

  :ַרבָאַמר  לַרב ִגיּדֵ ָאַמר  ָרָבא ַבר ַרב הּוָנאְּדָאַמר 
ןִמַנִין לִ  ָבאּו ַלְחלֹוק ְבִנְכֵסי ֲאִביהֶּ   ,יתֹוִמים שֶּ

ם ַאפֹוְטרֹופֹוס ָלחּוב ְוִלְזכֹות ֵבית ִּדין ַמֲעִמיִדין ָלהֶּ   ?שֶּ
 
  ?ַאַמאי 'ָלחּוב'
 

ָלא   ,אֶּ
  –' תַעל ְמָנת ִלְזכוֹ ָלחּוב '

ְקחו  " :ַתְלמּוד לֹוַמר ה ת ִּ ֶּ ט  ַּ מ  ד מִּ חָּׁ יא אֶּ ש ִּ ד נָּׁ חָּׁ יא אֶּ ש ִּ  ".ְונָּׁ
 
 

 רש"י
 בנוחלי - קטנים נמי הוו והא

 בתורת להם הזוכים וכי הארץ
 שליחות אין והלא באו שלוחין
 איש ושלחה ושלח דגבי לקטן
 איש יקח כי( כד דברים) כתיב
:( עא דף מ"בב) ילפינן ומינה
 .שליח עושה הקטן דאין
 שליח לאתויי לאו ההוא - אלא
 שלא לאדם לזכין אלא אתא
 בפניו כשלא דקטנים אתא בפניו
 זכות הארץ דנחלת וכיון דמו
 חלוקתם היתה להם היא

 .חלוקה
 זכות לא כלומר - כדרבא אלא
 איכא גרידתא בפניו שלא

 אלא לגדולים מינה למשמע
' אפי דלקטנים נמי לאורויי
 רשאין זכות מחמת הבאה חובה

 הכא כי להן לעשות ד"ב
 פ"ואע באו בנחלה דלזכותם
 חובתם זו שחלוקה שפעמים
 בחלק ליה ניחא דלא דאיכא
 .בהו הדרי לא ה"אפ לו שנפל
 לן פשיטא אי - אמאי לחוב
 עמידלה לנו מה לחובתם שיבא

 .לכך אפוטרופוס
 אנו - לזכות מ"ע לחוב אלא

 בשבילם ולערער לדון נעמידו
 יתחייבו ואם ולהנאתם לזכותם

 .עשו שעשו מה בדין
 וחובה זכות והכא - אחד נשיא
 ליה דניחא דאיכא כדאמרן הוה
 .כדאמרן' כו בהכי( בהו)
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 ב, אמ .181
 

  :ְשמּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ם ָבאּו ַלְחלֹוק ְבִנְכֵסי ֲאִביהֶּ   ,ְיתֹוִמים שֶּ
ם ַאפֹוְטרֹופֹוס ה ,ֵבית ִּדין ַמֲעִמיִדים ָלהֶּ ם ֵחלֶּק ָיפֶּ   ,ּובֹוְרִרים ָלהֶּ

  .ְיכֹוִלים ִלְמחֹות – ְוִאם ִהְגִּדילּו
 
  :ִּדיֵדיּה ָאַמר ַרב ַנְחָמןוְ 

  .ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְמחֹות – ִּדילּוִאם ִהגְ 
ה ִאם ֵכןְּד    ?ַמה ֹכַח ֵבית ִּדין ָיפֶּ
 

ה: 'ּוִמי ִאית ֵליּה ְלַרב ַנְחָמן   '?ִאם ֵכן ַמה ֹכַח ֵבית ִּדין ָיפֶּ
  :ְוָהְתַנן

יֲחתו  " ִ פ  י ָיִנים ש ֶ ו ם ַהד ַ ו תש  ת  ו ת אֹו הֹוִתירו  ש ְ ת  ֵטל – ש ְ   .ִמְכָרן ב ָ
ב ָ  לרַׁ ְמִליאֵּ ן ג ַׁ ֶ ְמעֹון ב   ִמְכָרן ַקי ָים  :אֹוֵמר ן ש ִ
לְוָאַמר ) ְמִליאֵּ ן ג ַׁ ֶ ְמעֹון ב  ן ש ִ ב ָ ין ָיֶפה (רַׁ ית ד ִ ַח ב ֵ ֹ ן ַמה כ  ֵ  ".ִאם כ 

  :ַרב ַנְחָמןָאַמר  ַרב הּוָנא ַבר ִחיְנָנאְוָאַמר 
  !ֲהָלָכה ְכִדְבֵרי ֲחָכִמים

 
 :ָלא ַקְשָיא

  ,עּוָהא ְּדטָ   מב, בדף 
  .ָהא ְּדָלא ָטעּו

 
  "!ְיכֹוִלים ִלְמחֹות"ַמאי  ,ִאי ְּדָלא ָטעּו

 
 . ְיכֹוִלים ִלְמחֹות ְברּוחֹות

 
 
 
 

 רש"י
 אחד לכל - יפה חלק לו ובוררין

 .לזה ויפה לזה יפה
 לוה נכסי ששמו - יםהדיינ שום

 שלא או לוה בפני שלא למלוה
 ציית הוה דלא משום מדעתו
 .דינא

 או שתות דפיחת הא - דטעו הא
 .הותיר

 חלק לו שנפל מי - ברוחות
 בצפון חלק לי נוח אומר בדרום
 לה סמוכה שדה שם לו שהיתה
 .מאמו לו שנפלה
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 מב, ב .181
 

  :ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ָחְלקּו ֲהֵרי ֵהן ִכְלקּוחֹות   ;ָהַאִחין שֶּ

  ,ִנְקנֶּה ִמָקח – ָפחֹות ִמְשתּות
ר ַעל ְשתּות   ,ָבֵטל ִמָקח – יֶּתֶּ

  .ּוַמֲחִזיר אֹוָנָאה ,ָקָנה – ְשתּות
 

  :ָרָבאֲאַמר 
  ",ָפחֹות ִמְשתּות ִנְקנֶּה ִמָקח" :ָהא ַּדֲאָמָרן

ָלא  .ְּדָלא ַשְּוֵיּה ָשִליחַ  ָלא ֲאָמָרן אֶּ
  .ְלִתקּוֵני ַשַּדְרִתיְך ְוָלא ְלִעּוּוֵתי :ֲאַמר ,ֲאָבל ַשְּוֵיּה ָשִליחַ 

 
ר ִמְשתּות ָבֵטל ִמָקח" :ָרןְוָהא ַּדֲאמָ    ",יֶּתֶּ

ָלא   .ִניְפִליַגן ְבשּוָמא ְּדֵבי ִּדיָנא :ְּדָלא ֲאַמר ָלא ֲאָמָרן אֶּ
  .ִמְכָרן ַקָיים – ִנְפלֹוג ְבשּוָמא ְּדֵבי ִּדיָנא :ֲאָבל ֲאַמר

  :ִּדְתַנן
ו ת אֹו הוֹ " ת  יֲחתו  ש ְ ִ פ  י ָיִנים ש ֶ ו ם ַהד ַ ו  ש  ת  ֵטל – תִתירו  ש ְ   .ִמְכָרן ב ָ

ל ְמִליאֵּ ן ג ַׁ ֶ ְמעֹון ב  ן ש ִ ב ָ   ."ִמְכָרן ַקי ָים :אֹוֵמר רַׁ
 

  ",ְשתּות ָקָנה ּוַמֲחִזיר אֹוָנָאה" :ְוָהא ַּדֲאָמָרן
ָלא ִבְמַטְלְטֵלי   .ָלא ֲאָמָרן אֶּ

  .ֵאין אֹוָנָאה ְלַקְרָקעֹות – ֲאָבל ִבְמַקְרְקֵעי
 

  ,ּוִבְמַקְרְקֵעי
ָלא ְּדָפלּוג ְבִעילּוָיאָלא ֲאמָ    ,ָרן אֶּ

  .ָלא –ֲאָבל ָפלּוג ְבִמְשָחָתא 
 

  ,ִכְדַרָבה
  :ַרָבהְּדָאַמר 

ְבִמָּדה וְ  ְבִמְנָיןָכל ָּדָבר שֶּ ְבִמְשָקל ְושֶּ  , שֶּ
 .ַנִמי חֹוֵזר – ילּו ָפחֹות ִמְכֵּדי אֹוָנָאהֲאפִ 
 

  :ְוָהא ִּדְתַנן
ֹוֵלַח ֶאת ַהב ְ " ֹוֶטה ְוָקָטן ַהש   ַיד ֵחֵרש  ש    –ֵעיָרה ב ְ

יֵני ָאָדם טו ר ִמד ִ ָ ַמִים ,פ  ִדיֵני ש ָ   .ְוַחי ָיב ב ְ
יֵקחַ  ִ ַיד פ  ח ב ְ יל ַ יֵקַח ַחי ָיב – ש ִ ִ   ."פ 

  ?ְוַאַמאי
ל ָאָדם ְכמֹותוֹ  :ֵניָמא   ?ְשלּוחֹו שֶּ

 
  ,ַשאִני ָהָתם

  .ְּדֵאין ָשִליַח ִלְדַבר ֲעֵביָרה
  ?!ִּדְבֵרי ִמי שֹוְמִעים ,ִּדְבֵרי ָהַרב ְוִדְבֵרי ַתְלִמיד :ְמִריַנןְּדָא
 

  :ְוָהְּדַתְנָיא
לִ " ִליחו תוֹ ש ָ ה ש ְ לֹא ָעש ָ ִליַח ָמַעל – יַח ש ֶ   .ש ָ

ִליחו תוֹ  ה ש ְ ִית ָמַעל – ָעש ָ ַעל ַהב ַ   ."ב ַ
   – ָמַעליָהא ִמ  ַבַעל ַהַבִית ,ְּדַבַעל ַהַבִית ָעָׂשה ְשִליחּותוֹ ִכי 

  ?ַאַמאי
  !ֵאין ָשִליַח ִלְדַבר ֲעֵביָרה :ֵניָמא

 
  :ִמְתרּוָמה "ֵחְטא ֵחְטא"ְּדַיְלָפא  ,ַשאִני ְמִעיָלה

  .ַאף ְמִעיָלה ַמְשֵוי ָשִליחַ  ,ַמה ְתרּוָמה ַמְשֵוי ָשִליחַ 
 

  !ְוֵניַלף ִמיַנּה

 רש"י
 דינן כך - 'כו כלקוחות הן הרי
 הזהב בפרק קצוב לקוחות של
 :(.מט דף מ"ב)

 שתות על יתר דאמרן והא ג"ה
 דלא אלא אמרן לא מקח בטל
 - דינא דבי בשומא נפלוג אמר
 בטלה שתות על יתר דאמר הא

 אלא אמרן לא לגמרי חלוקה
 להיות מתחילה התנו שלא
 ד"ב שהן בשלשה הנכסים שומת
 להיות עליהם קבלו אבל

' אפי הדיינין שום כדין חלוקתם
 קיים מכרן שתות על יותר
 מכרן דאמר ג"כרשב ל"דקי
 פרק כתובות במסכת קיים

 ולא:( צט' ד) ניזונית אלמנה
 נחמן רב דאמר הא לרבא ל"ס

 .חכמים כדברי הלכה לעיל
 להחזיר צריך שתות דאמרן והא

 במטלטלי אלא אמרו לא אונאה
 קנה או בהן כתיבה דאונאה -

 הנקנה דבר תונו אל עמיתך מיד
 .ליד מיד

 בחבל חלקום שלא - בעילויא
 אלא וביפה ברעה אחד כל ליטול
 ברעה זה ונטל בדמים העלום
 .דמים כפי ביפה וזה דמים כפי

 אונאות כשאר זה שאין - חוזר
:( מט דף מ"ב) בהזהב ל"דקי
 דהתם אינש מחיל משתות פחות
 לצמצם יכול אדם כל אין

 טעות במדה טועה אבל הדמים
 .עביד לא דהכי ואדעתא הוא

 - כמותו אדם של ושלוח נימא
 .השליח ולא שולחו יתחייב

 לדבר שליח חשוב - שליח אין
 אלא שולחו שיתחייב עבירה
 .מאיליו כעושה הוא הרי

 גבי - שליחותו עשה שלא שליח
 מעות אצלו שהיו קאי הקדש
 של שהן כסבור וטעה הקדש
 בהן ליקח לשליח ומסרו חולין
 שליח טלית בהן וקנה חלוק
 זה ברשבד השולחו ולא מעל
 .שלוחו אינו
 בעל שליחותו עשה אם אבל

 קרבן ומביא - מעל הבית
 .מעילה

 לרוב - מתרומה חטא חטא
 מתרומה למודה היא דברים
 כתיב:( יח דף) מעילה במסכת
' ה מקדשי בשגגה וחטאה הכא
 בשוגג באוכלה בתרומה וכתיב
 .חטא עליו ישאו ולא

 .להרמתה - שליח משוי
 העביר דבר לכל - מינה ונילף
 .שליח דיש
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ָחד ָידִמשּום ְּדָהֵוי ְמִעיָלה ּוְשִליחּות    ,ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכאֶּ

ָחד ֵאין ְמַלְמִדין  .ְוָכל ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכאֶּ
 

  ,ָהא ַּדֲאָמָרן – ְמִעיָלה
  ?ַמאי ִהיא – ְשִליחּות ָיד

 
  :ְּדַתְנָיא

ע"" ׁשַּ ֶּ ר פ  בַּ ל ד ְ ל כ ָּׁ   ;)שמות כד( "עַּ

אי מ ַׁ ית ש ַׁ הְלַחי ֵיב ַעל ַהמ ַ  :אֹוְמִרים ב ֵּ ַמֲעש ֶ ָבה כ ְ   .ְחש ָ
לו   ית ִהל ֵּ ֹו ָיד  :אֹוְמִרים בֵּ ַלח ב  ש ְ י ִ ֶ   ,ֵאינֹו ַחי ָיב ַעד ש 

ַמר א  נ ֶ ֶ דוֹ " :ש  ח יָּׁ לַּ ם לֹא ׁשָּׁ   .ְוגֹו' "אִּ

ל אי  ְלֵבית ִהל ֵ ַ מ  ית ש ַ   :ָאְמרו  ב ֵ

ַמר ע" :ַוֲהלֹא ֶנא  ׁשַּ ֶּ ר פ  בַּ ל ד ְ ל כ ָּׁ   "!עַּ
לָאְמרו  ָלֶהם  ית ֵבית ִהל ֵ אי ְלב ֵ ַ מ    :ש ַ

ַמר ת ֵרֵעהו  " :ַוֲהלֹא ֶנא  אכֶּ ְמלֶּ דֹו ב ִּ ח יָּׁ לַּ ם לֹא ׁשָּׁ    !)שמות כד( "אִּ

איָאְמרו   ַ מ  ית ש ַ ל ב ֵ   :ְלֵבית ִהל ֵ

ן ֵ ע" ,ִאם כ  ׁשַּ ֶּ ר פ  בַּ ל ד ְ ל כ ָּׁ ה ִלי "עַּ ָ   ?ָלמ 

א הו א י ָכֹול ֵאין ִלי ֶאל ָ ֶ ִין ,ש  לו חֹו ִמנ ַ ֹו ְוִלש ְ   ?ָאַמר ְלַעְבד 

ְלמו   ַ ע" ד לֹוַמרת  ׁשַּ ֶּ ר פ  בַּ ל ד ְ ל כ ָּׁ   .""עַּ
 

  ,ֵבית ִהֵלל ָהִניָחא לְ 
ָלא לְ  ה ,ֵבית ַשַמאיאֶּ  ,ְּדמֹוְקֵמי ֵליּה ְלַהאי ְקָרא ְבַמְחָשָבה ְכַמֲעׂשֶּ

  !ֵניַלף ִמיֵניּה  מג, אדף 
 

ָחדִמשּום ַּדֲהָוה ְמִעיָלה ְטִביָחה ּוְמִכיָרה ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים כְ    ,אֶּ
ָחד   .ֵאין ְמַלְמִדין ְוָכל ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכאֶּ

 
  .ָהא ַּדֲאָמָרן – ְמִעיָלה

  ?ַמאי ִהיא – ְטִביָחה ּוְמִכיָרה
 

רוֹ " :ֲאַמר ְקָרא חֹו אֹו ְמכָּׁ    – "ו ְטבָּׁ
  .ַאף ְטִביָחה ַעל ְיֵדי ַאֵחר ,ַאֵחר ַעל ְיֵדיַמה ְמִכיָרה 

 
  :ָתָנא ָמֵעאלַרִבי ִיְש ְּדֵבי 

ִליחַ  – "אוֹ "" ָ ֹות ֶאת ַהש     ".ְלַרב 
 

  :ָתָנא ִחְזִקָיה ְּדֵבי

ת"" חַּ ַּ ִליחַ  – "ת  ָ ֹות ֶאת ַהש     ".ְלַרב 
 

ָחד ֵאין ְמַלְמִדין :ְלַמאן ַּדֲאַמרָהִניָחא    ,ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכאֶּ
ָלא    ?א ְלֵמיַמרַמאי ִאיכָ  – ְמַלְמִדין :ְלַמאן ַּדֲאַמראֶּ

 
  ,ַגֵלי ַרְחָמָנא ִבְשחּוֵטי חּוץ

ךְ " פַּ ם ׁשָּׁ הו א ד ָּׁ יׁש הַּ אִּ ב לָּׁ ׁשֵ ם ֵיחָּׁ    .)ויקרא טז( "ד ָּׁ

  .ְוֹלא ְשלּוחוֹ  – "הו א"
 

  ,ַאְשְכָחן ַגֵבי ְשחּוֵטי חּוץ
  ?ְבָכל ַהתֹוָרה ְמָנָלן

 
  .ְּדָיִליף ִמְשחּוֵטי חּוץ

 רש"י
 .בפקדון - יד שליחות

 לא אם בתר - פשע דבר כל על
 .כתיב ידו שלח

 על או - המחשבה על לחייב
 חשב או אמר שאם הדיבור
 הוא הרי בפקדון יד לשלוח
 ואילך שעה מאותה ברשותו
 בו שיעלו אונסין בכל להתחייב
 היה שלא חנם שומר הוי אפילו
 .בפשיעה אלא עכשיו עד חייב

 באונסין שנתחייב - לי אין
 ששלח בזמן אלא יד בשליחות

 - מיניה ניליף .עצמו הוא יד בה
 .ממעילה

 מתקיימת אינה - מכירה מה
 מוכר הגנב אחר י"ע אלא

 .לוקח והלוקח
 שליח טבחה אפילו - טביחה אף

 '.וה' ד בתשלומי הגנב נתחייב
 .שליח אפילו לרבות - מכרו או

 דחד - השה תחת השור תחת
 ודרוש הוא יתירה ומינייה
 תחתיו שליח מינה שאם לרבות
 .הגנב חייב לטבוח

 מיניה נילף - למימר איכא מאי
 .עבירה לדבר שליח דיש
 .גרסינן - שלוחו ולא הוא
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  ,ֵטי חּוץַאְּדָיִליף ִמְשחּו
  !ֵניִליף ֵמַהָנְך

 
  :ָהָדר ָכַתב ַרְחָמָנא

הו א" יׁש הַּ אִּ ת הָּׁ ְכרַּ   –)ויקרא טז(  "ְונִּ

  .ְתֵנהּו ִעְנָין ְלָכל ַהתֹוָרה כּוָלּה ,ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלגּופוֹ 
 
ָחד ֵאין ְמַלְמִדים  :ְלַמאן ַּדֲאַמרּו   –ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכאֶּ

הו א"ָהֵני  הו א" "הַּ   ?ַמאי ָּדִריש ְבהּו "הַּ
 
אֹוֲחִזים ְבַסִכין ְושֹוֲחִטים ַחד   ,ִלְמעּוֵטי ְשַנִים שֶּ
 : ְוַחד

  ,ְוֹלא ָאנּוס – "הו א"

 , ְוֹלא שֹוֵגג –" הו א"

ה –" הו א"   .ְוֹלא מּוְטעֶּ
 

  ?ְוִאיָדְך
 

הו א" "הו א"מֵ   ."הַּ
 

  ?ְוִאיָדְך
 

הו א" "הו א"   .ִרישָלא ָּד   "הַּ
 

  :ְוָהא ְּדָתֵני
לו חוֹ " ֶפש   :ָהאֹוֵמר ִלש ְ   – ֵצא ֲהרֹוג ֶאת ַהנ ֶ

טו ר ,הו א ַחי ָיב ָ ֹוְלָחיו פ    .ְוש 
אי מ ַׁ ִביא ש ַׁ י ַהנ ָ ו ם ַחג ַ ֵקן אֹוֵמר ִמש   ֹוְלָחיו ַחי ָיב :ַהז ָ   .ש 

ַמר א  נ ֶ ֶ ֹון" :ש  מ  ֵני עַּ ב ב ְ רֶּ חֶּ ָּׁ ב ְ ְגת  רַּ   ."ב(י 'ב )שמואל "אֹותֹו הָּׁ
  ?ַמאי ַטְעֵמיּה ְּדַשַמאי ַהָזֵקן

 
ָחד ְמַלְמִדין :ָקָסַבר   ,ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכאֶּ

הו א" "הו א"וְ    .ָלא ָּדִריש "הַּ
 

  :ְוִאיָבִעית ֵאיָמא
  .ְלעֹוָלם ָּדִריש

  .ַחָייב ְבִדיֵני ָשַמִים ?"ַחי ָיב"ּוַמאי 
 

  :ָסַבר ַתָנא ַקָמאִמְכָלל ְּד 
  ?!ֲאִפילּו ִמִּדיֵני ָשַמִים ַנִמי ָפטּור

 
ָלא   ,אֶּ

  .ִאיָכא ֵביַנְייהּו ְוִדיָנא זּוָטא ִּדיָנא ַרָבה
 

  :ְוִאיָבִעית ֵאיָמא
  ,ַשאִני ָהָתם

ֹון" :ְּדָגֵלי ַרְחָמָנא מ  ֵני עַּ ב ב ְ רֶּ חֶּ ָּׁ ב ְ ְגת  רַּ   ."אֹותֹו הָּׁ
 

  ?ְוִאיָדְך
 

 רש"י
 לן ולית - מלמדין אין ד"ולמ

 דיש וטביחה ממעילה למילף
 אין ומסברא עבירה לדבר שליח
 לו דיש למימר לן דאית שליח
 ההוא והני הרב דברי לשמוע
 .בהו דריש מאי ההוא

 - 'וכו אוחזין שנים למעוטי
 .חוץ דשחוטי מחטאת שפטורין

 משמע דההוא - אנוס ולא ההוא
 .דעתו וביישוב בהוייתו שיהא
 הבאים כתובים שני קסבר
 ממעילה ויליף - מלמדים כאחד

 עבירה לדבר שליח דיש וטביחה
 חד להו דריש ההוא והני

 וחד אוחזים שנים למעוטי
 דרשה ליה ולית אנוס למעוטי
 .ההוא דהוא
 .בתמיה - 'כו ק"דת מכלל
 איכא זוטא ודינא רבה דינא

 בדינא מיחייב לשמאי - בינייהו
 לא ק"ולת גדול בעונש רבה

 עצמו כהורג האי כולי מיענש
 .כגורם אלא
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רֶּ "ֲהֵרי ְלָך כְ  ֹוןחֶּ מ  ֵני עַּ   – "ב ב ְ
ב ְבֵני ַעמֹון ַמה  רֶּ ֱעָנש ָעָליוחֶּ   ,ֵאין ַאָתה נֶּ

ֱעָנש ָעָליו   .ַאף אּוִרָיה ַהִחִתי ִאי ַאָתה נֶּ
 

  ?ַמאי ַטְעָמא
 

  .מֹוֵרד ְבַמְלכּות ֲהָוה
  :ְּדָקָאַמר ֵליּה

ה חוֹ " דֶּ ָּׁ ש   ֵני הַּ ְ ל פ  י עַּ ְבֵדי ֲאדֹונִּ ל עַּ ב ְוכָּׁ י יֹואָּׁ אדֹונִּ יםוַּ   .יא( 'ב )שמואל "נִּ
 

  :ָרָבאֲאַמר 
  :ָסַבר ַשַמאי ,ִאם ִתְמֵצי לֹוַמר

ָחד ְמַלְמִדין   ,ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכאֶּ

הו א" "הו א"וְ   ,ָלא ָּדִריש "הַּ
ה ְבאֹוֵמר ִלְשלּוחוֹ  ְרָוה :מֹודֶּ ת ָהעֶּ ב  ,ֵצא ְבעֹול אֶּ ת ַהֵחלֶּ ֱאכֹול אֶּ   –וֶּ

הּוא ַחָייב וְ    , שֹוְלָחיו ָפטּורשֶּ
ֹלא ָמִצינּו ְבָכל ַהתֹוָרה כּוָלּה  ה ִמְתַחֵייבשֶּ ֱהנֶּה ְוזֶּ ה נֶּ  .זֶּ

 
 

 רש"י
 שקראו מרד זהו - יואב ואדוני
 .המלך בפני אדון

 דקאמר חייב דהאי - ל"ת אם
 ויליף קאמר אדם בדיני שמאי

 שני וקסבר וטביחה ממעילה
 ה"אפ' כו כאחד הבאים כתובים
 הואיל' כו באומר הוא מודה
 .זה שליח ונהנה
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 מג, א .182
 

  :ִאיְתַמר
  :ָאַמר ַרב

ה ֵעד   .ָשִליַח ַנֲעׂשֶּ
  :ָאְמֵרי ְּדֵבי ַרִבי ִשיָלא

ה ֵעד   .ֵאין ָשִליַח ַנֲעׂשֶּ
 

  ?ְּדֵבי ַרִבי ִשיָלא ַמאי ַטְעָמא
 

   –' ָהֵוי ִלי ֵעד' :ֲאַמר ֵליּהִאיֵליָמא ִמשּום ְּדָלא 
ָלא ֵמַעָתה ם ,ִקיֵּדש ִאָשה ִבְפֵני ְשַנִים ,אֶּ ם ֵעַדיי' :ְוֹלא ָאַמר ָלהֶּ    –' ַאתֶּ

  ?!ְּדָלא ֲהוּו ִקיּדּוֵשי ָהִכי ַנִמי
 

ָלא   ,אֶּ
  :ָאַמר ַרב

ה ֵעד   .ִליְמָנא ְלִמיְלֵתיּהַאלּוֵמי ָקא ְמאַ   – ָשִליַח ַנֲעׂשֶּ
 

  :ָאְמֵרי ְּדֵבי ַרִבי ִשיָלא
ה ֵעד   – ֵאין ָשִליַח ַנֲעׂשֶּ

ל ָאָדם ְכמֹותוֹ  :ֵכיָון ַּדֲאַמר ָמר   .ֲהָוה ֵליּה ְכגּוֵפיּה – ְשלּוחֹו שֶּ
 

  :ֵמיִתיֵבי
ה" לֹש ָ ה' :ָאַמר ִלש ְ ָ ו  ִלי ָהִאש   ש     –' ְצאו  ְוַקד ְ

ִליַח  ַנִים ֵעִדיםֶאָחד ש ָ  ,ו ש ְ
ְבֵרי  איד ִ מ ַׁ ית ש ַׁ    .ב ֵּ

לו   ית ִהל ֵּ   :אֹוְמִרים בֵּ
לו ִחין ֵהן ם ש ְ ו ל ָ ה ֵעד ,כ  ִליַח ַנֲעש ֶ   ."ְוֵאין ש ָ

ָלא בִ    ,ְשֹלָשהַעד ָכאן ָלא ְפִליֵגי אֶּ
 !ֲאָבל ִבְשַנִים ִּדְבֵרי ַהֹכל ָלא

  
  ,הּוא ַּדֲאַמר ִכי ַהאי ַתָנא

  :ָיאְּדַתנְ 
י ָנָתן" ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

אי אֹוְמִרים ַ מ  ית ש ַ ִליַח ְוֵעד ֶאָחד :ב ֵ   .ש ָ
לו   ית ִהל ֵּ ֵני ֵעִדים :אֹוְמִרים בֵּ ִליַח ו ש ְ   ."ש ָ
 

  ?!ְוַרב ְכֵבית ַשַמאי
 

  .ֵאיפּוְך
 
  :ַמְתֵני ִאיְפָכא ַרב ַאָחא ְבֵריּה ְּדָרָבאוְ 

  :ָאַמר ַרב
ה   .ֵעד ֵאין ָשִליַח ַנֲעׂשֶּ

  :ָאְמֵרי ְּדֵבי ַרִבי ִשיָלא
ה ֵעד   .ָשִליַח ַנֲעׂשֶּ

 
  :ְוִהיְלְכָתא

ה ֵעד   .ָשִליַח ַנֲעׂשֶּ
 

  :ַרב ַנְחָמןָאַמר  ָרָבאָאַמר 
ת ָהִאָשה' :ָאַמר ִלְשַנִים   –' ְצאּו ְוַקְּדשּו ִלי אֶּ
  ,ֵהן ֵהן ְשלּוָחיו
  .ֵהן ֵהן ֵעָדיו

 ,ְוֵכן ְבֵגירּוִשין

 רש"י
 לקידושין בין - עד נעשה שליח
 חובו לבעל ממון ששלח בין

 להיות עד עם שליח מצטרף
 שלוחים שניהם אם או שנים
 .בדבר מעידים שניהם ביחד היו

 ראו הרי - קידושי הוו דלא נ"ה
( כט דף) בסנהדרין אמרינן וכי

 מ"ה עדיי אתם שיאמר צריך
 שאדם שפעמים הודאה בעדי
 הדין ואומר מנה לתובעו מודה
 להשתיקו שרוצה מפני עמך
 פ"ואע זמן לאחר עד מעליו
 אין לפיכך כלום לו חייב שאינו
 הודה בפני להעיד יכול השומע

 אבל עדי אתם שיאמר עד
 .לא בעלמא
 דעדות - למילתא אלמוה אלומי
 .השליח י"ע הדבר כשעשה

 .רב - דאמר הוא
 להעיד יכולין - אחד ועד שליח
 .הדבר על

 .ש"לב ה"דב - איפוך
 לפלוגתא - איפכא מתני

 .דאמוראי
 - עד נעשה שליח והלכתא

 '.גרסי
 .עד נעשה דשליח - עדיו הן הן
 גט שלח אם - בגרושין וכן

 .שנים י"ע לאשתו
 שלח אם - ממונות בדיני וכן
 .שנים י"ע למלוה חוב
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  .ְוֵכן ְבִדיֵני ָממֹונֹות  מג, בדף 
 

  :ּוְצִריָכא
  ,ִמשּום ִּדְלֵמיְסָרּה ָקָאֵתי – י ַאְשְמִעיָנן ְבִקיּדּוִשיןְּדִא 

ָמא ֵעיָניו ָנַתן ָבּה, ֲאָבל ֵגירּוִשין   .ֵניחּוש שֶּ
  ,א ַחְזָיאִמשּום ְּדִאיְתָתא ְלֵבי ְתֵרי לָ  – ִאי ַאְשְמִעיָנן ֵגירּוִשיןוְ 

  .ֵאיָמא ָהֵני ִמיְפַלג ַפְלֵגי, ֲאָבל ָממֹוָנא
  .ְצִריֵכי

 
  ?ַמאי ָקָסַבר

 
ה ֲחֵבירֹו ְבֵעִדים ָצִריְך ְלפֹוְרעֹו ְבֵעִדים :ִאי ָקָסַבר    – ַהַמְלוֶּ

  !ָהֵני נֹוְגִעים ְבֵעדּות ִניְנהּו
  '!ְרעּוִניפִ ' :ֲאַמר ְלהּו ',ָלא ְפַרְעֵניּה' :ְּדִאי ָאְמֵרי

ָלא ְלעֹוָלם ָקָסַבר ת ֲחֵבירֹו ְבֵעִדים  :אֶּ ה אֶּ   ,ְלפֹוְרעֹו ְבֵעִדים ֵאין ָצִריְךַהַמְלוֶּ
ה' :ּוִמגֹו ְּדַיְכֵלי ְלֵמיַמר הפְ ' :ְיכֹוִלין ְלֵמיַמר ',ַאְהְּדִריְנהּו ַלֹלוֶּ   '.ַרְעֵניּה ַלַמְלוֶּ

 
  ;יֵסתְוַהְשָתא ְּדַתקּון ַרָבָנן ְשבּוַעת הֶּ 

  ,ִמְשַתְבֵעי ָהֵני ֵעִדים ְּדָיֵהיְבָנא ֵליּה
ה ְּדָלא ָשִקיל ֵליּה   ,ּוִמְשַתַבע ַמְלוֶּ

ה ה ַלַמְלוֶּ  .ּוָפַרע ֵליּה ֹלוֶּ
 
 
 

 רש"י
 מה הלכך - קאתי דלמיסרה

 כל ועל עליהם לאוסרה להם
 .בשקר העולם

 - חזיא לא תרי לבי דאיתתא
 .משקרי לא נינהו דתרי וכיון
 וכן דאמר נ"ר - קסבר מאי
 .ממונות בדיני

 חבירו את המלוה קסבר אי
 - בעדים לפורעו צריך בעדים
 היכי פרעתי לומר נאמן ואין

 למלוה נתננום לומר מהימני
 .הן בעדותם נוגעים הרי
 יאמרו לא שאם - לא דאי

 אמר המלוה שקבלם אנו מעידין
 שמסרתי מה פרעוני לוה להן
 להם שמסרו דפעמים לכם

 .בעדים
 ואין למשלח - ללוה אהדרינהו

 אין שהרי שבועה' אפי עליהם
 .כאן במקצת הודאה

 יהבינא יהיב נמי - למימר יכלי
 ובתורת קיימין ודבריהן למלוה
 .בעדותן נוגעין שאינם עדות

 שבועת רבנן דתקון והשתא
 מודה שאינו מי שאפילו - היסת

 שבועה עליו הטילו במקצת
 המלוה לן סבירא' אפי מהשתא

 צריך אין בעדים חבירו את
 נוגעין ה"אפ בעדים לפורעו
 אהדרינהו אמרי דאי בעדותן
 הן יכךלפ אשתבועי בעי ניהלך
 כדי מידם מלוה שקבל מעידין
 הוא ונוח השבועה מן שיפטרו
 למלוה הממון להפסיד להם

 דחשידי ג"דאע בשקר מלהשבע
 אשבועתא חשידי לא אממונא
 הן הן אמרינן לא בממון הילכך
 הרי הוו לא דעדים וכיון עדיו
 בשבועות הקצוב כדין הזה הדין

 פנקסו על חנוני גבי:( מד דף)
 להו דיהבו אינהו משתבעי
 דהוא השולח מן ונפטרין למלוה
 להן שמסר בשבועה האמינן
 שאין אומר מלוה אבל מעותיו
 ומשתבע בשבועה לו נאמנין
 לוה ופרע מידייהו שקיל דלא

 .למלוה
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 מג, ב .183
 
וֹ " ת  ש  ֶאת ב ִ ִהיא ַנֲעָרה] ָהִאיש  ְמַקד ֵ ש ֶ לו חוֹ  כ ְ ֹו ו ִבש ְ  [".ב 
 

  :ְתַנן ָהָתם
אֹוָר " ה   ,ָסהַנֲעָרה ַהמ ְ ָ יט  ִלין ֶאת ג ִ   .ִהיא ְוָאִביָה ְמַקב ְ

י ְיהו ָדהָאַמר  ב ִ ֶאָחד :רַׁ י ָיַדִים זֹוכֹות כ ְ ֵ ת    !ֵאין ש ְ
ה   ָ יט  ל ֶאת ג ִ א ָאִביָה ְמַקב ֵ   ,ֶאל ָ

ֵרש   ה  ֵאין ְיכֹוָלה ְלִהְתג ָ ָ יט  מֹור ֶאת ג ִ ֵאין ְיכֹוָלה ִלש ְ ֶ   ."ְוָכל ש 
 

  :ֵריש ָלִקישָאַמר 
ת ְלֵגירּוִשיןכְ    ,ַמֲחלֹוקֶּ

ת ְלִקיּדּוִשין   .ָכְך ַמֲחלֹוקֶּ
 
  :ָאַמר ַרִבי יוָֹחָנןוְ 

ת ְלֵגירּוִשין   ,ַמֲחלֹוקֶּ
  .ִּדְבֵרי ַהֹכל ָאִביָה ְוֹלא ִהיא – ֲאָבל ְלִקיּדּוִשין

 
  :ַרִבי יוֵֹסי ְבַרִבי ֲחִניָנאְוָאַמר 

  ?יָבא ְּדַרָבָנןיֹוָחָנן ַאלִ  ַרִביַמאי ַטְעֵמיּה ְּד 
 

ת ַעְצָמּה ִלְרשּות ָאִביהָ ְּדַמְכנֶּ  ,ֵגירּוִשין   .ֵבין ִהיא ּוֵבין ָאִביהָ  – סֶּ
  .ָאִביָה ְוֹלא ִהיא – ַעת ַעְצָמּה ֵמְרשּות ָאִביהָ ְּדַמְפַק  ,ִקיּדּוִשין

  
  ,ַוֲהֵרי ַמֲאָמר

  ,ְּדַמְפַקַעת ַעְצָמּה ֵמְרשּות ָאִביהָ 
 :ּוְתַנן

ה ִמן ָהֵאירו ִסין"  מד, אף ד ַעת ָאִביהָ  – ְקַטנ ָ א ִמד ַ ה  ַמֲאָמר ֶאל ָ ים ב ָ   .ֵאין עֹוש ִ
ֲעָרה ַעת ָאִביהָ  – ְוַהנ ַ ין ִמד ַ ֵ ַעת ַעְצָמה  ב  ין ִמד ַ ֵ ין) "ב  ו ש ִ ִקיד  ן ב ְ ֵ ֵאין כ  ֶ   (!ַמה ש  

 
ָלא   ,אֶּ

  :ָהִכי ִאיְתַמר ,ִאי ִאיְתַמר
  :ְבַרִבי ֲחִניָנאַרִבי יוֵֹסי ָאַמר 

  ? יֹוָחָנן ַאִליָבא ְּדַרָבָנן ַרִביַמאי ַטְעֵמיּה ְּד 
  ,ָאִביָה ְוֹלא ִהיא – ְּדִמַּדְעָתּה ,ִקיּדּוִשין
  .ֵבין ִהיא ֵבין ָאִביהָ  – ִּדְבַעל ָכְרָחּה ,ֵגירּוִשין

 
  ,ְּדִמַּדְעָתּה ,ֲהֵרי ַמֲאָמר

  !ין ָאִביהָ ֵבין ִהיא ּובֵ  :ְוָקָתֵני
 

  .ְוַרִבי ִהיא ,ָהָתם ְבַמֲאָמר ִּדְבַעל ָכְרָחּה
  :ְּדַתְנָיא

ה  " ָ ְעת  לֹא ִמד ַ ֹו ש ֶ יִבְמת  ה ַמֲאָמר ב ִ   – ָהעֹוש ֶ
י ב ִ   .ָקָנה :אֹוֵמר רַׁ

  ."לֹא ָקָנה :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים
 

  ?ַמאי ַטְעֵמיּה ְּדַרִבי
 

  ;ָגַמר ִמִביָאה ִּדיָבָמה
   .ְבַעל ָכְרחוֹ ַאף ָהָכא ַנִמי  ,ִביָאה ִּדיָבָמה ְבַעל ָכְרָחּהַמה 
 

  :ְוַרָבָנן ָסְבֵרי
  ;ָיְלִפיַנן ִמִקיּדּוִשין

  .ְּדִמַּדְעָתּה ָהִכי ַנִמיַאף  ,ַמה ִקיּדּוִשין ְּדִמַּדְעָתּה

 רש"י
 לקטנה ה"ה - המאורסה נערה
 להודיעך בנערה דפליגי והאי
 .יהודה' דר כחו
 אביה או היא או - ואביה היא
 יד לה ויש היא להגדו שהרי היא

 ונתן( כד דברים) תורה ואמרה
 לו זיכתה שהתורה ואביה בידה
 יציאה ואיתקש קידושיה לקבל
 קטנה אבל נערה ודוקא להוייה
 מן ודוקא היא ולא אביה

 הנישואין מן אבל האירוסין
 אין דמשנשאת אביה ולא היא

 .בה רשות לאביה
 - כאחד זוכות ידים שתי אין
 .אחד בגוף
 את לשמור יכולה שאינה וכל

 - להתגרש יכולה אינה גיטה
 שוטה דהא אביה ידי על אפילו
 מביתו ושלחה יצחק ר"וא היא
 שמשלחה מי/( כד דברים/ שם)

 שמשלחה זו יצתה חוזרת ואינה
 חרש' פ יבמות במסכת וחוזרת
 :(.קיג דף) שנשא

 - בקידושין מחלוקת כך
 לקידושין נשמע מגירושין
 עצמה קדשה אם דלרבנן
 אינה יהודה' ולר דשתמקו

 .מקודשת
 - דרבנן אליבא יוחנן' דר ט"מ

 .לגירושין קידושין בין ליה דשני
 - עצמה דמכנסת גירושין
 אביה לרשות גיטה בקבלת
 ליה ניחא נמי דאביה אמרינן
 .גיטא והוי היא שתקבל

 ביבמתו יבם קידושי - מאמר
 .מאמר קרויה
 מן יבם שומרת שהיא - קטנה

 אביה רשות דעדיין האירוסין
 .השיאה שלא זמן כל עליה

 - 'וכו אביה מדעת בין והנערה
 עצמה דמפקעת היכא אלמא
 רבנן נמי קיימי אב מרשות

 .במילתייהו
 דעת דבעינן - דמדעתה קידושין
 .המקנה

 שהתורה - היא ולא אביה
 שישנה גירושין אבל לו זיכתה
 אביה בין היא בין כרחה בעל
 ליה מקבל כי לדעתו לנו דמה
 .הוא כרחיה על נמי הואי

 תופס מאמר דאמר - היא ורבי
 לה זרק אם כרחה בעל ביבמה
 מקודשת את הרי לה ואמר כסף
 .לי

 מאמר כשאר - קנה אמר רבי
 אם זה למאמר גט צריכה להיות
 .לה לחלוץ בא

 מאמר כשאר - קנה אמר רבי
 אם זה למאמר גט צריכה להיות
 .לה לחלוץ בא

 בעל לה קניא דיבמה - ביאה
 ק"בפ מויבמה לן דנפקא רחהכ

 :(.ח דף) דיבמות
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  ?ְבַמאי ָקִמיַפְלֵגי

 
  ,ָמה ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלףִמיֵלי ִּדיָבָמה ִמְיבָ  :ַרִבי ָסַבר

  .ִקיּדּוִשין ִמִקיּדּוִשין ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלף :ְוַרָבָנן ָסְבֵרי
 

  ,ִמְסַתְבָרא ָהִכי ַנִמי
  ,ִכְדָקא ְמַתֵרץ ַרִבי יֹוָחָנן

ין" :ִמְּדָקָתֵני ֵסיָפא ו ש ִ ִקיד  ן ב ְ ֵ ֵאין כ  ֶ   ".ַמה ש  
 

ָלא יֱהֵוי ְתיּו ,אֶּ   !ֵריש ָלִקישְבָתא ְּד ֵניָמא תֶּ
 

  :ֵריש ָלִקישֲאַמר ָלְך 
  ,ַרִבי ְיהּוָדה ִהיא ?ָהא ַמִני
  .ֵאין ְשֵתי ָיַדִים זֹוכֹות ְכַאַחת :ַּדֲאַמר

 
  ,ִאי ַרִבי ְיהּוָדה

ין" ו ש ִ ִקיד  ן ב ְ ֵ ֵאין כ  ֶ   ?!"ַמה ש  
ֵאין ֵכן ְבֵגירּוִשין"   !ִמיָבֵעי ֵליּה "ַמה שֶּ
 

  ,ָהִכי ַנִמיֵאין 
 , ַמֲאָמר ְּדָדֵמי ְלִקיּדּוִשיןַאְייֵדי ְּדָתָנא 

ין"ָתָנא ַנִמי  ו ש ִ ִקיד  ן ב ְ ֵ ֵאין כ  ֶ   ."ַמה ש  
 

 , ְוַרִבי ְיהּוָדה
  ?ַמֲאָמר ַמאי ְשָנא

 
ת דֶּ   .הֹוִאיל ּוְזקּוָקה ְועֹומֶּ

 
  ,ַהְשָתא ַּדֲאֵתית ְלָהִכי

   – ִתיְקֵשי ָלְך ֵמִעיָקָראיֹוָחָנן ַנִמי ָלא  ַרִבי
ת ,ַשאִני ַמֲאָמר דֶּ   .הֹוִאיל ּוְזקּוָקה ְועֹומֶּ

 
  :ְתַנן
לו חוֹ " ֹו ו ִבש ְ ִהיא ַנֲעָרה ב  ש ֶ ֹו כ ְ ת  ש  ֶאת ב ִ   ".ָהִאיש  ְמַקד ֵ
לו חוֹ " ֹו ו ִבש ְ   ,יןִא  – "ב 

  !ָלא –ָבּה ּוִבְשלּוָחּה 
  !ֵריש ָלִקישְתיּוְבָתא ְּד 

 
  :ֵריש ָלִקישַמר ָלְך אֲ 

  .ָהא ַנִמי ַרִבי ְיהּוָדה ִהיא
 

  ?ּוִמי ָמִצית מֹוְקָמת ָלּה ְכַרִבי ְיהּוָדה
  :ְוָהָקָתֵני ֵסיָפא

ה" ָ   :ָהאֹוֵמר ְלִאש  
ְתָמָרה זו  ' י ִלי ב ִ ש ִ   ',ִהְתַקד ְ
זו  ' י ִלי ב ְ ש ִ   '"ִהְתַקד ְ

ש ִ "ַמאן ַתָנא  :ְוַאְמִריָנן יִהְתַקד ְ ש ִ   ?"י ִהְתַקד ְ
  :ְּדָאַמר ,ִהיא ַרִבי ִשְמעֹון  :ַרָבהְוָאַמר 

ָחד ָחד ְואֶּ ֹיאַמר ְשבּוָעה ְלָכל אֶּ   !ַעד שֶּ
 

  ,ְיהּוָדה ַרִביכּוָלּה  :ְוִכי ֵתיָמא
   – ַרִבי ִשְמעֹוןּוִבְפָרֵטי ָסַבר ָלּה כְ 

  ?!ּוִמי ָסַבר ָלּה
  :ְוָהַתְנָיא

 רש"י
 דקתני דהא - מסתברא נ"וה
 אביה בין היא בין מאמר גבי

 אבל קאי כרחה על במאמר
 היא ולא אביה קידושין בשאר
 .יוחנן' כר

 והנערה בההיא - סיפא מדקתני
 מדעת בין אביה מדעת בין

 .בקידושין כן שאין מה עצמה
 ת"וא - היא יהודה' ר ההיא

 מאמר ש"ומ מודה ט"מ במאמר
 כרחה על שניהם הרי מגירושין
 שכן ומשני לה פריך לקמיה
 .ועומדת זקוקה

 מיבעי בגירושין כן שאין מה
 דאיתנהו בגירושין ואפילו - ליה
 נמי יהודה' ר פליג כרחה בעל
 זוכות ידים שתי אין ואמר
 .כאחת

 דבגירושין כיון - מאמר ש"מ
 כרחה בעל דאיתנייהו פליג

 .בה דמודה מאמר ש"מו
 לפיכך - ועומדת וזקוקה הואיל
 .דהו בכל בה תופס

 דתלית - להכי דאתית השתא
 ועומדת דזקוקה משום טעמא
 קמא לטעמיה נמי יוחנן לרבי
 למלתייהו יוחנן רבי דיהיב
 עצמה מכנסת דגירושין דרבנן
 מפקעת וקידושין אביה לרשות
 ממאמר ואותיבנא עצמה

 תיקשי לא עצמה דמפקעת
 מאמר שאני נמי לשנויי דאיכא
 .ועומדת וזקוקה הואיל

 נערה אלמא - לא ובשלוחה בה
 עצמה מקדשה לא אב לה שיש
 .היא הכל דברי ד"וקס

 באחת יש אם - 'כו לי התקדשי
 ואם מקודשת פרוטה שוה מהן
 דכיון פ"לש מצטרפין אין לאו

 כל התקדשי חדא בכל דאמר
 באפי קידושין הוו חדא

 .נפשייהו
 התקדשי דבעינן - אתנ מאן

 התקדשי אמר לא ואי התקדשי
 בזו לי התקדשי אלא חדא לכל
 .לפרוטה מצטרפי הוו ובזו

 חמשה גבי - דאמר היא ש"ר
 שיש פקדון לנו תן אותו תובעין
 לך שאין שבועה ואמר בידך
 חייב אינו לך ולא לך לא בידי
 שבועה שיאמר עד אחת אלא
 .ואחד אחד לכל

 דלא - ש"כר לה סבר ובפרטי
 לכל שיאמר עד פרטא חשיב
 .שבועה ואחד אחד

 

 רש"י
 - אחת אלא חייב אינו כלל

 של כללו איזהו מפרש ובשבועות
 .ופרטו מ"ר

 לך ולא בידי לך שאין - שבועה
 .לך ולא לך ולא

 .גזילות אשם - חייב
 ו"וי בלא דוקא - לך לא לך לא
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  :ָללֶזה ַהכ ְ "
א ַאַחתלַ כ ָ  ל ַאַחת ְוַאַחתַר פ ָ  ,ל ֵאינֹו ַחי ָיב ֶאל ָ   ,ט ַחי ָיב ַעל כ ָ

ְבֵרי  ִאירד ִ י מֵּ ב ִ   .רַׁ
י ְיהו ָדה ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

בו ָעה לֹא ְלךָ ' ל ַאַחת ְוַאַחת –' לֹא ְלךָ  ,לֹא ְלךָ  ,ש ְ   .ַחי ָיב ַעל כ ָ
י ֱאִליֶעֶזר ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

בו ָעה ,לֹא ְלךָ  ,לֹא ְלךָ  ,לֹא ְלךָ ' ל ַאַחת ְוַאַחת –' ְולֹא ְלָך ש ְ   .ַחי ָיב ַעל כ ָ
ְמעֹון י ש ִ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

בו ָעה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ,ְלעֹוָלם ֵאינֹו ַחי ָיב י ֹאַמר ש ְ ֶ   !"ַעד ש 
 

ָלא   ,אֶּ
  ,ִשְמעֹון ִהיא ַרִביכּוָלּה 

  .ּוִבְשִליחּות ָסַבר ָלּה ְכַרִבי ְיהּוָדה
 

  .ָלא ָעל ְלֵבי ִמְדָרָשא ַאִסי ַרִבי
  ,ַרִבי ֵזיָראַאְשְכֵחיּה לְ 
  ?ַמאי ָאמּור ָהִאיָדָנא ֵבי ִמְדָרָשא :ֲאַמר ֵליּה
  :ַוֲאַמר ,הּוא ְּדַעֵייל ַרִבי ָאִבין ,ַאף ֲאָנא ָלא ָעֵייל :ֲאַמר ֵליּה

  .יֹוָחָנן ַרִביַחְברּוָתא כּוָלּה כְ 

ה" :יש ָלִקיש ִכי ְכרּוְכָיאְוָצַווח ֵר  ְיתָּׁ ה ְוהָּׁ ְצאָּׁ   !,)דברים כד( "ְויָּׁ
  .ְוֵליָכא ְּדַאְשַגח ֵביּה

  ?ַרִבי ָאִבין ַבר ַסְמָכא הּוא :ֲאַמר ֵליּה
  .ְכִמין ַיָמא ְלִטיְגֵני הּוא ,יןִא  :ֲאַמר ֵליּה

 
  :ַרב ַנְחָמן ַבר ִיְצָחקֲאַמר 
  ,ְוָלא ַרִבי ָאִבין ַבר ָכֲהָנא ,ְבַרִבי ִחָייא ָלא ַרִבי ָאִבין ,ֲאָנא

ָלא ַרִבי ָאִבין ְסָתם   .אֶּ
 

  ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיַנּה
 

 .יֵדיּה ַאִּדיֵדיּהְלִמיְרָמא ִּד 
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 ב-מד, א .184
 

 :ַרב ַנְחָמןמֵ  ָרָבאָבָעא ִמיֵניּה 
ה ָשִליַח ְלַקֵבל  ,ַנֲעָרה  מד, בדף  ַתֲעׂשֶּ   ?ִגיָטּה ִמַיד ַבְעָלּהַמהּו שֶּ

  ?אֹו ַכֲחַצר ָאִביָה ַּדְמָיא ,ְכַיד ָאִביָה ַּדְמָיא
  ,ָמה ָאִביָה ַמְשֵוי ָשִליַח ַאף ִהיא ַנִמי ַמְשֵוי ָשִליחַ  – ְכַיד ָאִביָה ַּדְמָיא

  ?א ִמיָגְרָשהְוַעד ְּדַמְטָיא ִגיָטא ְלָיָדּה לָ  – ַכֲחַצר ָאִביָה ַּדְמָיא ,אֹו ִּדיְלָמא
 

  ?!ָהא ּוִמי ְמַסְפָקא ֵליּה ְלָרָבא
  :ָרָבאְוָהָאַמר 
ה – ּוְנָתנֹו ְבַיד ַעְבָּדּה ָיֵשן ּוְמַשַמְרתוֹ  ,ָכַתב ֵגט   ,ֵגט ֲהֵרי זֶּ
  .ֵאינֹו ֵגט – ֵניעֹור

  ?ֵניעֹור ַאַמאי ֵאינֹו ֵגט
ֹלא לְ  ת שֶּ רֶּ   .ַדְעָתּהְּדָהְוָיא ָלּה ָחֵצר ִמְשַתמֶּ

  – ַכֲחַצר ָאִביָה ַּדְמָיא ָסְלָקא ַּדְעָתְךְוִאי 
  ,ִכי ָמָטא ִגיָטּה ְלָיָדּה ַנִמי ָלא ִתיָגֵרש

ֹלא ְלַדַעת ָאִביהָ  ת שֶּ רֶּ   !ְּדָהְוָיא ָלּה ָחֵצר ַהִמְשַתמֶּ
 

ָלא   ,אֶּ
  .ְלעֹוָלם ְפִשיָטא ֵליּה ְּדִכי ַיד ָאִביָה ַּדְמָיא

  :ֵכי ָקִמיַבְעָיא ֵליּהְוהָ 
  ?אֹו ָלא ,ִמי ַאִליָמא ְכַיד ָאִביָה ְלַשְּוָיה ִאיִהי ָשִליחַ 

 
  :ֲאַמר ֵליּה

  .ֵאין עֹוָׂשה ָשִליחַ 
 

  :ֵאיִתיֵביּה
ָאְמָרה" ה ש ֶ י' :ְקַטנ ָ יט ִ ל ִלי ג ִ   –' ִהְתַקב ֵ

ט ְלָיָדה   יַע ג ֵ י ַג ִ ֶ ט ַעד ש    ".ֵאינֹו ג ֵ
ה – ָהא ַנֲעָרה   !ֵגט ֲהֵרי זֶּ

 
  ?ָהָכא ְבַמאי ַעְסִקיָנן

ֵאין ָלּה ָאב   .ְבשֶּ
 

  :ָהא ִמְּדָקָתֵני ֵסיָפא
י' :ָאַמר ָאִביהָ "ִאם  ט ְלִבת ִ ל ג ֵ   –' ֵצא ְוַקב ֵ

ֹו לֹא ַיֲחזֹור ַעל ַלֲחזֹור ב    –" ִאם ָרָצה ב ַ
  !ִמְכָלל ְּדֵריָשא ִבְדֵיש ָלּה ָאב ַעְסִקיָנן

 
  :ְוָהֵכי ָקָתֵני ,ֵרי ִמיַחְסָראַחסוֹ 

ָאְמָרה" ה ש ֶ י' :ְקַטנ ָ ֵ יט  ל ִלי ג ִ   –' ִהְתַקב ֵ
ט ט ְלָיָדה   ,ֵאינֹו ג ֵ יַע ג ֵ י ַג ִ ֶ   ".ַעד ש 
ה – ָהא ַנֲעָרה   .ֵגט ֲהֵרי זֶּ

ָבִרים ֲאמו ִרים" ה ד ְ ֶ מ    ?ב ַ
ֵאין ָלה  ָאב ש ֶ   .כ ְ

  :ְוָאַמר ָאִביהָ  ,ֲאָבל יֵש  ָלה  ָאב
ה  ' ָ יט  י ג ִ ל ְלִבת ִ ַעל ַלֲחזֹור ,'ֵצא ְוַקב ֵ  ".לֹא ַיֲחזֹור – ְורֹוֶצה ב ַ
 
 
 
 

 רש"י
 מקבלת דאמרי לרבנן - נערה
 אחר שתעשה מהו גיטה את

 בחיי גיטה את לקבל שליח
 .אביה

 רבנן דאמרי הא - 'כו אביה כיד
 מאי מקבלת עצמה דהיא
 לה מדמו אביה ליד להו סבירא

 .לה מדמו אביה לחצר או
 שיהא - לרבא ליה מספקא ומי
 חצר תורת דעת בן אדם על

 .ניעור כשהוא
 - גט זה הרי משמרתו והיא ישן

 המשתמרת חצר לה דהויא
 .ידה על לדעתה

 חצר דהויא - גט אינו ניעור
 עצמו העבד לדעת המשתמרת

 דכי גמורה לחצר דומה ואינו
 דסתם משום חצירה אתרבאי

 הבעלים פי על משתמרת חצר
 .ונועל ופותח סביב שגדרה

 - לידה גט שיגיע עד גט אינו
 הילכך לקטן שליחות ןדאי

 בעל של שלוחו יהא לה המביאו
 .לה ויתננו להולכה

 .קטנה של - אביה לו אמר אם
 - בו לחזור הבעל רצה אם

 .לו משנמסרו
 הויא לקבלה דשליח - יחזור לא
 נתגרשה לידו גט ומשבא הוא

 .מיד הגט נשרף ואפילו
 דקטנה - אמורים דברים במה
 לה כשאין שליחות בה שייך לא
 ליה ואמר אב לה יש בלא אב

 אב לה יש אבל כלומר' כו אביה
 אביה פ"ע שליחות בה שייך
 אביה לו אמר שאם נערה' אפי
 נערה של בין קטנה של בין

 לא ומהשתא' כו לבתי התקבל
 דהא דרישא דיוקא תקשי
 .קאי אב לה בשאין
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 מה, א –מד, ב  .185
 

  :ִאיְתַמר
ֹלא ְלַדַעת ָאִביהָ  ִנְתַקְּדָשה שֶּ    – ְקַטָנה שֶּ

  .ּוְצִריָכה ֵמיאּון ,ְצִריָכה ֵגט :ְשמּוֵאלָאַמר 
 

 !ְּדָבִרים ְבגוֹ  :ַקְרָנאָאַמר 
  ?ִאם ֵמיאּון ָלָמה ֵגט ?ֵגט ָלָמה ֵמיאּון ִאם
 

  :ָאְמרּו ֵליּה
  .ּוֵבי ִּדיֵניּה ְבַכְפֵרי ָמר עּוְקָבאָהא 

  .ַרבַשְּדרּוָה ְלַקֵמיּה ְּד  ,ַאְפכּוהָ 
 !ָהֱאֹלִהים :ֲאַמר ְלהּו

  ,ְצִריָכה ֵגט ּוְצִריָכה ֵמיאּון
  .א ְּדֵניָמא ָהִכיְוַחס ֵליּה ְלַזְרֵעיּה ְּדַאָבא ַבר ַאבָ 

 
  ?ְוַטְעָמא ַמאי

 
  :ַרב ַאָחא ְבֵריּה ְּדַרב ִאיָקאֲאַמר 

ָמא ִנְתַרָצה ָהָאב ְבִקיּדּוִשין – ְצִריָכה ֵגט   ,שֶּ
  – ְצִריָכה ֵמיאּון

ָמא ֹלא ִנְתַרָצה ָהָאב ְבִקיּדּוִשין   ,שֶּ
  .ָתּהְוֹיאְמרּו ֵאין ִקיּדּוִשין תֹוְפִסין ַבֲאחוֹ 

 
 : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ִשְּדכּו   .ְוהּוא שֶּ
 

  :ָאַמר עּוָלא
  .ֲאִפילּו ֵמיאּון ֵאיָנּה ְצִריָכה

 
  ?ְּדִשיְּדכּו ַאף ַעל ַגב

 
  .ָלא ַמְתֵני ָהא ,ַמאן ְּדַמְתֵני ָהא

 
  :ִאיָכא ְּדָאְמֵרי

  :עּוָלאָאַמר 
ִנְתַק  ֹלא ְלַדַעת ָאבִ ְקַטָנה שֶּ   – יהָ ְּדָשה שֶּ

  .ֲאִפילּו ֵמיאּון ֵאיָנּה ְצִריָכה
 

  :ַרב ָכֲהָנא ְמִתיב
ְמְצאו  ַאְיילֹוִנית" נ ִ ֶ ו  אֹו ש  ְרש  ן ִאם ֵמתו  אֹו ֵמיֲאנו  אֹו ִנְתג ָ   – ְוכו ל ָ

רֹות ָ   ".ָצרֹוֵתיֶהן מו ת 
  ?ְּדִקְּדָשּה ַמאן

  – ִאיֵליָמא ְּדִקְּדָשּה ָאִביהָ 
  !ֵגט ְמַעְלָיא ָבֲעָיא ?!ּהְבֵמיאּון ַסִגי לָ 

ָלא ָלאו   ,ְּדִקְּדָשּה ִאיִהי ַנְפָשּה ,אֶּ
  !ְוָקָתֵני ְּדַבְעָיא ֵמיאּון

 
  :ְוהּוא ְמָפֵרק ָלּה ,הּוא מֹוִתיב ָלּה
ַנֲעָׂשה ָלּה  ה ְיתֹוָמה ְבַחֵיי ָהָאבְכגֹון שֶּ   .ַמֲעׂשֶּ

 
  :ַרב ַהְמנּוָנאְמִתיב 

  .ְקרֹוִביםֵאין מֹוְכָרה  לִ "
ו ם  י ֶאְלָעָזרִמש   ב ִ   :ָאְמרו   רַׁ

 .מֹוְכָרה  ִלְקרֹוִבים

 רש"י
 לה אמר לא - אביה לדעת שלא שנתקדשה קטנה
 שאין מודים הכל נהובקט ידע ולא לקבלם אביה

 .לדעתו שלא קידושין קידושיה
 .לקמיה טעמא כדאמר - מיאון וצריכה גט צריכא

 דברים יש קרנא אמר כך - בגו דברים קרנא אמר
 בדברי ותימה תשובה יש כלומר זה דבר בתוך

 .שמואל
 .לקרנא המדרש בית בני - ליה אמרו

 סמוך מקום שם - בכפרי דינו ובית עוקבא מר הא
 בא ממנו רחוק שם ששמואל נהרדעא אם לנו

 שמואל בימי ד"ב אב היה והוא עוקבא למר ונשאל
 :(.טז דף) ק"במו כדאמר
 גט צריכה קרנא בשם - דרב לקמיה ושדרוה אפכוה
 לקמיה ושדרוה בגו דברים שמואל ובשם ומיאון
 על חלוק שהיה שמואל לדברי יודה אם לידע דרב
 אפכוה היה שמואל של אוהבו דרב ומשום הדבר
 .שמואל בשם שאמרו קרנא לדברי יודה אולי
 .הוה דשמואל אבוה - אבא בר אבא

 בקידושיה האב נתרצה לא שמא מיאון וצריכה
 שנתרצה סבור גט שהצרכנוה הרואה - 'כו ויאמרו
 אין ושוב מעליא גרושתו ליה והוה בקידושיה האב

 בכרת גרושתו שאחות באחותה לו תופסין קידושין
 קדיש ואי שבחייה כל בחייה( יח ויקרא) דכתיב
 .גט בלא לאפוקה אתי אחותה

 בה כששידך גט צריכה דאמר הא - ששידכו והוא
 נתרצה שמא לספוקי דאיכא קידושין קודם לאביה
 .למפרע קידושין להו והוו כששמע

 כלום קטנה מעשה שאין - צריכה אינה מיאון' אפי
 .אביה בחיי

 מיאון דאף עולא אמר - שידכו אפילו גמרא ומתמה
 .צריכה אינה

 דמתני מאן - הא מתני לא הא דמתני ומשני
 האי אדשמואל מתני לא אדשמואל דעולא פלוגתא
 .ששידכו והוא נ"ר בה דפריש פירושא

 נפשיה באפיה מילתא - עולא אמר דאמרי איכא
 קאמר וסתמא ושמואל אדרב ולא לה מתני הוא
 .שידכו לא שנא ולא שידכו שנא ולא ליה

 נפשיה באפיה מילתא - עולא אמר מרידא איכא
 קאמר וסתמא ושמואל אדרב ולא לה מתני הוא
 .שידכו לא שנא ולא שידכו שנא ולא ליה

 שפוטרות ביבמות ששנינו עריות ו"ט - וכולן
 היבום ומן החליצה מן צרותיהן וצרות צרותיהן
 קרוב לפני ליבום הנופלת שהערוה מקרא לה ויליף
 וכולן צרתה פוטרתו פטורה בכרת עליו שהיא

 בבעל מיאנו או הבעל שמת קודם מתו אם העריות
 הצרה ונפלה דכשמתה( מיאון קודם) נתגרשו או

 ערוה פטרה ולא היתה ערוה צרת לא היבם לפני
 ו"ט באותן בתו וקתני ליבם ומותרות צרותיה

בעלה  שהוא אביה אחי בחיי מיאנה וקאמר דאם
 יש למאא לאביה מתייבמת צרתה מיאון לאחר ומת
 .דמי והיכי אביה בחיי ממאנת בתו לנו
 בתמיה - לה סגי במיאון לאחיו אביה דקדשה אי

 .בתו בקידושי לאב תורה זיכתה והלא
 בתמיה - לה סגי במיאון לאחיו אביה דקדשה אי

 .בתו בקידושי לאב תורה זיכתה והלא
 .אביה לדעת שלא - נפשה איהי דקדשה

 אביה אהשהשי כגון - האב בחיי יתומה מעשה
 היא שהרי בקטנותה נתגרשה או ונתארמלה לאחר
 לאביה אין שהשיאה דכיון כיתומה אביה בחיי
 לאחי עצמה את היא קדשה כן ואחרי בה רשות
 לה היה שלא מיאון בעו קידושין דהני אביה

 דאין להו סגי ובמיאון אביה דעת את להמתין
 נישואין דתקון מדרבנן אלא כלום קטנה מעשה
 .הפקר מנהג בה ינהגו שלא אב לה ןשאי לקטנה

 בה קידושין להם שאין לקרובים לבתו - מוכרה אין
 .לייעוד ראויה דבעינן
/ קידושין/ לעיל) ק"בפ כדילפינן - לקרובים מוכרה

 אלא נמכרת שאינה פעמים לאמה בתו:( יט דף
 .לאמהות
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דֹול מה, אדף  ֹוְכָרה  ַאְלָמָנה ְלֹכֵהן ג ָ מ  ִוין ש ֶ   ,ְוש ָ
ה ַוֲחלו ָצה ְלֹכֵהן ֶהְדיֹוט רו ש ָ   ."ג ְ

  ?ֵהיִכי ָּדֵמי "ַאְלָמָנה"ַהאי 
  ?ִבין ָלּהִמי ָמֵצי ְמזַ  – ִאיֵליָמא ְּדִקְּדָשּה ָאִביהָ 

ת ִבתֹו ְלִשְפחּות ַאַחר ִאישּות   !ָהא ֵאין ָאָדם מֹוֵכר אֶּ
ָלא ָלאו   !ְוָקא ָקֵרי ָלּה ַאְלָמָנה ,ְּדַקִּדיש ִאיִהי ַנְפָשּה ,אֶּ

 
  :ַרִבי ִיְצָחקֲאַמר  ַרב ַעְמָרםֲאַמר 

  ,ָהָכא ְבִקיּדּוֵשי ִיעּוד
  ,ְיהּוָדה ִביַר יֹוֵסי בְ  ַרִביְוַאִליָבא ְּד 

 .ָמעֹות ָהִראשֹונֹות ָלאו ְלִקיּדּוִשין ִניְתנּו :ַּדֲאַמר
 
 
 
 
 

 רש"י

 - 'כו אלמנה שמוכרה ושוין
 פ"אע קידושין בה לו ויש הואיל

 תופסין דקידושין בעבירה הןש
 .לאוין בחייבי

 לאותו - אביה דקדשה אילימא
 מכירה לפני הימנו שנתאלמנה

 .זו
 שנתאלמנה - יעוד בקידושי
 י"ע הלא ת"וא יעוד מקידושי

 מוכר ליה והוה לה באו אביה
 מוכרה אינו ושוב לאישות
 דרבי אליבא' מתני הא לשפחות

 הראשונות מעות דאמר יוסי
 לאו מכירהה על שמקבל

 לשפחות אלא ניתנו לקידושין
 שפוחת מחמת בה שתופס ויעוד

 עליה לו שיש פעולה פרוטות
 לה באו אביה י"ע ולא בא הוא

 בתרייתא מכירה הך דלהוי
 .אישות בתר שפחות
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 מה, א .186
 

  :ִאיְתַמר
   – ְוָנְפָלה ִלְפֵני ָאִחיו ְלִיבּום ,ֵמת

  :ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר 
נֶּת ְלַמֲאָמרוֹ  נֶּת ְלִזיָקתוֹ  ,ְמָמאֶּ   .ְוֵאיָנּה ְמָמאֶּ

 
  ?ֵכיַצד

 
  ;ּוְצִריָכה ֵמיאּון ,ּוְצִריָכה ֲחִליָצה ,ְצִריָכה ֵגט – ּה ַמֲאָמרָעָׂשה בָ 

ָמא ִנְתַרָצה ָהָאב ְבִקיּדּוֵשי ֵשִני – ְצִריָכה ֵגט   ,שֶּ
ָמא ִנְתַרָצה ָהָאב ְבִקיּדּוֵשי ִראשֹון – ְצִריָכה ֲחִליָצה   ,שֶּ
ָמא ֹלא ִנְתַרָצה ָהָאב ֹל – ןְצִריָכה ֵמיאּו   ,א ְבִקיּדּוֵשי ִראשֹון ְוֹלא ְבִקיּדּוֵשי ֵשִנישֶּ

 .ְוֹיאְמרּו ֵאין ִקיּדּוִשין תֹוְפִסין ַבֲאחֹוָתּה
  

ָלא ֲחִליָצה ִבְלַבד – ֹלא ָעָׂשה ָבּה ַמֲאָמר   .ֵאיָנּה ְצִריָכה אֶּ
ָמא ֹיאְמרּו ֵאין ִקיּדּוִשי ,ִתיָבֵעי ַנִמי ֵמיאּון ,ַמאי ַאְמָרת   ?ן תֹוְפִסין ַבֲאחֹוָתּהשֶּ

  ,ַהֹכל יֹוְדִעים ֲאחֹות ֲחלּוָצה ְּדַרָבָנן
  :ֵריש ָלִקישְּדָאַמר 

  :ָכאן ָשָנה ַרִבי
  ,ֲאחֹות ְגרּוָשה ִמְּדאֹוָרְייָתא

  .ֲאחֹות ֲחלּוָצה ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים
 
 
 
 
 

 רש"י
 שלא שקדשה זה - מת איתמר
 .אביה לדעת

 מיאון צריכה - למאמרו ממאנת
 בה עשה אם עליה המוטל גט עם

 מצריכה הגט אותו מאמר
 .מיאון עמו להיות
 אבל - לזיקתו ממאנת ואינה
 דאין מאמר בה עשה לא אם
 לזיקתו חליצה אלא גט עליה
 זוקקתה אינה חליצה אותה
 החליצה עם ממאנת להיות
 .ואזיל למילתא מפרש והשתא

 ל"דקי - מאמר בה עשה כיצד
 מאמר דהעושה( נ דף) ביבמות
 בלא לפוטרה ובא ביבמתו
 למאמרו גט ריכהצ כניסה
 שקדשה וזו לזיקתו וחליצה
 צריכה אף אביה לדעת שלא
 נתרצה לא שמא עמהם מיאון
 בשל ולא ראשון בשל לא האב
 גט לא צריכה היתה ולא שני
 שהצרכנוה והרואה חליצה ולא
 קידושין שהקידושין אומר גט

 תופסין קידושין ואין הן גמורים
 לי למה לי וקשיא באחותה  לו

 בקידושי האב הנתרצ לא שמא
 בשל נתרצה אפילו ראשון
 אין נתרצה לא שני ובשל ראשון

 תפסי גט כאן דאין וכיון גט זה
 דקידושין באחותה קידושין
 חלוצה באחות תופסין

 שהצריכוה והרואה כדלקמיה
 הוא גמור דגט אומר גט

 באחותה תופסין אין וקידושין
 שמא אני ואומר מיאון וצריכה

 כדי ןראשו בקידושי נתרצה לא
 .נסבה
 אם שאפילו - יודעים הכל

 גמורה חליצה זו חליצה
 באחותה תופסין קידושין
 אסורה אינה חלוצה שאחות
 .סופרים מדברי אלא
 שנינו ביבמות - רבי שנה כאן

 את אחיו ונשא ליבמתו החולץ
 ולא חולצת ומת אחותה
 ונשא אשתו המגרש מתיבמת

 זו הרי ומת אחותה את אחיו
 גרושתו חותא לה דהויא פטורה
 משנה ועל בחייה לו ערוה שהיא

 לנו שנה כאן לקיש ריש אמר זו
 למדים אנו זו ממשנה רבי

 מן ערוה הויא גרושה דאחות
 אינה חלוצה אחות אבל התורה
 .סופרים מדברי אלא
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 ב-מה, א .187
 

לַּדֲהוּו ָקא ָשתּו חַ  ,ַהְנהּו ֵבי ְתֵרי   .ְמָרא תּוֵתי ִציֵפי ְבָבבֶּ
  ,ָיַהב ֵליּה ְלַחְבֵריּה ,ָשַקל ַחד ִמיַנְייהּו ָכָסא ְּדַחְמָרא

  .ִמיַקְּדָשא ִלי ְבַרֵתיְך ִלְבִרי :ֲאַמר
 

  :ָרִביָנאֲאַמר 
ָמא ִנְתַרָצה ָהָאב :ֲאִפילּו ְלַמאן ַּדֲאַמר    – ַחְייִשיָנן שֶּ

ָמא נִ   מה, בדף    .ָלא ָאְמִריַנן ְתַרָצה ַהֵבןשֶּ
 

  :ָרִביָנאלְ  ַרָבָנןָאְמֵרי ֵליּה 
  ?ְוִדיְלָמא ָשִליַח ַשְּוֵיּה

 
ֵיי ַלֲאבּוַּה ָשִליחַ    .ָלא ָחִציף ִאיִניש ִלְשוֻׁ

 
  ?ְוִדיְלָמא ַאְרצּוֵיי ַאְרְצֵייּה ַקֵמיּה

 
  :ַרָבה ַבר ִשיִמיֲאַמר ֵליּה 

  .ָמר ְּדָלא ָסַבר ְלָהא ְּדַרב ּוְשמּוֵאל ְבֵפירּוש ֲאַמר
 

  .ַההּוא ַגְבָרא ְּדַקִּדיש ְבִכיָשא ְּדַיְרָקא ְבשּוָקא
 

  :ָרִביָנאֲאַמר 
ָמא ִנְתַרָצה ָהָאב    – ֲאִפילּו ְלַמאן ַּדֲאַמר חֹוְשִשין שֶּ

ְך ָכבֹוד רֶּ   ,ָהֵני ִמיֵלי ּדֶּ
ְך ִבָזיֹון רֶּ   .ֹלא ֲאָבל ּדֶּ

 
  :ָרִביָנאלְ  ַרב ַאָחא ִמִּדיְפִתי ֲאַמר ֵליּה

  ?ִבָזיֹון ְּדַמאי
  ?ִאי ִבָזיֹון ְּדשּוָקא ,ִאי ִבָזיֹון ְּדַיְרָקא

  :ָנְפָקא ִמיַנּה
  ,ְּדַקִּדיש ְבַכְסָפא ְבשּוָקא

  ,אֹו ְבִכיָשא ְּדַיְרָקא ְבֵביָתא
  ?ַמאי
 

  :ֲאַמר ֵליּה
ְך ִבָזיֹון הּואִאיֵדי ְוִאיֵד  רֶּ   .י ּדֶּ

 רש"י
 צפצפה אילני תחת - ציפי תותי
 אחר לשון, ערבה מין שהוא

 זיזין ג"ע נתונות מחצלות
 תחתיהן לשבת ר"ברה הבולטין

 .החמה מפני
 .לבני בתך - לברי ברתך
 שנתקדשה דבת - ד"למ אפילו
 נתרצה שמא אביה לדעת שלא
 .אמרינן האב

 בקידושין - הבן נתרצה שמא
 לא מדעתו שלא האב לו שקידש
 בכל בתו בקידושי דאב אמרינן

 דו טן למיתב דטב ליה ניחא דהו
 אינו ובן ונסיב דייק גברא אבל

 אשה לו שלקד אביו ברשות
 .בשליחותו שלא

 קמיה בן - ארצי ארצויי ודילמא
 חפץ שהוא דעתו לו וגילה אביו
 מאליו שליח לו נעשה והאב בה

 .בפניו שלא לאדם וזכין
 .רבינא - מר

 דלא ממנו שמעתי - בפירוש
( דאין) ושמואל לדרב ליה סבר
[+ דאמרי: ]ס"הש מסורת+

 ש"וכ האב נתרצה שמא חוששין
 כ"אא יחשל הבן עשאו לשמא
' כו ד"למ אפילו ודקאמר שמענו
 היכי כי דמילתא לרווחא
 .הכי קאמר מיניה דלקבליה

 שלא וקטנה אגודה - בכישא
 .הואי אביה לדעת
 הוי מינייהו בחדא - ואידי אידי
 .בזיון
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 מה, ב .188
 

  .ִלְקִריָבּה :ְוִהיא ָאְמָרה ,ִלְקִריָבִאי :ַההּוא ַּדֲאַמר
יֱהֵוי ִלְקִריָבּה :ַעד ַּדֲאַמר ָלּה ,ַכְפֵתיּה   .תֶּ

  .ָאָתא ְקִריֵביּה ְבִאיְגָרא ְוִקְּדָשּה ,ַאְּדַאְכֵלי ּוְשֵתי
 

  :ַאַבֵייָאַמר 

אֵ " :ְכִתיב בׁשְ זָּׁ רו  כָּׁ ב ְ ה ְולֹא ְידַּ ְולָּׁ ו  עַּ ֲעש  ֵאל ֹלא יַּ רָּׁ ש ְ ית יִּ   .)צפניה ג( "רִּ

 
  :ָאַמר ָרָבא

  .ֲחָזָקה ֵאין ָאָדם טֹוֵרַח ִבְסעּוָדה ּוַמְפִסיָדּה
 

  ?ַמאי ֵביַנְייהּו
 

  :ִאיָכא ֵביַנְייהּו
 .ְּדָלא ָטַרח

 
 

 רש"י
 היה מעשה - לקריבי אמר הוא

 קטנה בתו לתת אמר שהאיש
 שיתננה אמרה ואשתו לקרובו
 .לקרובה
 לה והודה הכריחתו - כפתיה
 סעודה ועשו לקרובה לתתה
 את וזימנו חיתון לחיבת

 .קרוביהן
 .בעליה - באיגרא
 קבל לא ועדיין בסתר - וקדשה
 .אשתו של מקרוב קידושין האב

 חיישינן ולא - עולה יעשו לא
 דלא האב נתרצה שמא בהא
 .מדבוריה ביה הדר
 אחרינא טעמא - אמר רבא

 דטרח דכיון נתרצה לא דודאי
 סעודה לעשות הבת אבי איה

 .מפסידה אינו
 סעודה לעשות - טרח דלא

 לא תו לה דאודי מכיון לאביי
 .נתרצה לשמא חיישינן ולא הדר

 



ק ב'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     189 סוגיה  ָהִאיש ְמַקֵּדש –ַמסֶּ
 

 7201702200ברק ווינט דניאל  – vechol.banayich@gmail.comייך בנ וכלמותת ע – סדורהגמרא  -הזכויות שמורות כל 

 

262 

 מה, ב .189
 

  ,ִנְתַקְּדָשה ְלַדַעת ָאִביהָ 
  – ְוָעְמָדה ְוִניֵשאת ,ִביָה ִלְמִדיַנת ַהָיםְוָהַלְך ָא
  :ַרבָאַמר 

ה ָיֹבא ָאִביָה ְוִיְמחֶּ לֶּת ִבְתרּוָמה ַעד שֶּ   .אֹוכֶּ
  :ָאַמר ַרב ַאִסי

לֶּת   ,ֵאיָנּה אֹוכֶּ
ה ָמא ָיבֹוא ָאִביָה ְוִיְמחֶּ ת ִבְתרּוָמה ְלַמְפֵרעַ  ,שֶּ לֶּ   .ְוִנְמֵצאת ָזָרה אֹוכֶּ

 
  ,ֲהָוה עּוְבָּדא
  .ַרב ַאִסיְלָהא ְּד  ַרבְוָחש ָלּה 

 
  :ַרב ְשמּוֵאל ַבר ַרב ִיְצָחקָאַמר 

ה ַרב ִאם ֵמָתה ֵאינֹו יֹוְרָשּה ,ּומֹודֶּ   ;שֶּ
ְזַקת ָמֵריּה   .אֹוֵקי ָממֹוָנא ְבחֶּ

 
 

ֹלא ְלַדַעת ,ִנְתַקְּדָשה ְלַדַעת   ,ְוִניֵסת שֶּ
   – ְוָאִביָה ָכאן

  :ָאַמר ַרב הּוָנא
לֶּתאֵ    .יָנּה אֹוכֶּ

  :ָאַמר ַרב ִיְרְמָיה ַבר ַאָבא
לֶּת   .אֹוכֶּ

 
  :ָאַמר ַרב הּוָנא

לֶּת    – ֵאיָנּה אֹוכֶּ
לֶּת ֲאִפילּווַ    ,ָהָתם הּוא ְּדָלא ִאיֵתיּה ְלָאב ,ְלַרב ַּדֲאַמר אֹוכֶּ

  .ִמיְרַתח ָרַתח – ַהאי ְּדִאיְשִתיק – ְּדִאיֵתיּה ְלָאב ,ֲאָבל ָהָכא
 

  :ָאַמר ְרְמָיה ַבר ַאָבאַרב יִ 
לֶּת   – אֹוכֶּ

לֶּת ֲאִפילּווַ    ,ְלַרב ַאִסי ְּדָאַמר ֵאיָנּה אֹוכֶּ
ה ָמא ָיבֹוא ָאִביָה ְוִיְמחֶּ   ,ָהָתם הּוא ְּדשֶּ

  .ִאיְתנּוֵחי ִאיְתְנָחא ֵליּה – ִמְּדָשִתיק ,ֲאָבל ָהָכא
 
 

ֹלא ְלַדַעת ָאִביהָ  ֹלא ,ִנְתַקְּדָשה שֶּ   ,ְלַדַעת ְוִניֵסת שֶּ
   – ְוָאִביָה ָכאן

  :ָאַמר ַרב הּוָנא
לֶּת   .אֹוכֶּ

  :ָאַמר ַרב ִיְרְמָיה ַבר ַאָבא
לֶּת   .ֵאיָנּה אֹוכֶּ

 
  :עּוָלאֲאַמר 

חוֹ " :ָהא ְּדַרב הּוָנא םכ ַּ יִּ ֵעינָּׁ ן לָּׁ ׁשָּׁ עָּׁ ם ְוכֶּ יִּ נ ַּ ִּ ׁש  ץ לַּ   !)משלי י( "מֶּ

  ,ַהְשָתא
  ,ָלא ָאְכָלה ַאְמָרת – יָתאְּדִקיּדּוֵשי ְּדאֹוָריְ  ,ּוַמה ָהָתם

ֵכן  ?! ָהָכא ֹלא ָכל שֶּ
  .ִנְרִאין ִּדְבֵרי ַתְלִמיד  מו, אדף 

 
  :ָרָבאֲאַמר 

  ?ַמאי ַטְעָמא ְּדַרב הּוָנא
ה  .ְיתֹוָמה ְבַחֵיי ָהָאב הֹוִאיל ְוַנֲעָׂשה ָבּה ַמֲעׂשֶּ

 
 

 רש"י
 הוא כהן אם - בתרומה אוכלת

 זו חופה היתה שלא פ"ואע זה
 כתובות) רבנן ואמרו האב לדעת
 אוכלת האשה אין:( נז דף

 זו לחופה שתכנס עד בתרומה
 היו לדעתו ידושיהוק הואיל
 שנשמע עד ליה ניחא נמי חופה
 .וימחה שיבא
 תרומה דגבי ג"אע - רב ומודה

 שנתרצה בחזקה ליה מחזקינן
 לא נימא דאי הוא התם בחופה
 מדאורייתא אכלה נתרצה
 דבר בתרומה אוכלת דארוסה
 דבעינן ירושה לענין אבל תורה
 כארוס אלא דאינו מודה שארו
 ןדכיו יורשה אינו מתה ואם

 בחופה מתרצה אם לן דמספקא
 בחזקת ממונא אוקימנא לאו או

 .מריה
 לא - לדעת שלא ונשאת
 .הודיעתו

 דאורייתא דקידושיה התם ומה
 .לדעת שנתקדשה -

 עולא - תלמיד דברי נראין
 ואזיל למילתיה קמסיים
 ירמיה' ר דברי נראין וקאמר
 .הונא רב של תלמידו שהוא
 יתומה מעשה בה ונעשה הואיל

 קידשה בחייו - האב בחיי
 לדעתו שלא עצמה והשיאה
 ראה והוא יתומה היא כאילו
 לו שיש זכות הפקיר או ושתק
 הודאה שתיקתו או בה

 וניסת לדעתו נתקדשה דבשלמא
 בחדא למימר איכא לדעתו שלא

 כולי אבל רתח מרתח שתיקה
 .שתיק לא האי
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 מו, א .191
 

  :ִאיְתַמר
ֹלא ִנְתַקְּדָשה שֶּ    – ְלַדַעת ָאִביהָ  ְקַטָנה שֶּ

  :ַרבָאַמר 
  .ֵבין ִהיא ּוֵבין ָאִביָה ְיכֹוִלין ְלַעֵכב

  :ָאַמר ַרב ַאִסיוְ 
  .ְוָלא ִהיא ,ָאִביהָ 

 
  :ַרב ַאִסילְ  ִחָייא ַבר ַרבְוָאְמֵרי ָלּה  ,ַרב ַאִסילְ  ַרב הּוָנאֵאיִתיֵביּה 

יהָּׁ "" בִּ ֵאן אָּׁ ֵאן ְימָּׁ ם מָּׁ   – )שמות כב( "אִּ

א ָאִביהָ ֵאין ִלי  ִין ,ֶאל ָ   ?ִהיא ַעְצָמה  ִמנ ַ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ֵאן" :ת  ֵאן ְימָּׁ ם מָּׁ ל ָמקֹום – "אִּ   ".ִמכ ָ
 

  :ַרבֲאַמר ְלהּו 
  ,ָלא ֵתיְזלּו ָבַתר ִאיְפָכא

ֹלא ְלשּום ִאישּות :ָיכֹול ִלְשנּוֵיי ְלכּו ִפיָתּה שֶּ   .ְכגֹון שֶּ
 

ֹלא ְלשּום ִאישּו   ?!ת ְקָרא ָבֵעיִפיָתּה שֶּ
 

  :ַרב ַנְחָמן ַבר ִיְצָחקָאַמר 
ְמַשֵלם ְקָנס ִכְמפּוָתה   .לֹוַמר שֶּ

 
  :ַרב יוֵֹסף ֲאַמר ֵליּה
  :ַהְיינּו ִּדְתִניָנא ,ִאי ָהִכי

ה"" ָּׁ ׁש  ֹו ְלאִּ ה ל  נ ָּׁ רֶּ ְמהָּׁ ֹהר יִּ   – )שמות כב( "מָּׁ

ין ו ש ִ ו  ִקיד  ִריָכה ֵהיֶמנ  צ ְ   ".ש ֶ
  ?ִקיּדּוִשין ָלָמה ִלי ,ּה ְלשּום ִאישּותְוִאם ִפיָת 

 
  :ַאַבֵיי ֲאַמר ֵליּה

 .ן ְלַדַעת ָאִביהָ ְצִריָכה ִקיּדּוִשי
 
 
 

 רש"י
 ובשעת הואיל - לעכב יכולין
 אם האב נתרצה לא קבלה
 שיתרצה קודם לחזור תהבא
 תו מהניא ולא חוזרת האב
 .האב ריצוי

 .אביה אלא למאן דיכול - לי אין
 לשם בפיתה ד"וקס - 'כו היא

 ולמימר קרא אשמועינן קידושין
 .בה הדרה דמצי

 דבר - איפכא בתר תיזלו לא
 .שאינו

 בפיתוי קרא - לכו לשנויי יכול
 .משתעי קידושין לשם שלא
 יכול יהדאב למימר - בעי קרא
 לן תיתי ומהיכא היא וכן לעכב

 למימר בעילה בההיא לאוסרה
 .הן קידושין

 קנס שמשלם לומר נ"ר אמר
 לאשמועינן לאו קרא - כמפותה
 אלא איצטריך היתרא

 איהי מעכבא דכי לאשמועינן
 מפותה כדין קנס משלם נמי

 במיאון קנסא הכתוב שתלה
 .דידה במיאון תלי נמי הכי האב

 .היא אסייעת - הכי אי
 מהר דתנינא ודאי - היינו

 '.כו לו ימהרנה
 תסייען לא מהא - ליה אמר

 לה דמצריך למימר דאיכא
 .אביה לדעת אחריני בקידושי
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 מו, א  .191
 

ָנה   ִמש ְׁ

ה ָ   :ָהאֹוֵמר ְלִאש  
ְתָמָרה זו  ' י ִלי ב ִ ש ִ זו  ' ',ִהְתַקד ְ י ִלי ב ְ ש ִ   –' ִהְתַקד ְ

רו   ְ ֵוה פ  ַאַחת ֵמֶהן ש ְ ת – ָטהִאם יֵש  ב ְ ש ֶ   ,ְמקו ד ֶ
ת – ְוִאם ָלאו ש ֶ   .ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ

זו  '   – 'ו ְבזו   ,ו ְבזו   ,ב ְ
ן כו ל ָ רו ָטה ב ְ ְ ֵוה פ  ת – ִאם יֵש  ש ְ ש ֶ   ,ְמקו ד ֶ

ת – ְוִאם ָלאו ש ֶ   .ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
ֹוָנה ֹוָנה ִראש  ת – ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ִראש  ש ֶ   ,ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ

ֵהא  י ְ ֶ רו ָטהַעד ש  ְ ֵוה פ  ַאַחת ֵמֶהן ש ְ  .ב ְ
 

ָמָרא  ג ְׁ

י"'ַמאן ַתָנא  ש ִ י' 'ִהְתַקד ְ ש ִ   ?'"ִהְתַקד ְ
 

  :ַרָבהָאַמר 
  :ְּדָאַמר ,ִהיא ַרִבי ִשְמעֹון 

בו ָעה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד" י ֹאַמר ש ְ ֶ  ."ַעד ש 
 
 
 

 רש"י
 .'מתני
 דכיון - מקודשת אינה לאו ואם

 כל התקדשי התקדשי דאמר
 באנפי קידושין הוו וחדא חדא

 .נפשייהו
 ראשונה ראשונה אוכלת היתה

 קאי אהייא לה מפרש בגמרא -
 .מאי וטעמא

 
 
 
 
 
 
 

 .'גמ
 - התקדשי התקדשי תנא מאן
 ובזו בזו אבל פרטא דהוי הוא
 .הוא פרטא לאו

 בשבועות - היא ש"ר רבה אמר
 תובעין חמשה גבי:( לו דף)

 .אותו
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 מו, א .192
 
זו  ו ְבזו  ו ְבזו  "' וֵ  –' ב ְ ן ש ְ כו ל ָ רו ָטהִאם יֵש  ב ְ ְ ת] ה פ  ש ֶ   ,ְמקו ד ֶ

ת – ְוִאם ָלאו ש ֶ    [".ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
 

 ?ַאֵהָייא
  

  – ִאיֵליָמא ַאֵריָשא
  ,ַמַנַחת ַנִמי ֲאִפילּו ?"אֹוֶכֶלת"ַמאי ִאיְרָיא 

זו  "ְּדָהא  י ִלי ב ְ ש ִ   !ָקָאַמר "ִהְתַקד ְ
ָלא ַאֵסיָפא   – אֶּ

ה ִהיאְוָהא  ?!ַוֲאִפילּו ְבַקַמְייָתא   !ִמְלוֶּ
 

  :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר 
ְלָחן ֱאכֹול ,ַוֲהֵרי ַסִכין ,ַוֲהֵרי ָבָׂשר ,ֲהֵרי שֻׁ   .ְוֵאין ָלנּו לֶּ

 
  :ָאְמֵרי ַתְרַוְייהּו ְשמּוֵאלּו ַרב

  ,ְלעֹוָלם ַאֵריָשא
  :ְוָלא ִמיָבְעָיא ָקָאַמר
  ,ָלא ִמיָבְעָיא ַמַנַחת

  ,ָלא –ִאי ָלא  ,יןִא  –רּוָטה ִאי ִאיָכא ְשֵוה פְ ְּד 
  – הֹוִאיל ּוִמיַקְרָבא ֲהָנָייָתּה ,"אֹוֶכֶלת"ֲאָבל 

  .ֵאיָמא ָגְמָרה ּוַמְקְנָיא ַנְפָשּה
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 
  :ֲאַמר ַרִבי ַאִמי

  .ְלעֹוָלם ַאֵסיָפא
רו ָטה"ּוַמאי  ְ ֵוה פ  ַאַחת ֵמֶהן ש ְ ֵהא ב ְ י ְ ֶ   "?ַעד ש 
ְיהֵ    .א ָבַאֲחרֹוָנה ְשֵוה ְפרּוָטהַעד שֶּ

 
  :ָרָבאֲאַמר 

  :ְשַמע ִמיַנּה ִמְּדַרִבי ַאִמי ְתָלת
ת שֶּ ה ֵאיָנּה ְמקּוּדֶּ   ,ְשַמע ִמיַנּה ַהְמַקֵּדש ְבִמְלוֶּ

ה ּוְפרּוָטה ַּדְעָתּה ַאְפרּוָטה  ,ּוְשַמע ִמיַנּה ַהְמַקֵּדש ְבִמְלוֶּ
 .ַנּה ָמעֹות ְבָעְלָמא חֹוְזִריםּוְשַמע ִמי  מו, בדף 

 
 

 רש"י
 .אוכלת היתה קאי - אהייא

 אמר כי - ארישא אילימא
 .התקדשי התקדשי

 ליה דחשיבא - אסיפא אלא
 אוכלת היתה דאם מרקא כללא

 איכא וכי' כו ראשונה ראשונה
 מיהא פרוטה שוה בחדא

 .מיקדשא
 ואפילו - בקמייתא ואפילו

 פרוטה שוה השניה או הראשונה
 שוה באחרונה שאין פ"אע

 .מקודשת פרוטה
 דקידושין כיון - היא מלוה והא
 כולם שתקבלם עד נגמרו לא

 הראשונה את אכלה כבר והיא
 ידושיהבק אותה שתקנה קודם
 .גבה מלוה הראשונה זו הויא
 לנו הרי כלומר - 'כו שלחן הרי

 יודעים אנו ואין שנויה משנה
 .לפרשה

 מוכנת - הנייתה ומיקרבא
 לבה את וגלתה הנייתה היתה

 .בהן חפיצה שהיתה
 הא דשני - אמי' מדר מ"ש

 .תלתא מילתא
 אינה במלוה המקדש מ"ש

 הך מדקביל - מקודשת
 והא לעיל דפרכינן אתקפתא

 לשנויי ואיזדקיק היא מלוה
 באחרונה באחת מאי עלה

 שאינה ל"ס אלמא קאמר
 .מקודשת

 ומלוה פרוטה מינה ושמע
 מדשנייה - אפרוטה דעתה
 באחרונה יש דכי הכי' למתני

 דקמייתא ג"ואע מקודשת פ"ש
 ובכולהו בהדה הויא מלוה
 גבי ליה חשיב כללא דהא קדשה
 בכולן יש דאם וקאמר מנחת
 אלמא מקודשת פרוטה שוה

 גבי ה"אפ קיימי אכולהו קידושי
 ופרוטה מלוה להו דהוו אוכלת

 .באחרונה מקודשת
 בעלמא מעות מינה ושמע

 שאינן קידושין כל - חוזרין
 מתנה מעות' אמרי לא קידושין

 דקרי והיינו וחוזרין פקדון אלא
 מלוה ראשונה אוכלת להך לה

 בשעת וליתנהו דאכלתו דכיון
 בהן קדשתמ לא קידושין גמר
 שאכלתו כפקדון להו והוה

 דאי באכילתה מלוה ואיתעביד
 ואי מתנה בעלמא מעות אמרת
 בעיא לא קידושין גמיר לא

 לאו דגמיר השתא לאהדורינהו
 נמי ומתנה הוא במלוה מקדש
 נתנו קידושין מ"ע דהא הוי לא

 .דבריו וגמר
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 מו, ב .193
 

  :ִאיְתַמר
  – ַהְמַקֵּדש ֲאחֹותוֹ 

  .ָמעֹות חֹוְזִרים :ָאַמר ַרב
  .ָמעֹות ַמָתָנה :ָאַמר ְשמּוֵאלּו
 

 ;ָאַמר ָמעֹות חֹוְזִרים ַרב
ֵאין ִקיּדּוִשין תֹוְפִסין ַבֲאחֹותוֹ    ,ָאָדם יֹוֵדַע שֶּ

  .שּום ִפָקדֹוןְוָגַמר ְוָנַתן לְ 
 

  '?ְלשּום ִפָקדֹון'ְוֵליָמא ָלּה 
 

  .ָלא ְמַקְבָלה :ָסַבר
 
  ;ָמעֹות ַמָתָנה :ָסַבר ְשמּוֵאלּו

ֵאין ִקיּדּוִשין תֹוְפִסין ַבֲאחֹותוֹ    ,ָאָדם יֹוֵדַע שֶּ
  .ְוָגַמר ְוָנַתן ְלשּום ַמָתָנה

 
  '?ְלשּום ַמָתָנה'ְוֵניָמא ָלּה 

 
  .ְכִסיָפא ָלּה ִמיְלָתא :רָסבַ 
 

  :ָרִביָנאְמִתיב 
תֹו ֶקַמח" ְפִריש  ַחל ָ ַ ה – ַהמ  ֵהן ,ֵאינֹו ַחל ָ ֹ ַיד כ    ".ְוֶגֶזל ב ְ

ֵהן"ְוַאַמאי  ֹ ַיד כ  ֶזל ב ְ   ?"ג ֶ
ַמח :ֵניָמא ֵאין ַמְפִריִשים ַחָלה קֶּ   !ְוָנַתן ְלֵשם ַמָתָנה ,ָאָדם יֹוֵדַע שֶּ

 
  ,ַשאִני ָהָתם

  ;ְּדָנֵפיק חּוְרָבה ִמיַנּה
ַמח   ,ִזיְמִנין ְּדִאית ֵליּה ְלֹכֵהן ָפחֹות ֵמָחֵמש ְרָבִעים קֶּ

  ,ְוַהאי ָאִליש ֵליּה ַבֲהֵדי ֲהָדֵדי
  .ְוָאֵתי ְלֵמיְכָלּה ְבִטיְבַלּה ,ִנְתְקָנה ִעיָסתוֹ  :ְוָקָסַבר

 
ֵאין ַמְפִריִשים ' :ְוַהָאְמַרְת  ַמחָאָדם יֹוֵדַע שֶּ   '!ַחָלה קֶּ

 
  ;יֹוֵדַע ְוֵאינֹו יֹוֵדעַ 

ַמח – יֹוֵדעַ  ֵאין ַמְפִריש ַחָלה קֶּ   ,שֶּ
  – ִמשּום ִטיְרָחא ְּדֹכֵהן ?ַטְעַמְייהּו ַמאי :ְּדָסַבר – ְוֵאינֹו יֹוֵדעַ 

  .ְוִטיְרָחא ְּדֹכֵהן ַאִחיְלֵתיּה
 

יֱהֵוי ְתרּוָמה   ,ְותֶּ
יֹוִציא  יָה ַחָלה ִמָמקֹום ַאֵחרְוֹלא ֵתָאֵכל ַעד שֶּ   ?ָעלֶּ

  :ִמי ָלא ְתַנן
ֵאינֹו ָנקו ב" קו ב ַעל ש ֶ רו ָמה – ִמן ַהנ ָ   ,ת ְ

קֹום ַאֵחר ָ ר ִממ  רו ָמה ו ַמֲעש ֵ י ֹוִציא ָעֶליָה ת ְ ֶ ָאֵכל ַעד ש  ֵ   !"ְולֹא ת 
 

  ,ִבְתֵרי ַמִני ָצִאית
  .ְבַחד ָמָנא ָלא ָצִאית

 
  :ְוִאיָבִעית ֵאיָמא

  ,עֹוָלם ֹכֵהן ֵמיַצת ַצֵייתלְ 
  ,ְוָקָסַבר ַבַעל ַהַבִית ִנְתְקָנה ִעיָסתוֹ 

  .ְוָאֵתי ְלֵמיַכל ְבִטיְבָלא
 

ַמח' :ְוַהָאְמַרְת  ֵאין ַמְפִריִשין ַחָלה קֶּ   '!ָאָדם יֹוֵדַע שֶּ

 רש"י
 ראשית דכתיב - חלה אינה

 .עריסותיכם
 מחזירה אינו אם - כהן ביד הוא וגזל

 .לבעלים
 רבנן אצרכוה להכי - התם שאני

 .חורבה מינה דנפק לאהדורי
 לוגין חמשה - קמח רבעים חמשת
' ו שהן בחלה חייבין צפורים

 וביצה מדבריות שבע שהן ירושלמיות
 כדי עריסותיכם דהיינו ביצה וחומש
 והעומר לגולגולת עומר מדבר עיסת

 סאין שלשה והאיפה האיפה עשירית
 לוגין ארבע והקב קבין ששה והסאה
' ע של עשירית לוגין ב"ע איפה נמצא
 לוגין שתי להו פשו לוגין שבעה לוגין
 שלהן עשירית ביצים עשר שנים שהן
 שבעה עומר הרי ביצה וחומש ביצה
 הוסיפו ביצה וחומש וביצה לוגין

 והגדילו שתות המדות על בירושלים
 חומשא דהוה מלבר שתות ולוגין קבין
 פשו בחמש הראשונות שש נתנו לגאומ

 לוג והן וחומש וביצה מדברי לוג להו
 ביצים ששה מדברי לוג כיצד ירושלמי

 לוג הרי גדולים ביצים בחמש תנהו
 עשה גדולה ביצה חסר ירושלמי
 שבידך מדברית ביצה וחומש מביצה
 הוא ביצה שחומש ירושלמית ביצה
 מדברית ביצת על להוסיף מלבר שתות

 שש הרי ירושלמית צהבי להשלים
 ציפוריים חמש והם ירושלמיות לוגין

 ירושלמיות על עודפות שהציפוריים
 .שתות

 מכשיעור - פחות לכהן דאית דזמנין
 חלה לשם ישראל לו שנתן קמח והאי

 חייב ואינו עליו חלה ששם וקסבור
 .השיעור את ולהשלים להצטרף בחלה

 אותם ולש - הדדי בהדי להו ואליש
 .ביחד

 שיפרוש עד תאכל ולא תרומה ותהוי
 למה - אחר ממקום חלה עליה

 זו חורבה מחמת להחזירו הזקיקוהו
 היא הרי קמח חלתו המפריש יאמרו
 תאכל ולא מתנה לשם ונתן דגמר חלה
 .חלה עליה הכהן שיפריש עד לכהן

 הצריכוהו לא דכוותה - תנן לא מי
 .להחזירה

 מן ליה דהוה - נקוב שאינו על הנקוב
 .הפטור על החיוב

 חייב הכהן שאין - היא תרומה
 .להחזירה

 הוא גמור טבל דהא לכהן - תאכל ולא
 שהרי עליה תרומה שם חל שלא

 אסור וטבל הפרישה פטור דבר בשביל
 .לכהן אף
 ממקום תרומה עליה שיפריש עד

 דוקא לאו אחר ממקום והאי - אחר
 .וביה מיניה עליה מפריש אם ה"דה

 נקוב אינווש נקוב - ציית מאני בשני
 חזור לכהן אמרת וכי הם כלים שני

 שם חל שלא הוא שטבל עליה והפרש
 .לך ציית עליה תרומה

 על שניטלה קמח חלת כגון - מנא בחד
 לכהן ליה אמרי כי שם הנותר קמח
 ציית לא עליה והפרש חזור חלה אינה
 .להחזירה הצריכוהו לפיכך לך

 זריזים דכהנים - ציית מיצת כהן
 אלא תרומה נותנין יןדא הם וכשרים
 להחזירה הצריכוהו ולמה חבר לכהן
 כהן לה מעכב דאי הבית בעל משום
 .עיסתו נתקנה סבור
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  ;יֹוֵדַע ְוֵאינֹו יֹוֵדעַ 

ַמח – יֹוֵדעַ  ֵאין ַמְפִריִשין ַחָלה קֶּ   ,שֶּ
  – ִמשּום ִטיְרָחא ְּדֹכֵהן ?ַטְעָמא ַמאי :ְּדָסַבר – נֹו יֹוֵדעַ יְואֵ 

  .ִטיְרָחא ְּדֹכֵהן ִקְבָלּה ֲעֵליּה
 

יֱהֵוי ְתרּוָמה   ?ְוַיֲחזֹור ְוִיְתרֹום ,ְותֶּ
  :ִמי ָלא ְתַנן

קו ב" ֵאינֹו ָנקו ב ַעל ַהנ ָ ֶ רו ָמה – ִמש    !"ְוַיֲחזֹור ְוִיְתרֹום ,ת ְ
 

  :ָנאָהא אֹוִקיְמ 
  ,ִבְתֵרי ָמאֵני ָצִאית
  .ְבַחד ְמָנא ָלא ָצִאית

 
 ?! ְוָלא ָצִאית

 :ְוָהְתַנן
ו ת ְוִנְמָצא ָמָרה" ֹוֵרם ִקיש   יַח ְוִנְמֵצאת ָסרו ַח  ,ַהת    –ֲאַבט ִ

רו ָמה   ."ְוַיֲחזֹור ְוִיְתרֹום ,ת ְ
 

  ,ַשאִני ָהָתם
ְלַעאי ,ְּדִמְּדאֹוַרְייָתא ְתרּוָמה ְמַעְלָיא ִהיא   ,ִמְּדַרִבי אֶּ

ְלַעאיָאַמר ַּד    :ַרִבי אֶּ
ְתרּוָמתֹו ְתרּוָמה   ?ִמַנִין ְלתֹוֵרם ִמן ָהָרָעה ַעל ַהָיָפה שֶּ

נֱֶּאַמר  וֹ "שֶּ ְלב  ת חֶּ ם אֶּ יְמכֶּ ֲהרִּ ַּ יו ֵחְטא ב  לָּׁ או  עָּׁ ש ְ   – )במדבר יח( "ְולֹא תִּ

  ?ְנִׂשיאּות ֵחְטא ָלָמה ,ִאם ֵאינֹו ָקדֹוש
ְתרּוָמתֹו ְתרּוָמהִמכָ    .אן ְלתֹוֵרם ִמן ָהָרָעה ַעל ַהָיָפה שֶּ
 
 

 רש"י
 - ויתרום ויחזור תרומה וניהוי
 מיראה להחזיר הזקיקוהו ולמה
 קמח חלתו המפריש יאמרו זו

 לשם ונתן וגמר תרומה זו הרי
 .ויתרום ויחזור מתנה

 ולא ג"כה - תנן לא מי
 .לאהדורי צריכיתיהא

 שלא הנקוב מן - ויתרום ויחזור
' אמרי ולא בראשונה נפטר

 בעל יאמר שמא כהן נהדריה
 .פירותיו נתקנו הבית

 .ש"בזיקל - אבטיח
 דמדאורייתא התם שאני

 לא הילכך - היא מעליא תרומה
 טבל להיות ליהדרה למימר מצי

 וגזירה פירותיו עם דיערביניה
 לא נ"דא ליכא נמי דחורבה
 ליכא לשארא להו ואכל לך ציית

 דהא דאורייתא איסורא
 .איפטרו

 תשאו לא - חלבו את בהרימכם
 הרעה את תרימו אם הא חטא
 קדוש אינו אם חטא תשאו שבו

 .למה חטא נשיאות
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 מז, א –מו, ב  .194
 

 :ָרָבאֲאַמר 
ָלא ַּדֲאַמר ָלּה   מז, אדף    ',ְבזּו ּוְבזּו ּוְבזּו'ָלא ָשנּו אֶּ

ת –' ְבֵאלּו'ֲאָבל ֲאַמר ָלּה  שֶּ לֶּת ַנִמי ְמקּוּדֶּ  . ֲאִפילּו אֹוכֶּ
  .ְּדַנְפָשּה ָקָאְכָלהִמ  ,ִכי ָקא ָאְכָלה

 
  :ַתְנָיא ַכָּוֵתיּה ְּדָרָבא

ֹון"' ַאל  י ִלי ב ְ ש ִ גֹוז ,ִהְתַקד ְ ֹון ו ֶבא  ִרמ    ',ב ְ
ָאַמר ָלה   ו  ' :אֹו ש ֶ ֵאל  י ִלי ב ְ ש ִ   –' ִהְתַקד ְ

רו ָטה ְ ֵוה פ  ן ש ְ כו ל ָ ת – ִאם יֵש  ב ְ ש ֶ   ,ְמקו ד ֶ
ת – ְוִאם ָלאו ש ֶ   .ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ

זו  ו ְבזו  ו ְבזו  '   – 'ב ְ
רו ָטה ְ ֵוה פ  ם ש ְ כו ל ָ ת  – ִאם יֵש  ב ְ ש ֶ  ְמקו ד ֶ

ת – ְוִאם ָלאו ש ֶ   .ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
זו  ' וֹ  –' ב ְ ֹו ְוָאַכְלת  זו  ' ,ָנַטְלת  וֹ  –' ב ְ ֹו ְוָאַכְלת  זו   ,ָנַטְלת  זו   ,ְועֹוד ב ְ   – ְועֹוד ב ְ

ת ש ֶ הֵ  ,ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ י ְ ֶ רו ָטהַעד ש  ְ ֵוה פ  ַאַחת ֵמֶהן ש ְ   ".א ב ְ
 

גֹוז"ַהאי  א  ֹון ב ֶ ִרמ  ֹון ב ְ ַאל    ?ֵהיִכי ָּדֵמי "ב ְ
 

ֱאגֹוז' ',אֹו ְבִרמֹון' ',אֹו ְבַאלֹון' :ִאיֵליָמא ַּדֲאַמר ָלּה   – 'אֹו בֶּ
ת שֶּ   ?ִאם ֵיש ְבכּוָלן ְשֵוה ְפרּוָטה ְמקּוּדֶּ

  !ְוָהא אֹו ָקָאַמר
 

ָלא  גֹוז"ְואֶּ ֹון ו ֶבא  ֹון ו ְבִרמ  ַאל  זו  ו ְבזו  ו ְבזו  "ַהְיינּו  – "ב ְ   !"ב ְ
 

ָלא ָלאו   ,אֶּ
   –' ְבֵאלּו' :ַּדֲאַמר ָלּה

ו  " :ָהא ִמְּדָקָתֵני ֵסיָפא ֵאל  י ִלי ב ְ ש ִ ָאַמר ָלה  ִהְתַקד ְ   ,"אֹו ש ֶ
  !ִמְכָלל ְּדֵריָשא ָלאו ְבֵאלּו ַעְסִקיָנן

 
 :ָקא ְמָפֵרש ִפירּוֵשי

גֹוז" א  ֹון ב ֶ ִרמ  ֹון ב ְ ַאל  י ִלי ב ְ ש ִ   ,ִהְתַקד ְ
יַצד ֵ   ?כ 

ו   ֵאל  י ִלי ב ְ ש ִ ֲאַמר ָלה  ִהְתַקד ְ גֹון ד ַ   ",כ ְ
  :ְוָקָתֵני ֵסיָפא

זו  "' ֹו  'ב ְ ֹו ְוָאַכְלת    –ָנַטְלת 
רו ָטה ְ ֵוה פ  ַאַחת ֵמֶהם ש ְ ת – ִאם יֵש  ב ְ ש ֶ   ,ְמקו ד ֶ

ת – ְוִאם ָלאו ש ֶ   ",ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
ת ְלַמַנַחתְוִאילּו ֵריָשא ָלא ָקא מַ  לֶּ   ,ְפִליג ֵבין אֹוכֶּ

  :ְשַמע ִמיַנּה
ו  "ָכל ֵהיָכא ַּדֲאַמר ָלּה  ֵאל    –" ב ְ

  .ִמַנְפָשּה ָקא ָאְכָלה ,ִכי ָקא ָאְכָלה
  .ְשַמע ִמיַנּה

 
  ,ַאֵסיָפא ָקֵאי :ָהִניָחא ְלַמאן ַּדֲאַמר

רו ָטה"ּוַמאי  ְ ֵוה פ  ַאַחת ֵמֶהן ש ְ ֵהא ב ְ י ְ ֶ  – "ַעד ש 
ְיֵהא ָבַאֲחרֹוָנה ְשֵוה ְפרּוָטה    – ַעד שֶּ

ְיֵהא ָבַאֲחרֹוָנה ְשֵוה ְפרּוָטה ,ָהִכי ַנִמי   .ַעד שֶּ
ָלא ְלַרב ּוְשמּוֵאל ְּדָאְמֵרי ַתְרַוְייהּו   :אֶּ

ת ִאיְצְטִר  ,ַאֵריָשא ָקֵאי לֶּ   – יָכא ֵליּהְואֹוכֶּ

 רש"י
 ראשונה דאוכלת היכא - שנו לא

 מצטרפת דאין ראשונה
 .לפרוטה

 - ובזו ובזו בזו לה דאמר אלא
 לה נקנה ולא קידושין גמרי דלא
 גמר שהיא אחרונה נתינה עד

 הראשונות היו וכבר דבורו
 .מלוה
 הראשונה מקבלת - באלו אבל
 מלוה בתורת לידה באתה לא

 לה הקנה הדיבור דמשנגמר
 אכלה וכי קידושין בתורת
 אכלה ואפילו אכלה קא מדידה
 אם מקודשת ראשונה ראשונה

 .פרוטה שוה בכולן יש
' יאפ באלו לה אמר אבל - ג"ה

 .מקודשת נמי אוכלת
 אלון - באגוז ברמון באלון
 חזיר מאכל והוא ז"בלע ט"אגלנ
 וגם ן"אייכל אשכנז ובלשון יער
 אותם וצולין אוכלין אדם בני
 .ערמונים כמו באש

' כו בכולן יש אם ובזו בזו ג"ה
 ועוד בזו ועוד ואכלתו נטלתו בזו
 לתרי דפלגינהו והאי - 'וכו בזו
 תנאו ומציעתא דרישא בבי

 משום בכולן יש אם בתרוייהו
 בין במציעתא איפלוגי דבעי

 .ואזיל כדמפרש למנחת אוכלת
 פרכינן לרבא לאו - 'כו הניחא
 היתה דמתרצינן קאי לעיל אלא

 ושמואל לרב' דמתני אוכלת
 אסיפא אמי ולרבי ארישא
 להיתה דאוקמה אמי' לר הניחא
 דהוי אסיפא דמתניתין אוכלת
 הבאחרונ באחת ומאי כללא
 דברייתא אוכלת היתה נמי הכא
 בזו בה כדתני אכללא נמי קאי
 פרוטה שוה בכולן יש אם ובזו

 גבי פלוגתא ותנא מקודשת
 שיהא עד למימר ואכלתו נטלתו
 לתרוצי נמי מצינו מהן באחת

 לרב אלא באחרונה שיהא עד
 אפילו באחת דאמרי ושמואל
 אמר נמי מקמייתא אחדא

 התקדשי דהתקדשי ואפרטא
 ליה איצטריכא וכלתוא קאי
 היכי דברייתא באחת האי

 לא ברייתא בהך הא מיתרצי
 ובזו בזו דהא פרטא שום תנא
 היכא ש"וכ לה חשיב כללא ובזו

 ועוד בזו ועוד בזו ועוד דקתני
 שיהא עד אוכלת גבי וקתני בזו

 אקמייתא ואי מהן באחת
 דאי קאמר נמי מיד דאכלתנהו

 פרוטה שוה בחדא איכא
 ליה הוה הא קשיא מקודשת

 .מלוה
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 !ְפָרֵטי ָלא ָקא ָחִשיב ,ָהָכא ְכָלֵלי ָקָחֵשיב
 

  ,ַרִבי ִהיא? ָהא ַמִני
 .ְפָרָטא ָהֵוי – ְוָלא ְשָנא ְכַזִית ּוְכַזִית ,ָלא ְשָנא ְכַזִית ְכַזִית :ַּדֲאַמר

 
 
 

 רש"י
 דאמר היא רבי מני הא ג"ה
 כזית ש"ול כזית כזית ש"ל

 סיפא והך - הוי פרטא וכזית
 ועוד ואכלתו נטלתו בזו דקתני
 הוא אחרינא תנא בזו ועוד בזו
 דרישא תנא היינו ולאו

 ותנא כרבי ל"וס ומציעתא
 למנחת הדין והוא אוכלת
 ליה איצטריכא ואוכלת

 קרבהדמ ג"דאע לאשמועינן
 בפחות מקדשה לא הנייתה

 תרי בזו בזו תנא ולהכי פ"מש
 ועוד ואכלתו נטלתו גבי זימני
 באחת יש אם ותנא בזו ועוד בזו

 מקודשת פרוטה שוה מכולן
 חדא אכל התקדשי ל"דס משום
 בזו התקדשי בזו התקדשי קאי
 דרבי והך התקדשי בזו ועוד

 בשחיטת במחשב ב"בפ בזבחים
 וללאכ מ"ע ששחט בין הזבח
 בין בחוץ כזית למחר כזית
 בחוץ וכזית למחר כזית שאמר
 ולרבי מחשבות שתי להו הוו

 ראשון לשון בתר דאזיל יהודה
 .כרת עליו וחייבין פיגול הוי
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 ב-מז, א .195
 

  :ַרבָאַמר 
ת שֶּ ה ֵאיָנּה ְמקּוּדֶּ   ;ַהְמַקֵּדש ְבִמְלוֶּ

ה ְלהֹוָצָאה ִניְתָנה   .ִמְלוֶּ
 

  :ֵניָמא ְכַתָנֵאי
ת" ש ֶ ִמְלֶוה ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ ש  ב ְ ַקד ֵ   ,ַהמ ְ

ת :ְויֵש  אֹוְמִרים ש ֶ  ".ְמקו ד ֶ
  :ַמאי ָלאו ְבָהא ָקִמיַפְלֵגי

ה ְלהֹוָצָאה ִניְתָנה :ְּדָמר ָסַבר   ,ִמְלוֶּ
ה ָלאו ְלהֹוָצָאה ִניְת  :ּוָמר ָסַבר   !ָנהִמְלוֶּ

 
  ?!ְוִתְסְבָרא

ז ֶה ָקָנה" :ֵאיָמא ֵסיָפא ֶ ֶמֶכר ש  ִוים ב ְ   ".ְוש ָ
ה ְלהֹוָצָאה ִניְתָנה :ִאי ַאְמָרת   ?!ְבַמאי ָקֵני – ִמְלוֶּ

 
  :ַרב ַנְחָמןֲאַמר 

  ,הּוָנא ַחְבִרין מֹוִקים ָלּה ְבִמיֵלי אֹוָחֵרי
  ?ְוָהָכא ְבַמאי ַעְסִקיָנן

ָאַמר לָ    ;ְוִנְמָצא ָמנֶּה ָחֵסר ִּדיָנר ,ִהְתַקְּדִשי ִלי ְבָמנֶּה :ּהְכגֹון שֶּ
  .ְכִסיָפא ָלּה ִמיְלָתא ְלִמיְתְבֵעיּה :ָמר ָסַבר
  .ָלא ְכִסיָפא ָלּה ִמיְלָתא ְלִמיְתְבֵעיּה :ּוָמר ָסַבר

 
ָלא   ,ְואֶּ

ְלָעָזרָהא ַּדֲאַמר    :ַרִבי אֶּ
ת ְוַיְשִלים – ן ָלּה ִּדיָנרְוָנתַ  ,ִהְתַקְּדִשי ִלי ְבָמנֶּה שֶּ   ,ֲהֵרי זּו ְמקּוּדֶּ

 ?!ֵליָמא ְכַתָנֵאי ָאְמָרה ִלְשַמְעֵתיּה
 

  :ָאְמֵרי
  .ְכִסיָפא ָלּה ִמיְלָתא ְלִמיְתְבֵעיּה – רָמנֶּה ָחֵסר ִּדינָ 

  .ָלא ְכִסיָפא ָלּה ִמיְלָתא ְלִמיְתְבֵעיּה – ָמנֶּה ָחֵסר ִתְשִעים ְוֵתַשע
 

  :ֵמיִתיֵבי
ה" ָ ָיֵדךְ ' :ָהאֹוֵמר ְלִאש   י ֵש  ִלי ב ְ ֶ דֹון ש  ִפק ָ י ִלי ב ְ ש ִ   ',ִהְתַקד ְ

ָאַבד ְגַנב אֹו ש ֶ נ ִ ֶ   ;ְוָהְלָכה ו ְמָצאתֹו ש 
י ֵ ַ ת  רו ָטהִאם ִנש ְ ְ ֵוה פ  ו  ש ְ ת – יר ֵהיֶמנ  ש ֶ   ,ְמקו ד ֶ
ת – ְוִאם ָלאו ש ֶ   .ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
  ;ו ְבִמְלֶוה

רו ָטה ַאף  ְ ֵוה פ  ו  ש ְ י ֵיר ֵהיֶמנ  ַ ת  לֹא ִנש ְ י ש ֶ ִ ת –ַעל פ  ש ֶ   .ְמקו ד ֶ
ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ב ֶ י ש ִ ב ִ ו ם אֹוֵמר  רַׁ ִאירִמש   י מֵּ ב ִ   :רַׁ

דֹון^ ִמְלֶוה  מז, בדף  ִפק ָ   ."ֲהֵרי ִהיא כ ְ
  ,ַעד ָכאן ָלא ְפִליֵגי
ָלא ְּדָמר ָסַבר ה  :אֶּ ָנה ְשֵוה ְפרּוָטהְּדלָ  ַאף ַעל ַגבִמְלוֶּ   ,א ִנְשַתֵייר ֵהימֶּ

ָנה ְשֵוה ְפרּוָטהִנְשַתיֵ  :ּוָמר ָסַבר   ,יןִא  – יר ֵהימֶּ
ָנה ְשֵוה ְפרּוָטה    .ָלא –ְוִאי ָלא ִנְשַתֵייר ֵהימֶּ

ת שֶּ ה ְמקּוּדֶּ   !ֲאָבל ְּדכּוֵלי ָעְלָמא ְמַקֵּדש ְבִמְלוֶּ
 

  :ָרָבא (ֵליּה)ֲאַמר 
  .ָהא ְמַשַבְשָתא ִהיא ?!ְסְבָרא ָהא ְמַתַרְצָתאְוִת 

  ?ַהאי ִפָקדֹון ֵהיִכי ָּדֵמי
ה – י ְּדַקִביל ֲעֵליּה ַאֲחָריּותִא    !ַהְיינּו ִמְלוֶּ

יָה ַאֲחָריּות   ,ִאי ָהִכי – ִאי ְּדָלא ַקִביל ָעלֶּ
  :ַאְּדָתֵני ֵסיָפא

 רש"י
 ישנה אפילו - מקודשת אינה
 .בעין

 רשאי הלוה - ניתנה להוצאה
 חייב ואינו בהוצאה להוציאה
 שתהא בעיסקא להעמידה
 וכיון יתבענוש עת בכל מצויה

 כי לה הויא ניתנה דלהוצאה
 .מידי לה יהיב ולא דידה
 קרקע לו מכר אם - במכר ושוין
 ליה אמר אם בכסף שנקנה
 לך יהא עליך לי שיש מלוה
 קנה לו ונתרצה המכר בשביל
 .בעין ישנה אם הלוקח
 דהך אחר בדבר - אוחרי במילי
 עליה לו שיש במלוה לא מלוה
 התקדשי לה שאמר אלא קאמר

 דינר חסר מנה ונמצא במנה לי
 .מלוה עלי הוא הרי לה ואמר

 - למיתבעיה מילתא לה כסיפא
 אינה הילכך דעתה סמכה ולא

 .מקודשת
 מועט דדבר - מילתא לה כסיפא
 .ממנה דינר הוא

 המנה מכל קבלה שלא - א"דר
 מילתא לה כסיפא לא דינר אלא

 .המנה את למיתבעיה
 - 'כו נשתייר לא אפילו

 דמחיל הנאה היאבה מקודשת
 .גבה לה

 נשתייר דאם - כפקדון היא הרי
 .לא נשתייר לא אין

 - במלוה המקדש ע"דכ אבל
 .מקודשת בעין שישנה

 דקתני - היא מתרצתא ותסברה
 נשתייר שלא פ"אע במלוה

 .מקודשת
 שאם - אחריות עליה דקביל אי
 .לו תשלמנו יגנב

 שנגנב כיון - מלוה היינו
 אצלה מלוה נמצא בו ונתחייבה

 שלא פ"אע במלוה דתנא וכיון
 נמי פקדון מקודשת נשתייר
 .ביה תתקדש נשתייר שלא
 - אחריות עליה קביל דלא אלא
 אבל ביה אחייבא לא איגנוב וכי

 .מקודשת אחריות עליה קבלה
 בפקדון נפלוג במלוה - אדתני
 לא' שאפי פקדון דיש גופיה

 .מקודשת כלום נשתייר

 

 רש"י
 עליה הבדקבל כרחך על - אלא

 נשתייר לא דאם קתני אחריות
 היא דמלוה מקודשת אינה

 מקודשת אינה במלוה והמקדש
 בההיא מקודשת נשתייר וכי
 פ"אע הכי תריץ מלוה וגבי שיור

 משום מקודשת אינה שנשתייר
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  ;ו ְבִמְלֶוה"
לֹא ִנש ְ  י ש ֶ ִ רו ָטה ַאף ַעל פ  ְ ֵוה פ  ו  ש ְ י ֵיר ֵהיֶמנ  ַ ת –ת  ש ֶ   ",ְמקו ד ֶ
  :ִניְפלֹוג ְוִניְתֵני ְבִדיָדּה

ָבִרים ֲאמו ִרים" ה ד ְ ֶ מ    ?ב ַ
ָלה ָעֶליָה ַאֲחָריו ת לֹא ִקב ְ   .ש ֶ
ָלה ָעֶליָה ַאֲחָריו ת    – ֲאָבל ִקב ְ

רו ָטה מְ  ְ ֵוה פ  ה ש ְ י ֵיר ֵהיֶמנ ָ ַ ת  ָלא ִנש ְ ב ד ְ תַאף ַעל ג ַ ש ֶ   !"קו ד ֶ
 

ָלא   ,אֶּ
  :ָתֵריץ ָהִכי

  ;ו ְבִמְלֶוה"
ֵוה  ה ש ְ י ֵיר ֵהיֶמנ ָ ַ ת  ש ְ נ ִ ֶ י ש  ִ רו ָטהַאף ַעל פ  ְ ת – פ  ש ֶ  .ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ

ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ב ֶ י ש ִ ב ִ ו ם  רַׁ ִאיראֹוֵמר ִמש   י מֵּ ב ִ   :רַׁ
דֹון ִפק ָ   ."ִמְלֶוה ֲהֵרי ִהיא כ ְ

 
  ?ֵגיְבַמאי ָקִמיַפלְ 

 
  :ַרָבהֲאַמר 

  :ְּדָיְתֵבי ְוָקַאְמֵרי ,ַרָבָנן ְבֵבי ַרבַאְשַכְחִתיְנהּו לְ 
ה ִבְרשּות ְבָעִלים ַלֲחָזָרה   :ְוהּוא ַהִּדין ְלאֹוְנִסין ָקִמיַפְלֵגי ,ְבִמְלוֶּ

ה ַקְייָמא :ְּדָמר ָסַבר ה ִבְרשּות ֹלוֶּ   .ְוהּוא ַהִּדין ְלאֹוְנִסים ,ִמְלוֶּ
ה ִבְרשּות ְבָעִלים ַקְייָמא :ָמר ָסַברּו   .ְוהּוא ַהִּדין ְלאֹוְנִסים ,ִמְלוֶּ

  :ַוֲאִמיָנא ְלהּו
ה ָקְייֵמי   .ְלאֹוְנִסים כּוֵלי ָעְלָמא ָלא ְפִליֵגי ְּדִבְרשּות ֹלוֶּ

  ?ַמאי ַטְעָמא
 ;ָלא ָגְרָעא ִמְשֵאָלה

ֵכן ,אֹוְנִסיםַחָייב בְ  ַמה ְשֵאָלה ְּדָהְדָרה ְבִעיָנא ה ֹלא ָכל שֶּ   ?!ִמְלוֶּ
ָלא   ,אֶּ

ה ִבְרשּות ְבָעִלים ַלֲחָזָרה   .ִאיָכא ֵביַנְייהּו ָהָכא ִמְלוֶּ
 

ָלא ָהא ַּדֲאַמר    :ַרב הּוָנאְואֶּ
  ;ַהשֹוֵאל קֹוְרּדֹום ֵמֲחֵבירוֹ 

  .ֹלא ְקָנאוֹ  – ֹלא ִביַקע בוֹ  ,ְקָנאוֹ  –ִביַקע בֹו 
  ?!ַתָנֵאי ָאְמָרה ִלְשַמְעֵתיּהֵליָמא כְ 

 
  .ָלא

ה ָלא ְבִמְלוֶּ   .ְּדָלא ָהְדָרה ְבִעיָנא ,ַעד ָכאן ָלא ְפִליֵגי אֶּ
  ,ְּדָהְדָרה ְבִעיָנא ,ֲאָבל ִבְשֵאָלה
  .ֹלא ְקָנאוֹ  – בוֹ  ֹלא ִביַקע ,יןִא  –ִביַקע בֹו  :ִּדְבֵרי ַהֹכל

 
  :ֵניָמא ְכַתָנֵאי

ָטר חֹובהִ "' ש ְ י ִלי ב ִ ש ִ   ',ְתַקד ְ
ַיד ֲאֵחִרים ָהָיה לֹו ִמְלֶוה ב ְ ה  ֲעֵליֶהם ,אֹו ש ֶ   – ְוִהיְרש ָ

ִאיר י מֵּ ב ִ ת :אֹוֵמר רַׁ ש ֶ   ,ְמקו ד ֶ
ת :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ  ש ֶ   ."ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ

  ?ַהאי ְשַטר חֹוב ֵהיִכי ָּדֵמי
ה ְבַיד ֲאֵחִריםַהיְ  – ְשַטר חֹוב ַּדֲאֵחִרים ִאיֵליָמא   !ינּו ִמְלוֶּ
ָלא ָלאו ה ָקִמיַפְלֵגי – ְשָטר חֹוב ִּדיָדּה ,אֶּ   !ּוִבְמַקֵּדש ְבִמְלוֶּ

 
  .ְלעֹוָלם ְשָטר חֹוב ַּדֲאֵחִרים

ה ָקא ִמיַפְלֵגי ה ַעל פֶּ ה ִבְשָטר ּוְבִמְלוֶּ   .ְוָהָכא ְבִמְלוֶּ
 

ה ִבְשָטר ְבַמאי ְפִליֵגי   ?ְבִמְלוֶּ
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  ,ִבְפלּוְגָתא ְּדַרִבי ְוַרָבָנן ָקִמיַפְלֵגי

  :ְּדַתְנָיא
ְמִסיָרה" ְבֵרי  ,אֹוִתי ֹות ִנְקנֹות ב ִ יד ִ ב ִ   .רַׁ
  :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ַתב ְולֹא ָמַסר כ ָ ין ש ֶ ַתב  ,ב ֵ ַסר ְולֹא כ ָ ָ מ  ין ש ֶ   –ב ֵ
ֹוב ְוִיְמסֹור ,לֹא ָקָנה ְכת  י ִ ֶ   ."ַעד ש 
  ,יּה ְּדַרִביָמר ִאית לֵ 

  .ּוָמר ֵלית ֵליּה ְּדַרִבי
 

  :ְוִאיָבִעית ֵאיָמא
  ,ֵלית ְלהּו ְּדַרִבי ְּדכּוֵלי ָעְלָמא

  ,ְוָהָכא ִבְדַרב ַפָפא ָקִמיַפְלֵגי
  ,ַהאי ַמאן ְּדַזִבין ְשָטָרא ְלַחְבֵריּה :ַרב ַפָפאַּדֲאַמר 

  '.ּוא ְוָכל ִשְעבּוֵדיּהָקֵני ָלְך ה'ָצִריְך ְלִמיְכַתב ֵליּה 
  ,ָמר ִאית ֵליּה ְּדַרב ַפָפא
  .ּוָמר ֵלית ֵליּה ְּדַרב ַפָפא

 
  :ְוִאיָבִעית ֵאיָמא

  ,ְּדכּוֵלי ָעְלָמא ִאית ְלהּו ְּדַרב ַפָפא
  ,ְוָהָכא ְבִדְשמּוֵאל ָקִמיַפְלֵגי

 :ַּדֲאַמר ְשמּוֵאל
  ,ָמחּול – ֲחֵבירֹו ְוָחַזר ּוָמֲחלוֹ ַהמֹוֵכר ְשָטר חֹוב לַ   מח, אדף 

  .יֹוֵרש מֹוֵחל ֲאִפילּווַ 
  ,ְּדָמר ִאית ֵליּה ִּדְשמּוֵאל
  .ּוָמר ֵלית ֵליּה ִּדְשמּוֵאל

 
  :ְוִאיָבִעית ֵאיָמא
  ,ִאית ְלהּו ִּדְשמּוֵאל ְּדכּוֵלי ָעְלָמא

  .ְוָהָכא ְבִאָשה ָקִמיַפְלֵגי
 – ְמָכה ַּדְעָתּהִאָשה סַ  :ָמר ָסַבר

  .ָלא ָשֵביק ֵליּה ְלִדיִדי ּוָמַחל ֵליּה ְלַאֲחִריֵני :ֵמיַמר ָאְמָרה
  .ִאָשה ַנִמי ָלא ַסְמָכה ַּדְעָתּה :ּוָמר ָסַבר

 
ה ְבַמאי ְפִליֵגי ה ַעל פֶּ   ?ְבִמְלוֶּ

 
  .ִבְדַרב הּוָנא ָאַמר ַרב

  :ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאְּדָאַמר 
  .ָקָנה – ְבַמֲעַמד ְשָלְשָתן 'ְתֵנהּו ִלְפלֹוִני' ',ְבָיְדָך ָמנֶּה ִלי'

ה ֹלא ,ְבִפָקדֹון ָהֵני ִמיֵלי ,ִכי ָקָאַמר ַרב :ָמר ָסַבר   .ֲאָבל ִמְלוֶּ
ה ְוָלא ְשָנא ִפָקדֹון :ּוָמר ָסַבר   .ָלא ְשָנא ִמְלוֶּ

 
  :ֵניָמא ְכַתָנֵאי

ָטר"' ש ְ י ִלי ב ִ ש ִ    – 'ִהְתַקד ְ
ִאיר י מֵּ ב ִ ת :אֹוֵמר רַׁ ש ֶ   ,ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ

י ֶאְלָעָזרוְ  ב ִ ת :אֹוֵמר רַׁ ש ֶ   ,ְמקו ד ֶ
  :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ָייר ִמין ֶאת ַהנ ְ רו ָטה ,ש ָ ְ ֵוה פ  ֹו ש ְ ת – ִאם יֵש  ב  ש ֶ   ,ְמקו ד ֶ
ת – ְוִאם ָלאו ש ֶ   ".ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
  ?ֵהיִכי ָּדֵמיַהאי ְשָטר 

  !ַרִבי ֵמִאירַאְּד  ַרִבי ֵמִאירַקְשָיא ְּד  – ְשַטר חֹוב ַּדֲאֵחִריםיָמא ִאילֵ 
ָלא   ,ִּדיָדּה ְשַטר חֹובבִ  ,אֶּ

ה ָקא ִמיַפְלֵגי  !ּוִבְמַקֵּדש ְבִמְלוֶּ
 

 רש"י
 צריך אינו - במסירה נקנות
 השטר על מכירה שטר לכתוב
 לו משמסר אלא לו מוכר שהוא
 לזכות ריםאח על לו שיש שטר
 .לזה לפורעם הלוה נתחייב בו

 עליו מכירה שטר לו - שכתב בין
 ובין החוב שטר לו מסר ולא

 כתב ולא החוב שטר לו שמסר
 קנה לא עליו מכירה שטר לו
 החוב שטר לה שמסר נ"וה
 מכירה שטר לה כתב שלא פ"אע
 ליה אית מקודשת ד"מ עליו
 .דרבי ליה לית ומר דרבי

 להו תלי ע"דכ אימא ואיבעית
 וכתב בשמסר והכא - דרבי
 לך קני לה שכתב אלא מיירי
 לך קני לה כתב ולא שטר האי
 מאן ביה דאית שעבודא כל

 .פפא כרב מקודשת אינה דאמר
 פפא דרב להו אית עלמא דכולי

 מקודשת מ"ר אמר וכי -
 בדשמואל והכא' כו לה בשכתב

 .מיפלגי קא
 .מלוה של - יורש ואפילו

 ייבנתח לא שהלוה - מוחל
 המוכר מחמת אלא כלום ללוקח
 ליה לית מ"ר אצלו מחלו והרי

 דעתה סמכה הלכך דשמואל
 ומחיל אזיל דלמא חיישינן ולא
 דשמואל להו אית ורבנן ליה

 דסברה דעתה סמכה לא הלכך
 .ליה ומחיל אזיל
 בעי דאי - דשמואל להו אית
 .ליה ומחיל אזיל
 - מיפלגי קא באשה והכא
 קעקר מקנהו היה אם כלומר
 קנה לא ודאי זה שטר בדמי
 סמכה דלא הקרקע את המלוה
 באשה אבל קרקע דבעל דעתא
 דכיון דעתה דסמכה מ"ר סבר

 לדידי שביק לא אנא דאיתתיה
 .לאחריני ומחיל

 כן לו אמר - שלשתן במעמד
 חד דהא בדבר טעם ואין קנה
 רבנן דשוינהו מילי מתלת הוא

 .גיטין' במס טעמא בלא הלכתא
 וסמכה בעין תיהדאי - בפקדון
 .דמקבל דעתא
 .במלוה במקדש - כתנאי נימא

 ולא גרס - בשטר לי התקדשי
 .חוב בשטר הכא גרס

 הנייר' ואפי - מקודשת אינה
 דעתה דלאו פרוטה שוה

 אלא הנייר בפרוטת להתקדש
 .ביה דכתיבא במה

 - מקודשת אומר אלעזר' ר
 פרוטה שוה בנייר אין' ואפי

 משום אי לקמן טעמא כדמפרש
 אי מקודשת במלוה דמקדש
 .לקמיה כדמשנינן משום
 נמי דדעתה - הנייר את שמין
 .אנייר
 דהא - מ"אדר מ"דר קשיא
 בשטר לי התקדשי לעיל תניא
 .מקודשת אומר מ"ר חוב

 - דידה חוב בשטר לאו אלא
 .עליה מלוה לו שיש

 
 רש"י

 - עליו עדים לו שאין בשטר
 לה שכתב קאמר אירוסין שטר
 לי מקודשת את הרי הנייר על
 אלא עדים עליו החתים ולא
 פלוגתא עדים בפני לה מסרו
 גיטין במסכת אלעזר ורבי מ"דר
 פ"אע אלעזר' ר דקאמר גט גבי

 לה נתנו אלא עדים עליו שאין
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  :ַרב ַנְחָמן ַבר ִיְצָחקָאַמר 
  ?ָהָכא ְבַמאי ַעְסִקיָנן

ֵאין ִקְּדָשּה ִבְשָטר שֶּ   ,ָעָליו ֵעִדים ְכגֹון שֶּ
  ,ֵעֵדי ֲחִתיָמה ַכְרֵתי :ַּדֲאַמר ,ְלַטְעֵמיּה ַרִבי ֵמִאירוְ 
ְלָעָזר ְלַטְעֵמיוְ    .ֵעֵדי ְמִסיָרה ַכְרֵתי :ַּדֲאַמר ,ּהַרִבי אֶּ

ְלָעָזר ַרִבי ֵמִאירְמַסְפָקא ְלהּו ִאי כְ  ,ְוַרָבָנן   ,ִאי ְכַרִבי אֶּ
יָ " :ִהְלָכְך ִמין ֶאת ַהנ ְ רו ָטה  ,ירש ָ ְ ֵוה פ  ֹו ש ְ ת –ִאם יֵש  ב  ש ֶ   ,ְמקו ד ֶ

ת – ְוִאם ָלאו ש ֶ   ".ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
 

  :ְוִאיָבִעית ֵאיָמא
ֹלא ִלְשָמּה ְכָתבֹו שֶּ   ,ְכגֹון שֶּ

  .ָקִמיַפְלֵגי ֵריש ָלִקישּוִבְד 
  :ֵריש ָלִקישְּדָבֵעי 

ֹלא ִלְשמָ  ְכָתבֹו שֶּ   ?ַמהּו ,ּהְשַטר ֵאירּוִסין שֶּ
  – ֲהָוָיה ִליִציָאה ַמְקִשיַנן
 ,ַאף ֲהָוָיה ַנִמי ָבֵעיַנן ִלְשָמּה ,ַמה ְיִציָאה ָבֵעיַנן ִלְשָמּה

  – אֹו ִּדְלָמא ֲהָויֹות ַלֲהָדֵדי ַמְקִשיַנן
ף ָלא ָבֵעיַנן ִלְשָמּה סֶּ   ?ָמּהַאף ֲהָוָיה ִּדְשָטר ָלא ָבֵעיַנן ִלְש  ,ַמה ֲהָוָיה ְּדכֶּ

  :ָהָדר ַפְשָטּה ,ָבַתר ְּדַבְעָיא
ה" ְיתָּׁ ה ְוהָּׁ ְצאָּׁ   .ַמִקיש ֲהָוָיה ִליִציָאה – "ְויָּׁ

  ,ֵריש ָלִקישָמר ִאית ֵליּה ְּד 
  .ֵריש ָלִקישּוָמר ֵלית ֵליּה ְּד 

 
  :ְוִאי ָבֵעית ֵאיָמא

  ,ֵריש ָלִקישִאית ְלהּו ְּד  ְּדכּוֵלי ָעְלָמא
  ?ַעְסִקיָנן ְוָהָכא ְבַמאי

ְכָתבֹו ִלְשָמּה ֹלא ִמַּדְעָתּה ,שֶּ   .ְושֶּ
  .ּוִבְפלּוְגָתא ְּדָרָבא ְוָרִביָנא ְוַרב ַפָפא ְוַרב ְשַרְבָיא ָקִמיַפְלֵגי

  :ְּדִאיְתַמר
ֹלא ִמַּדְעָתּה   – ְכָתבֹו ִלְשָמּה ְושֶּ

ת :ָאְמֵרי ָרִביָנאוְ  ָרָבא שֶּ   .ְמקּוּדֶּ
ת :ָאְמֵרי ַרב ְשַרְבָיאוְ  ַרב ַפָפא שֶּ   .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶּ

 
  ,ַתָנֵאי ְכָהֵניֵניָמא 
  :ְּדַתְנָיא

עֹות"' יִרים ְנָזִמים ְוַטב ָ ה ִלי ש ִ ש  ֲאִני ְלךָ  ,ֲעש ֵ ד ֵ   –' ְוֶאק ַ
ָאן ֲעש ָ יָון ש ֶ ֵ ת – כ  ש ֶ   ,ְמקו ד ֶ

ְבֵרי  ִאירד ִ י מֵּ ב ִ   .רַׁ
  :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

תֵאיָנה   ש ֶ יַע ָממֹון ְלָיָדה   ,ְמקו ד ֶ י ַג ִ ֶ   ".ַעד ש 
  ?ֵהיִכי ָּדֵמי "ָממֹון"ַהאי 

 ?אֹותֹו ָממֹון ַנִמי ָלא ֲאִפילּוָסַבר  ַתָנא ַקָמאִמְכַלל ְּד  – ִאיֵליָמא אֹותֹו ָממֹון
ָלא ְבַמאי   !בֹו ִמַקְּדָשא ?אֶּ
ָלא ָלאו   .ְבָממֹון ַאֵחר ,אֶּ
  :ּהּוְשַמע ִמינַ 

ה ָקִמיַפְלֵגי   ,ַבִמְקָּדש ְבִמְלוֶּ
ְשָנּה ִלְׂשִכירּות ִמְתִחָלה  ְּדכּוֵלי ָעְלָמא :ְוַסְבֵרי ה ,סֹוף (ְוַעד)יֶּ   .ַוֲהָוה ִמְלוֶּ

  :ַמאי ָלאו ְבָהא ָקִמיַפְלֵגי
ת :ְּדָמר ָסַבר שֶּ ה ְמקּוּדֶּ   ,ַהְמַקֵּדש ְבִמְלוֶּ
תַהִמְקָּדש בְ  :ּוָמר ָסַבר שֶּ ה ֵאיָנּה ְמקּוּדֶּ   !ִמְלוֶּ

 
  .ָלא

ת שֶּ ה ֵאיָנּה ְמקּוּדֶּ   .ְּדכּוֵלי ָעְלָמא ְמַקֵּדש ְבִמְלוֶּ
ְשָנּה ִלְׂשִכירּות ִמְתִחָלה ְוַעד סֹוף ָקִמיַפְלֵגי ,ְוָהָכא   :ְביֶּ

ָלא ַבסֹוף: ^ָמר ָסַבר  מח, בדף    ,ֵאיָנּה ִלְׂשִכירּות אֶּ
 רש"י

 'כו ישנה ע"דכ אימא ואיבעית
 אינה במלוה המקדש ע"ודכ -

 .מקודשת
 כלומר - 'כו קונה באומן והכא
 שכיר להיות התנה בשלא הכא
 עליו שקבל קבלן אלא ימים
 וכך בכך המלאכה לגמור



ק ב'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     195 סוגיה  ָהִאיש ְמַקֵּדש –ַמסֶּ
 

 7201702200ברק ווינט דניאל  – vechol.banayich@gmail.comייך בנ וכלמותת ע – סדורהגמרא  -הזכויות שמורות כל 

 

274 

ְש  :ּוָמר ָסַבר   .ָנּה ִלְׂשִכירּות ִמְתִחָלה ְוַעד סֹוףיֶּ
 

  :ְוִאיָבִעית ֵאיָמא
ְשָנּה ִלְׂשִכירּות ִמְתִחָלה ְוַעד סֹוף ְּדכּוֵלי ָעְלָמא   ,יֶּ

ת שֶּ ה ֵאיָנּה ְמקּוּדֶּ   ,ּוְמַקֵּדש ְבִמְלוֶּ
  :ְבאּוָמן קֹונֶּה ִבְשַבח ְכִלי ָקִמיַפְלֵגי ,ְוָהָכא

  ,ן קֹונֶּה ִבְשַבח ְכִליאּומָ  :ָמר ָסַבר
  .ֵאין אּוָמן קֹונֶּה ִבְשַבח ְכִלי :ּוָמר ָסַבר

 
  :ְוִאי ָבֵעית ֵאיָמא

  ,ֵאין אּוָמן קֹונֶּה ִבְשַבח ְכִלי ְּדכּוֵלי ָעְלָמא
ְשָנּה ִלְׂשִכירּות ִמְתִחָלה ְוַעד סֹוף   ,ְויֶּ
ת שֶּ ה ֵאיָנּה ְמקּוּדֶּ   ,ּוְמַקֵּדש ְבִמְלוֶּ

  ?ְוָהָכא ְבַמאי ַעְסִקיָנן
לוֹ  ְך ִמשֶּ הֹוִסיף ָלּה נֹופֶּ   – ְכגֹון שֶּ

ה ּוְפרּוָטה ַּדְעֵתיּה ַאְפרּוָטה :ְּדָמר ָסַבר   .ִמְלוֶּ
ה :ּוָמר ָסַבר   .ַּדְעֵתיּה ַאִמְלוֶּ

 
  :ּוִבְפלּוְגָתא ְּדָהֵני ַתָנֵאי

  :ְּדַתְנָיא
יִתי ִעמ ָ "' ָעש ִ ַכר ש ֶ ש ְ ת –' ךְ ב ִ ש ֶ   ,ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
ךְ ' ָ ה ִעמ  ש ֶ ֶאע  ַכר ש ֶ ש ְ ת – 'ב ִ ש ֶ   .ְמקו ד ֶ

י ָנָתן ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
ךְ ' ָ ה ִעמ  ש ֶ ֶאע  ַכר ש ֶ ש ְ ת –' ב ִ ש ֶ   ,ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ

ן  ֵ כ  ךְ 'ְוָכל ש ֶ ָ יִתי ִעמ  ָעש ִ ַכר ש ֶ ש ְ   '.ב ִ
יא ש ִ נ ָ י ְיהו ָדה הַׁ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ֶמת ָאְמר א  ין  :ו  ב ֶ יִתי'ב ֵ ָעש ִ ַכר ש ֶ ש ְ ין  ',ב ִ ךְ 'ב ֵ ָ ה ִעמ  ש ֶ ֶאע  ַכר ש ֶ ש ְ    –' ב ִ
ת ש ֶ   .ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ

וֹ ְוִאם  ל  ֶ ת – הֹוִסיף ָלה  נֹוֶפְך ִמש   ש ֶ   ".ְמקו ד ֶ
  .ִאיָכא ֵביַנְייהּו ְׂשִכירּות ,ְלַרִבי ָנָתן ַתָנא ַקָמאֵבין 

ה ּוְפרּוָטה ,ְיהּוָדה ַהָנִׂשיא ַרִביֵבין ַרִבי ָנָתן לְ    ;ִאיָכא ֵביַנְייהּו ִמְלוֶּ
ה :ָמר ָסַבר ה ּוְפרּוָטה ַּדְעֵתיּה ַאִמְלוֶּ   .ִמְלוֶּ
 .ַּדְעֵתיּה ַאְפרּוָטה :ּוָמר ָסַבר
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 מח, ב  .196
 

ָנה  ִמש ְׁ

י ִלי ' ש ִ ל ַיִיןִהְתַקד ְ כֹוס ֶזה ש ֶ ַבש  ' ב ְ ל ד ְ   ,ְוִנְמָצא ש ֶ
בַ ' ל ד ְ ל ַיִין' ש  ש ֶ   ,ְוִנְמָצא ש ֶ
ֶסף' ֶ ל כ  ִדיָנר ֶזה ש ֶ ל ָזָהב' ב ְ   ,ְוִנְמָצא ש ֶ
ל ָזָהב' ֶסף' ש ֶ ֶ ל כ    ,ְוִנְמָצא ש ֶ
יר' ֲאִני ָעש ִ   ,ְוִנְמָצא ָעִני' ַעל ְמָנת ש ֶ
יר' ָעִני'   – ְוִנְמָצא ָעש ִ

ת ש ֶ   .ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
ְמעֹון י ש ִ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ת – ַבחִהְטָעה  ִלש ְ  ִאם ש ֶ  .ְמקו ד ֶ
 

ָמָרא  ג ְׁ
  :ָתנּו ַרָבָנן

כֹוס ֶזה" י ִלי ב ְ ש ִ   –" ִהְתַקד ְ
 

  :ָתֵני ֲחָדא
תֹוכוֹ " ב ְ ֶ ֹו ו ְבַמה ש     ".ב 
 

  :ְוַתְנָיא ִאיָדְך
תֹוכוֹ " ב ְ ֶ ַמה ש   ֹו ְולֹא ב ְ   ."ב 
 

  :ְוַתְנָיא ִאיָדְך
וֹ " תֹוכֹו ְולֹא ב  ב ְ ֶ ַמה ש     ."ב ְ
 
  ָיא:ָלא ַקְש וְ 

  ,ָהא ְבַמָיא
  ,ָהא ְבַחְמָרא
 .ָהא ְבִציֲהָרא

 
 
 

 רש"י
 בשניהם - שבתוכו ובמה בו

 מסורת( +דמצטרפי) זכתה
 לשוה[+ ומצטרפי: ]ס"הש

 .פרוטה
 שבתוכו במה ולא קדשה - בו

 מצטרף ואינו בו זוכה אינה
 .פ"לש

 ולא( היא) חשיבא דלא - במיא
 .בכלי אלא דעתה היתה

 בו ולא שבתוכו במה - בחמרא
 כוס ומהדרי למשתייא דעבידי
 .למריה

 שעשוי דגים ציר - בציהרא
 והכוס בו לטבל רבים לימים
 שבתוכו ובמה בו לשומרו צריך
 יצהר לשון שמן ציהרא א"וי
 (.יח במדבר)
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 מח, ב .197
 
ת" ש ֶ ַבח ֲהֵרי זו  ְמקו ד ֶ   ".ִאם ִהְטָעה  ִלש ְ
 

  :ַרִבי ִשְמעֹוןְוֵלית ֵליּה לְ 
  – חֹוֶמץ ְוִנְמָצא ַיִין ,ַיִין ְוִנְמָצא חֹוֶמץ"

ֶהם ֵניֶהם ְיכֹוִלין ַלֲחזֹור ב ָ    –" ש ְ
  .ְוִאיָכא ְּדִניָחא ֵליּה ְבַחְמָרא ,יָכא ְּדִניָחא ֵליּה ְבַחָלאִא  :ַאְלָמא

  !ִאיָכא ִניָחא ֵליּה ְבַכְסָפא ְוָלא ִניָחא ֵליּה ְבַדֲהָבא ,ָהָכא ַנִמי
 

  :ַרב ִשיִמי ַבר ַאִשיֲאַמר 
  :ְּדָיֵתיב ְוָקַמְסַבר ֵליּה ִלְבֵריּה ַאַבֵייַאְשַכְחֵתיּה לְ 

  ?א ְבַמאי ָעְסִקיַנןָהכָ 
ָאַמר ִלְשלּוחוֹ  ף :ְכגֹון שֶּ סֶּ ל כֶּ   ,ַהְלֵויִני ִּדיָנר שֶּ

  ,ְוֵלְך ְוַקֵּדש ִלי ִאָשה ְפלֹוִנית
ל ָזָהב   ;ְוָהַלְך ְוִהְלָוה שֶּ

  ,ְקֵפיָדא :ָמר ָסַבר
  .ַמְרֵאה ָמקֹום הּוא לוֹ  :ּוָמר ָסַבר

 
  ,ִאי ָהִכי

י ִלי" ש ִ   !ִמיָבֵעי ֵליּה "ִהְתַקְּדִשי לוֹ " !?"ִהְתַקד ְ

ַבח"   !ִמיָבֵעי ֵליּה "ִהְטָעהּו ִלְשַבח" ?!"ִהְטָעה  ִלש ְ

  !ֵמִעיָקָרא ַנִמי ְּדָזָהב ֲהָוה ?!"ִנְמָצא"
 

ָלא   :ָרָבאָאַמר  ,אֶּ
ַבֲחבּוָרה ַתְרִגיְמָנא   ,ֲאִני ַוֲאִרי שֶּ

  :ַרִבי ִחָייא ַבר ָאִבין ?ּוַמנּו
  ?ָהָכא ְבַמאי ַעְסִקיָנן

ָאְמָרה ִהיא ִלְשלּוָחּה   :ְכגֹון שֶּ
ף סֶּ ל כֶּ ָאַמר ִלי ִהְתַקְּדִשי ִלי ְבִדיָנר שֶּ   ,ֵצא ְוַקֵבל ִלי ִקּדּוַשי ִמְפלֹוִני שֶּ

ל ָזָהב   – ְוָהַלְך ְוָנַתן לֹו ִּדיָנר שֶּ
  ,ְקֵפיָדא :ָמר ָסַבר
  .יא לוֹ ה ָמקֹום ִה ַמְרָא :ּוָמר ָסַבר
  ?"ִנְמָצא"ּוַמאי 

  .ְּדָקא ַצֵייר ִבְבִליָתא
 

  :ַאַבֵייֲאַמר 
ן ַגְמִליֵאלוְ  ,ַרִבי ִשְמעֹון רוְ  ,ַרָבן ִשְמעֹון בֶּ זֶּ   ,ַרִבי ֱאִליעֶּ

  .ה ָמקֹום הּוא לוֹ ַמְראֶּ  :כּוְלהּו ְסִביָרא ְלהּו
 

  .ָהא ַּדֲאָמָרן :ַרִבי ִשְמעֹון
 

ן ַגְמִליֵאלַרָבן ִשְמע   :ֹון בֶּ
 :ִּדְתַנן

ו ט" מט, אדף  ש  ָ ט פ  ֹוכוֹ  – ג ֵ   .ֵעָדיו ִמת 
ר ָ   .ֵעָדיו ֵמֲאחֹוָריו – ְמקו ש  

ְתבו  ֵעָדיו ֵמֲאחֹוָריו כ ָ ו ט ש ֶ ש  ָ ֹוכו ,פ  ְתבו  ֵעָדיו ִמת  כ ָ ר ש ֶ ָ  – ו ְמקו ש  
סו ִלים ֵניֶהם פ ְ   .ש ְ

ל ְמִליאֵּ ן ג ַׁ ֶ י ֲחִניָנא ב  ב ִ   :ראֹומֵ  רַׁ
ֹוכֹו  ְתבו  ֵעָדיו ִמת  כ ָ ר ש ֶ ָ ר –ְמקו ש   ש ֵ   ,כ ָ

ו ט ש  ָ ֹותֹו פ  י ָכֹול ַלֲעש  ֶ   .ש 
ל ְמִליאֵּ ן ג ַׁ ֶ ְמעֹון ב  ן ש ִ ב ָ   :אֹוֵמר רַׁ

 רש"י
 בבבא ומשנה ומוכר הלוקח - שניהם
 .היא בתרא
 גב על ואף - בחלא ליה דניחא איכא

 .לחומץ צריך שזה פעמים עדיף דחמרא
 אי כלומר - 'כו עסקינן במאי הכא
 ש"ר פליג הוה לא הוי דידה גבי טעות
 דאמר דידיה גבי טעות דהוה כגון אלא

 '.כו לשליח
 ליה ניחא ולא - היא קפידא סבר ק"ת

 ורבי בזאת שלוחו זה ואין זהב לה לתת
 דחשיבותא ליה ניחא חמינ סבר שמעון
 כסף דינר ליה דקאמר והאי גביה היא

 ולומר עליו להקל לו הוא מקום מראה
 זהב דינר לי להלוות יכול אינך אם

 .כסף דינר לי תלוה
 לו התקדשי לו קדשה דשליח - הכי אי

 אם הוא גביה טעות אם ועוד ליה מיבעי
 זהב של נמצא ועוד ליה מבעי הטעהו
 יהביה כי מעיקרא היא מאי דקתני
 .יהביה זהב בחזקת
 בשל אלא חפיצה היתה לא - קפידא
 .בכספא ליה דניחא דאיכא כסף
 אם אף - לו היא מקום מראה סבר ומר
 היכא ומיהו קבלהו כסף אלא יתן לא

 .ש"ר פליג לא גופה איהי דטעאי
 .הוה הכי מעיקרא הא - נמצא ומאי
 לשליח כשנתנו - בבליתא צייר דהוה
 .זהב של ומצאתו טבסמרטו צרור היה

 לו הוא מקום מראה להו סבירא כולהו
 הקל בדבר לו לעשות לשלוחו האומר -

 ולא שינוי זו דאין כבד בדבר לו ועשה
 מקום לו להראות אלא הקל דבר ל"א

 בענין עליו כבד אם בשליחותו להקל
 .אחר

 .שלנו כעין העשוי - פשוט גט
 .הכתב תחת - מתוכו עדיו

 בתרא בבבא לה מפרש התם - מקושר
 להחזיר יכולין שאין לכהנים שתקנוהו
 אל הולכין כועסין וכשהיו גרושותיהן

 לה ונותנו גט לכתוב דממהר הסופר
 מקושר להו תקנו זמן לאחר ומתחרט

 והכי ואדהכי לעשותו טורח בו שיש
 שיטה בראשו מניח דעתיה מייתבא

 וכותב חלק ושיטה שיטה וכותב חלק
 יותר או ארבעה או שלשה עד וכן שיטה
 על הראשון חלק וכופל חלק שיטין
 על השני חלק וכופל וחוזר ותופר הכתב
 שלישי וכן ותופר שתחתיו הכתב שיטת
 לקשר קשר בין מבחוץ חותמין והעדים
 שנים עדיו פשוט דגט התם וילפינן
 קרוי וכפל כפל וכל שלשה עדיו מקושר
 בא ואם בו יש קשרין ושלשה קשר

 ושאר םבעדי מרבה קשרים להרבות
 .כדרכו כתוב השטר טופס

 כתקון נעשו שלא - פסולין שניהם
 .חכמים
 לתפור שלא - פשוט לעשותו שיכול

 שיטות בין אויר מפסיק ואם הקשרים
 מפרש ק"דת וטעמא בכך מה העליונות

 דקסבר:( קסד דף/ )בתרא בבא/ התם
 שהמקושר מפני פשוט לעשותו יכול אין

 זמן כותבין שאין שוה זמנו אין והפשוט
 של משנה אלא שנה מאותה למקושר
 .אחריה
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ִדיָנה ִמְנַהג ַהמ ְ ל כ ְ ֹ   ."ַהכ 
  :ַוֲהִויָנן ָבּה
  ?ֵלית ֵליּה ִמְנַהג ַהְמִדיָנה ,ְוַתָנא ַקָמא

  :ַרב ַאִשיַוֲאַמר 
  ,ְוָעַבד ֵליּה ְמקּוָשר ,ְבַאְתָרא ִּדְנִהיֵגי ְבָפשּוט

  – ְוָעַבד ֵליּה ָפשּוט ,ְבַאְתָרא ִּדְנִהיֵגי ִבְמקּוָשר ,ִאי ַנִמי
  .כּוֵלי ָעְלָמא ָלא ְפִליֵגי ְּדַוַּדאי ְקֵפיָדא

  ,ְמקּוָשרְבַאְתָרא ִּדְנִהיֵגי ֵבין ְבָפשּוט ֵבין בִ  ,ִכי ְפִליֵגי
  ,ָעֵביד ִלי ָפשּוט :ַוֲאַמר ֵליּה

  – ְוָאַזל ְוָעַבד ֵליּה ְמקּוָשר
  .ְקֵפיָדא :ָמר ָסַבר
  .ה ָמקֹום הּוא לוֹ ַמְראֶּ  :ּוָמר ָסַבר

 
ְלָעָזר ַרִבי   :אֶּ
  :ִּדְתַנן

ָאְמָרה" ה ש ֶ ָ לֹוִני' :ָהִאש   ְ קֹום פ  ָ י ִממ  יט ִ ל ִלי ג ִ   ',ִהְתַקב ֵ
לְוקַ  קֹום ַאֵחר ב ֵ ָ ה  ִממ  ָ יט  סו ל – ָלה  ג ִ ָ   ,פ 
י ֶאְלָעָזרוְ  ב ִ יר רַׁ   ".ַמְכש ִ

  .ה ָמקֹום ִהיא לוֹ ַמְרָא :ַאְלָמא ָקָסַבר
 
 
 

 רש"י
 מקום - המדינה כמנהג הכל

 מקושר ועשאו בפשוט שנהגו
 דכי פסול פשוט ועשאו מקושר
 על לכתוב שליח בעל עבדיה
 ובהאי דשויה הוא המדינה מנהג
 אלא קמאי תנאי איירי לא

 והיינו עדים במקום כשאינה
 מנהג ליה לית ק"ות בה דהוינן
 .עליה בהאי פליג ומאן המדינה

 אחריתא פלוגתא ודאי - ומשני
 '.כו דנהיגי באתרא ומיהו היא

 .קלה שליחות - פשוט לי עביד
 כבידה שליחות - מקושר ועבד
 הוא מקום מראה סבר ג"רשב
 וכי בפשוט לך די דאמרי לו

 ומנהג הואיל מקושר עביד
 ותנאי כשר במקושר אף מדינה
 קפידא ואמרי עליה פליגי קמאי
 לעשותו ליה אמר ודווקא הוא
 .פשוט

 שם - לו היא מקום מראה
 קפידא הוי קמא ולתנא תמצאנו

 שם אלא שתקבלנו איפשי אי
 .אחר במקום שלוחה זה ואין
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 מט, א .198
 

  :עּוָלאָאַמר 
ת ִבְשַבח ָממֹון   ,ַמֲחלֹוקֶּ
ת – ֲאָבל ִבְשַבח יּוְחִסין שֶּ   .ִּדְבֵרי ַהֹכל ֵאיָנּה ְמקּוּדֶּ

 
  ?ָמאַמאי ַטעְ 

 
  .ְמָסאָנא ְּדַרב ִמַכְרָעִאי ָלא ְבִעיָנא

 
  :ַתְנָיא ַנִמי ָהִכי

ְמעֹוןמֹוֶדה " י ש ִ ב ִ   ,רַׁ
ַבח יו ְחִסים ת – ִאם ִהְטָעה  ִלש ְ ש ֶ   ".ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ

 
  :ַרב ַאִשיֲאַמר 

  :ְּדָקָתֵני ,ַמְתִניִתין ַנִמי ֵּדיָקא
ֵהן"' ֹ ֲאִני כ  ֶ   ,ְמָצא ֵלִויְונִ  'ַעל ְמָנת ש 
ֵהן 'ֵלִוי' ֹ   ,ְוִנְמָצא כ 
  ,ְוִנְמָצא ַמְמֵזר 'ָנִתין'
  ",ְוִנְמָצא ָנִתין 'ַמְמֵזר'

   .ַרִבי ִשְמעֹוןְוָלא ָפִליג 
 

  :ָמר ַבר ַרב ַאִשיַמְתִקיף ָלּה 
ָלא ְּדָקָתֵני ֶלת"' :אֶּ ְפָחה ְמגו ד ֶ ת אֹו ש ִ י ֵש  ִלי ב ַ ֶ   ,ְוֵאין לוֹ  'ַעל ְמָנת ש 

ֵאין לוֹ '   ",ְויֵש  לוֹ  'ַעל ְמָנת ש ֶ
  ,ִּדְשַבח ָממֹון הּוא
  ?!ָהִכי ַנִמי ְּדָלא ָפִליג

ָלא   .ְלֵסיָפא הּוא ַהִּדין ָפִליג ְבֵריָשא וְ  ,אֶּ
  !ְלֵסיָפא הּוא ַהִּדין ָפִליג ְבֵריָשא וְ  ,ָהָכא ַנִמי

 
  ?!ָהִכי ַהְשָתא

  .ָפִליג ְבֵריָשא ְוהּוא ַהִּדין ְבֵסיָפא – ַבח ָממֹוןִאיִדי ְוִאיִדי ִּדְש  ,ָהָתם
  .ִנְתֵני – ִאם ִאיָתא ְּדָפֵליג ,ִּדְשַבח יּוְחִסים הּוא ,ָהָכא
 

  :ִאיָבֵעית ֵאיָמא
ַבח יּוְחִסים   .ָהָכא ַנִמי שֶּ

ֶלת"ִמי ָסְבַרְת ַמאי    ? ְגדֹוָלה ַמָמש? "ְמגו ד ֶ

ֶלת"ַמאי  לֶּתגַ ? "ְמגו ד ֶ   ,ּדֶּ
  :ְּדָאְמָרה ִהיא

  .ְוָאְזָלא ַנְדָיא ַקֵמי ִשיְבבֹוַתיי ,ָלא ִניָחא ִלי ְּדַשְקָלה ִמיֵלי ִמיַנאי
 
 

 רש"י
 ש"ר דאמר הוא - ממון בשבח
 מקודשת שהטעה פ"דאע

 .לה ניחא דמסתמא
 מנת על - יוחסין בשבח אבל
 נתין שהוא ונמצא ממזר שאני
 שהוא מפני בשבחו לה ניחא לא

 .עליה מתגאה
 מנעל - מכרעאי דרב מסאנא
 בו חפיצה איני רגלי ממדת גדול
 ומשל בו להלך יכולה שאיני
 .הוא
 ויתנם שם על גבעוני זה - נתין

 מים ושואבי עצים חוטבי יהושע
 גזר דוד( עח דף) ביבמות' ואמרי
 .עליהם

 וראויה גדולה - מגודלת
 .לשמשני

 בבאב - ברישא פליג אלא
 .עשיר ונמצא עני גבי קמייתא

 בתרייתא בבבא דפליג - ה"וה
 ברישא דפליג וכיון שפחה גבי
 טעותא לאו לשבח הטעה דאם
 למהדר איצטריך לא היא

 שבח גבי נמי הכי בסיפא אפלוגי
 אפלוגי איצטריך לא יוחסין
 ה"וה ממון בשבח ברישא דפליג
 .יוחסין לשבח בסיפא דפליג
 שפחה או בת גבי - התם

 .מגודלת
 ונמצא דעני רישא - ואידי אידי
 ויש שפחה לו דאין וסיפא עשיר
 הוא ממון לשבח תרוייהו לו

 ברישא פלוגתא ש"ר דגלי כיון
 אפלוגי למהדר איצטריך לא

 .בסיפא
 .כהן ונמצא לוי גבי - הכא

 ואיכא - הוא יוחסין דשבח
 בהא שמעון' ר דמודה למימר
 מכרעאי דרב דמסאנא משום
 שמעון' ר דפליג איתא אם הוא
 .נתנייה עליה
 .חשובה - גדלת

 שפחה שתהא - לי ניחא לא
 מינאי מילי דשקלה לי חשובה
 משום שבבתאי גבי נדיא ואזלא
 עם לספר מצויה חשובה שהיא

 דברים ממני ותשמע שכינותיה
 שכינותי לפני אותם ותסדר
 .וקלס ללעג בפיהם אותי ותתן
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 ב-מט, א .199
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ֲאִני ַקְרָייָנא' ֶ   – 'ַעל ְמָנת ש 

ֶנֶסת ֲהֵרי זו  ְמקו ד ֶ  ֵבית ַהכ ְ סו ִקים ב ְ ה פ ְ לֹש ָ ָרא ש ְ ק ָ יָון ש ֶ ֵ תכ    .ש ֶ
י ְיהו ָדה ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ם ְקָרא ִויַתְרג ֵ י ִ ֶ   .ַעד ש 
 

  ?!ְיַתְרֵגם ִמַּדְעֵתיּה
  :ְוָהַתְנָיא

י ְיהו ָדה" ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
צו ָרתוֹ  סו ק כ ְ ָ ם פ  ַתְרג ֵ ִאי – ַהמ ְ ד ָ   ,ֲהֵרי ֶזה ב ַ

ֹוִסיף ָעָליו ף – ְוַהמ    ."ֲהֵרי ֶזה ְמָחֵרף ו ְמַגד ֵ
 

ָלא   ?אי ַתְרגּוםמַ  ,אֶּ
 .ַתְרגּום ִּדיַדן

  
  ,"אַקְרָיינָ "ֲאַמר ָלּה ְּד  ,ְוָהֵני ִמיֵלי

  .ַעד ְּדָקֵרי אֹוַרְייָתא ְנִביֵאי ּוְכתּוֵבי ְבִדיּוָקא –' ְקָרא ֲאָנא'ֲאָבל ֲאַמר ָלּה 
 
ֲאִני שֹונֶּה'   –' ַעל ְמָנת שֶּ

  :ָאַמר ִחְזִקָיה
 ֲהָלכֹות 

  :ָאַמר ַרִבי יוָֹחָנןוְ 
  .תֹוָרה

 
  :ֵמיִתיֵבי

ָנה"   ?ֵאיזו  ִהיא ִמש ְ
ִאיר י מֵּ ב ִ   .ֲהָלכֹות :אֹוֵמר רַׁ
י ְיהו ָדה ב ִ  !"ִמְדָרש   :אֹוֵמר רַׁ

 
 ? ַמאי תֹוָרה  מט, בדף 

  .תֹוָרה "ִמְדַרש  "
 

  ', ְתֵניָנא'ְוָהֵני ִמיֵלי ַּדֲאַמר ָלּה 
  – 'ַתָנא ֲאָנא'ֲאַמר ָלּה  ,ֲאָבל
ְפָתאעַ   .ד ְּדָתֵני ִהיְלְכָתא ָסְפָרא ְוִסיְפֵרי ְותֹוסֶּ
 
ְלִמיד' ַ ֲאִני ת     –' ַעל ְמָנת ש ֶ

ן ַעז ַאי ֶ ְמעֹון ב  ש ִ ן זֹוָמא ,ֵאין אֹוְמִרים כ ְ ְמעֹון ב ֶ   ,ו ְכש ִ
א ו דֹו ְואֹוְמרוֹ  ,ֶאל ָ ִלימ  ָבר ֶאָחד ב ְ ָכל ָמקֹום ד ָ ֹוֲאִלין אֹותֹו ב ְ ש   ל ש ֶ   ,כ ָ
הַוֲאפִ  ַכל ָ א ד ְ ָ ְכת  ֶ ַמס  ו  ב ְ   .יל 

ֲאִני ָחָכם' ֶ    –' ַעל ְמָנת ש 
ַחְכֵמי ַיְבֶנה י ֲעִקיָבא ַוֲחֵביָריו ,ֵאין אֹוְמִרים כ ְ ַרב ִ   ,כ ְ

א ָכל ָמקֹום ְואֹוְמָרה   ,ֶאל ָ ַבר ָחְכָמה ב ְ ֹוֲאִלים אֹותֹו ד ְ ש   ל ש ֶ   .כ ָ
ֹור' ב  ֲאִני ג ִ ֶ  –' ַעל ְמָנת ש 

ן ֵנרֵאין אֹוְמִרי ַאְבֵנר ב ֶ ן ְצרו ָיה ,ם כ ְ   ,ו ְכיֹוָאב ב ֶ
א בו ָרתוֹ  ,ֶאל ָ ֵני ג ְ ְ ו  ִמפ  נ  ֶ ֲחֵביָריו ִמְתָיְרִאים ִממ  ֶ ל ש    .כ ָ

יר' ֲאִני ָעש ִ   –' ַעל ְמָנת ש ֶ

 רש"י
 בתמיה - מדעתיה' אפי יתרגם

 .שלנו כתרגום אשל
 שבא - כצורתו פסוק המתרגם
 שלנו התרגום תוספת לחסר
 אלא זה פסוק אתרגם לא לומר

 ריב על תענה לא כגון כצורתו
 דינא על תסהיד לא( כג שמות)

 .בדאי זה הרי
 לומר שבא - עליו והמוסיף
 להוסיף רשות וניתן הואיל
 מקום בכל אני גם אוסיף
 .שארצה

 את מבזה - מחרף זה הרי
 דבריו את משנה מקוםה

 מדעתו לא כשהוסיף ואונקלוס
 אלא ניתן בסיני שהרי הוסיף

' כדאמרי ויסדו וחזר שנשתכח
 זה שכל ושום( ג דף) במגילה
 .תרגום

 בשלשה דסגי - מילי והני
 .קריינא לה דאמר פסוקים

 .מסיני למשה הלכה - הלכות
 .שבכתב תורה ד"קס - תורה

 שהן וספרי ספרא - מדרש
 מקראות[ מדרשי] של הלכות

 (.ויקרא ספר)
 .תורה מדרש תורה מאי - ג"ה
 היו תלמידים - זומא ובן עזאי בן

 סמיכה לכלל באו ולא ובחורים
 בתורה כמותם בימיהם היו ולא

 בן משמת( מט דף סוטה) כדתנן
 .השקדנים בטלו עזאי
 מן מאחד - מקום בכל

 .המקומות
 שאין - כלה במסכת ואפילו
 היא וכך היא וברייתא בה עומק
 אסורה ברכה בלא כלה שנויה
 .כנדה לבעלה

 דתליא מילתא - חכמה דברי
 .בסברא

 אמרינן - חרסום בן אלעזר רבי
 שהניח:( לה דף) יומא במסכת

 וכנגדן בים ספינות אלף אביו לו
 .ביבשה עיירות אלף

 תריסר - עזריה בן אלעזר' ר
 מעדרו מעשר היה עגלים אלפי
 :(.נד דף שבת) שתא כל
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ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ב ֶ ן ַחְרסֹום ו ְכַרב ִ י ֶאְלָעָזר ב ֶ ַרב ִ   ,ֵאין אֹוְמִרים כ ְ
א ל ש ֶ  ,ֶאל ָ רוֹ כ ָ ֵני עֹוש ְ ְ ִדים אֹותֹו ִמפ  ֵני ִעירֹו ְמַכב ְ   .ב ְ

יק' ֲאִני ַצד ִ ֶ   –' ַעל ְמָנת ש 
מו ר ע ג ָ ו  ָרש ָ ת – ֲאִפיל  ש ֶ וֹ  ,ְמקו ד ֶ ַדְעת  ו ָבה ב ְ ש  א ִהְרֵהר ת ְ ָ מ    .ש ֶ

ע' ֲאִני ָרש ָ   –' ַעל ְמָנת ש ֶ
מו ר יק ג ָ ו  ַצד ִ ת – ֲאִפיל  ש ֶ א ִהְרהֵ  ,ְמקו ד ֶ ָ מ  ָבר ש ֶ וֹ  ֲעבֹוָדה ָזָרהר ד ָ ַדְעת    .ב ְ
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 מט, ב .211
 

ים ָחְכָמה ָיְרדו  ָלעֹוָלם ָרה ַקב ִ   ,ֲעש ָ
ָרֵאל ָעה ָנְטָלה ֶאֶרץ ִיש ְ ש ְ וֹ  ,ת ִ ו ל  ל ָהעֹוָלם כ    .ְוֶאָחד כ ָ

ים יֹוִפי ָיְרדו  ָלעֹוָלם ָרה ַקב ִ   ,ֲעש ָ
ַלִים ָעה ָנְטָלה ְירו ש ָ ש ְ ל ָהעוֹ  ,ת ִ וֹ ְוֶאָחד כ ָ ו ל    .ָלם כ 

ירו ת ָיְרדו  ָלעֹוָלם ים ֲעש ִ ָרה ַקב ִ   ,ֲעש ָ
ים ַקְדמֹוִנים ָעה ָנְטלו  רֹוִמי ִ ש ְ וֹ  ,ת ִ ו ל  ל ָהעֹוָלם כ    .ְוֶאָחד כ ָ

ים ֲעִני ו ת ָיְרדו  ָלעֹוָלם ָרה ַקב ִ   ,ֲעש ָ
ֶבל ָעה ָנְטָלה ב ָ ש ְ וֹ  ,ת ִ ו ל  ל ָהעֹוָלם כ    .ְוֶאָחד כ ָ

ָרה ַקב ִ  ו ת ָיְרדו  ָלעֹוָלםֲעש ָ ס    ,ים ג ַ
ָעה ָנְטָלה ֵעיָלם ש ְ וֹ  ,ת ִ ו ל  ל ָהעֹוָלם כ    .ְוֶאָחד כ ָ

 
ל ָלא ָנִחית   ?!ְוַגסּות ְלָבבֶּ

ים יֹוְצאֹות " ב:ְוָהְכִתי ׁשִּ ם נָּׁ יִּ ַּ ת  ה ׁשְ נ ֵ א ְוהִּ ֵארֶּ י וָּׁ א ֵעינַּ ָּׁ ש   אֶּ  וָּׁ

ם ְנֵפיהֶּ כַּ ְנֵפי הַּ  ,ְורו חַּ ב ְ כַּ ם כ ְ יִּ פַּ ה ְכנָּׁ ֵהנ ָּׁ הְולָּׁ ידָּׁ   ,ֲחסִּ

ם יִּ מָּׁ ָּׁ ׁש  ץ ו ֵבין הַּ רֶּ אָּׁ ין הָּׁ ֵ ה ב  ֵאיפָּׁ ת הָּׁ ה אֶּ אנָּׁ ֶּ ש   ת ִּ   ,וַּ

י רמַּ אֹ וָּׁ  ֹוֵבר ב ִּ ד  ְך הַּ ְלאָּׁ ַּ מ  ל הַּ   :אֶּ

ה ֵאיפָּׁ ת הָּׁ יכֹות אֶּ ה מֹולִּ ה ֵהמ ָּׁ נָּׁ   ?אָּׁ

ר ְנעָּׁ ץ ׁשִּ רֶּ אֶּ ת ב ְ יִּ ַּ ה  ב  ְבנֹות לָּׁ י לִּ ר ֵאלַּ י ֹאמֶּ   ,(ה זכריה) "וַּ
  :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר וְ 

לזּו ֲחנּו ָיְרדּו ְלָבבֶּ   .ָפה ְוַגסּות ָהרּוַח שֶּ
 
  ,ְלָהָכא ָנִחית ,יןִא 

  .ְוִאְשַתְרבּוֵבי הּוא ְּדִאְשַתְרבּוֵבי ְלָהָתם
 

  ,ֵּדיָקא ַנִמי

ת" :ְּדָקָתֵני יִּ ַּ ה  ב  ְבנֹות לָּׁ   ."לִּ
   .ְשַמע ִמיַנּה

 
  ?!ֵאיִני

ו ת ֲעִני ו ת" :ְוָהֲאַמר ָמר ל הּוא ְּדִאיָכא ,"ִסיָמן ְלַגס    !ַוֲעִניּות ְבָבבֶּ
 

  ?"ֲעִני ו ת"ַמאי 
  .ְּדתֹוָרהֲעִניּות 

ה  " :ִּדְכִתיב ם ֵאין לָּׁ יִּ דַּ ה ְוׁשָּׁ נ ָּׁ נו  ְקטַּ   ,)שיר השירים ח( "ֲאחֹות לָּׁ

ָזְכָתה ִלְלמֹוד ְוֹלא ָזְכָתה ְלַלֵמד ,זּו ֵעיָלם :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר וַ    .שֶּ
 
ים " ָרה ַקב ִ בו ָרה ָיְרדו  ְלעֹוָלםֲעש ָ ים ְוכו ' ,ג ְ ְרִסי ִ ַ ָעה ָנְטלו  פ  ש ְ   .ת ִ

ים ָיְרדו  ָלעֹוָלם נ ִ ים כ ִ ָרה ַקב ִ ו ' ,ֲעש ָ ָעה ָנְטָלה ָמַדי כ  ש ְ   .ת ִ
ִפים ָיְרדו  ָלעֹוָלם ש ָ ים כ ְ ָרה ַקב ִ ו ' ,ֲעש ָ ָעה ָנְטָלה ִמְצַרִים כ  ש ְ   .ת ִ

ים ְנָגִעים ָיְר  ָרה ַקב ִ ו ' ,דו  ְלעֹוָלםֲעש ָ ָעה ָנְטלו  ֲחִזיִרים כ  ש ְ   .ת ִ
ים ְזנו ת ָיְרדו  ְלעֹוָלם ָרה ַקב ִ ו ' ,ֲעש ָ ָעה ָנְטָלה ֲעַרְבָיא כ  ש ְ   .ת ִ
ים ַעז ו ת ָיְרדו  ָלעֹוָלם ָרה ַקב ִ ו ' ,ֲעש ָ ן כ  ָעה ָנְטָלה ֵמיש ָ ש ְ   .ת ִ
יָחה ָיְרדו  ָלעֹוָלם ים ש ִ ָרה ַקב ִ עָ  ,ֲעש ָ ש ְ ו 'ת ִ ים כ    .ה ָנְטלו  ָנש ִ

ְכרו ת ָיְרדו  ָלעֹוָלם ים ש ִ ָרה ַקב ִ ו ' ,ֲעש ָ ים כ  ו ש ִ ָעה ָנְטלו  כ  ש ְ   .ת ִ
יָנה ָיְרדו  ָלעֹוָלם ֵ ים ש  ָרה ַקב ִ ָעה ָנְטלו  ֲעָבִדים ,ֲעש ָ ש ְ וֹ  ,ת ִ ו ל  ל ָהעֹוָלם כ   ".ְוֶאָחד ָנְטלו  כ ָ

 "ירש
 .ארץ ודרך תורה - חכמה

 זאת כתיב מיניה לעיל - האיפה
 תוך אל אותה וישלך הרשעה
 בידם שנמסר הרע יצר האיפה
 כדאמרינן בתוכה השליכו

 שדיוה( סד דף) בסנהדרין
 נשים שתי ואלו דאברא בדודא
 וגסות חנופה של הרע יצר נשאו
 בכנפיהם ורוח כדכתיב הרוח
 נראה וחנופה הרוח גסות היא
 החסידה מכנפי ליה דדייק יבעינ

 חברותיה עם חסידות שעושה
 חולין) טריפות באלו כדאמר

 (.סג
 .לבבל - להכא
 .לעילם - להתם
 בית לה לבנות דכתיב נמי דיקא

 שתי להן כתיב הולכה גבי -
 כשבאו קביעותא וגבי נשים
 לה כתב בבבל לקבוע בית לבנות
 אחר לשון לחודה חנופה דהיינו
 .בנו ולא לבנות

 סימנא ליה דהוה - עניות ימא
 .לגסות
 על נוחה דאינה - דתורה עניות
 אין גסותו דמתוך הרוח גסי

 על מחזר ואין צרכו כל משמש
 .שמועתו

 אלמא - קטנה לנו אחות דכתיב
 שהיה הוא בעילם דתורה עניות
( ח דניאל) כדכתיב דניאל בה
 אשר הבירה בשושן( הייתי) ואני

 ולא מרדכי וכן המדינה בעילם
 ולא בתורה עוסקים דורם יוה
 כאילו ללמד החכמים אלו זכו
 אבל להניק שדים להם היה לא
 בעזרא כדכתיב ללמד זכתה בבל
 בתורת להבין לבבו הכין כי'( ז)
 .ומשפט חק לישראל וללמד' ה

 .ממזרות - עזות
 רובן - מישן נטלה תשעה
:( עא דף) לקמן כדאמר ממזרים

 וביבמות מיתה מישן יוחסין גבי
 דהרפניא פסולי נמי' יאמר
 בשילהי דמישן פסולי משום

 (.יז דף/ )קידושין/ ק"פ
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 נ, א –מט, ב  .211
 

ָנה  ִמש ְׁ

ֵהןַעל ְמָנת ש ֶ ' ֹ   ,ְוִנְמָצא ֵלִוי' ֲאִני כ 
ֵהן' ֵלִוי' ֹ   ,ְוִנְמָצא כ 
  ,ְוִנְמָצא ַמְמֵזר' ָנִתין'
  ,ְוִנְמָצא ָנִתין' ַמְמֵזר'
ן ִעיר' ַרךְ ' ב ֶ ן כ ְ   ,ְוִנְמָצא ב ֶ
ַרךְ ' ן כ ְ ן ִעיר' ב ֶ   ,ְוִנְמָצא ב ֶ
ְרָחץ' ֶ יִתי ָקרֹוב ַלמ  ב ֵ   ,ְוִנְמָצא ָרחֹוק' ַעל ְמָנת ש ֶ
  ,ְוִנְמָצא ָקרֹוב' חֹוקָר '
ֶלת' ְפָחה ְמגו ד ֶ ת אֹו ש ִ י ֵש  לֹו ב ַ ֶ   ,ְוֵאין לוֹ ' ַעל ְמָנת ש 

ֵאין לוֹ 'אֹו    ,ְויֵש  לוֹ ' ַעל ְמָנת ש ֶ
ִנים' ֵאין לֹו ב ָ   ,ְוֵיש  לוֹ ' ַעל ְמָנת ש ֶ

י ֵש  לוֹ 'אֹו  ֶ   – ְוֵאין לוֹ ' ַעל ְמָנת ש 
ם ָאְמָר  ,ו ְבכו ל ָ י ש ֶ ִ ש  לוֹ ' :הַאף ַעל פ  י ָהָיה ְלִהְתַקד ֵ ִלב ִ   – 'ב ְ

י  ִ ת ןכֵ ַאף ַעל פ  ש ֶ   .ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
ִהְטָעתֹו:  ְוֵכן ִהיא ש ֶ

 

ָמָרא  ג ְׁ
ץ ִיְׂשָרֵאל רֶּ   ,ַההּוא ַגְבָרא ְּדַזִבין ְלִנְכֵסיּה ַאַּדְעָתא ְלֵמיַסק ְלאֶּ

 – ּוְבִעיְדָנא ְּדַזִבין ָלא ֲאַמר ְוָלא ִמיֵדי
  :ָבאָר ֲאַמר 

ַבֵלב ַבֵלב ֵאיָנם ְּדָבִרים ,ָהֵוי ְּדָבִרים שֶּ   .ּוְדָבִרים שֶּ
 

  ?ְמָנא ֵליּה ְלָרָבא ָהא
 

 :ִאיֵליָמא ֵמָהא ִּדְתַנן

יב אֹותוֹ "" נ, אדף  ְקרִּ ֹוִפין אֹותוֹ  – )ויקרא א( "יַּ כ  ד ש ֶ ֵ   .ְמַלמ 

ְרחוֹ  ַעל כ ָ   ?ָיכֹול ב ְ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ְרצֹונוֹ " :ת    ."לִּ
יַצד ֵ   ?ָהא כ 

ֹוִפין אֹותוֹ  י ֹאַמר רֹוֶצה ֲאִני כ  ֶ   ."ַעד ש 
  !ָהא ְבִלֵביּה ָלא ִניָחא ֵליּה ?ְוַאַמאי

ָלא ָלאו ַבֵלב ֵאיָנן ְּדָבִרים :ִמשּום ְּדָאְמִריַנן ,אֶּ   – ְּדָבִרים שֶּ
  ,ַשאִני ָהָתם ,ְוִדיְלָמא

  !הַּדֲאַנן ָסֲהֵדי ְּדִניָחא ֵליּה ְבַכָפָר 
 

ָלא ִמֵסיָפא   :אֶּ
ְחרו ֵרי ֲעָבִדים" ים ְוש ִ י ָנש ִ ֵ ִגיט  ה מֹוֵצא ב ְ ָ   ,ְוֵכן ַאת 

י ֹאַמר רֹוֶצה ֲאִני ֶ ֹוִפין אֹותֹו ַעד ש    "כ 
  !ָהא ְבִלֵביּה ָלא ִניָחא ֵליּה ?ְוַאַמאי

ָלא ָלאו ַבֵלב ֵאיָנן ְּדָבִרים :ִמשּום ְּדָאְמִריַנן ,אֶּ   .ְּדָבִרים שֶּ
 

  ,ַשאִני ָהָתם ,ְוִדְלָמא
  !ִמשּום ְּדִמְצָוה ִלְשמֹוַע ִּדְבֵרי ֲחָכִמים

 
ָלא   :ַרב יוֵֹסףָאַמר  ,אֶּ
  :ֵמָהָכא

 רש"י
 .'מתני

 ישיבת - כרך בן ונמצא עיר בן
 מקום הוא שהכרך קשה כרכים
 ודוחק בו מצוי והיוקר שווקים
 .ושבים עוברים

 פ"אע - עיר בן ונמצא כרך בן
 .הוא טעות לשבח שהטעה

 כן שהדבר פ"אע - לו להתקדש
 תנאו שאין עכשיו שהוא כמו
 .אמת

 
 

 .'גמ
 .מקרקעי - לנכסיה
 ולא ונאנס - למיסק אדעתא
 .עלה

 - אמר לא דזבין ובעידנא
 דאילו מזבנינא למיסק דאדעתא

 דאדעתא מכירה בשעת פריש
 זבינא הוה לא מזבנינא למיסק

 שיהא זבין לא דהכי דאדעתא
 .קרקע בלא כאן דר

 הוא יתירא קרא - אותו יקריב
 זכר דקרא ברישא כתיב דהא
 .יקריבנו תמים

 דברי לקיים - אותו שכופין
 .נדרו

 - חכמים דברי לשמוע דמצוה
 בחזקת לאחזוקיה לן ואית

 לקיים בלבו וגמר מצוה מקיים
 .דין בית דברי
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ה" ָ ש  ֶאת ָהִאש   ַקד ֵ   :ְוָאַמר ,ַהמ ְ
ִהיא ' ָסבו ר ָהִייִתי ש ֶ ֶהֶנתכ ְ ֹ   ,ַוֲהֵרי ִהיא ְלִוי ָה', כ 
ֶהֶנת' ְלִוי ָה' ֹ   ,ְוִנְמֵצאת כ 
יָרה' ֲעִני ָיה'   ,ַוֲהֵרי ִהיא ֲעש ִ
יָרה'    – ַוֲהֵרי ִהיא ֲעִני ָיה' ֲעש ִ

ת ש ֶ לֹא ִהְטָעתוֹ  ,ְמקו ד ֶ ֵני ש ֶ ְ   ."ִמפ 
  '?ְכָסבּור ָהִייִתי'ָהא ָקָאַמר  ?ְוַאַמאי
ָלא ַבֵלב ֵאיָנן ְּדָבִרים :ִמשּום ְּדָאְמִריַנן ,אֶּ   .ְּדָבִרים שֶּ
 

  :יַאַביֵ ֲאַמר ֵליּה 
  !ִּדְלחּוְמָרא ,ַשאִני ָהָתם ,ִּדְלָמא

 
ָלא   :ַאַבֵייֲאַמר  ,אֶּ
  :ֵמָהָכא

ָאְמָרה" י ש ֶ ִ ם ַאף ַעל פ  כו ל ָ ש  לוֹ ' :ב ְ י ָהָיה ְלִהְתַקד ֵ ִלב ִ   – 'ב ְ
י  ִ ת ןכֵ ַאף ַעל פ  ש ֶ   ."ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ

  '?ְבִלִבי ָהָיה'ָהא ָקָאְמָרה  ?ְוַאַמאי
 

  ,אִני ָהָתםשַ  ,ְוִדְלָמא
  !ָלאו ָכל ְכִמיָנּה ְּדַעְקָרא ָלּה ִלְתָנֵאיּה, ְּדֵכיָון ְּדַאְתְנַיּה

 
ָלא   ,אֶּ
  :ַרב ִחָייא ַבר ָאִביןֲאַמר 

 :ּוַפְשטּוָה ֵמָהא ,ְוַרב ִחְסָּדא ֵבי ַרב הּוָנא ,עּוְבָּדא ֲהָוה ֵבי ַרב ִחְסָּדא
לו חוֹ " ֹוןא ִלי מִ ַהבֵ ' :ָהאֹוֵמר ִלש ְ לו ְסְקָמא ,ן ַהַחל    ,ְוֵהִביא לוֹ  ',אֹו ִמן ַהד ְ

ִית ַעל ַהב ַ ָאַמר ב ַ י ש ֶ ִ א ַעל ֶזה' :ַאף ַעל פ  י ֶאל ָ ִלב ִ   ',לֹא ָהָיה ִלי ב ְ
יָון ש ֶ  ֵ ִית ָמַעל – ֵהִביא לֹו ִמז ֶהכ  ַעל ַהב ַ   ."ב ַ
י'ָהא ָקָאַמר  ?ְוַאַמאי ִלב ִ  ?'ב ְ

ָלא ָלאו ַבֵלב ֵאיָנן ְּדָבִרים :ְמִריַנןִמשּום ְּדָא ,אֶּ  .ְּדָבִרים שֶּ
 

  ,ַשאִני ָהָתם ,ְוִדְלָמא
  !ִּדְלִמיְפַטר ַנְפֵשיּה ִמָקְרָבן ָקָאֵתי

 
  .ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַמר ֵמִזיד ֲהָוה

 
  !ָלא ָעֵביד ִאיִניש ְּדַמְשֵוי ַנְפֵשיּה ַרִשיָעא

 
  ',ִנְזַכְרִתי'ֲהָוה ֵליּה לֹוַמר 

  :ְתַנןִּד 
ַעל הַ " ר ב ַ ִליחַ ִנְזכ ַ ר ש ָ ִית ְולֹא ִנְזכ ַ ִליַח ָמַעל – ב ַ   ".ש ָ
 
 

  ,ַההּוא ַגְבָרא ְּדַזְבִניְנהּו ְלִניְכֵסיּה ַאַּדְעָתא ְלֵמיַסק ְלַאְרָעא ְּדִיְׂשָרֵאל
  .ְוָלא ִאיְתַדר ֵליּה ,ָסִליק

 
  :ָרָבאֲאַמר 

  ,ר הּואָכל ְּדָסֵליק ַאַּדְעָתא ְלֵמיַד 
  .ְוָהא ָלא ִאיְתַדר ֵליּה

 
  :ִאיָכא ְּדָאְמֵרי

  .ְוָהא ָסִליק ֵליּה ,ַאַּדְעָתא ְלֵמיַסק
 
 

 רש"י
 כלומר - דלחומרא התם שאני
 דתני דהא למימר איכא

 שאינה קאמר לחומרא מקודשת
 אבל גט בלא לאחר מותרת
 לבטל הוו לא גמורים קידושין
 בה יתפס שלא אחרים קידושין
 גט צריכה וקדשה אחר בא שאם
 .משני אף

 .קולא והיינו - מקודשת אינה
 תנאו שפירש - דאתניה כיון
 למיעקר כמינה כל לאו בפיו
 הואיל שבלב בדברים תנאו

 לומר מיחתה ולא ושמעה
 קדש בך חפיצה אני כ"אעפ
 .תנאי בלא אותי

 - הונא רב בי הוה חסדא ורב
 רב של מדרשו לבי הלך כלומר
 .בדבר לעיין הונא
 והיו מעות - החלון מן לי הבא
 בעל ושגג הקדש של מעות שם

 .חולין שהן כסבור הבית
 .טסקא - דלוסקמא

 .חלון מאותו - לו והביא
 אלא זה מכיס - בלבי היה לא

 .זה מכיס
 שליח עשה שהרי - מעל ב"בעה

( כ דף מעילה) ותנן שליחותו
 שליחותו שעשה ליחהש

 .מעל ב"הבעה
 והוה - קאמר בלבי היה לא והא
 .שליחותו עשה לא ליה

 - קאמר מקרבן נפשיה למיפטר
 האי אבל משקר קא ושקורי
 לארץ לעלות דטרח חזינן גברא
 .ונאנס ישראל

 קושיא - 'כו איניש עביד לא
 דלא האי דילמא כלומר היא

 הוא מהימן דלא משום מיפטר
 עצמו לפטור לו היה ודקאמרת

 הייתי מזיד ולומר אחר בענין
 דמשוי למימר ליה ניחא לא הא

 .רשע נפשיה
( שהלכתי) לאחר - נזכרתי

[+ שהלכת: ]ס"הש מסורת+
 בשליחותי בשוק להוציאה
 קודם הקדש של שהם נזכרתי

 .שהוצאת
 פטור הבית ובעל - מעל שליח
 גביה היא שגגה לא שנזכר דכיון
 מעות שהוציא חייב ושליח
 נזכר לא ואילו לחולין שהקד
 מעילה רמיא הוה הבית בעל
 למעול שליח דאיתרבי עליה
 פירקין בריש ידו על שולחו

 אבל:( מב דף לעיל/ )קידושין/
 רמיא ה"בע דאיפטר השתא
 כולה התורה ככל אשליח מעילה
 והעושה עבירה לדבר שליח דאין
 .מתחייב הוא

 למיסק אדעתא לניכסיה דזבין
 דהכי אדאדעת ליה ופריש -

 .עביד
 או לדור יכול ולא - איתדר ולא

 לא או מזונות חיסור משום
 .דירה מצא
 ליה והוה - ליה מיתדר לא והא
 והדר למיסק מצי דלא כמאן
 .זביני
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ץ ִיְׂשָרֵאל רֶּ   ,ַההּוא ַגְבָרא ְּדַזְבִניְנהּו ְלִניְכֵסיּה ַאַּדְעָתא ְלֵמיַסק ְלאֶּ
  .ְלסֹוף ָלא ָסִליק

 
  :ַרב ַאִשיֲאַמר 

  .ִאי ָבֵעי ָסִליק
 
  :יָכא ְּדָאְמֵריִא 

  ?!ִאי ָבֵעי ָלא ָסִליק
 

  ?ַמאי ֵביַנְייהּו
 

  :ִאיָכא ֵביַנְייהּו
 ְּדִאיְתְיִליד אֹוְנָסא ְבאּוְרָחא:

 
 

 רש"י
 ובדידיה - סליק הוה בעי אי

 בטלה ולא מילתא קיימא
 .זביניה

 מי בתמיה - סליק לא בעי אי
 .אנסו

 - באורחא אונסא ליה דאיתיליד
 בדרך ליסטים שהיו שמע

 זביני הדרינן לא קמא ללישנא
 למטרח בעי דאי קאמר דהכי

 הוה שיירתא בתר ולאהדורי
 דקא בתרא וללישנא סליק
 שלא ומשמע אתמוהי מתמה
 היה אם אבל עיכוב שום לו היה
 .זביני הדרי עיכוב צד לו
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 נ, א  .212
 

ָנה  ִמש ְׁ

לו חוֹ    :ָהאֹוֵמר ִלש ְ
לֹוִני' ְ ָמקֹום פ  לֹוִנית ב ְ ְ ה פ  ָ ש  ִלי ִאש     ',ֵצא ְוַקד ֵ

מָ  ְוָהַלךְ  ה  ב ְ ש ָ ת – קֹום ַאֵחרְוִקד ְ ש ֶ   .ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
לֹוִני' ְ ָמקֹום פ    ',ֲהֵרי ִהיא ב ְ

ָמקֹום ַאֵחר ה  ב ְ ש ָ ת: – ְוִקד ְ ש ֶ  ֲהֵרי זו  ְמקו ד ֶ
 

ָמָרא  ג ְׁ
  :ּוְתַנן ַנִמי ַגֵבי ִגיִטין

לֹוִני' :ָהאֹוֵמר" ְ ָמקֹום פ  י ב ְ ת ִ ט ֶזה ְלִאש ְ נו  ג ֵ   ',ת ְ
ָמקוֹ  סו ל –ם ַאֵחר ו ְנָתנֹו ָלה  ב ְ ָ   .פ 

לֹוִני' ְ ָמקֹום פ    ',ֲהֵרי ִהיא ב ְ
ָמקֹום ַאֵחר  ר –ו ְנָתנֹו ָלה  ב ְ ש ֵ   ".כ ָ

 
  :ּוְצִריָכא

  – ְבָמקֹום ִּדְלקּוְרָבה ָקָאֵתי ,ְּדִאי ַאְשְמִעיָנן ַגֵבי ִקיּדּוִשין
  ,ְבַהאי ַאְתָרא ָרֲחמּו ִלי ְוָלא ְמַמֵלי ִמיֵלי ִעלּויִ 

  .ְמַמֵלי ִמיֵלי ִעלּויִ  ,ַהאי ַאְתָרא ָסנּו ִליבְ 
  .ֵאיַמר ָלא ִאיְכַפת ֵליּה – ִּדְלַרחּוָקּה ָקָאֵתי, ֲאָבל ַגֵבי ִגיִטין

  – ְוִאי ַאְשמּוִעיָנן ַגֵבי ֵגירּוִשין
  .ְבַהאי ַאְתָרא ָלא ִניָחא ֵליּה ,ְבַהאי ַאְתָרא ִניָחא ֵליּה ְּדִניַבֵזי

  .ֵאיָמא ָלא ִאיְכַפת ֵליּה – ֲאָבל ַגֵבי ִקיּדּוִשין
 ְצִריָכא:

 

 רש"י
 .'מתני
 קאמר דדוקא - מקודשת אינה
 שם לי שיש פלוני מקום ליה

 לומר אדם בא ואם אוהבים
 .בידו ימחו בפניהם עלי דברים

 זו ואין תמצאנה שם - היא הרי
 .קפידא

 
 

 .'גמ
 יאמרו לא - עלי מילי ממלי לא
 .עלי גנאי דבר לה
 שהמגרש - דליבזי ליה ניחא לא
 .לו הוא גנאי אשתו את
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 נ, א  .213
 

ָנה  ִמש ְׁ

ֵאין ָעֶליָה ְנָדִרים ֶ ה ַעל ְמָנת ש  ָ ש  ֶאת ָהִאש   ַקד ֵ  , ַהמ ְ
ת – ְוִנְמְצאו  ָעֶליָה ְנָדִרים ש ֶ   .ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ

ָנָסה  ְסָתם הת ֵ  – ְוִנְמְצאו  ָעֶליָה ְנָדִרים ,כ ְ ְכתו ב ָ לֹא ב ִ   .ֵצא ש ֶ
ֵאין ָעֶליָה מו ִמין   ,ַעל ְמָנת ש ֶ

ה  מו ִמין ת – ְוִנְמְצאו  ב ָ ש ֶ   .ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
ָנָסה   ה  מו ִמין ,ְסָתםכ ְ ה – ְוִנְמְצאו  ב ָ ְכתו ב ָ לֹא ב ִ ֵצא ש ֶ ֵ   .ת 

ים: ָנש ִ ֹוְסִלין ב ְ ֹכֲהִנים פ  ֹוְסִלין ב ְ ו ִמין ַהפ  ל ַהמ  כ ָ  ש ֶ
 

 ָמָראג ְְּׁ
  !ּוְתַנן ַנִמי ַגֵבי ְכתּובֹות ִכי ַהאי ַגְווָנא

 
  .ָתָנא ְכתּובֹות ַאטּו ִקיּדּוִשין ,ָהָכא ִקיּדּוִשין ִאיְצְטִריָכא ֵליּה
 .ִקיּדּוִשין ַאטּו ְכתּובֹותָתָנא  ,ָהָתם ְכתּובֹות ִאיְצְטִריָכא ֵליּה

 
 
 

 רש"י
 .'מתני
 אי דאמר - בכתובה שלא תצא
 גיטא אבל נדרנית באשה אפשי
 כיון מספיקא מדבריהם יאבע
 נמי דעתיה דלמא פריש דלא

 .אנדרנית
 מפורשים - בכהנים הפוסלין
 (.אלו מומין פרק) בבכורות

 
 

 .'גמ
 שם שנויה משנה - גוונא כהאי

 .בהמדיר
 קידושין לאשמועינן הכא

 דין תנא - ליה איצטריכא
 .קידושין דין אטו כתובה
 כתובות בדיני דקאי - והתם

 כתובה וםמש ליה איצטריכא
 מקודשת אינה המקדש ותנא
 בסיפא למיתני דבעי כתובה אטו
 .כתובה בלא תצא סתם כנסה

 



ק ב'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     204 סוגיה  ָהִאיש ְמַקֵּדש –ַמסֶּ
 

 7201702200ברק ווינט דניאל  – vechol.banayich@gmail.comייך בנ וכלמותת ע – סדורהגמרא  -הזכויות שמורות כל 

 

287 

 ב-נ, א .214
 

ָנה  ִמש ְׁ

ַקד ֵ  רו ָטהַהמ ְ ְ ֵוה פ  ש ְ ים ב ִ י ָנש ִ ֵ ת    ,ש  ש ְ
רו ָטה ְ ֵוה פ  ָפחֹות ִמש  ְ ה ַאַחת ב ְ ָ   ,אֹו ִאש  

ַלח ִסְבלֹונֹות ְלַאחַ  ָ ש   י ש ֶ ִ אןַאף ַעל פ    – ר ִמכ ָ
ת  נ, בדף  ש ֶ ַלח ,ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ ֹוִנים ש ָ ין ָהִראש  ו ש ִ ֲחַמת ִקיד  ֵ מ    .ש ֶ

ש   יד ֵ ק ִ  .ְוֵכן ָקָטן ש ֶ
 

 ָמָראג ְְּׁ
  :ּוְצִריָכא

  ,ַאְייֵדי ְּדָקא ָנֵפיק ָממֹוָנא ִמיֵניּה ָטֵעי – ְּדִאי ַאְשְמִעיָנן ְשֵוה ְפרּוָטה
  :ֵאיָמא ,ֲאָבל ָפחֹות ִמְשֵוה ְפרּוָטה

ֵאין ִקיּדּוִשין תֹוְפִסין ְבָפחֹות ִמְשֵוה ְפרּוָטה   ,יֹוֵדַע שֶּ
  .ת ַאַּדְעָתא ְּדִקיּדּוִשין ָקא ְמַשֵּדרְוִכי ָקא ְמַשֵּדר ִסְבלֹונוֹ 

  – ְוִאי ַאְשְמִעיָנן ָהֵני ַתְרֵתי
  ,ִמשּום ְּדֵבין ְפרּוָטה ְלָפחֹות ִמְשֵוה ְפרּוָטה ָלא ִקים ְלהּו ְלִאיְנֵשי

ִקיֵּדש ֵאין ִקיּדּוֵשי ָקָטן ְכלּום ,ֲאָבל ָקָטן שֶּ   ,ַהֹכל יֹוְדִעין שֶּ
  .ִכי ָקא ְמַשֵּדר ִסְבלֹונֹות ַאַּדְעָתא ְּדִקיּדּוֵשי ָקא ְמַשֵּדר :ֵאיָמא

  .ָקא ַמְשַמע ָלן
 

  :ִאיְתַמר
  :ָאַמר ַרב הּוָנא

  .חֹוְשִשין ְלִסְבלֹונֹות
  :ַרָבהְוֵכן ָאַמר 

 .חֹוְשִשין ְלִסְבלֹונֹות
 

  :ַרָבהָאַמר 
  :ּומֹוְתִביָנן ַאְשַמְעִתין

י ַאף עַ " ִ ַלח ִסְבלֹונֹות ְלַאַחר ל פ  ָ ש   אןש ֶ ת – ִמכ ָ ש ֶ  !"ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
 

  :ַאַבֵייֲאַמר ֵליּה 
ַלח" :ָהָתם ִכְדָקָתֵני ַטְעָמא ֹוִנים ש ָ ין ָהִראש  ו ש ִ ֲחַמת ִקיד  ֵ מ    ."ש ֶ

 
 :ִאיָכא ְּדָאְמֵרי

  :ַרָבהֲאַמר 
  ?ְמָנא ֲאִמיָנא ָלּה
ַלח" :ִכְדָקָתֵני ַטְעָמא ֹוִנים ש ָ ין ָהִראש  ו ש ִ ֲחַמת ִקיד  ֵ מ    ".ש ֶ
  ,ָהָכא הּוא ְּדָטֵעי

  .ָהא ְבָעְלָמא ֲהוּו ִקיּדּוִשין
 

  ?ְוַאַבֵיי
  :ָלא ִמיָבְעָיא ָקָאַמר

  ,ָלא ִמיָבְעָיא ְבָעְלָמא ְּדָלא ָנִחית ְלתֹוַרת ִקיּדּוִשין ְכָלל
ָלא ֲאִפילּו ָהָכא   ,תֹוַרת ִקיּדּוִשיןְּדָנֵחית לְ  ,אֶּ

  .ֵאיָמא ֲהוּו ִקיּדּוִשין
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 
  ?ַמאי ָהֵוי ָעָלה

 
  :ַרב ַפָפאֲאַמר 

  .ַחְייִשיָנן – ְמַקְּדֵשי ְוָהַדר ְמַסְבֵליְבַאְתָרא ִּד 
  .ָלא ַחְייִשיָנן – ְמַסְבֵלי ְוָהַדר ְמַקְּדֵשי

 

 רש"י
 .'מתני

 חתן שדרך דורונות - סבלונות
 .לארוסתו לשלוח

 אמרינן ולא - מקודשת אינה
 קידושיו שאין היה יודע

 סבלונות ושלח וגמר קידושין
 אמרינן אלא קידושין לשם

 םהראשוני קידושין מחמת
 .שלח

 ושלח - שקידש קטן וכן
 .משהגדיל סבלונות

 
 

 .'גמ
 נשים שתי למיתני - וצריכא
 אחת או ולמיתני בפרוטה
 וקטן פרוטה משוה בפחות
 בכולהו לאשמועינן שקידש

 לאו הכי דבתר דסבלונות
 .ניתנו לקידושין

 ולא נינהו דקידושין וסבר - טעי
 לשם דסבלונות אדעתיה מסיק

 .קידושין
 ששידך מי - לונותלסב חוששין
 ושלח וקדם ונתרצה באשה

 שמא חוששין בעדים סבלונות
 לאחר נתקדשה ואם הן קידושין
 .הראשון מן גט צריכה

 .גרס - רבה אמר וכן
 לי יש - אשמעתין ומותבינן
 .דברי על להשיב

 - 'כו דטעי טעמא כדקתני התם
 עלייהו וסמיך קמאי בקידושי

 איכא קידש דלא האי אבל
 .להכי למיחש
 בלא דשלח היכא - בעלמא
 .קידושין

 כלל קידושין לתורת נחית דלא
 .לבו על קידושין העלה ולא -

 ומתוך - להכי דנחית הכא אבל
 שאין ונזכר לבו על שעלה

 סבלונות ושלח כלום קידושיו
 .קידושין לשם אימא

 דאורחייהו דכיון - חיישינן
 דשדר חיישינן ברישא לקדושי

 .קידושין לשם הני
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  !ְפִשיָטא ְמַקְּדֵשי ְוָהַדר ְמַסְבֵלי
 

 ,ָלא ְצִריָכא 
  ,ְּדרּוָבא ְמַקְּדֵשי ְוָהַדר ְמַסְבֵלי

  – ּוִמיעּוָטא ְמַסְבֵלי ְוָהַדר ְמַקְּדֵשי
  .ֵניחּוש ְלִמיעּוָטא :ַמהּו ְּדֵתיָמא
  .ָקא ַמְשַמע ָלן
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 נ, ב .215
 

  :ָרָבאמֵ  ַרב ַאָחא ַבר ַרב הּוָנאָבָעא ִמיֵניּה 
  ?ר ְכתּוָבה ַבשּוק ַמהּוהּוְחַזק ְשטַ 

 
  :ֲאַמר ֵליּה

ת ִאיש ַמֲחִזיק ְשַטר ְכתּוָבה ַבשּוק ַנְחִזיק ָבּה ְכֵאשֶּ   ?!ְוִכי ִמְפֵני שֶּ
 

  ?ַמאי ָהֵוי ֲעַלּה
 

  :ַרב ַאִשיֲאַמר 
  .ַחְייִשיָנן –ְבַאְתָרא ִּדְמַקְּדֵשי ְוָהַדר ַכְתֵבי ְכתּוָבה 

  .ָלא ַחְייִשיָנן – ָהַדר ְמַקְּדֵשיַכְתֵבי וְ 
 

  !ְמַקְּדֵשי ְוָהַדר ַכְתֵבי ְפִשיָטא
 

  – ְּדָלא ְשִכיַח ָסְפָרא ,ָלא ְצִריָכא
  .ָסְפָרא הּוא ְּדִאְתַרֵמי :ַמהּו ְּדֵתיָמא

 ָקא ַמְשַמע ָלן:
 

 רש"י
 - בשוק כתובה שטר וחזקה

 .כתובה שטר שראו
 מהו לאחר נתקדשה אם - מהו

 .לראשון כמקודשת להחזיקה
 הסופר אין - ספרא שכיח דלא
 .תמיד בעיר מצוי

 וקדם - ליה דאתרמי הוא ספרא
 .קידושין קודם לכתוב
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 נ, ב  .216
 

ָנה  ִמש ְׁ

ה   ָ ה ו ִבת  ָ ש  ִאש   ַקד ֵ ה ַוֲאחא ,ַהמ ְ ָ ַאַחתֹו ִאש     – ֹוָתה  כ ְ
ֹות ש    .ֵאיָנן ְמקו ד ָ

ים ָחֵמש  ָנש ִ ה ב ְ י ֲאָחיֹות ,ו ַמֲעש ֶ ֵ ת    ,ו ָבֶהן ש ְ
ֵאִנים ל ת ְ ָלה ש ֶ ְלכ ָ ַ ט ָאָדם ֶאָחד כ    ,ְוִליק ֵ

ֶהן ָהְיָתה ל ָ ֶ ִביִעית ָהְיָתה ,ְוש  ל ש ְ   ,ְוש ֶ
לָ ' :ְוָאַמר ַכְלכ ָ ֹות ִלי ב ְ ש  ֶכם ְמקו ד ָ ו ל ְ   ',ה זו  ֲהֵרי כ 

ן ו ל ָ ָלה ַאַחת ֵמֶהן ַעל ְיֵדי כ    – ְוִקיב ְ
ֹות: :ְוָאְמרו  ֲחָכִמים ש   ֵאין ֲאָחיֹות ְמקו ד ָ

 

ָמָרא  ג ְׁ
  ?ְמָנַהֵני ִמיֵלי

 
  :ָרִמי ַבר ָחָמאֲאַמר 

ְצרֹור" :ַּדֲאַמר ְקָרא ח לִּ ק ַּ ה  לֹא תִּ ל ֲאחֹותָּׁ ה אֶּ ָּׁ ׁש     – )ויקרא יח( "אִּ

ַנֲעׂשּו ָצרֹות זּו ָלזוֹ בְ  :ַהתֹוָרה ָאְמָרה   ,ָשָעה שֶּ
ם ֲאִפילּוֹלא ְיֵהא לֹו ִליקּוִחים    .ְבַאַחת ֵמהֶּ

 
  :ָרָבאֲאַמר ֵליּה 
  ,ִאי ָהִכי

ם" :ַהְיינּו ִּדְכִתיב ָּׁ מ  ב עַּ רֶּ ק ֶּ עֹוׁשֹות מִּ ׁשֹות הָּׁ פָּׁ נ ְ ְכְרתו  הַּ   – )ויקרא יח( "ְונִּ

  ?!ת ִמי ִמַחֵייבָכֵר  ,ִאי ִקיּדּוִשין ָלא ַתְפֵסי ָבּה
 

ָלא ֲאַמר    :ָרָבאאֶּ
ה – ְקָרא ה ַאַחר זֶּ   ,ָבזֶּ

  .ִכְדַרָבה – ּוַמְתִניִתין
  :ַרָבהְּדָאַמר 

ה ה ַאַחר זֶּ ֵאינֹו ָבזֶּ   .ְבַבת ַאַחת ֵאינוֹ  ֲאִפילּו ,ָכל שֶּ
 
 

 רש"י
 .'מתני

 שתיכם הרי אמר - כאחת
 .לי מקודשות

 מהן אחת ואין - מקודשות אינן
 מפרש ובגמרא גט צריכה
 .טעמא

 בגמרא - היתה שביעית ושל
 .לאשמועינן אתא מאי מפרש

 
 

 .'גמ
 כגון - לזו זו צרות שנעשו בשעה
 דקרא ד"קס כאחת שקדשן
 אין תקח לא וקאמר כתיב בהכי
 .לקוחין בהן לך
 כתיב אחת בבת דקרא - הכי אי

 עליהן בא אם כרת מיחייב היכי
 .אשה אחות איסור כאן אין הרי

 שבקידושין - זה אחר בזה אלא
 וקאמר אשתו היא הראשונה

 באחותה תופסין קידושין אין
 .כרת ענוש עליה בא ואם

 אחת בבת נמי היו כי - ומתניתין
 וסברא וכדרבה נפקי קרא מהאי
 אחר בזה שאינו כל הוא בעלמא

 הלכך אינו אחת בבת אפילו זה
 תפסי לא אשה דבאחות כיון

 ינמ א"בב קדשינהו כי קידושין
 ..קידושין הוו לא
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 נא, א –נ, ב  .217
 

  :גּוָפא
  :ַרָבהָאַמר 

ה ה ַאַחר זֶּ ֵאינֹו ָבזֶּ   .ְבַבת ַאַחת ֵאינוֹ  ֲאִפילּו ָכל שֶּ
 

 :ַאַבֵייֵאיִתיֵביּה 
ַמֲעש ַ "  נא, אדף  ה ב ְ ְרב ֶ ַ   – רַהמ 

רֹות ְמקו ְלָקִלין  ִנים ו ַמְעש ְ ירֹוָתיו ְמתו ק ָ ֵ   ".פ 
  ?ְוַאַמאי
ה  :ֵניָמא ה ַאַחר זֶּ ֵאינֹו ָבזֶּ   !ְבַבת ַאַחת ֵאינוֹ  ֲאִפילּוָכל שֶּ

 
  :ֲאַמר ֵליּה

  .י ַמֲעֵׂשר ְּדִאיֵתיּה ַלֲחָצִאיםַשאנִ 
  .ִקְּדָשּה – ְּדִאי ֲאַמר ִתְתַקֵּדש ַפְלָגא ְּדִחיְטָתא

 
  ,ְּדֵליָכא ַלֲחָצִאין ,ַוֲהֵרי ַמֲעַׂשר ְבֵהָמה
ה ה ַאַחר זֶּ   ,ְוֵליָכא ָבזֶּ

  :ָרָבאְוָאַמר 
  – ָיְצאּו ְשַנִים ַבֲעִׂשיִרי ּוְקָרָאן ֲעִׂשיִרי

הֲעִׂשי ה ָבזֶּ   !ִרי ְוַאַחד ָעָׂשר ְמעֹוָרִבים זֶּ
 

  .ַשאִני ַמֲעַׂשר ְבֵהָמה ְּדִאיֵתיּה ְבָטעּות
  :ִּדְתַנן

יִעי ָראָק " ש ִ יִרי ַלת ְ   ,ֲעש ִ
יִרי יִעי ְוָלֲעש ִ ש ִ   ,ת ְ

ר יִרי ְוָלַאַחד ָעש ָ   – ֲעש ִ
ין ש ִ ן ְמקו ד ָ ָ ת  ָלש ְ   ."ש ְ

 
 

  ,ֲהֵרי תֹוָדה
ה ,ָטעּותְּדֵליָתא בְ  ה ַאַחר זֶּ   ,ְוֵליָתא ַנִמי ָבזֶּ
  :ְוִאיְתַמר

ִנְשֲחָטה ַעל ְשמֹוִנים ַחלֹות   – תֹוָדה שֶּ
  :ֲאַמר ִחְזִקָיה

  .ָקְדֵשי ָלּה ַאְרָבִעים ִמתֹוְך ְשמֹוִנים
  :ֲאַמר ַרִבי יוָֹחָנןוְ 

 !ָלא ָקְדֵשי ָלּה ַאְרָבִעים ִמתֹוְך ְשמֹוִנים
 

  :יְתַמר ָעָלהָלאו ִא 
ן ֵלִויָאַמר  ַע בֶּ   :ַרִבי ְיהוֹשֻׁ

  ,ַהֹכל מֹוִדים
  .ָקְדֵשי –ָכל ֵהיָכא ַּדֲאַמר ָקְדֵשי ָלּה ַאְרָבִעים ִמתֹוְך ְשמֹוִנים 

לָ    .ָלא ָקְדֵשי – א ִאם ֵכן ָקְדֵשי ְשמֹוִניםֹלא ִיְקְּדשּו ַאְרָבִעים אֶּ
ָלא בִ  ְחְלקּו אֶּ   :ְסָתםֹלא נֶּ

  .ְלַאְחַריּות ָקא ִמיַכֵּוון :ָמר ָסַבר
  .ְלָקְרָבן ָגדֹול ָקא ִמיַכֵּוון :ּוָמר ָסַבר

 
  ?ָלָמה ֵליּה ִלְשנּוֵיי ְכַרָבה ,ְוָרָבא

ֵאין ְמסּוִרין ְלִביָאה ִניְנהּו   !ֵתיפּוק ֵליּה ִקיּדּוִשין שֶּ
 

 . ו ְּדָרֵמי ַבר ָחָמא ָקָאַמרִלְדָבָרי
 
 

 רש"י
 לחולין ארבעה שמנה מחמשה אחד המפריש - במעשרות המרבה

 .למעשר חמישית ומדד זה בצד
 כולו שהכרי בזה זה מעורבין ומעשר דטבל - מקולקלין מעשרותיו

 למעשר הכרי מן ליטול לו היה לא לחולין ארבעה וכשמנה הוה טבל
 חל לא מעשר ושם שלמה מדה הפריש והוא חמישית חצי מדה אלא
 עד אדם לכל ואסור טבל השאר ונמצא חשבון כפי אלא עליו

 כלל אחת בבת אינו זה אחר בזה שאינו  דכל איתא ואם שיתקננה
 אינו הרי חשבון לפי' אפי מעשר חל שם ולמה מתוקנין פירותיו אמאי
 מעשר שם היה לא והפריש וחזר אחת פעם הפריש שאם זה אחר בזה
 .האחרון על חל
 כשהפריש הלכך - קדשה דחיטתא פלגא פלגא תתקדש אמר םדא
 לפי וחטה חטה כל על לחול למעשר לו יש מכשיעור אחת יותר בבת

 ליכא אחיות גבי אבל חשבון כולהו לפי דנתפשו למימר ואיכא חשבון
 .וחדא חדא אכל קידושין קצת נתפשו למימר
 כל חצי רולומ שנים להוציא יכול אינו תשעה כשמנה - לחצאין דליכא
 שקרא שאחר זה אחר בזה נמי וליתא לחצאין ויקרב מעשר יהא אחד

  .קדוש אינו עשירי עשר לאחד וקרא וחזר עשירי לעשירי
 הוא איזה ידוע אינו אבל גמור מעשר מהן אחד - מעורבין עשר ואחד
 שטעה אחר עשירי שקרא עשר אחד כדין עליו שלמים שם והשני
 נמי הוי האי כדלקמן שלמים אשהו ל"דקי תשיעי לעשירי וקרא

 עשירי נקרא תשיעי קריאת אחר הוא אף זה אחד עשר שהרי שלמים
 מ"ויאמר כ חולין בהמת ויביא שיסתאבו עד וירעו מעורבים הן והרי
 והשנים שלמים זו ויקרב זו בהמה על מחולל יהא שלמים שהן

 לבעלים נאכלין
 הכא האו לבעלים במומו נאכל בהמה ומעשר מעשר ספק ששניהם
 כלל עשר אחד קדש לא עשירי לעשירי קרא דאילו זה אחר בזה דאינו
  .התשעה את לפטור מעשר מינייהו חד חשיב בהדדי קראהו וכי

 הוי בשמו העשירי מלקרות טעה אם - בטעות דאיתיה מעשר שאני
 שבא עשר ולאחד תשיעי ולעשירי עשירי לתשיעי[ קרא] דתנן מעשר
 תשיעי המשנה וסוף מקודשין שלשתן( דע) עשירי קרא זה של אחריו
 מקראי לה ויליף שלמים קרב עשר ואחד מעשר והעשירי במומו נאכל
 בהדיה עשר נפיק אחד כי נמי חל הטעות על שמו דחל היכי כי הלכך
 אינו בטעות דליתנהו קידושין אבל בכך שמו את העשירי הפסיד ולא
 .אחת בבת שאינו מקום בכל זה אחר בזה

 .תודה לחמי - תודה והרי
 ונתכוון חלות ארבעים על תודה שחט שאם - בטעות דליתנהו
 דף נזיר) דתנן קדשו לא שבדעתו אותן שאינן לבנות ונמצאו לשחורות

 .הקדש אינו אומרים ה"וב הקדש אומרים ש"ב טעות הקדש( לא
 על ואמר וחזר חלות ארבעים על שחטה שאם - זה אחר בזה וליתנהו
 טעונה שהתודה קדשו לא אלו עם אלו םג יקדשו אחרות ארבעים
 מקדשתן הזבח ושחיטת( עו דף) במנחות כדאמרינן חלות ארבעים
 זבח על קרבנו:( עח דף) /מנחות/ התם כדאמרינן הגוף  קדושת
 משתעי בלחם קרבנו דהאי בזביחה אלא קדוש הלחם שאין מלמד
 '.וגו קרבנו יקריב חמץ לחם חלות על דכתיב

 .שמונים לעזרה אצלה יאהב - חלות שמונים על
 היכי מפרש והתם תודתו ידי ויוצא - שמונים מתוך ארבעים קדשו

 .מתאכלים
 אחר בזה שאינו כל דאמר פליגי בדרבה דעתך סלקא קא - קדשו לא
 יוחנן' ר של רבו שהיה מדחזקיה לה ומקשי אחת בבת אינו זה

 .מתרסיותיו אחת שנפסקה סנדל גבי( כד דף) בעירובין כדאמרינן
 ארבעים אלא שיקדשו נתכוון דלא היכא כלומר - 'וכו דאמר היכא
 אלו יהו אלו יטמאו או יאבדו שאם לאחריות הביא השאר ואת

 .תחתיהן
  שמנים בלא ארבעים שיקדשו נתכוון לא כלומר - יקדשו לא

 .נתכוונתי[+ לכולם: ]ס"הש מסורת( +לכולכם) ואמר שבדקנוהו
 .אחת בבת אינו זה חרא בזה שאינו דכל כדרבה - קדשו לא

 .לו והלך סתם ששחט - בסתמא
 .ארבעים על אלא בלבו היה ולא - מתכוין לאחריות

 .לבו היה כולם ועל - גדול קרבן
 מקודשת אינה דקתני' דמתני טעמא לעיל - לשנויי ליה למה ורבא

 .כדרבה
 איזו פירש שלא אלא מהן אחת אלא קידש לא' דאפי - ליה תיפוק
 לביאה מסורין שאין דקידושין מקודשת דאינה אלרב ליה אית היא
 לקמן דאמר לרבא ליה ושמעינן אשה אחות מהן איזה ידוע שאין הן

 .קידושין אינן לביאה ראויין שאין קידושין
 לא קרא מהאי ליה דילפת לדידך - לה קאמר חמא בר דרמי לדבריו
 זה אחר בזה אוקמי אלא ונכרתו דקשיא אחת בבת לקרא תוקמא
 .דרבה משום וביה מיניה' דמתני אחת בבת לך יפוקת והדר
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 נב, א -  נא, א .218
  :ִאיְתַמר

ֵאין ְמסּוִרין ְלִביָאה   – ִקיּדּוִשין שֶּ
  :ֲאַמר ַאַבֵיי

  ,ֲהוּו ִקיּדּוִשין
  :ֲאַמר ָרָבא

  .ָלא ֲהוּו ִקיּדּוִשין
 

  :ָרָבאֲאַמר 

ה" :ַאְסְבָרא ִלי ַבר ֲאִהיָנא ָּׁ ׁש  יׁש אִּ ח אִּ ק ַּ י יִּ ה   כ ִּ לָּׁ   – )דברים כד( "ו ְבעָּׁ
  ,ֲהוּו ִקיּדּוִשין ין ַהְמסּוִרין ְלִביָאהּדּוִש ִקי

ֵאין ְמסּוִרין ְלִביָאהִקיּדּוִש    .ָלא ֲהוּו ִקיּדּוִשין ין שֶּ
 

 ְתַנן 
ה  " ָ ה ו ִבת  ָ ש  ִאש   ְקד ָ ַאַחת ,ַהמ ִ ה ַוֲאחֹוָתה  כ ְ ָ ֹות – אֹו ִאש   ש    ."ֵאיָנן ְמקו ד ָ

ת – ה ַוֲאחֹוָתּהאֹו ֵמִאשָ  ,ָהא ַאַחת ֵמִאָשה ּוִבָתּה שֶּ   .ְמקּוּדֶּ
ֵאין ְמסּוִרין ְלִביָאה ִניְנהּו ?ְוַאַמאי   !ִקיּדּוִשין שֶּ

  !ְתיּוְבָתא ְּדָרָבא
 

 : ֲאַמר ָלְך ָרָבא
  :ֵאיָמא ֵסיָפא ,ּוְלַטְעֵמיְך

י ֲאָחיֹות" ֵ ת  ים ו ָבֶהן ש ְ ָחֵמש  ָנש ִ ה ב ְ   ,ַמֲעש ֶ
ל ָלה ש ֶ ְלכ ָ ַ ט ֶאָחד כ  ֵאִנים ְוִליק ֵ   ,ת ְ

ֶהן ָהְיָתה ל ָ ֶ ִביִעית ָהְיָתה ,ְוש  ל ש ְ   ,ְוש ֶ
ָלה זו  ' :ְוָאַמר ַכְלכ ָ ֹות ִלי ב ְ ש  ֶכם ְמקו ד ָ ו ל ְ   ',ֲהֵרי כ 

ֹות :ְוָאְמרו  ֲחָכִמים ש    –" ֵאין ֲאָחיֹות ְמקו ד ָ
  .ָהא ָנְכִריֹות ְמקּוָּדשֹות ,ֲאָחיֹות הּוא ְּדֵאיָנן ְמקּוָּדשֹות

  ?י ָּדֵמיֵהיכִ 
ם ָקֵני'ִאיֵליָמא ַּדֲאַמר    !ַאְת ַוֲחמֹור הּוא –' כּוְלכֶּ

 !ְוַאְת ַוֲחמֹור ֹלא ָקָנה
ָלא ָלאו  דף נא ב ם' :ַּדֲאַמר ְלהּו ,אֶּ   ',ַאַחת ִמכֶּ

ֹות" :ְוָקָתֵני ש   !"ֵאין ֲאָחיֹות ְמקו ד ָ
  !ְלַאַבֵיי ַקְשָיא ֵסיָפא ,ְלָרָבא ַקְשָיא ֵריָשא

 
  ,ַאַבֵיי ְמָתֵרץ ְלַטֲעֵמיּה
  .ָרָבא ְמָתֵרץ ְלַטֲעֵמיּה

 
  :ְלַטְעֵמיּהַאַבֵיי ְמָתֵרץ 

ַאַחת" ה ַוֲאחֹוָתה  כ ְ ָ ה  אֹו ִאש   ָ ה ו ִבת  ָ ש  ִאש   ַקד ֵ ֹות – ַהמ ְ ש     –" ֵאיָנן ְמקו ד ָ
ת – ָהא ַאַחת ֵמִאָשה ּוִבָתּה ֵמִאָשה ַוֲאחֹוָתּה שֶּ   .ְמקּוּדֶּ

ת – ָהְראּוָיה ְלִביָאה ִתְתַקֵּדש ִלי :ִאם ָאַמרוְ  שֶּ   .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶּ
ה י ֲאָחיֹותַנִמי  ו ַמֲעש ֶ ֵ ת  ים ו ָבֶהן ש ְ ָחֵמש  ָנש ִ   ,ב ְ

ֵאִנים ל ת ְ ָלה ש ֶ ְלכ ָ ַ ט ֶאָחד כ    ,ְוִליק ֵ
ם ִתְתַקֵּדש ִלי :ְוָאַמר   ,ָהְראּוָיה ִלי ִמכֶּ

ֹותֵאין  :ְוָאְמרו  ֲחָכִמים ש    .ֲאָחיֹות ְמקו ד ָ
 

  :ְוָרָבא ְמַתֵרץ ְלַטְעֵמיּה
   – ַהְמַקֵּדש ַאַחת ֵמִאָשה ּוִבָתּה אֹו ַאַחת ֵמִאָשה ַוֲאחֹוָתּה

ה ְכִמי שֶּ  ַאַחת יֵּדשִק ַנֲעׂשֶּ ה ַוֲאחֹוָתה  כ ְ ָ ה  אֹו ִאש   ָ ה ו ִבת  ָ ֹות ,ִאש   ש    .ְוֵאיָנן ְמקו ד ָ

ה י ֲאָחיֹותב ְ ַנִמי  ו ַמֲעש ֶ ֵ ת  ים ו ָבֶהם ש ְ   ,ָחֵמש  ָנש ִ

ֵאִנים ל ת ְ ָלה ש ֶ ְלכ ָ ַ ט ֶאָחד כ    ,ְוִליק ֵ
ם ְוַאַחת ִמְשֵתי ֲאָחיֹות ְמקּוָּדשֹות ִלי ְבַכְלָכָלה זּו :ְוָאַמר   ,ֲהֵרי כּוְלכֶּ

 רש"י
 .גרס - איתמר

 - לביאה מסורין שאין קידושין
 ולא אחיות משתי אחת קידש
 יכול דאין מהם איזוהי פירש
 היא זו דשמא מהן אחת לישא
 .אשתו אחות

 הבינני - לי אסברא אהינא בר
 ראיה לו להביא שיכולני זה דבר
 .התורה מן
 קידושי דהיינו - איש חיק כי

 לעיל) להו דגמרינן כסף
 קיחה קיחה( ב דף/ קידושין/

 ראויה דבעינן ובעלה וכתיב
 .לביאה
 מקודשות דאינן הוא - כאחת
 זה אחר בזה שאינו דכל משום
 .אינו אחת בבת' אפי
 ולא - ובתה מאשה אחת הא

 .מקודשת פירש
 .מקודשות שעמהם - נכריות הא
 תןנו - הוא וחמור את קני

 שבמעי ולעובר לנולד מתנות
 הנולד גם כלום קונה שאינו אמו
 לזה הקנה לא שהרי קונה אינו
 חדא איכא נמי והכא זה בלא
 .כלל ליה חזיא דלא

 את דלאו - מכם אחת לאו אלא 
 לא זו קידש דאם הוא וחמור
 .זו קידש

 הא לטעמיה' מתני - מתרץ רבא
 הא למידק לאו כאחת דקתני
 דשתמקו ובתה מאשה אחת
 מאשה אחת המקדש ק"ה אלא
 שקדשן כמו הוא הרי ובתה
 מקודשות ואינן כאחת

 לביאה מסורין שאין דקידושין
 .הן

 אחיות משתי ואחת כולכם הרי
 וחמור את לאו דהשתא - 'כו

 אחיות דאין דהא הוא
 הוא ספיקא משום מקודשות

 ידע אי הא קדיש הי ידע דלא
 נכריות הלכך היא זכייה בת

 כגון אוקמא דלא והא מקודשות
 דקתני משום מכם אחת דאמר
 לשבש ואין כלכם' במתני

 מכלכם דאחת ולומר הספרים
 חדא אלא קידש שלא וכגון גרס
 הא מתרצא לא כ"דא

 דף/ )קידושין/ לקמן דאשמועינן
 שליח נעשית אשה' ממתני( נב

 לה שנעשית במקום לחברתה
 .צרה
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ֹות :ְוָאְמרו  ֲחָכִמים ש    .ֵאין ֲאָחיֹות ְמקו ד ָ
 

  :ָתא ְשַמע
ַקד ֵ " ֹו ְסָתםַהמ ְ ת  ְכָלל – ש  ֶאת ב ִ ֹוְגרֹות ב ִ   ."ֵאין ַהב 

  .ָהא ְקַטנֹות ִבְכָלל
ֵאין ְמסּוִרין ְלִביָאה ִניְנהּו ?ְוַאַמאי   ,ִקיּדּוִשין שֶּ

  !ּוְתיּוְבָתא ְּדָרָבא
 

  :ֲאַמר ָלְך ָרָבא
ָלא ְגדֹוָלה ּוְקַטָנה ?ָהָכא ְבַמאי ָעְסִקיַנן ֵאין ָשם אֶּ   .ְכשֶּ

 
ֹוְגרֹות"ָהא    !ָקָתֵני"ב 
 

  .בֹוְגרֹות ְּדַעְלָמא ?ַמאי בֹוְגרֹות
 

  ?!ַמאי ְלֵמיְמָרא ,ִאי ָהִכי
 

  ?ָהָכא ְבַמאי ָעְסִקיַנן
  .ְּדַשִּויֵתיּה ָשִליחַ 
  .ַאַּדְעָתּה ִּדיָדּה ָקא ְמַקֵבל ,ִכי ְמַקֵבל ִקיּדּוֵשי :ַמהּו ְּדֵתיָמא
  .ְּדָלא ָשֵביק ִאיִניש ִמיֵדי ְּדִאית ֵליּה ֲהָנָאה ִמיֵניּה ,ָקא ַמְשַמע ָלן

 
  ?!ִקיּדּוַשי ְלִדיָדְך :ִמי ָלא ָעְסִקיַנן ְּדָאְמָרה ֵליּה

 
  ,ֲאִפילּו ָהִכי

  ,ָלא ָשֵביק ִאיִניש ִמְצָוה ְּדַרְמָיא ֲעֵליּה
  .ְוָעִביד ִמְצָוה ְּדָלא ַרְמָיא ֲעֵליּה

 
  :ָתא ְשַמע

ים" י ָנש ִ ֵ ת  נֹות ִמש  ְ י ב ָ ֵ ת  י כ ִ ֵ ת  י ֵש  לֹו ש ְ ֶ   ,ִמי ש 
דֹוָלה :ְוָאַמר י ַהג ְ ת ִ י ֶאת ב ִ ת ִ ש ְ   ,ִקיד ַ

ְגדֹולֹות ב ִ דֹוָלה ש ֶ ֹות ,ְוֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ג ְ ְקַטנ  ב ִ דֹוָלה ש ֶ   ,ְוִאם ג ְ
דֹוָלה דֹוָלה ִמן ַהג ְ ִהיא ג ְ ְגדֹולֹות ש ֶ ב ִ ה ש ֶ ֹות ִאם ְקַטנ ָ ְקַטנ  ב ִ    – ש ֶ

ן ֲאסו רֹות ו ל ָ ֹות ,כ  ְקַטנ  ב ִ ה ש ֶ ַטנ ָ   ,חו ץ ִמק ְ
י ֵמִאיר ְבֵרי ַרב ִ  !"ד ִ

 
  ?ָהָכא ְבַמאי ָעְסִקיַנן

הּוְכרּו ּוְלַבסֹוף ִנְתָעְרבּו   .ְכשֶּ
 

  ,ֵּדיָקא ַנִמי
  ".ֵאין ָידּועַ " :ְוָלא ָקָתֵני, "ֵאיִני יֹוֵדעַ " :ְּדָקָתֵני
  .ע ִמיַנּהְשמַ 
 

  ?!ַמאי ְלֵמיְמָרא ,ִאי ָהִכי
 

  :ַּדֲאַמר ,ַלֲאפּוֵקי ִמְּדַרִבי יֹוֵסי
  .ָלא ָמִחית ִאיִניש ַנְפֵשיּה ִלְסֵפיָקא

  .ָקא ַמְשַמע ָלן ְּדָמִחית ִאיִניש ַנְפֵשיּה ִלְסֵפיָקא
 

  :ָתא ְשַמע
י ֲאָחיֹות" ֵ ת  ש  ַאַחת ִמש  ְ יד ֵ ק ִ   ,ִמי ש ֶ
ש  ְואֵ  ט ָלזֹו ְוֵגט ָלזוֹ  – ינֹו יֹוֵדַע ֵאיזו  ִקיד ֵ   !"נֹוֵתן ג ֵ
 

 רש"י
 אחת - סתם בתו את המקדש
 .לי מקודשת מבנותיך

 יש אם - בכלל הבוגרות אין
 מהן אחת אין הרבה בוגרות
 להצטרך הללו קידושין בספק
 להו לקבל ברשותו שאינן לפי גט

 .קידושין
 גט וצריכות - בכלל קטנות הא
 .הרבה' ואפי

 אחת בוגרת אלא שם כשאין
 שאין וכיון - אחת וקטנה
 אלא קידושין אין בספק הגדולה
 ה"וה הן ודאי וקידושי בקטנה

 כיון הרבה גדולות שם היו אם
 קידושין להו הוו בכלל דאינן
 לשנויי איצטריך ולהכי בקטנה
 אחת גדולה אלא שם כשאין
 דומיא' קטנו כרחך דעל

 דייק ומהשתא דייקינן דגדולות
 .בכלל קטנה הא הכי
 טובא - קתני בוגרות והא

 הא כרחיך על דייקינן ודכוותה
 .תרתי ודאיכא בכלל קטנות
 לו שיש איש כל - למאדע בוגרות

 הבוגרות אותן אין בוגרת בת
 .אביה שקבל קידושין בכלל

 אי - למימרא מאי הכי אי
 טובא בדאיכא בשלמא אמרת

 דיוקא משום למתני איצטריך
 בכלל קטנות הא למידק דידה

 שאין דקידושין' לאשמועי
 קידושין הוי לביאה מסורין
 איצטריך איהו לא השתא אלא
 צטריךאי דידה דיוקא ולא

 רשות לו אין דבבוגרת דפשיטא
 קטנה אלא עוד כאן ואין

 הן לביאה מסורין וקידושין
 .קידושין דהוו ופשיטא

 לכל לקדשה - שליח דשויתיה
 .הבא

 דכסף - מיניה הנאה ליה דאית
 .שלו קידושיה

 וכי היא קושיא - עסקינן לא מי
' דאפי' ממתני מינה שמעינן לא

 לדידך קידושיי לאביה אמרה
 .בכלל דאינה נמי יקתנ

 ירמיהו) דכתיב - עליה דרמיא
 .לאנשים תנו בנותיכם ואת( כט

 .הראשונה בנות - גדולות
 .השניה בנות - קטנות

 ש"וכ - שבגדולות קטנה אם
 זה בספק שבגדולות אמצעית
 כולהו מקרי שניה בנות ולגבי
 .גדולות בנות
 עד לאחרים - אסורות כולן
 אמצעית' ואפי גט שיתן

 אותה קטנות דלגבי שבקטנות
 ושמעינן היא גדולה הבת

 אחיות משתי אחת דהמקדש
 .גט צריכות שתיהן סתם

 פירש קידושין בשעת - שהוכרו
 .לו

 איזו שכח - נתערבו ולבסוף
 .לו פירש גדולה

 דפליג - יוסי' מדר לאפוקי
/ קידושין/ לקמן) פירקא באידך

 מותרות כולן ואמר:( סד דף
 מן חוץ גט בלא לאחרים להנשא
 .שבגדולות הגדולה

 נפשיה איניש מחית דלא
 גדולה שם להזכיר - לספיקא

 שאם שבכולן גדולה לא אם
 .בספק יהא שלא הדבר ישתכח
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  ?ָהָכא ְבַמאי ָעְסִקיַנן
הּוְכרּו ּוְלַבסֹוף ִנְתָעְרבּו   .ְכשֶּ

 
  ,ֵּדיָקא ַנִמי
  ".ֵאינֹו ָידּועַ " :ְוָלא ָקָתֵני, "ֵאינֹו יֹוֵדעַ " :ְּדָקָתֵני

 
  ?!ַמאי ְלֵמיְמָרא ,ִאי ָהִכי

 
  :א ִאיְצְטִריָכא ֵליּהֵסיפָ 

יֶהן – ְולֹו ָאח ֶאָחד ,ֵמת" ֵ ת    .חֹוֵלץ ִלש ְ
ַנִים ם – ָהיו  לֹו ש ְ   ,ֶאָחד חֹוֵלץ ְוֶאָחד ְמַייב ֵ

  ."ֵאין מֹוִציִאין אֹוָתם ִמי ָָדם – ִאם ָקְדמו  ְוָכְנסו  
  ,ַּדְוָקא ִמיְחִליץ ְוָהַדר ִיבּוֵמי
  .ְּדָקא ָפַגע ַבֲאחֹות ְזקּוָקתוֹ  ,ָלאֲאָבל ִיבּוֵמי ְוָהַדר ִמיְחִליץ 

 
  :ָתא ְשַמע

י ֲאָחיֹות" ֵ ת  ו  ש ְ ש  ד ְ ק ִ ַנִים ש ֶ   ;ש ְ
ש   ש   ,ֶזה ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיזו  ִקיד ֵ   – ְוֶזה ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיזו  ִקיד ֵ

ין ט ִ ֵני ג ִ ין ,ֶזה נֹוֵתן ש ְ ט ִ ֵני ג ִ  !"ְוֶזה נֹוֵתן ש ְ
 

הּוכְ  ,ָהִכי ַנִמי   .רּו ּוְלַבסֹוף ִנְתָעְרבּושֶּ
 

  ,ֵּדיָקא ַנִמי
  ".ֵאין ָידּועַ " :ְוָלא ָקָתֵני ,"ֵאינֹו יֹוֵדעַ " :ְּדָקָתֵני

  .ְשַמע ִמיַנּה
 

  ?!ַמאי ְלֵמיְמָרא ,ִאי ָהִכי
 

  :ֵסיָפא ִאיְצְטִריָכא ֵליּה
  – ְוָלֶזה ָאח ְוָלֶזה ָאח ,ֵמת"

יֶהן ֵ ת  יֶהןְוֶזה  ,ֶזה חֹוֵלץ ִלש ְ ֵ ת    .חֹוֵלץ ִלש ְ
ַנִים   – ָלֶזה ֶאָחד ְוָלֶזה ש ְ

יֶהן  דף נב, א ֵ ת  ַנִים ,ָהֶאָחד חֹוֵלץ ִלש ְ ם – ְוַהש  ְ   .ֶאָחד חֹוֵלץ ְוֶאָחד ְמַיב ֵ
  ."ֵאין מֹוִציִאין אֹוָתן ִמי ָָדם – ִאם ָקְדמו  ְוָכְנסו  

  ,ַּדְוָקא ִמיְחַלץ ְוָהַדר ִיבּוֵמי
  .ְּדָקא ָפַגע ִביָבָמה ַלשּוק ,ָהַדר ִמיְחַלץ ָלאֲאָבל ִיבּוֵמי וְ 

 
  ,ָתא ְשַמע

  :ְּדָתֵני ַטְביֹוֵמי
נֹות" ה ב ָ ָ ִנים ְוָלֶזה ֲחִמש   ה ב ָ ָ   ,ָלֶזה ֲחִמש  

ַני :ְוָאַמר ת ְלֶאָחד ִמב ָ ש ֶ נֹוֶתיָך ְמקו ד ֶ   – ַאַחת ִמב ְ
ין יט ִ ה ג ִ ָ ל ַאַחת ְוַאַחת ְצִריָכה ֲחִמש     .כ ָ

  – ֵמת ֶאָחד ֵמֶהם
ין ַוֲחִליָצה ֵמַאַחד ֵמֶהן יט ִ ָעה ג ִ ל ַאַחת ְוַאַחת ְצִריָכה ַאְרב ָ  !"כ ָ

 
  :ְוִכי ֵתיָמא

הּוְכרּו ּוְלַבסֹוף ִנְתָעְרבּו   – ָהִכי ַנִמי ְכשֶּ
ַני"ָהא  נֹוֶתיָך ְלֶאָחד ִמב ָ   !ָקָתֵני "ַאַחת ִמב ְ
 

  !אְתיּוְבָתא ְּדָרָבא ְתיּוְבָת 
 ְוִהיְלְכָתא ְכָווֵתיּה ְּדַאַבֵיי ְביע"ל קג"ם:

 רש"י
' אפי - מידם אותם מוציאין אין
 ופגע יבמתו את הראשון כנס לא

 שכנסה מאחר זקוקתו באחות
 והותרה זיקה פקע השני

 זקוקה דאחות לקיימה לראשון
 ליה קנסי ולא יאה דרבנן

 .להוציא
 .לעולם משמע - ידוע אין

 דקתני - ליה איצטריכא סיפא
 ואחד חולץ אחד שנים היו

 הכי דוקא ולאשמועינן מייבם
 לחדא מינייהו חד מיחלץ
 לשניה שני מייבם והדר ברישא
 אחיו ארוסת זו אם נפשך ממה
 נכרית לאו ואם מייבם שפיר

 יבמתו אחות ואינה היא בעלמא
 דמיא דתיהוי לו הזקוקה
 נפטרה שהרי אשתו לאחות
 בחליצת הימנה אחותה זיקת
 חלוצה אחות על גזרו ולא אחיו

 לבדו החלוץ על אלא משחלצה
 זמן וכל זקוקה באחות פגע דקא
 אסורה האחין מן' א חלץ שלא

 מדבריהם כולן על אחותה
 .אשתו לאחות דדמיא משום

 דקתני נמי דיקא - גרסינן הכי
 .ידוע ואין תניק ולא יודע ואין

 שהרי - לשתיהן חולץ האחד
 פגע דילמא לכנוס יכול אינו

 .זקוקה באחות
 חולץ האחד - קתני דוקא

 יבומי והדר תחילה לשתיהן
 חליצת אחר מהשתים אחת
 מן אחת יבומי אבל אחיו

 לאחר' אפי תחילה השתים
 אחות כאן שאין אחיו חליצת
 דלא דכיון לישתרי לא זקוקה
 איכא לשתיהן היחיד חלץ

 זו שמא שמתייבמת בזו למיחש
 נמצא יחידי של יבמתו היא

 כלומר לשוק יבמה נושא כונסה
 אותה ונושא ליבמה שאין למי
 הקדמת ומשום חליצה בלא

 ליבום השנים מן אחד חליצת
 למיתנייא איצטריך לא שני של
 זקוקתו אחות דפגיעת דהא

 .שמעינן מרישא
 לאחד מקודשת מבנותיך אחת
 .שליח שעשאוהו וכגון - מבני

 שאין - גיטין' ה צריכה אחת כל
 ומאיזה נתקדשה איזו ידוע
 צריכות לפיכך נתקדשה מהם
 .מכולן גט

 שמא - מהן מאחד וחליצה
 אחת וכל היא המת ארוסת
 .זה בספק עומדת

 הן הלכות סימני - ם"קג ל"יע
 ובכל ורבא אביי בהם שנחלקו
 מאלו חוץ כרבא הלכה מקום
 מציאות באלו מדעת שלא יאוש

 אביי זומם ועד:( כא דף מ"ב)
 בפרק נפסל הוא למפרע אמר

 לחי( כז דף סנהדרין[ )בורר זה]
 דעירובין ק"בפ מאיליו העומד

 נמסרו שלא קדושין( טו דף)
 דעתא גילוי בשמעתין לביאה
( לד דף גיטין) בהשולח בגיטא
' בפ לתיאבון נבילות אוכל מומר

 (.כז דף/ )סנהדרין[ /בורר זה]
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 נב, ב –נב, א  .219
 
ים" ָחֵמש  ָנש ִ ה ב ְ י ֲאָחיֹות] ַמֲעש ֶ ֵ ת    ,ו ָבֶהן ש ְ

ֵאִנים ל ת ְ ָלה ש ֶ ְלכ ָ ַ ט ֶאָחד כ    ,ְוִליק ֵ
ֶהן ָהְיָתה ל ָ ֶ ִביִעית ָהְיָתה ,ְוש  ל ש ְ   ,ְוש ֶ

ֶכם ְמקו ד ָ ' :ְוָאַמר ו ל ְ ָלה זו  ֲהֵרי כ  ַכְלכ ָ ֹות ִלי ב ְ   ',ש 
ֹות :ְוָאְמרו  ֲחָכִמים ש    :"[ֵאין ֲאָחיֹות ְמקו ד ָ

 
  :ָאַמר ַרב

  ,ְשַמע ִמיַנּה ִמַמְתִניִתין ַאְרַבע
  .ְוָנִקיט ַרב ְבָיֵדיּה ְתָלת

 
ת :ְשַמע ִמיַנּה שֶּ   .ַהְמַקֵּדש ְבֵפירֹות ְשִביִעית ְמקּוּדֶּ

 
ת :ּהּוְשַמע ִמינַ  שֶּ ל ֵאיָנּה ְמקּוּדֶּ זֶּ   ,ִקיְּדָשּה ְבגֶּ

ל ִּדיָדּה זֶּ   .ֲאִפילּו ְבגֶּ
 

  ?ִמַמאי
 

ִביִעית ָהְיָתה" :ִמְּדָקָתֵני ל ש ְ ֶהם ָהְיָתה ְוש ֶ ל ָ   ."ש ֶ
ְפֵקר הּוא ,ַטְעָמא ִּדְשִביִעית   ,ְּדהֶּ

  .ָלא – ָהא ִּדְשָאר ְשֵני ָשבּועַ 
 

יְרָתּהִאשָ  :ּוְשַמע ִמיַנּה   ,ה ַנֲעֵׂשית ָשִליַח ַלֲחבֶּ
ַנֲעׂשית ָלּה ָצָרה   .ַוֲאִפילּו ְבָמקֹום שֶּ

 
  ?ְוִאיָדְך ַמאי ִהיא

 
ֵאין ְמסּוִרים ְלִביָאה   .ִקיּדּוִשין שֶּ

 
  !ְוִניְחְשָבּה

 
  .ִמשּום ִּדְמַסְפָקא ֵליּה ִאי ְכַאַבֵיי ִאי ְכָרָבא

 
  ,ָראַרִבי ֵזיִכי ָסִליק 

  .ֲאָמָרּה ְלָהא ְשַמְעָתא ַקֵמיּה ְּדַרִבי יֹוָחָנן
  ?!ִמי ֲאַמר ַרב ָהִכי :ֲאַמר ֵליּה

 
  ?!ְוהּוא ֹלא ָאַמר

  – ל ְוֹלא ִנְתָייֲאשּו ַהְבָעִליםָגזַ  :ְוָהֲאַמר ַרִבי יֹוָחָנן
ם ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַהְקִּדיש   ;ְשֵניהֶּ

ל ֵאינֹו שֶּ ה ְלִפי שֶּ ֵאינֹו ִבְרשּותוֹ  ,וֹ זֶּ ה ְלִפי שֶּ   !ְוזֶּ
 

  :ָקָאַמר ֵליּהָהִכי 
  ?ִמי ֲאַמר ַרב ְכָווִתי

 
  :ֵמיִתיֵבי

ָחָמס ו ִבְגֵניָבה" ֶגֶזל ב ְ ה  ב ְ ש ָ   ,ִקיד ְ
ה   ש ָ ָחַטף ֶסַלע ִמי ָָדה  ְוִקד ְ ת – אֹו ש ֶ ש ֶ  !"ְמקו ד ֶ

 
ל ִּדיָדּה זֶּ   .ָהָתם ְבגֶּ

 
ה  " :יָפאָהא ִמְּדָקָתֵני סֵ  ל ָ ֶ ָחַטף ֶסַלע ִמש     ,"אֹו ש ֶ

ל ְּדַעְלָמא ָעְסִקיַנן זֶּ   !ִמְכָלל ְּדֵריָשא ְבגֶּ

 ירש"
 לשלש - תלת בידיה רב ונקיט
 לסדרן בידו אוחזן היה מהן
 לא הרביעית אבל גירסתו בסדר
 לסדרה בידו מוחזקת היתה
 .הגמרא בגרסת

 שביעית בפירות המקדש
 לאו אמרינן ולא - מקודשת
 אלא נינהו בהן דזוכה ממונו
 לכל הוא ממונו בהן דזכה כיון
 לאכלה תימא דלא נמי אי דבר
 ולא( כה ויקרא) רחמנא אמר
 .אחר לדבר

 אמרינן ולא - דידה בגזל ואפילו
 .אחילתיה מדקבילתיה

 לה שנעשית במקום ואפילו
 עדות שבכל פ"ואע - צרה

 הצרה אין לה כשרה שהאשה
 כיון מיהא שליחותה נאמנת
 הכא דהא עבדא דעבדא

 צרות נעשות הן הללו בקידושין
( היו) וקתני שקבלה זו י"ע

 .מקודשות נכריות
 ואמאי להא נמי רב - ונחשביה

 הא תלת אלא בידיה נקט לא
 שאין דקידושין מ"ש נמי

 .קידושין הוו לא לביאה מסורין
 דמוקי - כאביי אי ליה מספקא

 שתיהן שקידש אחת בבת לה
 מקודשת מהן אחת קידש הא
 מינה ושמע פירש דלא ג"ואע
 דמוקי כרבא ואי קידושין הוו

 ולהכי אחת אלא קידש בשלא
 ממתניתין נהמי שמע רב אמר
 שלא קידושין דודאי ארבע
 מינה שמעינן נמי לביאה נמסרו
 הי לפרש לו היה לא אבל

 הוו אי מינה שמעת מינייהו
 .קידושין הוו לא אי קידושין

 דקא הא - לשמעתא אמרה
 אינה בגזל קדשה לעיל אמרינן
 .מקודשת

 דעתך סלקא קא - הכי רב אמר
 דלא משום אתמה אתמוהי
 .ליה סבירא
 גופיה יוחנן רבי ואילו נןופרכי

 שבידו דגזל - הכי אמר לא מי
 .ממונו אינו

 של כרחו על דמי יהיב - חמסן
 .חפץ בעל

 דקבילתיה כיון - דידה בגזל
 רב הא פריך ולקמן אחילתיה

 .קאמר דידה בגזל נמי
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  :ִפירּוֵשי ָקא ְמָפֵרש

ל ְבָחָמס ּוִבְגֵניָבה ֵכיַצד זֶּ   ?ִקיְּדָשּה ְבגֶּ
ַלע ִמָיָדּה ְוִקְּדָשּה בוֹ  ָחַטף סֶּ  .ְכגֹון שֶּ

 
ל ִּדיָדּה ,ְוָהא ַמְתִניִתין נב, בדף  זֶּ   ,ְּדגֶּ

ת :ְוָקָאַמר ַרב שֶּ   !ֵאיָנּה ְמקּוּדֶּ
 

 ָלא ַקְשָיא: 
  .ָהא ְּדָלא ָשִדיְך ,ָהא ְּדָשִדיְך

 

 רש"י
 דקתני - דידה בגזל' מתני והא
 מינה רב ודייק היתה שלהן
 לאו אי מקודשת דאינה
 .הואי תדשביעי

 .מקודשת דקתני - הא
( ונתרצה) הכי מקמי - בדשדיך

[+ ונתרצית: ]ס"הש מסורת+
 לגזל קבילתיה דכי לו להתקדש

 .אחילתיה קידושין בשם דידה
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 נב, ב .211
 

  .ַהִהיא ִאיְתָתא ַּדֲהָוה ָקא ַמְשָיא ַכְרָעא ִבְמִשיְכָלא ַּדְמָיא
  .ּהָחַטף זּוֵזי ֵמַחְבֵריּה ּוְשָדא לָ  ,ָאָתא ַההּוא ַגְבָרא

  .ִמיַקְּדָשת ִלי :ֲאַמר ָלּה
  .ָאָתא ַההּוא ַגְבָרא ְלַקֵמיּה ְּדָרָבא

  ,ֵלית ְּדָחש ְלָהא ְּדַרִבי ִשְמעֹון :ָאַמר
  .ְסָתם ְגֵזיָלה ֵיאּוש ְבָעִלים ָהֵוי :ַּדֲאַמר

 
  .ַההּוא ֲאִריָסא ְּדַקִּדיש ְבמֹוָזא ְּדַשְמֵכי

  .ָבאָאָתא ְלַקֵמיּה ְּדָר 
  ?!ַמאן ַאֲחָלְך :ֲאַמר ֵליּה

 
  ,ְוָהֵני ִמיֵלי ְבמֹוָזא

  :ָמֵצי ֲאַמר ֵליּה – ֲאָבל ִכיָשא
  .ִכיָשא ִכי ִכיָשא .ָשִקיל ַאְת ִכיָשא ,ֲאָנא ָשְקִלי ִכיָשא

 
  .ַההּוא ַסְרְסָיא ְּדַקִּדיש ִבְפרּוָמא ְּדִשיְכָרא

  .ַאְשְכֵחיּה ,ָראָאָתא ָמֵריּה ְּדִשיכְ 
  ?ַאַמאי ָלא ֵתיִתיב ֵמַהאי ֲחִריָפא :ֲאַמר ֵליּה

  .ָאָתא ְלַקֵמיּה ְּדָרָבא
ל ָיפֹות'ָלא ָאְמרּו  :ֲאַמר ָלא ְלִעְנַין ְתרּוָמה ִבְלַבד 'ְכָלְך ֵאצֶּ   .אֶּ
  :ְּדַתְנָיא

רו מָ " רו ָמתֹו ת ְ ַעת ת ְ ֹא ִמד ַ ל  ֹוֵרם ש ֶ יַצד ָאְמרו  ת  ֵ   ?הכ 
ֵדה ֲחֵבירוֹ  י ַָרד ְלתֹוְך ש ְ ֶ ו ת ,ֲהֵרי ש  ְרש  ֹא ב ִ ל  ט ְוָתַרם ש ֶ   .ְוִליק ֵ

ֶזל ו ם ג ֶ ש  ִמש   רו ָמה – ִאם חֹוש ֵ רו ָמתֹו ת ְ   ,ֵאין ת ְ
רו ָמה – ְוִאם ָלאו רו ָמתֹו ת ְ   .ת ְ

ֶזל ִאם ָלאו ו ם ג ֶ ש  ִמש   ִין ָהָיה יֹוֵדַע ִאם חֹוש ֵ   ?ו ִמנ ַ
ִית ו ְמָצאוֹ ֲהֵרי ש ֶ  ַעל ַהב ַ א ב ַ ָלְך ֵאֶצל ָיפֹות' :ְוָאַמר לוֹ  ,ב ָ   ';כ ְ

רו ָמה – ִאם ִנְמְצאו  ָיפֹות ֵמֶהם רו ָמתֹו ת ְ   ,ת ְ
רו ָמה – ְוִאם ָלאו רו ָמתֹו ת ְ   .ֵאין ת ְ

ִטים ו מֹוִסיִפים ָעִלים ְמַלק ְ רו ָמה – ָהיו  ַהב ְ רו ָמתֹו ת ְ ְך ת ְ ְך ו ֵבין כ ָ ָ ין כ  ֵ   ".ב 
ת: ,ִמשּום ִכיסּוָפא הּוא ְּדָעַבד ,ֲאָבל ָהָכא שֶּ  ְוֵאיָנּה ְמקּוּדֶּ

 
 
 
 

 רש"י
 .ספל - משיכלא

 טהרות בסדר - שמעון דרבי
 ומייתינן( ח משנה כו פרק כלים)

( קיד דף ק"ב) דהגוזל' בגמ לה
 מחשבה אין גנב של עורות

 מחשבה גזלן ושל מטמאתן
 מאן דידע כיון דקסבר מטמאתן
 מיניה לאגבויי מצי ולא גזליה

 .מייאש אייאושי
 במוזא דקדיש אריסא ההוא ג"ה

 .בצלים של יד מלא - דשמכי
 של חלקו לך מחל מי - אחלך מאן
 .הבית בעל
 הירק שדרך אגודה - כישא אבל

 וכל באגודות מתחלק להיות
 לתינט אם שוות הן האגודות

 .אחת אתה טול אחת
 שכר עושה - סרסיא ההוא

 למחצית הבית בעל של מתמרים
 בפרק מ"בב וחבירו שכר

 :(.מב דף) המפקיד
 לאחר - דשכרא בפרוזמא
 .המשקה ממנו שהוציא

 טוב שהוא יש - חריפא מהאי
 פעמים מים בו נתנו שלא מחבירו
 עוד לתת לחלוחית לו ויש הרבה
 .אחרים במים טעם

 שיועיל - יפות אצל כלך אמרו לא
 הבית בעל של את שנטל למי
 דעתיה גלי דנימא ברשות שלא
 תרומה לענין אלא ליה דניחא
 עומדות הן לתרום דהא בלבד
 משום לעצמו שנטל מי לענין אבל

 דלא ליה דקאמר הוא כיסופא
 .ליה ניחא לא למפרע אבל נכסוף

 אם - גזל משום חושש אם
 שעשה מה על הבית בעל מקפיד
 .שגזלה לו ודומה

 דהשתא - תרומה תרומתו אין
 מצאת אם ליה קאמר הכי ודאי
 .גוזלן היית מאלו יפות עוד
 יפות שיש בין - כך ובין כך בין
 .מהן יפות שאין בין
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 נב, ב  .211
 

ָנה  ִמש ְׁ

ֶחְלקוֹ  ש  ב ְ ַקד ֵ   – ַהמ ְ
י ָק  ין ָקְדש ֵ יםב ֵ ים ַקל ִ ין ָקָדש ִ ֵ ים ב  ת ָדש ִ ש ֶ   .ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
ֵני ר ש ְ ַמֲעש ֵ   – ב ְ

ין ֵמִזיד ֹוֵגג ב ֵ ין ש  ְבֵרי  ,ש  לֹא ִקיד ֵ  ב ֵ ִאירד ִ י מֵּ ב ִ   .רַׁ
י ְיהו ָדה ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ֹוֵגג ש  ש   – ב ְ ֵמִזיד  ,לֹא ִקיד ֵ ש   –ב ְ   .ִקיד ֵ
ש     – ו ְבֶהְקד ֵ

ש   ֵמִזיד ִקיד ֵ ֹוֵגג ,ב ְ ש   ו ְבש  ְבֵרי  ,לֹא ִקיד ֵ ִאירד ִ י מֵּ ב ִ   .רַׁ
י ְיהו ָדה ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ֹוֵגג  ש  ש   –ב ְ ֵמִזיד ,ִקיד ֵ ש  לֹ  – ב ְ  .א ִקיד ֵ
 

ָמָרא  ג ְׁ
  ?ֵניָמא ַמְתִניִתין ְּדָלא ְכַרִבי יֹוֵסי ַהְגִליִלי

  :ְּדַתְנָיא

ה'"" ַּ ל ב  עַּ ה מַּ ֲעלָּׁ   – )ויקרא ה( "ו מָּׁ

ֵהן ָממֹונוֹ  ים ש ֶ ים ַקל ִ ֹות ָקָדש ִ   ,ְלַרב 
ְבֵרי  ִליִליד ִ ג ְ י הַׁ י יֹוסֵּ ב ִ  ?"רַׁ

 
  ,יֵתיָמא ַרִבי יֹוֵסי ַהְגִלילִ  ֲאִפילּו

  ,ִכי ָקָאַמר ַרִבי יֹוֵסי ַהְגִליִלי ֵמַחִיים
  .ֹלא –ֲאָבל ְלַאַחר ְשִחיָטה 

 
  ?ַמאי ַטְעָמא

 
ְלַחן ָגבֹוַּה ָקא ָזכּו ,ִכי ָקא ָזכּו   .ִמשֻׁ

 
  ,ֵּדיָקא ַנִמי
ֶחְלקוֹ " :ְּדָקָתֵני ש  ב ְ ַקד ֵ   – ַהמ ְ

ים קַ  ים ו ֵבין ָקָדש ִ י ָקָדש ִ ין ָקְדש ֵ ֵ ש  ב  ים לֹא ִקיד ֵ   ."ל ִ
 . ְשַמע ִמיַנּה

 
 

 רש"י
 '.מתני

 אחיו עם שחלק - בחלקו
 .הכהנים
' ר דקסבר - 'כו שני במעשר
 .הוא גבוה ממון מעשר מאיר

 - קידש במזיד אומר יהודה' ר
 .הוא הדיוט ממון דמעשר
 מפרש' בגמ - קידש לא בשוגג
 .לה

 מפרש וטעמייהו - 'כו ובהקדש
 .בגמרא

 
 '.גמ
 - קלים קדשים לרבות' בה

 שבועה קרבן עליהם להתחייב
 ההקדשות על נשבעין דאין ג"אע

 אינו והודה עליהם והנשבע
 הפקדון שבועת של אשם מביא
 הני כתיב בעמיתו דוכחש
 וכחש' מבה להו איתרבו
 שהן לפי בהו קרינא נמי בעמיתו
 .ממונו

 בחזה כהנים בין - זכו קא כי
 .בבשר בעלים בין ושוק

 אימורים הקרבת - גבוה משלחן
 .הבשר מתיר הדם וזריקת

 לאחר - בחלקו המקדש
 המקדש קתני ולא שחלקום
 .קלים בקדשים
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 נג, א – נב, ב .212
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
י ֵמִאיר ל ַרב ִ ִטיָרתֹו ש ֶ ְ   ,ְלַאַחר פ 

י ְיהו ָדה ְלַתְלִמיָדיו   :ָאַמר ָלֶהם ַרב ִ
י ֵמִאיר ְלָכאן ְלִמיֵדי ַרב ִ ַ ְנסו  ת  ָרִנים ֵהם ,ַאל ִיכ ָ ְנת ְ ק ַ ֵני ש ֶ ְ   ,ִמפ 

ִאיםְולֹא ִלְלמוֹ  ֹוָרה ֵהם ב ָ ִאים ,ד ת  ֲהָלכֹות ֵהם ב ָ ֵחִני ב ַ ְ א ְלַקפ    ".ֶאל ָ
ַחק סו ְמכו ס ְוִנְכַנס   :ָאַמר ָלֶהם ,ד ָ

י ֵמִאיר ָנה ִלי ַרב ִ ְך ש ָ   :כ ָ
ֶחְלקוֹ  ש  ב ְ ַקד ֵ   – ַהמ ְ

ש   ים לֹא ִקיד ֵ ים ַקל ִ ים ו ֵבין ָקָדש ִ י ָקָדש ִ ין ָקְדש ֵ ֵ   .ב 
י ְיהו   ַעס ַרב ִ   :ָאַמר ָלֶהם ,ָדה ֲעֵליֶהםכ ָ

י ָלֶכם ְך ָאַמְרת ִ   :לֹא כ ָ
ָרִנים ֵהם ְנת ְ ק ַ ֵני ש ֶ ְ י ֵמִאיר ְלָכאן ִמפ  ְלִמיֵדי ַרב ִ ַ ְנסו  ִמת    ,ַאל ִיכ ָ

ִאים ֹוָרה ֵהם ב ָ ִאים ,ְולֹא ִלְלמֹוד ת  ֲהָלכֹות ֵהם ב ָ ֵחִני ב ַ ְ א ְלַקפ    ?ֶאל ָ
ִין ֲעָזָרה ִמנ ַ ה ב ָ ָ   ?!ְוִכי ִאש  

י יֹוֵסי   :ָאַמר ַרב ִ
ַכב :ֹיאְמרו   ַעס ,ֵמִאיר ש ָ ַתק ,ְיהו ָדה כ ָ   ,יֹוֵסי ש ָ

ֵהא ָעֶליהָ  ֹוָרה ַמה ת ְ ְבֵרי ת    ?ד ִ
ֲעָזָרה ֹו ב ָ ין ְלִבת  ו ש ִ ל ִקיד  ו י ְלַקב ֵ   ?!ְוִכי ֵאין ָאָדם ָעש 
ו   ל ִקיד  ִליַח ְלַקב ֵ ֹות ָלה  ש ָ ו ָיה ַלֲעש  ה ֲעש  ָ ֲעָזָרהְוֵאין ִאש   יָה ב ָ   ?!ש ֶ

ֲחָקה ְוִנְכְנָסה ,ְועֹוד   ?".ַמאי ד ָ
 

  :ַתְנָיא
י ְיהו ָדה" ב ִ ת :אֹוֵמר רַׁ ש ֶ   ,ְמקו ד ֶ

י י יֹוסֵּ ב ִ ת :אֹוֵמר רַׁ ש ֶ   ."ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
 

  :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר 
ָחד ָּדְרשּו ם ִמְקָרא אֶּ   :ְשֵניהֶּ

דָּׁ " ק ֳ ׁש הַּ ֹדֶּ ק  ְהיֶּה ְלךָּׁ מִּ ה יִּ ֵאׁש ְוזֶּ ן הָּׁ ים מִּ   .)במדבר יח( "ׁשִּ

יָך – "ְלךָּׁ " :ַרִבי ְיהּוָדה ָסַבר   ,ּוְלֹכל ְצָרכֶּ

  .ַאף הּוא ַנִמי ַלֲאִכיָלה ,ָמה ֵאש ַלֲאִכיָלה – "ֵאׁש "כָ  :ְוַרִבי יֹוֵסי ָסַבר
 

 :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר 
  :ִנְמנּו ְוָגְמרּו   נג, אדף 

ְלקוֹ    – ַהְמַקֵּדש ְבחֶּ
  .ְדֵשי ָקָדִשים ּוֵבין ָקָדִשים ַקִלים ֹלא ִקיֵּדשֵבין ָק 

 
  :ָאַמר ַרבוְ 

ת   .ֲעַדִיין ִהיא ַמֲחלֹוקֶּ
 

  :ַאַבֵייֲאַמר 
  ,ְכָווֵתיּה ְּדַרִבי יֹוָחָנן ִמְסַתְבָרא

  :ְּדַתְנָיא
ֶנֶגד ְזָבִחים" ֵאין חֹוְלִקים ְמָנחֹות כ ְ ִין ש ֶ   ?ִמנ ַ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ו רוְ " :ת  נ  ַּ ת  ַּ ה ב  פֶּ אָּׁ ֵ ר ת  ה ֲאׁשֶּ ְנחָּׁ ל מִּ ְהיֶּה...  כָּׁ ֲהֹרן ת ִּ ֵני אַּ ל ב ְ   .)ויקרא ז( "ְלכָּׁ

ֶנֶגד ְזָבִחים ו ת ,ָיכֹול לֹא ַיְחְלקו  ְמָנחֹות כ ְ ַדל  יֶהם ב ְ ֵ ְחת  ַ ֹא ָקמו  ת  ל    ,ש ֶ
ֶנֶגד עֹופֹות ו   ,ֲאָבל ַיְחְלקו  ְמָנחֹות כ ְ ַדל  יֶהן ב ְ ֵ ְחת  ַ ֲהֵרי ָקמו  ת    ?תש ֶ

 רש"י
 .מקניטים - קנטרנים

 שוקיו את לקפח כמו - לקפחני
 רגלינו לקצץ( מד דף סוטה)

 חריפים שהם להודיע בהלכות
 .כנגדם עומד ואין
 דקתני - מנין בעזרה אשה וכי

 יוציאום אם והרי קדשים קדשי
 נשים לעזרת אפילו לעזרה חוץ
 אין ונשים ביוצא נפסלים הם

 באבות כדתנן לה נכנסות
 .כלים דמסכת ק"בפ הטומאות

 .נערה או קטנה - לבתו
 לא וכי - מהו ונכנסה דחקה

 המדרש בבית לשאול הוצרכנו
 אם קדשה אם יאמרו מה

 .לאו אם הם קידושין
 בו לקדש ואפילו - צרכיך לכל
 .אשה
 הושווה אהרן של חלקו - כאש

 מזבח מה מזבח של לחלקו
 ולא לאכילה כהן אף לאכילה
 .אחר לדבר
 ורבו למנין - וגמרו נמנו

 ובטלו מקודשת אינה האומרים
 וגמרו בהם וחזרו המועטים

 .מקודשת אינה רלומ
 עמדו לא - מחלוקת היא עדיין
 .יהודה' ר בו חזר ולא למנין

 - מסתברא יוחנן' דר כוותיה
 .יהודה' ר בו דחזר
 כנגד מנחות חולקין שאין

 טול לומר דמים כפי - זבחים
 או ושוק חזה ואני מנחה אתה
 .ואשם חטאת בשר

 שבמנחה משמע - מנחה כל
 .אהרן בני כל יחלקו עצמה

 אלא הכתוב הוציא לא - יכול
 זבחים כנגד מנחות יחלקו שלא
 בכל קמו לא שהרי נותן והדין
 זבחים תחת מנחות מקום
 ויורד עולה דבקרבן בדלות
 .בהמה תחת עופות עני מביא

 הטעונה בהמה היינו - זבחים
 .בסכין זביחה

 חטאת כנגד - מנחות יחלקו אבל
 .העוף

 - בדלות תחתיהן קמו שהרי
 ובשמיעת מקדש במטמא דכתיב
 תשיג לא ואם( ה ויקרא) קול
 את והביא תורים לשתי ידו

 עשירית חטא אשר קרבנו
 .האיפה

 

 רש"י
 בני לכל במרחשת נעשה וכל

 קראי דכולהו - תהיה אהרן
 כל למיכתב דמצי נינהו יתירי
 למה תהיה אהרן בני לכל מנחה
 .מנחות מיני כל לפרושי ליה

 אינו אם - 'וגו מחבת ועל ל"ת
 שאינן זבחים כנגד מנחותל ענין
 .ועופות לזבחים ענין תניהו מינן
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ְלמו ד לֹוַמר ַ ְהיֶּה" :ת  ֲהֹרן ת ִּ ֵני אַּ ל ב ְ ת ְלכָּׁ ׁשֶּ ְרחֶּ ַּ מ  ה בַּ ֲעש ֶּ ל נַּ   .)ויקרא ז( "ְוכָּׁ

ֶנֶגד עֹופֹות לו  ִמיֵני ְקָמִחים ,ָיכֹול לֹא ַיְחְלקו  ְמָנחֹות כ ְ ִמים ְוַהל ָ לו  ִמיֵני ד ָ ַהל ָ   ,ש ֶ
ֶנֶגד ְזָבִחים לו  וְ  ,ֲאָבל ַיְחְלקו  עֹופֹות כ ְ ַהל ָ ִמיםש ֶ לו  ִמיֵני ד ָ   ?ַהל ָ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ת" :ת  ֲחבַּ ל מַּ   .)ויקרא ז( "עַּ

ֶנֶגד ְזָבִחים ְכִלי ,ָיכֹול לֹא ַיְחְלקו  עֹופֹות כ ְ יֶהם ב ִ לו  ַמֲעש ֵ ָיד ְוַהל ָ יֶהם ב ְ לו  ַמֲעש ֵ ַהל ָ   ,ש ֶ
ֶנֶגד ְמָנחֹות לו  ַמֲעש   ,ֲאָבל ַיְחְלקו  ְמָנחֹות כ ְ לו  ְוַהל ָ ַהל ָ ַידש ֶ   ?יֶהם ב ְ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ל" :ת  ֲהֹרן ְוכָּׁ ֵני אַּ ל ב ְ ן ְלכָּׁ מֶּ ֶּ ׁש  ה בַּ ה ְבלו לָּׁ ְנחָּׁ    .)ויקרא ז(" מִּ

ֶנֶגד ַמֲחַבת ת כ ְ ת ו ַמְרֶחש ֶ ֶנֶגד ַמְרֶחש ֶ   ,ָיכֹול לֹא ַיְחְלקו  ַמֲחַבת כ ְ
ים יֶהם ָקש ִ ים ְוזֹו ַמֲעש ֵ יֶהם ַרכ ִ ז ו  ַמֲעש ֵ ֶ   ,ש 

תֲאָבל ַיְחְלקו  מַ  ֶנֶגד ַמְרֶחש ֶ ת כ ְ ֶנֶגד ַמֲחַבת ו ַמְרֶחש ֶ   ,ֲחַבת כ ְ
ים יֶהם ָקש ִ לו  ַמֲעש ֵ לו  ְוַהל ָ ַהל ָ   ,ש ֶ

ים ,ַנִמי ִאי יֶהם ַרכ ִ   ?ַמֲעש ֵ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ְהיֶּה" :ת  ֲהֹרן ת ִּ ֵני אַּ ל ב ְ ה ְלכָּׁ ֲחֵרבָּׁ    .)ויקרא ז( "וַּ

ים ָדש ִ ֹקֶדש  ַהק ֳ יםאֲ  ,ָיכֹול לֹא ַיְחְלקו  ב ְ ים ַקל ִ ָקָדש ִ   ?ָבל ַיְחְלקו  ב ְ

ְלמו ד לֹוַמר ַ יו" :ת  חִּ אָּׁ יׁש כ ְ   ,)ויקרא ז( "אִּ

ה" :ו ְסִמיְך ֵליה   ֹודָּׁ ל ת  ם עַּ   – )ויקרא ז( "אִּ

ים י ָקָדש ִ ָקְדש ֵ ֵאין חֹוְלִקין ב ְ ם ש ֶ ש ֵ   ,כ ְ
ים ים ַקל ִ ָקָדש ִ ְך ֵאין חֹוְלִקים ב ְ   .כ ָ

יׁש " ַעל מו םִאיש  חֹוֵלק ֲאִפי – "אִּ ו  ב ַ   ,ל 
ם ַ ו  ת  ָטן חֹוֵלק ַוֲאִפיל    ".ְוֵאין ַהק ָ

  ,ַרִבי ְיהּוָדה ?ְסָתם ָסְפָרא ַמִני
  .ְוהּוא ָקָאַמר ְּדֵלית ָבּה ִּדין ֲחלּוָקה ְכָלל

  .ְשַמע ִמיַנּה
 

  :ָרָבאֲאַמר 
  ?ּוְכַרב ִמי ָלא ַתְנָיא

  :ְוָהַתְנָיא
ִכין " נו ִעים מֹוש ְ ָרִנים חֹוְלִקים ,ֶאת ְיֵדיֶהםַהצ ְ ְרג ְ   !"ְוַהג ַ
 

  .חֹוְטִפים ?"חֹוְלִקים"ַמאי 
  :ִכְדָקָתֵני ֵסיָפא

ָחַטף ֶחְלקֹו ְוֵחֶלק ֲחֵברוֹ " ֶאָחד ש ֶ ה ב ְ   ,ַמֲעש ֶ
ן ַחְמָצן'ְוָהיו  קֹוְרִאין אֹותֹו    ."ַעד יֹום מֹותוֹ  'ב ֶ

 
  :ַרָבה ַבר ַרב ִשיָלאֲאַמר 

  ?הַמאי ְקָרָא

ל ְוחֹוֵמץ" ו ֵ ף ְמעַּ כ ַּ ע מִּ ׁשָּׁ י ַּד רָּׁ י מִּ ֵטנִּ ל ְ ַּ י פ    .)תהילים עא( "ֱאלֹהַּ

 
  :ֲאַמר ֵמָהָכא ַרָבה

מֹוץ" רו  חָּׁ ְ ׁש  ט אַּ ָּׁ פ  ׁשְ ְרׁשו  מִּ ְמדו  ֵהיֵטב ד ִּ   .)ישעיהו א(" לִּ
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 ב-נג, א .213
ֵני" ר ש ְ ַמֲעש ֵ   – ב ְ

ין ֵמִזיד ֹוֵגג ב ֵ ין ש  ש   ב ֵ ְבֵרי  ,לֹא ִקיד ֵ ִאירד ִ י מֵּ ב ִ   .רַׁ
י ְיהו ָדה ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ֹוֵגג ש  ש   – ב ְ ֵמִזיד  ,לֹא ִקיד ֵ ש   –ב ְ  ְוכּו' ".ִקיד ֵ
 

  ?ְמָנא ָהֵני ִמיֵלי
 

  :ִמְשֵמיּה ִּדְגָמָרא ַרב ַאָחא ְבֵריּה ְּדָרָבאֲאַמר 

ׁש לַּ " ה' הו א ֹקדֶּ ֵעץ לַּ י הָּׁ רִּ ְ פ  ץ מִּ רֶּ אָּׁ ע הָּׁ רַּ ז ֶּ ץ מִּ רֶּ אָּׁ ר הָּׁ ֲעש ַּ ל מַּ  .(, ל)ויקרא כז "ה'ְוכָּׁ

ה' הו א"   .ְוֹלא ְלַקֵּדש בֹו ִאָשה – "לַּ
 

  ,ֲהֵרי ְתרּוַמת ַמֲעֵׂשר

ת ה'" :ִּדְכִתיב רו מַּ ם ת ְ ֶּ ת  ם אַּ ימו  ג ַּ רִּ ָּׁ ן ת  ֵ   ,)במדבר יח( "כ 

  :ּוְתַנן
ת" ש ֶ ְתרו ָמה ְמקו ד ֶ ש  ב ִ ַקד ֵ   !"ַהמ ְ
 

  ".ַלה'"ְּדָלא ְכִתיב ֵביּה 
 

  ,ַוֲהֵרי ָחָלה

ה'" :ִּדְכִתיב ָבּה נו  לַּ ת ְ   ,)במדבר טו( "ת ִּ

  :ּוְתַנן
ת" ש ֶ ְתרו מֹות ְמקו ד ֶ ש  ב ִ ַקד ֵ  !"ַהמ ְ
 

ש"ְּדָלא ְכִתיב ֵביּה    ".ֹקדֶּ
 

  ,ַוֲהֵרי ְשִביִעית

ם" :ִּדְכִתיב ָבּה כֶּ ְהיֶּה לָּׁ ׁש ת ִּ   ,)ויקרא כה( "יֹוֵבל הו א ֹקדֶּ

  :ּוְתַנן
ֵפירוֹ " ש  ב ְ ַקד ֵ תַהמ ְ ש ֶ ִביִעית ְמקו ד ֶ  !"ת ש ְ
 

  ".ַלה'"ְּדָלא ְכִתיב ֵביּה 
 

  ,ַוֲהֵרי ְתרּוָמה

תוֹ " :ִּדְכִתיב בו אָּׁ ית ת ְ ה' ֵראׁשִּ ֵאל לַּ רָּׁ ש ְ ׁש יִּ   ,)ירמיהו ב( "ֹקדֶּ

  :ּוְתַנן
ת" ש ֶ ְתרו ָמה ְמקו ד ֶ ש  ב ִ ַקד ֵ   !"ַהמ ְ
 

 .ַההּוא ְבִיְׂשָרֵאל ְכִתיב
 

  ?!יָלא ָשְמַעְת ִמיַנּהְוָלאו ִממֵ   נג, בדף 
 

  :ַרבַקֵמיּה ְּד  ָרִבין ָסָבאַתְרְגַמּה 

 . ַבֲהָוָייתֹו ְיֵהא – "הו א"ֲאַמר ְקָרא 
 

 רש"י
 נקבעה כך - דגמרא משמיה
 בית בני בפי ושגורה בגמרא
 .המדרש

 שתהא מלמד - 'לה כתיב דלא
 עליה שצוה' ה תרומת אבל שלו
 .הוא

 המקדש ותנן' כו להח והרי
 במשמע תרומות כל - בתרומות

 דכתיב היא תרומה נמי וחלה
 מראשית( טו במדבר)

 .תרומה' לה תתנו עריסותיכם
 שביעית בפירות המקדש ותנן

 לעיל) דקתני - מקודשת
 שביעית ושל( נ דף/ קידושין/

 אחיות אין חכמים ואמרו היתה
 נכריות הא מקודשות
 .מקודשות

 והם - כתיב בישראל ההוא
 '.לה קדש קרוים

 - מינה שמעת ממילא ולאו
 ישראל קדש מדכתיב בתמיה

 כתרומה תבואתו ראשית' לה
 הויא נמי תרומה מ"וש לו הם
 '.לה קדש
 הוא' לה מעשר גבי - קרא אמר

 '.לה יהא בהווייתו
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 נג, ב .214
ש  "   – ו ְבֶהְקד ֵ

ש   ֵמִזיד ִקיד ֵ ֹוֵגג ,ב ְ ש   ו ְבש  ְבֵרי  ,לֹא ִקיד ֵ ִאירד ִ י מֵּ ב ִ   .רַׁ
י ְיהו ָדה ב ִ ֹוֵגג  :אֹוֵמר רַׁ ש  ש  ִקי –ב ְ ֵמִזיד ,ד ֵ ש   – ב ְ  ".לֹא ִקיד ֵ

 
  :ַרִבי ַיֲעֹקבָאַמר 

  :ְשַמִעית ִמיַנּה ְּדַרִבי יֹוָחָנן ַתְרֵתי
ְקֵּדש ְּדַרִבי ֵמִאיר ,ִשְגַגת ַמֲעֵׂשר ְּדַרִבי ְיהּוָדה   – ִשְגַגת הֶּ

ם ת ָבהֶּ שֶּ ם ֵאין ִאָשה ִמְתַקּדֶּ   .ְשֵניהֶּ
ֵאין ִאשָ  הֲחָדא ְלִפי שֶּ   ,ה רֹוצֶּ

ם רֹוִצים ֵאין ְשֵניהֶּ   ,ַוֲחָדא ְלִפי שֶּ
  ?ְוָלא ָיַדְעָנא ֵהי ִמיַנְייהּו

 
  :ַרִבי ִיְרְמָיהֲאַמר 

  :נֶּיֱחֵזי ֲאַנן
  ,ִאיִהי ָלא ִניָחא ָלּה ִמשּום ָטְרָחא ְּדאּוְרָחא, ַמֲעֵׂשר

  .ִאיהּו ִניָחא ֵליּה ְּדִניְקֵני ִאיְתָתא ִמֵמיָלא
ָלא ְק  אֶּ ְקֵּדש ַעל ָיַדְייהּו, ֵּדשהֶּ   .ַתְרַוְייהּו ָלא ִניָחא ְלהּו ְּדִנְתִחיל הֶּ
 
  :ֲאַמר ַרִבי ַיֲעֹקבוְ 

  .ִאיְפָכא ִמְסַתְבָרא
  :ִמי ָלא ִאיָכא ְלֵמיַמר

  ,ִאיִהי ָלא ִניָחא ָלּה ִמשּום ִטיְרָחא ְּדאּוְרָחא ,ַמֲעֵׂשר
  .ּום אֹוְנָסא ְּדאּוְרָחאִאיהּו ָלא ִניָחא ֵליּה ִמש

ְקֵּדש ָלא הֶּ ְקֵּדש ַעל ָיָדּה ,אֶּ   ,ִבְשָלָמא ִאיִהי ָלא ִניָחא ָלּה ְּדִנְתִחיל הֶּ
ָלא ִאיהּו   ?!ִמי ָלא ִניָחא ֵליּה ְּדִניְקֵני ִאיְתָתא ִמֵמיָלא ,אֶּ

 
  :ַרב ִחְסָּדאמֵ  ָרָבאָבָעא ִמיֵניּה 

ת שֶּ   ,ִאָשה ֵאין ִמְתַקּדֶּ
ֵיְצאּו ְלחּוִלין   ?ָמעֹות ַמהּו שֶּ

 
  :ֲאַמר ֵליּה

ת שֶּ   ?!ָמעֹות ֵהיַאְך ָיְצאּו ְלחּוִלין ,ִאָשה ֵאין ִמְתַקּדֶּ
 

  :ַרב ִחְסָּדאמֵ  ַרב ִחָייא ַבר ָאִביןָבָעא ִמיַנּה 
ר ַמאי כֶּ   ?ְבמֶּ

 
  :ֲאַמר ֵליּה

ר ֹלא ָקָנה כֶּ   .ַאף ְבמֶּ
 

  :ֵאיִתיֵביּה
ִיתֶחְנָונִ " ַבַעל ַהב ַ   ,י כ ְ

ְבֵרי  ִאירד ִ י מֵּ ב ִ   .רַׁ
י ְיהו ָדה ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ו ְלָחִני ש    ."ֶחְנָוִני כ ְ
  ,ַעד ָכאן ָלא ָקא ִמיַפְלֵגי

ָלא ְּדָמר ָסַבר ְנָוִני ְכשּוְלָחִני :אֶּ   .חֶּ
ְנָוִני ְכַבַעל ַהַבִית :ּוָמר ָסַבר   .חֶּ

  !ָמַעל –ִציא ִאם הוֹ  ,ֲאָבל ְּדכּוֵלי ָעְלָמא
 

  :ַרִבי ֵמִאיר ִלְדָבָריו ְּדַרִבי ְיהּוָדה ָקָאַמר
  ,ִאם הֹוִציא ַנִמי ֹלא ָמַעל ,ְלִדיִדי

ָלא ְלִדיָדְך ְנָוִני ְכַבַעל ַהַבִית ,אֶּ   .אֹוֵדי ִלי ִמיָהא ְּדחֶּ
 

  .ְכשּוְלָחִני !ֹלא :ְוָאַמר ֵליּה

 רש"י
 בבי דמתרתי טעמא - תרתי יוחנן' דר מיניה שמעית
 יהודה' לר מעשר גתשג קידש לא בשוגג בה דקתני' דמתני
 לא בשוגג אמאי הוא הדיוט ממון מעשר ליה ואית הואיל
 קידש במזיד ליה דאית כיון מ"לר הקדש ושגגת קידש
 .שנא מאי שוגג

' מר שמעית כלומר - בהן מתקדשת אשה אין ושניהם
 תנא ותני בשגגות דאיירי' דמתני בבי דתרתי טעמא יוחנן
 .בהן מתקדשת אשה אין בתרוייהו דידן
 לפי פירש מינייהו בחדא - רוצה אשה שאין לפי חדא
 קבלתו לא כן שהוא יודעת היתה אם רוצה אשה שאין
 .טעות קידושי להו והוו קידושין לשם
 דבההיא מינה דנפקא - רוצים שניהם שאין לפי וחדא
 בדקנוה אם רוצה אשה שאין לפי יוחנן' ר בה דפריש
 לבדוק יןצריכ אנו אין מקפדת ואינה אני רוצה ואמרה
 .ליה ניחא מינח דמסתמא אותו

 ואיזו באשה תלה מהן באיזה - מינייהו הי ידענא ולא
 .בשניהם תלה

 .לירושלים להעלותו להצריכה - דאורחא טירחא משום
 .טורח בלא בחנם - ממילא

 וקראן איסור דבר שהוא - ידייהו על הקדש דניתחיל
 היא שזו נתחלל הרי הן קידושין ואם מעל מועלי הכתוב
 .לה ונתנו גבוה מרשות כשהוציאו הוצאתו

 אטו לך אמר מינייהו הי ידעינן לא דאמר - יעקב' ור
 שאין לפי במעשר ולמימר לפרושי ליכא מי נמי איפכא
 .רוצה אשה שאין לפי ובהקדש רוצים שניהן
 עליה דאורחא אונסא כרחך דעל - דאורחא אונסא משום
 ניתן אשל פרוטה שוה כאן בו אין שהמעשר רמיא

 נתפסין דמיו תמכרנו' שאפי בירושלים אלא להוציאו
 אי הילכך פרוטה שוה שיהו צריכין וקידושיה בקדושתו

 עליה לקבולי דבעי כיון הוא דמעשר מעיקרא ידע הוה
 דשכיח ביה לה מקדשה הוה לא דאורחא אונסא

 אחריות רמי לא נ"א מגברא איתתא גבי טפי לאיתנוסי
 לו ותאמר תיעצב פן מינה יסדליתנ ליה ניחא לא עליה

 .בו נהניתי שלא בדבר קידשתני
 דמה - ידה על הקדש דניתחל לה ניחא לא איהי בשלמא
 לקדשה זה יצטרך תקבלנו לא אם בחילולו לה יש הנאה
 .משלו בהיתר
 להקדש לשלם שעליו פ"ואע - ממילא איתתא דניקני
 .כלום עכשיו משלו לו אין שמא ליה ניחא מיהא השתא

 לרבי הקדש בשגגת מקודשת דאינה קאמרינן הא - אשה
 .מאיר
 יתחייב וזה עתה מהן להנות - לחולין שיצאו מהו מעות
 .מעילה קרבן בהן

 שאין אחרי הקדש מרשות יצאו במה - לחולין יצאו היאך
 .קיימין דבריהם

 מאיר לרבי בשוגג הקדש במעות החפץ לקח - מאי במכר
 .קנה לא או קנה
 מאיר לרבי מעילה ואין לחולין מעות יצאו ולא - קנה לא

 מעות המוציא אבל הקדש אוכלי באוכל אלא בהקדשות
  .עליהם הקדש שם שהן מקום בכל מעילה לו אין הקדש
 המפקיד גזבר במעילה היא משנה - הבית כבעל חנוני
 אם לפיכך בהם ישתמש לא צרורין אם שולחני אצל מעות
 ישתמש ריםמות ואם שולחני אלא הגזבר מעל לא הוציא
 דמידע עבד דברשותיה הגזבר מעל הוציא אם לפיכך בהם
 ובין כך בין ב"בעה אבל תדיר למעות צריך דשולחני ידע
 גביה אפקדינהו דהכי אדעתא דלאו בהן ישתמש לא כך

 אם לפיכך במעות תמיד משתמש אינו ב"בעה דסתם
 .שהפקידו הגזבר ולא ב"בעה מעל הוציא
 לו שנותנים למעות תמיד צריך שאינו - ב"כבעה חנוני
 מעות במיעוט לו ודי באשראי חנותם מכר וכל פירות
 .כשולחני חנוני אומר יהודה' ר שבידו

 אלמא מהם אחד מעל הקדש מעות המוציא - ע"דכ אבל
 מעות יצאו היאך קנה לא דאם קנה מאיר' לר במכר
 .לחולין
 מעילה שאין זה ולא זה לא מעל לא הוציא אם - לדידי
 .באוכלין לאא במעות
 .במעות מעילה דיש - לדידך

 דלאו גזבר ולא מעל והוא - ב"כבעה דחנוני מיהא לי אודי
 אלא בהא לך מודינא לא יהודה' ר ל"וא עבד ברשותיה
 למעות תמיד דצריך ידע דמידע גזבר ומעל הוא כשולחני
 .סחורה לקנות
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 בנד,  –נג, ב  .215
 

 :ַרבָאַמר 
ל ַרִבי ֵמִאירחָ   נד, אדף    ,ַזְרנּו ַעל ָכל ְצָדִדים שֶּ

ְקֵּדש ְבשֹוֵגג ְוֹלא ָמִצינּו   .ִמְתַחֵלל –ְבֵמִזיד  ,ֵאין ִמְתַחֵלל – הֶּ
ֹּלא ָבלּו ּוִמְשָנֵתינּו   ,ְבָכְתנֹות ְכהּוָנה שֶּ

ן   ,הֹוִאיל ְוִניְתנּו ֵליָהנֹות ָבהֶּ
ֹּלא ִניְתָנה תֹוָרה לְ    .ַמְלֲאֵכי ַהָשֵרתְלִפי שֶּ

 
  :ָתא ְשַמע

לו  " ב ָ ה ש ֶ הו נ ָ ְתנֹות כ ְ ֶהם – כ ָ   ,מֹוֲעִלין ב ָ
ְבֵרי  ִאירד ִ י מֵּ ב ִ   ".רַׁ

  ?!ֹלא ָבלּו ֲאִפילּו ,ַמאי ָלאו
 
  .ֹלא
לו  "   .ַּדְוָקא "ב ָ
 

  :ָתא ְשַמע
ין" ַחְדת ִ יִקים מֹוֲעִלים ב ְ ַעת ִ  , ְוֵאין מֹוֲעִלים ב ְ

בְ  י ְיהו ָדהֵרי ד ִ ב ִ   .רַׁ
ִאיר י מֵּ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

יִקים ַעת ִ   ,מֹוֲעִלין ַאף ב ְ
י ֵמִאיר אֹוֵמר ָהָיה ַרב ִ ה :ש ֶ כ ָ ש ְ ָיֵרי ַהל ִ ש ְ   ."מֹוֲעִלין ב ִ

  ?ְוַאַמאי
  ,הֹוִאיל ְוִניְתנּו ֵליָהנֹות :ֵניָמא

ֹּלא ִניְתָנה תֹוָרה ְלַמְלֲאֵכי ַהָשֵרת   ,ְלִפי שֶּ
יָה ִמְשָיֵרי ַהִלְשָכה ָאתּוְּדהָ    .א חֹוַמת ָהִעיר ּוִמְגְּדלֹותֶּ

  :ִּדְתַנן
ה" כ ָ ש ְ ָיֵרי ַהל ִ ִאין ִמש  ְ לֹוֶתיָה ְוָכל ָצְרֵכי ָהִעיר ב ָ  !"חֹוַמת ָהִעיר ו ִמְגד ְ
 

  ,ָלא ֵתיָמא ַרִבי ֵמִאיר
ָלא ֵאיָמא   .ַרִבי ְיהּוָדה :אֶּ

 
  :ְּדַתְנָיא ,ָתא ְשַמע

י ִיְצָחקָאַמר " ב ִ ר רַׁ אל ב ַׁ ָמעֵּ י ִיש ְ ב ִ   :רַׁ
רו   ש ְ נ ָ ֶ ַלִים ש  ֶהם – ַאְבֵני ְירו ש ָ   ,מֹוֲעִלים ב ָ

ְבֵרי  ִאירד ִ י מֵּ ב ִ   ."רַׁ
 

  ,ָלא ֵתיָמא ַרִבי ֵמִאיר
ָלא ֵאיָמא   .ַרִבי ְיהּוָדה :אֶּ

 
  ?!ְירּוָשַלִים ִמי ִמיַקְּדָשא – ִאי ַרִבי ְיהּוָדה

  :ַנןְוָהְת 
ָרא"' ִאימ ְ ִדיִרים' ,'כ ְ ֵעִצים' ,'כ ְ ים' ,'כ ְ ִאיש  ִ   ,'כ ְ
ֵהיָכל' חַ ' ,'כ ְ ִמְזב ֵ ַלִים' ,'כ ְ ירו ש ָ   '.כ ִ

י ְיהו ָדה ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
ל ָהאֹוֵמר  ַלִים'כ ָ לו ם 'ְירו ש ָ  !"לֹא ָאַמר כ ְ

 
   –' ִכירּוָשַלִים'ִמשּום ְּדֹלא ָאַמר  :ְוִכי ֵתיָמא

  :ַתְנָיאְוהָ 
י ְיהו ָדה" ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

 רש"י
 - 'כו מ"ר של צדדין כל על חזרנו
 לא בשוגג מ"לר נינושש פ"אע כלומר
 בשוגג הקדש ל"דס משום לאו קידש
 מ"ר ששנה מ"בכ שחזרנו מתחלל אין

 מקום מצינו ולא הקדש בהלכות
 ואין במזיד מתחלל הקדש בו שאמר
 בין בשוגג בין אלא בשוגג מתחלל
 טעמא להני וליתנהו מתחלל במזיד

 במעות מעילה יש מ"דלר יוחנן' דר
 .לחולין נפק דמעל וכיון הקדש
 אלמא קידש לא בשוגג דקתני - 'ומתני
 .נתחלל לא

 וראויין - בלו שלא כהונה בכתנות
 אין לעבודה שראויין זמן וכל לעבודה
 מתחלה הוקדשו שלכך בשגגתן מעילה
 יתכוין שלא רק שוגגין בהן ליהנות
 השרת למלאכי תורה נתנה שלא לחללן
 כמלאכים זריזים הכהנים שיהו

 הוםיש ולא עבודה בגמר להפשיטן
 .עין כהרף העבודה אחר עליהם

 לעבודה ראויין דאין דכיון - דווקא בלו
 ליהנות ניתנו ולא הקדש כשאר הן הרי
 .בהן

 היו שופרות - 'כו בחדתין מועלין
 באחד שקלים נותנים ובהם במקדש
 שקל שלא ומי חדתין תקלין עליו כתוב
 נותנו שנתו בתוך שמביאו באדר שקלו
 בלשכה אותו נותנים והגזברין לתוכה
 התרומה מפרקי אחד כשמגיע
 ובשני אותה תורמין פרקים שבשלשה

 שקל שלא ומי עתיקין תקלין כתוב
 ונותנן הבאה לשנה מביאו אשתקד
 אותן מפנין והגזברים זה שופר לתוך
 .שעברה משנה לשכה לשירי מעות

 שהרי - חדתין בתקלין מועלין
 .עומדין הן צבור לקרבנות

 שתורת - עתיקין בתקלין מועלין ואין
 לחומת וניתנים עליהם לשכה שירי
 העיר תקון צרכי וכל ומגדלותיה העיר

 מעילה אין יהודה' ר וקסבר כדלקמן
 הקופות על עודף שנשאר לשכה בשירי
 .תרומות' ג לאחר

 בשירי מועלין אומר מ"ר שהיה - ג"ה
 .לשכה

 - 'כו ומגדלותיה העיר חומת והא
 ונתנ לא נימא בהן מועלין ואמאי
 מאחר למעילה מעות אותן שגגות

 ניתנה שלא העיר לחומת שעומדין
 זריזים שיהיו השרת למלאכי תורה

 בצילה לישב החומה מן מליהנות
 שהותרה פ"אע כרחך על אלא ועליה
 מיהא הנאות שאר לענין החומה הנאת

 .קיימי בקדושתייהו
 מועלין אומר יהודה' ר אימא

 בשוגג נמי' במתני כדאמרי - בעתיקים
 כתנות שניתנו פ"אע דקסבר קידש
 עבודה לאחר לכהנים ליהנות כהונה
 קיימי בקדושתייהו הנאות שאר לענין
 אבל לחולין ויצאו בקידושין זה ומעל
 ולא נתחלל לא מעילה בו שאין מזיד
 .קידש

 כאימרא זה ככר עלי הרי - כאימרא
 .התמיד כשה

 ודיר הקדש בהמות דיר - כדירים
 .העצים

 לא יהודה' ר דאמר אה - תימא וכי
 כירושלים אמר דלא משום כלום אמר
 .ירושלים עלי זה הרי אלא
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ל ָהאֹוֵמר  ַלִים'כ ָ ירו ש ָ לו ם 'כ ִ   ,לֹא ָאַמר כ ְ
ֹור ב ְ  ד  י ִ ֶ ַליִ ַעד ש  ירו ש ָ ֵרב ב ִ  !ם"ָדָבר ַהק ָ

 
 , ְתֵרי ַתָנֵאי ִניְנהּו  נד, בדף 

  .ְוַאִליָבא ְּדַרִבי ְיהּוָדה

 רש"י
 - יהודה' דר ואליבא תנאי תרי
 מקדשא ירושלים ד"למ איכא

 מאבני יטול שאם כהקדש
 מעל בביתו לבנות החומה
 .מקדשא לא ד"למ ואיכא
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 נד, ב .216
 

  :ַפָּדא ְּדַברִמְשֵמיּה  עּוָלאֲאַמר 
  :אֹוֵמר ָהָיה ַרִבי ֵמִאיר

ְקֵּדש   ,הֶּ
  .ֵאין ִמְתַחֵלל – ֵגגְבשוֹ  ,ִמְתַחֵלל –ְבֵמִזיד 

ָלא ְלִעְנַין ָקְרָבן ִבְלַבד   .ְוֹלא ָאְמרּו ְבשֹוֵגג ִמְתַחֵלל אֶּ
 

 , ֵאין ִמְתַחֵללְוִכי ֵמַאַחר ְּד 
 ?!ָקְרָבן ְבַמאי ִמַחֵייב

 
ָלא   ,אֶּ
  :ְּדַבר ַפָּדאָפִריש ִמְשֵמיּה  ָרִביןי ָאָתא כִ 

  :אֹוֵמר ָהָיה ַרִבי ֵמִאיר
ְקֵּדש ְבֵמִזיד    .ֵאין ִמְתַחֵלל – ְבשֹוֵגג ,ִמְתַחֵלל –הֶּ

ָלא ְלִעְנַין ֲאִכיָלה ִבְלַבד   .ְוֹלא ָאְמרּו ְבשֹוֵגג ִמְתַחֵלל אֶּ
 
 

 רש"י
' כר ל"וס אדרב פליג - פדא בר

' במתני מ"דר דטעמא יוחנן
 הקדש אין דקסבר משום
 הוא טעות דמקח בשוגג מתחלל
 הקדש דנתחלל ליה ניחא דלא
 .ידיה על

 - מתחלל בשוגג אמרו ולא
 מתחלל בתורה כתיב לא כלומר
 אבל מעילה קרבן שצריך אלא

 שהולכות מקום כל המעות
 .הם הקדש
 של ככר האוכל - אכילה לענין
 ה"וה הקדש ליה דאזל הקדש

 אבל הנאה ולכל נר להדלקת
 בהם אין הקדש מעות הוצאת
 מרשות נפקי דלא מעילה
 .הקדש
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 נד, ב .217
 

  :ַרב ַאָּדא ַבר ַאֲהָבה ָאַמר ַרב ַנְחָמןָאַמר 
  ,ֲהָלָכה ְכַרִבי ֵמִאיר ְבַמֲעֵׂשר

  .הֹוִאיל ְוָסַתם ָלן ָתָנא ַכָּוֵתיּה
ְקֵּדש   ,ְוָהְלָכה ְכַרִבי ְיהּוָדה ְבהֶּ
  .הֹוִאיל ְוָסַתם ָלן ָתָנא ַכָּוֵתיּה

 
  ?ַמאי ִהיא ,ְכַרִבי ֵמִאיר ְבַמֲעֵׂשר

 
  :ִּדְתַנן

ֶרם ְר " ֶ   :ָבִעיכ 
אי מ ַׁ ית ש ַׁ יעו ר ,ֵאין לֹו חֹוֶמש   :אֹוְמִרים ב ֵּ   .ְוֵאין לֹו ב ִ

לו   ית ִהל ֵּ   .ֵיש  לוֹ  :אֹוְמִרים בֵּ
אי מ ַׁ ית ש ַׁ ֶרט ְויֵש  לֹו עֹוֵללֹות :אֹוְמִרים ב ֵּ ֶ   .יֵש  לֹו פ 

לו   ית ִהל ֵּ ֹו ְלַגת :אֹוְמִרים  בֵּ ו ל    ."כ 
 

  ?ֵבית ִהֵללַמאי ַטְעָמא ְּד 
 

ׁש "ֵרי ַגְמ  ׁש ")ויקרא יט(  "קֹודֶּ   ;ִמַמֲעֵׂשר)ויקרא כז(  "קֹודֶּ
ש ְוֵיש לֹו ִביעּור ַמה ַמֲעֵׂשר   ,ֵיש לֹו חֹומֶּ

ם ְרָבִעי רֶּ ש ְוֵיש לֹו ִביעּור ַאף כֶּ   .ֵיש לֹו חֹומֶּ
 
  ?ֵבית ַשַמאיּו
 

ׁש "ֹלא ַגְמֵרי  ׁש " "קֹודֶּ   .ִמַמֲעֵׂשר "קֹודֶּ
 
  .ְכַמֲעֵׂשר :ֹוְמִריםאֵבית ִהֵלל ּו

  ?ְכַמאן ְסִביָרא ְלהּו
  ?ַאַמאי כּולֹו ְלַגת – ִאי ְכַרִבי ְיהּוָדה

ְדיֹוט הּוא :ָהֲאַמר  !ַמֲעַׂשר ָממֹון הֶּ
 

ָלא ָלאו   .ְכַרִבי ֵמִאיר ,אֶּ
 

ְקֵּדש ַמאי ִהיא   ?ְכַרִבי ְיהּוָדה ְבהֶּ
  :ִּדְתַנן

יֵקחַ " ִ ַיד פ  ח ב ְ יל ַ יַע ֵאֶצל ֶחְנָווִניוְ  ,ש ִ ֹא ִהג ִ ל  ר ַעד ש ֶ   – ִנְזכ ַ
י ֹוִציא ֶ   ."ֶחְנָווִני ָמַעל ִלְכש 

 
  ?!ּוְכַרִבי ְיהּוָדה ְבַמֲעֵׂשר ִמי ָלא ְתַנן

  :ְוָהְתַנן
וֹ " ל  ִני ש ֶ ֵ ר ש  ֹוֶדה ַמֲעש ֵ יתוֹ  – ַהפ    ,מֹוִסיף ָעָליו ֲחִמיש ִ

ן לוֹ  ַ ית  נ ִ ֶ ין ש  ֹו ב ֵ ל  ֶ ין ִמש   ָנה ב ֵ ָ ַמת    ."ב ְ
  ?ַמִני

  ?!ִמי ָמֵצי ָיִהיב ֵליּה ְבַמָתָנה – ִאיֵליָמא ַרִבי ֵמִאיר ִהיא
  !ַמֲעַׂשר ָממֹון ָגבֹוַּה הּוא :ְוָהָאַמר

ָלא ָלאו   .ַרִבי ְיהּוָדה ,אֶּ
 
  ,ֹלא

  .ְלעֹוָלם ַרִבי ֵמִאיר
  ?ְוָהָכא ְבַמאי ָעְסִקיַנן
 .ּה ְבִטיְבֵליּהְכגֹון ְּדָיִהיב ִניֲהֵלי

ֹּלא הּוְרמּו ָּדְמָיין :ְוָקָסַבר ֹּלא הּוְרמּו ְכִמי שֶּ   .ַמָתנֹות שֶּ

 רש"י
 .הוא גבוה דממון - במעשר

 דשוגג - בהקדש יהודה' כר
 .מזיד ולא מתחלל

 פירותיו המחלל - חומש לו אין
 אין לירושלים הדמים להעלות
' ואפי חומש להוסיף צריך
 .בעליו

 שלישית בשנה - ביעור לו אין
 שרותשהמע שמיטה של וששית

 שאסור הבית מן מתבערים
 כי כדכתיב יותר להשהותן

 '.וגו לעשר תכלה
 .לקמן כדיליף - לו יש
 דין לו ויש פרט דין לו יש

 ביה קרינא דכרמך - עוללות
 בירושלים אותן אוכלין והעניים

 .דמיהן ומעלין אותן פודין או
 ממון כולו דקסברי - לגת כולו
 דיליף שני כמעשר הוא גבוה
 ולא ואזיל פרשכדמ מיניה
 .כרמך ביה קרינא

 בצירה בשעת הנושר - פרט
 כרמך ופרט( יט ויקרא) וכתיב
 .תלקט לא

 פסיגין לו שאין אשכול - עוללות
 .כולה היא אחת אלא

 רבעי כרם דמדמו - ה"וב
 להו סבירא כמאן למעשר
 או גבוה ממון לענין במעשר
 .הדיוט ממון
 כסתם ה"וב - מ"כר לאו אלא
 .כמותן דהלכה להו חשיב משנה

 - היא מאי בהקדש יהודה' וכר
 במזיד מתחלל בשוגג תנן היכן
 .מתחלל אין

 הכי רישא - פיקח ביד שילח
 וקטן שוטה חרש ביד שלח תנן
 עשו לא מעל גזבר שליחותן עשו

 ביד שלח מעל לא שליחותן
 אצל הגיע שלא עד ונזכר פיקח
 כשהוזכרו התם ואוקמינן חנוני

 .ושליח גיזבר שניהם
 דשגגה - כשיוציא מעל וניחנ

 מזידין הני אבל איתיה גביה
 אלמא מעילה מחייבי ולא נינהו
 .מתחלל אין מזיד מתחלל שוגג

 .מכריו שהפריש - משלו
 ד"קס - במתנה לו שניתן בין

 וקתני לו ניתן שהפריש לאחר
 וקרינן הוא דשלו חומש מוסיף
 ממעשרו איש יגאל גאל אם ביה
 (.כז ויקרא)

 יהיב מצי ולא - אהו גבוה ממון
 לו שניתן זה ליה והוה ליה

 מוסיף ואין שלו אינו כאילו
 קרינא דלא בעלים אלא חומש
 .ממעשרו ביה

 ד"למ דאיכא - 'כו וקסבר
 דמיין שהורמו כמי בעלמא
 הורם שלא זמן כל ל"ס ואיהו
 שם דאין הוא גבוה ממון לאו

 .לכלום עליו מעשר
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  :ָתא ְשַמע

וֹ " ל  ֹוֶדה ֶנַטע ְרָבִעי ש ֶ יתוֹ  – ַהפ    ,מֹוִסיף ָעָליו ֲחִמיש ִ
ָנה ָ ַמת  ן לֹו ב ְ ַ ית  נ ִ ֶ ין ש  ֹו ב ֵ ל  ֶ ין ִמש     ."ב ֵ

  ?ַמִני
  ?!ִמי ָמֵצי ָיִהיב ֵליּה – ירִאיֵליָמא ַרִבי ֵמִא 

ׁש "ְוָהא ַגְמֵרי  ׁש קֹודֶּ   !ִמַמֲעֵׂשר "קֹודֶּ
ָלא ָלאו   .ַרִבי ְיהּוָדה ,אֶּ

 
  .ְלעֹוָלם ַרִבי ֵמִאיר

  ?ְוָהָכא ְבַמאי ָעְסִקיַנן
הּוא ְסָמַדר   ,ְכגֹון ְּדָיִהיב ְכשֶּ
הּוא ְפִריְסָמַדר ָאסּור ִמ  :ּוְדָלא ְכַרִבי יֹוֵסי ַּדֲאַמר   .ְפֵני שֶּ

 
  :ָתא ְשַמע

ֶסַלע" ר ב ְ ו  ַמֲעש ֵ ְך ֵהיֶמנ    ,ָמש ַ
ִים ַ ת  ש ְ ָעַמד ב ִ ֹותֹו ַעד ש ֶ יק ִלְפד  ִ   – ְולֹא ִהְספ 

ֶסַלע ,נֹוֵתן ֶסַלע ר ב ְ ֵ כ  ַ ת  וֹ  ,ו ִמש ְ ל  ִני ש ֶ ֵ ר ש   ."ו ַמֲעש ֵ
  ?ַמִני

ַלעַאַמאי ִמְׂשַתכֵ  – ִאיֵליָמא ַרִבי ֵמִאיר   ?ר ְבסֶּ

ם לוֹ " ף ְוקָּׁ סֶּ כ ֶּ ת הַּ ן אֶּ תַּ   !ָאַמר ַרְחָמָנא )ויקרא כז( "ְונָּׁ
ָלא ָלאו   .ַרִבי ְיהּוָדה ,אֶּ

 
  .ְלעֹוָלם ַרִבי ְיהּוָדה
  .ְוָהָכא ְתֵרי ְסָתֵמי ,ְוָהָכא ַחד ְסָתָמא

 
  ,ְוִאי ְסָתָמא ַּדְוָקא

  ?!ַמה ִלי ַחד ְסָתָמא ַמה ִלי ְתֵרי ְסָתֵמי
 

  :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ַבר ִיְצָחק
 .הֹוִאיל ּוְתַנן ִבְבִחיְרָתא ְכָווֵתיּה ,ֲהָלָכה ְכַרִבי ֵמִאיר

 
 
 
 
 
 

 רש"י
 תנא האי - קדש קדש גמר והא
 חומש גמיר לא דאי ממעשר גמר
 מעשר אלמא ל"מנ רבעי בנטע
 .היא יהודה' ור במתנה ניתן נמי

 כשהענבים - סמדר כשהוא
 הפרח שנפל לאחר ניכרים
 סמדר שהוא זמן דכל ל"וקמ
 שם שאין במתנה לתתן יכול
 דאמר יוסי' כר ודלא עליו רבעי

 ערלה סמדר ערלה במסכת
 וקרינא פרי שהוא מפני אסור
 .פריו את ערלתו ביה

 .מחבירו איש - הימנו משך
 המעשר את וקנה - סלע נותן

 ולא קנאו שמשכו שמשעה
 מעשר בעליו ברשות אמרינן
 .בשנים לחללו וצריך אייקר

 - שלו שני שמעשר מפני
 ונקנה הדיוט ממון שהמעשר
 .במשיכה

 הקדש אין - לו וקם הכסף ונתן
 ויסף ביה דכתיב במשיכה נקנה

 לו וקם ועלי ערכך כסף חמישית
 קונין וחזקה שטר ואין

 את משיכה ולא קרקעותיו
 .מטלטלין

 יהודה' ר לעולם גרסינן הכי
 תרי והתם סתמא חד והכא

 זמני תרי לן סתם מ"כר - סתמי
 משנה רבי תנא מקומות בשתי

 זרעים בסדר חדא רבעי דכרם זו
 וחדא( ג"מ ה"פ שני מעשר)

 (.ה"מ ד"פ) בעדיות
 קאדו סתמא ואי - גרסינן הכי
 '.כו סתמא חד לי מה

 - כוותיה בבחירתא ותנן הואיל
 שכל בחירתא קרי עדיות מסכת

 הגדולים מפי העידו דבריהם
 .כמותן והלכה
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 ב-נה, א .218
 

  :ְתַנן ָהָתם  נה, אדף 
ל ֵעֶדר" ַלִים ְלִמְגד ַ ְמֵצאת ִמירו ש ָ נ ִ ֶ ֵהָמה ש    ,ב ְ

ָתה  ְלָכל רו חַ    ;ו ְכִמד ָ
ָלִמים – ֹותְנֵקב ,עֹולֹות – ְזָכִרים   ."ִזְבֵחי ש ְ

 
ָלא ְזָכִרים עֹולֹות הּוא ַּדֲהוּו  ?! ִזְבֵחי ְשָלִמים ָלא ֲהוּו ,אֶּ

 
  :ַרִבי אוַֹשְעָיאֲאַמר 

ן ָעְסִקיַנן   ,ָהָכא ְבָבא ָלחּוב ִבְדֵמיהֶּ
ָמא עֹולֹות :ְוָהֵכי ָקָאַמר   .ַחְייִשיָנן שֶּ

  :ְּדָאַמר ,ְוַרִבי ֵמִאיר ִהיא
ְק    .ֵּדש ְבֵמִזיד ִמְתַחֵללהֶּ
 

  ?!ּוְקדּוַשת ַהגּוף ִמי ִמְתַחֵלל
  :ְוָהְתַנן

ין" ש ִ מו ְקד ָ   ,ֵאין מֹוֵעל ַאַחר מֹוֵעל ב ְ
ְלַבד ֵרת ב ִ ְבֵהָמה ו ִבְכֵלי ש ָ א ב ִ   .ֶאל ָ

יַצד ֵ   ?כ 
ֵהָמה י ב ְ ב ֵ   ,ָהָיה רֹוֵכב ַעל ג ַ

א ֲחֵבירֹו ְוָרַכב א ֲחֵבירֹו  ,ב ָ ם ָמֲעלו   – ְוָרַכבב ָ ו ל ָ   .כ 
ל ָזָהב כֹוס ש ֶ ֹוֶתה ב ְ   ,ָהָיה ש 

ָתה א ֲחֵבירֹו ְוש ָ ָתה ,ב ָ א ֲחֵבירֹו ְוש ָ ם ָמֲעלו   – ב ָ ו ל ָ   !"כ 
 

  ,ַהִהיא ַרִבי ְיהּוָדה ִהיא
  .ָהא ַרִבי ֵמִאיר

 
  :ִמְּדַרִבי ְיהּוָדה ִנְשַמע ְלַרִבי ֵמִאיר

  :ָדהָלאו ָאַמר ַרִבי ְיהּו
ְקֵּדש ְבשֹוֵגג ִמְתַחֵלל ּוְקדּוַשת ַהגּוף ָלא ִמַתֲחָלא   ,הֶּ

  :ְלַרִבי ֵמִאיר ַנִמי
ְקֵּדש ְבֵמִזיד ִמְתַחֵלל ְקדּוַשת ַהגּוף ָלא ִמַתֲחָלא   !ַאף ַעל ַגב ְּדהֶּ

 
  ,ָהָתם ָלא ָקא ְמַכֵּוין ַלֲאפּוִקיְנהּו ְלחּוִלין

  .ַלֲאפּוִקיְנהּו ְלחּוִלין ָהָכא ָקא ְמַכֵּוין
 

  ,ֵאיַמר ְּדָשְמַעְת ֵליּה ְלַרִבי ֵמִאיר ְבָקְדֵשי ָקָדִשים
  ?!ְבָקָדִשים ַקִלים ִמי ָשְמַעְת ֵליּה

 
  :ְשֵמיּה ַרִבי ַיֲעֹקבָאַמר ֵליּה ַההּוא ֵמַרָבָנן וְ 

ר   ,ָקְדֵשי ָקָדִשים ִמְתַחְלִלים :ַקל ָוחֹומֶּ
ֵכןָקָדִש    ?!ים ַקִלים ֹלא ָכל שֶּ
 

  :ִאיְתַמר ַנִמי
  :ַרִבי יוֵֹסי ְבַרִבי ֲחִניָנאָאַמר  4ָחָמא ְבַרִבי ֲעִקיָבא ַרִבי ָאַמר

  :אֹוֵמר ָהָיה ַרִבי ֵמִאיר
ְקֵּדש ְבֵמִזיד ִמְתַחֵלל   ;ְבשֹוֵגג ֵאין ִמְתַחֵלל ,הֶּ
ָחד ָקְדֵשי ָקָדִשים ָחד  ,אֶּ   .ָקָדִשים ַקִליםְואֶּ

ר ֵכן ,ָקְדֵשי ָקָדִשים ִמְתַחְלִלים :ַקל ָוחֹומֶּ   ?!ָקָדִשים ַקִלים ֹלא ָכל שֶּ
 

  :ַרִבי יוָֹחָנןָתֵהי ָבּה   דף נה, ב

                                                 
 במסורת הש"ס מעיר שאולי צריך לומר "בר עוקבא". 4

 רש"י
 מירושלים שנמצאת בהמה התם תנן גרסינן הכי

 דחיישינן משום - עולות זכרים' כו עדר למגדל
 היוצאות בהמות ורוב יצאת מירושלים שמא
 זבחים בכל לספוקי יכאוא הם זבחים ממנה
 לעולה דחזי זכר הילכך להם ראויה שהיא

 .עלה פריך ולקמן לעולה מספקא
 .לספוקי ליכא בעולה דאילו - שלמים זבחי נקבות

 היא שלמים דילמא בתמיה - הוו לא שלמים
 .עולה לה מקריב והיכי
 - עסקינן בדמיהן לחוב בבא אושעיא רבי אמר

 זה אדם בא אם ק"וה קרבה לא ודאי איהי כלומר
 דמיה כל חוב עצמו על לקבל ובא תקנה לה לעשות
 את ולהקדיש לחולין ולהוציאה בספק שהוא
 עולה בדמי אף נתחייב הוא זכר אם דמיה

 .הן עולות שמא דחיישינן
 לעיל) במתניתין - דאמר היא מאיר ורבי
 זה ויכול מתחלל במזיד הקדש:( נב דף/ קידושין/

 בקדושתם הדמים סוויתפ מזיד לחולין להוציאן
 ואחד לעולה אחד דמים שני יביא תנאי ידי ועל

 מתחלל היא הרי היא עולה אם ויאמר לשלמים
 היא שלמים ואם נדבה שלמי יהא והשני זו על
 לנדבת והשני שלמים של על מחוללת היא הרי
 .עולה

 בלא מתחללת מי מזבח דקדשי - הגוף וקדושת
 .מום
 זו אחר זו עילותמ שתי אין - מועל אחר מועל אין

 הראשון בו שמועל דכיון הקדש של אחד בקרן
 .לחולין יצא
 לפי לקרבן הראויה מזבח קדשי של - בהמה אלא
 .שרת כלי וכן תמימה כשהיא לחולין יוצאה שאין

 אחר מועל אין מדקתני - היא יהודה' ר ההיא
 ג"אע לחולין דנפיק הוא מקמא אלמא מועל
 סברא והאי המעיל ליכא מזיד דאי הוא דשוגג
 במתניתין דאמר ליה דשמעת הוא יהודה לרבי

 .מתחלל בשוגג הקדש/( נב קידושין/ שם)
 דבהמה דשקלים מתניתין הך - היא מאיר רבי הא

 הקדש דאמר לה מוקמינן מאיר כרבי שנמצאת
 .מתחלל נמי הגוף קדושת' ואפי במזיד מתחלל
 מזיד בחילול - מאיר לרבי נשמע י"מדר ופרכינן
 אבל ושוגג במזיד אלא ליתא וגתייהופל דהא

 מחלוקת אין דמים וקדושת הגוף בקדושת
 יהודה' לר מתחלל שאין הקדש באותו ביניהם
 .מאיר' לר במזיד מתחלל אין בשוגג

 והיא - מתחלל בשוגג הקדש יהודה ר"א לאו
 מתחללין לא הגוף דקדושת וקאמר חילול עיקר
 .שוגג

 במזיד קדשה חילול עיקר דקאמר - נמי מאיר' לר
 .דנתחיל אמר לא גוף קדושת
 - 'כו לחולין לאפוקינהו מכוין לא התם ומשני
 מחילול עדיפא מאיר' לר דמזיד חילול כלומר
 לאפוקינהו מכוין לא שוגג דאילו יהודה' לר דשוגג
 רחמנא מדמחייביה הוא הכתוב וגזירת לחולין
 אבל מיתחיל לא הגוף קדושת הילכך מעילה קרבן
 לחולין לאפוקינהו מכוין מאיר' לר מזיד חילול
 .מיתחלא נמי הגוף קדושת הילכך
 אושעיא אדרבי - 'כו מאיר' לר ליה דשמעת אימר
 אימר מ"כר דשקלים ההיא דאוקמא פריך

 מתחלל במזיד הקדש דאמר מ"לר ליה דשמעת
 סתם דהיינו הבית קדשי כגון קדשים בקדשי
 הוי דכולהו קדשים לקדשי הדין והוא הקדש
 .הבית בדק כקדשי לגבוה

 דבהמה וההיא - ליה שמעת מי קלים בקדשים
 שמעת והיכא קלים בקדשים נמי לספוקי איכא
 .במזיד דמתחללין מאיר לרבי ליה
 .אושעיא דרבי בהא - יוחנן' ר בה תהי
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ה ִתְזכֶּ   ?!ְוִכי אֹוְמִרים לֹו ְלָאָדם ֲעמֹוד ַוֲחָטא ִבְשִביל שֶּ
 

ָלא   ,אֶּ
  :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר 
תּוַמםַמְמ    .ּוַמְתנֶּה ,ּוַמְייֵתי ְשֵתי ְבֵהמֹות ,ִתין ָלּה ַעד שֶּ
 

 רש"י
 דכל - 'כו לאדם לו אומרים וכי

 לחללה אסור מזבח בהמות
 בבהמה אם שנאמר תמימה
 מר אמרו בערכך ופדה הטמאה

 מומין בבעלי( קא דף מנחות)
 יופדו יכול מדבר הכתוב שנפדו

 שבא וזה' כו עובר מום על
 לו נאמר בדמיה ולחוב לימלך
 בשביל מזיד לחללה וחטא עמוד

 של הקרבתה לתקן שתזכה
 .זו בהמה

 דקתני הא - יוחנן רבי אמר אלא
 דמיה ולא היא לא עולות זכרים
 אלא תמימה בעודה קריבין
 מום שתומם עד לה ממתין
 ומייתי לחללה מותר ויהא קבוע
 וחדא לעולה חדא בהמות שתי

 עולה זו אם ומתנה לשלמים
 וחבירתה תחתיה עולה זו תהא
 תהא שלמים זו ואם נדבה שלמי

 וחבירתה תחתיה שלמים זו
 .נדבה עולת
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 נה, ב .219
 

  :ָאַמר ָמר
  "עֹולֹות – ְזָכִרים"
 

  ?ִּדיְלָמא תֹוָדה ִהיא
 

  .ְּדַמְייֵתי ַנִמי תֹוָדה
 

ם   ?ְוָהא ָבֲעָיא לֶּחֶּ
 

ם   .ְּדַמְייֵתי ַנִמי לֶּחֶּ
 

  ?ְוִדיְלָמא ָאָשם הּוא
 

  ,ן ְשֵתי ָשִניםָאָשם בֶּ 
ן ָשָנה   .ְוִאיְשְתַכח בֶּ

 
  ?ֲאַשם ָנִזיר הּוא ,ְוִדיְלָמא ֲאַשם ְמצֹוָרע הּוא

 
  .ָלא ְשִכיֵחי

 
ַסח הּוא   ?ְוִדיְלָמא פֶּ

 
ַסח ִבְזַמנֹו ִמְזַהר ְזִהיֵרי ֵביּה   ,פֶּ

ֹּלא ִבְזַמנוֹ    .ְשָלִמים הּוא – ְושֶּ
 

  ?ַמֲעֵׂשר ִניְנהּוְוִדיְלָמא ְבכֹור ּו
 

 ?ְלֵמיְכִליְנהּו ְבמּוָמן – ְלַמאי ִהיְלְכָתא
  .ָהִכי ַנִמי ְבמּוָמן ִמְתַאְכֵלי

 
 

 רש"י
 .ומתנה - תודה נמי דמייתי
 וליכא - הוא אשם ודילמא
 יןדא אשם נמי דנייתי למימר
 .נדבה בא אשם

 שנים שתי בן אשם - ומשני
 ושפחה ומעילות גזילות דאשם
 והאי איל בהן כתיב חרופה
 וליכא שנה בן דאשתכח' מתני

 .באשם לספוקי
 אשם או נזיר אשם ודילמא
 .כבש בהו דכתיב - מצורע
 ראוי שהוא זמן כל - בזמנו
 .לפסח
 .זמנו עבר - בזמנו שלא

 מייתי והא - הוא שלמים
 .שלמים

 הוא תירוצא - הלכתא למאי
 אתית הילכתא למאי כלומר

 ומעשר בבכור לספוקינהו
 בכור שספק במומו למיכלינהו

 במומן נאכלין מעשר וספק
 פדיון להם אין שהרי לבעלים

 במומן נאכלין לכשנפדו נמי והני
 ומעשר בכור בתורת ואוכלן
 ואין באיטליז נשחטין שאין

 .בליטרא נשקלין
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 נה, ב .221
 

  :ָאַמר ָמר
ָלִמים – ְנֵקבֹות"   ."ִזְבֵחי ש ְ
 

  ?ִּדיְלָמא תֹוָדה ִהיא
 

  .ְּדַמְייֵתי תֹוָדה
 

ם   ?ְוָהא ָבֵעיַנן לֶּחֶּ
 

םְּדַמְייֵתי ַנִמי לֶּ    .חֶּ
 

  ?ְוִדיְלָמא ַחָטאת ִהיא
 

  ,ַחָטאת ַבת ְשָנָתּה
  .ְוִאיְשְתַכח ַבת ְשֵתי ָשִנים

 
ָעְבָרה ְשָנָתּה   ?ְוִדיְלָמא ַחָטאת שֶּ

 
  .ָלא ְשִכיחַ 

 
  ?ִאְשְתַכח ַבת ְשָנָתּה ַמאי

 
  :ַתְנָיא

ן ֲחִכיַנאי אֹוֵמר"   :ֲחַנְנָיא ב ֶ
ָנָתה   ת ש ְ את – ֵעז ב ַ   ."ְלַחט ָ

 
  ?!ְלַחָטאת ָסְלָקא ַּדְעָתְך

 
ָלא   ,אֶּ
  :ַאַבֵייָאַמר 

יהָ  – ְכַחָטאת   .כֹוְנָסּה ְלִכיָפה ְוִהיא ֵמָתה ֵמֵאלֶּ
 
 
 

 רש"י
 דכתיב היא - תהשנ בת חטאת

 כשבה הצאן מן נקבה( ה ויקרא)
[ שנתה בת( ]שנה בן) כשבה וכל
 .היא

 - שנים שתי בת ואישתכח
 שתי בבת דמתניתין ובהמה
 .עסקינן שנים

 לישנא - לחטאת שנתה בת עז
 לסימנא( טו במדבר) דקרא
 בת אם כלומר נקט בעלמא
 .חטאת מקריבה היא שנתה

 דילמא - דעתך סלקא חטאת
 קריבה והיכי היא תחטא לאו

 לא דחטאת ליכא נמי ותנאי
 .נדבה קרבה

 והיא לכיפה כונסה כחטאת
 חטאת כדין - מאיליה מתה

 חמש כגון ליקרב ראויה שאינה
 תמורה) למיתה דאזלי חטאות

 (.טז דף
 שמא או דוקא לאו - לכיפה
 .לכך מתוקנת היתה כיפה
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 נו, א –נה, ב  .221
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ִני ֵ ר ש  ָמעֹות ַמֲעש ֵ ֵהָמה ב ְ   ,ֵאין לֹוְקִחים ב ְ

ֹוגֵ  :ְוִאם ָלַקח  נו, אדף  ש  ִמים ִלְמקֹוָמם – גב ְ   ,ַיְחְזרו  ד ָ
ֵמִזיד קֹום – ב ְ ָ מ  ֲעֶלה ְוֵתָאֵכל ב ַ ַ   .ת 

י ְיהו ָדה ָבִרים ֲאמו ִרים :ָאַמר ַרב ִ ה ד ְ ֶ מ    ?ב ַ
ָלִמים ם ש ְ ה ְלש ֵ ִחיל ָ ין ְוָלַקח ת ְ ו ֵ ַ ִמְתכ    ,ב ְ

ין ֵני ְלחו ל ִ ר ש ְ ין ְלהֹוִציא ָמעֹות ַמֲעש ֵ ו ֵ ַ ִמְתכ    – ֲאָבל ב ְ
ִמים ִלְמקֹוָמם ין ֵמִזיד ַיְחְזרו  ד ָ ֵ ֹוֵגג ב  ין ש    ".ב ֵ

 
ַנן   :ְוָהֲאַנן ת ְ

י ְיהו ָדה אֹוֵמר" ש   :ַרב ִ ֵמִזיד ִקיד ֵ   !"ב ְ
 

ְלָעָזרָאַמר    :ַרִבי אֶּ
ֵאין ָמעֹות ַמֲעֵׂשר ֵשִני ִמְתַחְלִלין ַעל ָיָדּה   ,ִאָשה יֹוַדַעת שֶּ

  .ָשַלִיםְועֹוָלה ְואֹוַכְלתֹו ִבירּו
 

  :ִיְרְמָיה ַרִביַמְתִקיף ָלּה 
  ,ֲעָבִדים ְוַקְרָקעֹות ,ַוֲהֵרי ְבֵהָמה ְטֵמָאה

ן ֵאין ָמעֹות ַמֲעֵׂשר ֵשִני ִמְתַחְלִלין ֲעֵליהֶּ   ,ְּדָאָדם יֹוֵדַע שֶּ
  :ּוְתַנן

ֵהָמה ְטֵמָאה ֲעָבִדים ְוַקְרָקעֹו' "  ֵאין לֹוְקִחים ב ְ
ר ש ֵ  ָמעֹות ַמֲעש ֵ ַלִים ,ִניב ְ ירו ש ָ ו  ב ִ   .ֲאִפיל 

ן – ְוִאם ָלַקח ֶנְגד ָ   !"ֹיאַכל כ ְ
 

ָלא   ,אֶּ
  .ְּדָיְדָעה ,ָהָכא ְבִאָשה ֲחֵביָרה ָעְסִקיַנן

 
 

 רש"י
 לה נותנין שאין - מתה והיא

 .מזונות
 במעות בהמות ןלוקחי אין

 לירושלים חוץ - שני מעשר
 הכסף וצרת( יד דברים) דכתיב
 בטורח תכחיש שמא ועוד בידך
 .הדרך
 מעות שהן ידע שלא - בשוגג
 למקומם דמים יחזרו שני מעשר
 הדמים להחזיר המוכר כופין
 ידע שאילו הוא טעות דמקח
 היה לא מעשר מעות שהן

 מילתא ליה דטריחא לוקחה
 הוה ובמעות יםלירושל להוליכה

 .לאמטויינהו ליה ניחא
 דכתיב בירושלים - במקום

 אשר המקום אל( יב דברים)
 '.וגו יבחר

 .קאי אמזיד - א"בד
 כל דרך שכן - שלמים לשם

 מעשר בכסף שנקחות בהמות
 לה כדילפינן שלמים ליקרב
 וזבחת שם שם( פב דף) במנחות
 ובמעשר שם ואכלת שלמים
 .שם ואכלת כתיב

 חוץ לאוכלה קחהשל - לחולין
 .למקום

 אמתכוין לאו - שוגג בין
 לאו כ"דא קאי לחולין להוציא
 דקתני מתכוין והאי הוא שוגג

 אבל קאמר והכי קאי אמזיד
 דידיה דמזיד חולין לשם לקחה
 לחולין מעשר להוציא מתכוין
 יחזרו מזיד בין שוגג בין הוא
 משום שוגג למקומם דמים
' דקנסי ומזיד הוא טעות דמקח
 דלאו לקמן כדאמר למוכר ליה

 .גנב חורא אלא גנב עכברא
 דליכא דכיון - קידש במזיד
 אמרי לא קנסא משום טעות
 .דליבטול רבנן
 ליכא מתניתין - אלעזר' ר אמר

' כו יודעת דאשה כלל למיקנסיה
 לחולין להוציאו נתכוונה ולא
 שהמעות יודע זה מוכר אבל

 הן וחולין הבהמה על מתחללות
 תתן לא עור לפני על ועבר בידו

 דיודע( יט ויקרא) מכשול
 .בעירו לאוכלה מתכוין שהלוקח

 יודע דאדם טמאה בהמה והרי
 שקיל כי למימר דאיכא - 'כו
 לאסוקינהו אדעתא למעות להו

 יאכל ותנן להו שקיל לירושלים
 משלו מעות יקח הלוקח כנגדן
 ביד שהמעות מקום כל ויאמר
 אלו על מחוללות יהו מוכר
 .בירושלים כלםויא ויעלם

 חבירה באשה' מתני אלא
 מעשר שאין - דידעה עסקינן

 ועולה קידושיה י"ע מתחלל שני
 לא מוכר סתם אבל ואוכלתן

 על מתחלל מעשר שאין ידע
 .טמאה בהמה
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 ב-נו, א .222
 

  :ָאַמר ָמר
ן – ִאם ָלַקח" ֶנְגד ָ   ."ֹיאַכל כ ְ
 

  ?ְוַאַמאי
  !ַיְחְזרּו ָּדָמיו ִלְמקֹוָמם ִכי ָהָתם

 
   :מּוֵאלְש ֲאַמר 

ָבַרח דף נו, ב   .ְכשֶּ
 

  .ְוַטְעָמא ְּדָבַרח
  ?ָקְנִסיַנן ְלמֹוֵכר – ָהא ָלא ָבַרח

  !ְוִנְקְנֵסיּה ְללֹוֵקחַ 
 

ָלא חֹוָרא ָגַנב ,ָלאו ַעְכְבָרא ָגַנב   .אֶּ
 

  ?!חֹוָרא ַמאי ָקָעֵביד ,ְוִאי ָלא ַעְכְבָרא
 

  ,ִמְסַתְבָרא
 ָהָתם ָקְנִסיַנן: – ִאיסּוָראָכל ֵהיָכא ְּדִאיָכא 

 
 
 

 רש"י
 לוקח גבי כדאמרן - התם כי

 .מזיד טהורה בהמה
 .בידו שהדמים המוכר - כשברח

 קנסינן - ברח לא הא ומתמהינן
 .למוכר

 חור אלמלא - גנב חורא אלא
 לא שם גניבתו מצניע שהעכבר

 .גונב היה
 לו מאין - ליה מנא חורא

 .הגניבה
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 נו, ב  .223
 

ָנה  ִמש ְׁ

ָעְרָלה ש  ב ְ ַקד ֵ ֶרם ,ַהמ ְ ֶ ִכְלֵאי ַהכ  ְסָקל ,ב ְ ֹור ַהנ ִ ש    ,ו ְבֶעְגָלה ֲערו ָפה ,ב ְ
ֹוֵרי ְמצֹוָרע ִצפ  ַער ָנִזיר ,ב ְ   ,ו ֶפֶטר ֲחמֹור ,ו ִבש ְ

ָחָלב ר ב ְ ֲעָזָר  ,ו ָבש ָ ֲחטו  ב ָ ש ְ נ ִ ֶ ין ש  ת – הְוחו ל ִ ש ֶ   .ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
ְדֵמיהֶ  ש  ב ִ ת: – ןְמָכָרן ְוִקיד ֵ ש ֶ  ְמקו ד ֶ

 

ָמָרא  ג ְׁ

ָעְרָלה"   ?ְמָנָלן "ב ְ
 

  :ְּדַתְנָיא

ֵכל"" ים לֹא ֵיאָּׁ   –)ויקרא יט(  "ֲעֵרלִּ

ו ר ֲאִכיָלה א ִאיס    ,ֵאין ִלי ֶאל ָ
ו   נ  ֶ ֹא יֵָהֶנה ִממ  ל  ִין ש ֶ ע ב   ?ֲהָנָאה ִמנ ַ וֹ  ?וֹ ְולֹא ִיְצב ַ ר ְולֹא ַיְדִליק ב    ?ֶאת ַהנ ֵ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ת" :ת  ם אֶּ ֶּ ְלת  ֲערַּ תוֹ  וַּ ְרלָּׁ ם – )ויקרא יט( "עָּׁ ו ל ָ ֹות ֶאת כ   ".ְלַרב 
 
 
 

 רש"י
 '.מתני

 דכולהו - 'כו בערלה המקדש
 לה כדיליף נינהו הנאה איסורי
 .בגמרא

 מקודשת בדמיהם וקידש מכרן
 באיסור נתפסין הדמים דאין -

 .לקמן כדיליף
 

 '.גמ
 .הבהנא שאסורה - מנלן
 כגון - ממנו יהנה שלא מנין
 הראוי בפירי בו יצטבע שלא

 אגוזין קליפי כגון בו ליצטבע
 .כפירי אסור לפירי ושומר

 מן כגון - הנר את בו ידליק ולא
 .השמן
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 נו, ב .224
ֶרם" ֶ ִכְלֵאי ַהכ  ת]... ב ְ ש ֶ  ."[ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
 

  ?ְמָנָלן
 

  :ִחְזִקָיהֲאַמר 

ׁש " :ֲאַמר ְקָרא ְקד ַּ ן ת ִּ ֶּ ן תּוַקד ֵאש – )דברים כב( "פ    .פֶּ
 

  :ָאַמר ַרב ַאִשי
ש ן ִיְהיֶּה ֹקדֶּ   .פֶּ

 
ת ָּדָמיו ְויֹוֵצא ְלחּוִלין ש תֹוֵפס אֶּ   ,ִאי ַמה ֹקדֶּ

ת ָּדָמיו ְויֹוֵצא ְלחּוִלין ם תֹוֵפס אֶּ רֶּ   ?!ַאף ִכְלֵאי ַהכֶּ
 

ָלא   ,אֶּ
 . ְמַחַּווְרָתא ִכְדִחְזִקָיה

 
 
 

 רש"י
 דמיו את תופס הכרם כלאי אף
 מכרן' במתני תנן אלמה -

 אלמא מקודשת בדמיהם וקידש
 .דמיהם את אוסרין אין
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 נז, א – נו, ב .225
ֹור הַ " ְסָקלש  ת]... נ ִ ש ֶ   ".[ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
 

  ?ִמַנִין
 

  :ְּדַתְנָיא

ַמר" א  נ ֶ ֶ ַמע ש  ש ְ ַ ֹור" :ִממ  ׁש  ֵקל הַּ ָּׁ ס  קֹול יִּ ֵביָלה ִהיא)שמות כא(  "סָּׁ נ ְ ֶ   ?ֵאיִני יֹוֵדַע ש 

ֲאִכיָלה   ,ו ְנֵביָלה ֲאסו ָרה ב ַ

ְלמו ד לֹוַמר ַ רוֹ " :ַמה ת  ש ָּׁ ת ב ְ ֵכל אֶּ   ?"לֹא ֵיאָּׁ

יד ינוֹ  ,ְלךָ  ַמג ִ ְגַמר ד ִ נ ִ ֶ ֲחטֹו ְלַאַחר ש  ִאם ש ָ ֲאִכיָלה ,ש ֶ   .ָאסו ר ב ַ
ִין ֲהָנָאה ִמנ ַ   ?ב ַ

ְלמו ד לֹוַמר ַ י" :ת  קִּ ֹור נָּׁ ׁש  ל הַּ עַּ   ." )שמות כא( "ו בַּ
 

  ?ַמאי ַמְשַמע
 

ן זֹוָמא אֹוֵמר   :ִשְמעֹון בֶּ
אֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ    :ְכָאָדם שֶּ

ל ְכלּום ִמְנָכָסיוָיָצא ְפלֹוִני ָנִקי ' ם ֲהָנָאה שֶּ   '.ְוֵאין לֹו ָבהֶּ
 

רוֹ "ִמַמאי ְּדַהאי  ש ָּׁ ת ב ְ ֵכל אֶּ   – "לֹא ֵיאָּׁ
ִנְגַמר ִּדינֹו הּוא ַּדֲאָתא   ?ְלֵהיָכא ְּדָשִחיט ְלַאַחר שֶּ

ִנְגַמר ִּדינֹו ָשֵרי ,ִּדיְלָמא  ,ֵהיָכא ְּדָשִחיט ְלַאַחר שֶּ

ֵכל"ְוָהא    ?ָכא ְּדַסְקֵליּה ִמיְסַקל הּוא ַּדֲאָתאֵהי – "לֹא ֵיאָּׁ
ְלָעָזר   ,ְוִכְדַרִבי ַאָבהּו ָאַמר ַרִבי אֶּ

ְלָעָזרָאַמר  ַרִבי ַאָבהּוַּדָאַמר    :ַרִבי אֶּ

ֱאַמר נֶּ ֵכל" :ָכל ָמקֹום שֶּ ֵכל" ",לֹא ֵיאָּׁ  – "לֹא ֹתאֵכלו  "וְ  "לֹא ֵתאָּׁ
ָחד ִאיסּור ֲאִכיָלה ָחד ִאיסּור הֲ  ,אֶּ   ,ָנָאהְואֶּ

ֵפֵרט ְלָך ִבְנֵביָלה ְך שֶּ רֶּ ְיָפֵרט ְלָך ַהָכתּוב ְכדֶּ  !ַעד שֶּ
 

  ,ָהֵני ִמיֵלי

ֵכל"ֵהיָכא ְּדַנְפָקא ָלן ִאיסּור ֲאִכיָלה ִמ    ,"לֹא ֵיאָּׁ

ֵקל"ִאיסּור ֲאִכיָלה ִמ  ,ָהָכא ָּׁ ס  קֹול יִּ   ,ָנְפָקא "סָּׁ
  ,ִּדְכִתיב ְלִאיסּור ֲהָנָאה הּוא ְּדִאי ָסְלָקא ַּדְעָתְך

  ",ֹלא ֵיָהנֶּה" :ִנְכתֹוב ְקָרא
  ".ֹלא ֵיָאֵכל" :ִאי ַנִמי

רוֹ " ש ָּׁ ת ב ְ   ?ָלָמה ִלי  "אֶּ
  .ַאף ַעל ַגב ְּדַשֲחֵטיּה ְכֵעין ָבָׂשר ָאסּור

 
  :ָמר זּוְטָראַמְתִקיף ָלּה 

  ,ָהֵני ִמיֵלי ֵהיָכא ְּדָבַדק צֹור ְוָשַחט ָבּה :ְוֵאיָמא
יֱחזֵ    .י ִכְסִקיָלהְּדמֶּ

  !ָלא – ֲאָבל ַשֲחֵטיּה ְבַסִכין
 

  ?!ִמיֵדי ַסִכין ְבאֹוַרְייָתא ְכִתיב
 

  :ַתְנָיא ,ְועֹוד
ֹוֲחִטין" ָכל ש    :ב ְ

ל ָקֶנה ְקרו ִמית ש ֶ ין ב ִ ֵ ְזכו ִכית ב  ין ב ִ ֵ צֹור ב  ין ב ְ ֵ   ."ב 
 

  ,ְוַהְשָתא

ֵכל"ִמ סּור ֲהָנָאה ַתְרַוְייהּו יְּדַנְפָקא ָלן ִאיסּור ֲאִכיָלה ְוִא   ,"לֹא ֵיאָּׁ

 רש"י
 וסקלו הואיל - נבלה שהוא
 תאכלו מלא למדנו כבר ונבלה
 שאסורה( יד דברים) נבלה כל

 .באכילה
 ותרתי - 'כו שחטו דאם מגיד

 יסקל סקול קרא אשמועינן
 .יאכל לא נשחט ואם השור

 - מסקל דסקליה להיכא
 דלא אתא בהנאה ולאסריה

 הנאה איסורי משמע יאכל
[ לא] דמנבילה אבהו כדרבי
 הנאה איסור בה לן נפקא

 היתר הכתוב בה פרט שהנבלה
 בדידיה כתיב ולהכי הנאה
 פרט ולא יאכל לא בהדיא
 נקי השור ובעל היתר אחריו
 לחצי אתא אחרינא לדרשא
 .כדלקמן ולדות ודמי כופר

 - הכתוב לך שיפרט עד
 לגר בנבילה לפרש דמדאיצטריך

 ואכלה תתננה בשעריך אשר
 בו נכתב ולא בהנאה למשרייה

 תאכלו לא מ"ש תאכלו לא אלא
 דף) ובפסחים הוא הנאה איסור

 .טובא עלה פרכינן( כב
 כוכבים ולעובד בנתינה לגר

 דרבי במילתיה ג"ל - במכירה
 ליה סבירא הוה דאי אבהו
 מצי לא תו דוקא ככתבן דברים
 פרט דלא דהיכא מיניה יליף
 לאו דנבלה דהאי ליתסר היתר
 אלא הנאה להיתר אתא

 .אסור דחילופא לאשמועינן
 הנאה איסור דשמעינן - מ"ה

 לן דנפקא היכא אכילה מלשון
 דכיון מיניה אכילה איסור
 לאזהורי נמי ליה דמבעי

 בלשון הנאות כל כלל אאכילה
 התם מנבילה דילפינן אכילה
 נמי הנאה איסור יאכל דלא

 אכילה דאיסור הכא אבל משמע
 הוצרך ולא נפיק אחרינא מקרא

 לאפוקי לי למה להנאה אלא זה
 לא ליכתוב אכילה בלשון הנאה
 גופיה לאכילה ודאי אלא יהנה

 .דשחטיה ולהיכא איצטריך
 - יאכל לא לכתוב נמי אי

 .לי למה בשרו את ולשתוק
 .ששחטו - בשר כעין

 קרא דאשמעינן - מ"ה ואימא
 דבדק היכא אסור שחטו דאפילו

 היא דסקילה בה ושחט צור
 דלאו נפיק מצי לא דמנבלה
 יןסכ שחיטת אבל הוא נבלה
 .לא

 - באורייתא כתיבא סכין מידי
 כי הוא דהכי וכיון שחיטה אצל

 סקילה לאו בצור נמי שחטה
 לך ואסר שחיטה אלא היא

 .סכין הדין והוא בשרו הכתוב

 

 רש"י
 להאי ליה דמפקי תנאי ולהנך

' ד) ק"בב - נקי השור ובעל
 :(.מא

 את הרג שאם - כופר לחצי
 ג"ואע כופר מחצי נקי האדם
 לא שלם כופר םמשל דמועד
 כי כופר חצי ישלם תם אמרינן
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י"ַהאי  קִּ ֹור נָּׁ ׁש  ל הַּ עַּ   ?ְלַמאי ָאָתא "בַּ
 

  .ַלֲהָנַאת עֹורוֹ 

רוֹ " :ָסְלָקא ַּדְעָתְך ֲאִמיָנא ש ָּׁ ת ב ְ ֵכל אֶּ   ;ְכִתיב "לֹא ֵיאָּׁ
  .ְועֹורֹו מּוָתר ,ְבָׂשרֹו ָאסּור

 
  ,ּוְלַהָנְך ַתָנֵאי

י"אי ְּדַמְפֵקי ֵליּה הַ  קִּ ֹור נָּׁ ׁש  ל הַּ עַּ ר ְוִלְדֵמי ְוָלדֹות "בַּ   ,ַלֲחִצי כֹופֶּ
  ?ֲהָנַאת עֹורֹו ְמָנא ְלהּו

 

רוֹ "מֵ  ש ָּׁ ת ב ְ ת ַהָטֵפל ִלְבָׂשרוֹ  –" אֶּ   .אֶּ
 

 ?ְוִאיָדְך

ת"  נז, אדף    ,ָלא ָּדִריש "אֶּ
  :ִכְדַתְנָיא

ְמסֹוִני" ְמעֹון ָהעַׁ ְמסוֹ ְוָאְמֵרי ָלה   ,ש ִ   ,ִניְנֶחְמָיה ָהעַׁ
ֹוָרה ת  ב ַ ל ֶאִתין ש ֶ ֹוֵרש  כ ָ   .ָהָיה ד 

יַע לְ  ִהג ִ יָון ש ֶ ֵ א"כ  ירָּׁ יךָּׁ ת ִּ ת ה' ֱאלֹהֶּ יֵרש   – )דברים ו( "אֶּ ֵ   .פ 

ְלִמיָדיו ַ   :ָאְמרו  לֹו ת 
י ֵהא ֲעֵליֶהם ,ַרב ִ ָ ַמה ת ְ ת  ַרש ְ ד ָ ל ֶאִתין ש ֶ   ?כ ָ

ָכר ַעל הַ  :ָאַמר ָלֶהם י ש ָ ְלת ִ ב ַ ק ִ ם ש ֶ ש ֵ הכ ְ ִריש ָ   ,ד ְ
ה ִריש ָ ְ י ַעל ַהפ  ְלת ִ ְך ִקב ַ   .כ ָ

א  ב ָ י ֲעִקיָבאַעד ש ֶ ב ִ ד רַׁ ֵ   :ְוִלימ 

א" ירָּׁ יךָּׁ ת ִּ ת ה' ֱאלֹהֶּ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים – "אֶּ ַ ֹות ת   ."ְלַרב 
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 נז, א .226
 
ֶעְגָלה ֲערו ָפה" ת]... ב ְ ש ֶ   ."[ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
 

  ?ְמָנָלן
 

  :ְּדֵבי ַרִבי ַיַנאיָאְמֵרי 

ה" רָּׁ ָּׁ פ    .ְכָקָדִשים ,ְכִתיב ָבּה "כ ַּ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רש"י
 לעמך כפר - בה כתיב כפרה
 (.כא דברים) ישראל

 אסורין וקדשים - כקדשים
 ולא) בהן מועלין שהרי בהנאה
 דאין' כו קדש מה אי פרכינן
 (.ההיקש על משיבין
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 נז, א .227
 

ֹוֵרי ְמצֹוָרע" ת]... ִציפ  ש ֶ   ."[ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
 

  ?ְמָנָלן
 

  :ְּדֵבי ַרִבי ִיְשָמֵעאלְּדָתָנא 
ְפִנים" ר ִמב ִ ֵ יר ו ְמַכפ  ַמר ַמְכש ִ   ,ֶנא 

חו ץ ר ִמב ַ ֵ יר ו ְמַכפ  ַמר ַמְכש ִ   ;ְוֶנא 
רַמה מ ַ  ֵ ְמַכפ  יר כ ִ ֹו ַמְכש ִ ה ב  ְפִנים ָעש ָ ר ָהָאמו ר ב ִ ֵ יר ו ְמַכפ    ,ְכש ִ

ר ֵ ְמַכפ  יר כ ִ ֹו ַמְכש ִ ה ב  חו ץ ָעש ָ ר ָהָאמו ר ב ַ ֵ יר ו ְמַכפ    ."ַאף ַמְכש ִ
 

  :ִאיְתַמר
  ?ִציפֹוֵרי ְמֹצָורע ֵמֵאיָמַתי ֲאסּוִרים

  ,ִמְשַעת ְשִחיָטה :ָאַמר ַרִבי יוָֹחָנן
  .ִמְשַעת ְלִקיָחה :ָאַמר ֵריש ָלִקישוְ 
 

  – ִמְשַעת ְשִחיָטה :ָאַמר ַרִבי יוָֹחָנן
  .ְשִחיָטה הּוא ְּדָאְסָרה ָלּה

 
  – ִמְשַעת ְלִקיָחה :ָאַמר ֵריש ָלִקיש

ְגָלה ֲערּוָפה ָנְפָקא   ;ֵמעֶּ
ְגָלה ֲערּוָפה ֵמַחִיים   .יםַאף ִציפֹוֵרי ְמצֹוָרע ֵמַחיִ  ,ָמה עֶּ

 
ְגָלה ֲערּוָפה גּוָפּה   ?ֵמֵאיָמַתי ,ְועֶּ

 
  :ַרִבי ַיַנאיָאַמר 

  ,ְוָשַכְחִתי ,ְגבּול ָשַמְעִתי ָבּה
  :ְוָנְסִבין ַחְבַרָיא לֹוַמר

  .ְיִריָדָתּה ְלַנַחל ֵאיָתן ִהיא אֹוַסְרָתּה
 

ְגָלה ֲערּוָפה ִמְשַעת ְלִקיָחה ָלא ִמיְתְסָרא   ,ִאי ָמה עֶּ
  ?!ַאף ִציפֹוֵרי ְמצֹוָרע ַנִמי ִמְשַעת ְלִקיָחה ָלא ִמיְתְסֵרי

 
  ?!ָהִכי ַהְשָתא

  ,ָהָתם ִאית ֵליּה ְגבּול ַאֲחִריָנא
  ?!ָהָכא ִמי ִאית ֵליּה ְגבּול ַאֲחִריָנא

 
  :ֵריש ָלִקישלְ  ַרִבי יוָֹחָנןֵאיִתיֵביּה 

ֹאֵכלו  "" ה ת  ֹור ְטהֹורָּׁ פ  ל צִּ    – רים יד()דב "כ ָּׁ

ַחת ו ל ַ ש  ֹות ֶאת ַהמ ְ   .ְלַרב 

ם" ר לֹא ֹתאְכלו  ֵמהֶּ ה ֲאׁשֶּ   – "ְוזֶּ

חו ָטה ֹות ֶאת ַהש  ְ   ."ְלַרב 
  – ֵמַחִיים ֲאסּוָרה ְוִאי ָסְלָקא ַּדְעָתְך

  ?!ְלַאַחר ְשִחיָטה ִמיָבְעָיא
 

  :ַמהּו ְּדֵתיָמא
  ,יֵריְּדֵמַחִיים ֲאִס  ,ִמיֵדי ַּדֲהָוה ַאָקָדִשים

  .ְוַאְתָיא ְשִחיָטה ּוַמְכְשָרה ְלהּו
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 
  :ֵאיִתיֵביּה

ֲחָטה  ְוִנְמֵצאת ְטֵריָפה" ִני ָה – ש ָ ח זו ג ַלש  ְ   ,ִיק ַ

 רש"י
 הן בחוץ מכשירי - מצורע צפורי
 מצותה נעשית עירל חוץ שהרי

 לבא המצורע את ולהכשיר
 .במחנה
 .מצורע אשם - בפנים מכשיר

 .הקרבנות כל - בפנים מכפר
 .ערופה עגלה - בחוץ מכפר

 כמכפר מכשיר עשה בפנים מה
 מצורע אשם בין חלק לא -

 .אשמות לשאר
 נאסרת - שחיטה משעת

 מותרת והמשולחת השחוטה
 .כדלקמן

 שתיהן נאסרות - לקיחה משעת
 וניתרת המשולחת שישלח עד

 .בשילוחה
 התם מה - ערופה מעגלה

 אף כקדשים מחיים מיתסרא
 .מחיים כאן

 אמר מאימתי ערופה ועגלה ג"ה
 נאסרת מאימתי - 'כו ינאי רבי

 לא קדושין דמיה ואין הואיל
 בדק קדושת ולא מזבח קדושת
 .לעריפה עצמה היא אלא הבית
 - ושכחתי בה שמעתי גבול

 .נאסרת מאימת
 היא - איתן לנחל ידתהיר

 עריפה שם לה הגורמת
 .ואוסרתה

 - אחרינא גבול לה אית מי הכא
 מחיים איסור לה דילפינן וכיון

 .דגרמא היא קיחה כ"ע
 .הוא רבויא - כל

 .הוא רבויא - אשר
 ולמה - מיבעיא שחיטה לאחר

 בשלמא למיסרה קרא לי
 איצטריך דמשולחת להיתרא

 דשחוטה איסורא אלא קרא
 .לי למה

 - לה ומכשרה שחיטה ואתיא
 נמי והא עבודות שאר עם

 .מצותה גמר לאחר תתכשר
 מצורע לטהרת פסולה - טריפה
 (.יד ויקרא) חיות דכתיב

 כשבדק ד"קס - טריפה ונמצאת
 שנטרפה נמצאת בסימנים
 מעיקרא נטרפה דאי בשחיטתה

 או מוח של קרום ניקב כגון
 למיתני שייך לא רגליה שנחתכו
 .ונמצאת

 צריך אין - לשניה וגז יקח
 .אחרות שתים להביא
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ֲהָנָאה ֶרת ב ַ ֶ ֹוָנה מו ת    ".ְוָהִראש 
  – ֵמַחִיים ֲאסּוָרה י ָסְלָקא ַּדְעָתְךְוִא 

ת ַבֲהָנָאהָהִראשֹוָנה ַאַמאי מּותֶּ    ?!רֶּ
 

  :ָאַמר ֵליּה
  ?ָהָכא ְבַמאי ָעְסִקיַנן

יהָ  ִנְמֵצאת ְטֵריָפה ִבְבֵני ֵמעֶּ   ,ְכגֹון שֶּ
  .ְּדָלא ָחל ֲעַלּה ְקדּוָשה ְכָלל

 
  :ֵאיִתיֵביּה

ֵאזֹוב" ֹא ב ְ ל  ָחָטה  ש ֶ ֵעץ ֶאֶרז ,ש ְ ֹא ב ְ ל    ,ְוש ֶ
ֹוַלַעת ִני ת  ש ְ ֹא ב ִ ל    – ְוש ֶ

ב ִ    :אֹוֵמר י יֲַׁעֹקברַׁ
  .ֲאסו ָרה – הֹוִאיל ְוהו ְקָצה ְלִמְצָוָתה  

ְמעֹון י ש ִ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
ִמְצָוָתה   ֹא כ ְ ל  ֲחָטה ש ֶ ֶרת – הֹוִאיל ְוִנש ְ ֶ   ."מו ת 

  ,ַעד ָכאן ָלא ְפִליֵגי
ָלא ָמר ָסַבר ֵאיָנּה ְראּוָיה ְשָמּה ְשִחיָטה :אֶּ   ,ְשִחיָטה שֶּ

ֵאיָנּה ְראּוָיה ֹלא ְשָמּה ְשִחיָטהְש  :ּוָמר ָסַבר   .ִחיָטה שֶּ
  !ְּדכּוֵלי ָעְלָמא ִמיָהא ֵמַחִיים ָלא ִמיְתְסָרא

 
  .ַתָנֵאי ִהיא

  :ְּדֵבי ַרִבי ִיְשָמֵעאלְּדָתָנא 
ְפִנים" ר ִמב ִ ֵ יר ו ְמַכפ  ַמר ַמְכש ִ   ,ֶנא 

חו ץ ר ב ַ ֵ יר ו ְמַכפ  ַמר ַמְכש ִ   ;ְוֶנא 
כְ  ַ ְפִניםַמה מ  ר ָהָאמו ר ב ִ ֵ יר ו ְמַכפ    ,ש ִ

ר ֵ ְמַכפ  יר כ ִ ֹו ַמְכש ִ ה ב    ,ָעש ָ
חו ץ ר ָהָאמו ר ב ַ ֵ יר ו ְמַכפ    ,ַאף ַמְכש ִ

ר ֵ ְמַכפ  יר כ ִ ֹו ַמְכש ִ ה ב    ".ָעש ָ
 
 
 
 

 רש"י
 - בהנאה מותרת והראשונה

 לה דאסרה היא שחיטה ד"דקס
 .היא שחיטה לאו והא

 דילמא - בהנאה מותרת אמאי
 והיכן היתה ראויה קיחה בשעת
 .איסורה הותר

 - מעים בבני טריפה שנמצאת
 חזיא הויא לא קיחה דבשעת

 .איסור עלה חל ולא
 שאינה שחיטה סבר יעקב' ר

 שחיטה שמה למצותה - ראויה
 .לאוסרה

 דאי - מיתסרא לא מחיים
 .איסורה פקע במאי איתסרא

 סבירא תנאי הני - היא תנאי
 מיתסרא דלא כדקאמרת להו
 דיליף ישמעאל רבי דבי ותנא

 ליה סבירא ממכפר מכשיר
 .כמכפר מחיים דמיתסרא
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 ב-נז, א .228
 

  :גּוָפא

ֹאֵכלו  "" ה ת  ֹור ְטהֹורָּׁ פ  ל צִּ ַחת  –"כ ָּׁ ו ל ַ ש  ֹות ֶאת ַהמ ְ   .ְלַרב 

ה " םְוזֶּ ר לֹא ֹתאְכלו  ֵמהֶּ חו ָטה – "ֲאׁשֶּ ֹות ֶאת ַהש  ְ  ."ְלַרב 
  

  ?ְוֵאיפּוְך ֲאָנא
 

ן יוַֹחיִמשּום  ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר    :ַרִבי ִשְמעוֹן בֶּ
ֲאסּוִרים   .ֹלא ָמִצינּו ַבֲעֵלי ַחִיים שֶּ

 
  :ַרב ְשמּוֵאל ַבר ַרב ִיְצָחקַמְתִקיף ָלּה 

ֱעָבד^ יֲהֵר  ?!ְוֹלא דף נז, ב ה ְונֶּ   ,מּוְקצֶּ
  !ַוֲאִסיֵרי – ְּדַבֲעֵלי ַחִיים ִניְנהּו

 
  ,ִכי ֲאִסיֵרי ְלָגבֹוּהַ 

ְדיֹוט ִמיְשָרא ָשֵרי   .ְלהֶּ
 

  :ַרִבי ִיְרְמָיהַמְתִקיף ָלּה 
  ,ֲהֵרי רֹוֵבַע ְוִנְרָבע ְבֵעִדים

  !ַוֲאִסיֵרי – ְּדַבֲעֵלי ַחִיים ִניְנהּו
 

ָלא   ,אֶּ
ן יוַֹחיִמשּום  ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר    :ַרִבי ִשְמעוֹן בֶּ

ֲאסּוִרים   .ֹלא ָמִצינּו רֹוב ַבֲעֵלי ַחִיים שֶּ
 

  :ָתָנא ְּדֵבי ַרִבי ִיְשָמֵעאל

ֲאַמר ְקָרא" ה" :ד ַ דֶּ ָּׁ ש   ֵני הַּ ְ ל פ  ח עַּ ַּ ל    – )ויקרא יד( "ְוׁשִּ

הכ ְ  דֶּ ֶרת - ש ָּׁ ֶ ֶדה מו ת  ָ ֶרתַאף ַהאי ַנִמי  ,ַמה ש   ֶ   ."מו ת 
 

ֵדה"ַהאי    ?!ְלָהִכי הּוא ַּדֲאָתא "ש ָּׁ
  :ַההּוא ִמיָבֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא

ה"" דֶּ   – "ש ָּׁ
ה ַלי ָם ָיפֹו ְוִיְזְרֶקנ ָ ֹא ַיֲעמֹוד ב ְ ל  ר ,ש ֶ ְדב ָ ה ַלמ ִ ְגַבת ְוִיְזְרֶקנ ָ   ,ב ִ

תֹוְך ָהִעיר ה ב ְ ֹא ַיֲעמֹוד חו ץ ָלִעיר ְוִיְזְרֶקנ ָ ל    .ְוש ֶ
א ה חו ץ ַלחֹוָמה ,ֶאל ָ ִעיר ְוִיְזְרֶקנ ָ עֹוֵמד ב ָ ל ש ֶ   !"כ ָ
 

  ?ְוִאיָדְך
 

ה" :א"כ ִניְכתֹוב ְקָרא   ".ָשדֶּ

ה"ַמאי  דֶּ ָּׁ ש     ?"הַּ
  .ְשַמע ִמיַנּה ַתְרֵתי

 
  :ָרָבא ָאַמר
  ַלח ְלַתָקָלה:ָרה תֹוָרה ְש ֹלא ָאְמ 

 

 רש"י
 לא אשר וזה - אנא ואיפוך
 .המשולחת את לרבות תאכלו

 - שאסורין חיים בעלי מצינו לא
 .עולם איסור

 שהוקצה בהמה - מוקצה
 לגבוה אסורה ז"ע לתקרובת
 מן( כח דף) בתמורה כדאמר
 הרובע את להוציא הבהמה
 את להוציא הבקר מן ונרבע
 את להוציא הצאן מן הנעבד

 .לה שהשתחוה נעבד המוקצה
 דבני - בעדים ונרבע רובע

( כ יקראו) דכתיב נינהו סקילה
 הבהמה ואת האשה את והרגת
 הבהמה ואת( שם) דכתיב ונרבע
/ קידושין/ לעיל וילפינן תהרוגו

 נאסר דינו משנגמר:( נו דף)
 בעדים נקט ולהכי שחטו ואפילו
 מר דאמר אחד בעד נסקל דאינו

 הבעלים כמיתת:( מד דף ק"בב)
 .השור מיתת כך
 .הים על חומתה - יפו

 המדבר על חומתה - בגבת
 .שדה אמר מנאורח

 חוץ ויזרקנה העיר בתוך שעומד
 את ושלח מדכתיב - לחומה
 לעיר מחוץ אל החיה הצפור
 אל ומשלחה בעיר דעומד מכלל
 מאי לעיר חוץ בעומד דאי החוץ
 הא איכא לעיר מחוץ אל ושלח

 התם נמי שילוח קודם מעיקרא
 .קיימא

 הוא סברא - אמר רבא
 אמרה דלא מותרת שהמשולחת

 שתהא קלהלת שלח התורה
 אדם וילכדנה עון למכשול
 לעיל דאמרן וקרא ויאכלנה
 אסמכתא המשולחת את לרבות
 .היא בעלמא
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 נז, ב .229
 
ַער ָנִזיר" ש ְ תֵאיָנה  מְ ]... ב ִ ש ֶ   :["קו ד ֶ
 

  ?ְמָנָלן
 

  :ַּדֲאַמר ְקָרא

ר ֹראׁשוֹ  עַּ ע ש ְ רַּ ֶּ ל פ  ד ֵ ה ג ַּ ְהיֶּ ׁש יִּ    – )במדבר ו( ֹקדֶּ
  .ִגיּדּולֹו ִיְהיֶּה ָקדֹוש

 
ת ָּדָמיו ְויֹוֵצא ְלחּוִלין ש תֹוֵפס אֶּ   ,ִאי ַמה ֹקדֶּ
ת ָּדָמיו ְויֹוֵצא ְלחּוִלין   ?!ַאף ְׂשַער ָנִזיר תֹוֵפס אֶּ

 
ש"י ַקִריָנן ִמ    "?!קֹודֶּ

דֹוׁש "  ַקִריָנן: "קָּׁ
 

 רש"י
 חסר - יהיה קדש קרא אמר
 קודש ביה למידרש כתיב ו"וי

 עשר השלשה מן' א וזה הוא
 .חסרים במסורת

 קדוש קרינן להכי - קרינן קדוש
 קדושה דין שאין דמיו למעוטי
 קדושה שם משמע קודש עליו
 .קדוש הוא משמע קדוש
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 נז, ב .231
 
ֶפֶטר ֲחמֹור" ת]... ב ְ ש ֶ   :"[ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
 

  ,ֵניָמא ַמְתִניִתין ְּדָלא ְכַרִבי ִשְמעֹון
  :ְּדַתְנָיא

ֲהָנָאה" ֶטר ֲחמֹור ָאסו ר ב ַ ֶ   ,פ 
ְבֵרי  י ְיהו ָדהד ִ ב ִ   ,רַׁ

ְמעֹוןוְ  י ש ִ ב ִ יר רַׁ  ."ַמת ִ
 
  :ַרָבה ַבר ֲאבּוּהַ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןַמר ָא

 ְלַאַחר ֲעִריָפה ְוִדְבֵרי ַהֹכל:
 
 
 

 רש"י
 - שמעון' ור יהודה' דר פלוגתא
 .בבכורות

 - הכל ודברי עריפה לאחר
 שמעון רבי ומודה התם דאמר
 וגמר אסור שהוא עריפה לאחר
 .ערופה מעגלה עריפה עריפה
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 , בנז  .231
 
ָחָלב" ר ב ְ ש ָ ת]... ב ָ ש ֶ   [".ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
 

  ?ְמָנָלן
 

  :ְּדֵבי ַרִבי ִיְשָמֵעאלְּדָתָנא 

וֹ "" מ  ֲחֵלב אִּ ַּ י ב  דִּ ל ג ְ ֵ ׁש      – מות לד; דברים יד()שמות כג; ש יםמִ עָ פ ְ  שלֹ ָש  "לֹא ְתבַּ

ו ל יש   ו ר ב ִ ו ר ֲהָנָאה ְוֶאָחד ִאיס  ו ר ֲאִכיָלה ְוֶאָחד ִאיס    ."ֶאָחד ִאיס 
 

  :ְּדַתְנָיא ,ַמְתִניִתין ְּדָלא ִכי ַהאי ַתָנא
ן ְיהו ָדה אֹוֵמר" ְמעֹון ב ֶ י ש ִ   :ַרב ִ

ֲהָנָאה ר ב ַ ָ ֲאִכיָלה ו מו ת  ָחָלב ָאסו ר ב ַ ר ב ְ ש ָ   ,ב ָ

ַמרש ֶ  א  יךָּׁ " :נ ֶ ה' ֱאלֹהֶּ ה לַּ ָּׁ ת  דֹוׁש אַּ ם קָּׁ י עַּ   ,כ ִּ

וֹ  מ  ֲחֵלב אִּ ַּ י ב  דִּ ל ג ְ ֵ ׁש     ,)דברים יד( "לֹא ְתבַּ

ן הו א אֹוֵמר י" :ו ְלַהל ָ ן לִּ ְהיו  ׁש ת ִּ י קֹודֶּ ְנׁשֵ    – )שמות כב( "ְואַּ

ֲהָנָאה ר ב ַ ָ ֲאִכיָלה ו מו ת  ן ָאסו ר ב ַ ַהל ָ   ,ַמה ל ְ
אֲ  אן ָאסו ר ב ַ ֲהָנָאהַאף כ ָ ר ב ַ ָ  :"ִכיָלה ו מו ת 

 
 

 רש"י
 שמות) דכתיב - בהנאה ומותר

 .אותו תשליכון לכלב( כב
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 נח, א – נז, ב .232
 
ֲעָזָרה" ֲחטו  ב ָ ש ְ נ ִ ֶ ין ש    :"ְוחו ל ִ
 

  ?ְמָנא ָהֵני ִמיֵלי
 

  :ַרִבי ֵמִאירִמשּום  ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר 
ִלי :ָאְמָרה תֹוָרה ְלָך ,ְשחֹוט ִלי ְבשֶּ ְלָך ְבשֶּ   ;ְושֶּ

ְלָך ָאס ִלי ְבשֶּ ִלי ָאסּור ,ּורַמה שֶּ ְלָך ְבשֶּ   .ַאף שֶּ
ְלָך ָענּוש ָכֵרת ִלי ְבשֶּ   ,ִאי ַמה שֶּ
ִלי ָענּוש ָכֵרת ְלָך ְבשֶּ   ?!ַאף שֶּ

  :ֲאַמר ְקָרא

ל מֹוֵעד ֹלא הֵ " ח ֹאהֶּ תַּ ֶּ ל פ  יאוֹ ְואֶּ ת בִּ ְכרַּ ה' ְונִּ ן לַּ ָּׁ ְרב  יב קָּׁ ְקרִּ   – "ְלהַּ
  ,ַעל ָקְרָבן ָענּוש ָכֵרת

ִנְשֲחטּו ָבֲעָזָרה ֵאין ָענּוש ָכֵרתַעל חּו   .ִלין שֶּ
 

  :ִאיָכא ְלִמיְפַרְך
ֵכן ָענּוש ָכֵרת ְלָך שֶּ ִלי ְבשֶּ   !ַמה ְלשֶּ

 
ָלא   ,אֶּ
  :ַאַבֵייֲאַמר 
  :ֵמָהָכא

ֲחטו  "" ט אֹותוֹ " )ויקרא ג( "ְוׁשָּׁ חַּ ט אֹותוֹ " )ויקרא ג( "ְוׁשָּׁ חַּ     – )ויקרא ג( "ְוׁשָּׁ

לָ  ְלמו ד לֹוַמר ,ָתא ְקָרֵאי ְיֵתיֵרית ְ ַ   ?ַמה ת 

ַמר א  נ ֶ ֶ ָּׁ " :ְלִפי ש  ְחת  בַּ קֹום ְוזָּׁ ָּׁ מ  ךָּׁ הַּ מ ְ ק מִּ ְרחַּ י יִּ    – )דברים יב( "כ ִּ

ה זֹוֵבחַ  ָ ִרחו ק ָמקֹום ַאת    ,ב ְ
ָמקֹום ָקרֹוב ה זֹוֵבַח ב ְ ָ   – ְוִאי ַאת 

ין ָרט ְלחו ל ִ ְ ֲעָזָרה ,פ  ֲחטו  ב ָ ָ ֹא ִיש   ל    .ש ֶ
ֵרבְוֵאי ִמיִמים ָהְראו ִים ִליק ָ א ת ְ   ,ן ִלי ֶאל ָ

ֲעֵלי מו ִמין ֹות ב ַ ִין ְלַרב    ?ִמנ ַ
ֲעֵלי מו ִמים ה ֲאִני ֶאת ב ַ יר ,ְמַרב ֶ ְכש ִ ַ ן ִמין ַהמ  ֵ כ    .ש ֶ

ֹות ֶאת ַהַחי ָה ִין ְלַרב    ?ִמנ ַ
ה ֲאִני ֶאת ַהַחי ָה ְבֵהָמה ,ְמַרב ֶ ִחיָטה כ ִ ש ְ ִהיא ב ִ   .ש ֶ

ִין  ֹות ֶאת ָהעֹופֹותִמנ ַ   ?ְלַרב 

ְלמו ד לֹוַמר ַ ֲחטו  " :ת  ט אֹותוֹ " "ְוׁשָּׁ חַּ ט אֹותוֹ " "ְוׁשָּׁ חַּ   ."ְוׁשָּׁ
ר ָ ַחט ְיֵהא מו ת  חֹוט ְוִאם ש ָ   ?ָיכֹול לֹא ִיש ְ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ָּׁ " :ת  ְלת  כַּ ָּׁ ְואָּׁ ְחת  בַּ קֹום ְוזָּׁ ָּׁ מ  ךָּׁ הַּ מ ְ ק מִּ ְרחַּ י יִּ   – "כ ִּ
ִרחו ק  ה זֹוֵבַח ב ְ ָ ַאת  ֶ ה אֹוֵכלַמה ש   ָ   ,ָמקֹום ַאת 

ָמקֹום ָקרֹוב ה זֹוֵבַח ב ְ ָ ַאת  ֶ ה אֹוֵכל ַמה ש   ָ   – ְוִאי ַאת 
ֲעָזָרה ֲחטו  ב ָ ש ְ נ ִ ֶ ין ש  ָרט ְלחו ל ִ ְ   .פ 

ִמיִמים  דף נח, א א ת ְ ֵרב^ְוֵאין ִלי ֶאל ָ   ,ָהְראו ִים ִליק ָ
ֲעֵלי מו ִמין ֹות ב ַ ִין ְלַרב    ?ִמנ ַ

ֲעֵלי  ה ֲאִני ב ַ יר ,מו ִמיןְמַרב ֶ ְכש ִ ַ ן ִמין ַהמ  ֵ כ    .ש ֶ
ֹות ֶאת ַהַחי ָה ִין ְלַרב    ?ו ִמנ ַ
ה ֲאִני ֶאת ַהַחי ָה ְבֵהָמה ,ְמַרב ֶ ִחיָטה כ ִ ש ְ ִהיא ב ִ   .ש ֶ

ֹות ֶאת ָהעֹופֹות ִין ְלַרב    ?ִמנ ַ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ֲחטו  " :ת  ט אֹותוֹ " "ְוׁשָּׁ חַּ ט אֹותוֹ " "ְוׁשָּׁ חַּ   ."ְוׁשָּׁ

 רש"י
 זבחי שחוט - בשלי שלי שחוט
 ושחט( א ויקרא) כדכתיב בחצרי
 '.וגו הבקר בן את

 דברים) כדכתיב - בשלך ושלך
 ומצאנך מבקרך וזבחת( יב

 .בשעריך דקרא וסיפיה
 בהנאה - אסור בשלך שלי מה
 בה שנאסר הנאה יתיר דמי

 .נזרק דמו שאין אחרי מחיים
 אותו ושחט אותו ושחט ושחטו

 סמוכות פרשיות שלש - ל"ת מה
 כתיב בראשונה למיםבש לזו זו

 ובשתים מועד אהל פתח ושחטו
 אלו ל"מת אותו ושחט כתיב
 מכולהו דמשמע מיעוטין שלשה

 .אחר ולא בעזרה נשחט זה
 - וזבחת ירחק כי שנאמר לפי
 בשר להם להתיר הכתוב ובא

 והם לארץ משיבאו תאוה
 לפי המשכן מן יתרחקו
 שום לאכול הותרו לא שבמדבר
 אלא להקרבה הראויה בהמה

 .הקרבה ידי על
 .למקדש חוץ - מקום בריחוק

 ואי שלך חולין - זובח אתה
 מקום שהוא בעזרה זובח אתה

 .לו הקרוב
 ישחטו שלא לחולין פרט - ג"ה

 .בעזרה
 ובראויה - תמימים אלא

 דאילו מדבר הכתוב להקרבה
 לא להקרבה ראויה בשאין
 דידהו תאוה בשר איתסר
 .במדבר

 כיון להקריב - הכשר מין שכן
 למיגמר אתי בהכי להו דדמי
 להחמיר מצינו במה ליה

 .ולאסור
 - כבהמה בשחיטה שהיא

 המוקדשין לפסולי ואיתקש
 את יאכל כאשר אך זאת בפרשה
 בשחיטת ליה ודרשינן' וגו הצבי
 פסולי מה( כח דף) חולין

 צבי אף בשחיטה המוקדשין
 דבשחיטה וכיון בשחיטה ואיל

 נמי למיגמר איכא להו איתקש
 בעזרה שחיטה תהא לאש מינה
 .רחמנא אסר זביחה דבר דכל
 שאין - העופות את לרבות מנין

 .בתורה מפורשת שחיטתן
 - כהנים בתורת גרסינן הכי

 אותו ושחט ושחטו לומר תלמוד
 גרסינן נמי והכי אותו ושחט
 וחד לחיה חד ופירושא בסיפרי
 אכילה לאיסור וחד לעופות
 את אני מרבה ודקתני בדיעבד
 כתב לא אי קאמר הכי החיה
 אתא למימר איכא קרא

 .בדוחקא לריבויא
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ָלִבים ,חֹוטָיכֹול לֹא ִיש ְ  ו  ִלְפֵני כ ְ ִליֶכנ  ַחט ַיש ְ   ?ְוִאם ש ָ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ן אֹותוֹ " :ת  יכו  לִּ ׁשְ ַּ ב ת  לֶּ כ ֶּ    – )שמות כב( "לַּ

ִליְך ְלָכֵלב ה ַמש ְ ָ   ,אֹותֹו ַאת 
ֲעָזָרה ֲחטו  ב ָ ש ְ נ ִ ֶ ין ש  ִליְך חו ל ִ ה ַמש ְ ָ   ."ְוִאי ַאת 

 
  ,ַרב ְשמּוֵאל ְבֵריּה ְּדַרָבה ַבר ַבר ָחָנהּולְ  ֵסףַרב יוֹלְ  ָמר ְיהּוָדהַאְשְכִחיְנהּו 

  .ְּדֵבי ַרָבהַּדֲהוּו ָקְייֵמי ַאִפיְתָחא 
  :ֲאַמר ְלהּו

  :ַתְנָיא
ֶפֶטר ֲחמֹור" ש  ב ְ ַקד ֵ ָחָלב ,ַהמ ְ ר ב ְ ָבש ָ   ,ב ְ

ֲעָזָרה ֲחטו  ב ָ ש ְ נ ִ ֶ ין ש    – ו ְבחו ל ִ
ְמעֹון י ש ִ ב ִ תְמקו ד ֶ  :אֹוֵמר רַׁ   ,ש ֶ

ת :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ  ש ֶ   ."ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
ִנְשֲחטּו ָבֲעָזָרה ְלַרִבי ִשְמעֹון ָלאו ְּדאֹוָרְייָתא :ַאְלָמא   .חּוִלין שֶּ

  :ּוְרִמיְנהּו
ְמעֹון" י ש ִ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ְרפו   ָ ֲעָזָרה ִיש   ֲחטו  ב ָ ש ְ נ ִ ֶ ין ש    ,חו ל ִ
ֲחטָ  ש ְ נ ִ ֶ ֲעָזָרהְוֵכן ַחי ָה ש    !"ה ב ָ

 
  .ִאיְשִתיקּו

 
  :ַרָבהָאתּו ְלַקֵמיּה ְּד 

  .ַפְלָגא אֹוְקִמיְנִכי :ֲאַמר ְלהּו
ִנְשֲחָטה ְוִנְמֵצאת ְטֵריָפה ?ָהָכא ְבַמאי ָעְסִקיַנן   .ְכגֹון שֶּ

 
  :ְּדַתְנָיא ,ְלַטְעֵמיּה ְוַרִבי ִשְמעֹון

ֵריָפה" ֹוֵחט ֶאת ַהט ְ   ,ַהש  
ֹוֵחט ְוִנְמֵצאת ְטֵריָפהְוֵכן הַ    – ש  

ֲעָזָרה ין ב ָ   .ֶזה ְוֶזה חו ל ִ
ֲהָנָאה יר ב ַ ְמעֹון ַמת ִ י ש ִ  ".ַוֲחָכִמים אֹוְסִרים ,ַרב ִ

 
 

 רש"י
 הנך דאיתרבו כיון - 'כו ל"ת

 שחיטה איסור לענין מינייהו
 אכילה לענין נמי איתרבו

 .כתמימים
 - 'וכו לכלב משליך אתה ואי
 דאילו מיניה חולין משתמעי והכי
 חוץ היוצא בבשר מיירי קרא האי

 את שהוציא עובר כגון ממחיצתו
 לה ילפינן אמו בשחיטת ידו
 קרא מהאי( סח דף חולין)

 שיצא כגון בשדה ובשר לאיסורא
 כשדה בגלוי למחיצתו חוץ בשר
 כטרפה הוא הרי מחיצה לו שאין
 לכלב בסיפיה ומיעט תאכלו ולא

 חולין למעוטי אותו תשליכון
 אותו הכי ודריש בעזרה שנשחטו

 מחיצה ביציאת דנאסר הוא
 מותרד אותו תשליכון ולכלב
 שנשחטו חולין ולא בהנאה
 כניסת י"ע הנאסרין בעזרה
 .בהנאה אף דאסורין מחיצה

 - 'כו חמור בפטר המקדש תניא
 .היא ברייתא

 - מקודשת אומר שמעון רבי
 שמעון' ר מחיים חמור בפטר

:( נז דף) לעיל דאמר לטעמיה
 .בהנאה מותר

 שמעון רבי - בחלב ובבשר
 ומותר( שם) לעיל דאמר לטעמיה

 .אהבהנ
 איסורו קסבר - בעזרה ובחולין

 איסור לא דאורייתא לאו
 ולא הנאתו איסור ולא שחיטתו
 אלא הכי מקום בריחוק דריש

 למימר אתי דילמא מדרבנן
 הן שחיטה לאחר שנפסלו קדשים
 מתהני וקא דמן נזרק שלא

 מקדשים ליהנות ואתי מינייהו
 .דמן נזרק שלא

 בקבורה להו סגי ולא - ישרפו
 דאי התורה מן רואיסו אלמא
 האי כולי מחמרינן מי מדרבנן

 פסולי אטו גזור דבבהמה נהי
 קדשים נימרו דלא המוקדשין

 אי חיה אלא נקברים פסולין
 דאורייתא לאו דידה איסור עיקר

 למיגזר ליכא הא תיתי מהיכא
 בשריפה היא ולמה קדשים אטו

 ודאי אלא בקבורה ואפילו
 ושריפתן התורה מן איסורן
 גזור בבהמה ריםסופ מדברי
 קדשים למימר אתי דילמא
 אמרה והתורה לקבורה פסולין
 שלא גזרו נמי ובחיה ישרפו
 שנשחטו חולין בדין תחלוק
 דבריהן חכמים שהשוו בעזרה
 .בהם יפקפקו שלא מקום בכל

 על לחלוק רגיל קנטרן - פלגא
 .חביריו

 רבי דאמר - עסקינן במאי הכא
 טריפה שנמצאת מקודשת שמעון

 לענין דאמר לטעמיה עוןשמ' ור
 ואותו( פה דף חולין) הדם כיסוי
( פ דף/ חולין/ שם) בנו ואת

 ק"ב) וחמשה ארבעה ותשלומי
 ראויה שאינה שחיטה( עא דף

 וכל שחיטה שמיה לא לאכילה
 שחיטה י"ע הבא ואיסור חיוב
 חולין איסור הילכך עליה חל אינו
 והא עליה בא שחיטה י"ע הללו
 .היא שחיטה לאו
 .הניכרת טריפה - טריפהה את
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 נח, א .233
 
ת" ש ֶ ְדֵמיֶהן ְמקו ד ֶ ש  ב ִ   :"ְמָכָרן ְוִקיד ֵ
 

  ?ְמָנָלן
 

  :ַבֲעבֹוָדה ָזָרהִמְּדַגֵלי ַרְחָמָנא 

ם כ ָּׁ " יתָּׁ ֵחרֶּ יִּ   – "מֹוהו  ְוהָּׁ
ָנה ַאָתה ְמַהיֶּיה ֵהימֶּ   – ֲהֵרי הּוא ָכמֹוהּו ,ָכל שֶּ

ַבתֹוָרה ָשרּו   .ִמְכַלל ְּדָכל ִאיסּוִרים שֶּ
 

  ?ְוֵניַלף ִמיַנּה
 

ָחד ֲעבֹוָדה ָזָרהִמשּום ַּדֲהָוה    ,  ְשִביִעית ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכאֶּ
ָחד ֵאין ְמַלְמִדיןְוָכל ְשֵני ְכתּוִבים הַ    .ָבִאים ְכאֶּ

 
  .ָהא ַּדֲאָמָרן ֲעבֹוָדה ָזָרה

  ?ְשִביִעית ַמאי ִהיא
 

ם" כֶּ ְהיֶּה לָּׁ ׁש ת ִּ יא קֹודֶּ   – "יֹוֵבל הִּ
ת ָּדָמיו ש תֹוֵפס אֶּ   ,ַמה קֹודֶּ
יהָ  ת ָּדמֶּ סֶּ   .ַאף ְשִביִעית תֹופֶּ

 
ת ָּדָמיו ְויֹוֵצא ְלחּו ש תֹוֵפס אֶּ   ,ִליןִאי ַמה קֹודֶּ
יָה ְויֹוְצָאה ְלחּוִלין ת ָּדמֶּ סֶּ   ?!ַאף ְשִביִעית תֹופֶּ

 

ְהיֶּה" :ַתְלמּוד לֹוַמר   .ַבֲהָוָייָתּה ְתֵהא – "ת ִּ
  ?ֵכיַצד

  ,ֵאלּו ְוֵאלּו ִמְתַבֲעִרים ַבְשִביִעית – ָלַקח ְבֵפירֹות ְשִביִעית ָבָׂשר
  ,ְנסּו ָּדִגיםָיָצא ָבָׂשר ִנכְ  – ַבָבָׂשר ָּדִגים
  ,ָיְצאּו ָּדִגים ִנְכַנס ַיִין – ַבָּדִגים ַיִין
ן מֶּ ן – ַבַיִין שֶּ מֶּ   .ָיָצא ַיִין ִנְכַנס שֶּ
  ,ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון ִנְתָפס ַבְשִביִעית ?ָהא ֵכיַצד

  .ּוֵפיִרי ַעְצמֹו ָאסּור
 

  ,ָהִניָחא ְלַמאן ַּדֲאַמר ֵאין ְמַלְמִדין
ָלא ְלַמא   ?ַמאי ִאיָכא ְלֵמיַמר ,ן ַּדֲאַמר ְמַלְמִדיןאֶּ

 
 .ִמיעּוֵטי ְכִתיֵבי

ם הו א" :ְכִתיב ָהָכא י ֵחרֶּ    ,)דברים ז( "כ ִּ

יא" :ּוְכִתיב ָהָתם    – )ויקרא כה( "יֹוֵבל הִּ
 ִמיֵדי ַאֲחִריָנא ָלא: ,יןִהיא ִא 

 
 

 רש"י
 .דמייהו תפסי דלא - מנלן

 .גרסינן - מהייה שאתה
 שביעית מקדושת - בשר יצא

 תהיה בו כתיב גופייהו דבפירות
 חילופיהם אבל תהא בהווייתו

 .לחולין יוצאין הן
 הראשון הפירי - עצמו ופירי
 יצא שלא הביעור לאחר אסור

 .מקדושתו
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 ב-נח, א .234
 

ָנה  ִמש ְׁ

רוֹ  ְתרו מֹות ו ְבַמְעש  ש  ב ִ ַקד ֵ נֹות ,תַהמ ְ ָ   ,ו ְבַמת 
את את ,ו ְבֵמי ַחט ָ ת – ו ְבֵאֶפר ַחט ָ ש ֶ   ,ֲהֵרי זו  ְמקו ד ֶ

ָרֵאל ו  ִיש ְ  :ַוֲאִפיל 
 

ָמָרא   ג ְׁ
  :עּוָלאָאַמר 

  .טֹוַבת ֲהָנָאה ֵאיָנּה ָממֹון
 

  :עּוָלאלְ  ַרִבי ַאָבאֵאיִתיֵביּה 
רֹות" ְתרו מֹות ו ְבַמְעש  ש  ב ִ ַקד ֵ נוֹ  ,ַהמ ְ ָ   ,תו ְבַמת 

את את ,ו ְבֵמי ַחט ָ ת – ו ְבֵאֶפר ַחט ָ ש ֶ   ,ֲהֵרי זו  ְמקו ד ֶ
ָרֵאל ו  ִיש ְ  !"ַוֲאִפיל 

 
  :ָאַמר ֵליּה

ָנְפלּו לֹו ְטָבִלים ִמֵבית ֲאִבי ִאמֹו ֹכֵהן   ,ָהָכא ְבִיְׂשָרֵאל שֶּ
הּוְרמּו ָּדְמָיין :ְוָקא ָסַבר ֹּלא הּוְרמּו ְכִמי שֶּ   .ַמָתנֹות שֶּ

 
  :ַרב הּוָנאמֵ  ַרִבי ִחָייא ַבר ָאִביןָעא ִמיֵניּה בָ 

  ?טֹוַבת ֲהָנָאה ָממֹון אֹו ֵאיָנּה ָממֹון
 

  :ֲאַמר ֵליּה
  :ְתִניתּוהָ 

רֹות" ְתרו מֹות ו ְבַמְעש  ש  ב ִ ַקד ֵ נֹות ,ַהמ ְ ָ   ,ו ְבַמת 
את את ,ו ְבֵמי ַחט ָ ת – ו ְבֵאֶפר ַחט ָ ש ֶ   ,ֲהֵרי זו  ְמקו ד ֶ

ָרֵאלַוֲאפִ  ו  ִיש ְ  ."יל 
 

  :ָאַמר ֵליּה
ָנְפלּו לֹו ְטָבִלים ִמֵבית ֲאִבי ִאמֹו ֹכֵהן  ?ְוָלאו אֹוִקיְמָנא ְבִיְׂשָרֵאל שֶּ

 
  !הּוָצָאה ַאְת  :ָאַמר ֵליּה  נח, בדף 

 
  .ִאיְכִסיף
  .ִמְשַמְעָתא ָקָאַמר ֵליּה :הּוא ָסַבר

 
  :ָהִכי ָקָאִמיָנא :ָאַמר ֵליּה

  .ָקֵאי ְכָוָתיְך ְּדהּוָצל ִסיַרב ַא
 

  :ֵניָמא ְכַתָנֵאי
ל ֲחֵבירוֹ " ֵמי ִטְבלֹו ש ֶ ם לֹו ד ְ ל ֵ ל ֲחֵבירֹו ְמש ַ ֹוֵנב ִטְבלֹו ש ֶ   ,ַהג 

ְבֵרי  יד ִ ב ִ   .רַׁ
י ְיהו ָדה ב ִ רַׁ י ב ְ י יֹוסֵּ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

וֹ  ב  ין ש ֶ ֵמי חו ל ִ א ד ְ ם ֶאל ָ ל ֵ   ."ֵאינֹו ְמש ַ
  :ְבָהא ָקִמיַפְלֵגי ,ַמאי ָלאו

  ,ְּדָמר ָסַבר טֹוַבת ֲהָנָאה ָממֹון
  !ּוָמר ָסַבר טֹוַבת ֲהָנָאה ֵאיָנּה ָממֹון

 
  ,ָלא

  ,ְּדכּוֵלי ָעְלָמא טֹוַבת ֲהָנָאה ֵאיָנּה ָממֹון
ָנְפלּו לֹו ִמֵבית ֲאִבי ִאמֹו ֹכֵהן   ,ְוָהָכא ִבְטָבִלים שֶּ

 רש"י
 '.מתני

 והלחיים הזרוע - ובמתנות
 .והקיבה
 ד"ס וקא - ישראל הוא ואפילו

 אלא אלו בכל לו שאין פ"אע
 לכל לתתם שבידו הנאה טובת
 זכתה לא היא וגם שירצה מי

 שהיא זו הנאה בטובת אלא
 והמעשר לכהן ליתנם צריכה
 זו הנאה בטובת ומיקדשה ללוי

 .ממון הנאה טובת דקסבר
 '.גמ

 .האשה בו לקדש - ממון אינו
 הואיל - דמיין הורמוש כמי

 מלאכתו ונגמרה לתרום ועומדת
 בתרומה בחייו הכהן וזכה לכך
 אלא עליו הוטל שלא שבו

 אף לעצמו ולקיימה להפרישה
 וימכרנה יפרישנה זה יורש

 והוא תמכרנה היא וכן לכהנים
 לאוקמה דמצי נמי הדין

 אבי מבית לו שנפלה בתרומה
 ליה קשיא הא אלא כהן אמו
 תניתיןמ ל"קמ מאי כ"א

 .דמקודשת פשיטא
 משמעתא סבר הוא את הוצאה
 משמועה את מוצא - ליה קאמר

 אי בה חכם אתה שאין נראה זו
 לשון את באגמא קני קטיל נמי

 (.כג דף סוכה) ודפנא הוצא
 ממון הנאה טובת - כתנאי לימא
 .ממון אינה או

 דמי אף - טיבלו דמי לו משלם
 .שבו ומעשר תרומה

 אבל - שבו חולין דמי אלא
 לאו ליה אמר ומעשר בתרומה

 וכשיבא את דידי דברים בעל
 ידחהו לתובעו הוא גם כהן

 אם כי אתננה לך לא ויאמר
 .אחר לכהן

 אינה הנאה טובת ע"דכ לא ג"ה
 הורמו שלא במתנות והכא ממון

 טבל לו שנפל וכגון - קמיפלגי
 סבר רבי כהן אמו אבי מבית זה
 אבי וזכה דמיין שהורמו כמי
 שבו ומעשרות ומהבתר אמו
 לכהנים ראשון מעשר שאף

 .ללוים עזרא מדקנסינהו
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ֹּלא הּוְר  הּוְרמּו ָּדְמָיין ָקִמיַפְלֵגיּוְבַמָתנֹות שֶּ   :מּו ְכִמי שֶּ
הּוְרמּו ָּדְמָיין   ,ָמר ָסַבר ְכִמי שֶּ

הּוְרמּו ָּדְמָיין   .ּוָמר ָסַבר ָלאו ְכִמי שֶּ
 

  :ְוִאיָבִעית ֵאיָמא
הּוְרמּו ָּדְמָיין   ,ְּדכּוֵלי ָעְלָמא ְכִמי שֶּ

  .ְוטֹוַבת ֲהָנָאה ֵאיָנּה ָממֹון
  ,ִדְשמּוֵאל ָקִמיַפְלֵגיְוָהָכא בְ 

ת ַהְכִרי :ַּדֲאַמר ְשמּוֵאל ת אֶּ רֶּ   .ִחיָטה ַאַחת פֹוטֶּ
  .ּוָמר ֵלית ֵליּה ִּדְשמּוֵאל ,ְּדָמר ִאית ֵליּה ִּדְשמּוֵאל

 
  :ְוִאיָבִעית ֵאיָמא

  .ְּדכּוֵלי ָעְלָמא ֵלית ְלהּו ִּדְשמּוֵאל
  .ַקְנסּוהּו ַרָבָנן ְלַגָנבְּד  :ְוָהָכא ַהְיינּו ַטְעָמא ְּדַרִבי

 
  :ְוִאיָבִעית ֵאיָמא

  .ְּדכּוֵלי ָעְלָמא ִאית ְלהּו ִּדְשמּוֵאל
  :ְוָהָכא ַהְיינּו ַטְעָמא ְּדַרִבי יֹוֵסי ְבַרִבי ְיהּוָדה

  ,ְּדַקְנסּוהּו ַרָבָנן ְלַבַעל ַהַבִית
  .ְּדָלא ִאיָבֵעי ֵליּה ִלְשהּוֵיּה ְלִטיְבֵליּה

 
 
 

 רש"י
 שהורמו כמי לאו סבר יוסי ורבי

 לתתן הזה היורש וצריך - דמיין
 טובת אלא בהן לו ואין לכהן
 .ממון אינה והיא הנאה

 כמי ע"דכ אימא ואיבעית
 הנאה וטובת דמיין שהורמו

 לו דנפלו לאו והכא - ממון אינה
 אלא עסקינן כהן אמו אבי מבית
 דרבי וטעמא בארצו שגדלו
 דאמר דשמואל ליה דאית משום
 הכרי את פוטרת אחת חטה
 אל הטבל בעל ליה אמר הילכך
 דפטרנא הוא דידי כולה הגנב
 וכי לתרומה אחת בחטה נפשי
' בר יוסי' דר עליה רבי פליג

 פליג לחודה בתרומה יהודה
 בעל דלאו מודה במעשר אבל

 .ואה דידיה דברים
 - דשמואל ליה לית יוסי ורבי

 מצי לא נמי בתרומה הילכך
 לאוקמיה דמצי ה"וה ליה תבע
 ע"ודכ לו שנפלו בטבלים נמי
 וטובת דמיין הורמו שלא כמי

 וקמיפלגי ממון אינה הנאה
 הכי אוקמת אי אלא בדשמואל
 דקתני מתניתין ליה אוקמת
 דכיון כתרוייהו דלא מקודשת
 ממון אינה הנאה דטובת
 הורמו כלא הורמו שלא נותומת
 לו אין הא מיקדשא היכי דמיין

 הנאה טובת אלא בתרומה
 מבית טבלים לו נפלו ואפילו
 השתא אבל כהן אמו אבי

 דמיין שהורמו כמי דאמרינן
 דאתי בטיבלא ופלוגתייהו
 כדשנינן' מתני מתרצא מארעיה

 .הכל ודברי לעיל
 תהא שלא - לגנב קנסוהו
 לו שאין ממון אצלו תרומה
 .נשכר חוטא ונמצא תובעים
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 נח, ב .235
 

  :ְתַנן
רֹות ְתרו מֹות ו ְבַמְעש ְ ש  ב ִ ַקד ֵ נֹות ,ַהמ ְ ָ   ,ו ְבַמת 

ָרה ָ את ו ְבֵאֶפר פ  ֵמי ַחט ָ ת – ב ְ ש ֶ   ,ֲהֵרי זו  ְמקו ד ֶ
ָרֵאל י ִיש ְ ִ   .ְוַאף ַעל פ 

 
  :ּוְרִמיְנהּו

ָכר ָלדו ן" ֹוֵטל ש ָ ֵטִלים – ַהנ  יָניו ב ְ   .ד ִ
טֵ  – ְלָהִעיד   .ָלהֵעדו תֹו ב ְ

ש     !"ֵמיָמיו ֵמי ְמָעָרה ְוֶאְפרֹו ֵאֶפר ַמְקֶלה – ְלַהז ֹות ו ְלַקד ֵ
 

  :ֲאַמר ַאַבֵיי
 ָלא ַקְשָיא: 

  ,ָכאן ִבְׂשַכר ֲהָבָאה ּוִמילּוי
  .ָכאן ִבְׂשַכר ַהָזָאה ְוִקיּדּוש

 
  ,ֵּדיָקא ַנִמי

ָרה" :ְּדָקָתֵני ָהָכא ָ את ו ְבֵאֶפר פ  ֵמי ַחט ָ   ,"ב ְ
ש  " :ְוָקָתֵני ָהָתם   ."ְלַהז ֹות ו ְלַקד ֵ
 ְשַמע ִמיַנּה:

 
 
 
 
 

 רש"י
 היא משנה - ולקדש להזות

 דיניו לדון שכרו הנוטל בבכורות
 מי מימיו ולקדש להזות בטלים
 .מקלה אפר ואפרו מערה
 מי ולקדש הטמא על - להזות
 קרי במים האפר כשנותן חטאת
 .קדושה

 .הם סרוחים - מערה מי
 אפר סתם כלומר - מקלה אפר
 .באש הקלוי מן שבא

 ממקום האפר - הבאה שכרב
 המים מילוי ושכר למקום
 ורחמנא היא דטירחא דמילתא

 למשקל ושרי עליה רמיא לא
 ומתניתין ומקודשת אגרא

 וקידוש הזאה בשכר דבכורות
 לימוד ושכר טירחא דליכא
 אמרה והתורה נוטל הוא מצוה

 אתכם למדתי ראה( ד דברים)
 אני מה' וגו צוני כאשר' וגו

 דף נדרים) םבחנ אתם אף בחנם
 (.לז

 לאו דמתניתין - נמי דיקא
 מי דקתני קאי וקידוש אהזאה
 אינן שעדיין חטאת ואפר חטאת
 .מעורבין

 .מקדש האיש עלך הדרן
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ת ִקיּדּוִשין כֶּ ק  ַמסֶּ רֶּ  ָהאוֵֹמר ַלֲחֵבירוֹ – ג'פֶּ
 

 נט, א –נח, ב  .236
 

ָנה  ִמש ְׁ

לֹוִנית'ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹו  ְ ה פ  ָ ש  ִלי ִאש     ',ֵצא ְוַקד ֵ
ה  ְלַעְצמוֹ  ש ָ ש ֶ  – ְוָהַלְך ְוִקד ְ ִניְמקו ד ֶ ֵ   .ת ַלש  
ה  ָ ים יֹום'ְוֵכן ָהאֹוֵמר ְלִאש   לֹש ִ ת ִלי ְלַאַחר ש ְ ש ֶ   ',ֲהֵרי ַאת ְ ְמקו ד ֶ

ים יֹום לֹש ִ תֹוְך ש ְ ה  ב ְ ש ָ ִני – ו ָבא ַאֵחר ְוִקיד ְ ֵ ת ַלש   ש ֶ   ;ְמקו ד ֶ
ָרֵאל ְלֹכֵהן ת ִיש ְ ְתרו ָמה ב ַ אַכל ב ִ ֹ   .ת 

ים יוֹ ' לֹש ִ יו ו ְלַאַחר ש ְ   ',םֵמַעְכש ָ
ים יֹום לֹש ִ תֹוְך ש ְ ה  ב ְ ש ָ   – ו ָבא ַאֵחר ְוִקיד ְ

ת ש ֶ ת ְוֵאיָנה  ְמקו ד ֶ ש ֶ   ;ְמקו ד ֶ
ֵהן ְלִיש ְ  ֹ ת כ  ָרֵאל ְלֹכֵהן אֹו ב ַ ת ִיש ְ ְתרו ָמהב ַ אַכל ב ִ ֹ  .ָרֵאל לֹא ת 

 

ָמָרא  ג ְׁ

ש  "   ".ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹו ֵצא ְוַקד ֵ
 

  :ָתָנא
ו  " ה ָעש  ָעש ָ ֶ או ת ,יַמה ש   ָ ֹו ִמְנַהג ַרמ  ַהג ב  נ ָ ֶ א ש    ".ֶאל ָ
 

 ן?ְוַתָנא ִּדיַד 
 
  .ָהַלְך ְבַרָמאּות – ַנִמי ְּדָקָתֵני "ָהַלךְ "
 

 ",ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ " :ַמאי ְשָנא ָהָכא ְּדָקָתֵני
לו חוֹ " :ּוַמאי ְשָנא ָהָתם ְּדָקָתֵני  נט, אדף   ?"ָהאֹוֵמר ִלש ְ

 
  ,א ַמְשַמע ָלןָהָכא ְרבּוָתא ָק 

  :ְוָהָתם ְרבּוָתא ָקא ַמְשַמע ָלן
  ,ָהָכא ְרבּוָתא ָקא ַמְשַמע ָלן

  :ֲהָוה ֲאִמיָנא ",ְשלּוחוֹ "ְּדִאי ָתָנא 
  ,ְּדַסְמָכה ַּדְעֵתיּה ,ְשלּוחֹו הּוא ְּדָהֵוי ַרַמאי

 ָעַבד ִלי ְשִליחּוִתי  :ָסַבר
יֱהֵוי ַרַמאי ֲאָבל ֲחֵבירֹו ְּדָלא ַסְמָכה ַּדעְ   ֵתיּה ֵאיָמא ָלא לֶּ
 ָהָתם ְרבּוָתא ָקא ַמְשַמע ָלן 

  ' ָֹהאֹוֵמר ַלֲחֵבירו'ְּדִאי ַתָנא 
ת  שֶּ  ֲהָוה ֲאִמיָנא ֲחֵבירֹו הּוא ְּדִכי ִקְּדָשּה ְבָמקֹום ַאֵחר ֵאיָנּה ְמקּוּדֶּ

 ְּדָסַבר ֹלא ָטַרח 
ה ָמקוֹ   ם הּוא לֹו ֲאָבל ְשלּוחֹו ְּדָטַרח ֵאיָמא ַמְראֶּ

 ָקא ַמְשַמע ָלן 
 

 ָאֵזיל ְלִקּדּוֵשי ֵליּה ִאיְתָתא ִלְבֵריּה  ָרִבין ֲחִסיָדא
 ִקיְּדָשּה ְלַנְפֵשיּה 

  :ְוָהַתְנָיא
או ת" ָ ֹו ִמְנַהג ַרמ  ַהג ב  נ ָ ֶ א ש  ו י ֶאל ָ ה ָעש  ָעש ָ ֶ   !"ַמה ש  

  .ָלא ַיֲהבּוָה ִניֲהֵליּה
  !יִאיָבֵעי ֵליּה ְלאֹודּועֵ 

  .ָסַבר ַאְּדָהֵכי ְוָהֵכי ָאָתא ִאיִניש ַאֲחִריָנא ְמַקֵּדש ָלּה

 רש"י
 '.מתני

 ואינה מקודשת, האומר
 דאסורה לשניהם - מקודשת
 האחד נתן כן אם אלא לשניהם

 עד אסורה אחר ולאדם גט
 פליגי ובגמרא גט שניהם שיתנו
 .טעמא ומפרש בה
 תאכל לא לכהן ישראל בת

 קדושין אינן שמא - בתרומה
 תאכל לא נמי לישראל כהן ובת

 הוו שמא אביה בית בתרומת
 את בקדושין פוסל וזר קידושין

 .התרומה מן כהן בת
 
 

 '.גמ
 האיש' בפ - התם שנא ומאי
 .מקדש
 צא - לשלוחו האומר דקתני
 במקום פלונית אשה לי וקדש
 אחר במקום וקדשה והלך פלוני
 התם שנא מאי מקודשת אינה
 ששלחו שליחות לשון דנקט
 שלא חברו נקט והכא כך לשם
 יזדמן אם אלא כך לשם שלחו
 .אצלה דרך פלוני במקום לו

 טרח לא משלח האי - דסבר
 במקום לי לבקשה שליח האי
 לשוויה דעתיה סמכה ולא אחר
 .מקום באותו אלא שליח

 אם - לו הוא מקום מראה
 שם לי קדשנה שם צאנהתמ

 אחר למקום מטריחך ואיני
 .עבד עבד אם ומיהו

 רצו לא - ניהליה יהבוה לא
 .בנו לצורך ליתנה

 - לאודועיה ליה איבעי ומקשינן
 .רמאות מנהג מן עצמו להוציא
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 ֲאַמר ַזְבָנּה ִניֲהִלי ְלַהאי ַאְרָעא  ַרבָיִהיב ֵליּה זּוֵזי לְ  ַרָבה ַבר ַבר ָחָנה

 ָאַזל ַזְבָנּה ְלַנְפֵשיּה 
  :ְוָהַתְנָיא

ֹו ִמנְ " ַהג ב  נ ָ ֶ א ש  ו י ֶאל ָ ה ָעש  ָעש ָ ֶ או תַמה ש   ָ   !"ַהג ַרמ 
 ַבְאָגא ְּדַאִליֵמי ֲהָוה ֵליּה 

 ְלַרב ַנֲהֵגי ֵביּה ָכבֹוד 
 ְלַרָבּה ַבר ַבר ָחָנה ָלא ַנֲהֵגי ֵביּה ָכבֹוד 

  !ִאיָבֵעי ֵליּה ְלאֹודּוֵעי
 ָסַבר ַאְּדָהֵכי ְוָהֵכי ָאָתא ִאיִניש ַאֲחִריָנא ְזֵבין ָלּה 

 
 יְך ְבַהִהיא ַאְרָעא ֲהָוה ְמַהפֵ  ַרב ִגיֵדל
 ַזְבָנּה  ַרִבי ַאָבאָאַזל 

 ָאַזל ַרב ִגיַּדל ַקְבֵליּה ְלַרִבי ֵזיָרא 
 ָאַזל ַרִבי ֵזיָרא ְוַקְבֵליּה ְלַרב ִיְצָחק ַנְפָחא 
ל  גֶּ ְצֵלנּו ָלרֶּ ַיֲעלֶּה אֶּ  ֲאַמר ֵליּה ַהְמֵתן ַעד שֶּ

נּו ַמאי ִכי ָסִליק ַאְשְכֵחיּה ֲאַמר ֵליּה ָעִני   ?ְמַהֵפְך ַבֲחָרָרה ּוָבא ַאֵחר ּוְנָטָלּה ֵהימֶּ
 ֲאַמר ֵליּה ִנְקָרא ָרָשע 

ָלא ָמר ַמאי ַטְעָמא ָעַבד ָהִכי   ?ְואֶּ
 ָאַמר ֵליּה ָלא ֲהָוה ָיַדְעָנא 

 ַהְשָתא ַנִמי ֵניְתָבּה ִניֲהֵליּה ָמר 
 ְרָעא ַקַמְייָתא ִהיא ְוָלא ְמַסְמָנא ִמיְלָתא ְּדַא ,ָאַמר ֵליּה ַזבּוֵני ָלא ְמַזְבִניָנא ָלּה

 ִאי ָבֵעי ְבַמָתָנה ִניְשְקֵליּה 

ְחיֶּה"ַרב ִגיַּדל ָלא ָנִחית ָלּה ִּדְכִתיב  נֹות יִּ ָּׁ ת  ֹוֵנא מַּ   "ְוש 
 ַרִבי ַאָבא ָלא ָנִחית ָלּה ִמשּום ְּדָהִפיְך ָבּה ַרב ִגיַּדל 

 ר ָנִחית ָלּה ֹלא ָמר ָנִחית ָלּה ְוָלא מָ 
 .ּוִמיְתַקְרָיא ַאְרָעא ְּדַרָבָנן

 
 

 בעלי של בקעה - דאלימי באגא
 אדם לכל יניחו ולא היתה זרוע

 .אצלם קרקע לקנות
 מחזר - ארעא בההיא מהפך
 .לקנותה עליה

 דברי סיפר עליה קבל - קבליה
 .זירא' לר צעקתו

 הרגל בהלכות כשדורשין - לרגל
 .הרב פני מקבלין היו
 מחזר - בחררה המהפך עני

 או ההפקר מן בה לזכות אחריה
 .הבית בעל לו שיתננה

 .חבירו לחיי שיורד - רשע נקרא
 גידל שרב - ידענא הוה לא

 .בה מתעסק
 לי יאה זו - קמייתא דארעא
 .מעולם שלקחתי ראשונה

 אינה - מילתא מסמנא ולא
 מקחו אדם שימכור טוב סימן

 .הראשון
 .לתלמידים הפקר - דרבנן ארעא
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 ב-נט, א .237
 
י ִלי" ש ִ ה ִהְתַקד ְ ָ  .כּו'ו ..."ְוֵכן ָהאֹוֵמר ְלִאש  
 

  ?ַמהּו ,ֹלא ָבא ַאֵחר ְוִקיְּדָשּה ְבתֹוְך ְשֹלִשים
 

  :ְּדָאְמֵרי ַתְרַוְייהּו ְשמּוֵאלּו ַרב
ת שֶּ   .ִנְתַאְכלּו ַהָמעֹותְוַאף ַעל ִפי שֶּ  ,ְמקּוּדֶּ

 
  ?ַמאי ַטְעָמא

 
ה ָּדמּו ְוֹלא ְלִפָקדֹון ָּדמּו ,ָהֵני זּוֵזי   ;ֹלא ְלַמְלוֶּ

  – ְלִפָקדֹון ֹלא ָּדמּו
  .ְוָהֵני ִבְרשּוָתא ִּדיָדּה ָקא ִמְתַאְכֵלי ,ִפָקדֹון ִבְרשּוָתא ְּדָמָרא ָקא ִמְתַאְכֵלי

ה ַנִמי ֹלא ָּדמּו   – ַלַמְלוֶּ
ה ְלהֹוָצָאה ִניְתָנה   .ָהֵני ְבתֹוַרת ִקיּדּוִשין ַיֲהִביְנהּו ִניֲהָלּה ,ִמְלוֶּ

 
 

  ?ֹלא ָבא ַאֵחר ְוִקיְּדָשּה ְוָחְזָרה ָבּה ַמהּו
 

  :ָאַמר ַרִבי יוָֹחָנן
ת רֶּ   ;חֹוזֶּ

  .ָאֵתי ִּדיבּור ּוְמַבֵטל ִּדיבּור
 

 ָאַמר  ֵריש ָלִקיש
רֶּ    ;תֵאיָנּה חֹוזֶּ

  .ָלא ָאֵתי ִּדיבּור ּוְמַבֵטל ִּדיבּור
 

  :ֵריש ָלִקישלְ  ַרִבי יוָֹחָנןֵאיִתיֵביּה 
ל" ֵ יט    ;ב ִ

ל ֵ יט  ַרם ב ִ ָ לֹא ת  רו ָמה – ִאם ַעד ש ֶ רו ָמתֹו ת ְ   ".ֵאין ת ְ
  ,ְוָהא ָהָכא ְּדִדיבּור ְוִדיבּור הּוא
  !ְוָקָאֵתי ִּדיבּור ּוְמַבֵטל ִּדיבּור

 
  ,אִני ְנִתיַנת ָמעֹות ְלַיד ִאָשהשַ 

ה ָּדמּו   ,ְּדִכי ַמֲעׂשֶּ
ה   .ְוָלא ָאֵתי ִּדיבּור ּוְמַבֵטל ַמֲעׂשֶּ

 
  :ֵאיִתיֵביּה

ִליחַ " ָ ש   יַע ב ַ ֹו ְוִהג ִ ת  ט ְלִאש ְ ֹוֵלַח ג ֵ   ,ַהש  
ִליחַ  ַלח ַאֲחָריו ש ָ ָ ש     :ְוָאַמר לוֹ  ,אֹו ש ֶ

טֵ ' י ְלָך ב ָ ַתת ִ נ ָ ֶ ט ש    –' ל הו אג ֵ
ֵטל   ".ֲהֵרי ֶזה ב ָ

  ,ְּדִכי ְנִתיַנת ָמעֹות ְלַיד ִאָשה ָּדֵמי ,ְוָהא ְנִתיַנת ֵגט ְלַיד ָשִליחַ 
ֵטל"ְוָקָתֵני   !"ֲהֵרי ֶזה ב ָ

 
  ,ָהָתם ַנִמי

  – ָכל ַכָמה ְּדָלא ָמָטא ִגיָטא ְלָיָדּה ִּדיבּור ְוִדיבּור הּוא
  .ל ִּדיבּורָאֵתי ִּדיבּור ּוְמַבטֵ 

 
  :ַרִבי יוָֹחָנןלְ  ֵריש ָלִקישֵאיִתיֵביּה 

ָבה" ַמְחש ָ ִלים יֹוְרִדין ִליֵדי טו ְמָאָתן ב ְ ֵ ל ַהכ    ,כ ָ
ה ו י ַמֲעש ֶ ינ  ש ִ א ב ְ  .ְוֵאין עֹוִלים ִמיֵדי טו ְמָאָתן ֶאל ָ

 בתוך - המעות שנתאכלו פ"ואע
 למיחל קידושין בעו דכי יום' ל

 .חיילי ה"אפ למעות ליתנייהו
 דנימא - דמו למלוה לאו

 .מקודשת אינה במלוה המקדש
 אם דנימא - דמו לפקדון ולאו
 אינה פרוטה שוה בה נשתייר לא

 מקדש בהאיש כדאמר מקודשת
( מז דף/ קידושין/ לעיל)

 והלכה בפקדון לי התקדשי
 אם שנאבד או שנגנב ומצאתו
 מקודשת פרוטה שוה בו נשתייר

 '.כו
 דניתחלי מקמי - ניתנה להוצאה
 התקדשי לה אמר וכי קידושין

 מידי ולאו היא דידיה לאו בה לי
 לה ניתנו לא אלו אבל לה יביה

 שתתקדש מ"ע אלא להוציאן
 אכלה דידה אכלה כי ולהכי בהן
 .מקדש זמנא מטא ולכי

 אי אמרה' ל בתוך - בה וחזרה
 .בהן אפשי
 - ביטל תרם שלא עד אם ביטל

 וחזר ותרום צא לשלוחו האומר
 בפניו או שלוחו מלהיות ובטלו

 .בפניו שלא או
 שלא פ"ואע - דמו מעשה דכי
 לחול מיהא מעשה הוי מיד וחל
 ליה דקרי והא שלשים אחר
 ממש מעשה דלאו משום דיבור
 .הוא

 רבותא - בשליח והגיע
 יצא שלא פ"אע אשמועינן
 בו שפגע אלא כך לשם אחריו
 אמרינן ולא בטל הרי לו ואמר
 והכי מכוין קא בעלמא לצעורי
 .השולח' בפ מפורשת

 ליד - גיטא מטא דלא כמה כל
 .הוא מידי לאו האשה
 - במחשבה טומאה לידי יורדין
 בהכל דאמר כלים גולמי כגון

 כל( כה דף חולין) שוחטין
 ואמר ולגרר לשבץ לשוף שעתיד
 הוא מלאכה חסרון דאכתי התם

 שלא עליה חישב ואם וטהורים
 הביאתו לשבץ ושלא לשוף

 מלאכה גמר לידי זו מחשבה
 .ולהבא מכאן

 - מטומאתן עולין ואין
 .משקבלוה

 בה שיעשה - מעשה ינויבש אלא
 או שישברם לקלקלם מעשה
 יקבלו שלא עד וכן ינקבם
 קבלת מתורת עולין אין טומאה
 אלא זו במחשבה שירדו טומאה
 לשוף שיתחיל עד מעשה בשינוי
 .ולגרר לשבץ

 - מעשה מיד מוציא מעשה
 תורת מהם ביטל לשוף התחיל
 שירד בין כלי לשם מלאכה גמר
 להוגי שהחליקן מעשה י"ע להו
 תיקון עוד מחוסרין שאין דעתו
 .מחשבה י"ע להו שירד בין
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ָבה  נט, בדף  ה ו ִמי ַד ַמְחש ָ ה מֹוִציא ִמי ַד ַמֲעש ֶ   ,ַמֲעש ֶ
ָבהַמְחש ָ  ה ְולֹא ִמי ַד ַמְחש ָ   ".ָבה ֵאין מֹוִציָאה לֹא ִמי ַד ַמֲעש ֶ

ה ָלא ַמְפָקה ה – ִבְשָלָמא ִמַיד ַמֲעׂשֶּ   ,ְּדָלא ָאֵתי ִּדיבּור ּוְמַבֵטל ַמֲעׂשֶּ
ָלא ִמַיד ַמְחָשָבה ִמיָהא ַתִפיק   !אֶּ

 
ה ָּדֵמי ,ַשאִני ַמְחָשָבה ְּדטּוְמָאה   .ְּדִכי ַמֲעׂשֶּ

 
  .ְוִכְדַרב ַפָפא

  :ְרִמי ַרב ַפָפאְּד 

ן"ְכִתיב  ֵ ת  י יִּ   ".ִכי יּוַתן"ְוָקִריָנן  ,)ויקרא יא( "כ ִּ
  ?ָהא ֵכיַצד

ן"ּדּוְמָיא ְּד  "ִכי יּוַתן" ֵ ת  י יִּ   :"כִּ

ן"ַמה  ֵ ת    .ַאף יּוַתן ְּדִניָחא ֵליּה ,ְּדִניָחא ֵליּה "י ִּ
 

  :ָתָתא ַאָהאַמְתֵני ְלָהא ְשַמעְ  ַרב ְזִביד
ה  " ש ָ לו ָחה  ְלַקד ְ ו ת ִלש ְ ְתָנה ְרש  נ ָ ֶ   ,ְוֵכן ִהיא ש 

ה  ֶאת ַעְצָמה   ש ָ   ;ְוָהְלָכה ִהיא ְוִקד ְ
ה  ָקְדמו   ל ָ ין – ִאם ש ֶ ו ש ִ יָה ִקיד  ו ש ֶ   ,ִקיד 

לו ָחה  ָקְדמו   ל ש ְ ין – ְוִאם ש ֶ ו ש ִ יָה ִקיד  ו ש ֶ   ".ֵאין ִקיד 
 

ת   ?ַמהּו ,ַעְצָמּה ְוָחְזָרה ָבּה ֹלא ִקְּדָשה אֶּ
 

ת :ָאַמר ַרִבי יוָֹחָנן רֶּ   ,חֹוזֶּ
ת :ָאַמר ֵריש ָלִקישוְ  רֶּ   .ֵאיָנּה חֹוזֶּ
 

ת רֶּ   .ָאֵתי ִּדיבּור ּוְמַבֵטל ִּדיבּור – ַרִבי יֹוָחָנן ָאַמר חֹוזֶּ
ת רֶּ   .יבּורָלא ָאֵתי ִּדיבּור ּוְמַבֵטל ִּד  – ֵריש ָלִקיש ָאַמר ֵאיָנּה חֹוזֶּ

 
  :ֵריש ָלִקישלְ  ַרִבי יוָֹחָנןֵאיִתיֵביּה 

ל" ֵ יט    ;ב ִ
לִאם ַעד ש ֶ  ֵ יט  ַרם ב ִ ָ רו ָמה–  לֹא ת  רו ָמתֹו ת ְ   "!ֵאין ת ְ

 
  :ָרָבאֲאַמר 

  ?ָהָכא ְבַמאי ָעְסִקיַנן
ְריוֹ  ת כֶּ ָקַדם ַבַעל ַהַבִית ְוָתַרם אֶּ ה ,ְכגֹון שֶּ   .ַּדֲהָוה ֵליּה ַמֲעׂשֶּ

 
  :ֵריש ָלִקישֵאיִתיֵביּה 

ָבה" ַמְחש ָ ִלים יֹוְרִדין ִליֵדי טו ְמָאָתן ב ְ ֵ ל ַהכ    ,כ ָ
ה ו י ַמֲעש ֶ ינ  ש ִ א ב ְ  .ְוֵאין עֹוִלים ִמיֵדי טו ְמָאָתן ֶאל ָ

ָבה ה ו ִמי ַד ַמְחש ָ ה מֹוִציא ִמי ַד ַמֲעש ֶ   ,ַמֲעש ֶ
ה וְ  ָבה ֵאין מֹוִציָאה לֹא ִמי ַד ַמֲעש ֶ ָבהַמְחש ָ   ".לֹא ִמי ַד ַמְחש ָ

ה ָלא ַמְפָקהִבְשלָ  ה – ָמא ִמַיד ַמֲעׂשֶּ   ,ָלא ָאֵתי ִּדיבּור ּוְמַבֵטל ַמֲעׂשֶּ
ָלא ִמַיד ַמְחָשָבה ִמיָהא ַתִפיק   !אֶּ

 
  :ָאַמר ֵליּה

ה ָּדֵמי ,ַשאִני ַמְחָשָבה ְּדטּוְמָאה   .ְּדִכי ַמֲעׂשֶּ
 

  .ְוִכְדַרב ַפָפא
  :ְרִמי אַרב ַפפָ ְּד 

ן"ְכִתיב  ֵ ת  י יִּ   ".ִכי יּוַתן"ְוָקִריָנן  ,)ויקרא יא( "כ ִּ
  ?ָהא ֵכיַצד

 חישב - מוציאה אינה מחשבה
 שחישב אחר לשבץ לשוף עליהן
 לשבץ שלא לשוף שלא עליהן
 מחשבתן מידי יוצאין אין

 .הראשונה
 דרחמנא - דמיא מעשה דכי

 יתן כי דכתיב מעשה קרייה
 דמחשבה ג"ואע בידים והיינו
 לונפ דאפילו הוא בעלמא
 הכשר הוי ליה וניחא ממילא
 .יותן כי ומיקרי

 יוחנן דרבי - שמעתתא להא
 .לקיש וריש

 היא משנה - 'כו שנתנה היא וכן
 .בתרא' בפ לקמן

 בין שליח בפני בין - בה וחזרה
 .בפניו שלא
 מותבינן ולקמן - חוזרת אינה
 .גט דהשולח מהא ליה
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ן"ּדּוְמָיא ְּד  "ִכי יּוַתן" ֵ ת  י יִּ   :"כִּ

ן"ַמה  ֵ ת    .ַאף יּוַתן ְּדִניָחא ֵליּה ,ְּדִניָחא ֵליּה "י ִּ
 

  :ֵריש ָלִקישלְ  ַרִבי יוָֹחָנןֵאיִתיֵביּה 
ֹוֵלַח ג ֵ " ִליחַ ַהש   ָ ש   יַע ב ַ ֹו ְוִהג ִ ת    ,ט ְלִאש ְ

ִליחַ  ַלח ַאֲחָריו ש ָ ָ ש     :ְוָאַמר לוֹ  ,אֹו ש ֶ
ֵטל הו א' י ְלָך ב ָ ַתת ִ נ ָ ֶ ט ש    –' ג ֵ

ֵטל   "!ֲהֵרי ֶזה ב ָ
 

  !ְתיּוְבָתא ְּדֵריש ָלִקיש ְתיּוְבָתא
 

  .ַמְייָתאַוֲאִפילּו ְבַק  ,ְוִהיְלְכָתא ְכָווֵתיּה ְּדַרִבי יֹוָחָנן
  :ְוַאף ַעל ַגב ְּדִאיָכא ְלֵמיַמר

ה ָּדֵמי   – ַשאִני ְנִתיַנת ָמעֹות ְלַיד ִאָשה ִּדְכַמֲעׂשֶּ
  .ֲאִפילּו ָהִכי ָאֵתי ִּדיבּור ּוְמַבֵטל ִּדיבּור

 
  !ַקְשָיא ִהיְלְכָתא ַאִהיְלְכָתא
  ,ַאְמָרת ִהיְלְכָתא ְכַרִבי יֹוָחָנן

  !ן ִהיְלְכָתא ְכַרב ַנְחָמןְוָקְייָמא לָ 
  :ְּדִאיָבְעָיא ְלהּו

ַיֲחזֹור ִויָגֵרש בוֹ    ?ַמהּו שֶּ
  ,חֹוֵזר ּוְמָגֵרש בוֹ  :ָאַמר ַרב ַנְחָמן
ת   .ֵאינֹו חֹוֵזר ּוְמָגֵרש בוֹ  :ָאַמר ַרב ֵששֶּ

  !ְוָקְייָמא ָלן ִהיְלְכָתא ַכָּוֵתיּה ְּדַרב ַנְחָמן
 

  ,יּה ִמתֹוַרת ָשִליחַ ְנִהי ְּדַבְטלֵ 
 .ִמתֹוַרת ֵגט ָלא ַבְטֵליּה

 
 
 
 

' מתני גבי - בקמייתא ואפילו
 בה חזרהו וקידשה אחר בא לא
 דאתי יוחנן' כר הילכתא ל"קי

 .דיבור ומבטל דיבור
 בגט - בו ויגרש שיחזור מהו
 שנתתי גט לשליח שאמר לאחר
 .הוא בטל לך
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 ס, א –נט, ב  .238
 
ִני" ֵ ת ַלש   ש ֶ  ."ְמקו ד ֶ
 

  :ַרבָאַמר 
ת ַלֵשִני ְלעֹוָלם שֶּ   .ְמקּוּדֶּ

 
  :ָאַמר ְשמּוֵאלּו

ת ַלֵשִני ַעד ל' יֹום שֶּ   .ְמקּוּדֶּ
  .ְמֵרי ִקיּדּוֵשי ִראשֹוןַפְקֵעי ִקיּדּוֵשי ֵשִני ְוגַ  ,ְלַאַחר ל' יֹום

 
  :ְוָקא ַקְשָיא ֵליּה ַרב ִחְסָּדאָיֵתיב 

  ?ִקיּדּוֵשי ְשֵני ְבַמאי ַפְקֵעי
 

  :ַרב יוֵֹסףֲאַמר ֵליּה 
  ,ָמר ַאֵריָשא ַמְתֵני ָלּה ְוָקְשָיא ֵליּה

  :ֵליּה ְוָלא ַקְשָיא ,ַרב ְיהּוָדה ַאֵסיָפא ַמְתֵני ָלּה
יו" ים יֹום ֵמַעְכש ָ לֹש ִ   ְוכּו' "ו ְלַאַחר ש ְ

  :ַרבָאַמר 
ת ְלעֹוָלם  שֶּ ת ְוֵאיָנּה ְמקּוּדֶּ שֶּ  ְמקּוּדֶּ

  :ָאַמר ְשמּוֵאלּו
ָלא ַעד ל' יֹום ת אֶּ שֶּ ת ְוֵאיָנּה ְמקּוּדֶּ שֶּ   .ְמקּוּדֶּ

  .ַפְקֵעי ִקיּדּוֵשי ֵשִני ְוַגְמֵרי ִקיּדּוֵשי ִראשֹון ,ְלַאַחר ל'
 

  ,ָקא ֵליּה ִאי ְתָנָאה ֲהַואי ִאי ֲחָזָרה ֲהַואיְלַרב ְמַספְ 
 .ִלְשמּוֵאל ְפִשיָטא ֵליּה ִּדְתָנָאה ֲהַואי

  
  ,ּוִבְפלּוְגָתא ְּדָהֵני ַתָנֵאי

  :ְּדַתְנָיא
ט –' ֵמַהי ֹום ו ְלַאַחר ִמיָתה"' ט ְוֵאינֹו ג ֵ   ,ג ֵ

ְבֵרי    .ֲחָכִמיםד ִ
י ב ִ ט :אֹוֵמר רַׁ ֶזה ג ֵ   ".כ ָ
 

  !ֲהָלָכה ְכַרָבָנן :ְוֵניָמא ַרב
  !ֲהָלָכה ְכַרִבי :ְוֵניָמא ְשמּוֵאל

 
  :ְצִריָכא

  – ְּדִאילּו ֲאַמר ַרב ֲהָלָכה ְכַרָבָנן
  .ִּדְלַרחּוָקּה ָקָאֵתי ,ָהָתם :ֲהָוה ֲאִמיָנא
  ,ִּדְלָקרּוָבּה ָקָאֵתי ,ֲאָבל ָהָכא

ה ֵליּה ִלְשמּוֵאל ִּדְת    .ָנָאה ֲהַואיֵאיָמא מֹודֶּ
  – ְוִאי ֲאַמר ְשמּוֵאל ֲהָלָכה ְכַרִבי

  ,ָהָתם הּוא ְּדֵאין ֵגט ְלַאַחר ִמיָתה :ֲהָוה ֲאִמיָנא
  ,ְּדֵיש ִקיּדּוִשין ְלַאַחר ל' ,ֲאָבל ָהָכא

  .ֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה ְלַרב
  .ְצִריָכא

 
  :ַאַבֵייֲאַמר 

  ,ּוְלַטְעֵמיּה ְּדַרב
ָחד ְוָא   :ַמר ָלּהָבא אֶּ

ת ִלי ֵמַעְכָשיו ּוְלַאַחר ל' יֹום' שֶּ   ',ֲהֵרי ַאְת ְמקּוּדֶּ
  :ּוָבא ַאֵחר ְוָאַמר ָלּה

ְׂשִרים יֹום' ת ִלי ֵמַעְכָשיו ּוְלַאַחר עֶּ שֶּ  ',ֲהֵרי ַאְת ְמקּוּדֶּ
  :ּוָבא ַאֵחר ְוָאַמר ָלּה  ס, אדף 

ת ִלי ֵמַעְכָשיו ּוְלַאחַ ' שֶּ   –' ר ֲעָׂשָרה ָיִמיםֲהֵרי ַאְת ְמקּוּדֶּ

 שהרי' ל לאחר בטלין אין - לעולם
 כולן שיהו' ל בתוך לחול זמן לה ניתן
 .ראשון מקידושי פנויין

 עלה פריך לקמן - 'כו אמר ושמואל
 .חסדא רב
 אמר דלא' דמתני - ארישא מר

 פלוגתא להך לה מתני מעכשיו
 מאי למר ליה קשיא הכי ומשום
 .ליה דקשיא

 - לעולם מקודשת ואינה מקודשת
 בספק עומדת שלשים לאחר ואפילו
 לשניהם ואסורה שניהם קידושי
 טעמא כדמפרש האחד גט בלא
 .לקמן

 אלא בספיקא אינה - אמר ושמואל
 הראשון ימות שמא יום שלשים עד
 קדושי ונמצאו הקדושין יגמרו אול
 .למפרע חיילי שני

 אי שלשים לאחר האי - ליה מספקא
' ל בתוך בי אחזור לא אם הוי תנאה
 .מעכשיו קדושין יהיו

 דקאמר ממאי - הוי חזרה אי
 מעכשיו אומר איני וקאמר מעכשיו
 הילכך' ל לאחר לי התקדשי אלא

 תנאה הוי דאי בספיקא היא לעולם
 לא שני קידושי יליחי ראשון קידושי
 שני קידושי הוי חזרה ואם חיילי
 .חיילי לא ראשון קידושי חיילי

 - הוי דתנאה ליה פשיטא לשמואל
 תלוין קידושין הוו יום' ל כל הילכך
 .גמרו ואילך' מל בו יחזור שמא

 האי ליה מספקא - גט ואינו גט
 מהיום תנאה הוי אי מיתה ולאחר
 נמצא ולכשימות אמות אם גט יהיה
 הוי חזרה אי יום מאותו למפרע גט

 גיטך זה ואמר ממהיום בו וחזר
 גט דאין כלום אמר ולא מיתה לאחר
 היכי דמית דכיון מיתה לאחר
 .מגרש

 .הוי דתנאה - גט כזה
 ולמימר לספוקי דאיכא הוא - התם
 אתי דלרחוקה משום הוי חזרה
 ולהכי ולגרשה לרחקה בעיניו וקשה
 הכא אבל ממעכשיו ביה הדר
 דמצי מה כל קאמר רובהדלק

 לאחר אמר וכי לה מקרב לקרובה
 .ממעכשיו ביה הדר לא שלשים

 ולא הוא תנאה דאמר הוא - התם
 לאחר גט דאין יודע דאדם חזרה
 איניש עביד לא דכדי ומידי מיתה
 .דאמר

' ל לאחר קדושין דיש - הכא אבל
 בנתיים אחר קדשה לא אם יום

 רצה דלא חזרה הוי דילמא אימא
 על דעתו שמא מעכשיו לקדשה
 יום שלשים בתוך וימלך אחרת
 .לן קמשמע

 ליה דמספקא - דרב ולטעמיה
 ואמר אחד בא ותנאה בחזרה
 אחר ובא שלשים ולאחר מעכשיו
 שכלו עשרים ולאחר מעכשיו ואמר
 ואם ראשון של בתוך שני של

 קידושין דשני להו הוו חזרה דראשון
 .ממעכשיו ביה הדר ראשון דהא
 ולאחר מעכשיו רואמ אחר ובא

 קדשה אם אחר בהאי ה"וה - עשרה
 מה אחריו אחר בא ולא הואיל סתם
 .ותנא נקט סידרא אלא ולתנאו לי
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  ,ֵמִראשֹון ּוֵמַאֲחרֹון ְצִריָכה ֵגט
ְמָצִעי ֵאיָנּה ְצִריָכה ֵגט   ;ֵמאֶּ

  :ַמה ַנְפָשְך
  .ְּדַהָנְך ָלאו ִקיּדּוֵשי ,ְּדַקָמא ִקיּדּוֵשי – ִאי ְתָנָאה ֲהַואי
  .ּדּוֵשיְּדַהָנְך ָלאו ִקי ,ְּדַבְתָרא ִקיּדּוֵשי – ִאי ֲחָזָרה ֲהַואי

 
  !ְפִשיָטא

 
  :ַמהּו ְּדֵתיָמא

  ,ַהאי ִליָשָנא ַמְשַמע ְתָנָאה ּוַמְשַמע ֲחָזָרה
  .ְוִתיָבֵעי ִגיָטא ִמָכל ַחד ְוַחד

  .ָקא ַמְשַמע ָלן
 

  :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר  עּוָלא
  .ֵמָאה תֹוְפִסין ָבּה ֲאִפילּו

 
  :ַרִבי יוָֹחָנן ָאַמר ַרִבי ַאִסיְוֵכן ָאַמר 

  .ֲאִפילּו ֵמָאה תֹוְפִסין ָבּה
 

  :ַרִבי ַאִסילְ  ַרב ְמַשְרִשָיא ְבֵריּה ְּדַרב ַאִמיֲאַמר ֵליּה 
  :ַאְסְבָרּה ָלְך ַטְעָמא ְּדַרִבי יֹוָחָנן
  ,ָשוּו ַנְפֵשיּה ִכי ְשַרָגא ְּדִליְבֵני

  .ַבקְּדָכל ַחד ְוַחד ַרְוָחא ְלַחְבֵריּה שָ 
 

  :ְמִתיב ַרב ֲחִניָנא
ט –' ֵמַהי ֹום ו ְלַאַחר ִמיָתה"' ט ְוֵאינֹו ג ֵ   ,ג ֵ

ֶמת ,ְוִאם ֵמת   ".חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַייב ֶ
  .ְמַסְייָעא ֵליּה ,ִבְשָלָמא ְלַרב
  .ַוֲאַנן ְּדָאְמֵרי ְכַרִבי ,ַרָבָנן ִהיא ?ָהא ַמִני ,ִלְשמּוֵאל ַנִמי
ָלא ְלַרבִ    – ִשיּוָרא ָהֵוי :ַּדֲאַמר ,י יֹוָחָנןאֶּ

  !ִיבּוֵמי ְמַייֵבם ,ָכל ִגיָטא ִּדְמַשֵייר ָבּה ְוָלא ְכלּום הּוא
 

  :ָרָבאָאַמר 
  ,ֵגט ְלהֹוִציא ּוִמיָתה ְלהֹוִציא
ִשֵייר ֵגט ְגַמְרתֹו ִמיָתה   .ַמה שֶּ

 
  :ַאַבֵייֲאַמר ֵליּה 
  ?ִמי ָּדֵמי

  ,מֹוִציָאּה ֵמְרשּות ָיָבםֵגט 
  !ִמיָתה ַמְכִנָסּה ִלְרשּות ָיָבם

 
ָלא   ,אֶּ
  :ַאַבֵייֲאַמר 

  ?ָהָתם ַטְעָמא ַמאי
ה ֵגט –' ֵמַהיֹום ִאם ַמִתי'ְגֵזיָרה ִמשּום    .ֲהֵרי זֶּ

 
  ,ְּדַתֲחלֹוץ 'ֵמַהיֹום ִאם ָמַתי'ְוִנְגזֹור 
  "!ֵמַהי ֹום ו ְלַאַחר ִמיָתה"ַאטּו 
 

ת צֶּ ת – ִאם ַאָתה אֹוֵמר חֹולֶּ מֶּ   .ִמְתַייבֶּ
 

  ,ָהָכא ַנִמי
ת צֶּ ת – ִאם ַאָתה אֹוֵמר חֹולֶּ מֶּ   !ִמְתַייבֶּ

 
  ,ְוֵאין ְבַכְך ְכלּום ,ִתְתַייֵבם

 .ֲחָשָשא ְּדַרָבָנן הּוא
 

 - קידושין הוו דבתרא הוי חזרה אי
 קידושין וגמרו אחריו אחר בא שלא
 .עשרה לאחר

 חזרה ומשמע תנאה משמע לישנא האי
 אומרה יש במשמע לשונות שתי -

 חזרה בלשון מרהאו ויש תנאי בלשון
 חזרה ולהאי תנאה להאי למימר ואיכא
 קמא דלמא וחד חד מכל גיטא ותבעי
 לתנאה ושני שני של וחלו מכוין לחזרה
 ושל ראשון של ואין קיימין ושלו איכוון
 מאמצעי גיטא ובעיא קידושין אחרון
 ושלו תנאה דקמא למימר ואיכא
 חזרה דכולהו למימר ואיכא קיימין
 דלאו ל"קמ יימיןק לבד אחרון ושל

 ספק אלא מינה משתמעי תרוייהו
 הוא תנאה ואי חזרה ספק תנאה
 כלל חזרה לשון ואין תנאה הוי לכולהו

 לישנא ביה הוה לא הוי חזרה ואי
 הוו לא אמצעי נפשך וממה כלל דתנאה
 .קידושין
 למימר ליכא דהא - 'כו לך אסברה
 שתי דקסבר משום יוחנן' דר טעמא
 האי לגבי ליה אומספק במשמע לשונות
 כן דאם בחזרה האי ולגבי בתנאה גברא
 תפיסה דאין תופסין למיתני שייך לא
 ידעינן דלא הוא ואנן מהן באחד אלא
 משמע תופסין ומדקתני נינהו הי

 קידושין צד בה שיש ליה דסבירא
 .לכולהו

 - דליבני שרגא כי נפשייהו דשוו
 אינו שוה כולן ורחב לבינים המסדר
 שורה הרי כ"דא זו לע זו ממש מסדר

 אלא אחריה וחבירתה נופלת החיצונה
 ומסדר וחוזר זו אצל זו תחילה מסדר
 החיצונה ונותן אחרת שורה עליה

 ריוח שישאר כדי לחוץ משוכה
 מקצת יושבת שניה להיות בתחתונה

 ריוח ונשאר שאצלה על ומקצת עליה
 עליה מקצת שלישית להיות בשניה גם
 מקום מצא אחד כל נמי הכא כולם וכן
 .לאוסרה כולן ותפסו לקדושין פנוי זמן

 .ליבם וזקוקה גט אינו שמא - חולצת
 לה והויא הוא גט שמא - מתייבמת ולא

 שאין בכרת לו היא והרי אחיו גרושת
 .יבום זיקת עליה

 אי להו דמספקא - היא רבנן מני הא
 .חזרה אי תנאה
 - הוא כלום לא ביה דשייר גיטא

 .כריתות( כד דברים) אמר דרחמנא
 והוי הוא דתנאה לן פשיטא - מתי אם

 .לכשימות למפרע גיטא
 חליצה צריכה ואינה - גט זה הרי

 .משימות
 דפשיטא - מיתה ולאחר מהיום אטו
 גט הוי ולא הוא דשיורא יוחנן לרבי
 .כלל

 אתו חליצה מצריכה אתה אם ומשני
 חליצה מדאצרכוה דאמר - ליבומה נמי
 ואתו הוא גיטא דלאו לרבנן להו קים

 ופרכינן בכרת והיא גרושה לייבומי
 ניחוש מיתה ולאחר במהיום נמי הכא
 אומר אתה שאם ליבומה אתי דלמא
 ואין תתייבם ומשני מתייבמת חולצת
 גיטא לאו ביה דשייר דגיטא כלום בכך
 מתייבמת לא דקתני והא כלל הוא

 מהיום אטו דגזרו היא דרבנן חששא
 לא הל מוקמינן דיבם אחזקה, מתי אם
 גבי ביבמות אלא הכא למיתני שייך

 בפרק ספיקא דמשום אחריתי מילתא
 דאפילו הכא אבל( לא יבמות) אחין' ד

 ודאי דהא חזקה בעי לא ליכא ספיקא
 .היא יבמה
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 ס, ב –ס, א  .239
 

ָנה   ִמש ְׁ

ה ָ   :ָהאֹוֵמר ְלִאש  
ת ִלי עַ ' ש ֶ ן ָלְך ָמאַתִים זו זֲהֵרי ַאת ְ ְמקו ד ֶ ֵ ֶאת     –' ל ְמָנת ש ֶ

ת ש ֶ ן ,ֲהֵרי זו  ְמקו ד ֶ ֵ   .ְוהו א ִית 
אן ְוַעד ל' יֹום' ן ָלְך ִמכ ָ ֵ ֶאת    –' ַעל ְמָנת ש ֶ

ת ש ֶ ים ְמקו ד ֶ לֹש ִ תֹוְך ש ְ ת ,ָנַתן ָלה  ב ְ ש ֶ   .ְוִאם ָלאו ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
י ֵש  ִלי ָמאַתִים זו ז ַעל ְמָנת' ֶ תהֲ  –' ש  ש ֶ   .ְויֵש  לוֹ  ,ֵרי זו  ְמקו ד ֶ
ַאְרֵאְך ָמאַתִים זו ז' ת –' ַעל ְמָנת ש ֶ ש ֶ   ,ְוַיְרֶאה ָלה   ,ֲהֵרי זו  ְמקו ד ֶ

ְלָחן ֻׁ ת: – ְוִאם ֶהְרָאה  ַעל ַהש   ש ֶ  ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
 

ָמָרא  ג ְׁ
  :ִאיְתַמר

  .ְוהּוא ִיֵתן :ָאַמר ַרב הּוָנא
יִ  :ָאַמר ַרב ְיהּוָדה   .ֵתןִלְכשֶּ

 
  – ַרב הּוָנא ָאַמר ְוהּוא ִיֵתן

  .ְמַקֵיים ְתָנָאה ְוָאִזיל ,ְתָנָאה ָהֵוי
ִיֵתן   ,ְלִכי ָיִהיב ֲהוּו ִקיּדּוֵשי – ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ִלְכשֶּ

  .ַהְשָתא ִמיָהא ָלא ֲהוּו ִקיּדּוֵשי
 

  ?ַמאי ֵביַנְייהּו
 

 ִאיָכא ֵביַנְייהּו 
ָפְשָטה   :ָיָדּה ְוִקְבָלה ִקיּדּוִשין ֵמַאֵחר שֶּ

  ,ְלַרב הּוָנא ָלא ֲהוּו ִקיּדּוֵשי
  .ְלַרב ְיהּוָדה ֲהוּו ִקיּדּוֵשי

 
  :ּוְתַנן ַנִמי ַגֵבי ִגיִטין ִכי ַהאי ַגְווָנא

ה" ָ   :ָהאֹוֵמר ְלִאש  
ִני ִלי ָמאַתִים זו ז' ת ְ ת ִ ְך ַעל ְמָנת ש ֶ ֵ יט    –' ֲהֵרי ֶזה ג ִ

ת ן ,ֲהֵרי זו  ְמגֹוֶרש ֶ ֵ ת    ".ְוִהיא ת ִ
 

  :ִאיְתַמר
  .ְוִהיא ִתֵתן :ָאַמר ַרב הּוָנא

ִתֵתן :ָאַמר ַרב ְיהּוָדה   .ִלְכשֶּ
 

  ,ְתָנָאה ָהֵוי – ַרב הּוָנא ָאַמר ְוִהיא ִתֵתן
  .ְמַקְייָמא ְתָנָאה ְוָאְזָלה

ִתֵתן   ,ִהיָבה ֵליּה הּוא ְּדָהֵוי ֵגטְלִכי יָ  – ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ִלְכשֶּ
 .ַהְשָתא ִמיָהא ָלא ָהֵוי ֵגט

 
  ?ַמאי ֵביַנְייהּו  ס, בדף 

 
  ,ִאיָכא ֵביַנְייהּו

ָאַבד ִנְתָקַרע ַהֵגט אֹו שֶּ   :שֶּ
  ,ְלַרב הּוָנא ָהֵוי ֵגט

  .ְלַרב ְיהּוָדה ָלא ָהֵוי ֵגט
 

  :ּוְצִריָכא
  – י ִקיּדּוִשיןְּדִאי ַאְשְמִעיָנן ַגבֵ 

  ,ִמשּום ִּדְלָקרּוָבּה ָקָאֵתי ,ְבָהא ָקָאַמר ַרב הּוָנא

 '.מתני
 בפרוטה - לי מקודשת את הרי
 מאתים ליך שאתן מנת על זו
 .זוז

 השלחן על הראה ואם ג"ה
 פירושה והכי - מקודשת אינה
 לה והראה שולחני היה ואם
 שלחן על והם שלו שאינן מעות
 דלא מקודשת אינה שלפניו
 .משלו לראות אלא זו נתכוונה

 
 

 '.גמ
 - יתן והוא הונא רב אמר

 למפרע חלין וקידושין לכשירצה
 רב מודה ומיהו קידושין משעת
 שניתנו קודם מת דאם הונא
 לא שהרי חליצה צריכה אינה
 .תנאו קיים

 קודם - מאחר ושיןקיד וקיבלה
 זה עמד כ"ואח תנאו שיקיים
 .תנאו וקיים

 שני - קידושי הוו לא הונא לרב
 קידושי גמרו דהא קידושין
 .למפרע ראשון

 שני - קידושי הוו יהודה לרב
 לא הראשון שהרי קדושין
 אלא בפרוטה לקדשה נתכוון

 לרב ליה דלית זוז במאתים
 כאומר מנת על באומר יהודה
 קידושי קדמו יוהר דמי מעכשיו

 .שני
 לרב כרחיך על - בינייהו מאי
 עד לינשא אסורה נמי הונא
 התנאי יתקיים לא שמא שתתן
 .ממזרים ובניה בטל וגט

 לקרבה ומיהר - אתי דלקרובה
 בפרוטה קידושין וגמר אליו
 .לה שנתן

 - יהודה לרב ליה מודה אימא
 שתתן עד גיטא למיהוי גמר דלא
 שאין בינתיים יתפייסו אולי
 .אשתו את לרחק ממהר אדם
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  .ֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה ְלַרב ְיהּוָדה ,ִּדְלַרֲחָקּה ָקָאֵתי ,ֲאָבל ֵגירּוִשין
  – ְוִאי ִאיְתַמר ְבַהְך

  ,ְתְבָעּהִמשּום ְּדִאיהּו ָלא ְכִסיף ֵליּה ְלִמ  ,ְבַהְך ָקָאַמר ַרב הּוָנא
  .ֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה ְלַרב ְיהּוָדה ,ְּדִאיִהי ְכִסיָפא ָלּה ְלִמיְתְבֵעיּה ,ֲאָבל ָהָכא
  .ְצִריָכא

 
  :ֵמיִתיֵבי

ִני ִלי ָמאַתִים זו ז"' ת ְ ת ִ ְך ַעל ְמָנת ש ֶ ֵ יט    –' ֲהֵרי ֶזה ג ִ
ָאַבד ט אֹו ש ֶ ְתָקַרע ַהג ֵ נ ִ ֶ י ש  ִ תֲהֵרי זו  ְמג ,ַאף ַעל פ    .ֹוֶרש ֶ

ן ֵ ת  ת ִ א ַעד ש ֶ ש ֵ נ ָ   !"ְלַאֵחר לֹא ת ִ
 

  :ַתְנָיא ,ְועֹוד
ִני ִלי ָמאַתִים זו ז' :ָאַמר ָלה  " ת ְ ת ִ ְך ַעל ְמָנת ש ֶ ֵ יט    ;ו ֵמת 'ֲהֵרי ֶזה ג ִ

  .ְזקו ָקה ְלָיָבם – לֹא ָנְתָנה ,ֵאין ְזקו ָקה ְלָיָבם – ָנְתָנה
ל ְמִליאֵּ ן ג ַׁ ֶ ְמעֹון ב  ן ש ִ ב ָ   :אֹוֵמר רַׁ

רֹוִבים   ".נֹוֶתֶנת ְלָאִחיו אֹו ְלָאִביו אֹו ְלֶאָחד ִמן ַהק ְ
ָלא ְּדָמר ָסַבר ,ַעד ָכאן ָלא ְפִליֵגי   ,ִלי ְוֹלא ְליֹוְרַשיי :אֶּ

  .ְליֹוְרַשיי ֲאִפילּו :ּוָמר ָסַבר
  !ְּדכּוֵלי ָעְלָמא ִמיָהא ְתָנָאה ָהֵוי

  !ְתיּוְבָתא ְּדַרב ְיהּוָדה
 

  :ָאַמר ָלְך ַרב ְיהּוָדה
  .ַרִבי ִהיא ?ָהא ַמִני
  :ַרִביָאַמר  ַרב הּוָנאְּדָאַמר 

  ,ָכל ָהאֹוֵמר ַעל ְמָנת ְכאֹוֵמר ֵמַעְכָשיו ָּדֵמי
יהָ    ,ּוְפִליֵגי ַרָבָנן ָעלֶּ

  .ַוֲאָנא ְּדָאְמֵרי ְכַרָבָנן
 

 דמגורשת - הונא רב קאמר בהך
 לעכב הבעל חשש לא מיד

 המעות שיקבל עד גירושיה
 .לה למתבע כסיף דלא משום
 - יהודה לרב ליה מודה אימא
 עד בקידושיה נתרצית לא שהרי
 .שיתן

 .שנתנה קודם - שנתקרע
 .שמת קודם - נתנה
 ואפילו - הוי תנאה ע"לכ אבל
 מנת על פירש םשא מודה ק"ת

 שאפילו ליורשיי או לי שתתן
 מן ופטורה ליורשיו נותנה מת

 למפרע גט ליה דהוה החליצה
 .משקבלתו

 וכך כך מ"ע - מעכשיו כאומר
 .דמי
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 ס, ב .241
 

  :גּוָפא
  :ַרִביָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר 

  .ָכל ָהאֹוֵמר ַעל ְמָנת ְכאֹוֵמר ֵמַעְכָשיו ָּדֵמי
 

  :ַרִבי ֵזיָראָאַמר 
ל   :ֲהָוה ָאְמִריַנן ,ִכי ֲהֵויַנן ְבָבבֶּ

  :ָהא ַּדֲאַמר ַרב הּוָנא ָאַמר ַרִבי
  – ָכל ָהאֹוֵמר ַעל ְמָנת ְכאֹוֵמר ֵמַעְכָשיו ָּדֵמי

  .ְפִליֵגי ַרָבָנן ֲעֵליּה
  ,י ְלָהָתםִכי ָסְלִק 

  :ַרִבי יוָֹחָנןְּדָיֵתיב ְוָקָאַמר ָלּה ִמְשֵמיּה ְּד  ַרִבי ַאִסיַאְשְכֵחיּה לְ 
  ,ַהֹכל מֹוִדים ְבאֹוֵמר ַעל ְמָנת ְכאֹוֵמר ֵמַעְכָשיו ָּדֵמי

ָלא  ְחְלקּו אֶּ   '.ֵמַהיֹום ּוְלַאַחר ִמיָתה'ֹלא נֶּ
  :ְוָהַתְנָיא

ט –' יָתהֵמַהי ֹום ו ְלַאַחר מִ "' ט ְוֵאינֹו ג ֵ ְבֵרי  ,ג ֵ   .ֲחָכִמיםד ִ
י ב ִ ט :אֹוֵמר רַׁ ֶזה ג ֵ  ".כ ָ
  
  ,ַרב ְיהּוָדהּולְ 

  – ַנִמי ְפִליֵגי 'ַעל ְמָנת'ַּדֲאַמר בְ 
  !'ְבַעל ְמָנת'ִניְפְלֵגי  ,'ֵמַהיֹום ּוְלַאַחר ִמיָתה'ַאְּדִמיַפְלֵגי בְ 

 
  ,ְלהֹוִדיֲעָך ֹכַח ְּדַרִבי

ה ֵגט 'ַהיֹום ּוְלַאַחר ִמיָתהמֵ 'ְּד    .ַנִמי ֲהֵרי זֶּ
 

  ?ְלהֹוִדיֲעָך ֹכַח ְּדַרָבָנן 'ְבַעל ְמָנת'ְוִניְפְלֵגי 
 

יֵתיָרא ָעִדיף  .ֹכַח ְּדהֶּ
 
 

 כשעליתי - להתם סלקי כי
 .ישראל לארץ

 מספקא לא כלומר - נחלקו לא
 חזרה אי תנאה אי לרבנן להו
 .מיתה ולאחר במהיום אלא

 .ותאבניח - והתניא
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 ס, ב .241
 
אן" ן ָלְך ִמכ ָ ֵ ֶאת   .ְוכּו' "ַעל ְמָנת ש ֶ
 

  !ְפִשיָטא
 

  :ַמהּו ְּדֵתיָמא
  .ֵזיּה ָקָאַמרּוְלֵזרּו ,ָלאו ְתָנָאה הּוא
 .ָקא ַמְשַמע ָלן

 
 

 בתוך לה נתן לא דאם - פשיטא
 .מקודשת אינה' ל

 קפדה ולא - הוא תנאה לאו
 לזרוזיה אלא יום אשלשים
 .קאמרה בעלמא
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 ס, ב .242
 
י ֵש  ִלי ָמאַתִים זו ז" ֶ  .ְוכּו' "ַעל ְמָנת ש 
 

ָמא ֵיש לוֹ    ?ְוֵניחּוש שֶּ
 

  :ַתְנָיא ,ְועֹוד
א ֵיש  לוֹ " ָ מ  יָנן ש ֶ  !"ַחְייש ִ
 

 ָלא ַקְשָיא: 
  ,ָהא ְבִקיּדּוֵשי ַוַּדאי
 .ָהא ְבִקיּדּוֵשי ָסֵפק

 
 

 שיש עדים שיש משמע - לו ויש
 מקודשת אינה הכי לאו הא לו

 ניחוש ואמאי לאחר ומותרת
 .לו יש שמא

 אנו אם - הוו ודאי קידושי
 מינה ונפקא לו שיש יודעים
 אינה וקידשה אחר בא שאם

 חיישינן ידעינן לא וכי מקודשת
 לאחר מותרת ואינה לו יש שמא
 דשמא השני מן גט צריכה ומיהו
 .קידושין הראשונים היו לא
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 ס, ב .243
 
ַאְרֵאְך ָמאַתִים זו ז"  .ְוכּו' "ַעל ְמָנת ש ֶ
 

  :ָתָנא
וֹ " ל  ֶ א ִלְראֹות ִמש   ָנה ֶאל ָ ו ְ ַ  ".לֹא ִנְתכ 
 
 
 
ת" ש ֶ ְלָחן ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ ֻׁ  ".ְוִאם ֶהְרָאה ָלה  ַעל ַהש  
 

  !ְפִשיָטא
 

  ,ָלא ְצִריָכא
 ְּדַאף ַעל ַגב ְּדָנַקט ָּדֵמי ְבִעיְסָקא:

 
 
 

 לראות אלא זו נתכוונה לא
 על הראה אם לפיכך - משלו
 שולחני והוא שלפניו השלחן
 אינה שלו אינם והמעות
 .מקודשת

 
 
 

 היו שכר למחצית - בעיסקא
 להחליף שולחנו על לפניו

 .ולהשתכר
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 ס, ב  .244
 

 ָנהִמש ְְּׁ

ו ר ָעָפר' ית כ  י ֵש  ִלי ב ֵ ֶ ת –' ַעל ְמָנת ש  ש ֶ   .ְויֵש  לוֹ  ,ֲהֵרי זו  ְמקו ד ֶ
לֹוִני' ְ ָמקֹום פ  י ֵש  ִלי ב ְ ֶ ת –' ַעל ְמָנת ש  ש ֶ אֹותֹו ָמקֹום ְמקו ד ֶ   ,ִאם יֵש  לֹו ב ְ

ת ש ֶ   .ְוִאם ָלאו ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
ו ר ָעָפר' ית כ  ַאְרֵאְך ב ֵ ת –' ַעל ְמָנת ש ֶ ש ֶ ה ,ֲהֵרי זו  ְמקו ד ֶ   .ְוַיְרֶאנ ָ

ת: ש ֶ ִבְקָעה ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ  ְוִאם ֶהְרָאה  ב ְ
 

ָמָרא  ג ְׁ
ָמא ֵיש לוֹ    ?ְוֵניחּוש שֶּ

 
  :ַתְנָיא ,ְועֹוד

א ֵיש  לוֹ " ָ מ  יָנן ש ֶ  !"ַחְייש ִ
 

 ָלא ַקְשָיא: 
  ,ָהא ְבִקיּדּוֵשי ַוַּדאי
  .ָהא ְבִקיּדּוֵשי ָסֵפק

 
  ?ְוָלָמה ִלי ְלִמיְתָנא ַגֵבי זּוֵזי ,ָמה ִלי ְלִמיְתָנא ַגֵבי ַאְרָעאלָ 
 

  :ְצִריָכא
  ,ִמשּום ַּדֲעִביֵדי ֱאיָנֵשי ְּדַמְצְנֵעי – ְּדִאי ַאְשְמִעיָנן ַגֵבי זּוֵזי

  .ֵאיָמא ִאי ְּדִאית ֵליּה ַאְרָעא ָקָלא ִאית ֵליּה ,ֲאָבל ַאְרָעא
 .ןָקא ַמְשַמע לָ 

 
 

 '.מתני
' ל לזרוע הראוי מקום - כור בית
 מאה סאתים לכל וחשבינן סאין
 המשכן כחצר חמשים על

 סאה לבית חמשים על חמשים
' נ על אורך ק"ות אלף כור ובית
 תמצאנו מרבעו אתה ואם רוחב

' וה ושלשה ושבעים מאתים
 ושבעים מאתים על טפחים
 דבר ועוד יםטפח' וה ושלשה
 .מועט

 ליך הרי - בבקעה הראה ואם
 בתי כמה ובה גדולה בקעה
 .שלו מהן אחד ואין כורין

 
 

 '.גמ
 דמצנעי אינשי דעבידי הוא זוזי
 לו יש אי דחזינא הוא והתם -

 הוו חזינא לא ודאי קידושי הוו
 .ספק קידושי

 דיש ידעינן לא אי - ארעא אבל
 ליכא ספק קידושי אפילו לו

 קלא ארעא ליה דאית דמאן
 גבי מדתננהו ל"קמ ליה אית
 זוזי כי דארעא למימרא הדדי
 ספק לו אין ודאי לו יש התם מה
 לו אין ודאי לו יש קרקע אף
 .ספק
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 ס, ב .245
 
לֹוִני"' ְ ָמקֹום פ  י ֵש  ִלי ב ְ ֶ  .ְוכּו' "ִאם יֵש  לוֹ  –' ַעל ְמָנת ש 
 

  !ְפִשיָטא
 

  :ַמהּו ְּדֵתיָמא
  ?ַמאי ָנְפָקא ָלְך ִמיַנּה :ֵאַמר ָלּה

  .ֲאָנא ָטַרְחָנא ּוַמְייִתיָנא
 .ָקַמְשַמע ָלן

 
 
 

 רחוק אם - מינה ליך' נפק מאי
 ומייתינא טרחנא אנא הוא

 .לביתי התבואה
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 ס, ב .246
 
ו ר ָעפָ " ית כ  ַאְרֵאְך ב ֵ  ".רַעל ְמָנת ש ֶ
 

  :ָתאָנא
וֹ " ל  ֶ א ִלְראֹות ִמש   וָנה זו  ֶאל ָ ו ְ ַ  ".לֹא ִנְתכ 
 
 
 
 

 ס, ב .247
ת" ש ֶ ִבְקָעה ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ  ".ְוִאם ֶהְרָאה  ב ְ
 

  !ְפִשיָטא
 

  ,ָלא ְצִריָכא
  .ְּדָנֵקיט ְבִדיְסתּוָרא

 
 
 

 .אריסות - בדיסתורא
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 סא, א –ס, ב  .248
 

ְקֵּדש ְתַנן   :ַגֵבי הֶּ
יש  "  סא, אדף  ְקד ִ ַ ַעת ַהי ֹוֵבלַהמ  ש ְ ֵדהו  ב ִ   ,ש ָ

ֶסף ֶ ֶקל כ  ים ש ֶ עֹוִרים ֲחִמש  ִ ֶזַרע חֹוֶמר ש ְ   .נֹוֵתן ב ְ
ָרה ְטָפִחים ים ֲעש ָ   ,ָהיו  ְנָקִעים ֲעמו ק ִ
ָרה ְטָפִחים בֹוִהים ֲעש ָ ה   – אֹו ְסָלִעים ג ְ ָ ִדין ִעמ    .ֵאין ִנְמד ָ

אן חֹות ִמכ ָ ָ ה   – פ  ָ ִדין ִעמ    ".ִנְמד ָ
 

  :יָנן ָבּהַוֲהוִ 
 !ִנַקְּדשּו ְבַאֵפי ַנְפַשְייהּו ,ְנִהי ְּדַבֲהֵדי ַאְרָעא ָלא ָקְדשּו

  
  :ְוִכי ֵתיָמא

  – ַכָמה ְּדָלא ָהֵוי ֵבית כּור ָלא ָחִשיב
  :ּוְרִמיְנהּו

ֵדה"" ְלמו ד לֹוַמר "ש ְ ַ   ?ַמה ת 

ַמר א  נ ֶ ֶ ִּ " :ְלִפי ש  ׁש  ֲחמִּ ַּ ים ב  עֹורִּ ר ש ְ ע חֹומֶּ רַּ   ,)ויקרא כז( "יםזֶּ

ִעְנָין ַהז ֶה יש  ב ָ ִהְקד ִ א ש ֶ   .ֵאין ִלי ֶאל ָ
ְרַקב וַ  ַ ְרַקב ַוֲחִצי ת  ַ ֹות ֶלֶתְך ַוֲחִצי ֶלֶתְך ְסָאה ת  ִין ְלַרב  ו  ִמנ ַ ִין ֲאִפיל    ?רֹוַבע ִמנ ַ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ה" :ת  דֶּ ל ָמקֹום "ש ָּׁ  !"ִמכ ָ
 

  :ָמר עּוְקָבא ַבר ָחָמאָאַמר 
  ,ְנָקִעים ְמֵלִאים ַמִים ָעְסִקיַנןָהָכא בִ 

  .ִמשּום ְּדָלאו ְבֵני ְזִריָעה ִניְנהּו
 

  ,ֵּדיָקא ַנִמי
  .ּדּוְמָיא ִּדְסָלִעים ְגבֹוִהים :ְּדָקָתֵני

  .ְשַמע ִמיַנּה
 

  ,ִאי ָהִכי
  ?ֲאִפילּו ָפחֹות ִמיַכן ַנִמי

 
  ?!ַהְנהּו ָנאְגֵני ְּדַאְרָעא ִמיְקרּו

  .ְדָרא ְּדַאְרָעא ִמְקרּוִש 
 

ר ְתַנן כֶּ   :ַגֵבי מֶּ
ו ר ָעָפר ֲאִני מֹוֵכר ְלךָ ' :ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ " ית כ    ',ב ֵ

ָרה ְטָפִחים ים ֲעש ָ ם ְנָקִעים ֲעמו ק ִ   ,ְוָהיו  ש ָ
ָרה ְטָפִחים בֹוִהים ֲעש ָ   – אֹו ְסָלִעים ג ְ

ה   ָ ִדים ִעמ    .ֵאין ִנְמד ָ
אן חֹות ִמכ ָ ָ ה   – פ  ָ ִדים ִעמ    ."ִנְמד ָ

 
  :ָמר עּוְקָבא ַבר ָחָמאְוָאַמר 

ֵאין ְמֵלִאים ַמִים   .ַאף ַעל ִפי שֶּ
 

  ?ַמאי ַטְעָמא
 

  :ַרב ַפָפאָאַמר 
ה ַאַחת ת ָמעֹוָתיו ְבָׂשדֶּ ִיֵתן אֶּ ה שֶּ ֵאין ָאָדם רֹוצֶּ   ,ְלִפי שֶּ

ה לֹו ִכְשַנִים ְוִכְשֹלָשה ְמקֹומֹות   .ְוַיְראֶּ
 

  ?ָהָכא ַמאי

 שהיובל בזמן - היובל בשעת
 פדיונו וזהאח שדה שכל נוהג
 יפה אחת הכתוב מגזירת שוה
 שאין בזמן אבל רעה ואחת
 .בשויין' נפדי נוהג היובל

 .גומות כמין - נקעים
 - קדשי לא ארעא דבהדי נהי

 שוה בקרקע נמדדים להיות
 נמדד שלהן קטפרס להיות
 .בחשבון לעלות
 להיות - נפשייהו באפי נקדשו
 ולא בהן שיש מה לפי נמדדין
 .בחשבון שלהן מדרון יעלה
 והוה - לומר תלמוד מה שדה
 מאחוזתו ואם למכתב ליה

 ואם וכתב' וגו איש יקדיש
 .אחוזתו משדה
 חומר זרע כדי - הזה בענין

 .שעורים
 .כור חצי - לתך

 .סאה חצי - תרקב
 וכתב - נינהו זריעה בני דלאו

 בני דלאו ומידי זרע הכתוב
 בדמים נפדין אינן נינהו זריעה
 .בשוויה אלא הללו

 סלע שסתם - דסלעים דומיא
 .הוא דקשה לזריעה ראוי אין

 הנקעים - מקרו דארעא נאגני
 שהמים הקרקע אגנות קרויין
 וישם כמו לתוכן מתמצין
 (.כד שמות) באגנות
 הסלעים מקום - דארעא שידרא

 לעצמן סלעים שם להם אין
 הם הקרקע שם על אלא

 .הקרקע שידראות נקראים
 אשה קידושי גבי - מאי הכא
' י של ונקעים סלעים בו היו אם

 .מים מלאים ואינן טפחים
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ְקֵּדש ְמַדִמיָנן ָלּה   ,ְלהֶּ
ר ְמַדִמיָנן ָלּה כֶּ   ?אֹו ְלמֶּ

 
ְקֵּדש ְמַדִמיָנן ָלּה   ,ִמְסַתְבָרא ְלהֶּ

 ֲאָנא ָטַרְחָנא ְוָזַרְעָנא ּוַמְייִתיָנא: :ַּדֲאַמר ָלּה
 
 

 ונמדדין - לה מדמינן להקדש
 .עמה

 ואין - לה מדמינן למכר או
 .נמדדין
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 סא, א .249
 

ָנה  ִמש ְׁ

ִאיר י מֵּ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
ְתנַ  ֵאינֹו כ ִ ַנאי ש ֶ ל ת ְ ַנאיכ ָ ֵני ָגד ו ְבֵני ְראו ֵבן ֵאינֹו ת ְ   ,אי ב ְ

ַמר א  נ ֶ ֶ ֵבן" :ש  ְבֵני ְראו  ד ו  ֵני גָּׁ ְברו  ב ְ עַּ ם יַּ ם אִּ ר ֲאֵליהֶּ י ֹאמֶּ   ,)במדבר לב(" וַּ

ים" :ו ְכִתיב ְברו  ֲחלו צִּ עַּ ם לֹא יַּ   ".ְואִּ
ל ְמִליאֵּ ן ג ַׁ ֶ י ֲחִניָנא ב  ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
ָבר ְלאֹוְמרוֹ    ,ָצִריְך ַהד ָ

ןש ֶ  ֵ ַמע ש ֶ  ,ִאְלָמֵלא כ  ַמש ְ ו  ֵיש  ב ְ ַנַען לֹא ִיְנֲחלו : ֲאִפיל  ֶאֶרץ כ ְ  ב ְ
 

ָמָרא  ג ְׁ
ן ַגְמִליֵאל ְלַרִבי ֵמִאיר   !ַשִפיר ָקָאַמר ֵליּה ַרִבי ֲחִניָנא בֶּ

 
  :ָאַמר ָלְך ַרִבי ֵמִאיר

  ,ִאי ָסְלָקא ַּדְעָתְך ָלאו ִלְתַנאי ָכפּול הּוא ַּדֲאָתא
ם"תֹוב ִלכְ    ".ְוִאם ֹלא ַיַעְברּו ְוֹנאֲחזּו ְבתֹוְככֶּ

ן" עַּ נָּׁ ץ כ ְ רֶּ אֶּ   –" ב ְ
  ?ָלָמה ִלי  סא, בדף 

  .ְשַמע ִמיַנּה ִלְתַנאי ָכפּול הּוא ַּדֲאָתא
 

ן ַגְמִליֵאל    :(ָאַמר)ְוַרִבי ֲחִניָנא בֶּ

ן"ִאי ָלא ָכַתב ַרְחָמָנא  עַּ נָּׁ ץ כ ְ רֶּ אֶּ  , "ב ְ

םְוֹנאֲחזו  ְבתֹוכֲ " :ֲהָוה ֲאִמיָנא ץ ִגְלָעד)במדבר לב(  "כֶּ רֶּ   ,ְבאֶּ
ץ ְכָנַען ְכָלל ֹלא רֶּ   .ֲאָבל אֶּ

 
  ?ְוַרִבי ֵמִאיר

ם"   .ָכל ֵהיָכא ְּדִאית ְלכּו ַמְשַמע – "ְבתֹוְככֶּ
 

  :ַתְנָיא
לָאַמר " ְמִליאֵּ ן ג ַׁ ֶ י ֲחִניָנא ב  ב ִ   :רַׁ

ֹוֶמה ָבר ד  ל ְלָמה ַהד ָ   ?ָמש ָ
ק ְנָכָסיו ְלָבָניוְלָאָדם ש ֶ    :ָאַמר ,ָהָיה ְמַחל ֵ

לֹוִנית' ְ ֶדה פ  ֵני ִייַרש  ש ָ לֹוִני ב ְ ְ לֹוִנית' ',פ  ְ ֶדה פ  ִני ִייַרש  ש ָ   ',ו ְפלֹוִני ב ְ
לֹוִנית' ְ ֶדה פ  ן ָמאַתִים זו ז ְוִייַרש  ש ָ ֵ ִני ִית    ,ו ְפלֹוִני ב ְ

ן יִ  ֵ ָאר ְנכָ יַרש  ִעם ֶאחָ ְוִאם לֹא ִית  ש ְ   '.ִסיםיו ב ִ
ַרם לֹו ִליַרש  ִעם ֶאחָ  ָאר ְנָכִסיםִמי ג ָ ש ְ   ?יו ב ִ

ַרם לוֹ  ֵפילֹו ג ָ   ".כ ְ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 '.מתני
 .כפול שאין - תנאי כל

 פ"ואע - תנאי אינו ראובן ובני גד בני כתנאי
 כגון הדברים נתקיימו התנאי נתקיים שלא
 זוז מאתים לי שתתני מנת על גיטך זה הרי
 גט יהא לא לי תתני לא ואם לכפול פירש ולא
 לא' ואפי כלל זוז מאתים של תנאי כאן אין
 משה שהוצרך שמצינו כמו גט הוי נתנה
 חלוצים יעברו לא ואם לכפול ה"ע רבינו
 לא דאי מינה שמע בתוככם ונאחזו אתכם
 גלעד ארץ ונוחלין קיימת מתנתו היתה כפל

 אם שאמר פ"אע הירדן את יעברו לא אפילו
 שומע אתה הן מכלל לן לית ונתתם יעברו
 למעשה קודם תנאי דבעינן נמי ה"וה לאו

 דאם משמע יעברו אם להם תנו אמר מדלא
 מעשה ומבטל תנאה אתי לא הכי אמר

 הן דבעינן נמי ושמעינן דקדמיה דמתנה
 יעברו לא אם תחלה אמר דלא ללאו קודם

 .ונתתם יעברו ואם תתנו אל
 למימר פליג לחודיה כפול אתנאי - אמר ח"ר

 וזה לאו נשמע הן דמכלל לכפול צריך דאין
 מפני לאומרו הדבר היה צורך משום שכפלו
 במשמע יש שכפלו כן שאלמלא אחר דבר
 הירדן שמעבר כנען בארץ אף יעברו לא שאם

 שלהן רב מקנה מפני בה קצין שהיו והלאה
 אם לה שמעינן הוה דהכי יטלו לא בה אף

 כל בשביל ארץ הגלעד את להם תתםונ יעברו
 ולא נקנסים יהיו יעברו לא אם הא חלקם
 פירש לכך כלל כאן ולא כאן לא חלק יטלו
 דאי) בכך חלקם יפסידו לא יעברו לא שאם
 מפרש אינו אם לאו מכלל שומע אתה
 .הגורל פי על וכאן כאן ויטלו( לכתוב

 '.גמ
' ר יליף היכי היא קושיא - ליה קאמר שפיר
 קאמר שפיר הא כפילה דבעינן ינהמ מאיר
 שלא אתא למכפל לאו דכפילה חנינא' ליה ר
 שמעינן מכללא דהא כולה גלעד ארץ יטלו
 אין אפילו כנען בארץ ונאחזו למימר אלא לה

 .למלחמה עוברין
 לפרושי קרא - ד"ס אי מאיר' ר לך אמר
 חלקם יפסידו לא יעברו לא דאפילו אתא
 אתא ולכפ לתנאי ולאו ישראל ארץ בכל

 תהא לא יעברו לא שאם התנאי את להחזיק
 הן דמכלל ואשמעינן מתנה גלעד ארץ מתנת
 .מפרשו אינו אם לאו שומע אתה אי

 ועל - בתוככם ונאחזו יעברו לא ואם לכתוב
 לא יעברו לא שאם מפרשו הייתי כרחך
 .ללמדינו בא יפסידו

 מיעוטא דמשמע כנען בארץ - לי למה
 חלקם כנגד לעדג בארץ יטלו שלא למעוטי
 מונאחזו נמי משמע הרי) כנען שבארץ
 חלקם כנגד גלעד בארץ יטלו שלא בתוככם
 הוא יתירא קרא אלא ישראל שבארץ
 לכפול הוצרך מ"ש( כפול תנאי ביה למדרש
 כלום בדברי יהא לא יעברו לא אם ולומר
 הן דמכלל קיימת מתנתו היתה כפלו לא ואי
 .לאו נשמע לא

 לכפול בא לא לעולם לך אמר - חנינא ורבי
 יפסידו לא יעברו לא' שאפי לפרש אלא

 ונאחזו כתב ואם ישראל ארץ מכל נחלתם
 יטלו יעברו לא ואם א"ה לא ותו בתוככם

 כבר בה שנאחזתם הגלעד בארץ המגיעם כפי
 כנען בארץ אבל אתכם לכבשה סייעו והם
 גלעד בארץ ולא יטלו בתוכה לא לא כלל

 כנען בארץ שאף כנען בארץ כתב להכי כנגדה
 למעוטי אבל לכובשה סייעו שלא פ"אע יטלו
 איצטריך לא כנגדה הגלעד ארץ יטלו שלא

 .לאו שמעינן הוה הן דמכלל
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  !ְוָהא ָלא ַּדְמָיא ָמָשל ְלַמְתִניִתין
ַנַען לֹא ִיְנֲחלו  " :ָהָתם ָקָתֵני ֶאֶרץ כ ְ ו  ב ְ ֲאִפיל  ַמע ש ֶ ַמש ְ   ",יֵש  ב ְ

ץ גִ  :ַאְלָמא רֶּ   .ְלָעד ַנִמי ֵמַהֵניְכֵפיָלה ְלאֶּ
ָאר ְנָכִסים" :ְוָהָכא ָקָתֵני ש ְ ַרם לֹו ִליַרש  ִעם ָאִחיו ב ִ ַרם לוֹ  ?ִמי ג ָ ֵפילֹו ג ָ   ",כ ְ

  !ְכֵפיָלה ִלְשָאר ְנָכִסים הּוא ְּדָקְמַהֵני :ַאְלָמא
 

 ָלא ַקְשָיא: 

 ,"ְוֹנאֲחזו  "ָהא ִמַקֵמי ְּדֵניָמא ֵליּה ַרִבי ֵמִאיר 

 ."ְוֹנאֲחזו  "ְלָבַתר ְּדֵניָמא ֵליּה ַרִבי ֵמִאיר ָהא 
 

  ,ִבְשָלָמא ְלַרִבי ֵמִאיר

ֵאת" :ַהְיינּו ִּדְכִתיב יב ש ְ יטִּ ֵ ם ת    ,אִּ

את רֹוֵבץ ט ָּׁ ח חַּ תַּ ֶּ פ  יב לַּ ם לֹא ֵתיטִּ  .)בראשית ד(  "ְואִּ

ָלא ְלַרִבי ֲחִניָנא ָלָמה ִלי   ?אֶּ
 

  :ָסְלָקא ַּדְעָתְך ֲאִמיָנא

ם " יבאִּ יטִּ ֵ   ,ַאְגָרא – "ת 

יב" יטִּ ֵ ם לֹא ת    .ָלא ַאְגָרא ְוָלא ִּדיָנא – "אִּ
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 
  ,ִבְשָלָמא ְלַרִבי ֵמִאיר

י" :ַהְיינּו ִּדְכִתיב תִּ לָּׁ ה ֵמאָּׁ קֶּ נ ָּׁ ז ת ִּ   .)בראשית כד( "אָּׁ

ן ַגְמִליֵאל ָלָמה ִלי ָלא ְלַרִבי ֲחִניָנא בֶּ   ?אֶּ
 

 :ִאיְצְטִריְך
  :א ַּדְעָתְך ֲאִמיָנאָסְלָק 

  ,ֵהיָכא ְּדִניָחא ָלּה ְלִדיָדּה ְוָלא ִניָחא ֵליּה ְלִדיְדהּו
  .ַמְייֵתי ְבַעל ָכְרַחְייהּו

  .ָקא ַמְשַמע ָלן
 

ה" ָּׁ ׁש  אִּ ה הָּׁ ם לֹא ֹתאבֶּ   ?ָלָמה ִלי "אִּ
 

  :ִאיְצְטִריְך
  :ָסְלָקא ַּדְעָתְך ֲאִמיָנא

  ,הּו ְוָלא ִניָחא ָלּה ְלִדיָדּהֵהיָכא ְּדִניָחא ְלהּו ְלִדיְד 
  .ַנְייֵתי ְבַעל ָכְרָחּה
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 
  ,ִבְשָלָמא ְלַרִבי ֵמִאיר

י ֵתֵלכו  " :ַהְיינּו ִּדְכִתיב ֹותַּ ק  ח  ם ב ְ  )ויקרא כו(  "אִּ

סו  " ְמאָּׁ י ת ִּ ֹותַּ ק  ח  ם ב ְ   .)ויקרא כו( "ְואִּ

ן ַגְמִליאֵ  ָלא ְלַרִבי ֲחִניָנא בֶּ   ?ל ָלָמה ִליאֶּ
 

  :ִאיְצְטִריְך
  :ָסְלָקא ַּדְעָתְך  ֲאִמיָנא

ֵלכו  " ֵ י ת  ֹותַּ ק  ח  ם ב ְ   ,ְבָרָכה – "אִּ

סו  " ְמאָּׁ י ת ִּ ֹותַּ ק  ח  ם ב ְ   .ֹלא ְבָרָכה ְוֹלא ְקָלָלה – "אִּ
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 

 לא שאם קתני' מתני - התם
 כאן לא כלום נוטלין היו לא כפל
 בארץ שאף דקאמר כאן ולא
 לא להם חביבה שאיננה כנען
 דכל משמע שאף מדקתני יטלו
 .בה שבחרו גלעד ץבאר שכן

 גלעד לארץ כפילא אלמא ג"ה
 לו גרם מי קתני והכא אהני נמי

 אארץ אלא אהני לא אלמא - 'כו
 הוו נמי כפילה דבלאו כנען
 .גלעד בארץ שמגיעם מה שקלי

 שאף דקתני' מתני - קשיא לא
 .גלעד בארץ שכן דכל דמשמע

 אם - מאיר' ר ליה דנימא מקמי
 'ר סבר והוה ונאחזו נכתוב כן

 רבי דריש מילתא דכולא חנינא
 אמר הלכך כפול לתנאי מאיר
 יש דבריו שכפל כן שאלמלא ליה

 יטלו לא כנען בארץ שאף משמע
 להם החביב במקום ש"וכ

 לאו שומעין היינו הן דמכלל
 להם תתנו לא יעברו לא ואם
 דבארץ וממילא גלעד ארץ את
 אזלי לא דהא שקלי לא כנען

 דלא דקתני וברייתא למכבשה
 כנען לארץ אלא כפילה הניא

 ליה דאמר בתר חנינא רבי אמר
 ונאחזו קרא נכתוב מאיר' ר
' ר ליה אמר כנען בארץ ל"למ

 כנען בארץ חלק ליטול חנינא
 הוה כתביה לא דאי אהני

 בארץ בתוככם ונאחזו אמינא
 .גלעד
 .שכר משאת - שאת
 פורענות - לפתח תיטיב לא ואם

 בעינן כפילה אלמא לבא מוכנת
 אם אמר מכי כפליה לא ואם

' דאפי' שמעי הוה שאת תיטיב
 דתנאי שאת נמי תיטיב לא אם
 .מתנה מבטל אינו כפלו שלא
 נשמעת - תיטיב אם לי למה

 .מכללא
 לא מכללא כלומר - 'כו ד"ס

 מתנה ביטול אלא לן נפקא הוה
 שכר תשא לא תיטיב לא אם הא

 להכי תשקול לא נמי ופורענותא
 דינא כפילה איצטריך

 .רענותאדפו
 דאמר - מאיר' לר בשלמא
 דכתיב היינו' שמעי לא מכללא

 שהשביעו לפי מאלתי תנקה אז
 תחול תלך אבי בית אל לא אם
 שמעינן לא ומכללא שבועה עליך
 .תחול לא תלך דאם
 תנקה תלך אם לפרושי - לי למה
 הוה לא כפליה לא דאי אלא
 ילך' דאפי לשבועה תנאה מבטל
 אשה לו יקח אם עליו תחול
 .כנען מבנות
 .לאשה - לה דניחא היכא

 .לקרובים - להו ניחא ולא
 למיתלי האי נכתב להכי - נייתי
 לך יתנו לא ואם בקרובים נמי

 .נקי והיית קרובים
 תמאסו בחקותי ואם - לי למה
 .קללה ברכה מכלל נשמע
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  ,ִבְשָלָמא ְלַרִבי ֵמִאיר

מַּ " :ַהְיינּו ִּדְכִתיב ׁשְ ֹאבו  ו  ם ת  םאִּ ֶּ  ְוגֹו'  "ְעת 

ם" יתֶּ ֲאנו  ו ְמרִּ מָּׁ ם ת ְ   .)ישעיהו א(ְוגֹו'  "ְואִּ
ן ַגְמִליֵאל ָלָמה ִלי ָלא ְלַרִבי ֲחִניָנא בֶּ   ?אֶּ

 
  :ִאְצְטִריְך

  :ָסְלָקא ַּדְעָתְך ֲאִמיָנא

ֹאבו  " ם ת    ,טֹוָבה –" אִּ

ֲאנו  " מָּׁ ם ת ְ   .ֹלא טֹוָבה ְוֹלא ָרָעה –" ְואִּ
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 

ב ת ְ "^ַמאי  סב, אדף  רֶּ   ?לו  כ ְ א  חֶּ
 

  :ָרָבאֲאַמר 
  .ּוְבָצֵלי ,ַנֲהָמא ְּדַׂשֲעֵרי ֲאקּוָשא ,ִמיְלָחא ְגַלְלִניָתא

  :ַּדֲאַמר ָמר
ַלח ּוְבָצִלים   .ָקִשים ַלגּוף ַכֲחָרבֹות ,ַפת פּוְרֵני ֲחֵריָבה ְבמֶּ

 
ן ַגְמִליאֵ    ,לִבְשָלָמא ְלַרִבי ֲחִניָנא בֶּ

ךְ " :ַהְיינּו ִּדְכִתיב יׁש אֹותָּׁ ב אִּ כַּ ם לֹא ׁשָּׁ   ,אִּ

י קִּ נ ָּׁ ְך הִּ יׁשֵ ת אִּ חַּ ַּ ה ת  ית טו ְמאָּׁ טִּ ם לֹא ש ָּׁ   .)במדבר ה( "ְואִּ

ָלא ְלַרִבי ֵמִאיר   !ִמיָבֵעי ֵליּה "ִחְנִקי" ,אֶּ
 

 :ַתְנחּום ַרִביֲאַמר 

י" קִּ נ ָּׁ   .ְכִתיב "הִּ
 

י" :ִּדְכִתיב ַהְיינּו ,ִבְשָלָמא ְלַרִבי ֵמִאיר קִּ נ ָּׁ   ,"הִּ
ן ַגְמִליֵאל ָלָמה ִלי ָלא ְלַרִבי ֲחִניָנא בֶּ   ?אֶּ

 
  .ִאְצְטִריְך

  :ָסְלָקא ַּדְעָתְך ֲאִמיָנא

י" קִּ נ ָּׁ יׁש הִּ ב אִּ כַּ ם לֹא ׁשָּׁ  ,"אִּ
ָלא ִאיסּוָרא ְבָעְלָמא ,ֹלא ִהָנִקי ְוֹלא ִחְנִקי – ְוִאם ָשַכב   .אֶּ

 ָקא ַמְשַמע ָלן 
 

  ,ָלָמא ְלַרִבי ֵמִאירִבְש 

י " :ַהְיינּו ִּדְכִתיב יׁשִּ לִּ ְ ׁש  י ֹום הַּ ַּ ֹו ב  א ב  ָּׁ ט  ְתחַּ  הו א יִּ

ר ְטהָּׁ י יִּ יעִּ בִּ ְ ׁש  י ֹום הַּ   ,ו בַּ

א ָּׁ ט  ְתחַּ ם לֹא יִּ    ,)במדבר יט( ְוגֹו' "ְואִּ
ן ַגְמִליֵאל ָלָמה ִלי ָלא ְלַרִבי ֲחִניָנא בֶּ   ?אֶּ

 
  .ִאְצְטִריְך

  :ֲאִמיָנא ָסְלָקא ַּדְעָתְך
  ,ִמְצַות ַהָזָאה ַבְשִליִשי ּוַבְשִביִעי

  .ָעַבד – ְוֵהיָכא ְּדָעַבד ְבַחד ִמיַנְייהּו
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 

י" יעִּ בִּ ְ ׁש  י ֹום הַּ י ו בַּ יׁשִּ לִּ ְ ׁש  י ֹום הַּ ַּ ֵמא ב  ָּׁ ט  ל הַּ הֹור עַּ ָּׁ ט  ה הַּ ז ָּׁ   "ְוהִּ
  ?ָלָמה ִלי

 

 אכילתכם משמע - תאכלו חרב
 .נשבעים תהיו חרב הוא

 .גסה - גללניתא
 תמאסו בחקותי םוא - לי למה
 .קללה ברכה מכלל נשמע

 אכילתכם משמע - תאכלו חרב 
 .נשבעים תהיו חרב הוא

 .גסה - גללניתא
 הנקי שכב לא אם דכתיב היינו

 הנקי לא שכב ואם כפל לא -
 שומע אתה ברכה מכלל אלא
 ליה דסמיך משום דאי קללה
 לא ההוא' וגו שטית כי ואת

 אשבועה קללה ביה מפרש
 דבתריה בועהאש אלא קמייתא

 הכהן והשביע ליה דסמיך קאי
 האלה בשבועת האשה את

 אלה בה שאין שבועה וקמייתא
 הכהן אותה והשביע כתיב דהכי
 מכלל אלא קללה' פי ולא' וגו

 .ברכה
 שכב ואם - מאיר לרבי אלא
 .ליה מיבעי חנקי
 יוד בלא - כתיב הנקי

 לשבועה כמקראו למידרשיה
 תהא שכב לא אם ראשונה
 מידריש נמי מסורתוב נקייה

 למישדייה קמייתא אשבועה
 חנקי ולמימר דבתריה אקרא
 שטית אם כלומר שטית כי ואת

 .תתחנקי
 בעי דלא - חנינא לרבי אלא

 האי כי למיכתב לי למה כפילה
 הכי למידרשיה ואיכא לישנא
 .אחר לשון או תחיה נכתוב והכי

 ואי' ובז' בג הזאה מצות א"סד
 שאדרי - עבד מנייהו בחד עבד

 דתנאה בלישנא לאו דקרא
 בו יתחטא אם כתיב דלא כתיב

 לא אם הא מיניה למשמע
 הוא אלא יטהר לא יתחטא
 לשון למימר ואיכא בו יתחטא
 .הוא בעלמא ציווי
' וגו הטמא על הטהור והזה
 פריך חנינא לרבי לאו - לי למה
 .לה בעי הכל לדברי אלא
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  .ִאְצְטִריְך
  :ֲאִמיָנא ָסְלָקא ַּדְעָתְך

  ,ְשִליִשי ִלְמעּוֵטי ֵשִני
  ,ְשִביִעי ִלְמעּוֵטי ִשִשי

  .ְּדָקא ְמַמֵעט ִביֵמי ָטֳהָרה
  ,ְּדָקא ַמִפיש ִביֵמי ָטֳהָרה ,ֲאָבל ֵהיָכא ְּדָעַבד ַבְשִליִשי ּוַבְשִמיִני

  .ֵאיָמא ַשִפיר ָּדֵמי
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 

" ַּ אֹו ב  ט ְ יְוחִּ יעִּ בִּ ְ ׁש    ?ָלָמה ִלי)במדבר יט(  "י ֹום הַּ
 

  .ִאְצְטִריְך
  :ָסְלָקא ַּדְעָתְך ֲאִמיָנא
  ,ָהֵני ִמיֵלי ְלָקָדִשים

  .ֲאָבל ִלְתרּוָמה ְבַחד ַנִמי ַסְגָיא
 .ָקא ַמְשַמע ָלן

 
 
 

 ריחק שלא - ששי למעוטי
 .מטומאתו הזאה

 בשלישי דעבד היכא אבל - ג"ה
 טהרה בימי מפיש דקא ובשמיני
 גריס ולא דמי שפיר אימא
 שפיר ודאי דהא ובשמיני ברביעי
 הזאה שמשהה מה דכל דמי

 ובלבד כלום בכך אין ראשונה
 בימים ימעט ושלא ירבה שלא
 גבי כדאמר להזאה הזאה שבין
 יום לפני שבועה הפורש כהן

 בשלמא:( ח דף יומא) הכפורים
 שמא שני שלישי שמא וןראש

 לספוקי דאיכא ג"ואע שלישי
 הוא יותר או עשירי שמא נמי
 מצות לענין הכי' גרסי ואי

 .דגרסינן הוא בזמנה הזאה
 - טהרה בימי מפיש דקא

 מגע מיום והולך מרחיק
 .הטומאה
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 סב, ב –סב, א  .251
ָנה  ִמש ְׁ

ה ָ ש  ֶאת ָהִאש   ַקד ֵ   :ְוָאַמר ,ַהמ ְ
ָסבו ר ָהיִ ' ֶהֶנתכ ְ ֹ ִהיא כ    ,ַוֲהֵרי ִהיא ְלִוי ָה 'יִתי ש ֶ
ֶהֶנת 'ְלִוי ָה' ֹ   ,ַוֲהֵרי ִהיא כ 
יָרה 'ֲעִני ָה'   ,ַוֲהֵרי ִהיא ֲעש ִ
יָרה'   – ַוֲהֵרי ִהיא ֲעִני ָה 'ֲעש ִ

ת ש ֶ לֹא ִהְטָעתוֹ  ,ֲהֵרי זו  ְמקו ד ֶ ֵני ש ֶ ְ   .ִמפ 
ה ָ   :ָהאֹוֵמר ְלִאש  

ת לִ ' ש ֶ י ֵירֲהֵרי ַאת ְ ְמקו ד ֶ ֶאְתג ַ יִרי'אֹו  'י ְלַאַחר ש ֶ י ְ ְתג ַ ת ִ   ',ְלַאַחר ש ֶ
ְחֵרר' ַ ת  ֶאש ְ ְחְרִרי'אֹו  'ְלַאַחר ש ֶ ַ ת  ש ְ ת ִ   ',ְלַאַחר ש ֶ
ְעֵליךְ ' י ָמו ת ב ַ ֶ מו ת ֲאחֹוֵתיךְ 'אֹו  'ְלַאַחר ש  ָ ת    ',ְלַאַחר ש ֶ
י ֲַחלֹוץ לֵ ' ֶ   –' יְך ְיָבֵמיךְ ְלַאַחר ש 

ש ֶ    .תֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
  :ְוֵכן ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ 

ת ִלי' ש ֶ ָך ְנֵקָבה ֲהֵרי זו  ְמקו ד ֶ ת ְ ת –' ִאם ָיְלָדה ִאש ְ ש ֶ   .ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
ָרה  ) ר עו ב ָ ֶרת ְוהו כ ַ ת ֲחֵברֹו ְמעו ב ֶ ָבָריו ַקי ָיִמין – ִאם ָהְיָתה ֵאש ֶ   ,ד ְ

ת ש ֶ  :(ְוִאם ָיְלָדה ְנֵקָבה ְמקו ד ֶ
 

ָמָרא  ג ְׁ
  :ָהָתם ְתַנן
ר" חו ב ָ לו ש  ַעל ַהמ ְ ָ ֹוְרִמין ִמן ַהת    ,ֵאין ת 

ַרם ָ רו ָמה ,ְוִאם ת  רו ָמתֹו ת ְ   ".ֵאין ת ְ
 

  :ַרִבי יוָֹחָנןמֵ  ַרב ַאִסיָבָעא ִמיֵניּה 
  ,ֵפירֹות ֲערּוָגה זּו ְתלּוִשים' :ָאַמר

  .ִיְהיּו ְתרּוָמה ַעל ֵפירֹות ֲערּוָגה זּו ְמחּוָבִרים
  ,ירֹות ֲערּוָגה זּו ְמחּוָבִריםפֵ 

ִיָתְלשּו   ',ִיְהיּו ְתרּוָמה ַעל ֵפירֹות ֲערּוָגה זּו ְתלּוִשים ִלְכשֶּ
  ?ְוִנְתְלשּו ַמהּו

 
  :ֲאַמר ֵליּה
ְבָידוֹ  ה ָּדֵמי ,ָכל שֶּ   .ָלאו ִכְמחּוַסר ַמֲעׂשֶּ

 
  :ֵאיִתיֵביּה

ה ָ   :ָהאֹוֵמר ְלִאש  
י ֵירֲהֵרי ַאת ְ מְ ' ֶאְתג ַ ת ִלי ְלַאַחר ש ֶ ש ֶ יִרי'אֹו  'קו ד ֶ י ְ ְתג ַ ת ִ   ',ְלַאַחר ש ֶ
ְחֵרר' ַ ת  ֶאש ְ ְחְרִרי'אֹו  'ְלַאַחר ש ֶ ַ ת  ש ְ ת ִ   ',ְלַאַחר ש ֶ
ְעֵליךְ ' י ָמו ת ב ַ ֶ מו ת ֲאחֹוֵתיךְ 'אֹו  'ְלַאַחר ש  ָ ת    ',ְלַאַחר ש ֶ
י ֲַחלֹוץ לֵ ' ֶ   –' יְך ְיָבֵמיךְ ְלַאַחר ש 

ת ֵאיָנה   ש ֶ   .ְמקו ד ֶ
  ,ִבְשָלָמא כּוְלהּו ָלאו ְבָידוֹ 

ָלא ֵגר ָהֵוי ְבָידוֹ    !אֶּ
 

  .ֵגר ַנִמי ָלאו ְבָידוֹ 
 :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר  ַרִבי ִחָייא ַבר ַאָבאְּדָאַמר 

  .ֵגר ָצִריְך ְשֹלָשה  סב, בדף 
 

  ?ַמאי ַטְעָמא

 '.מתני
 הטעה הוא אלא - הטעתו שלא
 לאו פירש דלא וכיון עצמו את
 דברים להו דהוו כמיניה כל

 .שבלב
 - יבמיך ליך שיחלוץ לאחר
 קידושין אין תנא האי קסבר
 .לשוק ביבמה תופסין

 ליה דהוה - מקודשת אינה
 ועכשיו לעולם באו שלא דברים
 .לקדשה בידו אין
 
 

 '.גמ
 בתרומה חייב אינו - מחובר

( יח דברים) כתיב דגנך דראשית
 הלכך בכרי שנאסף דמידגן מידי
 התלוש על תרומה שם חל לא
 ביד הוא וטבל עליו פרששהו
 ממקום עליה לתרום ויכול כהן
 והמחובר חולין וכולה אחר

 נתקן לא עליו שהופרש
 .לתרום צריך ולכשיתלוש

 - מחוברים זו ערוגה פירות
 ערוגה פירות שאמר או כלומר

 '.כו תרומה יהיו מחוברים זו
 תרומה שתהא - מהו ונתלשו
 דבר כמקדיש הוי מי למפרע
 .לא או לעולם בא שלא

 שבידו האי כי - שבידו כל
 .מיד ולהפריש לתלוש

 ישראלים - שלשה צריך
 ולהודיעו להטבילו לו שנזקקין
 וחמורות קלות מצות מקצת
 (.מז דף) ביבמות כדאמר

 

 אחד משפט - ביה כתיב משפט
 .כאזרח כגר לכם יהיה

 הלכך - ליה דמזדקקו יימר מי
 .הוא בידו לאו
 להואי - קידושין דהוו נמי הכי
 .ולקדשה לשחררה ובידו

 והשתא בהמה מעיקרא ג"ה
 מחוסר אין הלכך - אחרת דעת

 .מזה גדול מעשה
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ט" ָּׁ פ  ׁשְ   – יןִד כְ  ,ְכִתיב ֵביּה "מִּ
  ?ִמי ֵייַמר ְּדִמְזַּדְקקּו ֵליּה ָהֵני ְתָלָתא

 
לַמְתִקיף ָלּה  מֶּ   :ַרִבי ַאָבא ַבר מֶּ
ָלא ֵמַעָתה   :ְוָאַמר ,ַהנֹוֵתן ְפרּוָטה ְלִשְפָחתוֹ  ,אֶּ

ְשַתְחְרֵריְך אֶּ ת ִלי ְלַאַחר שֶּ שֶּ   – ֲהֵרי ַאְת ְמקּוּדֶּ
  ?!ָהִכי ַנִמי ַּדֲהוּו ִקיּדּוִשין

 
  ?!ָהִכי ַהְשָתא

ת ,ָהָתם ֵמִעיָקָרא ְבֵהָמה רֶּ   .ַהְשָתא ַּדַעת ַאחֶּ
 

ָלא ָהא ַּדֲאַמר    :ַרִבי אוַֹשְעָיאְואֶּ
  :ְוָאַמר ָלּה ,ַהנֹוֵתן ְפרּוָטה ְלִאְשתוֹ 

שֶּ  ֲאָגְרֵשיְךֲהֵרי ַאְת ְמקּוּדֶּ ת – ת ִלי ְלַאַחר שֶּ שֶּ   .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶּ
  !?ִמי ְלַרִבי יֹוָחָנן ַּדֲהוּו ִקיּדּוִשיןָהִכי נַ 

 
  !?ְבָידֹו ְלַקְּדָשּה ,ְנִהי ִּדְבָידֹו ְלָגְרָשּה

 
  :ִתְפשֹוט ְּדָבֵעי ַרב אֹוַשְעָיא
  ,ַהנֹוֵתן ְשֵתי ְפרּוטֹות ְלִאָשה

  ,ְבַאַחת ָאַמר ָלּה ִהְתַקְּדִשי ִלי ַהיֹום
ֲאָגְרֵשיְךּוְבַאַחת ָאַמר ָלּה ִהְת    .ַקְּדִשי ִלי ְלַאַחר שֶּ

  !ִתְפשֹוט ִמיַנּה ְּדָלא ֲהוּו ִקיּדּוִשין
 

  ,ִּדְלָמא
  .ַתְפֵסי ַנִמי ְלַאַחר ֵכן ,ִכי ֵהיִכי ְּדַתְפֵסי ִקיּדּוִשין ַהְשָתא

 
  :ַתְנָיא ַכָּוֵתיּה ְּדַרִבי יֹוָחָנן

לו ש  ַעל" ָ ֹוְרִמין ִמן ַהת  ר ֵאין ת  חו ב ָ   ,ַהמ ְ
ַרם ָ רו ָמה – ְוִאם ת  רו ָמתֹו ת ְ   .ֵאין ת ְ

יַצד ֵ   ?כ 
ֶרת' :ָאַמר ירֹות ֲערו ָגה זו  ְמחו ב ֶ ֵ רו ָמה ַעל פ  ין ִיְהיו  ת ְ לו ש ִ ירֹות ֲערו ָגה זו  ת ְ ֵ   ',פ 

לו  ' ירֹות ֲערו ָגה זו  ת ְ ֵ רו ָמה ַעל פ  ֶרת ִיְהיו  ת ְ ירֹות ֲערו ָגה זו  ְמחו ב ֶ ֵ יןפ    ',ש ִ
לו ם   .לֹא ָאַמר כ ְ

ו  ' :ֲאָבל ָאַמר ְלש  ָ ת  י ִ ֶ ו   ',ִלְכש  ָבָריו ַקי ָיִמין – ְוִנְתְלש    .ד ְ
ן ֵ ן יֲַׁעֹקבָאַמר  ,יֶֶתר ַעל כ  י ֱאִליֶעֶזר ב ֶ ב ִ   :רַׁ
ו  ָאַמר ירֹות ֲערו ָגה זו  מְ ' :ֲאִפיל  ֵ רו ָמה ַעל פ  ין ִיְהיו  ת ְ לו ש ִ ירֹות ֲערו ָגה זו  ת ְ ֵ ֶרתפ    ',חו ב ֶ

ין' לו ש ִ ירֹות ֲערו ָגה זו  ת ְ ֵ רו ָמה ַעל פ  ֶרת ִיְהיו  ת ְ ירֹות ֲערו ָגה זו  ְמחו ב ֶ ֵ   ,פ 
ו   ְלש  ָ ִליש  ְוִית  י ִָביאו  ש ְ ֶ ו   ',ִלְכש  ִליש  ְוִנְתְלש  ָבָריו ַקי ָיִמין – ְוֵהִביאו  ש ְ   ".ד ְ

 
  :ַרָבהָאַמר 

ן  ר בֶּ זֶּ ָלא ְבַשַחתֹלא ָאַמר ַרִבי ֱאִליעֶּ   ,ַיֲעֹקב אֶּ
  .ֲאָבל ַבֲאַגם ֹלא

 
  :ָאַמר ַרב יוֵֹסף

  .ֲאִפילּו ַבֲאַגם
 

  ?ַמאי ַמְשַמע ְּדַהאי ֲאַגם ִליָשָנא ְּדבּוְצָלָנא הּוא
 

ְלָעָזרָאַמר    :ַרִבי אֶּ

ְגמֹון ֹראׁשוֹ "ַּדֲאַמר ְקָרא  אַּ כֹוף כ ְ   .)ישעיהו נח( "ֲהלָּׁ
 

 קאי חנינא אדרבי - לאאז כמאן
' אמתני חנינא רבי פירש כמאן
 דבריו מעוברת אשתו דאם

 כלל בא שלא דבר אלמא קיימין
 בא אבל מקנה דאין הוא לעולם
 .מקנה מקצתו

 ליה סבירא - כרבה אי כמאן
 יעקב בן אליעזר לרבי דאוקמא
 נמי מעוברת הכא בשחת
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  :א ְּדַתְנָיאְכַמאן ָאְזָלא הָ 
ת ִלי'ָהאֹוֵמר ַלֲחֵברֹו " ש ֶ ָך ְנֵקָבה ְמקו ד ֶ ת ְ   – 'ִאם ָיְלָדה ִאש ְ

לו ם   ,"לֹא ָאַמר כ ְ
  :ַרִבי ֲחִניָנאַוָאַמר 

ת רֶּ ֵאין ִאְשתֹו ְמעּובֶּ ָלא שֶּ   ,ֹלא ָשנּו אֶּ
ת ְּדָבָריו ַקָייִמין רֶּ   .ֲאָבל ִאְשתֹו ְמעּובֶּ

  ?ְכַמאן
 

הּוַכר עּוָבָרּה – ָבהִאי ְכַר    ,ְכשֶּ
ֹלא הּוַכר עּוָבָרּה – ִאי ְכַרב יֹוֵסף   .ַאף ַעל ִפי שֶּ

 
  :ְוִאיָכא ְּדָאְמֵרי

  :ַרָבהֲאַמר 
ָלא ְבַשַחת ְּדֵבי ִכיְבָשא ן ַיֲעֹקב אֶּ ר בֶּ זֶּ   ,ָלא ָאַמר ַרִבי ֱאִליעֶּ

  .ֲאָבל ְבַשַחת ְּדֵבי ַשְקָיא ָלא
 

  :ֲאַמר וֵֹסףַרב י
  .ֲאִפילּו ְבַשַחת ְּדֵבי ַשְקָיא

 
  :ְכַמאן ָאְזָלא ָהא ְּדַתְנָיא

ת ִלי' :ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ " ש ֶ ָך ְנֵקָבה ְמקו ד ֶ ת ְ   – 'ִאם ָיְלָדה ִאש ְ
לו ם   ",לֹא ָאַמר כ ְ

  :ַרִבי ֲחִניָנאְוָאַמר 
ת רֶּ ֵאין ִאְשתֹו ְמעּובֶּ ָלא שֶּ   ,ֹלא ָשנּו אֶּ
ת ְּדָבָריו ַקָייִמים רֶּ   .ֲאָבל ִאְשתֹו ְמעּובֶּ

  ?ְכַמאן
 

הּוַכר עּוָבָרּה ְוִדְבֵרי ַהֹכל   .ְכשֶּ
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 סג, א –סב, ב  .251
 

  :ַאַבֵייָאַמר 
ן ַיֲעֹקב ר בֶּ זֶּ   ,ְוַרִבי ֵמִאיר ,ְוַרִבי ,ַרִבי ֱאִליעֶּ
  .ֹלא ָבא ְלעֹוָלםָאָדם ַמְקנֶּה ָּדָבר שֶּ  :כּוְלהּו ְסִביָרא ְלהּו

 
ן ַיֲעֹקב ר בֶּ זֶּ   .ָהא ַּדֲאָמָרן – ַרִבי ֱאִליעֶּ

 
 :ְּדַתְנָיא – ַרִבי

יו""  סג, אדף  ל ֲאדֹונָּׁ ד אֶּ בֶּ יר עֶּ ְסג ִּ   .)דברים כו( "לֹא תַּ

י ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
ר תו ב ְמַדב ֵ ְחְררֹו ַהכ ָ לֹוֵקַח ֶעֶבד ַעל ְמָנת ְלש ַ   ."ב ְ

 
  ?ֵהיִכי ָּדֵמי

 
  :ב ַנְחָמן ַבר ִיְצָחקַר ֲאַמר 

ָקֲחָך :ְכגֹון ְּדָכַתב ֵליּה אֶּ   .ֲהֵרי ַעְצְמָך ָקנּוי ְלָך ֵמַעְכָשיו ,ִלְכשֶּ
 

  :ְּדַתְנָיא – ַרִבי ֵמִאיר
ה" ָ   :ָהאֹוֵמר ְלִאש  
י ֵיר' ֶאְתג ַ ת ִלי ְלַאַחר ש ֶ ש ֶ יִרי' ',ֲהֵרי ַאת ְ ְמקו ד ֶ י ְ ְתג ַ ת ִ   ',ְלַאַחר ש ֶ
ְחֵרר ְלַאַחר' ַ ת  ֶאש ְ ְחְרִרי' ',ש ֶ ַ ת  ש ְ ת ִ   ',ְלַאַחר ש ֶ
ְעֵליךְ ' י ָמו ת ב ַ ֶ מו ת ֲאחֹוֵתיךְ ' ',ְלַאַחר ש  ָ ת    ',ְלַאַחר ש ֶ
י ֲַחלֹוץ ָלְך ְיָבֵמיךְ ' ֶ   –' ְלַאַחר ש 

ת ש ֶ   .ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
ִאיר י מֵּ ב ִ ת :אֹוֵמר רַׁ ש ֶ   .ְמקו ד ֶ

ָלר ְנד ְ ַׁ ס  י יֹוָחָנן הַׁ ב ִ ת :אֹוֵמר רַׁ ש ֶ   .ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
יא ש ִ נ ָ י ְיהו ָדה הַׁ ב ִ ת :אֹוֵמר רַׁ ש ֶ   .ְמקו ד ֶ

ת ש ֶ ַעם ָאְמרו  ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ ַ ו ם ֵאיָבה ?ו ַמה ט    ".ִמש  
 

  !ְוִנְחשּוב ַנִמי ַרִבי ְיהּוָדה ַהָנִׂשיא
 

  .ַהְיינּו ַרִבי ְיהּוָדה ַהָנִׂשיא ,ַהְיינּו ַרִבי
 

  !ִמי ַרִבי ֲעִקיָבאְוִנְחשּוב נַ 
  :ְּדַתְנָיא

ה ְלִפיךָ " ֲאִני עֹוש ֶ ֶ   .ֵאין ָצִריְך ְלָהֵפר – קֹוָנם ש 
י ֲעִקיָבא ב ִ   ,ָיֵפר :אֹוֵמר רַׁ

ֲעִדיף ָעָליו יֶֶתר ִמן ָהָראו י לוֹ  ַ א ת  ָ מ   !"ש ֶ
 

  :ָהִאיְתַמר ֲעַלּה
עַ ֲאַמר    :ַרב הּוָנא ְבֵריּה ְּדַרב ְיהוֹשֻׁ

ת רֶּ ם' :ְבאֹומֶּ   ,'ִיָקְדשּו ָיַדי ְלעֹוֵׂשיהֶּ
 .ְוָיַדִים ִאיְתְנהּו ָבעֹוָלם

 
 

 גמורה ביאה - לעולם בא שלא
 .שליש הביא דלא הכא כי

 שלא ד"לב אזהרה - תסגיר לא
 .בו להשתעבד לבעליו יסגירוהו

 בא שלא דבר - לכשאקחך
 .הוא לעולם
 דאי - לשחררו מ"ע עבד בלוקח

 לא בו להשתעבד ובא בשיחררו
 .עבד קרא ליה קרי

 אחותה איבת - איבה משום
 מ"כר ואשארא בעלה ואיבת
 .ליה סבירא

 מעשה - לפיך עושה שאני קונם
 בעלה אין כהקדש פיךל יהיו ידי

 שהרי חל נדרה שאין להפר צריך
 .לו משועבדת

 ידיה מעשה על - תעדיף שמא
 ממה ויותר לו הראוי מן יותר
 לו לעשות חייבת שהיא

 מה אמרינן:( סד דף) ובכתובות
 סלעים' ה משקל לו עושה היא
 סלעים עשר שהן ביהודה שתי
 קדשה העדפה אתיא ולכי בגליל
 בשעת לעולם באה דלא ג"אע

 .הנדר
 ומיהו שבראם למי - לעושיהם

 לבעל ידיה דמשתעבדי במידי
 .לאקדושינהו מצי לא
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 סג, א .252
 

ָנה   ִמש ְׁ

ה ָ   :ָהאֹוֵמר ְלִאש  
ְלטֹון' ר ָעַלִיְך ַלש  ִ ֲאַדב ֵ ת ִלי ַעל ְמָנת ש ֶ ש ֶ   ,ֲהֵרי ַאת ְ ְמקו ד ֶ

פֹוֵעל ְך כ ְ ָ ה ִעמ  ש ֶ   ';ְוֶאע 
ה עִ  ְלטֹון ְוָעש ָ ר ָעֶליָה ַלש  ִ ב ֵ פֹוֵעלד ִ ה  כ ְ ָ ת – מ  ש ֶ   ,ְמקו ד ֶ

ת: – ְוִאם ָלאו ש ֶ  ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
 

ָמָרא  ג ְׁ
  :ֵריש ָלִקישָאַמר 

ָנַתן ָלּה ְשֵוה ְפרּוָטה   .ְוהּוא שֶּ
 

  ?!ּוְבָׂשָכר ֹלא
  :ְוָהַתְנָיא

יְך ַעל ַהֲחמֹור"' ְבת ִ ַ ִהְרכ  ַכר ש ֶ ש ְ   ',ב ִ
ָקרֹון אֹו ' יְך ב ְ ְבת ִ הֹוש ַ ְסִפיָנהש ֶ   –' ב ִ

ת ש ֶ   .ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
יֵבְך ַעל ַהֲחמֹור' ַאְרכ ִ ַכר ש ֶ ש ְ   ',ב ִ
ְסִפיָנה' ָקרֹון אֹו ב ִ יֵבְך ב ְ אֹוש ִ   –' ש ֶ

ת ש ֶ  !"ְמקו ד ֶ
 

  :ְוִכי ֵתיָמא
  – ָהִכי ַנִמי ִבְדָיַהב ָלּה ְשֵוה ְפרּוָטה

ַכר"ְוָהא  ש ְ   !ָקָאַמר "ב ִ
 

  :ַתְנָיא ,ְועֹוד
ש  ְלךָ "' ד ֵ א ְוֶאק ַ ָ ַצְוות  י ב ְ ב ִעמ ִ   ',ש ֵ
חֹוק לְ ' ימו ס ַהז ֶה' 'ְרקֹוד ִלְפֵני' 'ינַ פָ ש ְ ד ִ ַ ה כ    ';ֲעש ֵ

ִמין רו ָטה ,ש ָ ְ ֵוה פ  ֹו ש ְ ת – ִאם ֵיש  ב  ש ֶ   ,ְמקו ד ֶ
ת – ְוִאם ָלאו ש ֶ  !"ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ

 
  :ְוִכי ֵתיָמא

  – ה ְפרּוָטהָהִכי ַנִמי ִבְדָיַהב ָלּה ְשוֵ 
ִמין אֹותוֹ "ְוָהא    !ָקָאַמר "ש ָ

 !ְתיּוְבָתא ְּדֵריש ָלִקיש
 

  :ֲאַמר ָלְך ֵריש ָלִקיש
ָלא ְלַבסֹוף :ַהאי ַתָנא ְבָרא ָסַבר   ,ֵאיָנּה ִלְׂשִכירּות אֶּ

ְשָנּה ִלְׂשִכירּות ִמְתִחיָלה ְוַעד סֹוף :ְוַתָנא ִּדיַדן ָסַבר   .יֶּ
 

 ּוְחֵקיּה ְּדֵריש ָלִקיש ּוַמאי ּד
ְשָנּה ִלְׂשִכירּות ִמְתִחיָלה ְוַעד סֹוף ּוִבְדָיַהב ָלּה   ?ְלאֹוְקֵמיּה ְלַמְתִניִתין ְביֶּ

 
  ָרָבאֲאַמר 

  :ַמְתִניִתין ְקִשיֵתיּה
  .'ְבָׂשָכר'ִניְתֵני  ?"ַעל ְמָנת"ַמאי ִאיְרָיא ְּדָתֵני 
ָלא ְשַמע ִמיַנּה  .ֵהיָכא ְּדָיַהב ָלּה הּוא 'ל ְמָנתעַ 'ָכל  :אֶּ

 
 

 '.מתני
 יום בפעולת - כפועל עמך אעשה
 .אחד
 
 

 '.גמ
 ואמר - פרוטה לה שנתן והוא
 על זו בפרוטה לי התקדשי לה
 לאשמועינן אתא והא' כו מנת
 או דיבור דבשכר דידן תנא
 שנהדי מקדשה לא פעולה בשכר

 סוף ועד מתחילה לשכירות
 היכי מפרש ולקמן הוא ומלוה
 '.ממתני ל"ר לה שמע

 לו נתחייבה כבר - שהרכבתיך
 .גבה מלוה והוי

 .והרכיבה - שארכיבך
 .יחידי אשב שלא - בצוותא
 .בנין - דימוס

 .בשכר ולא משמע תנאה - מ"ע
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ָנה  ִמש ְׁ

א' ְרֶצה ַאב ָ י ִ ֶ   ';ַעל ְמָנת ש 
ת – ָרָצה ָהָאב ש ֶ ת – ְוִאם ָלאו ,ְמקו ד ֶ ש ֶ   .ֵאיָנה  ְמקו ד ֶ
ת – ֵמת ָהָאב ש ֶ   .ֲהֵרי זו  ְמקו ד ֶ
ן ֵאינֹו רֹוֶצה: – ֵמת ַהב ֵ ִדין ָהָאב לֹוַמר ש ֶ  ְמַלמ ְ

 

מְָּ  ָראג ְׁ

א"ַמאי  ְרֶצה ַאב ָ י ִ ֶ  ?"ַעל ְמָנת ש 
 

  – ִאיֵליָמא ַעד ַּדֲאַמר ַאָבא ִאין
ת" :ֵאיָמא ְמִציָעָתא ש ֶ   !ְוָהא ָלא ָאַמר ִאין ",ֵמת ָהָאב ֲהֵרי זו  ְמקו ד ֶ

ָלא   ,אֶּ
ִיְשתֹוק ַאָבא סג, בדף    – ַעל ְמָנת שֶּ

ִדין ֶאת הָ " :ֵאיָמא ֵסיָפא ן ְמַלמ ְ ֵאינֹו רֹוֶצהֵמת ַהב ֵ   !ְוָהא ְשֵתיק ?ַאַמאי "ָאב לֹוַמר ש ֶ
ָלא   ,אֶּ

ה ַאָבא :ָאַמר ָלּה ֹלא ִיְמחֶּ   – ַעל ְמָנת שֶּ
  ?!ֵריָשא ְבַחד ַטְעָמא ּוְמִציָעָתא ְוֵסיָפא ְבַחד ַטְעָמא

 
  :ַרִבי ַיַנאיָאַמר 
  .ִאין
 

  :ֵריש ָלִקישָאַמר 
  ,ַנאיְשַמע ִמיַנּה ִלְדַרִבי יַ 

  ,ַּדְחִקיָנן ּומֹוְקִמיָנן ַמְתִניִתין ִבְתֵרי ַטְעָמא ְוַאִליָבא ְּדַחד ָתָנא
  .ְוֹלא מֹוְקִמיָנן ִבְתֵרי ַתָנֵאי ּוְבַחד ַטְעָמא

 
  :ָאַמר ַרב יוֵֹסף ַבר ַאִמי

  ,ְלעֹוָלם ַחד ַטְעָמא הּוא
א"ּוַמאי  ְרֶצה ַאב ָ י ִ ֶ   ?"ַעל ְמָנת ש 

ה ַאָבא ִמָכאן ְוַעד ְשֹלִשים יֹום:ַעל ְמָנת  ֹלא ִיְמחֶּ  שֶּ

 

 '.מתני
 של אביו - אבא שירצה מ"ע

 .חתן
 .לה מפרש' בגמ - האב רצה

 את לעקור כדי - 'וכו מלמדין
 תזקק ולא למפרע הקידושין

 .ליבם
 
 

 '.גמ
 רצה כשישמע - שישתוק מ"ע

 שמיעה בשעת ששתק האב
 .שמיחה רצה לא מקודשת

 .קידושין וחלו - ליה שתיק והא
 הך - אבא ימחה שלא מ"ע אלא
 לא מלמדין דקתני סיפא

 שישתוק מ"בע כרישא מתוקמא
 הכמ וכל ימחה שלא מ"בע אלא
 קבע לא שהרי להו עקר דמחי
 ליכא דרישא למחאה זמן

 רצה מאי כ"דא בהכי לאוקמא
 למחות בידו יש והלא האב

 לעולם קידושין כאן דאין לעולם
 מנת על קתני הכי כרחך ועל

 זו הרי שתק אבא שישתוק
 מיחה אלא שתק לא מקודשת
 ואם מקודשת אינה לאלתר
 מת אבא ימחה שלא מ"ע אמר
 זו הרי מיחה שלא עד האב

 אינם חייו ימי כל אבל מקודשת
 '.וכו מלמדין הבן מת קידושין

 - תנאי בתרי מוקמינן ולא
 שירצה מנת על באומר לאוקמי
 לא זו ששנה ומי כדקתני אבא
 לשון ובמשמעות זו שנה

 לשון סבר דרישא תנא קמיפלגי
 חלו ששתק וכיון הוא שתיקה
 סבר דסיפא ותנא מיד קידושין
 ואינם הוא ימחה לא לשון

 .שימות עד קידושין
 שלא מ"ע שירצה מ"ע ומאי

 למחאתו זמן וכשקבע - ימחה
 שלשים שעברו האב רצה הלכך
 לא מקודשת זו הרי מיחה ולא
 אינה שלשים תוך שמיחה רצה

 שלשים בתוך האב מת מקודשת
 מחי מאן תו' דאמרי מקודשת

 מלמדין שלשים בתוך הבן מת
 '.כו האב את
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ָנה  ִמש ְׁ

יהָ ' ת ִ ש ְ י ְוֵאיִני יֹוֵדַע ְלִמי ִקיד ַ ת ִ י ֶאת ב ִ ת ִ ש ְ   ',ִקד ַ
יהָ 'ו ָבא ֶאָחד ְוָאַמר  ת ִ ש ְ ָמן –' ֲאִני ִקיד ַ   .ֶנא 

ת ִ  ש ְ יָה ְוֶזה ָאַמר ֲאִני ִקיד ַ ת ִ ש ְ   – יהָ ֶזה ָאַמר ֲאִני ִקיד ַ
ט ֵניֶהם נֹוְתִנים ג ֵ   ,ש ְ

ֹוֵנס: ,ְוִאם ָרצו   ט ְוֶאָחד כ   ֶאָחד נֹוֵתן ג ֵ
 

ָמָרא  ג ְׁ
  :ַרבָאַמר 

  ;ְוֵאין נֱֶּאָמן ִלְכנֹוס ,נֱֶּאָמן ִליֵתן ֵגט
  ,ֵאין ָאָדם חֹוֵטא ְוֹלא לוֹ  – נֱֶּאָמן ִליֵתן ֵגט

  .ֵאיָמא ִיְצרֹו תֹוְקפוֹ  – ְוֵאין נֱֶּאָמן ִלְכנֹוס
 

  :ָאַמר ַרב ַאִסי
 .ַאף נֱֶּאָמן ִלְכנֹוס

  
ת רֶּ ה ַרב ַאִסי ְבאֹומֶּ   ,ִנְתַקַּדְשִתי ְוֵאיִני יֹוַדַעת ְלִמי ִנְתַקַּדְשִתי :ּומֹודֶּ

ָחד ֱאָמן ִלְכנֹוס – ְוָאַמר ִקיַּדְשִתיהָ  ,ּוָבא אֶּ ֵאין נֶּ   .שֶּ
 

  :ְתַנן
ֹוֵנס ,ָרצו  " ט ְוֶאָחד כ    – "ֶאָחד נֹוֵתן ג ֵ

  !ְתיּוְבָתא ְּדַרב
 

  :ֲאַמר ָלְך ַרב
  .ְּדֵכיָון ְּדִאיָכא ַאֵחר ַבֲהֵדיּה ִאיְרתּוֵתי ִמיְרַתת ,ַשאִני ָהָתם

 
  :ַתְנָיא ְכָווֵתיּה ְּדַרב ַאִסי

יהָ "' ת ִ ש ְ י ְוֵאיִני יֹוֵדַע ְלִמי ִקיד ַ ת ִ י ֶאת ב ִ ת ִ ש ְ   ',ִקיד ַ
יהָ ִקיד ַ 'ו ָבא ֶאָחד ְוָאַמר  ת ִ ָמן ִלְכנֹוס –' ש ְ   .ַאף ֶנא 

ָנָסה   יהָ 'ו ָבא ַאֵחר ְוָאַמר  ,כ ְ ת ִ ש ְ   –' ֲאִני ִקד ַ
ו  ְלאֹוְסָרה  ָעָליו ל ֵהיֶמנ    .לֹא כ ָ

ָאְמָרה  ה ש ֶ ָ י'ָהִאש   ת ִ ש ְ י ְוֵאיִני יֹוַדַעת ְלִמי ִנְתַקד ַ ת ִ ש ְ  ',ִנְתַקד ַ
י'ו ָבא ֶאָחד ְוָאַמר  ת ִ ש ְ ָמן ִלְכנֹוס –' ֲאִני ִקיד ַ   ,ֵאין ֶנא 

ה ָעָליו ָ ִהיא ְמַחפ  ֵני ש ֶ ְ   ".ִמפ 
 
 

 '.מתני
 להתירה - גט םנותני שניהם
 .לאחרים

 
 

 '.גמ
 אחד בא דתנן הא - רב אמר
 ליתן נאמן קידשתיה אני ואמר
 עליה וסמכינן דנאמן קאמר גט

 .גט וגיטו קידשה שהוא
 שאינו בדבר - חוטא אדם שאין
 איש אשת להתיר ממנו נהנה
 .חנם

 חציף דלא - לכנוס נאמן אף
 שקבל האב לפני למימר

 דמירתת הוא אני הקידושין
 ידענא ואמר ליה מכחיש אדלמ
 .קידושין לי יהבת את דלאו
 - בהדיה אחר דאיכא כיון

 מירתת קדשתיה אני שאומר
 האב יכיר שמא מעיקרא
 והאי הוא ולא קידשה שחבירו
 שכיחש ושכנגדו אמר קושטא

 .גט ונותן לכונסה ירא
 והוא קטנה - בתי את קדשתי

 .למי ידע לא
 דאב דמירתת - לכנוס נאמן
 האשה אבל עליו פהיח לא ודאי

 יודעת ואינה קידושין שקבלה
 מירתת לא' כו אחד ובא ממי
 עליו מחפה שתהא הוא דיודע

 כל את ותכחיש בו ותתרצה
 .הוא אני עוד לומר הבא
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 ִאיָבְעָיא ְלהּו 
  ?ַמהּו ִלְסקֹול ַעל ָידוֹ 

 
  :ָאַמר ַרב

  .ֵאין סֹוְקִלין
  :ָאַמר ַרב ַאִסיוְ 

  .סֹוְקִלין
 

  – ַרב ָאַמר ֵאין סֹוְקִלין
  .ִלְקָטָלא ָלא ֵהיְמֵניּה ,יסּוָראִכי ֵהיְמֵניּה ַרְחָמָנא ְלָאב ְלִא 

 
  – ַרב ַאִסי ֲאַמר סֹוְקִלין

  .ְלכּוַלּה ִמיְלֵתיּה ֵהיְמֵניּה ַרְחָמָנא ְלָאב
 

  :ַרב ַאִסיֲאַמר 
ת  רֶּ ֵאין סֹוְקִלים ',ִנְתַקַּדְשִתי'ּומֹוִדיָנא ְבאֹומֶּ   .שֶּ

 
  :ַרב ַאִסיַוֲאַמר 

  ;ָסן ִאיְגֵריָהֵני ְשַמְעָתָתא ִּדיִדי ְמַרפְ 
ִאם ָבא ִלְכנֹוס כֹוֵנס ַאְמָרת סֹוְקִלים ,ַהְשָתא   ,ּוַמה ְבָמקֹום שֶּ

סֹוְקִלין ִאם ָבא ִלְכנֹוס ֵאין כֹוֵנס ֵאינֹו ִּדין שֶּ   ?!ָמקֹום שֶּ
  ;ְוָלא ִהיא

ָנה ,ְלָאב ֵהיְמֵניּה ַרְחָמָנא   .ְלִדיָדּה ָלא ֵהימֶּ
 
  :ָאַמר ַרב ִחְסָּדאוְ 

ה ֵאין סֹוְקִלין ָחד זֶּ ה ְואֶּ ָחד זֶּ   .אֶּ
 

  .ְוָאְזָדא ַרב ִחְסָּדא ְלַטְעֵמיּה
  :ַרב ִחְסָּדאַּדֲאַמר 

ָחד ן ֵתַשע ָשִנים ְויֹום אֶּ ה בֶּ ָחד ,ְבִני זֶּ   – ִבִתי זּו ַבת ג' ָשִנים ְויֹום אֶּ
  .ֲאָבל ֹלא ְלַמכֹות ְוֹלא ְלעֹוְנִשין ,נֱֶּאָמן ְלָקְרָבן

 
  :ְנָיא ְכָווֵתיּה ְּדַרב ִחְסָּדאַת 
ָנה ְויֹום ֶאָחד" ן י"ג ש ָ ִני ֶזה ב ֶ ָנה ְויֹום ֶאָחד ,ב ְ ת י"ב ש ָ י זו  ב ַ ת ִ  – ב ִ

ֹות ְוַלֲעָרִכים  סד, אדף  ש  ָמן ִלְנָדִרים ְוַלֲחָרִמים ו ְלֶהְקד ֵ   ,ֶנא 
ין ֹות ו ְלעֹוְנש ִ  ."ֲאָבל לֹא ְלַמכ 

 
 
 
 
 

 האב של - ידו על לסקול מהו
 קדשתי אמר אם פיו על כלומר
 באין אין קידושין ועדי בתי את

 על להחזיק מהו וזינתה לפנינו
 המאורסה נערה ןכדי פיו

 .ולסוקלה
 את - לאב רחמנא הימניה כי
 דברים) הזה לאיש נתתי בתי
 (.כב

 כל על לאוסרה - לאיסורא
 .העולם

 וזינתה - נתקדשתי באומרת
 על אותה סוקלין שאין כן אחר
 עצמה שהחזיקה פ"ואע פיה

 ארוסה בחזקת הזנות קודם
 .ואזיל מפרש וטעמא
 גגין משברות - איגרי מרפסן
 לשומעיהן קשות כלומר ועליות
 .טעמם מבינים שאינם
 - בא שאם במקום השתא
 קידשתיה אני האב לפני האומר
 וכונס לכנוס נאמן אמרתי
 כך כל לה מחזקינן לא אלמא

 שנחמיר כמקודשת האב פ"ע
 אמינא זה על לאוסרה עליה

 .האב פ"ע סוקלין
 אינו לכנוס בא שאם מקום
 נתקדשתי שאמרה כגון - כונס
 עליה שהחמרנו למי עתיוד ואיני

 אני ואמר שבא למי לאוסרה
 בחזקת אלמא קידשתיה
 יודעים אנו ואין היא מקודשת

 זינתה שאם דין אינו למי
 .סוקלים

 קא אסי רב -' וכו היא ולא
 היא ולא ואומר למילתיה מסיק
 בטעמי למבין קושיא זו אין

 .שמועתי
 .סוקלין הלכך - הימניה לאב

 קליןסו ואין - הימנה לא לדידה
 קטלינן לא נפשות דיני ולענין
 איסורא ולענין חששא משום
 דשויתא הוא אחרינא טעמא
 והאי דאיסורא חתיכה לנפשה

 עליו שמחפה מפני מירתת לא
 .מירתת אב ולגבי

 נאמן האב אין דאמר - לטעמיה
 פיו על ליענש הבן את להחזיק

 .אחר ולא הוא לא
 ביאה ביאתו - שנים' ט בן

 מיתה יותהער מן אחת לחייב
 ביאתה' ג בת קטנה וכן וקרבן
 עליה הבא גדול לחייב ביאה
 וקרבן למיתה עליו ערוה והיא
 וכן' ג בת שהיא עדים יש אם

 פ"ע אבל שנים' ט בן והוא הקטן
 .לשוגג לקרבן הוא נאמן האב
 מיתה וליענש - למכות לא אבל
 .מזיד עליה בא אם

 נדר נדריהן ב"י ובת - ג"י בן
 עונשין עניןול הקדש והקדישן

 שתי הביאו אם המצות כל של
 הם והרי הוא סימן שערות
 לכן קודם אבל דבר לכל גדולים

 הקדישן ואין נדר נדרן אין
 שערות שתי הביאו ואם הקדש
 הן בעלמא שומא שמא חוששין
 .עבירה שום על בכך נענשין ואין

 החרימו ואם - ולחרמים 
 הבית לבדק חרם הוי מנכסיהם
 עלי ערכי מרא אם וכן וקדשים
 .נערך
 להחזיק - למכות לא אבל

 ללקות סימן בחזקת שערותיהן
 .ולהעניש
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 סד, א  .256
 

ָנה  ִמש ְׁ

י' ת ִ י ֶאת ב ִ ת ִ ש ְ   ',ִקד ַ
ה' ִהיא ְקַטנ ָ ש ֶ יָה כ ְ ת ִ יָה ְוֵגַרש ְ ת ִ ש ְ ה 'ִקד ַ ָמן – ַוֲהֵרי ִהיא ְקַטנ ָ   ,ֶנא 
ה' ִהיא ְקַטנ ָ ש ֶ יָה כ ְ ת ִ יָה ְוֵגַרש ְ ת ִ ש ְ דֹוָלה 'ִקד ַ ָמן – ַוֲהֵרי ִהיא ג ְ   ,ֵאינֹו ֶנא 
ִהיא ְקַטנ ָ ' ין ש ֶ ית ו ְפִדיִתיָה ב ֵ ב ֵ דֹוָלהִנש ְ ִהיא ג ְ ין ש ֶ ָמן: –' ה ב ֵ  ֵאינֹו ֶנא 
 

ָמָרא  ג ְׁ
  ?ַמאי ְשָנא ֵריָשא ּוַמאי ְשָנא ֵסיָפא

 
  ,ֵריָשא ְבָיֵדיּה

  .ֵסיָפא ָלאו ְבָיֵדיּה
 

  ?!ְוֹלא
  !ְּדָקא ָפְסָלּה ִמְכהּוָנה ,ַוֲהֵרי ְבָידֹו ְלַהִשיָאּה ְלָחָלל

 
  ,ָהא ָלא ַקְשָיא

ן ְיהּוָדהְכַרבִ    :ְּדָאַמר ,י ּדֹוְסָתִאי בֶּ
ָרֵאל ִמְקֵוה ָטֳהָרה ַלֲחָלִלין" נֹות ִיש ְ   ".ב ְ
 

  !ַוֲהֵרי ְבָידֹו ְלַהִשיָאּה ְלַמְמֵזר
 

  :ְּדָאַמר ,ְכַרִבי ֲעִקיָבא
יֵבי ָלאִוין" ַחי ְ ֹוְפִסין ב ְ ין ת  ו ש ִ   ."ֵאין ִקד 
 

  ,ָנה ְלֹכֵהן ָגדֹולֲהֵרי ְבָידֹו ְלַהִשיָאּה ַאְלמָ 
  :ְּדַתְנָיא ,ּוְכַרִבי ִסיָמִאי

י ִסיָמִאי אֹוֵמר"   :ַרב ִ
ל  ֹ י ֲעִקיָבא ַמְמֵזרִמן ַהכ  ה ַרב ִ   ,עֹוש ָ

דֹול   ,חו ץ ֵמַאְלָמָנה ְלֹכֵהן ג ָ

ֹוָרה ֲהֵרי ָאְמָרה ת  ח" :ש ֶ ק ַּ ל")ויקרא כא(  "לֹא יִּ ֵ ל    – )ויקרא כא( "לֹא ְיחַּ

ו ִלים עֹוש ֶ  ה ַמְמֵזִריםִחל   !"ה ְוֵאין עֹוש ֶ
 

  :ַּדֲאַמר ,ְכַרִבי ְיֵשָבב
ֹואֹו ְוִנְצַווח ַעל עֲ " ן יֹוֵסףב  ָהָיה אֹומֵ  ,ִקיָבא ב ֶ   :רש ֶ

ָלד ַמְמֵזר ָרֵאל ַהו ָ ִיש ְ יָאה ב ְ ֵאין לֹו ב ִ ל ש ֶ   ."כ ָ
 

  ,ָהִניָחא ְלַרִבי ְיֵשָבב ִאי ְלַטְעֵמיּה ְּדַנְפֵשיּה ַשִפיר
ָלא ִאי ַלֲאפּוֵקי ִמַטְעָמא ְּדר' ִסיָמִאי ָקָאֵתי   ,אֶּ

  !ֲהֵרי ְבָידֹו ְלַהִשיָאּה ְלַחְייֵבי ֲעֵׂשה
 

  :ַרב ַאִשיֲאַמר 
  ?ֵריָשא ִמשּום ִּדְבָידֹו הּוא ?!ְוִתְסְבָרא

 ?!ְבָידֹו ְלָגְרָשּה ,ְנִהי ִּדְבָידֹו ְלַקְּדָשּה
 

  ,ְועֹוד
  ,ַהאי ְּדָלא ִניָחא ְבַגָּוּהִאילּו ֲאַמר 

  ?!ִמי ָמֵצי ְמַקֵּדש ִניֲהֵליּה ְבַעל ָכְרֵחיּה
 

ָלא   ,אֶּ
  :ַרב ַאִשיֲאַמר 

 '.מתני
 .גיטה את קבלתי - גירשתיה

 .כך עליה כשאמר עכשיו - קטנה היא והרי
 .הכהונה מן לפוסלה - נאמן
 לא ובקטנותה כן אמר משגדלה - גדולה היא והרי
 .לכהן ומותרת נאמן אינו אמר

 זונה ספק משום לכהונה פסולה אהי הרי - נשבית
 .טעמא מפרש ובגמרא

 '.גמ
 לאחר לקדשה בידו קטנה בעודנה - בידו רישא
 לשקר לו דמה נאמן הלכך הימנו גט ולקבל ולחזור

 .לה פסיל בעי אי
 למוסרה ולא משגדלה לקדשה - בידו לאו סיפא
 .קטנה ולא גדולה לא כוכבים עובד ביד

 .קטנה כשהיא - בידו והרי
 לקמן דאמר ג"לכ מאלמנה לנולד - לחלל הלהשיא
 ומואבי עמוני:( עד דף/ )קידושין/ בתרא בפרק
 כהנת על שבאו ואדומי מצרי וממזר חלל נתין כותי
 .פסלוה וישראלית לוייה

 דאמר דידן לתנא ל"ס - יהודה בן דוסתאי' כר
 טהרה מקוה ישראל בנות( עז דף/ )קידושין/ לקמן

 שאשתו כהונהל כשרה זכר חלל דבת לחללים
 כשרה אלמנתו כשרה דבתו וכיון זרעו את טהרה
 הלכך אלמנתו נושא אתה בתו נושא שאתה דכל
 הרי ת"וא הכהונה מן קטנה בתו לפסול בידו אין
 פסיל מכהונה התם וגירושין בקידושין לפסלה בידו
 אבל היא כהן בת אם לה פסיל לא מתרומה לה

 .התרומה מן אף פסולה נשבית
 לקמן) לן דקיימא - לממזר השיאהל בידו והרי

 לאוין בחייבי תופסין קידושין( סח דף/ קידושין/
 .התרומה מן ותפסל בעבירה לו להשיאה האב וביד
 האב ביד דאין - לאוין בחייבי תופסין קידושין אין

 ע"דר והא בה תופסין שקידושין למי אלא להשיאה
 (.שם) בפרקין לקמן

 - סימאי' וכר ג"לכ אלמנה להשיאה בידו הרי ג"ה
 אלמנה אם כלומר
 ג"דאע ע"לר' ג ואפי"לכ להשיאה בידו הרי היא

דקידושין  עקיבא' ר מודה היא לאוין דחייבי
 .בה לו תופסין
 לאוין חייבי שהן הכל מן דאמר - סימאי וכדרבי
 קידושין אין דקסבר ממזר הוולד עקיבא' ר עושה
 .ג"לכ מאלמנה חוץ לאוין בחייבי תופסין

 ליה וסמיך - יקח לא אלמנה תורה האמר שהרי
 עושה הוא חללין דמשמע בעמיו זרעו יחלל ולא
 ממזרין עושה ואינו הכהונה מן שמחוללין זרעו
 תופסין קידושין ל"ס מ"ש ממזר הולד דאין וכיון

 הוי תופסין קידושין אין דאי דכהונה לאוין בחייבי
 כל:( סו/ קידושין/ לעיל) בפרקין כדתנן ממזר הולד
 .ממזר הולד עליו קידושין לה ןשאי

 עקיבא דרבי אליבא ישבב כרבי' מתני - ישבב כרבי
 שמרבה יוסף בן עקיבא על ונצווח בואו דאמר ל"ס

 ביאה לו שאין כל אומר שהיה בישראל פסולין
 ביאתו שאין בישראל איש כל ממזר הולד בישראל
 מאותה שנולד הולד עליה שיבא באשה מותרת
 .ממזר ביאה

 לאפוקי ולאו - קאמר דנפשיה טעמא יא הניחא
 לאוין אחייבי לאיפלוגי אתי לחודיה סימאי' מדר

 ביאה שכל בידו הוא כלל אלא לחודייהו דכהונה
' למתני מתרצינן ושפיר ממזר הולד בעבירה שהיא
 להשיא האב ביד ואין קידושין עבירה קידושי דאין
 .בביאתו שמחללה למי בתו
 להוסיף ולא - תיא סימאי' מדר לאפוקי אי אלא
 ואדומי במצרי אבל דכהונה לאוין אחייבי אלא
 דקידושין מודה עשה חייבי שהן דורות' ג תוך

 מחללין והן להן להשיאה בידו הרי בה לו תופסין
/ קידושין/ כדלקמן הכהונה ומן מתרומה אותה

 :(.עד דף)
 וטעמא הוא שינויא דלעיל שינויא דהאי - ותסברא
 קידושין לקבל דבידו נהי הוא דבידו משום דרישא
 .לקדשה שבא מאיש

 מצי מי לקדשה - לי ניחא לא גברא האי אמר אילו
 '.וכו
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  .ְכַרב הּוָנא ,ֵריָשא ַרְחָמָנא ֵהיְמֵניּה
  :ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאַּדֲאַמר 

ת ִבתֹו ִמן ַהתֹוָרה ֱאסֹור אֶּ נֱֶּאָמן לֶּ   ?ִמַנִין ְלָאב שֶּ

נֱֶּאַמר ה" :שֶּ ז ֶּ יׁש הַּ אִּ י לָּׁ ת ִּ תַּ י נָּׁ ת ִּ ת ב ִּ   ;)דברים כב( "אֶּ

יׁש " אִּ ה" ,ֲאָסָרּה – "לָּׁ ז ֶּ   .ִהִתיָרּה – "הַּ
  ,ְבִנישּוִאין ֵהיְמֵניּה ַרְחָמָנא ְלָאב

 ִבְשבּוָייה ָלא ֵהיְמֵניּה:
 
 
 

 אנו שאין הכל על - אסרה לאיש
 הזה אמר וכי למי יודעים
 .לזה התירה

 נערה אם - הימניה לנישואין
 לא בבוגרת אבל קטנה אם

 כתיב דנערה קרא מישתעי
 .משגדלה מהימן לא הלכך

 .כלל הימנוהו לא - בשבויה
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 סד, א .257
 

ָנה  ִמש ְׁ

ַעת ִמיָתתֹו  ש ְ ָאַמר ב ִ ִנים'ִמי ש ֶ ָמן – 'ֵיש  ִלי ב ָ   ,ֶנא 
ָמן: –' יֵש  ִלי ַאִחים'  ֵאינֹו ֶנא 
 

ָמָרא  ג ְׁ
ֱאסֹור ,נֱֶּאָמן ְלַהִתיר :ַאְלָמא ֱאָמן לֶּ   .ְוֵאין נֶּ

 
 

  .ֵניָמא ַמְתִניִתין ְּדָלא ְכַרִבי ָנָתן
  :ְּדַתְנָיא

ין ָאַמר" ו ש ִ ַעת ִקיד  ש ְ ִנים :ב ִ   ,יֵש  לֹו ב ָ
ַעת ִמיָתה ָאַמר ש ְ   ;ִניםֵאין לֹו ב ָ  :ב ִ

ין ָאַמר ו ש ִ ַעת ִקיד  ש ְ   ,ֵאין לֹו ַאִחים :ב ִ
ַעת ִמיָתה ָאַמר ש ְ   – ֵיש  לֹו ַאִחים :ב ִ

סֹור ָמן ֶלא  יר ְוֵאין ֶנא  ָמן ְלַהת ִ   ,ֶנא 
ְבֵרי  יד ִ ב ִ   .רַׁ

י ָנָתן ב ִ סֹור :אֹוֵמר רַׁ ָמן ֶלא    ".ַאף ֶנא 
 

  :ָרָבאֲאַמר 
  ,ַשאִני ָהָתם
  ,ת ִמיָתה ָקא ָהָדר ֵביּהְשעַ ֵכיָון ְּדבִ 

  .ֵאיָמא קּוְשָטא ָקָאַמר
 

  :ַאַבֵייֲאַמר ֵליּה 
  ?ְוָלאו ָכל ְּדֵכן הּוא

  ,ַאְמָרת קּוְשָטא ָקָאַמר – ָקא ֵמַרע ֵליּה ְלִדבּוֵריּהּוַמה ָהָתם ְּד  ,ַהְשָתא
כֵ  – א ָקא ָמַרע ֵליּה ְלִדבּוֵריּהְּדלָ  ,ַמְתִניִתין   !?ןֹלא ָכל שֶּ

 
ָלא ָאַמר ַאַבֵיי   :אֶּ

  ,ְוָלא מּוְחָזק ָלן ִבְבֵני ,ַמְתִניִתין ְּדָלא מּוְחָזק ָלן ְבַאֵחי
  ,ֵכיָון ְּדָלא מּוְחָזק ָלן ִבְבֵני ְוָלא ְבַאֵחי :ְּדָאְמִריַנן
  ,נֱֶּאָמן 'ֵיש ִלי ָבִנים'ָאַמר 

  – ֵאינֹו נֱֶּאָמן 'ֵיש ִלי ַאִחים'
  .ִמיֵניּה ְּדָאַסר ָלּה ַאכּוֵלי ָעְלָמאָלאו ָכל כְ 

  ,ְוָלא מּוְחָזק ָלן ִבְבֵני ,ְּדמּוְחָזק ָלן ְבַאֵחי^ ְבַרְייָתא  סד, בדף 
  ?ַמה ִלי ְלַשֵקר :ְּדָאְמִריַנן

  .ָמֵצי ָאַמר ָפַטְרָנא ָלְך ְבִגיָטא – ְלִמיְפְטָרּה ְמַיֵבם ?ַמאי ָקָאַמר
  ,ה ִלי ְלַשֵקר ִכי ֵעִדים ָּדֵמימַ  :ַרִבי ָסַבר

  .ְוָאתֹו ֵעִדים ַעְקֵרי ֲחָזָקה
  ,ַמה ִלי ְלַשֵקר ִכי ֲחָזָקה ָּדֵמי :ְוַרִבי ָנָתן ָסַבר

 ָלא ָאֵתי ֲחָזָקה ְוָעְקָרה ֲחָזָקה ְלַגְמֵרי:
 
 
 
 
 
 

 '.מתני
 זקוקה אשתו ואין - בנים לי יש

 .ליבם
 והיא ליבם זקוקה - אחים לי יש

 שאינה בחזקת הנה עד היתה
 .זקוקה

 
 

 '.גמ
 - בנים לי יש אמר קידושין בשעת
 ותתרצה הייבום מן תדאג שלא כדי
 על אמר לא כשקידשה ומיהו לו

 .מנת
 לו שאין אמר קידושין בשעת
 .הייבום מן לדאג איןו - אחים
 נאמן כלומר - 'כו להתיר נאמן
 ואין קידושין בשעת שאמר במה
 .מיתה בשעת שאמר במה נאמן
 דהדר כיון בברייתא - התם שאני
 מיתה בשעת קמא מדיבורא ביה

 תלוי עון יהא שלא קאמר קושטא
 בשעת אמר שלא' מתני אבל בו

 אמר כי אחים לי אין קידושין
 דלצעורה נאמן אינו לי יש השתא
 .מכוין קא

 בשעת - לדיבוריה מרע דקא
 .קידושין

 בשעת גברא האי - לן מוחזק דלא
 וקיימא בבני ולא באחי לא מיתה
 זקוקה שאינה בחזקת איתתא הך

 בנים לי יש אמר הלכך לייבום
 מוקים דקא הוא קמייתא אחזקה

 לאחר אח אתי ואי נאמן הלכך לה
 אנא דמיתנא אחוה ואמר מכאן
 דיבור דאהני ניהכמי כל לאו

 .לחזקה
 בנים לי ואין - אחים לי יש אמר
 לה דמפקינן כמיניה כל לאו

 .מחזקה
 .לאסור נאמן נתן ר"דקא - ברייתא
 ולא - באחי גברא האי לן דמוחזק

 חזקה אלא בדבר עדים שיש
 קודם עליו שמענו כך בעלמא
 קידושין בשעת אמר וכי קידושין

 לאו אי אחין לי ואין בנים לי יש
 הוה מיתה בשעת ביה דרדה

 לי מה' דאמרי ליה מהימנינן
 .לשקר

 מהני קא למאי כלומר - קאמר מאי
 מיבם למיפטרה אי דיבור האי ליה
 ליך פטרנא לה אמר מצי דאתי הוא

 וכי למיתתי סמוך מחיים בגיטא
 .פליגי בהא מיתה בשעת ביה הדר
 דשעת - לשקר לי מה סבר רבי

 זה בדבר עדים באו כאילו קידושין
 דהוה לחזקה ליה ועקר דמי

 בלא באחי מעיקרא ליה מחזקינן
 איתתא הך לה וקיימא בנים

 אתי וכי זקוקה שאינה בחזקת
 לאו מחזקה לאפוקה מיתה בשעת
 .כמיניה כל
 חזקה אתיא ולא - 'כו סבר נתן' ור

 חזקה ועקרה לשקר לו דמה
 קודם בה קאי דהוי קמייתא
 בחזקת להך לאוקמה קידושין
 דיבוריה למיפסל זקוקה שאינה
 ביה הדר לא אי ומיהו מיתה בשעת
 אתיא דלא נהי לעלמא שריא הוה

 אורעי לגמרי חזקה ועקרה חזקה
 דלא כמה וכל איתרעאי מיהא

 מהימן קמא דיבוריה איתכחש
 אית ואילו לו ולא חוטא אדם דאין
 בשעת ביה הדר הוה אחי ליה

 .מיתה
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ָנה   ִמש ְׁ

ֹו ְסָתם ת  ש  ֶאת ב ִ ַקד ֵ ֹוְגרֹות – ַהמ ְ ְכָלל ֵאין ַהב    .ב ִ
ים י ָנש ִ ֵ ת  נֹות ִמש  ְ י ב ָ ֵ ית  י כ ִ ֵ ת  י ֵש  לֹו ש ְ ֶ   ,ִמי ש 

דֹוָלה' :ְוָאַמר י ַהג ְ ת ִ י ֶאת ב ִ ת ִ ש ְ   ,ִקד ַ
ְגדֹולֹות ב ִ דֹוָלה ש ֶ ֹות ,ְוֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ג ְ ְקַטנ  ב ִ דֹוָלה ש ֶ   ,אֹו ג ְ

דֹוָלה ִמן הַ  ִהיא ג ְ ְגדֹולֹות ש ֶ ב ִ ה ש ֶ ֹותאֹו ְקַטנ ָ ְקַטנ  ב ִ דֹולֹות ש ֶ   –' ג ְ
ֹות ְקַטנ  ב ִ ה ש ֶ ַטנ ָ ן ֲאסו רֹות חו ץ ִמן ַהק ְ ו ל ָ   ,כ 

י ֵמִאיר ְבֵרי ַרב ִ   .ד ִ
י יֹוֵסי אֹוֵמר רֹות :ַרב ִ ָ ן מו ת  ו ל ָ ְגדֹולֹות ,כ  ב ִ דֹוָלה ש ֶ   .חו ץ ִמן ַהג ְ

ה' ַטנ ָ י ַהק ְ ת ִ י ֶאת ב ִ ת ִ ש ְ   ,ִקד ַ
ֹותְוֵאיִני יֹוֵדַע אִ  ְקַטנ  ב ִ ה ש ֶ ְגדֹולֹות ,ם ְקַטנ ָ ב ִ ה ש ֶ   ,אֹו ְקַטנ ָ

ְגדֹולֹות ב ִ ֹות ש ֶ ַטנ  ה ִמן ַהק ְ ִהיא ְקַטנ ָ ֹות ש ֶ ְקַטנ  ב ִ דֹוָלה ש ֶ    –' אֹו ג ְ
ְגדֹולֹות ב ִ דֹוָלה ש ֶ ן ֲאסו רֹות חו ץ ִמן ַהג ְ ו ל ָ   ,כ 

י ֵמִאיר ְבֵרי ַרב ִ   .ד ִ
י יֹוֵסי אֹוֵמר ו ל ָ  :ַרב ִ ֹות:כ  ְקַטנ  ב ִ ה ש ֶ ַטנ ָ רֹות חו ץ ִמן ַהק ְ ָ  ן מו ת 

 

ָמָרא   ג ְׁ
  .ָהא ְקַטנֹות ִבְכָלל

ֵאין ְמסּוִרים ְלִביָאה ֲהוּו ִקיּדּוִשין :ָשְמַעְת ִמיַנּה   !ִקיּדּוִשין שֶּ
 

  ?ָהָכא ְבַמאי ָעְסִקיַנן
ָלא ְגדֹוָלה ּוְקַטָנה ֵאין ָשם אֶּ   .ְכשֶּ

 
ֹוגְ "ְוָהא    !ָקָתֵני "רֹותב 
 

  .בֹוְגרֹות ְּדַעְלָמא ?ַמאי בֹוְגרֹות
 

  !ְפִשיָטא
  ?!בֹוְגרֹות ַמאי ֲעִביְדַתְייהּו

 
  ?ָהָכא ְבַמאי ָעְסִקיַנן

  .ְּדַשִּויֵתיּה ָשִליחַ 
  ,ִכי ְמַקֵבל ִקיּדּוֵשי ַאַּדְעָתא ִּדיָדּה ָקא ְמַקֵבל :ַמהּו ְּדֵתיָמא
  ,ָלא ָשֵביק ִאיִניש ִמיֵדי ְּדִאית ֵליּה ֲהָנָאה ִמיֵניּה :ָלןָקא ַמְשַמע 

  .ְוָעִביד ִמיֵדי ְּדֵלית ֵליּה ֲהָנָאה ִמיֵניּה
 

  ?!ִמי ָלא ָעְסִקיַנן ְּדָאְמָרה ֵליּה ִקּדּוַשיי ָלְך
 

  ,ֲאִפילּו ָהִכי
  ,ָלא ָשֵביק ִאיִניש ִמְצָוה ְּדַרְמָיא ֲעֵליּה

  ָוה ְּדָלא ַרְמָיא ֲעֵליּה:ִמְצ ְוָעִביד 
 
 
 

 
 '.מתני

 בתי - סתם בתו את המקדש
 .מהם איזו פירש ולא ךל מקודשת

 לכל ומותרת - בכלל הבוגרת אין
 שאינה לפי מזה גט צריכה ואין אדם

 .לקדשה האב ברשות
 לאחר שניה שנשא - נשים משתי
 .הראשונה מיתת

 .הראשונה כת - גדולות
 .שניה כת - קטנות

 מאה הן' אפי ד"קס - אסורות כולן
 קטנה אצל גדולה קרויה אחת שכל

 תנא לא אמאי פריך ובגמרא הימנה
 שהן הבנות שבשתי אמצעית ספיקא
 .שבכולן קטנות לגבי גדולות

 איניש מחית דלא - מותרות כולן
 לידי ביה דליתי מילתא למימר
 גדולה אמר וכי לחכמים שאילה
 .קאמר שבגדולות גדולה

 
 

 '.גמ
 - בכלל קטנות הא גרסינן הכי

 דאיכא קטנות שתי שם יש ואפילו
 קידושין להו והוו מנייהו הי לספוקי
 ספק אחת דכל לביאה מסורין שאין
 ספק בכלל הוו ה"אפ אשה אחות
 .גט וצריכות קדושין
 - וקטנה גדולה אלא שם כשאין
 לא דבוגרת דכיון וקטנה בוגרת
 ומותר ספק כאן אין שוב קידש
 .בקטנה

 טובא דמשמע - קתני בוגרות והא
 טובא קטנות הא תידוק ודכוותיה

 .בכלל
 ואיש איש כל של - דעלמא בוגרות

 אין סתם בנותיהן את המקדשים
 וכגון בכלל קטנות הא בכלל הבוגרות
 דמתרץ והאי קטנה חדא אלא דליכא
 ה"ה וקטנה גדולה אלא שם בשאין
 דאינן כיון טובא בוגרות הוו דאי
 אלא קידושין להו הוו דקטנה בכלל
 משום בוגרת גבי אחת נקט להכי

 דומיא קטנות למידק ליה דמיבעי
 .ולותדגד

 גדולה אלא שם דאין דכיון - פשיטא
 וקטנה מקודשת אינה דגדולה וקטנה

 .מקודשת
 אי בוגרת בבתו דאב - עבידתיה מאי

 טובא בדאיכא בשלמא אמרת
 דיוקא משום לאשמועינן אצטריך
 למימרא בכלל קטנות הא דידיה

 הוו לביאה מסורין שאין דקדושין
 איהו לא השתא אלא קידושין
 .דידיה קאדיו ולא אצטריך
 היא ואף - מקבל דידה אדעתא
 שאין קידושין להו והוו בספק

 .ל"קמ לביאה מסורים
 קידושיה שכסף - הנאה ליה דאית
 .שלו

 לא וכי היא קושיא - עסקינן לא מי
 לו אמרה' דאפי' ממתני נמי משמע
 דאין נמי קתני שלך יהו קידושי
 .בכלל הבוגרת

 - אינש שביק לא ה"ואפ אין ומשני
 להשיאה עליה דרמיא טנהק בתו

 ואת דכתיב עליו הוא ומצוה
 (.כט ירמיהו) לאנשים תנו בנותיכם

 בעלמא שליח אלא - עליה רמיא דלא
 את להשיא דעת לה יש והיא הוא

 .עצמה
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נֹות" י ב ָ ֵ ית  י כ ִ ֵ ת  י ֵש  לֹו ש ְ ֶ   :"ִמי ש 
 

  :ּוְצִריָכא
  ,ְבַהְך ָקָאַמר ַרִבי ֵמִאיר – ְּדִאי ַאְשְמִעיָנן ַקַמְייָתא

  .ָקֵרי ָלּה 'ְגדֹוָלה'ְלַהְך  ,ְּדֵכיָון ְּדִאיָכא זּוְטָרא ִמיַנּה
  ,ֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה ְלַרִבי יֹוֵסי ,ָהאֲאָבל בְ 

  .ִּדְקַטָנה ְלַהְך ְקַטָנה ְּדכּוְלהּו ָקֵרי ָלּה
  ,ְבָהא ָקָאַמר ַרִבי יֹוֵסי – ְוִאי ִאיְתַמר ְבָהא

  .ֲאָבל ְבַהְך ֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה ְלַרִבי ֵמִאיר
  .ְצִריָכא

 
  ,ְלֵמיְמָרא

  ,ִחית ִאיִניש ַנְפֵשיּה ִלְסֵפיָקאמָ  :ְּדַרִבי ֵמִאיר ָסַבר
  .ָלא ָמִחית ִאיִניש ִלְסֵפיָקא :ְוַרִבי יֹוֵסי ָסַבר

  !ְוָהִאיְפָכא ָשְמִעיַנן ְלהּו
  :ִּדְתַנן

ַסח" ֶ ֹוֵדר ַעד ַהפ  יעַ  ,ַהנ  י ַג ִ ֶ   .ָאסו ר ַעד ש 
ַסח ֶ ֵהא פ  י ְ ֶ י ֵֵצא ,ַעד ש  ֶ   .ָאסו ר ַעד ש 

ַסח ֶ ֵני פ  ְ   ;ַעד פ 
י ֵמִאיר אֹוֵמר יעַ  :ַרב ִ י ַג ִ ֶ   ,ָאסו ר ַעד ש 
י יֹוֵסי אֹוֵמר י ֵֵצא :ַרב ִ ֶ   !"ַעד ש 

 
  :ַרבָאַמר  ַרִבי ֲחִניָנא ַבר ַאְבִּדיִמיָאַמר 

ת ַהִשיָטה פֶּ   .מּוְחלֶּ
  :ְוָהַתְנָיא

ָלל" ֹו ָקבו עַ  :ֶזה ַהכ ְ ַמנ  ז ְ ֶ ל ש  ֵני :ְוָאַמר ,כ ָ ְ   ;ַעד פ 
י ֵמִאיר  י ֵֵצא :אֹוֵמרַרב ִ ֶ   ,ַעד ש 

י יֹוֵסי אֹוֵמר יעַ  :ַרב ִ י ַג ִ ֶ   "ַעד ש 
 

 :ַאַבֵייָאַמר 
ת ִבְשֵתי ִכיֵתי ָבנֹות   ,ַמֲחלֹוקֶּ

  ,ִּדְבֵרי ַהֹכל ְגדֹוָלה ַמָמש ,ֲאָבל ְבַכת ַאַחת
ְמָצִעית ִבְשָמּה ָקֵרי ָלּה ,ְקַטָנה ַמָמש   .אֶּ

 
  :ַאַבֵיילְ  ַבר ַמָתָנהַרב ַאָּדא ֲאַמר ֵליּה 

ָלא ֵמַעָתה דף סה, א ְבַכת ְשִנָיה ִתְשְתֵרי^ אֶּ ְמָצִעית שֶּ   !אֶּ
 

  ?ָהָכא ְבַמאי ָעְסִקיַנן
ָלא ְגדֹוָלה ּוְקַטָנה ֵאין ָשם אֶּ   .ְבשֶּ

 
  ,ְוָהֵכי ַנִמי ִמְסַתְבָרא
  .ִליְתְנָייּה – ְּדִאם ִאיָתא ְּדִאיָכא

 
  ,יְךּוְלַטְעמֵ 

ְבַכת ִראשֹוָנה ְמָצִעית שֶּ   ,ְּדַוַּדאי ְסֵפיָקא ַוֲאִסיָרא ֵליּה ,אֶּ
  ?!ִמי ָקָתֵני ָלּה

 
  ?!ָהִכי ַהְשָתא

  ,ָהָתם ָתָנא ְקַטָנה ִּדיָדּה ְלִאיסּוָרא
  .ְוהּוא ַהִּדין ְלַהְך ְּדַקִשיָשא ִמיַנּה

 !ִאם ִאיָתא ְּדִאיָכא ִניְתְנָייּה ,ָהָכא
 

 הגדולה בתי את בקדשתי לאיפלוגי - וצריכא
 .הקטנה בתי את ובקדשתי

 לאדם הוא דשבח בספק כולן - מ"ר קאמר בההיא
 .ממנה קטנה יש אם גדולה בלשון תוב לקרות

 יכול שהוא דכל - יוסי' לר מודה אימא קטנה אבל
 .קטנה אותה קורא אין גדולה בתו לקרות

 עד לך נהנה שאיני קונם נדרים לענין - הפסח עד
 מותר ראשון ליל ומשנכנס שיגיע עד אסור הפסח
 פסח שיצא עד אסור פסח שיהא עד אמר ואם
 .קאמר פסח שיהא בעוד איתיר לישנא דאמר דכיון

 ומשיגיע - שיגיע עד אומר מ"ר הפסח פני עד נדר
 פני פסח של ויום יום שכל פ"ואע פסח פני כאן אין
 לספיקא נפשיה איניש מחית לא לחבירו הוא

 קמא פני קאמר וכי הוא איזה לשאול צריך שיהא
 .שבכולן פני שהוא קאמר דכולה

 פני ויה וחד חד דכל - שיצא עד אומר יוסי' ור
 תחלתו הוי אחרון' אפי נינהו הי ידעי ולא לחבירו

 .לסופו פני
 .דנדרים הך - השיטה מוחלפת
 .בניחותא - והתניא

 קבועים זמנו משך ימי מספר - קבוע שזמנו כל
 דאם ובציר וקציר קיץ למעוטי ט"וי פסח כגון
 עד אלא אסור אינו שיהא עד אפילו או פני עד אמר
 ממהר שזה קבוע זמנו משך דאין דכיון שיגיע
 אלא זה נתכוין לא מאחר וזה וקצירו קייצו לכלות

 .לקצור העם משיתחילו לתחילתו
 דאיכא הוא התם - בנות כיתי בשתי מחלוקת
 גדולה דקרי איניש עביד ראשונה כת כל למימר
 דקרי איניש עביד שניה כת וכל שניה כת לגבי
 .ראשונה כת לגבי קטנה

 .אחת המאש שנולדו - אחת כת אבל
 אומר הוא בתי פלונית - לה קרי בשמה אמצעית

 .קטנה ולא גדולה לא לה קורא ואין
 קאי ארישא - תשתרי שניה שבכת אמצעית
 מאן לגבי אמצעית בגדולה שניה כת לכל דמספקא

 אלמא כת דההיא קטנה לגבי לא אי גדולה לה קרי
 .פליגי אחת בכת

 תני להכי אמצעית שום שניה בכת - שם בשאין
 תני הוי אמצעית התם הוי אי אבל כולן סורותא

 תני הוה ולא שבקטנות הקטנות מן חוץ מתניתין
 .הקטנה מן חוץ

 .עסקינן אמצעית דבדליכא - מסתברא נמי והכי
 בעי וכולהו אמצעית - דאיכא איתא דאם

 ונימא יודע אינו גבי נתנייה דאסירן לאשמועינן
 להגדו אם שבגדולות גדולה אם יודע ואינו הכי

 אסורות כולן שבקטנות אמצעית או שבקטנות
 שמע איסורא בה לאשמעינן תנייה מדלא אלא
 כולן קתני וכי אסירא דלא ליה סבירא מינה

 .אמצעית בדליכא אסורות
 אאמצעית דאסורות ל"ס דאי דאמרת - וליטעמיך

 .לה מפרש הוה קאי נמי
 ישנה אם אסירא דודאי - ראשונה שבכת אמצעית

 שניה כת לגבי ראשונה כת דכל מודים דהא שם
 היכי כי ברישא ניתנייה ואסורה לה קרי גדולה
 תיסק ולא קאי עלה דאסורות מינה דנשמע
 אסורות כולן קתני דכי ולומר למישרי אדעתין
 .אמצעית שם כשאין

 לפרושי ליה איצטריך לא בההיא - השתא הכי
 שתים אלא שם בשאין כולה דמתניתין ג"ע דאף
 אמצעית שם הוה דאי אדעתין תיסק לא כת בכל
 דידיה קטנה דתנא דכיון אסורות כולן תני הוה לא

 אמצעית ש"כ גדולה לה דקרי ואשמעינן לאיסורא
 לה תנא לא דכי שניה כת אלא מינה דקשישא
 גדולה אלא שם בשאין דמתניתין למימר איכא
 אם גדולה לה קרי הוה לא אמצעית אבל וקטנה
 אסורות קאי ואכולהו אמצעית דאיכא איתא

 נטעי דלא אסורה היא דאף ונשמע בהדיא ליתנייה
 .אמצעית שם בשאין לאוקמא
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עַ ֲאַמר ֵליּה    :ָרָבאלְ  ַרב הּוָנא ְבֵריּה ְּדַרב ְיהוֹשֻׁ
ַסח   !ּוְפִליֵגי ,ְּדִכי ַכת ַאַחת ָּדֵמי ,ָהא פֶּ

 
  :ֲאַמר ֵליּה

  :ָהָתם ְבִליְשָנא ְּדַעְלָמא ָקִמיַפְלֵגי
ַסח :ָמר ָסַבר   ,ַעד ַקֵמי ִפיְסָחא – ַעד ְפֵני ַהפֶּ
 ֵני ִפיְסָחא:ַעד ְּדִמיפְ  – ּוָמר ָסַבר

 
 
 

 דאיכא - ופליגי' וכו פסח והרי
 קרי נמי אמצעיים לימים ד"למ
 .ממנו מאוחר ויש הואיל פני

 - פליגי דעלמא בלישנא התם
 דסבירא משום לאו דאסר דמאן
 קרי ממנו מאוחר שיש דכל ליה
 ליה מעדמש משום אלא פני

 פיסחא מיפני אדם בני בלשון
 פונה פנוי הפסח שיהא קאמר
 .ועובר
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 סה, א .261
 

ָנה   ִמש ְׁ

ה  ָ יךְ 'ָהאֹוֵמר ְלִאש   ת ִ ש ְ ִני'ְוִהיא אֹוֶמֶרת  ',ִקד ַ ַ ת  ש ְ   –' לֹא ִקד ַ
ְקרֹוָביו ֶרת ב ִ ֶ ְקרֹובֹוֶתיָה ְוִהיא מו ת    .הו א ָאסו ר ב ִ

ִני'ִהיא אֹוֶמֶרת  ַ ת  ש ְ יךְ 'ְוהו א אֹוֵמר  ',ִקד ַ ת ִ ש ְ   –' לֹא ִקד ַ
ְקרֹוָביוהו א מו ת ָ  ְקרֹובֹוֶתיָה ְוִהיא ֲאסו ָרה ב ִ   .ר ב ִ

יךְ ' ת ִ ש ְ י'ְוִהיא אֹוֶמֶרת  ',ִקיד ַ ת ִ א ב ִ ָ ֶאל ָ ת  ש ְ   –' לֹא ִקיד ַ
דֹוָלה ְקרֹובֹות ג ְ ְקרֹוָביו ,הו א ָאסו ר ב ִ ֶרת ב ִ ֶ   ,ו ְגדֹוָלה מו ת 
ה ְקרֹובֹות ְקַטנ ָ ר ב ִ ָ ֶרת ב ִ  ,הו א מו ת  ֶ ה מו ת    .ְקרֹוָביוו ְקַטנ ָ

ךָ ' ת ְ י ֶאת ב ִ ת ִ ש ְ א אֹוִתי'ְוִהיא אֹוֶמֶרת  ',ִקד ַ ָ ֶאל ָ ת  ש ְ   –' לֹא ִקד ַ
ה ְקרֹובֹות ְקַטנ ָ ְקרֹוָביו ,הו א ָאסו ר ב ִ ֶרת ב ִ ֶ ה מו ת    ,ו ְקַטנ ָ
דֹוָלה ְקרֹובֹות ג ְ ר ב ִ ָ ְקרֹוָביו: ,הו א מו ת   ו ְגדֹוָלה ֲאסו ָרה ב ִ

 

ָמָרא   ג ְׁ

יךְ ָהאֹוֵמר לְ " ת ִ ש ְ ה ִקד ַ ָ   ְוכו ': "ִאש  
 

  :ּוְצִריָכא
  – ְּדִאי ַאְשְמִעיָנן ַגֵביּה ִּדיֵדיּה

  .ּוִמיְקֵרי ֲאַמר ,ִמשּום ְּדַגְבָרא ָלא ִאיְכַפת ֵליּה
  ,ָלא ֲהָות ָאְמָרה ,ֵאיָמא ִאי ָלאו ְּדִקים ָלּה ְבִדיבּוָרּה ,ֲאָבל ִאיִהי

יהָ ְוִליְתַסר ִאיהּו ִבְק    .רֹובֹותֶּ
 ָקא ַמְשַמע ָלן:

 
 

 '.מתני
 - בקרובותיה אסור הוא

 דאיסורא חתיכה עליה דשוינהו
 .בהודאתו

 - 'וכו קטנה בקרובות ומותר
 ואף עליה נאמנת אמה שאין
 בעיא דאי גט צריכה אינה היא
 ונאסר גרושתו לה הויא גט

 .בקרובותיה
 .הבת - קטנה
 .האם - גדולה

 
 

 '.גמ
 דמי בכולהו לאשמעינן - וצריכא
 ומי נאסר בדיבורו עצמו שאסר
 .נאסר אינו עצמו אסר שלא

 קידשתיך אמר כי - דידיה גבי
 בקרוביו איהי מיתסרא לא

 משקר שקורי דאיהו משום
 אוסר אם ליה איכפת לא וגברא
 .חנם בקרובותיה עצמו

 ג"ואע קדשתיה - ואמר ומקרי
 .קדשה דלא

 קדשתני אמרה כי - איהי בלא
 עד עלמא אכולי נפשה דאסרה
 לה דקים לאו אי גט לה שיתן

 ונתסר אמרה הוה לא דקדיש
' ואפי בקרובותיה פיה על איהו
 .גט לה נתן לא
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 סה, א .261
 
יְך ְוִהיא אֹוֶמֶרת" ת ִ ש ְ   :ְוכו ' "ִקיד ַ
 

  ?ָהא תּו ָלָמה ִלי
 

  :ִאיְצְטִריְך
  :ֲאִמיָנא ָסְלָקא ַּדְעָתְך

  ,ִמְּדאֹוָרְייָתא ֵהיְמֵניּה ַרְחָמָנא ָלָאב
  .ְבִדיבּוָרּה ִמְּדַרָבָנן ֵהיְמנּוָה ְלִדיָדּה ְוִתיְתַסר ְבַרָתּה

  ָקא ַמְשַמע ָלן:
 
 

 על לאמה רבנן - הימנוה מדרבנן
 ותאסר גט צריכה ותהא הבת

 .בקרובותיו
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 סה, א .262
 
ךָ " ת ְ י ֶאת ב ִ ת ִ ש ְ  ְוכּו':  "ִקיד ַ
 

  ?ָהא תּו ָלָמה ִלי
 

  .ָתָנא ַנִמי ָהא ,ַאְייֵדי ְּדָתָנא ָהא
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 סה, א .263
 

  :ִאיְתַמר
  ,כֹוִפין :ֲאַמר ַרב
  .ְמַבְקִשין :ֲאַמר ְשמּוֵאלּו
 

  ?ַאֵהָייא
  .ְוָלא ְמַבְקִשין ִאיָכא ,ָלאו כֹוִפין ִאיָכא – ֵריָשאִאיֵליָמא ַא

ָלא ַאֵסיָפא   .ְלַחֵיי ,ִבְשָלָמא ְמַבְקִשין – אֶּ
ָלא כֹוִפין   ?ַאַמאי – אֶּ

  !ָלא ִניָחא ִלי ְּדִאיְתַסר ִבְקִריָבּה :ֲאַמר
 

ָלא ְשַמְעָתָתא ַאֲהָדֵדי ִאיְתַמר   ;אֶּ
נּו ִליֵתן ֵגט :ָאַמר ְשמּוֵאל   ,ְמַבְקִשין ִממֶּ

  .ִאם ָנַתן ֵגט ֵמַעְצמֹו כֹוִפין אֹותֹו ִליֵתן ְכתּוָבה :ָאַמר ַרב
 

  :ִאיְתַמר ַנִמי
  ,ַרבֲאַמר  ַרב ַאָחא ַבר ַאָּדאֲאַמר 

  :ַרבָאַמר  ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר  ַרב ַאָחא ַבר ַאָּדאְוָאְמֵרי ָלּה ָאַמר 
  .ְמַבְקִשיןכֹוִפין ּו

 
  ?!ַתְרֵתי

 
  :ָהִכי ָקָאַמר

נּו ִליֵתן ֵגט   ,ְמַבְקִשין ִממֶּ
  .ְוִאם ָנַתן ֵמַעְצמֹו כֹוִפין אֹותֹו ִליֵתן ְכתּוָבה

 
 

 .גט לה ליתן - כופין
 דאין - 'כו איכא כופין לא
 קתני דהא גט ממנו ריכהצ

 גט בעיא ואי בקרוביו מותרת
 לה דהויא באחיו מיתסרא הוה

 .אחיו גרושת
 קדשתני דאמרה - אסיפא ואלא
 .גט דבעיא

 ליתן ממנו - מבקשין בשלמא
 .גט

 לאסור בקשה שצריך - לחיי
 להתירה כדי בקרובותיה עצמו
 .בה חפץ ואין הואיל לינשא

 אהדדי ושמואל דרב ושמעתתא
 באו זו על זו לחלוק לא - אתמר
 שלא מה האחרון להוסיף אלא
 .הראשון פירש
 בקשה בלא - מעצמו נתן ואם
 דגלי כתובה ליתן אותו כופין
 לה יש וארוסה דקדשה דעתיה
 .כתובה
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 סה, ב –סה, א  .264
 

  :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ָחד ֵאין חֹוְשִשין ְלִקיּדּוָשיו   .ַהְמַקֵּדש ְבֵעד אֶּ

 
  :יּה ֵמַרב ְיהּוָדהָבעּו ִמינֵ 

ם מֹוִדים ַמאי   ?ְשֵניהֶּ
 

  .ְוַרְפָיא ְבָיֵדיּה ,ֵאין ְוָלא
 

  :ִאיְתַמר
  :ְשמּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ָחד ֵאין חֹוְשִשין ְלִקיּדּוָשיו   ,ַהְמַקֵּדש ְבֵעד אֶּ
ם מֹוִדים ֲאִפילּווַ    .ְשֵניהֶּ
 

  :ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאֵאיִתיֵביּה 
ה " ָ יךְ 'ָהאֹוֵמר ְלִאש   ת ִ ש ְ ִני'ְוִהיא אֹוֶמֶרת  ',ִקד ַ ַ ת  ש ְ   –' לֹא ִקד ַ

ְקרֹובֹוֶתיהָ  ְקרֹוָביו ,הו א ָאסו ר ב ִ ֶרת ב ִ ֶ  ."ְוִהיא מו ת 
ת ִבְקרֹוָביו – ִאי ְּדִאיָכא ֵעִדים רֶּ   ?ַאַמאי מּותֶּ
יהָ  – ְוִאי ְּדֵליָכא ֵעִדים   ?ַאַמאי ָאסּור ִבְקרֹובֹותֶּ

ָלא ָלאו ָחד ,אֶּ   !ְבֵעד אֶּ
 

  ?ָהָכא ְבַמאי ָעְסִקיַנן
  :ְכגֹון ַּדֲאַמר ָלּה

ם ִלְמִדיַנת ַהָים ,ִקיַּדְשִתיְך ִבְפֵני ְפלֹוִני ּוְפלֹוִני'   '.ְוָהְלכּו ָלהֶּ
 

  :ֵאיִתיֵביּה
ת ִאְשתוֹ "   ;ְוָלָנה ִעמֹו ְבפּוְנְּדִקי ,ַהְמָגֵרש אֶּ

נּו ֵגט ֵשִני :אֹוְמִריםאי ֵבית ַשמַ    ,ֵאיָנּה ְצִריָכה ֵהימֶּ
נּו ֵגט ֵשִני :אֹוְמִריםֵבית ִהֵלל ּו   ".ְצִריָכה ֵהימֶּ

  ?ֵהיִכי ָּדֵמי
   ?ֵבית ַשַמאיַמאי ַטְעַמְייהּו ְּד  – ִאי ְּדִאיָכא ֵעִדים
  ?ַמאי ַטְעַמְייהּו ְּדֵבית ִהֵלל – ְוִאי ְּדֵליָכא ֵעִדים

ָחד ,ָלא ָלאואֶּ    !ְבֵעד אֶּ
 

  :ֵאיָמא ֵסיָפא ,ְוִליְטֲעֵמיְך
ה ִמן ָהֵאירו ִסין" ְרש ָ ִנְתג ָ ִני ,ו מֹוִדים ב ְ ֵ ט ש  ו  ג ֵ ֵאין ְצִריָכה ֵהיֶמנ    ,ש ֶ

ה   ס ב ָ ֹו ג ַ ֵאין ִלב  ֵני ש ֶ ְ   ,"ִמפ 
ָחד ְמֵהיָמן   ,ְוִאי ָסְלָקא ַּדְעָתְך ַעד אֶּ

  ?!ַמה ִלי ִמן ַהִנשּוִאיןַמה ִלי ִמן ָהֵאירּוִסין 
 

ָלא   ?ָהָכא ְבַמאי ָעְסִקיַנן ,אֶּ
  ;ְוֵליָכא ֵעֵדי ִביָאה ,ְכגֹון ְּדִאיָכא ֵעֵדי ִיחּוד

  :ֵבית ַשַמאי ָסְבֵרי
  ,ֵהן ֵהן ֵעֵדי ִביָאה ,ָאְמִריַנן ֵהן ֵהן ֵעֵדי ִיחּוד^ ָלא  דף סה, ב

  :ּוֵבית ִהֵלל ָסְבֵרי
  .ֵהן ֵהן ֵעֵדי ִביָאה ,ן ֵהן ֵהן ֵעֵדי ִיחּודָאְמִרינַ 

  ,ּומֹוִדים ַוַּדאי ְבִנְתָגְרָשה ִמן ָהֵאירּוִסין
  ,ְּדָלא ָאְמִריַנן ֵהן ֵהן ֵעֵדי ִיחּוד ֵהן ֵהן ֵעֵדי ִביָאה

ֵאין ִלבֹו ַגס ָבּה   .ִמְפֵני שֶּ
 

  :ַרביּה ְּד ִמְשמֵ  ַרב ִיְצָחק ַבר ְשמּוֵאל ַבר ָמְרָתאָאַמר 
ָחד   ,ֵאין חֹוְשִשין ְלִקיּדּוָשיו ,ַהְמַקֵּדש ְבֵעד אֶּ

ם מֹוִדים   .ַוֲאִפילּו ְשֵניהֶּ
 

  :ַרָבה ַבר ַרב הּוָנאָאַמר 

 .העד לדברי - מודים שניהם
 חוששין אין דתניא הא - מהו

 והא הוא מהימן דלא משום
 דאין משום דלמא או הימנוה
 ויליף עדים בלא יןחל קדושין
 בעריות כתיב מממון דבר דבר
 ובממון( כד דברים) דבר ערות
 דבר יקום עדים שני פי על כתיב

 (.יט/ דברים/ שם)
 מחזיק היה לא - ולא אין

 להיתר ולא לאיסור לא בדבריו
 שאמר ופעמים הן שאמר פעמים
 היתה ולא בידיה ורפיא לאו

 .בידו זו הוראה מוחזקת
 .נמי רסינןג לא - נמי איתמר

 מודה' ואפי - עדים ליכא ואי
 פ"ע בקרובותיה אסור אמאי
 אפילו קידושין אינן הלא עצמו

 אחד בעד אמר נמי דאי לדבריו
 מודים בששניהם קידושין הוו

 אמרת לא אחד עד דאין היכא
 שבועה לחייב חשיב אחד דעד
 נמי בערוה הלכך ממונות בדיני
 בפניו קידושין להתקיים חשיב
 .מודים שניהם הושי ובלבד

 הוא וקתני - אחד בעד לאו אלא
 זה אלמא בקרובותיה אסור
 דחשיב נאסר לו שמודה

 .קמיה קדושין לאיתפוסי
 - ופלוני פלוני בפני קידשתיה

 לכל גמורין קידושין להו דהוו
 את לאסור הוא ונאמן דבריו
 .עצמו
 לאחר' ואפי - בפונדקי עמו ולנה
 .זמן
 דנתקדשה - עדים דאיכא אי
 .ביאהב

 ושניהם - אחד בעד לאו אלא
 .מודים

 - 'כו יחוד עדי הן הן אמרינן
 אין עמו שנתייחדה משראוה

 דכיון הביאה על להעיד צריך
 אותו מחזקינן בה גס דלבו

 לשם עליה שבא בחזקת
 .קידושין
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ָחד   ,ַהְמַקֵּדש ְבֵעד אֶּ
  .ֵאין חֹוְשִשין ְלִקיּדּוָשיו :ֵבי ִּדיָנא ַרָבה ָאְמֵרי

 
  ?ַמאן ֵבי ִּדיָנא ַרָבה

 
  .ַרב
 

  :ְוִאיָכא ְּדָאְמֵרי
  :ַרבָאַמר  ַרָבה ַבר ַרב הּוָנאָאַמר 

ָחד   ,ַהְמַקֵּדש ְבֵעד אֶּ
  .ֵאין חֹוְשִשין ְלִקיּדּוָשיו :ֵבי ִּדיָנא ַרָבה ָאְמֵרי

 
  ?ַמאן ֵבי ִּדיָנא ַרָבה

 
  .ַרִבי
 

  :ַרב ַאַחְדבוֹי ַבר ַאִמיְמִתיב 
ב ָ " ַנִים ש ֶ ִדיַנת ַהי ָםש ְ ֶהם ,או  ִממ ְ ָ ה ִעמ  ָ ֶהם ,ְוִאש   ָ   .ַוֲחִביָלה ִעמ 

י :ֶזה אֹוֵמר ת ִ י ,זו  ִאש ְ   .ְוזֹו ֲחִביָלִתי ,ְוֶזה ַעְבד ִ
י :ְוֶזה אֹוֵמר ת ִ י ,זו  ִאש ְ   .ְוזֹו ֲחִביָלִתי ,ְוֶזה ַעְבד ִ

ה אֹוֶמֶרת ָ ֵני ֲעָבַדי :ְוִאש   ו  ש ְ י ,ֵאל  ל ִ ֶ   ;ַוֲחִביָלה ש 
ין יט ִ ֵני ג ִ ָתה  ִמן ַהֲחִביָלה ,ְצִריָכה ש ְ תו ב ָ   "ְוגֹוָבה כ ְ

  ?ֵהיִכי ָּדֵמי
  – ִאי ְּדִאית ֵליּה ָסֲהֵדי ְלַהאי ְוִאית ֵליּה ָסֲהֵדי ְלַהאי

ִלי   ?!ִמי ָמֵצי ָאְמָרה ֵאלּו ְשֵני ָעְבֵדי ַוֲחִביָלה שֶּ
ָלא ָלאו ָחד ,אֶּ  !ְבֵעד אֶּ

 
  ?!ְוִתְסְבָרא

ָחד ְבַהְכָחָשה ִמי ְמֵהיָמן ַעד   ?אֶּ
 

ָלא   ,אֶּ
  .ָלא ְפִליֵגי ְּדָשֵרי ְּדכּוֵלי ָעְלָמא ,ְלִמיְשֵרי ְלָעְלָמא
  :ְוָהָכא ָהִכי ָקָאַמר

  ",ְצִריָכה ְשֵני ִגיִטין ְכֵדי ִלְגבֹות ְכתּוָבָתּה ִמן ַהֲחִביָלה"
  .י ִמְשַתְעְבֵדי ִלְכתּוָבהְמַטְלְטלֵ  :ַּדֲאַמר ,ְוַרִבי ֵמִאיר ִהיא

 
  ?ַמאי ָהֵוי ֲעַלּה

 
  :ָאַמר ַרב ָכֲהָנא

  .ֵאין חֹוְשִשין ְלִקיּדּוָשיו
  :ָאַמר ַרב ַפָפא

  .חֹוְשִשין ְלִקּדּוָשיו
 

  :ַרב ָכֲהָנאלְ  ַרב ַאִשיֲאַמר ֵליּה 

ר"ְּדַיְלָפת  ,ַמאי ַּדְעֵתיְך בָּׁ ר ד ָּׁ בָּׁ   ?ִמָממֹון "ד ָּׁ
  ,ִאי ַמה ְלַהָלן הֹוָדַאת ַבַעל ִּדין ְכֵמָאה ֵעִדים ָּדֵמי

  ?!ַאף ָכאן הֹוָדַאת ַבַעל ִּדין ְכֵמָאה ֵעִדים ָּדֵמי
 

  :ֲאַמר ֵליּה
  ,ָהָתם ָלא ָקא ַחָייב ְלַאֲחִריֵני

  .ָהָכא ָקא ַחָייב ְלַאֲחִריֵני
 

 משמיה דרבה - דאמרי ואיכא
 דינא בי רב קרי ומאן אמר דרב
 .רבי רבה

 דיכ ד"קס - גיטין שני צריכה
 .לינשא להתירה

 - החבילה מן כתובתה וגובה
 בספק מוטל והמותר נפשך ממה
 .עליהו יבא עד
 - להאי סהדי ליה דאית אי

 ליה ואית קדשה בפנינו שאמר
 .להאי נמי סהדי

 דתיהוי - 'וכו אמרה מצי מי
 ושלהן שלה הכתובה מותר
 .בספק

 אחד לכל - אחד בעד לאו אלא
 צריכה מודה אינה' דאפי מ"וש
 .גט
 חד דאיכא - בהכחשה אחד עד

 מהימן מי ליה דמכחיש סהדא
 ליכא איהי ליה מכחשא לא' אפי
 בא האחד דאין דאמר למאן
 לא שבועה והכא לשבועה אלא

 .שייכא
 לגבות כדי - גיטין שני צריכה

 כלומר החבילה מן כתובתה
 שיבא עד מונחת החבילה לעולם
 שניהם לה נתנו כ"א אלא אליהו

 לידי ביאהמ והגט מעצמן גט
 ממה החבילה מן כתובה גיבוי
 הרי הוא זה של אם נפשך

 זה וכן פיו על כתובה לה מיחייב
 .שלה כולה אם ש"וכ
 וכולה כלומר - 'וכו היא מ"ור
 דמטלטלין אלא אשמועינן לא

 היא מ"ור לכתובה משתעבדי
 בהאשה כתובות' במס דאמר
 גבי:( פ דף) נכסים לה שנפלו
 סינכ על שכתובתה יבם שומרת
 מעות אחיו הניח הראשון בעלה
 אוכל והוא קרקע בהם ילקח
 משתעבדי מעות אלמא פירות

 .לכתובה
 - עדים כמאה דין בעל הודאת
 כי יאמר אשר( כב שמות) דכתיב
 מקצת על שסמך הרי זה הוא

 .הודאתו
 חב אינו - לאחריני חייב קא לא

 שאין זו בהודאתו לאחרים
 .הוא אלא נפסד
 - נילאחרי חייבה קא הכא

 וקרוביו בו נאסרו שקרובותיה
 .בה נאסרין
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 סה, ב .265
 

  ,ַרב ָמִרי ַבר ִאיסּורי ְּד ְבנֵ  ַרב ַאָּדא ָסָבאוְ  ָמר זּוְטָרא
  .ָפִליג ִניְכַסְייהּו ַבֲהֵדי ֲהָדֵדי

  :ָאְמרּו ֵליּה ,ָאתּו ְלַקֵמיּה ְּדַרב ַאִשי

ים" ֵני ֵעדִּ י ׁשְ ִּ ל פ    ,ֲאַמר ַרְחָמָנא )דברים יט( "עַּ
יֱהַדר ָלא ָמֵצי ַהְדֵרי ְבהּו   ,ַוֲאַנן ָלא ַהְדֵרי ,ְּדִאי ָבֵעי ְלמֶּ

ָלא ְבַסֲהֵדי ,ָמאאֹו ִּדלְ    ?ָלא ְמַקְייָמא ִמְלָתא אֶּ
 

  :ֲאַמר ְלהּו
ָלא ְלַשָקֵרי   .ָלא ִאיְברּו ָסֲהֵדי אֶּ

 

 .הוו אחים - גרס מרי רב בני
 תורה שהצריכה - שנים פי על

 עדים הצריך הלכתא למאי
 ולומר למיהדר בעי דאי משום
 כן לומר יוכל לא היה כך לא

 שהצריכם הוא יעידום שאלו
 אנו אין ואנו עדים הכתוב
 אנו ואין בן הדרינן ולא שקרנים
 .עדים צריכין

 מודים הם שאפילו - דלמא או
 אלא קיימים דבריהם אין

 בשלו מחזיק אני ונמצא בעדים
 חלוקתנו שאין בשלי והוא
 .כלום

 בדברים הכופרים - לשקרי
 .הוא כן לא לומר
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 סו, ב –סה, ב  .266
 

  :ַאַבֵייָאַמר 
ָחד    ',ָאַכְלָת ֵחלֶּב'ָאַמר לֹו ֵעד אֶּ

  .נֱֶּאָמן – ְוַהָלה שֹוֵתק
 

  :ְוַתָנא תּוָנא
ָ ֵחֶלבאָ 'ָאַמר לֹו ֵעד ֶאָחד "   ',ַכְלת 

ה אֹוֵמר י :ְוַהל ָ טו ר – לֹא ָאַכְלת ִ ָ   ."פ 
  .ְמֵהיָמן – ָהא ִאיְשִתיק ,ַטְעָמא ַּדֲאַמר ָלא

 
  :ְוָאַמר ַאַבֵיי

ָחד  יָך'ָאַמר לֹו ֵעד אֶּ   ',ִנְטְמאּו ָטֳהרֹותֶּ
  .נֱֶּאָמן – ְוַהָלה שֹוֵתק

 
  :ְוַתָנא תּוָנא

  ',ִנְטְמאו  'ֵעד ֶאָחד אֹוֵמר "
ה אֹוֵמר טו ר –' לֹא ִנְטְמאו  ' :ְוַהל ָ ָ   ."פ 

  .ְמֵהיָמן – ָהא ִאיְשִתיק ,ַטְעָמא ַּדֲאַמר ָלא
 

  :ְוָאַמר ַאַבֵיי
ָחד  סו, אדף    ',שֹוְרָך ִנְרַבע^' ָאַמר לֹו ֵעד אֶּ

  .נֱֶּאָמן – ְוַהָלה שֹוֵתק
 

  :ְוַתָנא תּוָנא
ֹו ֲעֵביָרה" ְבָדה ב  ע  נ ֶ ֶ   ,ְוש 

ָעִלים י ֵעד ֶאָחד אֹו ע"פ ַהב ְ ִ ֵהִמית ַעל פ  ָמן – ְוש ֶ   ."ֶנא 
י ֵעד ֶאָחד"ַהאי  ִ   ?ֵהיִכי ָּדֵמי "ַעל פ 

ָעִלים"ַהְיינּו  – ִאי ְּדָקא מֹודּו ְבָעִלים   !"ע"פ ַהב ְ
ָלא ָלאו   .ְּדָשִתיק ,אֶּ

 
  :ּוְצִריָכא

  – ְּדִאי ַאְשְמִעיָנן ַהְך ַקַמְייָתא
  ,ְּדִקים ֵליּה ְבַנְפֵשיּה ְּדָעַבד חּוִלין ָבֲעָזָרהִאי ָלאו 

  .ָלא ֲהָוה ַמְייֵתי
יָך   :ֵמיַמר ָאְמִריַנן ,ֲאָבל ִנְטְמאּו ָטֳהרֹותֶּ

  .ְּדָסַבר ָחֵזי ֵליּה ִביֵמי טּוְמָאתוֹ  ,ַהאי ְּדָשִתיק
  – ְוִאי ַאְשְמִעיָנן ָהא

  .ֳהָרתוֹ ִמשּום ְּדָקא ַמְפִסיד ֵליּה ִביֵמי טָ 
  :ֵמיַמר ָאַמר ,ֲאָבל שֹורֹו ִנְרַבע

  .ָכל ַהְשָווִרים ָלאו ְלַגֵבי ִמְזֵבַח ָקְייֵמי
  .ְצִריָכא

 
  :ִאיָבְעָיא ְלהּו

ָחד'   ?ַמהּו ,ְושֹוֵתק 'ִאְשתֹו ִזיְנָתה ְבֵעד אֶּ
 

  :ַאַבֵייָאַמר 
 .נֱֶּאָמן

  
  :ָאַמר ָרָבא

  .ֵאינֹו נֱֶּאָמן
ְרָוהָהֵוי  ְבעֶּ ְרָוה ָפחֹות ִמְשַנִים ,ָּדָבר שֶּ ְבעֶּ   .ְוֵאין ָּדָבר שֶּ
 

  :ֲאַמר ַאַבֵיי
  ?ְמָנא ֲאִמיָנא ָלּה

 סמיא ההוא - אתי הוה ולא
 .שמואל לפני לו הקבוע לעת
 בתריה שליח שמואל - שדר

 .לבא שימהרנו
 עד האי - לך מהימן אי לאו מאי

 ביה דידעת אחד עד כשאר
 גזלנא דלאו עדות מפסולי שאינו
 .הוא

 אתה וחייב בשוגג - חלב אכלת
 .קרבן
 ואין הקרבן וכשר העד - נאמן
 אליו הודע או משום כאן

 ולא( ד ויקרא) חטאתו
 דרשינן והכי אחרים ודיעוהושי
 דהאשה קמייתא בשמעתא לה
 ולא:( פז' ד/ יבמות)/ רבה

 .מכחיש והוא אחרים שיודיעוהו
 להקרבה ואסור - נרבע שורך
 דאמר בעינן תרי לסוקלו אבל
 כמיתת( מד דף ק"ב) מר

 .השור מיתת כך הבעלים
 קרבן פסולי לענין - תונא ותנא

 .ובבכורות בזבחים
 בכולהו ינןלאשמוע - וצריכא

 .היא הודאה דשתיקתו
 ולא - טומאתו בימי ליה חזי

 היא הודאה ולאו ליה איכפת
 .לטהורים ומותרים

 ולא - קיימי מזבח לגבי לאו
 והודאה להכחישו ליה איכפת
 להקרבה ומותר הויא לא מיהא
 .צריכא
 כלומר - אחד בעד זינתה אשתו
 זינתה אשתך אחד עד לו אמר
 דהע ליאסר מהו שותק והוא
 .עליו

 



ק ג'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     266 סוגיה  ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ  –ַמסֶּ
 

 7201702200ברק ווינט דניאל  – vechol.banayich@gmail.comייך בנ וכלמותת ע – סדורהגמרא  -הזכויות שמורות כל 

 

375 

  .ְּדַההּוא ַסְמָיא ַּדֲהָוה ְמַסֵּדר ַמְתִנָייָתא ַקֵמיּה ְּדָמר ְשמּוֵאל
  ,ְוָלא ֲהָוה ָקָאֵתי ,יֹוָמא ַחד ְנַגּה ֵליּה
  .ַבְתֵריּהָשַדר ְשִליָחא אַ 

  .ָאָתא ִאיהּו ַבֲחָדא ,ַאְּדָאִזיל ָשִליַח ַבֲחָדא אֹוְרָחא
  '.ִאְשתֹו ִזיְנָתה' :ָאַמר ,ִכי ָאָתא ָשִליחַ 

  :ֲאַמר ֵליּה ,ָאָתא ְלַקֵמיּה ְּדָמר ְשמּוֵאל
  ,ִזיל ַאְפָקּה – ִאי ְמֵהיָמן ָלְך

  .ָלא ַתִפיק – ְוִאי ָלא
  ?!ְמֵהיָמן ֲעָלְך ְּדָלאו ַגְזָלָנא הּוא ִאי ,ַמאי ָלאו

 
  ?ְוָרָבא

  ,ִזיל ַאְפָקּה – ִאי ְמֵהיָמן ָלְך ְכֵבי ְתֵרי
  .ָלא ַתְפָקּה – ְוִאי ָלא

 
  :ַוֲאַמר ַאַבֵיי

  ?ְמָנא ֲאִמיָנא ָלּה
  :ְּדַתְנָיא

ר" ְדב ָ מ ִ ב ַ ָהַלְך ְלכֹוֲחִלית ש ֶ ֶלְך ש ֶ ֶ אי ַהמ  ַינ ַ ה ב ְ ים ,ַמֲעש ֶ ַרכ ִ ים כ ְ ש  ִ ם ש ִ ש  ש ָ   ,ְוִכיב ֵ
דֹוָלה ְמָחה ג ְ ֵמַח ש ִ ָרֵאל ,ו ַבֲחָזָרתֹו ָהָיה ש ָ   .ְוָקָרא ְלָכל ַחְכֵמי ִיש ְ

  :ָאַמר ָלֶהם
ש   ְקד ָ ית ַהמ ִ ִבְנַין ב ֵ ָהיו  ֲעסו ִקים ב ְ ֶ ְזַמן ש  ו ִחים ב ִ   ,ֲאבֹוֵתינו  ָהיו  אֹוְכִלים ַמל 

ו ִחים ֵזֶכר ַלֲאבֹוֵתינו  ַאף ָאנו  ֹנאַכל מַ    .ל 
ל ָזָהב ו ְלָחנֹות ש ֶ ו ִחים ַעל ש  לו  ַמל    .ְוָאְכלו   ,ְוֶהע 

ם ֶאָחד מוֹ  ,ִאיש  ֵלץ ֵלב ַרע ו ְבִלי ַַעל ,ְוָהָיה ש ָ ֹוִעיָרה ש ְ ן פ    .ְוֶאְלָעזר ב ֶ
ֶלךְ  ֶ אי ַהמ  ֹוִעיָרה ְלַינ ַ ן פ    :ַוי ֹאֶמר ֶאְלָעָזר ב ֶ

ֶלךְ ' ֶ אי ַהמ  ים ָעֶליךָ  !ַינ ַ רו ש ִ ְ ל פ  ם ש ֶ   !'ִלב ָ
ה' ש ֶ   ?'ו ָמה ֶאע 
ין ֵעיֶניךָ ' ֵ ב  יץ ש ֶ צ ִ   .'ָהֵקם ָלֶהם ב ַ

ין ֵעיָניו ֵ ב  יץ ש ֶ צ ִ   .ֵהִקים ָלֶהם ב ַ
ם ָזֵקן ֶאָחד מוֹ  ,ָהָיה ש ָ ִדיְדָיה ש ְ ן ג ְ ֶ   .ִויהו ָדה ב 

ֶלךְ  ֶ אי ַהמ  ִדיְדָיה ְלַינ ַ ן ג ְ ֶ   :ַוי ֹאֶמר ְיהו ָדה ב 
ֶלךְ ' ֶ אי ַהמ  ל ַאֲהֹרן !ַינ ַ ה ְלַזְרעֹו ש ֶ הו נ ָ ֶתר כ ְ ֶ ֶתר ַמְלכו ת ָהַנח כ  ֶ   ,'ַרב ְלָך כ 

ָהיו  אֹוְמִרים ֶ מֹוִדיִעים :ש  ית ב ְ ב ֵ ֹו ִנש ְ   ,ִאמ 
ָבר ְולֹא ִנְמָצא ש  ַהד ָ ַזַעם ,ַוְיבו ק ַ ָרֵאל ב ְ ְדלו  ַחְכֵמי ִיש ְ ב ָ   .ַוי ִ

ֶלךְ ַוי ֹאֶמר ֶאְלָעָזר ב ֶ  ֶ אי ַהמ  ֹוִעיָרה ְלַינ ַ   :ן פ 
ֶלךְ ' ֶ אי ַהמ  ינוֹ  !ַינ ַ ְך הו א ד ִ ָרֵאל כ ָ ִיש ְ ב ְ   ,ֶהְדיֹוט ש ֶ

דֹול ה ֶמֶלְך ְוֹכֵהן ג ָ ָ יְנךָ  ,ְוַאת  ְך הו א ד ִ   ?!'כ ָ
ה' ש ֶ   ?'ו ָמה ֶאע 
ֹוֵמַע ַלֲעָצִתי' ה ש  ָ   .'רֹוְמֵסם ,ִאם ַאת 
ֵהא ָעֶליהָ '   ?'ְותֹוָרה ַמה ת ְ
ֶקֶרן ָזִויתהֲ ' ַחת ב ְ רו ָכה ו מו נ ַ ל ָהרֹוֶצה ִלְלמֹוד ָיבֹוא ְוִיְלמֹוד ,ֵרי כ ְ   ."'כ ָ
 

  :ַרב ַנְחָמן ַבר ִיְצָחקָאַמר 
ִפיקֹוְרסּות   :ַּדֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַמר ,ִמַיד ִנְזְרָקה בֹו אֶּ

ִבְכָתב ה ַמאי ,ֵתיַנח תֹוָרה שֶּ ְבַעל פֶּ   ?תֹוָרה שֶּ
 

ֹוִעיָרה"ִמַיד  ן פ  ו ַצץ ָהָרָעה ַעל ְיֵדי ֶאְלָעָזר ב ֶ   ,ַות 
ָרֵאל ל ַחְכֵמי ִיש ְ   .ַוי ֵָהְרגו  כ ָ
ֹוֵמם ת  ָטח ,ְוָהָיה ָהעֹוָלם ִמש ְ ן ש ָ ְמעֹון ב ֶ א ש ִ ב ָ   ,ַעד ש ֶ

 ולא הדבר ויבוקש - דמי היכי
 שהחזיקוהו דמשמע צאנמ

 .כשרות בחזקת
 אשתבאי דאמרי - אהני סמוך
 ואי מצאו ולא קאמר והיכי
 תרי לבהדי תרי אוקי אמרת
 אי מ"ה אחזקתה איתתא ואוקי
 ד"לב באה והיתה קמן היא
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ָנה   ֹוָרה ְליֹוש ְ ִזיר ֶאת ַהת    ."ְוֶהח 
 

  ?ֵהיִכי ָּדֵמי
  ,ְשְתָבִאיִאיֵליָמא ְּדֵבי ְתֵרי ָאְמֵרי ִאי
   – ּוֵבי ְתֵרי ָאְמֵרי ָלא ִאיְשְתָבִאי

  ?!ָסמּוְך ַאֲהֵני ,ַמאי ָחִזית ְּדַסְמָכת ַאֲהֵני
ָלא ָחד ,אֶּ   .ְבֵעד אֶּ

  ,ְוַטְעָמא ְּדָקא ַמְכְחֵשי ֵליּה ֵבי ְתֵרי
  !ָהא ָלאו ָהִכי ְמֵהיָמן

 
  ?ְוָרָבא

  .ְלעֹוָלם ְתֵרי ּוְתֵרי
  ,ְבֵעֵדי ֲהָזָמה :ַרב ַאָחא ַבר ַרב ִמְניּוִמיר ְוִכְדָאמַ 

  .ָהָכא ַנִמי ְבֵעֵדי ֲהָזָמה
 

  :ְוִאיָבִעית ֵאיָמא
  .ִכְדַרִבי ִיְצָחק

יהָ  :ְּדָאַמר ַרִבי ִיְצָחק   .ִשְפָחה ִהְכִניסּו ַתְחתֶּ
 

  :ֲאַמר ָרָבא
  ?ְמָנא ֲאִמיָנא ָלּה סו, בדף 

  :ִּדְתַנן
ב ִ ָאַמר " ְמעֹוןרַׁ   :י ש ִ

ַיְבֶנה ְסִקים ב ְ ל ד ִ ְמגו ָרה ש ֶ ה ב ִ   ,ַמֲעש ֶ
ֵליָמה ֶחְזַקת ש ְ ָהְיָתה עֹוֶמֶדת ב ְ   ;ו ָמְדדו  ְוִנְמֵצאת ֲחֵסיָרה ,ש ֶ

י ַטְרפֹון ְמַטֵהר ה  ָהָיה ַרב ִ ב ָ ו  ַעל ג ַ ֲעש  נ ַ ֶ ל ָטֳהרֹות ש    ,כ ָ
א ֵ י ֲעִקיָבא ְמַטמ    .ְוַרב ִ

ְרפָאַמר  י טַׁ ב ִ   :ֹוןרַׁ
ֵלם הו א עֹוֵמד ֶחְזַקת ש ָ   ,ִמְקֶוה ֶזה ב ְ

רוֹ  א ְלַחס ְ ה ב ָ ָ ֵפק ַאת  ָ ֵפק ?ִמס  ָ ו  ִמס  ֶרנ  ַחס ְ   .ַאל ת ְ
י ֲעִקיָבאָאַמר  ב ִ   :רַׁ

ֶחְזַקת ָטֵמא הו א עֹוֵמד   ,ָאָדם ֶזה ב ְ
א ְלַטֲהרוֹ  ה ב ָ ָ ֵפק ַאת  ָ ֵפק ?ִמס  ָ ו  ִמס  ַטֲהֶרנ    .ַאל ת ְ

ְר ָאַמר  י טַׁ ב ִ   :פֹוןרַׁ
חַ  ְזב ֵ י ַהמ ִ ב ֵ ל ְלעֹוֵמד ו ַמְקִריב ַעל ג ַ   ,ָמש ָ
ן ֲחלו ָצה ה אֹו ב ֶ רו ש ָ ן ג ְ ֶ הו א ב  יָרה ,ְונֹוַדע ש ֶ ש ֵ ֲעבֹוָדתֹו כ ְ   !ש ֶ

י ֲעִקיָבאָאַמר  ב ִ   :רַׁ
חַ  ְזב ֵ ל ְלעֹוֵמד ו ַמְקִריב ע"ג ַהמ ִ   ,ָמש ָ

ַעל מו ם הו א ב ַ ֲעבֹוָדתֹו פ ְ  ,ְונֹוַדע ש ֶ   !סו ָלהש ֶ
ְר ָאַמר  י טַׁ ב ִ   :פֹוןרַׁ

יתֹו ְלַבַעל מו ם ימ ִ ה ד ִ ָ ה אֹו ְלֶבן ֲחלו ָצה ,ַאת  רו ש ָ יִתיו ְלֶבן ג ְ מ ִ   ,ַוֲאִני ד ִ
ֹוֶמה   :ִנְרֶאה ְלִמי ד 

ה ו ְלֶבן ֲחלו ָצה רו ש ָ ֹוֶמה ְלֶבן ג ְ ֶבן ֲחלו ָצה – ִאי ד  ה אֹו כ ְ רו ש ָ ֶבן ג ְ ו  כ ְ   ,ְנדו ֶננ 
וֹ  ַבַעל מו ם – ֶמה ְלַבַעל מו םִאם ד  ו  כ ְ   .ְנדו ֶננ 

י ֲעִקיָבאִהְתִחיל  ב ִ   :ָלדו ן רַׁ
ָיִחיד סו לֹו ב ְ ָיִחיד ,ִמְקֶוה פ ְ סו לֹו ב ְ   ,ו ַבַעל מו ם פ ְ

ה ו ֶבן ֲחלו ָצה רו ש ָ ן ג ְ ֶ ַנִים ,ְוַאל יֹוִכיַח ב  ש ְ סו לֹו ב ִ פ ְ   !ש ֶ
ָבר ַאֵחר   :ד ָ

 .אמו מחמת - מאחרים
 מום בעל ךאינ אם - אחוי שלח
 והיינו ונראה בגדיך הפשט
 בגופו פסולו מום בעל דקתני
 מקוה וכן הדברים לברר שנוכל
 .לפנינו חסרונו
 - 'וגו אחריו ולזרעו לו והיתה

 ולכתחילה חלל פסול זרע בין
 קרייה מחולל דהא קאמר לא



ק ג'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     266 סוגיה  ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ  –ַמסֶּ
 

 7201702200ברק ווינט דניאל  – vechol.banayich@gmail.comייך בנ וכלמותת ע – סדורהגמרא  -הזכויות שמורות כל 

 

377 

סו לֹו ב ְ  גו פוֹ  ,גו פוֹ ִמְקֶוה פ ְ סו לֹו ב ְ ַעל מו ם פ ְ   ,ב ַ
ה ו ֶבן ֲחלו ָצה רו ש ָ ן ג ְ ֶ סו לֹו ֵמֲאֵחִרים ,ְוַאל יֹוִכיַח ב  פ ְ   !ש ֶ

ְרפֹוןֲאַמר ֵליה   י טַׁ ב ִ   :רַׁ
ים !ֲעִקיָבא פֹוֵרש  ִמן ַהַחי ִ ָך כ ְ ֹוֵרש  ִממ ְ ל ַהפ    ".כ ָ

 
ַעל מו ם"ַהאי  ָיִחיד"שֶּ  "ב ַ סו לֹו ב ְ   ?ִכי ָּדֵמיֵהי "פ ְ

  ?!ִמי ְמֵהיָמן – ִאי ְּדָקא ַמְכִחיש ֵליּה
ָלא ְּדָשִתיק   .אֶּ

ן ֲחלּוָצה ן ְגרּוָשה ּובֶּ   :ְוָקָתֵני – ְּדָשִתיק ,ּוְדַכָּוֵתיּה ַגֵבי בֶּ
ָיִחיד" סו לֹו ב ְ ָיִחיד ,ִמְקֶוה פ ְ סו לֹו ב ְ   ,ו ַבַעל מו ם פ ְ

ה  רו ש ָ ן ג ְ ֶ ַנִים ,ו ֶבן ֲחלו ָצהְוַאל יֹוִכיַח ב  ש ְ סו לֹו ב ִ פ ְ   !"ש ֶ
 

  :ְוַאַבֵיי ֲאַמר
  .ְלעֹוָלם ְּדָקא ַמְכִחיש ֵליּה

  ?ַאַמאי ְמֵהיָמן :ּוְדָקַאְמָרת
  .ָשַלח ַאְחֵוי :ַּדֲאַמר ֵליּה

  :ְוַהְיינּו ְּדָקָתֵני
גו פוֹ  סו לֹו ב ְ גו פוֹ  ,ִמְקֶוה פ ְ סו לֹו ב ְ ַעל מו ם פ ְ   ,ב ַ

ה ו ֶבן ֲחלו ָצהוְ  רו ש ָ ן ג ְ ֶ סו לֹו ֵמֲאֵחִרים ,ַאל יֹוִכיַח ב  פ ְ  ".ש ֶ
  

ן ֲחלּוָצה ַּדֲעבֹוָדתֹו ְכֵשיָרה ן ְגרּוָשה ּובֶּ   ?ְמָנָלן ,ּובֶּ
 

  :ְשמּוֵאלֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 

יו" :ַּדֲאַמר ְקָרא ֲחרָּׁ ְרעֹו אַּ ְלזַּ ה לֹו ו  ְיתָּׁ   – "ְוהָּׁ
ַרע ָכֵשר  ַרע ָפסּולֵבין זֶּ   .ּוֵבין זֶּ

 
  :ֲאַמר ֵמָהָכא ֲאבּוַּה ִּדְשמּוֵאל

ה" ְרצֶּ יו ת ִּ דָּׁ ל יָּׁ ֵרְך ה' ֵחילֹו ו פֹועַּ ָּׁ    – )דברים לג( "ב 
ה בֹו ִתְרצֶּ   .ֲאִפילּו חּוִלין שֶּ

 
  :ֲאַמר ֵמָהָכא ַרִבי ַיַנאי

ֵהם" ים הָּׁ מִּ י ָּׁ ַּ ְהיֶּה ב  ר יִּ ֵֹהן ֲאׁשֶּ כ  ל הַּ אתָּׁ אֶּ    ;()דברים כו "ו בָּׁ
ֹלא ָהָיה ְבָיָמיו ל ֹכֵהן שֶּ ָאָדם הֹוֵלְך ֵאצֶּ   ?ְוִכי ַתֲעלֶּה ַעל ַּדְעְתָך שֶּ

ָלא ה ָכֵשר ְוִנְתַחֵלל ,אֶּ   .זֶּ
 

  ?ְמָנָלן ,ַבַעל מּום ַּדֲעבֹוָדתֹו ְפסּוָלה
 

  :ְשמּוֵאלֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
  :ַּדֲאַמר ְקָרא

י נֹוֵתן" ְננִּ ֵכן ֱאמֹור הִּ לֹום לָּׁ י ׁשָּׁ יתִּ רִּ ת ב ְ    – )במדבר כה( "לֹו אֶּ
הּוא ָחֵסר הּוא ָשֵלם ְוֹלא ְכשֶּ   .ְכשֶּ

 

לֹום"ְוָהא    !ְכִתיב "ׁשָּׁ
 

  :ֲאַמר ַרב ַנְחָמן
 ָוי"ו ְּדָשלֹום ְקִטיָעה ִהיא:
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 סז, ב –סו, ב  .267
 

ָנה   ִמש ְׁ

ין ְוֵאין ֲעֵביָרה ו ש ִ י ֵש  ִקיד  ֶ ל ָמקֹום ש  ָלד הוֹ  ,כ ָ ָכרַהו ָ   .ֵלְך ַאַחר ַהז ָ
  ?ְוֵאיֶזה זו  

ְרֵאִלית ֶהֶנת ְלִוי ָה ְוִיש  ֹ ָרֵאל ,זו  כ  או  ְלֹכֵהן ֵלִוי ְוִיש ְ ש  ְ נ ִ ֶ   .ש 
ין ְויֵש  ֲעֵביָרה ו ש ִ י ֵש  ִקיד  ֶ גו ם ,ְוָכל ָמקֹום ש  ָ ָלד הֹוֵלְך ַאַחר ַהפ    .ַהו ָ

  ?ְוֵאיֶזה זו  
דֹול ר ,זו  ַאְלָמָנה ְלֹכֵהן ג ָ ה ַוֲחלו ָצה ְלֹכֵהן ֶהְדיֹוטג ְ   ,ו ש ָ

ָרֵאל ָרֵאל ְלַמְמֵזר ו ְלָנִתין ,ַמְמֶזֶרת ו ְנִתיָנה ְלִיש ְ ת ִיש ְ   .ב ַ
ין ו ש ִ ֵאין ָלה  ָעָליו ִקיד    ,ְוָכל ִמי ש ֶ

ין ו ש ִ ָלד ַמְמֵזר – ֲאָבל יֵש  ָלה  ַעל ֲאֵחִרים ִקיד    .ַהו ָ
  ?ְוֵאיֶזה ֶזה

א ַעל ַאַחת מִ  ֹוָרהֶזה ַהב ָ ת  ב ַ ל ָהֲעָריֹות ש ֶ   .כ ָ
ין ו ש ִ ֵאין ָלה  לֹא ָעָליו ְולֹא ַעל ֲאֵחִרים ִקיד  מֹוָתה   ,ְוָכל ִמי ש ֶ ָלד כ ְ   .ַהו ָ

  ?ְוֵאיֶזה ֶזה
ְפָחה ְוָנְכִרית  :ֶזה ְוַלד ש ִ

 

ָמָרא   ג ְׁ

ין" ו ש ִ י ֵש  ִקיד  ֶ ל ָמקֹום ש    ."כ ָ
 

  :יוָֹחָנןַרִבי לְ  ַרִבי ִשְמעוֹןֲאַמר ֵליּה 
ֵיש ִקיּדּוִשין ְוֵאין ֲעֵביָרה ַהָּוָלד הֹוֵלְך ַאַחר ַהָזָכר   ?!ְכָלָלא הּוא ְּדָכל ָמקֹום שֶּ

ת^ֲהֵרי  סז, אדף  רֶּ ָנָׂשא ַמְמזֶּ   – ְּדֵיש ִקיּדּוִשין ְוֵאין ֲעֵביָרה ,ֵגר שֶּ
  !ַהָּוָלד הֹוֵלְך ַאַחר ַהָפגּום

  :ְּדַתְנָיא
ש ָ " נ ָ ֶ ר ש  ָלד ַמְמֵזר – א ַמְמֶזֶרתג ֵ   ,ַהו ָ

י יֹוֵסי ְבֵרי ַרב ִ   !"ד ִ
 

  :ֲאַמר ֵליּה
  ?ִמי ָסְבַרְת ַמְתִניִתין ַרִבי יֹוֵסי ִהיא

ת :ַּדֲאַמר ,ַמְתִניִתין ַרִבי ְיהּוָדה ִהיא רֶּ   ;ֵגר ֹלא ִיָשא ַמְמזֶּ
  .ַהָפגּום ַהָּוָלד הֹוֵלְך ַאַחר – ְוֵיש ִקיּדּוִשין ְוֵיש ֲעֵביָרה

 
  !ְוִניְתְנָייּה

 
ל ָמקֹום"ָתָנא    .ְלָאתֹוֵיי ,ְּדֵסיָפא "כ ָ
 

  :ְוִאיָבִעית ֵאיָמא
  .ִלְמעּוֵטי "ֵאיזו  זו  "ְוַתָנא  ,ְלעֹוָלם ַרִבי יֹוֵסי ִהיא

 
  ?!ְוֵאיזֹו זּו ְותּו ָלא

ָנָׂשא ַבת ִיְׂשָרֵאל   – ֵאין ֲעֵביָרהְּדֵיש ִקיּדּוִשין וְ  ,ַוֲהֵרי ָחָלל שֶּ
  !ַהָּוָלד הֹוֵלְך ַאַחר ַהָזָכר

 
 ָהא ָלא ַקְשָיא: 

ן ַרִבי ְיהּוָדה ס"ל   .ְכַרִבי ּדֹוְסָתִאי בֶּ
 

ָנָׂשא ֲחָלָלה   – ְּדֵיש ִקיּדּוִשין ְוֵאין ֲעֵביָרה ,ַוֲהֵרי ִיְׂשָרֵאל שֶּ
  !ַהָּוָלד הֹוֵלְך ַאַחר ַהָזָכר

 '.תנימ
 ואין קידושין שיש מקום כל

 בה תופסין שהקידושין - עבירה
 שלא בנשואין עבירה ואין

 .עליו תורה אסרתה
 לוי - 'וכו וישראלית לויה כהנת
 בנה ישראלית או כהנת שנשא
 וישראלית לויה שנשא וכהן לוי
 שנשא ישראל( ולוי) כהן בנה
 ישראל הולד לויה או כהנת

 .כתיב אבותם לבית למשפחותם
 ויש קידושין יש - ג"לכ אלמנה
 תופסין קידושין דקסבר עבירה
 .לאוין בחייבי

 שנולד - שבשניהם הפגום אחר
 וכן פסול הולד כהונה מפסולי

 בן וכן ממזר לישראל ממזרת בן
 בת וכן ממזר מישראלית ממזר
 נתין ובן נתין לישראל נתינה

 .נתין מכשרה
 חייבי של - שבתורה עריות מכל

 .כריתות
 .לה מפרש בגמרא - ממזר דהול

 נכרי נכרית ולד - כמותה הולד
 ואינו כשר גר הוי גיירוהו ואם
 .ממזר

 בעליו ששחררו עבד - שפחה ולד
 .בישראלית ומותר כשר

 
 '.גמ
 קידושין דיש ממזרת שנשא גר

 מותר דגר - עבירה ואין
 קהל דאמר יוסי' לר בממזרת

 בפרק לקמן קהל מקרי לא גרים
 (.עג דף)/ קידושין/ בתרא

 ויש קידושין גבי - ונתנייה
 אלמנה בהדי' במתני עבירה

 .ג"לכ
 קידושין דיש - דסיפא מקום כל
 כללא מקום כל עבירה ויש

 לה פריש דלא הך לאתויי משמע
 .בהדיא

 יוסי רבי לעולם אימא ואיבעית
 בממזרת מותר גר דאמר - היא

 מתניתין היא כללא לך ודקשיא
 הב תנא דלהכי כייל כללא לאו
' כו ולויה כהנת היא זו ואיזו

 הולך דהולד הוא דהני למימרא
 אחרים יש אבל הזכר אחר
 עבירה ואין קידושין שיש פ"אע

 .הפגום אחר הולך הולד
 כן אם כלומר - לא ותו זו ואיזו
 מידי אבל דוקא זו דאיזו

 גבי הזכר אחר אזיל לא אחרינא
 .עבירה ואין קידושין יש

 ןלקמ ותנן - 'וכו חלל והרי
 זכר חלל בת( עז דף/ )קידושין/

 אחר אלמא לכהונה פסולה
 .חללה ומיקרי הוא הזכר
 דידן לתנא - ל"ס דוסתאי כרבי
 מקוה ישראל בנות( שם) דאמר
 כשרה ובתה לחללין טהרה
 .לכהונה

 דיש חללה שנשא ישראל והרי
 דלא - עבירה ואין קידושין
 והולד לכהנים אלא אסורה
 לקמן דתנן הזכר אחר הולך

 ולא לכהונה כשירה בתו( שם)
 כפגום היא חללה אמרינן

 .שבשניהם
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ל ָמקֹום"ָתָנא    .ְּדֵריָשא ְלָאתֹוֵיי "כ ָ
 

ְדָיא   !ְוִניְתְנָייּה ְבהֶּ
 

  ;ִמשּום ְּדָלא ַמְתֵני ָלּה
  ?ֵהיִכי ִניְתֵני

נֶּת ּוְלִוָיה ְוִיְׂשְרֵאִלית ַוֲחָלָלה" ִנֵשאת ְלֹכֵהן ֵלִוי ְוִיְׂשָרֵאל ,ֹכהֶּ   –" שֶּ
  ?!ַוֲחָלָלה ְלֹכֵהן ִמי ַחְזָיא

 
  ,ר ַבר ָחָנהַרָבה בַ ְוָהִאיָכא ְּד 

  :ַרִבי יוָֹחָנןְּדָאַמ' ַרָבה ַבר ַבר ָחָנה ָאַמר 
ָנָׂשא ִמְצִרית ִראשֹוָנה   !ָבָנה ְשִליִשי ָהֵוי – ִמְצִרי ֵשִני שֶּ

 
ל ָמקֹום"ָתָנא    .ְּדֵריָשא ְלָאתֹוֵיי "כ ָ
 
  – ְשֵני ָהֵוי :ַּדֲאַמר ,ַרב ִּדיִמיּולְ 

  .ְמעּוֵטילִ  "ֵאיזו  זו  "ָתָנא 
 

  :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר  ָרִביןְּדִכי ָאָתא  ,ְוָהִאיָכא
  ,ָבאּומֹות ַהֵלְך ַאַחר ַהָזָכר

ם – ִנְתַגְיירּו ִבְשֵניהֶּ   !ַהֵלְך ַאַחר ַהָפגּום שֶּ
 

  .ִלְמעּוֵטי "ֵאיזו  זו  "ָתָנא 
 

  ?ַהאי ַמאי
  ,ְיהּוָדה ִהיאִאי ַאְמָרת ִבְשָלָמא ַמְתִניִתין ַרִבי 

ל ָמקֹום" ָנָׂשא ֲחָלָלה ּוְדַרָבה ַבר ַבר ָחָנה – ְּדֵריָשא "כ ָ   ,ְלָאתֹוֵיי ִיְׂשָרֵאל שֶּ

  ,ִלְמעּוֵטי ְּדַרב ִּדיִמי ְוָרִבין – "ֵאיזו  זו  "

ל ָמקֹום"  דף סז, ב ת – ְּדֵסיָפא "כ ָ רֶּ ָנָׂשא ַמְמזֶּ   .ְלָאתֹוֵיי ֵגר שֶּ
ָלא ִאי ַאְמָר    ,ת ַרִבי יֹוֵסי ִהיאאֶּ

ל ָמקֹום"   ,ְכַדֲאַמַרן – ְּדֵריָשא "כ ָ

  ,ְכַדֲאַמַרן "ֵאיזו  זו  "

ָלא  ל ָמקֹום"אֶּ   ?!ְלָאתֹוֵיי ַמאי ,ְּדֵסיָפא "כ ָ
 

  ,ּוְלַטְעֵמיְך
  ?!ְּדֵסיָפ' ָלָמה ִלי "ֵאיזו  זו  "ְלַרִבי ְיהּוָדה 

 
ָלא   ,אֶּ

  ,"ֵאיזו  זו  "ָתָנא ֵסיָפא  ,"יזו  זו  אֵ "ַאְייֵדי ְּדָתָנא ֵריָשא 
  :ָהִכי ַנִמי

ל ָמקֹום"ַאְייֵדי ְּדָתָנא ֵריָשא  ל ָמקֹום"ָתָנא ַנִמי ֵסיָפא  ,"כ ָ  ."כ ָ
 
 
 
 
 

 לויה כהנת גבי - בהדיא ונתנייה
 לה מתני דלא משום ומשני וישראלית

 בלשון השאר עם לתנא לו נישנית אינה
 וישראלית לויה כהנת ואיזו דנימא קצר

 דמשמע וישראל ללוי לכהן שנשאו וחללה
 .עבירה אין לכהן נמי חללה
 דהולד עבירה ואין קידושין יש - כאוהאי
 .חנה בר בר דרבה הא הזכר אחר הולך
 .אביו שנתגייר - שני מצרי

 .היא שנתגיירה - ראשונה מצרית
 ישראלית לישא ומותר - שלישי בנה

 להם יבא שלישי דור( כג דברים) כדכתיב
 לבית עבירה ואין קידושין דיש דכיון

 דאמרינן והא כישראל ביה קרינא אבותם
 פסולן אחר הלך להם( עח דף) ביבמות
 מצרי או מצרית שנשא ישראל לענין היינו
 עבירה ויש קידושין דיש ישראלית שנשא
 המצרי אחר הולך הולד דורות שלשה עד

 הולכים ואחריהם כתיב להם דוילדו
 לא ומצרית מצרי לענין אבל הולדות
 בתרוייהו דהא מידי להם האי לן מגמר
 .מצרית והיא צרימ והוא ביה קרינא להם
 הערל בפרק ביבמות דאמר - דימי ולרב

 יולדו מאשר לה ויליף הוא דשני( עח דף)
 דבתר למימרא בלידה תלאו הכתוב
 אשר כתיב מדלא ליה שדינן אימיה
 .יולידו

 עבירה ואין קידושין יש גבי - והאיכא
 רבין אתא דכי הא הפגום אחר הולך הולד
 שהוא איש הזכר אחר הלך באומות' וכו

 [.כדלקמן] אומות משני הבאים
 .עבירה ואין קידושין דיש - נתגיירו

 כדלקמן - הפגום אחר הולך הולד
 אחר הולך הולד תני ומתניתין בשמעתין

 .הזכר
 ולאשמועינן למעוטי דרישא - זו איזו תנא

 דמילתיה ומרישא כייל כללא לא' דמתני
 ונתנייה למימר לאקשויי ליכא דרבין

 הזכר אחר הולך דהול גבי במתניתין
 דלא והני מיירי קידושין ביש דמתניתין
 .קידושין כאן אין נתגיירו

 דשנינן פריך דשמעתין אסוגיא - מאי האי
 אי היא יוסי רבי אימא בעית ואי לעיל
  היא יהודה רבי בשלמא אמרת
 דרישא מקום כל מאי למעוטי זו ואיזו

 כשרה דבתו חללה שנשא ישראל לאתויי
 .הזכר אחר הולך דהולד
 שנשא שני מצרי - חנה בר בר ודרבה
 עבירה ואין קידושין דיש ראשונה מצרית
 .שלישי הולד לפיכך
 כלומר - ודרבין דימי דרב למעוטי זו ואיזו
 לא בעלמא אבל דמשמע דרישא זו ואיזו
 דאף דימי כרב ל"ס אי הזכר אחר אזיל
 שני בנה ראשונה מצרית שנשא שני מצרי

 הא למעוטי ניתיןדמת זו איזו אשמועינן
 לא דרישא מקום וכל זכר בתר אזיל דלא
 וכדרבין חללה שנשא ישראל אלא תיתי
 אזיל ולא הפגום אחר הלך נתגיירו דאמר
 ל"ס ואי עבירה דאין גב על ואף זכר אחר
 מקום מכל ליה מייתינן חנה בר בר כרבה
 .לחודא דרבין למעוטי זו ואיזו דרישא

 ויש קידושין דיש - דסיפא מקום כל
 .עבירה

 יהודה לרבי - ממזרת שנשא גר לאתויי
 דהוי הפגום אחר הולך דהולד עבירה דיש
 .ממזר

 .חללה שנשא ישראל לאתויי - כדאמרן
 דרבין למעוטי - כדאמרן דרישא זו ואיזו
 .ממזרת שנשא וגר דימי דרב או
 היכא - מאי לאתויי דסיפא מקום כל

 הולד עבירה ויש קידושין יש תו אשכחן
 '.במתני דקתני מהני בר הפגום אחר הולך
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 סז, ב .268
 

  :גּוָפא
  :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר  ָרִביןִכי ָאָתא 

  ,ָבאּומֹות ַהֵלְך ַאַחר ַהָזָכר
םַהלֵ  – ִנְתַגְיירּו ִבְשֵניהֶּ   .ְך ַאַחר ַהָפגּום שֶּ

 
  '?ָבאּומֹות ַהֵלְך ַאַחר ַהָזָכר'ַמאי 
 

  :ִכְדַתְנָיא
ֹות" ִין ְלא' ִמן ָהאו מ  ן ,ִמנ ַ ַנֲעִנית ְוהֹוִליד ב ֶ א ַעל ַהכ ְ ב ָ   ,ש ֶ

ֶעֶבד אי ִלְקנֹותֹו ב ְ ַ ה ַרש   ָ ַאת    ?ש ֶ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ֹוׁשָּׁ " :ת  ת  ֵני הַּ ב ְ ם מִּ ְקנו  ְוגַּ ם ת ִּ ם ֵמהֶּ כֶּ ָּׁ מ  ים עִּ רִּ ג ָּׁ ים הַּ    .)ויקרא כה( "בִּ

ן ,ָיכֹול ַאף ֶעֶבד ֶ ֹות ְוהֹוִליד ב  ְפָחה ִמן ָהאו מ  א ַעל ש ִ ב ָ   ,ש ֶ
ֶעֶבד אי ִלְקנֹותֹו ב ְ ַ ה ַרש   ָ ַאת    ?ש ֶ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ם": ת  ְרְצכֶּ אַּ ידו  ב ְ ר הֹולִּ   – )ויקרא כה( "ֲאׁשֶּ

ַאְר  ֹוָלִדין ב ְ ַאְרְצֶכם ,ְצֶכםִמן ַהנ  ִרים ב ְ  :"ְולֹא ִמן ַהג ֵ
 
 
 

 - הזכר אחר הלך באומות מאי
 אחר להלך יש הילכתא למאי
 נתגיירו שלא זמן כל הזכר
 .אזלינן זכר דבתר ל"ומנ

 - האומות מכל לאחד מנין
 של אומות מן שאינן שבעולם

 הכתוב שאמר ישראל ארץ
 כל תחיה לא( כ דברים) עליהם
 .נשמה
 בכלל שיהא - הכנענית על שבא
 וליבוסית לחוית ה"וה תחיה לא
 שם על נקראין שכולם אלא
 ארץ( יז בראשית) דכתיב כנעני
 .כנען

 - בעבד לקנותו רשאי שאתה
 ומותר זכר בתר ליה דשדינן
 .לחיותם

 - 'וגו התושבים מבני וגם ל"ת
 ועבדך כתיב מיניה ולעיל
 מאת לך יהיו אשר ואמתך
 שאינן סביבותיכם אשר הגוים
 עבד תקנו מהם אומות' מז

 מבני וגם ליה וסמיך ואמה
 משאר ולא כלומר התושבים
 בהם שאין לבדם אומות
 אף אלא אומות שבע מערבוב
 אותם שמולידים מבניהם
 עמכם לגור הבאים תושבין
 מהם הכנעניות מן ומולידין

 .תקנו
 אשר - בארצכם הנולדים מן

 מבנות אומות שאר בני הולידו
 בארצכם שלידתן ארצכם
 .אימותיהם ודהיינ

 - בארצכם הגרים מן ולא
 במקומות ארצכם בני שהולידו
 ובאו אומות שאר מבנות אחרים
 אבותם אצל כאן לגור הבנים
 מן ולא גרסינן כהנים ובתורת
 כלומר שבארצכם הכנענים
 .הכנענים מן שנולדו
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 סז, ב .269
 

ם:ַהֵלְך ַא – ִנְתַגְיירּו ִבְשֵניהֶּ   ַחר ַהָפגּום שֶּ
 

  ?ְבַמאי
ָנָׂשא ַעמֹוִנית   ?ַמאי ָפגּום ִאיָכא – ִאיֵליָמא ְבִמְצִרי שֶּ

  !ַעמֹוִני ְוֹלא ַעמֹוִנית
ָנָׂשא ִמצְ  ָלא ְבַעמֹוִני שֶּ   ;ִריתאֶּ

  ,ַשְדָיא ַאַבְתֵריּה ִּדיֵדיּה – ְוִאי ָזָכר ָהֵוי ַהאי
  .ַשְדָיא ַאַבְתָרּה ִּדיָדּה – ְוִאם ְנֵקָבה ַהְוָיא

 
 

 הפגום אחר הלך נתגיירו
 לענין - היא מאי שבשניהם

 נתגיירו למימר ליכא עבדות
 מצינו ולא יוחסין לענין אלא
 לאומה אומה בין חילוק

 ומצרי בעמוני אלא משנתגיירו
 דור עד וזה לעולם אסור שזה

 במאי צדדים משני ופגום שלישי
 הפגום דקאמר לה משכחת

 .שבשניהם
 - עמונית שנשא במצרי אילימא
 המצרי אחר הולך הולד וקאמר
 דאילו שלישי דור עד ואסור
 .לאלתר שריא עמונית

 האם בצד - איכא פגום מאי
 קאי אתרוייהו נתגיירו דקאמר
 דבמידי ומשמע רבים לשון

 תרוייהו לגבי פגם ביה דמשכחת
 .פגם ליכא אם גבי והכא קאמר
 נקבות בהם עשה - ואדומי מצרי

 דף) ביבמות כדאמר כזכרים
 :(.עז
 עמוני בתר שדיא הולד - זכר אי

 ולא לעולם שבו זכרים ואיסור
 ויהא צריתמ בתר שדיא' אמרי
 היא נקבה ואי מותר שלישי דור

 בתר ולא מצרית בתר שדייה
 משום לדידה למשרייה עמוני
 מותר יהא בנה אלא עמונית ולא

 קרא דאמר שלישי שהוא
 אחר הלך להם( כג דברים)

 .פסולן
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ין" ו ש ִ ֵאין ָלה  ָעָליו ִקיד  ל ש ֶ   :"כ ָ
 

  ?ְמָנא ָהֵני ִמיֵלי
 

  ,יוָֹחָנןַרִבי ָאַמר  ַרִבי ִחָייא ַבר ַאָבאַּדֲאַמר 
  ,ַרב ַאָחא ְבֵריּה ְּדָרָבאוְ  ַרִבי ַיַנאיּוָמטּו ָבּה ִמשּום ְּד 

  :ּוָמטּו ָבּה ִמשּום ַרִבי יֹוֵסי ַהְגִליִלי

ֵחר" :ֲאַמר ְקָרא יׁש אַּ ה ְלאִּ ְיתָּׁ ה ְוהָּׁ ְלכָּׁ יתֹו ְוהָּׁ ֵ ב  ה מִּ ְצאָּׁ    – )דברים כד( "ְויָּׁ
  .ְוֹלא ִלְקרֹוִבים ,ַלֲאֵחִרים

 
  :ַרִבי ַאָבאִקיף ָלּה ַמְת 

ֵחר" :ְוֵאיָמא   !ְוֹלא ְלֵבן – "ְלאַּ
 

ְדָיא ְכִתיב ֵביּה ן ְבהֶּ  :בֶּ

יו" בִּ ת אָּׁ ת ֵאׁשֶּ יׁש אֶּ ח אִּ ק ַּ   ."לֹא יִּ
  ?ַאֵחר ָלָמה ִלי
  .ַלֲאֵחִרים ְוֹלא ִלְקרֹוִבים :ְשַמע ִמיַנּה

 
  ;ִאיֵדי ְוִאיֵדי ְלֵבן :ְוֵאיָמא

  !ָהא ִּדיֲעַבדָהא ְלַכְתִחיָלה וְ 
 

  :ְלַכְתִחיָלה ֵמֲאחֹות ִאָשה ָנְפָקא
  ,שֹלא ִתָקֵּד  -ּוָמה ֲאחֹות ִאָשה ְבָכֵרת 

ֵכן   ?!ַחְייֵבי ִמיתֹות ֵבית ִּדין ֹלא ָכל שֶּ
 

  ;ֵאֵדי ְוִאיֵדי ַבֲאחֹות ִאָשה :ְוֵאיָמא
  !ָהא ִּדיֲעַבד ,ָהא ְלַכְתִחיָלה

 
  .ִמיין ָהִכי נַ ִא 

  ?ְשָאר ֲעָריֹות ְמָנָלן ,ַאְשְכָחן ֲאחֹות ִאָשה
  :ָיְלִפיַנן ֵמֲאחֹות ִאָשה

ְרָוה ִהיא עֶּ ת שֶּ דֶּ   ,ָמה ֲאחֹות ִאָשה ְמיּוחֶּ
  – ְוַחָייִבין ַעל ְזדֹוָנּה ָכֵרת ְוַעל ִשְגָגָתּה ַחָטאת

  ,ְוָלא ַתְפֵסי ָבּה ִקיּדּוִשין
ִהיא עֶּ    ,ְרָוהַאף ָכל שֶּ

  – ַחָטאת ְוַחָייִבין ַעל ְזדֹוָנּה ָכֵרת ְוַעל ִשְגָגָתּה
  .ָלא ַתְפֵסי ָבּה ִקיּדּוִשין

 
  .ִבְשָלָמא כּוְלהּו ַאְתָיין

ת ָאח ת ִאיש ְוֵאשֶּ ָלא ֵאשֶּ   :ִאיָכא ְלִמיְפַרְך ,אֶּ
יֵתר ְבָמקֹום ִמ  ֵכן ֵאין ָלּה הֶּ   ,ְצָוהַמה ַלֲאחֹות ִאָשה שֶּ
יֵתר ִבְמקֹום ִמְצָוה ֵיש ָלּה הֶּ ת ָאח שֶּ   ?!ֹתאַמר ְבֵאשֶּ

ת ִאיש ַנִמי ִאיָכא ְלִמיְפַרְך   :ֵאשֶּ
יֵתר ְבַחֵיי אֹוְסָרן ֵכן ֵאין ָלּה הֶּ   ,ַמה ְלַהָנְך שֶּ

יֵתר ְבַחֵיי אֹוְסָרן ֵיש ָלּה הֶּ ת ִאיש שֶּ   !ֹתאַמר ְבֵאשֶּ
 

ָלא א"ר  עַ ְוִאיֵתיָמא  וָֹנהיאֶּ   :ַרב הּוָנא ְבֵריּה ְּדַרב ְיהוֹשֻׁ

ְכְרתו  " :ֲאַמר ְקָרא ה ְונִּ ֶּ ֵאל  ֹוֵעבֹות הָּׁ ת  ל הַּ כ ָּׁ ה מִּ ֲעש ֶּ ר יַּ ל ֲאׁשֶּ   .)ויקרא יח( "כ ָּׁ
  ;הּוְקשּו ָכל ָהֲעָריֹות כּוָלם ַלֲאחֹות ִאָשה
  ,ָמה ֲאחֹות ִאָשה ָלא ַתְפֵסי ָבּה ִקיּדּוִשין

  .ַאף ָכל ֲעָריֹות כּוָלם ָלא ַתְפֵסי ָבּה ִקיּדּוִשין
 

 , ִאי ָהִכי

 תופסין קידושין דאין - מ"מנה
 ממזר הולד אבל כריתות בחייבי
 את איש יקח מלא לן נפקא
 אביו כנף יגלה לאו אביו אשת
 ממזר יבא לא ליה וסמיך

( מט דף) ביבמות לה ומוקמינן
 לו שהיא אביו של יבם בשומרת

 בכרת שהיא אביו אחי אשת
 בפרק ביבמות לה ילפינן ומהכא
 לה שאין דכל:( מה דף) החולץ
 .ממזר הולד קידושין עליו

 זה בדבר מטים יש - בה ומטו
 ורב נאמר ינאי' ר שבשם לומר
 לאו אמר דרבא בריה אחא
 אלא בה מטו ינאי רבי משום
 .הגלילי יוסי רבי משום
 אצלה אחר שהוא - אחר לאיש
 לשון והיתה קרובה שהוא ולא

 בהן לו שהיתה הוא קידושין
 .לאשה

 שאר אבל בעלה בן - לבן
 .לא קרובות

 בה לך יהא לא - יקח לא
 .תופסין קידושין שאין ליקוחין
 הא לכתחילה הא ודילמא

 לאו יקח לא כלומר - דיעבד
 דיעבד קידושין בהן לו יהיו שלא
 שלא אזהרה אלא קאמר

 ניהוו קדיש אי ומיהו יקדשנה
 קרא האי ואתא קידושין
 הויה בה דאין לומר אחרינא

 דכיון קאמר לבן ולעולם כלל
 לך אין קרובים פירש ולא דאמר
 האסור אלא זה באיסור להביא
 .הכל מן שקרוב שבכולן
 בה דכתיב - נפקא אשה מאחות

 .תקדשנה לא תקח לא
 אביו אשת - מיתות חייבי

 .בסקילה
 והיתה תקח לא - ואידי אידי
 ואידי אידי אימא אחר לאיש
 בה דאשכחן דכיון אשה באחות
 איכא לכתחילה עלה דאזהר
 לאיש והיתה כתב דהדר למימר
 שאין אחותה בעל למעוטי אחר
 קרובים שאר אבל הויה בה לו

 קיחה אזהרת בהו אשכחן דלא
 לא דיעבד קאמר לא לכתחילה
 .נתפסו

 אשה דאחות - נמי הכי אין
 .למיגמר איכא לחודה

 בבנין - אשה מאחות דילפינן
 .מצינו במה אב

 אין שכן אשה לאחות מה ג"ה
 כשאין - מצוה במקום היתר לה
 דילפינן המת מאחיו בנים לו
 כאן נאמר:( ג דף) דיבמות ק"בפ

 יבמה להלן ונאמר בחייה עליה
 במקום להלן מה עליה באי

 מצוה במקום כאן אף מצוה
 .תקח לא רחמנא ואמר

 קאמר אשה לאחות - להנך מה
 אחותה בחיי היתר לה אין שכן

 אשתו גירש שאפילו האוסרת
 .אסורה אחותה

 בחיי היתר לה יש איש אשת
 .בגט מתירה שבעלה - אוסרה

 בפרשת - האלה התועבות מכל
 .כתיב עריות
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  !ֲאִפילּו ִנָּדה ַנִמי  סח, אדף 
  :ַאָלָמה ָאַמר ַאַבֵיי

ֵאין ַהָּוָלד ַמְמֵזר   !ַהֹכל מֹוִדים ְבָבא ַעל ַהִנָּדה ְוַעל ַהסֹוָטה שֶּ
 

  :ֲאַמר ִחְזִקָיה

יוו ְתהִּ " :ֲאַמר ְקָרא לָּׁ ה  עָּׁ תָּׁ ד ָּׁ    – )ויקרא טו( "י נִּ
  .ֲאִפילּו ִבְשַעת ִנָּדָתּה ְתֵהא ָבּה ֲהָוָיה

 
  .ְוִאיָכא ְלַאקּוָשּה ַלֲאחֹות ִאָשה ,ִמְכִדי ִאיָכא ְלַאקּוָשּה ְלִנָּדה

  ?!ַאְקָשּה ְלִנָּדה ,ַמאי ָחִזית ְּדַמְקָשת ְלהּו ַלֲאחֹות ִאָשה
 

  .ְלחּוְמָרא ַמְקִשיַנן – חּוְמָראקּוָלא וְ 
 

  :ֲאַמר ַרב ַאָחא ַבר ַיֲעֹקב
  :ָאְתָיא ְבק"ו ִמְיָבָמה

ִהיא ְבַלאו   .ָלא ַתְפֵסי ָבּה ִקיּדּוִשין ,ּוַמה ְיָבָמה שֶּ
ֵכן   ?!ַחְייֵבי ִמיתֹות ְוַחְייֵבי ְכִריתּות ֹלא ָכל שֶּ

 
  ,ִאי ָהִכי

  !אִוין ַנִמיְשָאר ַחְייֵבי לָ 
 

  :ַרב ַפָפאָאַמר 
ְדָיא ְכִתיב ְבהּו   :ַחְייֵבי ָלאִוין ְבהֶּ

י" ְהיֶּ י תִּ יםן כ ִּ ׁשִּ י נָּׁ ֵ ת  יׁש ׁשְ   ,ְלאִּ

ה נו אָּׁ ת ש ְ חַּ אַּ ה ְוהָּׁ ת ֲאהו בָּׁ חַּ אַּ    .)דברים כא( "הָּׁ
  ?ְוִכי ֵיש ְׂשנּוָאה ִלְפֵני ַהָמקֹום ַוֲאהּוָבה ִלְפֵני ַהָמקֹום

ָלא ֲאהּו יהָ  – ָבהאֶּ   ,ֲאהּוָבה ְבִנישּואֶּ
יהָ  – ְׂשנּוָאה   ,ְׂשנּוָא' ְבִנישּואֶּ

ין" :ְוָקָאַמר ַרְחָמָנא ְהיֶּ י תִּ   ."ָּׁׁ  כ ִּ
 

  ,ּוְלַרִבי ֲעִקיָבא
  ,ֵאין ִקיּדּוִשין תֹוְפִסין ְבַחְייֵבי ָלאִוין :ַּדֲאַמר

ין" ְהיֶּ י תִּ   ?ְבַמאי מֹוִקים "ָּׁׁ  כ ִּ
 

  ,ֵהן ָגדֹולְבַאְלָמָנה ְלכֹ 
  :ְּדַתְנָיא ,ּוְכַרִבי ִסיָמִאי

י ִסיָמִאי אֹוֵמר"   :ַרב ִ
ה ַמְמֵזר י ֲעִקיָבא עֹוש ֶ ל ָהָיה ַרב ִ ֹ   ,ִמן ַהכ 

דֹול ֹוָרה ,חו ץ ֵמַאְלָמָנה ְלֹכֵהן ג ָ ֲהֵרי ָאְמָרה ת    :ש ֶ

ל" ֵ ל  ה – )ויקרא כא(  "לֹא ְיחַּ ו ִלים עֹוש ֶ ה ַממְ  ,ִחיל    ."ֵזרו תְוֵאין עֹוש ֶ
 

  ,ּוְלַרִבי ְיֵשָבב
ן יֹוֵסף" :ְּדָאַמר ֹואֹו ְוִנְצַווח ַעל ֲעִקיָבא ב ֶ   ,ב 

ָלד ַמְמֵזר ָרֵאל ַהו ָ ִיש ְ יָאה ב ְ ֵאין לֹו ב ִ ל ש ֶ ָהָיה אֹוֵמר כ ָ   ;"ש ֶ
  .ַשִפיר – ִאי ַלֲאפּוֵקי ִמְּדַרִבי ִסיָמִאי ָקָאֵתי ,ָהִניָחא ְלַרִבי ְיֵשָבב

ָלא   – ַחְייֵבי ֲעֵׂשה ֲאִפילּווַ  ,ִאי ַטְעָמא ְּדַנְפֵשיּה ָקָאַמר אֶּ
  ?ְבַמאי מֹוִקים ָלּה

 
  .ִבְבעּוָלה ְלֹכֵהן ָגדֹול

 
  ?ּוַמאי ְשָנא

 
ה ַבֹכל ֵאין ָשוֶּ   .ִמשּום ְּדָהֵוי ֵליּה ֲעֵׂשה שֶּ

 לא נדותה בימי פנויה קידש אם - נמי נדה אפילו
 .ממזר הולד יהא בנדתה עליה בא ואם קידושין להוו

 .בהחולץ ביבמות - אביי אמר אלמה
 יש( מט יבמות) דאמר התימני שמעון - מודים הכל
 ע"ור הנדה על בבא מודה כריתות מחייבי ממזר
 בבא מודה לאוין מחייבי ממזר יש/( מט/ שם) דאמר
 דלא בלאו עליו דהויא סתרהונ לה דקינא הסוטה על

 אני מה הא:( יא דף) ביבמות כדאמר' וגו בעלה יוכל
 .שנסתרה סוטה לרבות הוטמאה אשר אחרי מקיים

 .בה עומדין קידושין עדיין שהרי - ממזר הולד שאין
 לאקושינהו איכא יונה דרבי היקישא הך - מכדי
 ואיכא קידושין ליהוו דלא אשה לאחות עריות שאר

 .קידושין דהוו לנדה לאקושינהו
 תלוין שהממזרות ממזר הולד לעשות - לחומרא
 ממזר הולד קידושין עליו לה שאין מי דכל בקידושין

 אשת מה:( מה דף) ביבמות אב מאשת לה דילפינן)
 שאין כל אף ממזר והולד קידושין בה תפסי דלא אב
 (.ממזר הולד קידושין עליו

 שאין לשוק מיבמה ו"בק עריות שאר - אתיא
 מנין:( יג דף) ביבמות רב כדאמר בה תופסין קידושין
 אשת תהיה לא דכתיב ביבמה תופסין קידושין שאין
 .לזר הויה בה תהא לא החוצה המת

 .ש"כ לא כריתות וחייבי מיתות חייבי - ג"ה
 ו"בק אתי דלא נהי - נמי לאוין חייבי שאר ה"א

 ואין בלאו שהיא ביבמה מצינו במה אב בבנין נייתי
 קידושין אין בלאו שהוא כל אף בה תופסין שיןקידו

 .בה תופסין
 .דתפסו - בהו כתיב בהדיא

 או אהבתו וכי כלומר - המקום לפני אהובה יש וכי
 דין לשנות המקום לפני חשובה בעל של שנאתו
 יוכל לא לכתוב הכתוב שהוצרך בשבילה הנחלה
 כי אלא למיכתב ליה הוה לא האהובה בן את לבכר
 אהובה אמו שנא לא ידענא ואנא יריכ הבכור את
 .שנואה אמו שנא ולא

 המקום לפני שנואים שנישואיה - בנישואיה שנואה
 אלמא תהיין כי רחמנא וקאמר לאוין חייבי כגון
 הוא עשה בחייבי דילמא פריך ולקמן הויה בהו אית

 .לאוין בחייבי ולא דקאמר
 תופסין קידושין שאין ביבמות דאמר - ע"ולר

 ועשה חלץ:( נ דף/ יבמות/ שם) דקתני יןלאו בחייבי
 אין כלומר כלום חליצה לאחר אין מאמר בה

 ואמר יבנה בולא השתא ליה דקם בה תופס המאמר
 אין אומר רבי תניא:( נב דף/ יבמות/ שם' )בגמ

 עושה שהיה ע"ר לדברי אלא אמורים הללו הדברים
 .כערוה חלוצה

 ידגל קידושי דתפסי הוא בההוא - ג"לכ באלמנה
 .חלל אלא ממזר הולד דאין בה רחמנא

 הרבה שפוסל - יוסף בן עקיבא על ונצווח בואו
 לו שאין בישראל ביאה כל אומר שהיה מישראל
 .ממזר הולד בה היתר

 מדרבי לאפוקי אלא הוא כללא לאו אי - הניחא
' ואשמועי אתי לאוין מחייבי חד דמפיק סימאי
 איכא שפיר ממזרין ע"ר עושה לאוין חייבי דבכל

 במצרי ע"דר אליבא ישבב לרבי תהיין כי לאוקמא
 דכתיב נינהו עשה דחייבי דורות שלשה בתוך ואדומי

 .בנישואיה שנואה לה דהוי שני ולא יבא שלישי דור
 ולאו כייל וכללא - קאמר דנפשיה טעמא אי אלא

 דכל אשמועינן אלא פליג לחודיה סימאי אדרבי
 .לה מוקי במאי ממזר הולד באיסור שביאתו
 אשה( כא ויקרא) דכתיב הוא דעשה - ג"לכ בבעולה
 עשה עשה מכלל הבא ולאו בעולה ולא יקח בבתוליה
 גרושה או אלמנה או היא זונה הא לאקשויי וליכא
( סא דף) ביבמות כדתנן היא זונה לאו פנויה דבעולה

 בעילת ושנבעלה ומשוחררת גיורת אלא זונה אין
 .לה לפסול איסור וביאת זנות
 .ואדומי דמצרי עשה מחייבי עשה האי - שנא יומא

 .קיל הילכך ג"בכ אלא נוהג שאינו - בכל שוה שאינו
 כיון לאוין בחייבי תהיין כי להאי דמוקי - ורבנן

 קידושין שאין מצינו במה ביבמה למילף דמצינו
 נוקמה לאוין בחייבי ליה אדמוקי בהן תופסין
 .עשה בחייבי
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  ,ְוַרָבָנן

  !א ְבַחְייֵבי ֲעֵׂשהַאְּדמֹוֵקי ָלּה ְבַחְייֵבי ָלאִוין נֹוְקמָ 
 

  ?ָהֵני ַחְייֵבי ֲעֵׂשה ְבַמאי ִניְנהּו
ן ִמְצִריֹות ן ְׂשנּואֹות – ִאי ְשֵתיהֶּ   !ְשֵתיהֶּ

ָחד ָבֵעיַנן – ִאי ַאַחת ִמְצִרית ְוַאַחת ִיְׂשְרֵאִלית   !ְשֵתי ָנִשים ֵמַעם אֶּ
  "?!ןָ ְלֹכֵהןִתְהיֶּי"ִמי ְכִתיב  – ִאי ְבעּוָלה ְלֹכֵהן ָגדֹול

 
  ,ְוַרִבי ֲעִקיָבא

 ְבַעל כֹוְרָחיְך ַשְבֵקיּה ִלְקָרא ְּדָהֵוי ָּדִחיק ּומֹוֵקי ַאַנְפֵשיּה:
 

 ידהו לקרא שבקיה כרחיך בעל
 כיון - אנפשיה ומוקי דחיק
 תפסי דלא ביבמה קרא לך דגלי
 דחייבי מיניה נילף קידושין בה

 וכי קידושין בהו לית לאוין
 קאמר עשה לחייבי כ"ע תהיין
 ישבב ולרבי מצרית דחדא וכגון

 .ג"לכ בבעולה
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 סט, א –סח, א  .271
 
ֵאין ָלה  ָעָליו"   ְוכּו': "ְוָכל ִמי ש ֶ
 

  ?ִשְפָחה ְכַנֲעִנית ְמָנָלן
 

  :ַרב הּוָנאֲאַמר 

ֶּ " :ֲאַמר ְקָרא ם פ  כֶּ בו  לָּׁ ֲחמֹורׁשְ ם הַּ    – )בראשית כב( "ה עִּ
ה ַלֲחמֹור   .ַעם ַהּדֹומֶּ

 
 ,ַאְשְכָחן ְּדָלא ַתְפֵסי ָבּה ִקּדּוֵשי

  ?ְוָלָדּה ְכמֹוָתּה ְמָנָלן סח, בדף 
 

  :ַּדֲאַמר ְקָרא

יהָּׁ " אדֹונֶּ ה לַּ ְהיֶּ יהָּׁ ת ִּ דֶּ ילָּׁ ה וִּ ָּׁ ׁש  אִּ    .)שמות כא( "הָּׁ
 

  ?ְמָנָלן ָנְכִרית
 

  :ֲאַמר ְקָרא

םלֹ" ן ב ָּׁ ֵ ת  ְתחַּ    .)דברים ז( "א תִּ
 

  ,ַאְשַכְחָנא ְּדָלא ַתְפֵסי ָבּה ִקיּדּוֵשי
  ?ְוָלָדּה ְכמֹוָתּה ְמָנָלן

 
ן יֹוַחיִמשּום ַרִבי ִשְמעֹון  ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר    :בֶּ

ֲחרַּ " :ַּדֲאַמר ְקָרא ְנךָּׁ ְמאַּ ת ב ִּ יר אֶּ סִּ י יָּׁ   – )דברים ז(  "יכ ִּ
  ,ִמִיְׂשְרֵאִלית ָקרּוי ִבְנָך ִבְנָך ַהָבא

ָלא ְבָנּה ,ְוֵאין ִבְנָך ַהָבא ִמן ַהגֹוָיה ָקרּוי ִבְנָך   .אֶּ
 

  :ָרִביָנאָאַמר 
ן ִבְתָך ַהָבא ִמן ַהגֹוי :ְשַמע ִמיַנּה   .ָקרּוי ִבְנָך – בֶּ

 
  :ֵניָמא ָקָסַבר ָרִביָנא

ד ַהָבא ַעל ַבת ִיְׂשָראֵ  בֶּ   !ַהָּוָלד ַמְמֵזר – לגֹוי ְועֶּ
 

  .ַמְמֵזר ָלא ָהֵוי ,ְנִהי ְדָכֵשר ָלא ָהֵוי
  .ָפסּול ִמיְקֵרי

 
  ,ַההּוא ְבִשְבָעה גֹוִים ְכִתיב

  ?ְשָאר אּומֹות ְמָנָלן
 

  :ֲאַמר ְקָרא

ְנךָּׁ " ת ב ִּ יר אֶּ סִּ י יָּׁ   .ְלַרבֹות ָכל ַהְמִסיִרים – )דברים ז( "כ ִּ
 

  .ְּדָדִריש ַטְעָמא ִּדְקָרא ,ִשְמעֹון ָהִניָחא ְלַרִבי
ָלא ְלַרָבָנן ַמאי ַטְעָמא   ?אֶּ

 
  :ֲאַמר ְקָרא

ה  " ָּׁ ְלת  ְבעַּ יהָּׁ ו  בֹוא ֵאלֶּ ָּׁ ן ת  ֵ ר כ  חַּ     – )דברים כא( ְוגֹו' "ְואַּ
  .ִמְכָלל ְּדֵמִעיָקָרא ֹלא ַתְפֵסי ָבּה ִקיּדּוִשין

 
  ,ּוִשיןַאְשְכָחן ְּדָלא ַתְפֵסי ָבּה ִקיּד

  ?ְוָלָדּה ְכמֹוָתּה ְמָנָלן
 

 .קידושי בה תפסי דלא - מנלן שפחה
 שייחדה כנענית בשפחה - 'וגו וילדיה האשה
 עם חפשי הבן יצא דלא קרא ואמר ריעב לעבד
 .אביו

 .חיתון תורת בם לך תהא לא - בם תתחתן לא
 לא בתך כתיב מיניה לעיל - בנך את יסיר כי

 כי ליה וסמיך לבנך תקח לא ובתו לבנו תתן
 בתך את יסיר כי כתיב מדלא בנך את יסיר
 קאמר מבתך כוכבים לעובד הנולד דבן משמע

 דבן ושמעינן יומאחר כוכבים העובד שיסירנו
 .בנך קרוי כוכבים העובד מן אפילו בתך
 - בנך קרוי כוכבים העובדת מן הבא בנך ואין

 דנשמע בנך את תסיר כי נמי כתיב מדלא
 לבנך תקח לא בבתו קרא נמי דקפיד מיניה
 אלמא מבנך לה הנולד הבן את תסיר כי משום

 .בנה אלא בנך קרוי אינו כוכבים העובדת בן
 מקרא לאו - 'כו בנך קרוי מישראלית בנך
 אבן קרא קפיד מדלא ק"ה אלא לה דייק
 בנך קרוי מישראלית בנך מ"ש ממנה הנולד
 .בנך אינו כוכבים העובדת מן בנך אבל

 מן הבא ישראל בת לבן ליה מדקרי - מ"ש
 .בנך כוכבים העובד
 על הבא ועבד כוכבים עובד רבינא קסבר לימא

 דאתא - 'גרסי ממזר הולד ישראל בת
 כוכבים עובד בתר ליה שדינן דלא לאשמועינן

 יהא נתגייר ואם הוא כוכבים עובד דנימא
 שדינן ישראלית בתר אלא בקהל לבא מותר
 פסול ישראל ליה הוה נולד שבעבירה וכיון ליה

 דתנן קידושין עליו שאין ממי נולדים כשאר
 שהם:( סו דף/ קידושין/ לעיל' )במתני

 .ממזרים
 נהי ממזרות עתשמ לא מהכא - ומשני

 בתר ליה מדשדי הוי לא דכשר מינה דשמעינן
 לא מיהא ממזר בעבירה נולד להיות ישראל
( מה דף) ביבמות כדאמרינן מינה תשמע
 לו דאין אב אשת מה יליף אביו מאשת דממזר
 אחרת על קידושין לו יש אבל קידושין עליה
 יבא לא ליה דסמיך ממזר שהולד כתיב ועלה
 לו יש אבל קידושין עליה ול שאין כל אף ממזר

 דלית כוכבים עובד לאפוקי אחרת על קידושין
 .כלל קידושין ליה

 מחייבי בעבירה נולדים כשאר - מיקרי פסול
 .ממזרים שאינן עשה או לאוין

 וכי בם תתחתן לא - כתיב אומות בשבעה האי
 שאר דכתיב הוא י"שבא גוים בשבעה יסיר

 .מנלן אומות
 גבי( קטו דף) מ"בב - דקרא טעמא דדריש
 עניה אותה ממשכנין עשירה דקאמר אלמנה

 רחמנא אמר מאי דטעמא אותה ממשכנין לא
 צריך שאתה מפני אלמנה בגד תחבול לא

 שאתה כך ומתוך לערב עבוטה לה להחזיר
 למשכן שחרית אצלה תמיד ונכנס יוצא

 רע שם משיאה אתה להחזיר וערבית
 וםמש דחיתון טעמא דריש נמי והכי בשכנותיה

 טעמא לפרושי קרא איצטריך ולא יסיר כי
 אלא אומות שאר לרבות יסיר כי ליה ואייתר
 אומות' בז טעמא לפרושי קרא איצטריך לרבנן
 אדוקין שאינן אומות שאר ולמעוטי גופייהו
:( יג דף חולין) ל"כדקי כמותן כוכבים בעבודת
 עבודת עובדי לאו לארץ שבחוצה אומות
 ולא בידיהם יהםאבות מנהג אלא הן כוכבים
 מנלן אומות ושאר ריבויא ליה אייתר

 ירבה לא גבי( כא דף) בסנהדרין אמר ודכוותיה
 לא האי הוי ש"דלר לבבו יסור ולא נשים לו

' דרשי הוי דקרא פירושא דבלאו יתורא יסור
 דקרא טעמא דרשינן דלא ולרבנן טעמא ביה

 .טעמא קרא פריש הכא בעלמא
 הכתוב זירתג כפי שתשהא לאחר - כן ואחר

 בה דריש כתיב לך והיתה תואר יפת לך שהתיר
 בה קרינן לא היתר קודם מעיקרא אבל הויה
 .והיתה

 



ק ג'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     271 סוגיה  ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ  –ַמסֶּ
 

 7201702200ברק ווינט דניאל  – vechol.banayich@gmail.comייך בנ וכלמותת ע – סדורהגמרא  -הזכויות שמורות כל 

 

386 

  :ֲאַמר ְקָרא

ין" ְהיֶּ י תִּ יׁש  כ ִּ ְלדו  לוֹ " "ְלאִּ    – )דברים כא( "ְויָּׁ

ה"ָכל ֵהיָכא ְּדַקִריָנן ֵביּה  ינָּׁ ְהיֶּ י ת ִּ   ,"כ ִּ

ְלדו  לוֹ "ַקִריָנן ֵביּה    ."ְויָּׁ

ה"ְוָכל ֵהיָכא ְּדָלא ַקִריָנן ֵביּה  ינָּׁ ְהיֶּ י ת ִּ   ,"כ ִּ

ְלדו  לוֹ "א ַקִריָנן ֵביּה לָ    ."ְויָּׁ
 

  !ִשְפָחה ַנִמי ,ִאי ָהִכי
 
  .ין ָהִכי ַנִמיִא 
 

ָלא  יהָּׁ "אֶּ אדֹונֶּ ה לַּ ְהיֶּ יהָּׁ ת ִּ דֶּ ילָּׁ ה וִּ ָּׁ ׁש  אִּ   ?ָלָמה ִלי "הָּׁ
 

 : ְלִכְדַתְנָיא
ְפָחתֹו "  סט, א ת חֹוִרין ו ְוָלֵדְך ֶעֶבד'ָהאֹוֵמר ְלש ִ   – 'ֲהֵרי ַאת ְ ב ַ

ָלד כ ְ  ִליִלי ,מֹוָתה  ַהו ָ י יֹוֵסי ַהג ְ ְבֵרי ַרב ִ   .ד ִ
ָבָריו ַקי ָיִמים :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים   ,ד ְ

ַמר א  נ ֶ ֶ ו ם ש  יהָּׁ " :ִמש   אדֹונֶּ ְהיֶּה לַּ יהָּׁ ת ִּ דֶּ ילָּׁ ה וִּ ָּׁ ׁש  אִּ    .")שמות כא( "הָּׁ
 

  ?ַמאי ַתְלמּוָדא
 

  :ָרָבאֲאַמר 
 .ַאְּדַרִבי יֹוֵסי ַהְגִליִלי

 

 .אביו אחר שמתיחס - לו וילדו
 אלא - לו וילדו ביה קרינו לא

 .מתיחס הוא אחריה
 כמוה דולדה - נמי שפחה ה"א

 לא דהא קרא מהאי לן תיפוק
 כדכתיב תהיין כי בה קרינן

 עם החמור עם( בכ בראשית)
 .לחמור הדומה
 .מעוברת - לשפחתו האומר

 שחרור בגט - חורין בת את הרי
 .עבד וולדך זה

 כדיליף משוחרר - כמוה ולדה
 וילדיה האשה שנאמר בסיפא
 שהאשה בזמן לאדוניה תהיה

 לאדוניה שתלד הולד לאדוניה
 הולד אין לאדוניה האשה אין

.לאדוניה
 שמעינן היכא - תלמודא מאי
 .קיימין דבריו קרא ימהא
 - הגלילי יוסי אדרבי רבא אמר
 ולדה קאי יוסי אדרבי קרא האי
 '.כו' שנא משום כמוה
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 סט, א .272
 

ָנה   ִמש ְׁ

ְרפֹון י טַׁ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
ֵהר ַ   .ְיכֹוִלין ַמְמֵזִרין ִליט 

יַצד ֵ   ?כ 
ְפָחה א ש ִ ש ָ נ ָ ֶ ָלד ֶעֶבד – ַמְמֵזר ש    ,ַהו ָ

יְחְררוֹ  ן חֹוִרין – ש ִ ן ב ֶ   .ִנְמָצא ַהב ֵ
י ֱאִליֶעֶזר ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

 :ֲהֵרי ֶזה ֶעֶבד ַמְמֵזר
 

ָמָרא   ג ְׁ
  :ִאיָבְעָיא ְלהּו

  ?אֹו ִּדיֲעַבד ָקָאַמר ,ֹון ְלַכְתִחיָלה ָקָאַמרַרִבי ַטְרפ
 

  :ָתא ְשַמע
ְרפֹוןָאְמרו  לֹו לְ " י טַׁ ב ִ   :רַׁ

ֵקיבֹות ָ ֶאת ַהנ ְ ָכִרים ְולֹא ִטיַהְרת  ָ ֶאת ַהז ְ   ."ִטיַהְרת 
ת ַנִמי ִתיְנִסיב ְלַעְבָּדא ,ְוִאי ַאְמָרת ְלַכְתִחיָלה ָקָאַמר רֶּ   !ַמְמזֶּ

 
ד ֵאין ל בֶּ   .ֹו ַחִייסעֶּ

 
  :ָתא ְשַמע

  ,ְּדאּוְשְפִזיְכֵניּה ְּדַרִבי ִׂשְמָלאי ַמְמֵזר ֲהָוה
  .ְךִטַהְרִתיְנהּו ְלִבנָ  ,ִאי ַאְקַּדְמָתְך :ַוֲאַמר ֵליּה

  .ַשִפיר – ִאי ַאְמָרת ִבְשָלָמא ְלַכְתִחיָלה
ָלא ִאי ַאְמָרת ִּדיֲעַבד   ?ַמאי ִניהּו – אֶּ

 
  :ַוֲאַמר ֵליּה ,ב ֵליּה ֵעָצהְּדַמְנִסי
ד ִעְבִרי ,ִזיל ְגנֹוב בֶּ   .ְוִאיְזַּדַבן ְבעֶּ

 
ד ִעְבִרי ִמי ֲהָוה ,ּוִבְשֵני ְּדַרִבי ִׂשְמָלאי בֶּ   ?!עֶּ

  :ְוָהֲאַמר ָמר
ַהי ֹוֵבל נֹוֵהג" ֶ ְזַמן ש  א ב ִ   !"ֵאין ֶעֶבד ִעְבִרי נֹוֵהג ֶאל ָ
 

ָלא ָלאו   .י ַטְרפֹון ְלַכְתִחיָלה ָקָאַמרְשַמע ִמיַנּה ַרבִ  ,אֶּ
  .ְשַמע ִמיַנּה

 
  :ְשמּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

  ֲהָלָכה ְכַרִבי ַטְרפֹון:
 

 '.מתני
 מפסול - ליטהר ממזרין יכולין
 .ממזרים בניהם יהו שלא זרעם

 ולדה דהא ממזר ואין - עבד בנה
 .כמוה

 .בישראלית ומותר - חורין בן
 יליף בגמרא - ממזר עבד זה הרי
 .מאטע לה
 
 

 '.גמ
 נושא ממזר - קאמר לכתחילה

 לא כתיב דכי דקסבר שפחה
 כתיב כשר בישראל קדש יהיה
 .בממזר ולא

 שנשא ממזר - קאמר דיעבד או
 ישא לא לכתחילה אבל שפחה
 ביה וקרינא הוא ישראל דהא
( כג דברים) קדש יהיה לא

' וגו גברא יסב לא דמתרגמינן
 כבהמה היא הרי דשפחה

 .דישותוק הפקר וביאותיה
 שילכו - הזכרים את טיהרת
 עבד ויאמר מכירין שאין למקום

 מוחה ואין שפחה ונושא אני
 .בידו
 אין - טיהרת לא הנקבות ואת
 ממקומה לגלות אשה דרך

 בסתר לינשא תחבולות ולבקש
 אלמא בידה מוחין שיש מאחר

 דאי קאמר דיעבד טרפון' ר
 בידה מוחין דאין כיון לכתחילה
 .לעבד תנסיב נמי ממזרת

 אינו - חייס לו אין כנעני עבד
 דכתיב אביו אחר מתיחס

 עם החמור עם( כב בראשית)
 שאין כבהמה לחמור הדומה
 אי הילכך האב אחרי כרוך הולד

 .מידי מהני לא לעבדא מינסבא
 - לבנך אטהרתיך אקדמתיך אי
 שנשאת קודם מכירך הייתי אם
 לטהר עצה משיאך הייתי אשה
 .בניך

 ליקח לו ראומ שהיה - שפיר
 .שפחה

 ליה אמר הוה מאי - ניהו מאי
 עצה מינסיב היה לא איסורא
 עצה לו דמינסיב ומשני למיעבד
 ותיזדבן גנוב זיל ליה ואמר
 מותרת שפחה ותהא עברי לעבד
 מוסר רבו דין בית דמכרוהו לך
 מוכר ולא כנענית שפחה לו

 והוא גנוב זיל נקט ולהכי עצמו
 שרי מי לאקשויי מצי נמי הדין

 אלא למיגנב עצה לאנסובי
 הוה דאי סלקיה אחרת מקשיא
 ליה מצי הוה הא ליה מקשי
 מכור ליה דאמר אלא לשנויי
 אליעזר וכרבי עברי לעבד עצמך
 לעיל) קמא בפרק דאמר

 רבו וזה זה:( יד דף/ קידושין/
 .כנענית שפחה לו מוסר

 .ערכין במסכת - מר והאמר
 דמצי - נוהג שהיובל בזמן אלא

 יעבוד היובל שנת עד הבי למקרי
 .עמך
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 סט, א .273
 
י ֱאִליֶעֶזר" ב ִ   :"ֲהֵרי ֶזה ֶעֶבד ַמְמֵזר :אֹוֵמר רַׁ
 

ְלָעָזרֲאַמר    :ַרִבי אֶּ
ר זֶּ   ?ַמאי ַטְעֵמיּה ְּדַרִבי ֱאִליעֶּ

  .ְך ַאַחר ְפסּולוֹ לֵ הַ  – )דברים כג( "לוֹ " :ר ְקָראַּדֲאמַ 
 

  ?ְוַרָבָנן
 

ת רֶּ ָנָׂשא ַמְמזֶּ   .ַההּוא ְבִיְׂשָרֵאל שֶּ

ם" :ָסְלָקא ַּדְעָתְך ֲאִמיָנא ם ְלֵבית ֲאבֹותָּׁ חֹותָּׁ ְ פ  ׁשְ   ,ְכִתיב)במדבר ד(  "ְלמִּ

  .ַאְפֵקיּה "לוֹ "ָאָתא 
 

ר זֶּ   ?ְוַרִבי ֱאִליעֶּ
 

ם"ל ַגב ְּדָכַתב ָלאו ַאף עַ  ם ְלֵבית ֲאבֹותָּׁ חֹותָּׁ ְ פ  ׁשְ   ,"ְלמִּ

  ?ַאְפֵקיּה "לוֹ "ָאָתא 

יהָּׁ "ַאף ע"ג ִּדְכִתיב  ,ָהָכא ַנִמי אדֹונֶּ ְהיֶּה לַּ יהָּׁ ת ִּ דֶּ ילָּׁ ה וִּ ָּׁ ׁש  אִּ    ,)שמות כא( "הָּׁ

  .ַאְפֵקיּה "לוֹ "ָאָתא 
 

  ?ְוַרָבָנן
 

 ְמֵעי ְבֵהָמה ָּדֵמי:ָכל ָוָלד ִבְמֵעי ִשְפָחה ְכַנֲעִנית ְכָוָלד בִ 
 

 

 
 
 

 הוא אחריו דור - לו יבא לא
 עשירי דור משמע דהכי מושך
 צד בו אין אפילו יבא לא

 .מאותו אלא ממזרות
 שאין - דמי בהמה במעי כולד

 .כלל אביו אחר מתייחס
 .האומר עלך הדרן
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ת ִקיּדּוִשין כֶּ ק  ַמסֶּ רֶּ  ִסיםיוֹחֲ ֲעָשָרה  – ד'פֶּ
 

 סט, ב –סט, א  .274
 

ָנה  ִמש ְׁ

ֶבל ָרה יו ְחִסים ָעלו  ִמב ָ   :ֲעש ָ
ֲהֵני ֹ ְרֵאֵלי ,ְלִוי ֵי ,כ    ,ִיש 
יֵרי ,ֲחָלֵלי   ,ַוֲחרו ֵרי ,ג ֵ

תו ֵקי ,ְנִתיֵני ,ַמְמֵזיֵרי   .ַוֲאסו ֵפי ,ש ְ
ֶזה ִרין ָלֹבא ֶזה ב ָ ָ ְרֵאֵלי מו ת  ֲהֵני ְלִוי ֵי ְוִיש ְ ֹ   .כ 

ֶזה ִרין ָלֹבא ֶזה ב ָ ָ יֵרי ַוֲחרו ֵרי מו ת  ְרֵאֵלי ֲחָלֵלי ג ֵ   .ְלִוי ֵי ִיש ְ
ֶזה ִרין ָלֹבא ֶזה ב ָ ָ ם מו ת  ו ל ָ תו ֵקי ַוֲאסו ֵפי כ  יֵרי ַוֲחרו ֵרי ַמְמֵזיֵרי ו ְנִתיֵני ש ְ   .ג ֵ

ו  ֵהם  תו ִקיְוֵאל  יר ֶאת ָאִביו :ש ְ ֹו ְוֵאינֹו ַמכ ִ יר ֶאת ִאמ  הו א ַמכ ִ ל ש ֶ   ,כ ָ
וֹ  :ֲאסו ִפי יר לֹא ֶאת ָאִביו ְולֹא ִאמ  ו ק ְוֵאינֹו ַמכ ִ ַסף ִמן ַהש   א  נ ֶ ֶ ל ש    .כ ָ

או ל א ש ָ ב ָ תו ִקי  אַׁ דו ִקי'ָהָיה קֹוֵרא ִלש ְ  :'ב ְ
 

ָמָרא  ג ְׁ

בֶ " ָרה יו ְחִסים ָעלו  ִמב ָ   ".לֲעש ָ
 

ֶבל ָעלו  "ַמאי ִאיְרָיא ְּדָתֵני    ",ִמב ָ
ץ ִיְׂשָרֵאל"ִניְתֵני  רֶּ   "!ָהְלכּו ְלאֶּ

 
  ,ִמיְלָתא ַאַגב אֹוְרֵחיּה ָקא ַמְשַמע ָלן

  :ִכְדַתְנָיא

יךָּׁ "" ר ה' ֱאלֹהֶּ ְבחַּ ר יִּ קֹום ֲאׁשֶּ ָּׁ מ  ל הַּ יתָּׁ אֶּ לִּ ָּׁ ְועָּׁ ְמת    .)דברים יז( "ְוקַּ

ְקד ָ  ית ַהמ ִ ב ֵ ד ש ֶ ֵ ָרֵאלְמַלמ  ל ֶאֶרץ ִיש ְ ַ ִמכ ָ בֹוה    ,ש  ג ָ
ל ָהֲאָרצֹות ַ ִמכ ָ בֹוה  ָרֵאל ג ָ   ".ְוֶאֶרץ ִיש ְ

 
ית ַהמ ִ "ִבְשָלָמא  ָרֵאלד ָ ְק ב ֵ ל ֶאֶרץ ִיש ְ ַ ִמכ ָ בֹוה    ",ש  ג ָ

 :ַהְיינּו ִּדְכִתיב

יתָּׁ "  סט, בדף  לִּ ָּׁ ְועָּׁ ְמת  יךָּׁ ְוקַּ רֶּ עָּׁ ׁשְ יבֹות ב ִּ ְבֵרי רִּ   .)דברים יז( "ד ִּ

ָלא  ל ֲאָרצֹות"אֶּ ַ ִמכ ָ בֹוה  ָרֵאל ג ָ  ?ְמָנָלן "ֶאֶרץ ִיש ְ
  

ם ה'"ִּדְכִתיב  ים ְנא  אִּ ים ב ָּׁ מִּ ה יָּׁ נ ֵ ֵכן הִּ   ,לָּׁ

ם ו  רְמ לֹא יֹאוְ  יִּ ְצרַּ ץ מִּ רֶּ ֵאל ֵמאֶּ רָּׁ ש ְ ֵני יִּ ת ב ְ ה אֶּ ֱעלָּׁ ר הֶּ י ה' ֲאׁשֶּ   ,עֹוד חַּ

ֵני  ת ב ְ יא אֶּ ר ֵהבִּ ֲאׁשֶּ ה וַּ ֱעלָּׁ ר הֶּ י ה' ֲאׁשֶּ ם חַּ י אִּ פֹוןכ ִּ ץ צָּׁ רֶּ ֵאל ֵמאֶּ רָּׁ ש ְ   ,יִּ

ם ים ׁשָּׁ ְחת ִּ ד ַּ ר הִּ צֹות ֲאׁשֶּ ֲארָּׁ ל הָּׁ כ ָּׁ   .)ירמיהו כג( "ו מִּ

 
ֶבל"ַמאי ִאיְרָיא ְּדָתֵני    ",ָעלו  ִמב ָ

ץ ִיְׂשָרֵאלאֶּ ָעלּו לְ "ִנְתֵני    "!רֶּ
 

ְלָעָזרְמַסַייע ֵליּה לְ    ,ַרִבי אֶּ
ְלָעָזר   :ַּדֲאַמר ַרִבי אֶּ
ְזָרא ִמבָ  ת ְנִקָיה ְוָעָלהֹלא ָעָלה עֶּ ֲעָׂשָאּה ְכסֹולֶּ ל ַעד שֶּ   .בֶּ

 .'מתני
 - מבבל עלו יוחסין עשרה
 מפרש ובגמרא הגולה בני כשעלו

 שמשפחות דאשמועינן לה
 שהפריש הן מיוחסות שבבבל
 והוליכן משם הפסולין כל עזרא
 .עמו

 שנולדו חללין כהנים - חללין
 .כהונה מפסולי
 .משוחררי - וחרורי

 בימי שמלו גבעונים - נתיני
 דף) ביבמות ואמרינן יהושע
 .עליהם גזר דוד:( עח

 להו מפרש - ואסופי שתוקי
 '.כו שתוקי איזוהי ואזיל

 וחרורי גירי חללי וישראלי לויי
 אבל - בזה זה לבא מותרים
 לא וחרורי גירי בחללי כהנים
 ומשוחררת וגיורת בלאו שחללה
 .זונה בחזקת

' כו ממזרים וחרורי גירי
 דקסבר - בזה זה לבא מותרים

 ולא קהל איקרי לא גרים קהל
 בקהל לבא ממזרים הוזהרו
 ישראלים לויים אבל גרים

 ואסופי ושתוקי לא בממזרי
 ומותרים הם ממזרים ספק

 כדאמר בממזרים להתערב
( עג דף/ קידושין/ לעיל) בגמרא
 בקהל יבא דלא הוא ודאי בקהל
 .יבא ספק
 וכשקורא - אביו את מכיר ואינו
 .משתקתו אמו אבא פלוני

 .ליה מפרש בגמרא - בדוקי
 

 '.גמ
 משמע קא אורחיה אגב מילתא

 הולך שהיה דרכו פי על - לן
 השמיענו ליוחסין דבריו ומדבר
 דנקט בלישנא חדש דבר ולמדנו
 גבוה י"דא ממנו עוד ולמדנו
 .מבבל

 - גבוה המקדש בית בשלמא
 ישראל בארץ דהא מינה דשמעת
 .קרא משתעי

 וקמת בשעריך ריבות דברי
 שהמקדש מכאן - 'וגו ועלית
 דכל ישראל ארץ מכל גבוה

 .ועלית וכתב סתם צדדיה
 בני את הביא ואשר העלה אשר

 בבל דהיינו - צפון מארץ ישראל
 הדחתים אשר הארצות ומכל
 .העלה אשר וכתיב שם

 דנקט - אלעזר לרבי ליה מסייע
 יתירא לישנא דידן תנא

 עזרא של עצמו שכל לאשמועינן
 לפי נתכוון בבל את לנקות
 בהן שנתערבו אותם שראה
 עולין הדור חכמי שהיו וראה
 שיתעסק בבבל עוד ואין עמו

 הפרישו עמד לייחסן בהן לבדוק
 והדור עמו והוליכן פסוליהן
 ולא בהם הכירו הפרשתם שראו
 אלו בהן שיתערבו חשש

 ולדורות העולים הפסולין
 מר דאמר כיון נמי הבאים

 לשכת:( עו דף/ קידושין/ לקמן)
 היו ששם שם היתה הגזית
 ולויה כהונה מייחסי יושבים
 .בפסולי זהירי מיזהר יום בכל
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 סט, ב .275
 

  :ִאיְתַמר
ם" :ָאַמר ַאַבֵיי   ,ְתַנן "ָעלּו ֵמֵאיֵליהֶּ

ֱעלּום" :ָאַמר ָרָבאוְ   .ְתַנן "הֶּ
  

ְלָעָזר   ,ְוָקִמיְפְלֵגי ִבְדַרִבי אֶּ
ְלָעָזר ֲעׂשָ  :ַּדֲאַמר ַרִבי אֶּ ל ַעד שֶּ ְזָרא ִמָבבֶּ ת ְנִקָיה ְוָעָלהֹלא ָעָלה עֶּ   ;ָאּה ְכסֹולֶּ

ְלָעָזר   ,ַאַבֵיי ֵלית ֵליּה ְּדַרִבי אֶּ
ְלָעָזר   .ָרָבא ִאית ֵליּה ְּדַרִבי אֶּ

 
  :ִאיָבֵעית ֵאיָמא

ְלָעָזר   .ְּדכּוֵלי ָעְלָמא ִאית ְלהּו ְּדַרִבי אֶּ
  :ְוָהָכא ְבָהא ָקא ִמיַפְלֵגי

  .ּוִמַנְפַשְייהּו ְסִליקּו ,יְנהּוַאְפרּוֵשי ַאְפרּוִש  :ָמר ָסַבר
  .ְבַעל ָכְרַחְייהּו ַאסּוִקיְנהּו :ּוָמר ָסַבר

 
  ",ָעלּו"ִבְשָלָמא ְלַמאן ַּדֲאַמר 

  :ְשמּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהַהְיינּו ַּדֲאַמר 
ץ ִיְׂשָרֵאל רֶּ ל ,ָכל ֲאָרצֹות ִעיָסה ְלאֶּ ץ ִיְׂשָרֵאל ִעיָסה ְלָבבֶּ רֶּ   .ְואֶּ

ָלא ְלַמאן ַּדֲאַמר  ֱעלּום"אֶּ   !ֵמיָדע ַיְדִעיְנהּו ",הֶּ
 

  .ְלָדָרא ַאֲחִריֵני ֹלא ָיְדֵעי ,ְנִהי ְּדָיְדֵעי ְלַההּוא ָּדָרא
 

  ",ָעלּו"ִבְשָלָמא ְלַמאן ַּדֲאַמר 

ל אַּ " :ַהְיינּו ִּדְכִתיב א עַּ ב ָּׁ ר הַּ הָּׁ נ ָּׁ ל הַּ ֵצם אֶּ ְקב ְ אֶּ החֲ וָּׁ   ,וָּׁ

ים ׁשְ  מִּ ם יָּׁ ה ׁשָּׁ ֲחנֶּ נ ַּ הוַּ   ,לֹׁשָּׁ

ה בָּׁ  ינָּׁ בִּ אָּׁ םוָּׁ י ׁשָּׁ אתִּ צָּׁ י לֹא מָּׁ ֵני ֵלוִּ ב ְ ים ו מִּ ֲֹהנִּ כ  ם ו בַּ  .(טו ח,)עזרא  "עָּׁ
ָלא ְלַמאן ַּדֲאַמר  ֱעלּום"אֶּ   !ָהא ִמיְזַהר ְזִהיֵרי ",הֶּ

 
  ,ְנִהי ְּדִאיְזהּור ִבְפסּוִלים
 .ִבְכֵשיִרים ָלא ִאיְזְּדהּור

 
 
 

 .כרחם על - העלום
 ומתוך - אפרושינהו יאפרוש

 אנשי בהם הכירו שהופרשו
 עוד יתערבו שלא וידעו מקומם
 .בהם

 לארץ - סליקו ומנפשייהו
 .בהם יכירו שלא ישראל

 מאיליהם שעלו - ד"למ בשלמא
 עמהם העולים בהם הכירו ולא
 עיסה ישראל דארץ היינו כך כל

 בבל אצל הוא יחוס ספק לבבל
 ובני נקיה כסולת בבל שנעשית

 כך כל הכירום לא ישראל ארץ
 .עמהם שנדבקו ויש

 זו כעיסה עירובין ספק - עיסה
 וקמח מים שאור בה שמערבין

 .וסובין מלח
 אצל פסולת - עיסה הארצות כל
 ארץ שבני לפי ישראל ארץ

 ביוחסים לבדוק עסוקין ישראל
 .שם מצויים שהכהנים לפי

 - לבבל עיסה ישראל וארץ
 .משם ויצא הפרישם שעזרא
 הואיל - תנן העלום ד"למ אלא
 יצא אלו עם העלום כרחם ובעל
 ידעו והכל עליהם פסול קול

 .העולים כל בהם ונזהרו בפסולן
 לא ומי היה מי - בעם ואבינה
 עלה מי עזרא ידע לא מ"ש היה
 וסבור עמו עלה לא ומי עמו
 מצא ולא כשרים לוים שם שהיו

 מאותן אלא לעבודה ראויים
 הםבשיני ידיהם בהונות שקצצו
' וגו' ה שיר את נשיר איך ואמרו
 תהלים) בבל נהרות על במזמור

 נצר נבוכד להם שאמר( קלז
 וקצצו עמדו ציון משיר לנו שירו

 ואמרו בשיניהם ידיהם בהונות
 על' ה שיר את נשיר איך לו

 נאמר לא נשיר לא נכר אדמת
 במה לנו אין נשיר איך אלא

 מאותן הכנורות בנימי למשמש
 לפי מצא לא הכשרים ומן עלו
 בשלוה בבבל יושבים שהיו

 בעוני היו בירושלים והעולים
 כל ובאימת המלאכה ובטורח

 דקתני לויי והנך סביבותיה
 לעבודה חזו דלא מהנך מתניתין

 .היו
 מי היה יודע - בהו זהירי מזהר
 .עלה לא ומי עלה
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 סט, ב .276
 
ֲהֵני ְלִוי ֵי ְוִיש ְ " ֹ   ."ְרֵאֵליכ 
 

  ?ְמָנָלן ִּדְסִליקּו
 

ם" :ִּדְכִתיב י ִּ ְלוִּ ים ְוהַּ ֲֹהנִּ כ  בו  הַּ ׁשְ   ,ְויָּׁ

ם ֵריהֶּ עָּׁ ים ב ְ ינִּ תִּ נ ְ ים ְוהַּ ֹוֲערִּ ׁש  ים ְוהַּ ְמׁשֹוְררִּ ם ְוהַּ עָּׁ ן הָּׁ   ,ו מִּ

ם ֵריהֶּ עָּׁ ֵאל ב ְ רָּׁ ש ְ ל יִּ  )עזרא ב(". ְוכָּׁ
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 סט, ב .277
 
יֵרי ַוֲחרו ֵרי"   ".ֲחָלֵלי ג ֵ
 

  ?ןֲחָלֵלי ְמָנלָ 
 

  :ְּדַתְנָיא
י יֹוֵסי אֹוֵמר" דֹוָלה ֲחָזָקה :ַרב ִ ַמר ,ג ְ א  נ ֶ ֶ   :ש 

י" ַּ יל  ְרזִּ ֵני בַּ ֹוץ ב ְ ק  ֵני הַּ ה ב ְ י ָּׁ ֵני ֳחבַּ ים ב ְ ֲֹהנִּ כ  ֵני הַּ ב ְ   ,ו מִּ

ם מָּׁ ל ׁשְ ֵרא עַּ ק ָּׁ י ִּ ה וַּ ָּׁ ׁש  י אִּ דִּ ְלעָּׁ ג ִּ י הַּ ַּ יל  ְרזִּ ַּ נֹות ב  ב ְ ח מִּ קַּ ר לָּׁ   ,ֲאׁשֶּ

בָּׁ  ׁשו  ְכתָּׁ ק ְ ה ב ִּ ֶּ ְמְצאו  ֵאל  ים ְולֹא נִּ יְחש ִּ ְתיַּ מ ִּ   ,ם הַּ

ה נ ָּׁ הו  כ ְ ן הַּ ְיגֹוֲאלו  מִּ   ,וַּ

ים ׁשִּ דָּׁ ק ֳ ׁש הַּ ֹדֶּ ק  ר לֹא יֹאֵכלו  מִּ ם ֲאׁשֶּ הֶּ א לָּׁ תָּׁ ְרׁשָּׁ ת ִּ ר הַּ י ֹאמֶּ   ,וַּ

ים ים ְותו מ ִּ ֵֹהן ְלאו רִּ ד ֲעמֹוד כ    ".עַּ

ֶחְזַקְתֶכם :ְוָאַמר ָלֶהם ם ב ְ ֶ   ;ֲהֵרי ַאת 
ִייֶתם אֹוְכלִ  ה ה  ֶ מ  ֹוָלהב ַ ג  בו ל ?ים ב ַ י ַהג ְ ָקְדש ֵ בו ל – ב ְ י ַהג ְ ָקְדש ֵ אן ַנִמי ב ְ   ".ַאף כ ָ

 
  ,ַמֲעִלים ִמְתרּוָמה ְליּוְחִסין :ּוְלַמאן ַּדֲאַמר

  !ָהֵני ְּדָאכּול ִבְתרּוָמה ָאתּו ְלַאסּוִקיְנהּו
 

ְזָקַתְייהּו ,ַשאִני ָהָתם   .ְּדִריַע חֶּ
 

ָלא ַמאי  דֹוָלה"ְואֶּ   ?"ֲחָזָקה ג ְ
 

  ,ְּדֵמִעיָקָרא ָאכּול ִבְתרּוָמה ְּדַרָבָנן
  .ּוְלַבסֹוף ָאכּול ִבְתרּוָמה ְּדאֹוָרְייָתא

 
  :ְוִאיָבִעית ֵאיָמא

  ,ַהְשָתא ַנִמי ִבְדַרָבָנן ָאכּול ִבְדאֹוָרְייָתא ָלא ָאכּול ,ְלעֹוָלם
  ,אֹוָרְייָתאְוִכי ַמְסִקיָנן ִמְתרּוָמה ְליּוְחִסין ִמְּד 

  .ִמְּדַרָבָנן ָלא ַמְסִקיָנן
 

דֹוָלה ֲחָזָקה"ַמאי  ,ִאי ָהִכי   ?"ג ְ
 

  ,ְּדֵמִעיָקָרא ֵליָכא ְלִמיְגַזר ִמשּום ְתרּוָמה ְּדאֹוָרְייָתא
  ,ַאף ע"ג ְּדִאיָכא ְלִמיְגַזר ִמשּום ְתרּוָמה ְּדאֹוָרְייָתא ,ְלַבסֹוף

  .ְדאֹוָרְייָתא ָלא ָאכּולִבְדַרָבָנן ָאכּול בִ 
 

ר לֹא יֹאכְ " :ְוָהְכִתיב ם ֲאׁשֶּ הֶּ א לָּׁ תָּׁ ְרׁשָּׁ ת ִּ ר הַּ י ֹאמֶּ יםוַּ ׁשִּ דָּׁ ק ֳ ׁש הַּ ֹדֶּ ק    – )עזרא ב( "לו  מִּ

ש ַהֳקָדִשים הּוא ְּדֹלא יֹ    !ָהא ָכל ִמיֵדי ֵניכּול ,לאכֵ ְבֹקדֶּ
 

  :ָהִכי ָקָאַמר
ש   ;ֵדי ְּדִמיְקֵרי ָקָדִשיםְוָלא ִמי ,ָלא ִמיֵדי ְּדִמיְקֵרי ֹקדֶּ

ש ׁש " :ִּדְכִתיב ,ָלא ִמיֵדי ְּדִמיְקֵרי ֹקדֶּ ל ֹקדֶּ ר לֹא יֹאכַּ ל זָּׁ   ,)ויקרא כב( "ְוכָּׁ

  :ַּדֲאַמר ְקָרא ,ְוָלא ִמיֵדי ְּדִמיְקֵרי ָקָדִשים
ר" יׁש זָּׁ ְהיֶּה ְלאִּ י תִּ ֵֹהן כ ִּ ת כ    ,ו בַּ

ים לֹא תֹ  ׁשִּ דָּׁ ק ֳ ת הַּ ְתרו מַּ יא ב ִּ   ,רא כב()ויק "אֵכלהִּ

 .לכֵ אֹלא תֹ ^ְבמּוָרם ִמן ַהֳקָדִשים  :ְוָאַמר ָמר  ע, אדף 
 

 

 עליה לסמוך יש - חזקה גדולה
 .יפה

 כתב - המתייחשים כתבם בקשו
 .יחוסם

 קרוי חכליה בן נחמיה - התרשתא
 ירושלמי ובגמרת עזרא בספר כן

 למלך משקה שהיה שם שעל נמצא
 שלא קודם לשתות צריך היה

 המות סם הטיל שמא יחשדוהו
 של יין לו התירו המלך במשקה
 נקרא לכך לשתות כוכבים עובדי

 .התרשתא
 - ותומים לאורים הכהן עמוד עד

 שיבא עד לחבירו שאומר כאדם
 היו לא ותומים דאורים משיח
 .שני בבית
 מקדש מדכתיב - 'כו להם ואמר

 אסירי דלא שמעינן הקדשים
 .המקדש מקדשי אלא בתרומה

 יכול איני תרומה - להם אמר
 חזקתכם מפני עליכם  לאסור

 .לאכלה בבבל שהוחזקתם
 הנאכלת תרומה - הגבול קדשי
 .מקום בכל
 מדכתיב אלמא - 'כו כאן אף

 מן נתחללו מינה שמע ויגואלו
 .חללים והיינו הכהונה

 :(.כד דף) כתובות במסכת - ד"ולמ
 הרואה - ליוחסין מתרומה מעלין
 אין במקומו בתרומה אוכל כהן
 ונושא ביוחסין אחריו לבדוק צריך
 בתרומה דאכלי כיון הני בתו כהן
 לה חש לא ואמאי לאסוקינהו אתי

 .לאסוקינהו דלא נחמיה
 אל - חזקתייהו דריע התם שאני

 דכיון להאי למיחש איצטריך
 בקדשי אוכלים כהנים דשאר

 הורע מהם נגואלו והם המקדש
 אתי ולא היכר בהם ויש חזקתם

 .לאסוקינהו
 מידי למגזר דליכא כיון - ואלא
 יוסי רבי דאמר חזקה גדולה מאי
 אלא לומר לו היה לא רבותא מאי
 גדולה מדקאמר' כו לחזקה מנין

 דאיכא ג"דאע אשמועינן רבותא
 מעיקרא טפי השתא איסור צד

 .עלה סמכינן
 חוץ תרומת - דרבנן בתרומה
 .לארץ

 .לארץ משבאו - דאורייתא תרומה
 - היא דרבנן תרומה נמי השתא
 נינהו ומאי כדמעיקרא דאכול
 .וירק פירות תרומת

 ותירוש דגן - דאורייתא בתרומה
 .אכול לא ויצהר

 ותירוש דגן - דאורייתא בתרומה
 .אכול לא ויצהר
 הארץ תרומת משום למיגזר ליכא

 .גבייהו הואי דלא -
אותו  כל - קדש לא יאכל זר וכל

 ולא בתרומה הענין מדבר
 וטהר השמש ובא דכתיב בקדשים
 וליכא הקדשים מן יאכל ואחר

 שמחוסר בתרומה אלא לאוקמי
 .בה מותר כפורים

 חזה - קדשים דאיקרי מידי ולא
 דאיקרי דאשכחן שלמים של ושוק

 .קדשים
 .ושוק חזה - הקדשים מן במורם

 לה אין זרע ואפילו - תאכל לא
 חוזרת אביה בית אל ושבה

 .ושוק לחזה חוזרת ואינה לתרומה
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 ע, א .278
 
יֵרי ַוֲחרו ֵרי"   ".ג ֵ
 

  ?ְמָנָלן
 

  :ַרב ִחְסָּדאָאַמר 

םְוכֹ " :ַּדֲאַמר ְקָרא ץ ֲאֵליהֶּ רֶּ אָּׁ ֹוֵיי הָּׁ ת ג  ו ְמאַּ ט  ל מִּ ְבד ָּׁ נ ִּ  .)עזרא ו( "ל הַּ
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 ע, א .279
 
 ."ַמְמֵזֵרי"
 

  ?ְמָנָלן
 

י" :ְכִתיבִּד  ֹונִּ מ  עַּ ד הָּׁ בֶּ עֶּ ה הָּׁ י ָּׁ י ְוטֹובִּ ֹחרֹונִּ ט הַּ ַּ ל  ְנבַּ ע סַּ מַּ ׁשְ י ִּ   ,)נחמיה ב( "וַּ

ה לוֹ " :ּוְכִתיב בו עָּׁ ֲעֵלי ׁשְ ַּ ה ב  יהו דָּׁ ים ב ִּ ב ִּ י רַּ   .כ ִּ

ן אָּׁ  ֶּ ה ב  ְניָּׁ כַּ ׁשְ ן הו א לִּ תָּׁ י חָּׁ   ,חרַּ כ ִּ

ה ְכיָּׁ רֶּ ֶּ ן ב  ֶּ ם ב  ָּׁ ל  ת ְמׁש  ַּ ת ב  ח אֶּ קַּ נֹו לָּׁ ן ב ְ נָּׁ יהֹוחָּׁ  ה ו( )נחמי "וִּ

ד ַהָבא ַעל ַבת ִיְׂשָרֵאל :ָקָסַבר בֶּ   .ַהָּוָלד ַמְמֵזר – גֹוי ְועֶּ
 

  ,ָהִניָחא ְלַמאן ַּדֲאַמר ַהָּוָלד ַמְמֵזר
ָלא ְלַמאן ַּדֲאַמר ַהָּוָלד ָכֵשר   ,אֶּ

  ?ַמאי ִאיָכא ְלֵמיַמר
 

  ,ְותּו
  !ֵניִּדיְלָמא ָלא ֲהוּו ֵליּה בְ  ,ִמַמאי ַּדֲהוּו ֵליּה ְבֵני

 
  ,ְותּו

  !ִּדיְלָמא ָהָתם ֲהוּו ,ִמַמאי ְּדָהָכא ֲהוּו ְלהּו ּוְסִליקּו
 

ָלא   :ֵמָהָכא ,אֶּ

רו ב אַּ " א כ ְ ְרׁשָּׁ ל חַּ ֵ ח ת  לַּ ל מֶּ ֵ ת  ים מִּ עֹולִּ ה הָּׁ ֶּ   ,רמ ֵ ֹון ְואִּ ד  ְוֵאל 

ֵאל ֵהם רָּׁ ש ְ י ִּ ם מִּ ם אִּ ְרעָּׁ ם ְוזַּ ית ֲאבֹותָּׁ ֵ יד ב  ג ִּ ְכלו  ְלהַּ   :)נחמיה ז( "ְולֹא יָּׁ

ח" לַּ ל מֶּ ֵ ם ְלַמֲעֵׂשה ְסדֹום – "ת  ּדֹוִמים ַמֲעֵׂשיהֶּ   ,ֵאלּו ְבֵני ָאָדם שֶּ
ַלח ְפָכה ְלֵתל מֶּ נֶּהֶּ   .שֶּ

א" ְרׁשָּׁ ל חַּ ֵ קֹוֵרא  – "ת  ה שֶּ   .ְוִאמֹו ְמַשַתְקתוֹ  ',ַאָבא'זֶּ

ֵאל ֵהם" רָּׁ ש ְ י ִּ ם מִּ ם אִּ ְרעָּׁ ם ְוזַּ ית ֲאבֹותָּׁ ֵ יד ב  ג ִּ ְכלו  ְלהַּ   – "ְולֹא יָּׁ
נֱֶּאַסף ִמן ַהשּוקזֶּ    .ה הּוא ֲאסּוִפי שֶּ
 

ר" ֵ מ  דֹון ְואִּ רו ב אָּׁ   – "כ ְ
  :ַרִבי ַאָבהּוָאַמר 

  ,י ֲחשּוִבים ִכְכרּובנַ פָ ֲאִני ָאַמְרִתי ִיְהיּו ִיְׂשָרֵאל לְ  :ָאַמר ָאדֹון
  .ַעְצָמם ְכָנֵמר ְוֵהם ָׂשמּו

 
  ,ִאיָכא ְּדָאְמֵרי

  :ַרִבי ַאָבהּוָאַמר 
  .ֵהן ֲחשּוִבים ְלָפַני ִכְכרּוב ,ַעְצָמם ְכָנֵמר מּושָ ַאף ַעל ִפי שֶּ  :ָאַמר ָאדֹון

 
 

 .היה ישראל - ארח בן לשכניה
 - בני להו דהוו ממאי ותו

 מבת הללו מנשים ולבנו לטוביה
 .משלם ומבת שכניה

 ממאי להם היו' אפי - ותו
 ובניהם נשים אותם עלו דמבבל
 בימי נותרו ישראל בארץ דילמא
 ומשלם שכניה אותם גדליה
 את ובנו טוביה נשאו ושם

 בית להגיד יכלו ולא) בנותיהם
 הם מישראל אם וזרעם אבותם
 (.ואסופי שתוקי היינו

 מגלי שהיו - סדום למעשה
 רעים( יג בראשית) דכתיב עריות

 וחטאים בגופם רעים וחטאים
 בחלק ואמרינן בממונם

 דמחי:( קט דף הדריןסנ)
 ל"א ומפילה דחבריה לאתתא
 הרי דמעברא עד גבך תהוי

 .ישראל לגבי ממזרים
 .מחרישה לשון - חרשא

 .אביו - אבותם בית
 .אמו - וזרעם

 מכיר שתוקי דאילו - אסופי זה
 מישראל שהיא אמו להודיע
 .הם מישראל אם ידעו לא והכא
 המקרא מסרס - אדון אמר
 כמו אימר אדון כמו אדון ודריש
 .אמר
 .ה"הקב - אדון

 הקדש ככרובי קדושים - ככרוב
 ביה דכתיב הקדש כחיות

 .הכרוב פני( י יחזקאל)
 מקפדת שאינה זו כחיה - כנמר
 .חבירתה בזוג
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 ע, א .281
 

  :ַרָבה ַבר ַבר ָחָנהָאַמר 
נֶּת לוֹ  ֵאיָנּה הֹוגֶּ   ,ָכל ַהנֹוֵׂשא ִאָשה שֶּ

ַלחּוזְ  ,ַמֲעלֶּה ָעָליו ַהָכתּוב ְכִאילּו ֲחָרשֹו ְלָכל ָהעֹוָלם כּולוֹ    ,ָרעֹו מֶּ

נֱֶּאַמר א" :שֶּ ְרׁשָּׁ ל חַּ ֵ ח ת  לַּ ל מֶּ ֵ ת  ים מִּ עֹולִּ ה הָּׁ ֶּ   .)נחמיה ז( "ְוֵאל 

 
  :ַרבָאַמר  ַרָבה ַבר ַרב ַאָּדאָאַמר 
 , נֹוֵׂשא ִאָשה ְלשּום ָממֹוןָכל הַ 

ֵאיָנן ְמהּוָגִנים   ,ַהְוָיין לֹו ָבִנים שֶּ

נֱֶּאַמר י" :שֶּ נִּ ָּׁ י ב  דו  כ ִּ גָּׁ ָּׁ ה' ב  ַּ דו  ב  לָּׁ ים יָּׁ רִּ   .)הושע ה( "ם זָּׁ

 
ָמא ֹתאַמר   ?ָממֹון ָפַלט :ְושֶּ

ם"ַתְלמּוד לֹוַמר  ְלֵקיהֶּ ת חֶּ ׁש אֶּ ה יֹאְכֵלם ֹחדֶּ ָּׁ ת    .)הושע ה( "עַּ

 
ָמא ֹתאַמר ְלָקּה :ְושֶּ ְלקֹו ְוֹלא חֶּ   ?חֶּ

ם" :ַתְלמּוד לֹוַמר ְלֵקיהֶּ   ".חֶּ
 

ָמא ֹתאַמר ה :ְושֶּ   ?ִלְזַמן ְמרּובֶּ

ׁש " :מּוד לֹוַמרַתלְ    ".ֹחדֶּ
 

  ?ַמאי ַמְשַמע
 

  :ַרב ַנְחָמן ַבר ִיְצָחקָאַמר 
ש ָיָצא ש ִנְכַנס ְוֹחדֶּ   .ּוָממֹוָנם ָאַבד ,ֹחדֶּ

 
  ,ַרָבה ַבר ַרב ַאָּדאְוָאַמר 

  :ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר  ַרִבי ַסָלאְוָאְמֵרי ָלּה ָאַמר 
ֵאיָנּה הֹוגֶּ    ,נֶּת לוֹ ָכל ַהנֹוֵׂשא ִאָשה שֶּ

  .ְוַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא רֹוְצעוֹ  ,ֵאִלָיהּו כֹוְפתוֹ 
 
  :אנָ ְותָ 
רו ְך הו א חֹוֵתם" דֹוש  ב ָ ֹוֵתב ְוַהק ָ ם ֵאִלי ָהו  כ  ו ל ָ   :ַעל כ 

וֹ  ,אֹוי לֹו ְלפֹוֵסל ֶאת ַזְרעוֹ  ְחת  ַ פ    ,ו ְלפֹוֵגם ֶאת ִמש ְ
ֵאיָנה  הֹוֶגֶנת לוֹ  ה ש ֶ ָ א ִאש    – ו ְלנֹוש ֵ

רו ְך הו א רֹוְצעוֹ  דֹוש  ב ָ ֹוְפתֹו ְוַהק ָ   .ֵאִלי ָהו  כ 

סו ל ָ ֹוֵסל פ    ,ְוָכל ַהפ 
ָבָחא ְלעֹוָלם ש ְ ר ב ִ   ."ְוֵאינֹו ְמַדב ֵ

 
  :ְשמּוֵאלְוָאַמר 

  .ְבמּומֹו פֹוֵסל
 

 דלא משום - 'כו חרשו כאילו
 תל להו קרי יחוסם להגיד יכלו
 .חורש לשון חרשא, מלח
 לו פסולה מאשה - זרים בנים
 כדמסיים נסבה ממון ולשם
 חלקיהם את חדש יאכלם קרא
 יאכלם לשמו שנשאה ממון
 .אחד בחדש
 נכסי כגון - חלקו תאמר ושמא
 .ברזל צאן
 מלוג נכסי כגון - חלקה ולא

 עבדא איסורא לאו דהיא
 .למיוחס לינשא שחזרה
 .לו פסולה - הוגנת שאינה
 כופתין ד"בב הלוקה - כופתו
 במסכת העמוד על ידיו שתי
 .קושרו כופתו:( כב דף) מכות
 .ברצועה מלקיהו - רוצעו

 לויים כהנים - כלם ועל
 .וישראלים

 דקאמר מאי - כותב אליהו
 ולפוגם זרעו לפוסל לו אוי ואזיל
 אשה שנשא כגון משפחתו את

 .לו הוגנת שאינה
 דכתיב אליהו לאו - אליהו האי)

 דהוה מקמי כ"דא הוא במקרא
 מלאך שם אלא כפתיה מאן אתי
 (.למעלה סופר שהוא הוא

 את תמיד מגדף - הפוסל כל
 פסול עצמו הוא המשפחות

 אין לעולם בשבחה מדבר ואינו
 בשבח לדבר פסול של דרכו

 .לעולם הבריות
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 ב-ע, א .281
 

 .ִדיָתאְּדַעל ְלֵבי ִמְטְבַחָיא ְבפּוְמבְ  ,ַההּוא ַגְבָרא ְּדִמְנַהְרָּדָעא
   .ָהבּו ִלי ִביְׂשָרא: ֲאַמר ְלהּו
ְזֵקאל :ָאְמרּו ֵליּה   .ְוֵניִתיב ָלְך ,ְנַטר ַעד ְּדָשִקיל ְלַשְמֵעיּה ְּדַרב ְיהּוָדה ַבר ְיחֶּ

  ?ְּדָשַקל ִמן ַקָמִאי ,ַמאן ְיהּוָדה ַבר ְשִויְסֵקאל ְּדָקִדים ִלי :ֲאַמר
  .ּוָדהָאְמרּו ֵליּה ְלַרב ְיה ,ָאְזלּו

  .ַשְמֵתיּה
  .ַעְבִּדי ָרִגיל ְּדָקֵרי ֱאיָנֵשי :ָאְמרּו

  .ַאְכִריז ֲעֵליּה ְּדַעְבָּדא הּוא
  .ַאְזְמֵניּה ְלִדיָנא ְלַקֵמיּה ְּדַרב ַנְחָמן ,ָאַזל ַההּוא

  ,ַאְייֵתי ִפיְתָקא ְּדַהְזָמָנא
  ,ַרב הּוָנאְלַקֵמיּה ְּד  ַרב ְיהּוָדהָאַזל 

  ?ֵאיִזיל אֹו ָלא ֵאיִזיל :ּהֲאַמר ֵלי
  ,ִמשּום ְּדַגְבָרא ַרָבה ַאְת  ,ֵמיַזל ָלא ִמיָבֵעי ָלְך ְלֵמיַזל :ָאַמר ֵליּה

ָלא ִמשּום ִיְקָרא ְּדֵבי ְנִׂשיָאה קּום ִזיל   .אֶּ
ה ,ָאָתא   .ַאְשְכֵחיּה ְּדָקָעִביד ַמֲעקֶּ

  :ְשמּוֵאלָאַמר  ַרב הּוָנא ַבר ִאיֵדי ֹלא ָסַבר ָלּה ָמר ְלָהא ַּדֲאַמר :ֲאַמר ֵליּה
ִנְתַמָנה ָאָדם ַפְרָנס ַעל ַהִצבּור   ?ָאסּור ַבֲעִׂשַיית ְמָלאָכה ִבְפֵני ְשֹלָשה ,ֵכיָון שֶּ

  .פּוְרָתא ְּדגּוְנְּדִריָתא הּוא ְּדָקא ָעִביְדָנא :ֲאַמר ֵליּה
ה'ִמי ַסְנָיא  :ֲאַמר ֵליּה   !?ַּדֲאמּור ַרָבָנן 'ְמִחיָצה'אֹו  ,יב ְבאֹוַרְייָתאִּדְכִת  'ַמֲעקֶּ
  .ָיֵתיב ָמר ַאַקְרִפיָטא :ֲאַמר ֵליּה
  ?!ְּדָאְמֵרי ֱאיָנֵשי 'ִאיְצַטָבא'אֹו  ,ַּדֲאמּור ַרָבָנן 'ַסְפָסל'ּוִמי ְסֵני  :ֲאַמר ֵליּה
ְתרּוְנָגא :ֲאַמר ֵליּה   .ֵליכּול ָמר אֶּ
  :ְשמּוֵאלַמר ָהִכי אֲ : ֲאַמר ֵליּה

ְתרּוְנָגא'ָכל ָהאֹוֵמר    ;ִתיְלָתא ִבְרמּות רּוָחא –' אֶּ
ְתרֹוג'אֹו  ְתרֹוָגא'אֹו  ,ִכְדַקְריּוַּה ַרָבָנן 'אֶּ   !ְּדָאְמֵרי ֱאיָנֵשי 'אֶּ

  ?ִליְשֵתי ָמר ַאְנָבָגא :ֲאַמר ֵליּה
  ?!ְּדָאְמֵרי ֱאיָנֵשי 'ַאְנַפק'אֹו  ,ַרָבָנןְּדַקְריּוַּה  'ִאיְסַפְרגּוס'ִמי ְסֵני  :ֲאַמר ֵליּה
  .ֵתיֵתי ּדֹוַנג ַתְשִקיָנן :ֲאַמר ֵליּה
  !ֵאין ִמְשַתְמִשים ְבִאָשה :ְשמּוֵאלָהִכי ָאַמר  :ֲאַמר ֵליּה
  .ְקַטָנה ִהיא

  !ְגדֹוָלה ֵבין ְקַטָנהֵבין  ,ֵאין ִמְשַתְמִשים ְבִאָשה ְכָלל :ְשמּוֵאלְבֵפירּוש ָאַמר 
  ?ְנַשַּדר ֵליּה ָמר ְשָלָמא ְלַיְלָתא

ְרָוה :ְשמּוֵאלָהִכי ָאַמר  :ָאַמר ֵליּה   !קֹול ְבִאָשה עֶּ
ְפָשר ע"י ָשִליחַ    .אֶּ

  !ֵאין שֹוֲאִלין ִבְשלֹום ִאָשה^: ְשמּוֵאלֲאַמר ֵליּה ָהִכי ָאַמר   ע, בדף 
  .ַעל ְיֵדי ַבְעָלּה
   !ֵאין שֹוֲאִלין ִבְשלֹום ִאָשה ְכָלל :ְשמּוֵאלָהִכי ָאַמר  :ֲאַמר ֵליּה

  ,ָשֵרי ֵליּה ִתְגֵריּה :ָשְלָחּה ֵליּה ְּדִביְתהּו
ץ   .ְּדָלא ִניַשְווָיְך ִכְשָאר ַעם ָהָארֶּ

  ?ַמאי ְשָיאֵטיּה ְּדָמר ָהָכא :ֲאַמר ֵליּה
  .ָמנּוָתא ָשַדר ָמר ַאַבְתָרִאיַטְסָקא ְּדַהזְ  :ֲאַמר ֵליּה
  ,ַהְשָתא שּוָתא ְּדָמר ָלא ָגִמיְרָנא :ֲאַמר ֵליּה

  ?!ַטְסָקא ְּדַהְזָמנּוָתא ְמַשֵּדְרָנא ְלַמר
  ,ְוַאֲחֵזי ֵליּה ,ַאִפיק ִּדיְסָקא ְּדַהְזָמנּוָתא ִמֵבי ָחֵדיּה

  .ָהא ַגְבָרא ְוָהא ִּדְסָקא :ֲאַמר ֵליּה
  ,ִליְשָתֵעי ִמיֵליּה ,הֹוִאיל ַוֲאָתא ָמר ְלָהָכא :ֵליּהֲאַמר 

  .ִכי ֵהיִכי ְּדָלא ֵליְמרּו ְמַחְנֵפי ַרָבָנן ַאֲהָדֵדי
  ?ַמאי ַטְעָמא ַשְמֵתיּה ָמר ְלַההּוא ַגְבָרא :ֲאַמר ֵליּה

  .ִציֵער ְשִליָחא ְּדַרָבָנן
  !ן ִּדְמַצֵער ְשלּוָחא ְּדַרָבָנןְּדַרב ִמְנִגיד ַעל ַמא ?ְוַנְגֵדיּה ָמר

  .ְּדָעִדיף ִמיֵניּה ַעְבִּדי ֵליּה
  ?ַמאי ַטְעָמא ַאְכִריז ָמר ֲעֵליּה ְּדַעְבָּדא הּוא

  :ְוָתֵני ,ְּדָרִגיל ְּדָקֵרי ֱאיָנֵשי ַעְבִּדי :ֲאַמר ֵליּה
סו ל" ָ ֹוֵסל פ  ל ַהפ  ָבָחא ְלעֹוָלם ,כ ָ ש ְ ר ב ִ   ",ְוֵאינֹו ְמַדב ֵ

  .ְבמּומֹו פֹוֵסל :ְשמּוֵאלְוָאַמר 

 המתן - יהודה דרב שמעיה דשקיל עד נטר
 כאן שעומד יהודה רב של שלוחו שיטול עד

 .ליטול
 שויסק אוכל גרגרן גנאי לשון - שויסקל בר
 פסח באימורי (צו דף) בפסחים כדאמר צלי

 עבדינהו שויסקי דלא לן לימא מאן מצרים
 .הלוי רבינו בשם

 הרב לכבוד דמנדים כדאשכחן - שמתיה
 (.טז דף) קטן במועד
 גברא ההוא רגיל יהודה לרב - ליה אמרו
 .עבדי לאינשי דקרי

 לילך לו יש אם בו לימלך - הונא דרב לקמיה
 .נחמן רב לפני

 שאתה נחמן רב ילפנ - למיזל לך מיבעי לא
 נחמן ורב בפומבדיתא ראש ואתה ממנו גדול
 וחתניה גלותא לראש ודיין בנהרדעא ראש
חולין ) והרוטב בהעור כדאמרינן נשיאה דבי
 נשיאה דבי' חתני נחמן דרב משום( קכד דף
 .יוחנן' דר בשמעתיה מזלזל הוא

 .הנשיא חתן שהוא - נשיאה דבי יקרא
 שגנאי - שלשה בפני מלאכה לעשות אסור
 מי לו שאין לזה שכפופים לדור ושפלות הוא

 .מלאכתו שיעשה
 .הלשונות באחד מעקה היינו - דגונדריתא

 תורה לשון ושנוי מכוער כלומר - סני מי
 בעמקי מדבר שאתה אדם בני שאר ולשון
 בדבריו לתופסו יהודה רב היה ומתכוין שפה

 עליו להנשא לו היה שלא להודיעו לקנטרו
 .ולפני להזמינו

 .ספסל - אקרפיטא
 רוחו ששליש מתוך - רוחא ברמות תילתא
 .בדיבורו משנה הוא גסה

 רגילין והיו רביעית שהוא כוס - אנבגא
 לשתותו העשוי ממשקה אחד כוס לשתות
 דף) ברכות במסכת אספרגוס וקוריהו שחרית

 (.נא
 היה אנפק ולשון רביעית של כוס - אנפק
 .בפיהם שגור
 .שמה שכך בתי תבא - דונג תיתי

 להיות ילמדנה שלא - באשה משתמשין אין
 .האנשים בין רגילה
 .לה קאמר נחמן רב - היא קטנה

 .אשתו שם - לילתא
 קולך את השמיעני שנאמר - ערוה באשה קול
 .תשיבני בשלומה אשאל ואם
 שאילת לה לשלוח אפשר - נחמן רב ליה אמר
 .שליח י"ע שלום

 מתוך שמא - אשה בשלום שואלין אין
 י"ע זה עם זה רגילים יהיו שלום אילתש

 .חיבה לידי ויבואו שלוחם
 אני אהיה - בעלה י"ע נחמן רב ליה אמר
 .לדבר שליח

 לבה שמרגיל - כלל אשה בשלום שואלין אין
 .אצלו ודעתה
 .נחמן לרב ילתא - ליה שלחה

 זה מלפניך אותו פטור - תיגריה ליה שרי
 תיגריה ליה מישרי לומר הגמרא לשון
 כדי דינו או האיש בקשת לעשות הרכשממ
 .ממנו להפטר

 אדוני של דרכו מה - הכא דמר שיאטיה מאי
 .הנה אדוני בא למה כלומר הלום לשוט
 איני אדוני של שיחתו - ידענא לא דמר שותא
 .לשונו בצחות לדבר מבין

 .בתמיה - ליה מזמינא לדינא
 שטר הוציא - דאזמנותא דיסקא אפיק
 .לפניו שיבא נחמן רב לו ששלח מחיקו הזמנה

 .חיקו מתוך - חדיה מבי
 ריבו על זכותו דבר ידבר - מיליה מר לימא
 .האיש אותו של

 לפניו שלוחו את ביזה - דרבנן שליחא ציער
 .מלקות וחייב

 - דרבנן שליח דמצער אמאן מנגיד דרב
 :(.יב דף/ קידושין/ לעיל) קמא' בפ כדאמר
 לו עשיתי ממנה חמורה - מיניה דעדיפא

 .קנסול
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  !?ִמי ֲאַמר יּהלֵ ְלַאְכרּוֵזי עֲ  ,ֵאיַמר ַּדֲאַמר ְשמּוֵאל ְלֵמיַחש ֵליּה
  ,(ָאָתא ַההּוא ַבר ִּדיֵניּה ִמְנַהְרָּדֵעי)ַאְּדָהֵכי ְוָהֵכי 

  ?!ְבָּדאְלִדיִדי ָקִרית ִלי עַ  :ֲאַמר ֵליּה ַההּוא ַבר ִּדיֵניּה ְלַרב ְיהּוָדה
  !ְּדָאִתיָנא ִמֵבית ַחְשמֹוָנִאי ַמְלָכא

  :ְשמּוֵאלָהִכי ֲאַמר  :ֲאַמר ֵליּה
  .ַעְבָּדא הּוא – ָכל ַּדֲאַמר ִמְּדֵבית ַחְשמֹוָנִאי ָקָאִתיָנא

  :ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר  ַאָבא ָלא ָסַבר ָלּה ָמר ְלָהא ַּדָאַמר ַרִבי :ֲאַמר ֵליּה
ה ֲהָלָכה ּוָבאָכל ת" מֹורֶּ   ,ח שֶּ

ה ָאְמָרה ם ַמֲעׂשֶּ   ?!ֵאין שֹוְמִעין לוֹ  – ְוִאם ָלאו ,שֹוְמִעין לוֹ  – ִאם קֹודֶּ
  ;ְּדָקֵאי ְכָווִתי ַרב ַמָתָנהָהא ִאיָכא  :ֲאַמר ֵליּה

  .ינֵ ַרב ַמָתָנה ָלא ַחְזֵייּה ִלְנַהְרְּדָעא ְתֵליַסר שָ 
  .ַההּוא יֹוָמא ָאָתא

  ?ָּדִכיר ָמר ַמאי ֲאַמר ְשמּוֵאל ִכי ָקֵאי ֲחָדא ַכְרָעא ַאגּוָּדא ַוֲחָדא ַכְרָעא ְבַמְבָרא :ר ֵליּהָאמַ 
  :ָהִכי ֲאַמר ְשמּוֵאל :ֲאַמר ֵליּה

  ,ַעְבָּדא הּוא – ָכל ַּדֲאַמר ִמְּדֵבית ַחְשמֹוָנִאי ַמְלָכא ָקָאִתיָנא
ָלא ַהִהיא ָרִביָתאְּדָלא ִאיְשַתיּור ִמיַנְייה   ,ּו אֶּ

  :ְוָאְמָרה ,ְוַרְמָיא ָקָלא ,ְּדַסְלָקא ְלִאיְגָרא
  ,ַעְבָּדא הּוא – ָכל ַּדֲאַמר ִמֵבית ַחְשמֹוָנִאי ֲאָנא

  .ָנְפָלה ֵמִאיְגָרא ּוִמיָתה
  .ְּדַעְבָּדא הּוא יּהלֵ ַאְכרּוז עֲ 

  .ְנַהְרָּדָעאִאַקְרָען ַכָמה ְכתּוָבָתא בִ  ,ַההּוא יֹוָמא
  .ַנְפֵקי ַאַבְתֵריּה ְלִמיְרְגֵמיּה ,ִכי ָקא ָנֵפיק
  :ְשמּוֵאלְוִאי ָלא ְמַגִליָנא ֲעַלְייכּו ָהא ַּדֲאַמר  ,ִאי ְשִתיקּו ְשִתיקּו :ֲאַמר ְלהּו

  :ַתְרֵתי ַזְרָעָייָתא ִאיָכא ִבְנַהְרָּדָעא
  ',ְּדֵבי יֹוָנה'ֲחָדא ִמיַקְרָיא 

ְבִתי'ֲחָדא ִמיַקְרָיא וַ    ',ְּדֵבי עֹורֶּ
  .ָטהֹור ָטהֹור ,ָטֵמא ָטֵמא :ְוִסיָמָניְך

  .ְוָקם ַאְטָמא ְבָנָהר ַמְלָכא ,ַשְדיּוַּה ְלַההּוא ִריְגָמא ִמָיַדְייהּו
 

  :ְבפּוְמְבִדיָתא ַרב ְיהּוָדהַמְכִריז 
  ,יַעְבֵד  – ַאָּדא ְויֹוָנָתן
  ,ַמְמֵזיָרא – אְיהּוָדה ַבר ַפפָ 
  .ִבְרמּות רּוָחא ָלא ָשִקיל ִגיָטא ְּדֵחירּוָתא – ָבִטי ַבר טֹוִבָיה

 
  :ִבְמחֹוָזא ָרָבאַמְכִריז 
  .כּוָלם ִלְפסֹול – ַזָגֵאי ,ַמָלֵאי ,ַטָלֵאי ,ַּדָנֵאי ,ְבָלֵאי

 
  :ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
  ,ִגְבעֹוָנֵאי – גֹוָבֵאי
ָרֵאי ְנִתיָנֵאי – יָתאּדּוְרנּונִ    .ּדֻׁ

 
  :ַרב יוֵֹסףֲאַמר 
  .כּוָלם ְּדַעְבֵדי – ֵבי כּוֵבי ְּדפּוְמְבִדיָתא ַהאי
 

  :ְשמּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
  ,ים ֲעָבִדיםפִ לָ ְוָאְמֵרי ָלּה ַאְרַבַעת אֲ  ,ַאְרַבע ֵמאֹות ֲעָבִדים

ן ֵאיַמר   ,כּוָלם ִנְטְמעּו ִבְכהּוָנהוְ  ,ָהיּו לֹו ְלַפְשחּור בֶּ
ֵיש בֹו ַעזּות ָפִנים ם – ְוָכל ֹכֵהן שֶּ ָלא ֵמהֶּ   .ֵאינֹו אֶּ

 
  :ַאַבֵייֲאַמר 

  .כּוְלהּו ַיְתָבן ְבשּוָרא ְּדִבְנַהְרָּדָעא
 

ְלָעָזר   ,ּוְפִליָגא ְּדַרִבי אֶּ
ְלָעָזרְּדָאַמר    :ַרִבי אֶּ

  ,ַאל ְתַהְרֵהר ַאֲחָריו – ּות ֵמַצחִאם ָרִאיָת ֹכֵהן ְבַעז

נֱֶּאַמר ֵֹהן" :שֶּ יֵבי כ  ְמרִּ ךָּׁ כ ִּ מ ְ   .)הושע ד( "ְועַּ

 
 

 דיניה בר ההוא אמר אדהכי
 דאתינא - לדידי יהודה לרב
 .עבד לי קרית חשמונאי מבית

 אנא חשמונאי מבית דאמר כל
 הרגם זרעו שכל - הוא עבד

 ומלך היה ועבד הורדוס
 בית שם על בניו וקרא תחתיהן
 בנות לאו ומסתמא חשמונאי
 הם דנזהרים נסיב ישראל
 להו ווהו לעבדים בנותם להשיא
 .עבדים כולם

 לידו מעשה שבא קודם אם
 לתלמידיו שמועה להאי - אמרה
 בשעת לאומרה נאמן רבו בשם
 נאמן אינו לאו ואם מעשה
 מחמת שמא רבו בשם להעיד
 .כן אמר הוא לידו הבא מעשה
 .הנהר שפת - אגודא

 בתוך נמי אי הגשר על - אמברא
 .הנהר לעבור הספינה
 מנשי - כתובתא כמה' איקרע

 .המשפחה תהאו
 .יהודה רב - נפיק קא כי

 את שגילה לפי - למירגמיה
 .פסולם

 .משפחות - זרעייתא
 - מלכא בנהר אטמא וקם

 שהשליכום האבנים באותן
 במי סתימה מכשול עמד בנהר
 .המים מהלך את ומנע הנהר

 כדמתרגם סתימה - אטמא
 (.כו בראשית) טמונון סתמום

 - בפומבדיתא יהודה רב מכריז
 .יושב היה שם

 - זגאי מלאי טלאי דנאי בלאי
 .משפחות או מקומות שמות
 שם על כלומר גבעוני - גובאי
 בבבל נקראו גבעונים שהיו
 .בשמן לגבעונים קרוב גובאי

 כפר - דנתינאי דרא דורנונית
 כדאמר כפר דורא היה נתינים

 דרעותא דורא( ז דף עירובין)
 דף פסחים) דוראי מרי ל"א
 נתיני רכפ שהוא שם ועל:( כה

 .דורנינות נקרא
 כפר - דפומבדיתא כובי בי

 בי דמקרי פומבדיתא אל הסמוך
 .כובי

 ירמיה בימי - אימר בן פשחור
 .היה

 ג"ול - בכהונה נטמעו וכולן
 .גדולה
 בנות נשאו נדמעו - נטמעו
 עצמן מחזיקין שהיו כהנים
 אוכלים שהיו מתוך בכהנים
 עבדי[ שהיו] מחמת תרומה
 .כהנים

 אחר - אחריו תהרהר אל
 מריבה בני שהם משפחתם
 .כהן כמריבי כדכתיב
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  :ַרבָאַמר  ַרִבי ָאִבין ַבר ַרב ַאָּדאָאַמר 
נֶּת לוֹ  ֵאיָנּה הֹוגֶּ   ,ָכל ַהנֹוֵׂשא ִאָשה שֶּ

ה ְשִכיָנתוֹ  ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַמְשרֶּ   – ְכשֶּ
  .ְוֵאין ֵמִעיד ָעָליו ,ֵמִעיד ַעל ָכל ַהְשָבִטים

נֱֶּאַמר ֵאל" :שֶּ רָּׁ ש ְ ה  ֵעדו ת ְליִּ ְבֵטי יָּׁ   .)תהילים קכב( "ׁשִּ

ֵאל"ֵאיָמַתי ָהֵוי  רָּׁ ש ְ  ?"ֵעדו ת ְליִּ

ַהְשָבִטים  ה  "ִבְזַמן שֶּ ְבֵטי יָּׁ   ".ׁשִּ
 

  :ַרִבי ָחָמא ְבַרִבי ֲחִניָנאָאַמר 
ַהָקדֹוש ה ְשִכיָנתוֹ  ְכשֶּ   – ָברּוְך הּוא ַמְשרֶּ

ְבִיְׂש  ָלא ַעל ִמְשָפחֹות ְמיּוָחסֹות שֶּ ה אֶּ   .ָרֵאלֵאין ַמְשרֶּ

נֱֶּאַמר ם ה'" :שֶּ יא ְנא  הִּ ֵעת הַּ   ,ב ָּׁ

פ ְ  ׁשְ ל מִּ ים ְלכָּׁ ְהיֶּה ֵלאלֹהִּ ֵאלאֶּ רָּׁ ש ְ  :)ירמיהו ל( "חֹות יִּ
  ,ֹלא נֱֶּאַמר "ְלָכל ִיְׂשָרֵאל"

ָלא  ל מִּ "אֶּ חֹותְלכָּׁ ָּׁ פ    "ׁשְ
 
 

 שהן אותן - לישראל עדות
 שהן עליהן מעיד הוא ישראל
 .משלו

 משפחות - ישראל משפחות
 .גמורים ישראל שהם
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ה] י ְלעָּׁ  [ְוֵהמ ָּׁ ְהיו  לִּ  :)ירמיהו ל( .םיִּ
  :ַרָבה ַבר ַרב הּוָנאָאַמר 

  ,זּו ַמֲעָלה ְיֵתיָרה ֵיש ֵבין ִיְׂשָרֵאל ְלֵגִרים
  :ְּדִאילּו ְבִיְׂשָרֵאל ְכִתיב ְבהּו

ים" ם ֵלאלֹהִּ הֶּ י לָּׁ יתִּ יִּ ה) ְוהָּׁ ָּׁ י ְלעָּׁ  (ְוֵהמ  ְהיו  לִּ   ,)יחזקאל לז( "םיִּ

ם ה'" :ְוִאילּו ְבֵגִרים ְכִתיב י ְנא  ת ֵאלַּ ׁשֶּ גֶּ ֹו לָּׁ ב  ת לִּ ב אֶּ רַּ ה עָּׁ י הו א זֶּ   ,מִּ

י ְלעָּׁ  ם לִּ יתֶּ ְהיִּ יםוִּ ם ֵלאלֹהִּ כֶּ ְהיֶּה לָּׁ י אֶּ ֹנכִּ   .)ירמיהו ל( "ם ְואָּׁ

 
ְלבוֹ ָאַמר    :ַרִבי חֶּ

  ,ָקִשים ֵגִרים ְלִיְׂשָרֵאל ְכַסַפַחת

נֱֶּאַמר ֲעֹקבוְ " :שֶּ ית יַּ ֵ ל ב  חו  עַּ ְ ְספ  ם ְונִּ ר ֲעֵליהֶּ ג ֵ ה הַּ ְלוָּׁ   ;)ישעיהו יד( "נִּ

חו  " :ְכִתיב ָהָכא ְ ְספ  ת" :ּוְכִתיב ָהָתם ,"ְונִּ חַּ ַּ פ  ַּ ס  ֵאת ְולַּ ש ְ   .)ויקרא יד( "לַּ
 

  :ַרִבי ָחָמא ַבר ֲחִניָנאָאַמר 
ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא  עא, אדף    ,ְמַטֵהר ְשָבִטים^ ְכשֶּ

ל ֵלִוי ְמַטֵהר ְתִחיָלהִש    ,ְבטֹו שֶּ

נֱֶּאַמר י" :שֶּ ֵני ֵלוִּ ת ב ְ ר אֶּ יהַּ ף ְוטִּ סֶּ ֵהר כ ֶּ ֵרף ו ְמטַּ ב ְמצָּׁ ׁשַּ   ,ְויָּׁ

ם כ ַּ  ק אֹותָּׁ יק ַּ ףְוזִּ סֶּ כ ָּׁ ב ְוכַּ הָּׁ   ,ז ָּׁ

יו  לַּ  ה ה'ְוהָּׁ קָּׁ ְצדָּׁ ה ב ִּ ְנחָּׁ י מִּ יׁשֵ ג ִּ   .)מלאכי ג( "מַּ

 
ן ֵלִויָאַמר  ַע בֶּ   :ַרִבי ְיהוֹשֻׁ
ף ְמ  סֶּ   ,ַטֵהר ַמְמֵזִריםכֶּ

נֱֶּאַמר ף" :שֶּ סֶּ ֵהר כ ֶּ ֵרף ו ְמטַּ ב ְמצָּׁ ׁשַּ   ."ְויָּׁ
 

ה"ַמאי  קָּׁ ְצדָּׁ ה ב ִּ ְנחָּׁ י מִּ יׁשֵ ג ִּ   ?"מַּ
 

  :ִיְצָחק ָאַמר ַרִבי
  ,ְצָדָקה ָעָׂשה ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ִעם ִיְׂשָרֵאל

ִנְטְמָעה ִמְשָפָחה שֶּ  .ִנְטְמָעה – שֶּ
 
 

 להם והייתי - כתיב בישראל
 לעם לי שאינם פ"אע לאלהים
 לי יהיו הם מקרבן שאני ומתוך
 מקרבין אין גרים אבל לעם
 הן כן אם אלא השמים מן ןאות

 להיות תחילה עצמם מקרבין
 .טובים
 זהירים שאינם - גרים קשין
 אצלם והרגילים במצות
 מן ולומדים אצלם נמשכים
 .מעשיהם

 .מיחסם - השבטים מטהר
 - ממזרים מטהר כסף

 מחמת בישראל המטומעים
 שיטהרו להם גורם והוא ממונם
 ה"הקב אין לבא שלעתיד
 בהם ושנדבק מאחר מבדילם
 .הרבה ישראל משפחות
 ומטהר מצרף וישב שנאמר

 מחמת שנטמעו אותם - כסף
' לה והיו דקרא וסיפיה עשרם
 של צדקתו בצדקה מנחה מגישי
 מבדילם שאינו היא ה"הקב
 ורבי נטמעו שנטמעו הואיל אלא

 האי ליה סבירא לוי בן יהושע
 פסוליהן מבדיל לאו מטהר
 ומכשירם מטהרם אלא קאמר
 .כולם
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  :גּוָפא
  :ְשמּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ץ ִיְׂשָרֵאל רֶּ   ,ָכל ֲאָרצֹות ִעיָסה ְלאֶּ
רֶּ  לְואֶּ  .ץ ִיְׂשָרֵאל ִעיָסה ְלָבבֶּ
 

ץ ִיְׂשָרֵאל רֶּ ל ִעיָסה ְלאֶּ   .ִביֵמי ַרִבי ִבְקשּו ַלֲעׂשֹות ָבבֶּ
ן ם ְמִׂשיִמים ִלי ֵבין ֵעיַני :ָאַמר ָלהֶּ   ?קֹוִצים ַאתֶּ
ם ַרִבי ֲחִניָנא ַבר ָחָמאְרצֹוְנכֶּ    .ם ִיָטֵפל ִעָמכֶּ

ם ַרִבי ֲחִניָנא ַבר ָחָמא ם ,ִנְטַפל ִעָמהֶּ   :ָאַמר ָלהֶּ
ָאַמר ִמשּום ָאִביו ,ָכְך ְמקּוְבַלִני ֵמַרִבי ִיְשָמֵעאל ְבַרִבי יֹוֵסי   :שֶּ

ץ ִיְׂשָרֵאל רֶּ   ,ָכל ֲאָרצֹות ִעיָסה ְלאֶּ
ץ ִיְׂשָרֵאל רֶּ ל ְואֶּ   .ִעיָסה ְלָבבֶּ

 
ץ ִיְׂשָרֵאל רֶּ ל ִעיָסה ְלאֶּ   .ִביֵמי ַרִבי ִפְנָחס ִבְקשּו ַלֲעׂשֹות ָבבֶּ

ם ַלֲעָבָדיו   :ָאַמר ָלהֶּ
ֲאִני אֹוֵמר ְשֵני ְּדָבִרים ְבֵבית ַהִמְדָרש   .ְטלּוִני ַבֲעִריָסה ְורּוצּו – ְכשֶּ

ם ,ִכי ָעֵייל   .ף ִמן ַהתֹוָרהָלעוֹ  ֵאין ְשִחיָטה :ָאַמר ָלהֶּ
  :ֲאַמר ְלהּו ,ַאְּדַיְתֵבי ְוָקְמַעְייֵני ָבּה

ץ ִיְׂשָרֵאל רֶּ ל ,ָכל ֲאָרצֹות ִעיָסה ְלאֶּ ץ ִיְׂשָרֵאל ִעיָסה ְלָבבֶּ רֶּ   .ְואֶּ
  .ְנָטלּוהּו ַבֲעִריָסה ְוָרצּו

  .ָרצּו ַאֲחָריו ְוֹלא ִהִגיעּוהּו
ִהִגיעּו ְלַסָכָנה ּוֵפיְרשּו ,ָיְשבּו ּוָבְדקּו   .ַעד שֶּ

 
  :יוָֹחָנן ָאַמר ַרִבי

  ,ֵהיָכָלא ְבָיֵדינּו ִהיא
ֲהֵרי ְגדֹוֵלי ַהּדֹור ִנְטְמעּו ָבּה ה שֶּ ֱעׂשֶּ   .ֲאָבל ָמה אֶּ

 
  ,ָסַבר ָלּה ְכַרִבי ִיְצָחק

  :ַרִבי ִיְצָחקַּדֲאַמר 
ִנְטְמָעה   .ִנְטְמָעה – ִמְשָפָחה שֶּ

 
  :ַאַבֵייֲאַמר 

  :ַאף ֲאַנן ַנִמי ְתֵניָנא
ן" ֵעֶבר ַהי ְַרד ֵ ִריָפה ָהְיָתה ב ְ ית ַהצ ְ ַחת ב ֵ ַ פ    ,ִמש ְ

ְזרֹועַ  ן ִצי ֹון ב ִ ֶ   .ְוִריֲחָקה  ב 
  ,עֹוד ַאֶחֶרת ָהְיָתה

ְזרֹועַ  ן ִצי ֹון ב ִ ֶ   .ְוֵקיְרָבה  ב 
א ו ְלַטהֵ  ֵ א ְלַטמ  ו  ֵאִלי ָהו  ב ָ גֹון ֵאל    ".ר ְלַרֵחק ו ְלָקֵרבכ ְ

ו  " גֹון ֵאל    ,ְּדַיְדִעין –" כ ְ
ִנְטְמָעה  .ִנְטְמָעה – ֲאָבל ִמְשָפָחה שֶּ

 
  :ָתאָנא

ֹוָתה   ,עֹוד ַאֶחֶרת ָהְיָתה"   .ְולֹא ָרצו  ֲחָכִמים ְלַגל 
בו עַ  ש ָ ַעם ַאַחת ב ְ ַ   ".ֲאָבל ֲחָכִמים מֹוְסִרים אֹותֹו ִלְבֵניֶהם ו ְלַתְלִמיֵדיֶהן פ 

 
בו עַ יִ מַ עֲ פ ַ " :ְוָאְמֵרי ָלּה ש ָ   ."ם ב ְ

 
  :ַרב ַנְחָמן ַבר ִיְצָחקָאַמר 

  ,ִמְסַתְבָרא ְכַמאן ַּדֲאַמר ַפַעם ַאַחת ְבָשבּועַ 
  :ִכְדַתְנָיא

חֹות"' ָ פ  ה ִמש ְ   –' ֲהֵריִני ָנִזיר ִאם לֹא ֲאַגל ֶ

 מעורבת שהיא כעיסה - עיסה
 ט"מרומא משה' ר ובשם
 ענבים כפסולת עיסה שמעתי
 .שלהם משקה שנסחט

 - עיסה בבל לעשות בקשו
 ישראל ארץ משפחות להחזיק
 משפחות אחר ולבדוק מיוחסות

 משם לישא הבאים כל בבל
 .אשה

 - עיני בין משימים אתם קוצים
 היה בבל ממשפחת דרבי משום
 וקיבל עלהש הלל של בניו מבני

 .בתירא בני של נשיאותו
 - חנינא רבי לכם יטפל

 .דבר להשיבכם
 שלא - ורוצו בעריסה טלוני

 צריך ויהא דבריו אחר יפשפשו
 זקן היה והוא משפחות לגלות
 .לרוץ יכול היה ולא

 - לעוף שחיטה אין להם אמר
 גלה ולא להם תימה שהוא דבר
 טרודים שיהו כדי טעמו להם

 יחזרו ולא הראשונה בסברא
 שיפטר עד השניה טעם אחר
 לעוף שחיטה דאין וטעם מהם
 דף) חולין בשחיטת התורה מן
 דמו את מושפך יליף:( כז

 .בעלמא בשפיכה
 י"א במשפחות - ובדקו ישבו
 .דבריו את לברר

 לפסול - לסכנה שהגיעו כיון
 שיהרגום זרוע אנשי משפחות

 של בהיכלו שבועה - היכלא
 .מקום
 פסול תלגלו - הוא בידינו

 .ישראל ארץ משפחות
 שנטמעה משפחה דכל - תנינא
 להפרישה דאין נטמעה

 ספק ולברר ולהרחיקה
 לא מי נטמע מי מטמעיהם

 ספק והם יניחום אלא נטמע
 .לבא לעתיד כשרים והם
 .המשפחה שם - הצריפה בית

 .זרוע ואיש חשוב אדם - ציון בן
 .פסולין שהן הכריז - ריחקה
 דכתיב לבא לעתיד - בא אליהו

 על אבות לב והשיב( ג מלאכי)
 .זה של בניו מבני זה בנים

 אותם מחזיקים שהכל - דיודעין
 .בזרוע שנתקרבו בפסולים

 מחמת - שנטמעה משפחה אבל
 .נטמעה פסולה נודע שלא
 אחרת משפחה - אחרת עוד

 בן שקרבה אותה לבד היתה
 .ציון
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חֹות ָ פ  ה ִמש ְ   ."ִיְהיֶה ָנִזיר ְולֹא ְיַגל ֶ
 

  :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר  ַרָבה ַבר ַבר ָחָנהָאַמר 
ן ַאְרַבע אֹוִתיֹות   ,ֵשם בֶּ

ן ַפַעם ַאַחת ְבָשבּועַ    .ֲחָכִמים מֹוְסִרין אֹותֹו ְלַתְלִמיֵדיהֶּ
 

  .ְפָעִמים ְבָשבּועַ  :ְוָאְמֵרי ָלּה
 

  :ַרב ַנְחָמן ַבר ִיְצָחקָאַמר 
  .ַמר ַפַעם ַאַחת ְבָשבּועַ ִמְסַתְבָרא ְכַמאן ַּדאֲ 

ם" :ִּדְכִתיב י ְלעֹולָּׁ מִּ ה ׁשְ   – )שמות ג( "זֶּ

  .ם ְכִתיבלַ ְלעָ 
 

  .ָסַבר ְלִמיְדְרֵשיּה ְבִפיְרָקא ָרָבא
  .ְכִתיב 'םלַ ְלעָ ' :ָאַמר ֵליּה ַההּוא ָסָבא

 
  :ְרִמי ַרִבי ָאִביָנא

י"ְכִתיב  מִּ ה ׁשְ ה זִּ "ּוְכִתיב  ,)שמות ג( "זֶּ יזֶּ   ;)שמות ג( "ְכרִּ
ֲאִני ִנְכָתב ֲאִני ִנְקָרא :ָאַמר ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא   .ֹלא ְכשֶּ
  ,ִנְכָתב ֲאִני ְביֹו"ד ֵה"י
"ת   .ְוִנְקָרא ְבַאלֶּ"ף ַּדלֶּ

 
  :ָתנּו ַרָבָנן

ָרה אֹוִתי ֹות" ים ֲעש ָ ֵ ת  ן ש ְ ם ב ֶ ֹוָנה ש ֵ ִראש    ,ב ָ
  .ל ָאָדםָהיו  מֹוְסִרין אֹותֹו ְלכָ 

ִריִצים ְ ו  ַהפ  ַרב  ֶ ה – ִמש   ְכהו נ ָ ב ִ נו ִעים ש ֶ   ,ָהיו  מֹוְסִרים אֹותֹו ַלצ ְ
ֲהִנים ֹ ְנִעיַמת ֲאֵחיֶהם ַהכ  ה ַמְבִליִעים אֹותֹו ב ִ ְכהו נ ָ ב ִ נו ִעים ש ֶ   ".ְוַהצ ְ

 
  :ַתְנָיא

ְרפֹוןָאַמר " י טַׁ ב ִ   :רַׁ
ַעם ַאַחת ָעִליִתי ַאַחר ֲאִחי אִ  ַ ו ָכןי מ ִ פ    ,ַלד 
דֹול ֵהן ג ָ ֹ יִתי ָאְזַני ֵאֶצל כ  ֵ   ,ְוִהט 

ְנִעיַמת אֶ  ם ב ִ ִהְבִליַע ש ֵ י ש ֶ ַמְעת ִ ֲהִניםחָ ְוש ָ ֹ   ".יו ַהכ 
 

  :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ן ַאְרָבִעים ּוְשַתִים אֹוִתיֹות   ,ֵשם בֶּ

ָצנּועַ  ָלא ְלִמי שֶּ   ,ְועֹוֵמד ַבֲחִצי ָיָמיו ,ְוָעָניו ,ֵאין מֹוְסִרין אֹותֹו אֶּ
  .ְוֵאינֹו ַמֲעִמיד ַעל ִמּדֹוָתיו ,ַתֵכרְוֵאינֹו ִמְש  ,ְוֵאינֹו כֹוֵעס

  ,ִהיר בֹו ְוַהְמַשְמרֹו ְבָטֳהָרהזָ ְוָכל ַהיֹוְדעֹו ְוהַ 
  ,ְונְֶּחָמד ְלַמָטה ,ָאהּוב ְלַמְעָלה

לֶּת ַעל ַהְבִריֹות   ,ְוֵאיָמתֹו מּוטֶּ
ה ְוָהעֹוָלם ַהָבא :ְשֵני עֹוָלִמים ְונֹוֵחל  .ָהעֹוָלם ַהזֶּ

 
 

 קריאתו - אותיות ארבע בן שם
 חכמים ופירושו וכתיבתו
 '.כו אותו מוסרין

 .להעלים - לעלם
 - זכרי וזה וכתיב שמי זה כתיב
 משמע וזכרי שמי כתיב מדלא
 זה לו ואמר שמות שני שלמדו
 .נזכר אני השני ובזה מיוחד שמי
 ובן עשרה שתים בן - שם

 .לנו פירשו לא ושתים ארבעים
 המשתמשין - הפריצין משרבו

 .בו
 בו לברך - שבכהונה לצנועים

 עבודת לאחר במקדש העם
 .שחר של תמיד של ציבור

 אחיהם בנעימת אותו מבליעים
 היו שלא אותן - הכהנים
 בן בשם ומברכין בו בקיאין
 מושכין כשהיו אותיות ארבע
 אלו היו בנעימה קולם את

 בן השם את להבליע ממהרים
 מקול לרבים נשמע היה ולא ב"י

 בנעימת חביריהם נעימות
 .טרוף שקורין קול ביסום

' ור כהן שהיה - אמי אחי אחר
 בתוספתא כהן היה טרפון

' בר מעשה( ה"פ) דכתובות
 נשים מאות שלש שקדש טרפון
 להאכילם כדי בצורת בשני

 .תרומה
 .כהנים ברכת לברך - לדוכן
 לנטור - מדותיו על מעמיד ואינו
 .להנקם בו ישתמש שמא איבה
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 ב-עא, א .285
 

  :ָסָבאִמְשֵמיּה ְּד  ְשמּוֵאלֲאַמר 
ת דֶּ ְזַקת ְכֵשָרה עֹומֶּ ל ְבחֶּ   ,ָבבֶּ
ה ִנְפְסָלה ִיָּוַדע ְלָך ַבמֶּ   .ַעד שֶּ

ְזַקת ָפסּול ֵהן עֹוְמדֹות   ,ְשָאר ֲאָרצֹות ְבחֶּ
ִיָּוַדע לְ  ה ִנְכְשָרהַעד שֶּ   .ָך ַבמֶּ
ץ ִיְׂשָרֵאל רֶּ   ;אֶּ

  .ָכֵשר – מּוְחָזק ְלָכֵשר ,ָפסּול – מּוְחָזק ְלָפסּול
 

  :ָהא גּוָפא ַקְשָיא
  ,ָהא ְסָתָמא ָכֵשר – 'מּוְחָזק ְלָפסּול ָפסּול'ַאְמָרת 

  !ָהא ְסָתָמא ָפסּול – 'מּוְחָזק ְלָכֵשר ָכֵשר'ְוָהַדר ָתֵני 
 
  :ַרבִמְשֵמיּה ְּד  ַרב הּוָנא ַבר ַתְחִליָפאַמר ָא

 ָלא ַקְשָיא:
  ,ָכאן ְלַהִשיאֹו ִאָשה  עא, בדף 

  .ָכאן ְלהֹוִציא ִאָשה ִמָידוֹ 
 

  :ַרב יוֵֹסףָאַמר 
ל ִסיָחתֹו ְבָבבֶּ   .ַמִשיִאין לֹו ִאָשה – ָכל שֶּ

  .יִשיָנןַחיְ  – ְּדִאיָכא ַרַמאי ,ְוָהִאיְדָנא
 

  ,ַרִבי יוָֹחָנןֲהָוה ָקא ִמיְשַתֵמיט ִמיֵניּה ְּד  ְזִעיִרי
  .ַּדֲהָוה ָאַמר ֵליּה ָנִסיב ְבַרִתי

  ,איָ מַ ְמטֹו ְלעּוְרְקָמא ְּד  ,יֹוָמא ַחד ֲהוּו ָקַאְזֵלי ְבאּוְרָחא
  .ר ֵליּהבָ עֲ ְוָקא מַ  ,ַאְרְכֵביּה ְלַרִבי יֹוָחָנן ַאַכְתֵפיּה

  ?!ְבָנִתין ֹלא ְכֵשָרן ,אֹוַרְייָתן ְכֵשָרה :ַמר ֵליּהָא
  ?ַמאי ַּדְעֵתיְך

ֲהֵני ְלִוי ֵי" :ִאיֵליָמא ִמִּדְתַנן ֹ ֶבל כ  ָרה יו ְחִסין ָעלו  ִמב ָ  – "ֲעש ָ
  ?!ְרֵאֵלי כּוְלהּו ְסִליקּוַאטּו ֹכֲהֵני ְלִוֵיי ְוִיְׂש 

  !ֵני ִאיְשַתיּור ַנִמי ֵמַהֵניִכי ֵהיִכי ְּדִאיְשַתיּור ֵמהַ 
 

רִאיְשְתִמיְטֵתיּה ָהא ַּדֲאַמר  זֶּ   :ַרִבי ֱאִליעֶּ
ת ְנִקָייה ְוָעָלה ֲעָׂשָאּה ְכסֹולֶּ ל ַעד שֶּ ְזָרא ִמָבבֶּ   .ֹלא ָעָלה עֶּ

 
  .ֵבי ַרב ְיהּוָדהלְ  ,ִאיְקַלע ְלפּוְמְבִדיָתא עּוָלא
  .ְּדָגַדל ְוָלא ָנִסיב ַרב ְיהּוָדהַרב ִיְצָחק ְבֵריּה ְּד לְ  ַחְזֵייּה

  ?ַמאי ַטְעָמא ָלא ָקא ַמְנִסיב ֵליּה ָמר ִאיְתָתא ִלְבֵריּה :ָאַמר ֵליּה
  ?ִמי ָיַדְעָנא ֵמֵהיָכא ַאְנִסיב :ָאַמר ֵליּה
  !?ַאטּו ֲאַנן ִמי ָיְדִעיַנן ֵמֵהיָכא ָקֲאִתיָנן :ֲאַמר ֵליּה

י ֹון עִּ " :ִּדיְלָמא ֵמַהָנְך ִּדְכִתיב צִּ ים ב ְ ׁשִּ הנ  נָּׁ ֵרי ְיהו דָּׁ עָּׁ תו לֹות ב ְ   !)איכה ה( "ו  ב ְ

ד ַהָבא ַעל ַבת ִיְׂשָרֵאל ַהָּוָלד ָכֵשר :ְוִכי ֵתיָמא בֶּ   – גֹוי ְועֶּ

ם" :ְוִדיְלָמא ֵמַהָנְך ִּדְכִתיב ְבהּו ְרסֹותָּׁ ל עַּ ים עַּ ן ו ְסרו חִּ ֹות ׁשֵ ט  ל מִּ ים עַּ ֹוְכבִּ ׁש    ,)עמוס ו( "הַּ

ם ֲערּוִמים :ַרִבי יוֵֹסי ְבַרִבי ֲחִניָנאָאַמר וְ    ,ֵאלּו ְבֵני ָאָדם ַהַמְשִתיִנים ַמִים ִבְפֵני ִמטֹוֵתיהֶּ
  :ַרִבי ַאָבהּוּוְמַגֵּדף ָבּה 

ים" :ַהְיינּו ִּדְכִתיב ,ִאי ָהִכי ֹולִּ ֹראׁש ג  ְגלו  ב ְ ה יִּ ָּׁ ת  ֵכן עַּ   – )עמוס ו( "לָּׁ

ם ֲערּוִמים ִמשּום ְּדַמְשִת  ים"יִנים ַמִים ִבְפֵני ִמטֹוֵתיהֶּ ֹולִּ ֹראׁש ג  ְגלו  ב ְ   ?!"יִּ
ָלא ָאַמר    :ַרִבי ַאָבהּואֶּ

ה ה ִעם זֶּ אֹוְכִלין ְושֹוִתין זֶּ   ,ֵאלּו ְבֵני ָאָדם שֶּ
ם זּו ְבזּו ה ,ּוַמְדִביִקין ִמטֹוֵתיהֶּ ה ָלזֶּ ם זֶּ   ,ּוַמֲחִליִפין ְנשֹוֵתיהֶּ

םּוַמְסִריִח  ָלהֶּ ֵאיָנּה שֶּ ַרע שֶּ   !ים ַעְרסֹוָתם ְבִשְכַבת זֶּ
 

  :ֲאַמר ֵליּה
  ?ֵהיִכי ַנֲעֵביד

 שאתה במשפחה - לך שיודע עד
 .נפסלה במה בה ליבדק בא
 - נכשרה במה לך שיודע עד

 אחר לבדוק אתה צריך
 משנתינו שאמרה כמו המשפחה

 ארבע( עו דף/ קידושין/ לקמן)
 .שמנה שהן אמהות

 בעי סתמא - אשה להשיאו
 .בדיקה

 כבר שנשא - אשה ממנו להוציא
 .מפקינן לא מסתמא

 שמספר - בבבל שסיחתו כל
 לו משיאין בבל אנשי בלשון
 .מבבל ליה דמחזקינן אשה

 שיחת שמלמדים - רמאי יכאדא
 .במיוחסים להחזיקו בבל

 .יוחנן רבי - ליה אמר דהוה
 בה חפץ היה ולא - ברתאי נסיב
 והוא ישראל מארץ שהיא מפני
 .מבבל היה

 לא ברתין כשירה אורייתין
 ותורתי אתה תלמידי - כשירה
 .חפץ אינך ובתי לך כשירה

 מחזיק שאתה - דעתך מאי
 לעיל) דתנן במיוחסים בבבל

 יוחסין עשרה( סט דף/ קידושין/
 כל שעלו אתה וסבור' כו

 .הפסולין
 אשה איזו - נסיבנא מהיכא
 .מיוחסת
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  :ֲאַמר ֵליּה

  .ִזיל ָבַתר ְשִתיקּוָתא
 

  ,ִכי ַהאי ְּדַבְדֵקי ְבֵני ַמֲעָרָבא
  – יקֲחזּו ֵהי ִמַנְייהּו ְּדָקִדים ּוְשתֵ  ,ִכי ִמיְנצּו ֵבי ְתֵרי ַבֲהֵדי ֲהָדֵדי

  .ַהאי ְמיּוָחס ְטֵפי :ָאְמֵרי
 

  :ַרבָאַמר 
ל ַהְיינּו ִיחּוָסא   .ְשִתיקּוֵתיּה ְּדָבבֶּ

 
  ?!ֵאיִני

  ;ּוָבַדק ְבהּו (ְלֵבי ִשיַחָלא) (ְלֵבי ַבר ָשֵפי ַחָלא) ַרבְוָהא ִאיְקַלע 
  !ַמאי ָלאו ְבַיֲחסּוָתא

 
  .ִבְשִתיקּוָתא ,ָלא

  .ְבדֹוקּו ִאי ַשְתֵקי ִאי ָלא ַשְתֵקי :ָהִכי ָקָאַמר ְלהּו
 

  :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
ה ה ָבזֶּ ִמְתָגִרים זֶּ ן – ִאם ָרִאיָת ְשֵני ְבֵני ָאָדם שֶּ ָחד ֵמהֶּ ץ ְפסּול ֵיש ְבאֶּ מֶּ   ,שֶּ

ָחד ַבֲחֵבירוֹ    .ְוֵאין ַמִניִחין אֹותֹו ִליָּדֵבק אֶּ
 

ַע בֶּ ָאַמר    :ן ֵלִויַרִבי ְיהוֹשֻׁ
ץ פְ  – ִאם ָרִאיָת ְשֵתי ִמְשָפחֹות ַהִמְתָגרֹות זּו ְבזּו מֶּ ןשֶּ   ,סּול ֵיש ְבַאַחת ֵמהֶּ

ְרָתּה   .ְוֵאין ְמִניִחין אֹוָתּה ִליָּדֵבק ַבֲחבֶּ
 
 
 

 לך שאל - שתיקותא בתר זיל
 בני שסתם שתקנית משפחה
 שמתוך פסולין הם מריבה
 נטרו מהם פורשים שהיו פסולן
 במריבה והחזיקו איבה

 שתיקותא היינו דבבל ומיוחסת
 חזקוהו שתקנים שהם מתוך

 לבדוק הבא כ"א במיוחסים
 בשתיקה אלא בודק אינו בבבל
 .בשתקנים לבדוק

 האיש שם - חלא שפי בר לבי
 יין השופה כמו חומץ שופה

 (.ס דף מ"ב) לחבירו
 השמים מן - אותו מניחין ואין

 מן הטילו לכך בחבירו לידבק
 .ביניהן מריבה השמים
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 עב, א –עא, ב  .286
 

  :ַרבִמְשֵמיּה ְּד  ַרב ַפָפא ָסָבאָאַמר 
ל   ,ְבִריָאה – ָבבֶּ

  ,ִמיָתה – ֵמישֹון
  ,חֹוָלה – ָמַדי
ת – ֵעיָלם סֶּ   .גֹוסֶּ

 
  ?ּוַמה ֵבין חֹוִלין ְלגֹוְסִסין

 
  ,רֹוב חֹוִלין ַלַחִיים

  .רֹוב גֹוְסִסים ְלִמיָתה
 

ל   ?ַעד ֵהיָכן ִהיא ָבבֶּ
 

  :ָאַמר ַרב
  .ַעד ְנַהר ֲעָזק

 
  :ָאַמר ְשמּוֵאלּו

  .ַעד ְנַהר יֹוַאִני
 

  ?ת ַעד ֵהיָכאְלֵעיל ְבִדיְגלַ 
 

  :ָאַמר ַרב
  .ַעד ַבְגָּדא ְוַאְווָנא

 
  :ָאַמר ְשמּוֵאלּו

  .ַעד מּוְשְכֵני
 

  ?!ְוֹלא מּוְשְכֵני ִבְכָלל
  :ְשמּוֵאלָאַמר  ַרִבי ִחָייא ַבר ַאָבאְוָהֲאַמר 

  !מּוְשְכֵני ֲהֵרי ִהיא ְכגֹוָלה ְליּוְחִסין
 

ָלא   ,אֶּ
  .ּומּוְשְכֵני ִבְכָלל ,ַעד מּוְשְכֵני

 
  ?ְלַתְחִתית ְבִדיְגַלת ַעד ֵהיָכא

 
  :ַרב ְשמּוֵאלֲאַמר 

  .ַעד ַאַפְמָייא ַתָתָאה
 

  ;ַתְרֵתי ַאַפְמָייא ַהְוָיין
  ,ֲחָדא ִעיִליָתא ַוֲחָדא ַתַתְייָתא
  .ֲחָדא ְכֵשיָרה ַוֲחָדא ְפסּוָלה

  ,הּוֵבין ֲחָדא ְלָחָדא ַפְרסָ 
  ,ְוָקא ַקְפֵדי ַאֲהָדֵדי

  .ַוֲאִפילּו נּוָרא ָלא מֹוְשֵלי ַאֲהָדֵדי
  .ִּדְפסּוְלָתא ָהא ְּדִמיְשַתְעָיא ֵמיָשִנית :ְוִסיָמָניְך

 
  ?ְלֵעיל ִבְפָרת ַעד ֵהיָכא

 
  :ָאַמר ַרב

  .ַעד ַאְקָרא ְּדתּוְלַבְקֵני
 
  :ָאַמר ְשמּוֵאלּו

  .ְפָרת ַעד ִגיְשָרא ְּדֵבי
 

 .ונקייה מיוחסת - בריאה
 .ולםכ גמורים ממזרים - מתה
 ומיעוטן כשרים רובם - חולה
 שרובן הללו כחולים פסולין
 .לחיים

 ומיעוטן פסולין רובן - גוססת
 .כשרין

.ליחס - בבל היא היכן עד
 לפי - יואני נהר עד עזק נהר עד

 שני בין שבבל נראה הענין
 ופרת חדקל גדולים נהרות
 מן זה ביניהם אותה מציעים
 ובאין המערב מן וזה המזרח
 וסופו לצפון הדרום מן ומושכין

 יש זה כל בחדקל שופך פרת של
 ישראל ארץ מכאן ללמוד

 ירמיה) דכתיב בבל של בדרומה
 כלומר הרעה תפתח מצפון( א

 מארץ יורד ופרת בצפון בבל
 בעלמא כדאמר לבבל ישראל

 במערבא מיטרא:( סה דף שבת)
 גמרא בעי וקא פרת רבה סהדא
 לן פשיטא הנהרות' ב שבין מה

 חדקל משפת אלא אהי דבבל
 רחבה מתפשט היכן עד ולחוץ
 עזק נהר עד רב אמר בבל של

 .יואני נהר עד אמר ושמואל
 למדנו - היכן עד בדיגלת לעיל
 ועוד הנהרות שני שבין רחבה
 עזק נהר עד מחדקל להלן

 .כמה ארכה לידע וצריכין
 עד דרום לצד - בדיגלת לעיל
 .היכן

 הם מקומות - ואוונא בגדא עד
 מפסיק וחדקל לזה זה סמוכות
 .ביניהן

 לדרום בארכה מוסיף - ושמואל
 .מושכני עד

 גולה קרוי פומבדיתא - כגולה
 :(.כג דף) השנה בראש

 - היכן עד בדיגלת לתחתית
 במזרחה חדקל שפת ועל לצפון
 משוך אורכה היכן עד בבל של

 .לצפון
 ששתים לפי התחתונה - תתאה
 דרך תחתונה וזו עליונה זו היו

 עד בבל של ויחוס נהרה משיכת
 .בכלל היא ולא התחתונה

 .העליונה - כשירה חדא
 .התחתונה - פסולה וחדא
 - אהדדי מושלי לא נורא' ואפי
 אצלם רגילים יהו שלא כדי
 .בם להתחתן שלא

 דמשתעיא הא דפסולתא
 בידך יהא זה וסימן - מישנית
 הך פסולה זו אי תטעה שלא

 שהיא מישן בלשון דמשתעי
 מישן לעיל ואמר למישן קרובה
 .מיתה
 במערבה פרת שפת על - בפרת
 משוך ארכה היכן עד בבל של

 .לדרום
 היה שמואל - דפרת גישרא עד

 .מוסיף
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  :ָאַמר ַרִבי יוָֹחָנןוְ 
ת ְּדִגיְזָמא   .ַעד ַמֲעֹברֶּ

 
  .ַאְּדַרב ַרב יוֵֹסףְוִאיֵתיָמא  ,ַאַבֵייַלֵייט 

 
  ?!ַאִּדְשמּוֵאל ָלא ַלֵייט ,ַאְּדַרב ַלֵייט

 
ָלא ַלֵייט ַאְּדַרב ֵכן ַאִּדְשמּוֵאל ,אֶּ   .ְוָכל שֶּ

 
  :ְוִאי ָבֵעית ֵאיָמא

  ,ַאִּדְשמּוֵאל ָלא ַלֵייט ,ָלם ַאְּדַרב ַלֵייטְלעוֹ 
  ,ְוִגיְשָרא ְּדֵבי ְפָרת ְלַתָתֵאיּה ֲהָוה ָקֵאי

  .ְוָהִאיְדָנא הּוא ַּדְליּוַּה ַפְרָסֵאי  עב, אדף 
 

  :ַרב יוֵֹסףלְ  ַאַבֵייֲאַמר ֵליּה 
  ?ְלָהא ִגיָסא ִּדְפָרת ַעד ֵהיָכא

 
  :ֲאַמר ֵליּה
  ? ִמשּום ִביָרם ,יְךַמאי ַּדְעֵת 

  .ְמַייֲחֵסי ְּדפּוְמְבִדיָתא ִמִביָרם ַנְסֵבי
 
 

 שאין זה על שיסמוך כל - לייט
 .כך כל משוך בבל של יחוסה

 בתמיה - לייט לא אדשמואל
 .מוסיף הוא והרי

 אמרה דכי - לייט לא אדשמואל
 ולא היה פוחת למילתיה שמואל
 הגשר היה שמואל ובימי מוסיף
 .דתולבקני מאקרא למטה

 - פרסאי דליוה הוא והאידנא
 ובנאוהו ממקומו שלקחוהו
 בעי לא ולהכי מאקרא למעלה
 שפרת לפי היכן עד פרת לתחת
 מושכת בבל ועוד בחדקל נופל

 תתאה אפמיא עד ממנו למטה
 .לעיל כדאמר

 - היכא עד דפרת גיסא להך
 היכן דע מערב כלפי בשפתה
 .בבל של רחבה מתפשט

 .לישאל שבאת - דעתך מאי
 בירם שמא - בירם משום

 .לך מיבעיא גיסא בהך שיושבת
 בין שהיא - דפומבדיתא מייחסי

 מ"ש נסבי מבירם הנהרות שתי
 .יחוס בחזקת בה הם מוחזקים
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 עב, א .287
 

  :ַרב ַפָפאָאַמר 
ת ְלִעְנַין ִגיִטין ת ְליּוְחִסין ָכְך ַמֲחלֹוקֶּ   .ְכַמֲחלֹוקֶּ

 
  :ָאַמר ַרב יוֵֹסףוְ 

ת ְליּוְחִסין   ,ַמֲחלֹוקֶּ
  .ַאְרָבא ִתְנָייָנא ְּדִגיְשָראֲאָבל ְלִגיִטין ִּדְבֵרי ַהֹכל ַעד 

 
  :ִמי ַבר ַאָבאָר ֲאַמר 

ל  – ֲחִביל ַיָמא יְלָתא ְּדָבבֶּ  ְתכֶּ
יְלָתא ַּדֲחִביל ַיָמא – שּוְנָיא ְוגּוְבָיא  .ְתכֶּ

 
  :ֲאַמר ָרִביָנא

  .ַאף ִציצֹוָרא
 

  :ַתְנָיא ַנִמי ָהִכי
ְנָחס" ן פ ִ   :אֹוֵמר ָחָנן ב ֶ

ָבֶבל – אֲחִביל ַימ ָ  א ד ְ ָ ֶכיְלת    .ת ְ
א – ו ְנָיא ְוגו ְבָיא ְוִציצֹוָראש   ָ ֲחִביל ַימ  א ד ַ ָ ֶכיְלת    ."ת ְ
 

  :ַרב ַפָפאֲאַמר 
  .ְוָהִאיְדָנא ִאיָעְרֵבי ְבהּו כּוָתֵאי

 
  ,ְוָלא ִהיא

  .ְוָלא ְיַהבּו ֵליּה ,ִאיְתָתא הּוא ְּדָבָעא ִמיַנְייהּו
 

א"ַמאי  ָ   ?"ֲחִביל ַימ 
 

  :ַרב ַפָפאָאַמר 
  .זּו ְפָרת ְּדבּוְרִסי

 
  .ֲאָנא ִמן שֹוט ֵמישֹוט :ַההּוא ַגְבָרא ַּדֲאַמר ְלהּו

  :ַעל ַרְגָליו ְוָאַמר ַרִבי ִיְצָחק ַנְפָחאָעַמד 
ת דֶּ   .שֹוט ֵמישֹוט ֵבין ַהְנָהרֹות עֹומֶּ

 
ת'ְוִכי  דֶּ   ?ַמאי ָהֵוי 'ֵבין ַהְנָהרֹות עֹומֶּ
 
  :ַרִבי יוֵֹסי ְבַרִבי ֲחִניָנאָאַמר  ר' ָחָמא ַבר עּוְקָבאָאַמר  ַאַבֵייַמר ָא

  .ֵבין ַהְנָהרֹות ֲהֵרי ִהיא ְכגֹוָלה ְליּוְחִסין
 

  ?ְוֵהיָכא ַקְייָמא
 

  :ַרִבי יוָֹחָנןֲאַמר 
  .ֵמִאיִהי ְּדִקיָרא ּוְלֵעיל

 
  !א ְּדִגיְזָמאַעד ַמְעַבְרָת  :ַרִבי יוָֹחָנןְוָהא ֲאַמר 

 
  :ַאַבֵייֲאַמר 

  .ְרצּוָעה ָנְפָקא
 

 בארכה - ליוחסין כמחלוקת
 .בבל של ורחבה

 לן דקיימא - לגיטין מחלוקת כך
 משאר גט המביא( ב דף גיטין)

 נכתב בפני שיאמר צריך ארצות
 בקיאין שאין לפי נחתם ובפני
 ישראל מארץ גט והמביא לשמה
 הרי ובבל לומר צריך אינו לבבל
 שאף לגיטין ישראל כארץ היא
 .לשמה ובקיאין חכמים היו הם
 של אגם - תניינא ארבא עד

 .א"אושר שקורין וערבה קנים
 אגמים שני - דגישרא תניינא

 למטה זה מהגשר למטה יוה
 .מזה

 .מקום שם - ימא חביל
 מכלילא - דבבל תכילתא
 .ליוחסין בבל של ותפארתה

 - וציצורא וגוביא שוניא
 .הם מקומות
 תפארת - ימא דחביל תכילתא

 .ימא חביל של
 כותיים - מינייהו בעא איתתא

 יצא הקול אבל בהם נתערבו לא
 אשה אחד כותי ששאל ידי על

 ויש לו נתנו לא הם אבל מהם
 מנייהו בעא פפא רב אומרים
 היה לכך ליה יהבי ולא איתתא
 וקשה פסול שמץ עליהם מוציא
 .כן לומר בעיני

 גולה קרי פומבדיתא - כגולה
 :(.כג דף) השנה בראש

 נהר על מקום - דקירא מאיהי
 המקומות מכל למעלה פרת

 .למעלה הנזכרים
 לעיל - יוחנן' ר והאמר

 דע בפרת דבבל מיחסותא
 .לא ותו דגדמא מעברתא

 - נפקא רצועה אביי אמר
 דגדמא ממעברתא באלכסון
 מעלה עד הפסולין את ומקפת
 הפסולין מן' שהי דקירא מאיהי
 על הרצועה בפי משוט ושוט
 .פרת
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 עב, א .288
 

  :ַרבָאַמר  ַרב ֲחַנְנֵאלָאַמר  ַרב ִאיָקא ַבר ָאִביןָאַמר 
  .ֲהֵרי ִהיא ְכגֹוָלה ְליּוְחִסין – ַחְלזֹון ִניַהַּווְנְּד 

 
  :ַאַבֵייָאַמר ֵליּה 

  .ה ֵליּה ָהָתםְיָבָמה ִהיא ְּדָנְפלָ  !ָלא ְתַצְיתּו ֵליּה
 

  :ָאַמר ֵליּה
  !ְּדַרב ֲחַנְנֵאל ִהיא ?ַאטּו ִּדיִדי ִהיא

 
  .ַשְיילּוַּה ְלַרב ֲחַנְנֵאל ,ָאֵזיל

  :ַרבָהִכי ָאַמר  :ֲאַמר ְלהּו
  .ֲהֵרי ִהיא ְכגֹוָלה ְליּוְחִסין – ַחְלזֹון ִניַהַּווְנְּד 

 
  ,ּוְפִליָגא ְּדַרִבי ַאָבא ַבר ָכֲהָנא

  :ַרִבי ַאָבא ַבר ָכֲהָנאֲאַמר ַּד 

דָּׁ " :ַמאי ִּדְכִתיב ֵרי מָּׁ ן ְועָּׁ ֹוזָּׁ ר ג  בֹור ְנהַּ ח ו ְבחָּׁ ְחלַּ ַּ ְנֵחם ב  י ַּ   ?ב יח( )מלכים "יוַּ

ח"   .זּו ַחְלזֹון –" ְחלַּ

בֹור"   .זּו ַהְדַייב –" חָּׁ

ן" ֹוזָּׁ ר ג    .זּו ִגיְנַזק –" ְנהַּ

י" דַּ ֵרי מָּׁ יהָ  –" עָּׁ   ,זּו ֲחָמָדן ְוַחְברֹותֶּ
יהָ  :ְוָאְמֵרי ָלּה   .זּו ִנַהַּוַוְנּד ְוַחְברֹותֶּ

 
יהָ 'ַמאי    '?ַחְברֹותֶּ
 

  :ְשמּוֵאלָאַמר 
  .ְכַרְך מּוְשֵכי חּוְסֵקי ְורּוְמֵקי

 
  :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר 

  .ְוכּוָלם ִלְפסֹול
 

  ?ָקַסְלָקא ַּדְעָתא מּוְשֵכי ַהְיינּו מּוְשְכֵני
  :ְשמּוֵאלָאַמר  ָייא ַבר ָאִביןַרִבי ִח ְוָהֲאַמר 

 !מּוְשְכֵני ֲהֵרי ִהיא ְכגֹוָלה ְליּוְחִסין
  

ָלא   ,אֶּ
  .ּומּוְשְכֵני ְלחּוד ,מּוְשֵכי ְלחּוד

 

יהָּׁ " ינ ֶּ ין ׁשִּ ֵ ה  ב  ַּ פו מ  ין ב ְ ְלעִּ ת עִּ   – )דניאל ז( "ו ְתלָּׁ

  :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר 
ְפָעִמים בֹוַלְעָתן ּוְפָעִמים פֹוַלְטָתן – ןַחְלזֹון ַהְדַייב ּוְנִציִבי זּו   .שֶּ
 

ה ְלדֹוב" ְמיָּׁ א ד ָּׁ ֵנינָּׁ ֲחֵרי ת ְ א אַּ ֲארו  ֵחיוָּׁ   – אל ז(י)דנ "וַּ

  :ַרב יוֵֹסףָתֵני 
ים" ְרִסי ִ ַ ו  פ    ,ֵאל 

דֹוב ֹוִתין כ ְ אֹוְכִלין ְוש  דֹוב ,ש ֶ ִלין כ ְ   ,ו ְמסו ְרב ָ
דֹוב ַער כ ְ ִלין ש ֵ דֹובוְ  ,ו ְמַגד ְ   ."ֵאין ָלֶהם ְמנו ָחה כ ְ

 
  :ָאַמר ,ִכי ֲהָוה ָחֵזי ַפְרָסא ְּדָרִכיב ,ַרִבי ַאִמי

  .ַהְיינּו ּדּוָבא ַנְייָדא
 

  :ֵלִוילְ  ַרִביָאַמר ֵליּה 

 .נהר - חלזון
 בעזרת - ובחבור בחלח וינחם

 סנחריב שהגלה השבטים
 .משתעי

 שגלו מקום כל - לפסול וכולן
 כוכבים עובדי נטמעו השבטים
 ועבד כוכבים ועובד בבנותיהם

 ד"למ אפילו ישראל בת על הבא
 לא ממזר הולד( מה דף יבמות)

 .הוי מיהא פגום הוי
 בחיה - בפומה עלעין ותלת
 כתיב דניאל שבמראה השניה
 .בבל והיא

 בפומה - שיניה בין בפומה
 משמע שיניה בין מבפנים משמע

 .מבחוץ שבולטות
 .הםעלי מושלת - בולעתן

 בשר בעלי - כדוב ומסורבלים
 ובעלמא הוא ושומן עובי לשון

 קטן' אמרי נמי:( קלז דף שבת)
 בבשר המלובש בבשר מסורבל
 .כסרבל

 כשהוא - מנוחה לו אין דוב
 תמיד ובא הולך קשור

 .סביבותיו
 .נודד דוב - ניידא דובא
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  – ַהְרֵאִני ַפְרִסִיים
ל ֵבית ָּדִוד :ֲאַמר ֵליּה   .ּדֹוִמים ַלֲחָיילֹות שֶּ

  – ַהְרֵאִני ַחְבִרין
  .ִמין ְלַמְלֲאֵכי ַחָבָלהּדוֹ 

  – ַהְרֵאִני ִיְשְמֵעאִלים
ל ֵבית ַהִכֵסא   .ּדֹוִמין ִלְׂשִעיִרים שֶּ

לַהְרֵאִני ַת  ְבָבבֶּ   – ְלִמיֵדי ֲחָכִמים שֶּ
  .ּדֹוִמים ְלַמְלֲאֵכי ַהָשֵרת

 
 

 משלות בעל - פרסיים הראני
 רבי לו וקאמר לוי היה ודומיות
 הם למה פרסיים לי משול
 .דומים

 .גבורים - דוד בית של כחיילות
 הסמוכה אומה - חברין

 הם ומשחיתים לפרסיים
 .מפרסיים יותר הם וטרפנים

 שחורים מלובשים - לשעירים
 .לשדים ודומים
 - השרת למלאכי דומים
 ועטופים לבנים לבושים
 יחזקאל) וכתיב השרת כמלאכי

 והכי הבדים לבוש והאיש( ט
 מדליקין בבמה ןאמרינ נמי
 יהודה רבי על:( כה דף שבת)

 בסדינים ויושב מתעטף שהיה
' כו למלאך ודומה המצוייצין
 אמרינן נמי:( כ דף) ובנדרים

 ואמאי רבנן השרת מלאכי מאן
 משום השרת מלאכי להו קרי

 השרת כמלאכי דמצויינין
 .נאים במלבושים
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 ב-עב, א .289
 

  :ֲאַמר ,ַרִביִכי ֲהָוה ִניָחא ַנְפֵשיּה ְּד 
להֹוַמְנָיא ִאי   .כּוָלּה ַעמֹוָנֵאי ִהיא – ָכא ְבָבבֶּ

ל   .כּוָלּה ְּדַמְמֵזיָרא ִהיא – ַמְסַגְרָיא ִאיָכא ְבָבבֶּ
ל ה – ִביְרָקא ִאיָכא ְבָבבֶּ ה ָלזֶּ ם זֶּ ַמְחִליִפים ְנשֹוֵתיהֶּ   .ְשֵני ַאִחים ֵיש שֶּ

לִביְר     ,ֵרי ַהָמקֹוםַהיֹום ָסרּו ְמַאחֲ  – ָתא ְּדַסְטָיא ִאיָכא ְבָבבֶּ
  ,ְוָאִזיל ְוָצדּו ְבהּו ְבַשְבָתא ,ְּדַאְקֵפי ֵפיָרא ְבַכְווֵרי ְבַשְבָתא

  .ְוִאיְשַתמּוד ,ַרִבי ֲאִחי ְבַרִבי ֹיאִשָיהְוַשְמִתיְנהּו 
לַאְק    – ֵיש ָבּה ַאָּדא ַבר ַאֲהָבה – ָרא ְּדַאְגָמא ִאיָכא ְבָבבֶּ

ל ַאְבָרָהם  עב, בדף    ,ַהיֹום יֹוֵשב ְבֵחיקֹו שֶּ
ל ַרב ְיהּוָדהַהיֹום נֹוָלד    .ְבָבבֶּ

 
  :ְּדָאַמר ָמר
ֵמת    ,ַרִבינֹוַלד  ַרִבי ֲעִקיָבאְכשֶּ
ֵמת    ,ַרב ְיהּוָדהנֹוַלד  ַרִביְכשֶּ
ֵמת    ,ָרָבאנֹוַלד  ַרב ְיהּוָדהְכשֶּ
ֵמת    .ַרב ַאִשינֹוַלד  ָרָבאְכשֶּ

ֵאין ַצִּדיק ִנְפָטר ִמן ָהעֹוָלם ְדָך שֶּ   ,ְלַלמֶּ
ִנְבָרא ַצִּדיק ְכמֹותוֹ    ,ַעד שֶּ

נֱֶּאַמר ׁש " :שֶּ מֶּ ֶּ ׁש  א הַּ ׁש ו בָּׁ מֶּ ֶּ ׁש  ח הַּ רַּ   .)קוהלת א( "ְוזָּׁ

ל ֵעִלי ֹלא ָכְבָתה ִשְמשֹו שֶּ ל ְשמּוֵאל ָהָרָמִתי – ַעד שֶּ   ,ָזְרָחה ִשְמשֹו שֶּ

נֱֶּאַמר הְונֵ " :שֶּ ֶּ ְכב  ם יִּ רֶּ ים טֶּ מו ֵאל ׁשֹוֵכב ,ר ֱאלֹהִּ   .(ג א ג )שמואל ְוגֹו' "ו ׁשְ
 

יו" רָּׁ יו צָּׁ יבָּׁ ֲעֹקב ְסבִּ ה ה' ְליַּ ו ָּׁ  – )איכה א( "צִּ

  :ָאַמר ַרב ְיהּוָדה
  .ְכגֹון הֹוַמְנָיא ְלפּום ַנֲהָרא

 

י" ְבאִּ נ ָּׁ הִּ י כ ְ ְיהִּ הו  ֵמת ,וַּ יָּׁ נָּׁ ן ב ְ ֶּ הו  ב  ְטיָּׁ ְפלַּ   ,ו 

 ָּׁ ל פ  ֹול עַּ פ  אֶּ דֹולוָּׁ ק קֹול ג ָּׁ ְזעַּ אֶּ י וָּׁ   ,נַּ

י ה'אֹומַּ וַּ  ה  ֲאֹדנָּׁ   – )יחזקאל יא( "ר ֲאהָּׁ
  :ַרב ּוְשמּוֵאל

  ,ַחד ָאַמר ְלטֹוָבה
  .ְוַחד ָאַמר ְלָרָעה

 
  ;ַמאן ַּדֲאַמר ְלטֹוָבה

  ,ִכי ָהא ְּדִאיְסַתְנְּדָרא ְּדֵמיָשן ַחְתֵניּה ִּדְנבּוַכְדנֶַּצר ֲהָוה
 ?ּוֵלי ַהאי ִשְבָייה ְּדַאְייִתית ָלְך ָלא ַשְּדָרת ָלן ְּדָקֵאי ְלַקָמןִמכ :ָשַלח ֵליּה

  .ָבֵעי ִלְשדּוֵרי ֵליּה ִמִיְׂשָרֵאל
ן ְבָנָיהּו   ,ֲאַנן ַּדֲחִשִביָנן ֵניקּו ִמַקָמְך ָהָכא :ָאַמר ֵליּה ְפַלְטָיהּו בֶּ

  .ְוַעְבִדין ֵניְזלּו ְלָהָתם
ָעָׂשה טֹוָבה ְבִיְׂשָרֵאל ָימּות ַבֲחִצי ָיָמיוִמ  :ְוָאַמר ָנִביא   ?!י שֶּ

 
  ;ַמאן ַּדֲאַמר ְלָרָעה

ה" :ִּדְכִתיב ימָּׁ דִּ ה קָּׁ ֹונֶּ פ  י הַּ ְדמֹונִּ ק ַּ ית ה' הַּ ֵ ר ב  עַּ ל ׁשַּ י אֶּ ֵבא אֹותִּ ָּׁ ת    ,וַּ

יׁש  ה אִּ ָּׁ ׁש  ֲחמִּ ים וַּ רִּ ש ְ ר עֶּ עַּ ַּ ׁש  ח הַּ תַּ פֶּ ה ב ְ נ ֵ   ,ְוהִּ

נְ  ֲאזַּ ת יַּ ם אֶּ תֹוכָּׁ ה ב ְ ְראֶּ אֶּ ז  רוָּׁ ן עַּ ֶּ ה ב    ,יָּׁ

ם עָּׁ ֵרי הָּׁ הו  ש ָּׁ יָּׁ נָּׁ ן ב ְ ֶּ הו  ב  ְטיָּׁ לַּ ְ ת פ    ,)יחזקאל יא( "ְואֶּ

ל חֲ " :ּוְכִתיב י אֶּ ֵבא אֹותִּ י ָּׁ יתצַּ וַּ ימִּ נִּ ְ פ  ית ה' הַּ ֵ   ,ר ב 

 ֶּ ה פ  נ ֵ ל ה'ְוהִּ ח ֵהיכַּ   ,תַּ

חַּ  ֵ ְזב  מ ִּ ם ו ֵבין הַּ או לָּׁ ין הָּׁ ֵ   ,ב 

 נזרקה - נפשיה ניחא קא כי
 .בפומיה נבואה

 .כך ששמה עיר - הומניא
 הנך וכל היא עיר - מסגריא
 .נינהו מקומות כולהו

 שסרו שם על - דסטיא בירתא
 היאך רבי ופירש המקום מאחרי
 .סרו

 ואזיל דכוורי פירא דאקפי
 - 'וכו ושמתינהו בשבתא וציידי
 והלכו הרבה דגים הביבר הציף
 .וצדו

 כדמתרגמינן הציף - דאקפי
 וקפא( ו ב מלכים) הברזל ויצף
 .לאפרז

 דגים לגדל עשויה בריכה - פירא
 .ביבר ז"ובלע

 .נשתמדו - ואישתמוד
 - אברהם של בחיקו יושב היום
 כן ואם היום מת אומרים יש
 ונראה שבגמרא אדא רב זה אין
 אברהם של בחיקו יושב דהא
 וזה מילה לברית שנכנס אבינו
 שהאריך אהבה בר אדא רב

 עד רבי משמת הרבה ימים
 נחמן רב יבימ אחרונים דורות
 בבבא כדאמרינן יצחק בר

 (.כב דף) בתרא
 - צריו סביביו ליעקב' ה צוה
 אותם סובבים שהיו צרים

 ומואב עמון דהיינו בארצם
 הכל מן יותר להם שהצירו

 דף סנהדרין) בחלק כדאמרינן
 בישי שכיני ומואב עמון:( צו

 שיהיו צוה אותם היו דירושלים
 כגון בגלותם אף אותם סובבים
 היא דעמונאי דכולה הומניא
 סנחריב הושיבם לעיל' כדאמרי
 לישראל מצירים והיו בבבל
 .נהרא שבפום

 מייליל היה - לטובה אמר חד
 .עליו הנביא

 רע שהיה - לרעה אמר וחד
 .יפה מיתה שמת בעיניו

 שלטון - דמישן דאיסתנדריא
 .מישן של
 - הזאת הטובה שעשה מי

 מלהיות הגולה את שהציל
 .לעבדות עבדים
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יׁש  ה אִּ ָּׁ ׁש  ֲחמִּ ים וַּ רִּ ש ְ עֶּ   ,כ ְ

ם אֶּ  הֲאחֹוֵריהֶּ ם ֵקְדמָּׁ ְפֵניהֶּ ל ה' ו    ".ל ֵהיכַּ

נֱֶּאַמר  ה"ִמַמְשַמע שֶּ ם ֵקְדמָּׁ ְפֵניהֶּ ם ְכַלֵפי ַמֲעָרב "ו  ֲאחֹוֵריהֶּ   ?ֵאיִני יֹוֵדַע שֶּ

ם) :ַמה ַתְלמּוד לֹוַמר ל ה' (ֲאחֹוֵריהֶּ ל ֵהיכַּ   ?אֶּ
ָהיּו ַמְפִריִעין ַעְצָמם   ,ָלהּוַמְתִריִזין ַעְצָמם ְכַלֵפי ַמעְ  ,ְמַלֵמד שֶּ

ָעָׂשה ָהָרָעה ַהֹזאת ְבִיְׂשָרֵאל ָימּות ַעל ִמיָטתוֹ  :ְוָקָאַמר ָנִביא   ?!ִמי שֶּ
 

  .ִתְסַתֵיים ִּדְשמּוֵאל ְּדָאַמר ְלָרָעה
  :ְשמּוֵאלָאַמר  ַרִבי ִחָייא ַבר ָאִביןְּדָאַמר 
  ,ִסיםֲהֵרי ִהיא ְכגֹוָלה ְליֹוחַ  – מּוְשְכֵני
  ,א ָחשּו ָלּה ֹלא ִמשּום ַעְבדּות ְוֹלא ִמשּום ַמְמֵזרּותלָ  – ֵמישֹון

ָהיּו ָבּה ֹלא ִהְקִפידּו ַעל ַהְגרּושֹות ָלא ֹכֲהִנים שֶּ   .אֶּ
 

  ,ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלְך ְשמּוֵאל ָאַמר ְלטֹוָבה
  :ַּדֲאַמר ,ּוְשמּוֵאל ְלַטְעֵמיּה
  ,ֵאינֹו ָצִריְך ֵגט ִשְחרּורא ְלֵחירּות וְ צָ ַהַמְפִקיר ַעְבּדֹו יָ 

נֱֶּאַמר ף" :שֶּ סֶּ ת כ ֶּ ְקנַּ יׁש מִּ ד אִּ בֶּ ל עֶּ   – )שמות יב( "כ ָּׁ

ד ִאָשה בֶּ ד ִאיש ְוֹלא עֶּ בֶּ   !?עֶּ
ד בֶּ ֵיש לֹו ְרשּות ְלַרבֹו ָעָליו ָקרּוי עֶּ ד שֶּ בֶּ ָלא עֶּ   ,אֶּ
ד בֶּ ֵאין ְלַרבֹו ְרשּות ָעָליו ֵאין ָקרּוי עֶּ ד שֶּ בֶּ   .עֶּ

 
 
 
 

 אל שאחוריהם יודע איני
 העזרה במערב שהיה - ההיכל

' וגו אחוריהם לומר תלמוד מה
 מפורע כשהוא ממש אחוריהם

 להראות מתכוונין שהיו
 לגנאי אחוריהם
 דאמר הוא דשמואל תסתיים

 הא ליה לית דשמואל - לרעה
 למישן נשתלחו דעבדים דאמר

 משום לה חשו לא מדקאמר
 .עבדות
 הוא שמואל לך אימא לעולם
 הא ליה דאית - לטובה דאמר

 והאי למישן עבדים דנשתלחו
 משום לה חשו לא דקאמר
 דאמר לטעמיה שמואל עבדות
 עליו רשות לרבו לו שאין עבד
 מאחר נמי והני עבד קרוי אין

 מהם ונתייאשו מהם שגזלום
 דף) בגיטין כדאמרינן הפקר זהו
 עבדי מפלוני נתייאשתי:( לט

 לה נקט הפקר לשון ומשום
 פקע מיניה ליה דאתייאש כיוןד

 .רשותיה ליה
 להיות - שיחרור גט צריך ואינו
 .בישראל מותר
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 ב, בע .291
 

  :ְשמּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
  ,זּו ִּדְבֵרי ַרִבי ֵמִאיר

ְזַקת ְכֵשרֹות ֵהם עֹוְמדֹות :ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים   .ָכל ֲאָרצֹות ְבחֶּ
 

  .ְלִמיְנַסב ִאיְתָתא ְמחֹוְזָייָתא ַרב הּוָנא ַבר ָנַתןְשָרא ֵליּה לְ  ֲאֵמיַמר
  :יַרב ַאִש ָאַמר ֵליּה 
  :ְשמּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהַּדֲאַמר  ,ַמאי ַּדְעֵתיְך

  :זּו ִּדְבֵרי ַרִבי ֵמִאיר ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים
ְזַקת ְכֵשרֹות ֵהן עֹוְמדֹות   ?ָכל ֲאָרצֹות ְבחֶּ

  ,ָלא ַמְתֵני ָהִכי ַרב ָכֲהָנאְוָהא ֵבי 
  ,ָלא ַמְתֵני ָהִכי ַרב ַפָפאּוֵבי 
  !ָלא ַמְתֵני ָהִכי ַרב ְזִבידּוֵבי 
 

  ,יְבָלּה ִמיֵניּהֲאִפילּו ָהִכי ֹלא ִק 
  .ִמשּום ִּדְשִמיַע ֵליּה ֵמַרב ְזִביד ִּדְנַהְרָּדָעא

 

' מתני - מאיר רבי דברי זו
 לארץ פסולין דעלו דקתני
 כל דאין ומשמע ישראל
 חוץ מיוחסות בחזקת הארצות
 בריש כדאמר בלבד מבבל
 דף/ קידושין/ לעיל) פירקא

 אלעזר לרבי ליה דמסייע:( סט
 .בבל את עזרא יחסי דקאמר

 בתוך מחוזא ואין - ממחוזייתא
 לענין האמורים בבל גבול

 .יוחסין
 לה מתנו לא כהנא רב בי והא
 אלא דשמואל משמיה - הכי

 הארצות כל לעיל כדאמר
 יהודה רב ואמר פסולות בחזקת
 .עיסה הארצות כל שמואל אמר
 היינו לאו - מנהרדעא זביד דרב
 .סתמא זביד רב
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 עב, ב .291
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
  ,ַמְמֵזיֵרי ו ְנִתיֵני ְטהֹוִרים ֶלָעִתיד ָלֹבא

ְבֵרי  יד ִ י יֹוסֵּ ב ִ   .רַׁ
ִאיר י מֵּ ב ִ  ֵאין ְטהֹוִרים  :אֹוֵמר רַׁ
יָאַמר לֹו  י יֹוסֵּ ב ִ ַמר :רַׁ ָבר ֶנא    :ַוֲהלֹא כ ְ

ם" ֶּ ְרת  ים ו ְטהַּ ם ְטהֹורִּ יִּ ם מַּ י ֲעֵליכֶּ ְקת ִּ רַּ   !)יחזקאל לו( "ְוזָּׁ

ִאירָאַמר לֹו  י מֵּ ב ִ   :רַׁ

הו א אֹוֵמר ש ֶ ם" :כ ְ ו ֵליכֶּ ל  ל ג ִּ כ ָּׁ ם ו מִּ ל טו ְמאֹוֵתיכֶּ כ ָּׁ ְמֵזרו ת –" מִּ ַ   .ְולֹא ִמן ַהמ 

יַמר לֹו אָ  י יֹוסֵּ ב ִ   :רַׁ

הו א אֹוֵמר ש ֶ ם" :כ ְ ְתכֶּ ֵהר אֶּ ְמֵזרו ת –" ֲאטַּ ַ ֵוי אֹוֵמר ַאף ִמן ַהמ    .ה 
 

  ,ִבְשָלָמא ְלַרִבי ֵמִאיר

ֹוד" :ַהְיינּו ִּדְכִתיב ד  ׁשְ אַּ ְמֵזר ב ְ ב מַּ ׁשַּ   .)זכריה ט( "ְויָּׁ

ָלא ְלַרִבי יֹוֵסי   ,אֶּ

וֹ "ַמאי  ד  ׁשְ אַּ ְמֵזר ב ְ ב מַּ ׁשַּ   ?"דְויָּׁ
 

  :ַרב יוֵֹסףְכִדְמַתְרֵגם 
  .ַּדֲהוּו ָּדמּו ָבּה ְלנּוְכָרִאין ,ִיְתבּון ֵבית ִיְׂשָרֵאל ְלרּוְחָצן ְבַאְרֲעהֹון

 
  :ְשמּוֵאלֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 

  .ֲהָלָכה ְכַרִבי יֹוֵסי
 

  :ַרב יוֵֹסףֲאַמר 
  ,ל ֲהָלָכה ְכַרִבי יֹוֵסיִאי ָלאו ַּדֲאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ְשמּואֵ 

  .ַמִפיק ִמיָנן ַצְווָרֵני ַצְווָרֵני קֹוָלִרין ,ֲהָוה ָאֵתי ֵאִלָיהּו
 
 

 יבדלו - שדודבא ממזר וישב
 בפני וישבו מהם הממזרים

 .עצמם
 - לרוחצן ישראל בית ייתבון
 .וישב של תרגום

 - לנוכראין בה דמיין דהוו
 קאמר והכי ממזר של תרגומו
 מגבול מנוכר שהיה העם וישב
 גם באשדוד כממזר ונטרד ארצו
 ויהושע ישראל ארץ מגבול הוא

 נכבשה שלא פ"אע להם חלקה
 אתה( יג יהושע) כדכתיב בימיו
 והארץ בימים באת זקנת

 וקא לרשתה מאד הרבה נשארה
 סרני חמשת ואזיל חשיב

 '.וגו והאשדודי העזתי פלשתים
 חבורות חבורות - צוורני צוורני

 לשון והוא קולרין קולרין א"ל
 דסוף אדם בני של בקולר מעשה
 (.קכב דף) יבמות
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 עג, א –עב, ב  .292
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
א ַמְמֶזֶרת ר נֹוש ֵ   ,ג ֵ

ְבֵרי  יד ִ י יֹוסֵּ ב ִ   .רַׁ
י ְיהו ָדה ב ִ א ַמְמֶזֶרת :אֹוֵמר רַׁ ָ ר לֹא ִיש     .ג ֵ
ר  ו ְחָרר ְוָחָללאֶ ֶאָחד ג ֵ ֹכֶהֶנת – ָחד ֶעֶבד ְמש  ִרים ב ְ ָ   .מו ת 

 
  ?ַמאי ַטְעָמא ְּדַרִבי יֹוֵסי

 
 :ֲחִמָשה ְקָהֵלי ְכִתיֵבי

  ,ְוַחד ְלִיְׂשְרֵאִלים ,ְוַחד ִלְלִוִים ,ַחד ְלֹכֲהִנים  עג, אדף 
  ,ְוַחד ְלִמיְשֵרי ַמְמֵזר ִבְשתּוִקי

  .ְבִיְׂשָרֵאלְוַחד ְלִמיְשֵרי ְשתּוִקי 
 .ְקַהל ֵגִרים ָלא ִאיְקֵרי ָקָהל

  
  ?ְוַרִבי ְיהּוָדה

 
  ,ֹכֲהִנים ּוְלִוִים ֵמַחד ָקָהל ַנְפֵקי

  .ַאַייֵתר ֵליּה ִלְקַהל ֵגִרים
 

  :ְוִאיָבִעית ֵאיָמא
  ;ָהִכי ַנִמי ְתֵרי ְקָהֵלי ִניְנהּו

  :ֵאל ֵמַחד ָקָהל ָנְפָקאַמְמֵזר ִבְשתּוִקי ּוְשתּוִקי ְבִיְׂשָר 

ל ה'" ְקהַּ ְמֵזר ב ִּ ֹבא מַּ   – )דברים כג( "לֹא יָּׁ

  ,ָהא ַמְמֵזר ָסֵפק ָיֹבא ,ַמְמֵזר ַוַּדאי הּוא ְּדָלא ָיֹבא
  .ל ָסֵפק ָיֹבאהָ ָק ָהא בְ  ,ל ַוַּדאי הּוא ְּדָלא ָיֹבאהָ ָק בְ 
 

  :ְוִאיָבִעית ֵאיָמא
  ;ָהֵני ַנִמי ְתֵרי ְקָהֵלי ִניְנהּו

  :ְוַטְעֵמיּה ְּדַרִבי ְיהּוָדה ֵמָהָכא

ר" ג ָּׁ ר הַּ ג ֵ ם ְולַּ כֶּ ת לָּׁ חַּ ה אַּ ל חו ק ָּׁ הָּׁ ק ָּׁ   .)במדבר טו( "הַּ

 
  ?ּוְלַרִבי יֹוֵסי

 

ת" חַּ ה אַּ   .ִהְפִסיק ָהִעְנָין "חו ק ָּׁ
 
 
 
 

 קהל דקסבר - ממזרת נושא גר
 ממזר והולד קהל איקרי לא גרים
 .פסולו אחר הלך לו דכתיב

 דקהל קסבר - ממזרת ישא לא
 .קהל איקרי גרים

 פ"ואע - בכהנת ומותרים
 בגיורת אסורים שהכהנים
 לא דקסבר וחללה ומשוחררת

 להנשא כשירות כהנות הוזהרו
 אינו שהפסול לאותן לפסולין
 .אלו כגון עליהן מוזהר
 אזהרת גבי - כתיבי קהלי חמשה
 בקהל ממזר יבא לא יוחסין פסולי

 בקהל לו יבא לא( כג דברים' )ה
 בקהל ומואבי עמוני יבא לא( שם)
 דור( שם) בקהל להם יבא לא( שם)

 דמצרי בקהל להם יבא שלישי
 דכא פצוע דגבי וקהל( שם) ואדומי

 דלאו חשיב לא/( כג דברים/ שם)
 .משתעי קא יוחסין פסולי מן
 מצי מדהוה - לכהנים חד

 חדאב לכולהו למיכתבינהו
 ממזר יבא לא קהל וחד אזהרה
 דור גם בקהל ומואבי ועמוני
 עד בקהל להם יבא לא עשירי
 דור ואדומי מצרי וגבי עולם
 .בכם להם יבא שלישי

 לוים לקהל וחד כהנים לקהל חד
 הוה דאי - ישראלים לקהל וחד
 אבל קאמר כהנים א"ה חד כתיב
 א"ה תרי כתיב ואי מותרים לוים
 .לא אליםישר אבל וכהנים לוים
 - בשתוקי ממזרת למישרי וחד
 לא ספק וזה ודאי שזה פ"אע

 ואסור כשר זה שמא חיישינן
 בקהל דרשינן דהכי ממזרת לישא
 הא ממזר יבא דלא הוא ודאי
 .יבא שתוקי כגון ספק בקהל

 - בישראל שתוקי למישרי וחד
 דלא הוא ודאי ממזר הכי דדרשינן

 יבא ספק ממזר הא בקהל יבא
 הוא פסול שתוקי 'מתני ודקתני
 אחותו ישא שמא כדלקמן מדרבנן
 .מאביו

 דלא - קהל איקרי לא גרים קהל
 .גרים לקהל קרא לן אייתר

 אחד דשבט - נפקי קהלא מחד
 .השבט חצי קהל לקרות ואין הם
 גבי - נינהו קהלי תרי נמי הני

 קהלי תרי איצטריכו ולוים כהנים
 חד להו אייתר הכי' ואפי לדרשה
 .גרים לקהל

 בישראל ושתוקי בשתוקי מזרמ
 ודאי מקהל חד - נפקי קרא מחד
 לא דרשינן דהכי ודאי מממזר וחד
 הא ודאי בקהל ודאי ממזר יבא

 או ודאי ישראל בקהל ספק ממזר
 .יבא ספק בקהל ודאי ממזר

 קהלי תרי נמי הני אימא ואיבעית
 דרשות תרתי להנך כלומר - נינהו
 לא ואי איצטריכו קראי תרי

 ממזר דרשינן הוה לא קרא אייתר
 ממזר ספק הא יבא דלא הוא ודאי
 שאר ככל אמרינן הוה אלא יבא

 אזהרת הודאי על איסור ספיקי
 ספק אזהרת ועל עליו ללקות ודאי

 .לאיסורא ספק אזהרת
 - ולגר לכם אחת חוקה הקהל
 אלא הכא קהל למכתב לי למה

 קאי אקהל דגר למימר
 .קהל דאיקרי ולאשמועינן
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 עג, א .293
 
ֹכֶהֶנת" ִרין ב ְ ָ ו ְחָרר ְוָחָלל מו ת  ר ְוֶאָחד ֶעֶבד ְמש   ".ֶאָחד ג ֵ
  

  ,ַרבא ֵליּה לְ ְמַסְייעָ 
  :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְּדָאַמר 

  .א ִלְפסּוִליםֹלא הּוְזֲהרּו ְכֵשירֹות ְלִהָנׂשֵ 
 

  :ִבְמחֹוָזא ר' ֵזיָראָּדַרש 
ת רֶּ   .ֵגר מּוָתר ְבַמְמזֶּ

 
ְתרֹוַגְייהּו   .ְרָגמּוהּו כּוֵלי ָעְלָמא ְבאֶּ

 
  :ָרָבאֲאַמר 

  ?!ָתא ִכי ַהאי ְבדּוְכָתא ִּדְשִכיֵחי ִגיֹוֵריִמי ִאיָכא ְּדָדִריש ִמילְ 
 

  :ִבְמחֹוָזא ָרָבאָּדַרש 
נֶּת   .ֵגר מּוָתר ְבֹכהֶּ

 
  .ְטָענּוהּו ְבִשיָרֵאי

 
ת :ָהָדר ָּדַרש ְלהּו רֶּ   .ֵגר מּוָתר ְבַמְמזֶּ

 
  .ַאְפִסיְדָתא ְלַקַמְייָתא :ָאְמרּו ֵליּה

 
  ;ְלכּו ַעְבִּדי ְלכּו ְּדָטָבא :ֲאַמר ְלהּו

  ,ִאי ָבֵעי ֵמָהָכא ָנִסיב
  .ְוִאי ָבֵעי ֵמָהָכא ָנִסיב

 
  :ְוִהיְלְכָתא

נֶּת ת ,ֵגר מּוָתר ְבֹכהֶּ רֶּ   ;ּומּוָתר ְבַמְמזֶּ
נֶּת   ,ֹלא הּוְזֲהרּו ְכֵשירֹות ְלִהָנֵׂשא ִלְפסּוִלים – מּוָתר ְבֹכהֶּ

ת רֶּ  .יֹוֵסי ְכַרִבי – ּומּוָתר ְבַמְמזֶּ
 
 

 .כהנות - כשירות הוזהרו לא
 כהונה לפסולי - לפסולין לינשא

 שהכהנים משוחרר חלל גר
 לא והם בנותיהם על הוזהרו
 אותן מלישא עליהם הוזהרו
 שהאנשים לפסולין אבל

 מלישא עליהן הוזהרו הפסולין
 אף נתינים או ממזרין כגון אותן

 דהשוה עליהם הוזהרו הנשים
 עונשים לכל לאיש אשה הכתוב
 ביבמות אמרינן והכי שבתורה
 :(.פד דף) מותרות יש בפרק

 גרים שם שהיו - ע"כ רגמוהו
 קהל שאמר להם והוקשה הרבה
 .קהל איקרי לא גרים
 .בתמיה - 'כו דדריש איכא
 הוזהרו דלא - בכהנת מותר
 .לפסולין לינשא כשרות
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יר" כ ִ ַ מ  ל ש ֶ תו ִקי כ ָ ו  ֵהן ש ְ  ..."ֵאל 
 

  :ָרָבאָאַמר 
  .ְּדַבר תֹוָרה ְשתּוִקי ָכֵשר

  ?ַמאי ַטְעָמא
ְצָלּה ְצָלּה ,רֹוב ְכֵשִרים אֶּ   ,ּוִמיעּוט ְפסּוִלין אֶּ

  .ָכל ְּדָפִריש ֵמרּוָבא ָפִריש – ְוִאי ַאְזֵלי ִאיְנהּו ְלַגָבּה
  ?ִּדיְלָמא ָאְזָלה ִאיִהי ְלַגַבְייהּו :ַמאי ַאְמָרת

ְחָצה ָּדֵמי ,ֲהָוה ֵליּה ָקבּועַ  ֱחָצה ַעל מֶּ   ,ְוָכל ָקבּוַע ְכמֶּ

ְמֵזר" :ְוַהתֹוָרה ָאְמָרה ֹבא מַּ   – )דברים כג( "לֹא יָּׁ

  ,ָהא ַמְמֵזר ָסֵפק ָיֹבא ,ַמְמֵזר ַוַּדאי הּוא ְּדֹלא ָיֹבא
 .ל ָסֵפק ָיֹבאהָ ָק ָהא בְ  ,הּוא ְּדֹלא ָיֹבא ל ַוַּדאיהָ ָק בְ 

   ?ּוַמה ַטַעם ָאְמרּו ְשתּוִקי ָפסּול
ָמא ִיָשא ֲאחֹותֹו ֵמָאִביו   .ְגֵזיָרה שֶּ

 
ָלא ֵמַעָתה   ,אֶּ

ָמא ִיָשא ֲאחֹותֹו ֵמָאִביו ,ְשתּוִקי ְשתּוִקית ֹלא ִיָשא   !שֶּ
 

 ?!יָכל ִכי ָהֵני ְמַזנּו ְוַאְזלֵ 
  

ָמא ִיָשא ֲאחֹותֹו ֵמָאִביו ,ַבת ְשתּוִקית ֹלא ִיָשא   !שֶּ
 

ָלא   ,ָלא ְשִכיָחא ,אֶּ
  !ָהִכי ַנִמי ָלא ְשִכיָחא

 
ָלא   ,אֶּ

  .ַמֲעָלה ָעׂשּו ְביּוְחִסין
 

  :ָרָבאְוָאַמר 
  .ְּדַבר תֹוָרה ֲאסּוִפי ָכֵשר

ת ִאיש ְבַבְעָלּה ת ?ַמאי ַטְעָמא   .ֹוָלהֵאשֶּ
  ?ַמאי ִאיָכא

  ,ִמיעּוט ֲארּוסֹות
ם ִלְמִדיַנת ַהָים ָהַלְך ַבְעֵליהֶּ  .ּוִמיעּוט שֶּ

  ,ֵכיָון ְּדִאיָכא ְפנּוָיה
  – ְוִאיָכא ַנִמי ְּדֵמֲחַמת ְרָעבֹון

  ,ֲהָוה ַפְלָגא ּוַפְלָגא

ל ה'" :ְוַהתֹוָרה ָאְמָרה ְקהַּ ְמֵזר ב ִּ ֹבא מַּ   –" לֹא יָּׁ
  ,ָהא ַמְמֵזר ָסֵפק ָיֹבא ,ר ַוַּדאי הּוא ְּדָלא ָיֹבאַמְמזֵ 

  .ָהא ִבְקַהל ָסֵפק ָיֹבא ,ִבְקַהל ַוַּדאי הּוא ְּדָלא ָיֹבא
  ?ּוַמה ַטַעם ָאְמרּו ֲאסּוִפי ָפסּול

ָמא ִיָשא ֲאחֹותֹו ֵמָאִביו   .שֶּ
 

ָלא ֵמַעָתה   ,אֶּ
ָמא ִישָ  ,ֲאסּוִפי ֲאסּוִפית ֹלא ִיָשא   !א ֲאחֹותֹו ֵבין ֵמָאִביו ֵבין ֵמִאמוֹ שֶּ

 
  ?!ָכל ָהֵני ְשֵדי ְוַאְזֵלי

 
ָמא ִיָשא ֲאחֹותו ,ַבת ֲאסּוִפי ֹלא ִיָשא   ! ֹשֶּ

 
ָלא ָלא ְשִכיחַ    ,אֶּ

  !ָהִכי ַנִמי ָלא ְשִכיחַ 
 

ָלא   ,אֶּ

 דכיון - אצלה כשרים רוב
 היא דפנויה אמו את דמכירים

 שאין אצלה כשרים העולם רוב
 שהולד וקרובים ממזרים הרוב
 כוכבים עובד ואף ממזר מהם
 הולד אין עליה בא אם ועבד
 .ממזר

 ממזרין כגון - פסולין ומיעוט
 .וקרובין

 ואם - לגבה אינהו דאזלי ואי
 אצלה הבועל הלך זו בבעילה
 קביעתו ממקום ליה נד דהשתא

 שהוא קבוע בתורת לדונו ואין
 לנו יש מחצה על כמחצה נדון
 פריש מרובא דפריש לכ לומר
 .כשר והולד

 תבא טעם מאיזה - אמרת מאי
' כו איהי אזלה דילמא לפוסלו

 והתורה ספק אלא זה אין
 יבא דלא הוא ודאי ממזר אמרה
 .יבא ספק ממזר הא
 כל וכי בתמיה - מזנו הני כי כל

 אביו על נטיל הנמצאות בעילות
 כל הוליד הוא לומר זה של

 .העיר שתוקי
 ידי על ולדהשנ - שתוקית בת

 .לה למותר שנשאת נשואין
 בנו שמא שתוקי - ישאנה לא
 על שבא הוא השתוקית בעל של
 כ"ואח בזנות תחלה זה של אמו
 .שתוקית נשא
 מסקנא - שכיח לא אלא

 לא להכי אלא היא דקושיא
 שכיח דלא משום חיישינן
 שתוקי נמי אי אחותו לו שתנשא
 ומילתא שכיחא דלא מילתא
 רבנן בה רוגז לא שכיחא דלא
 .עיקר וזה
 פ"אע - כשר אסופי תורה דבר
 וניחוש אמו את מכירים שאין
 שנבעלה איש מאשת שמא
 ליכא אצלה פסולין דרוב לאחר
 .הכי למימר

 בבעלה איש אשת טעמא מאי
 אינה ממזר ילדה אם - תולה

 לומר לה שיש לפי משליכתו
 .הוא מבעלי

 בממזרות לאחזוקי - איכא מאי
 ארוסות שהן מיעוטא איכא
 או בבעל לתלות להם ואין

 למדינת בעליהן שהלכו נשואות
 של למימר נמי דאיכא כיון הים
 אשה של או וכשר הוא פנויה
 מחמת אמו והשליכתו מבעלה
 .רעבון
 - מאביו אחותו ישא שמא

 למיחש ליכא מאמו דאחותו
 שהיא חמותו את דמכירין כיון

 לה מספקינן לא כשירה בחזקת
 בנה היה שהוא לומר במזנה

 .והשליכתו
 בנים כל וכי - ואזלי שדי הני כל

 כל שנחזיק השליכה לה שהיו
 ובספק אחת אם בני הנאספים

 נמי אמהות ומשתי אחד אב בני
 מזנו הני כל לעיל כדאמר לא

 .ואזלי
 שמא הנשואין מן - אסופי בת
 .אביו הוא האסופית בעל
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  .ַמֲעָלה ָעׂשּו ְביּוְחִסים
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 עג, ב –עג, א  .295
 

  :ַרב הּוָנא ָרָבא ַברָאַמר 
  .ֵאין בֹו ִמשּום ֲאסּוִפי^ – ְמָצאֹו ָמהּול  עג, בדף 

  .ֵאין בֹו ִמשּום ֲאסּוִפי – ְמַשְלֵטי ַהְדֵמיּה
  .ֵאין בֹו ִמשּום ֲאסּוִפי – ֵלי ִפיְתָקא ְוָתֵלי ְקֵמיָעאַשֵייף ִמְשָחא ּוָמֵלא כּוְחָלא ְרִמי חּוְמֵרי ָת 

  ;ְקֵליָתֵלי ְבִדי
  ,ֵיש בֹו ִמשּום ֲאסּוִפי – ִאי ַמְטָיא ֵליּה ַחָיה

  .ֵאין בֹו ִמשּום ֲאסּוִפי – ִאם ָלאו
  ,ֵיש בֹו ִמשּום ֲאסּוִפי – ְזַרְדָתא ְסִמיָכא ְלָמָתא

  .ֵאין בֹו ִמשּום ֲאסּוִפי – ְוִאם ָלאו
  ,ֵאין בֹו ִמשּום ֲאסּוִפי – ֵחי ֵביּה ַרִביםֵבי ְכִניְשָתא ְסִמיְכָתא ְלָמָתא ּוְשִכי

  .ֵיש בֹו ִמשּום ֲאסּוִפי – ְוִאם ָלאו
 

  :ֲאֵמיַמרָאַמר 
  .ֵיש בֹו ִמשּום ֲאסּוִפי – ַהאי ֵפיָרא ְּדסּוְפֵלי
  .ֵאין בֹו ִמשּום ֲאסּוִפי – ֲחִריְפָתא ְּדַנֲהָרא

  .סּוִפיֵיש בֹו ִמשּום אֲ  – ִפְשֵרי
  .ֵאין בֹו ִמשּום ֲאסּוִפי – ִציֵּדי ְרשּות ָהַרִבים

  .ֵיש בֹו ִמשּום ֲאסּוִפי – ְרשּות ָהַרִבים
 

  :ָרָבאָאַמר 
  .ּוִבְשֵני ְרָעבֹון ֵאין בֹו ִמשּום ֲאסּוִפי

 
  ?ָהא ְּדָרָבא ַאֵהָייא

  ?!ֵני ְרָעבֹון ַקְטָלא ֵליּהַאְייֵדי ִּדְש  – ִאיֵליָמא ַאְרשּות ָהַרִבים
ָלא ַאִציֵּדי ְרשּות ָהַרִבים   ,ַמאי ִאיְרָיא ְשֵני ְרָעבֹון – ְואֶּ

  !ֲאִפילּו ְבֹלא ְשֵני ְרָעבֹון
 

ָלא   ,ִכי ִאְתַמר ְּדָרָבא ,אֶּ
  :ַרבַמר ָא ַרִבי ְיהּוָדה ַבר ַזְבִּדיָאַמר  ַרִבי ַאָבאָאַמר  ַרב ְיהּוָדהַאָהא ַּדֲאַמר 

ַבשּוק   ,ָאִביו ְוִאמֹו נֱֶּאָמִנים ָעָליו – ָכל ְזַמן שֶּ
  .ֵאין נֱֶּאָמִנים ָעָליו – נֱֶּאַסף ִמן ַהשּוק

 
  ?ַמאי ַטְעָמא

 
  :ָרָבאָאַמר 

  .הֹוִאיל ְוָיָצא ָעָליו ֵשם ֲאסּוִפי
 

  :ָרָבאְוָאַמר 
ֱאַסף ִמ  ,ּוִבְשֵני ְרָעבֹון נֶּ   .ן ַהשּוק ָאִביו ְוִאמֹו נֱֶּאָמִנים ָעָליוַאף ַעל ִפי שֶּ

 
 

 לאו דאי - אסופי משום בו אין
 ביה טרחא הוה לא הוא דכשר

.ליה למימהל
 הדומי כמו איבריו - הדמיה
 והדמין( ל דף) עירובין ניהדמיה
 (.ב) דדניאל תתעבדון

 עיניו סביבות - כוחלא מלי
 .ליפותו

 שעושים קשרים - חומרי רמי
 דאמרינן לתינוק ותולין לרפואה
 הבנים:( סו דף) שבת במסכת
 .בקשרים יוצאים

 .כתב של קמיע - פיתקא תלי
 .עיקרין לש - קמיע תלי
 חסה דהא - אסופי משום בו אין
 תחילתה והוכיח חייו על

 .למות השליכתו ולא שאוהבתו
 חיה ליה מטיא אי בדיקלא תלי
 יש משם לטורפו ויכולה - רעה
 דבר של כללו אסופי משום בו
 דלדעת להבין שיש מקום כל

 עליו חסה ולא השליכתהו מיתה
 .אסופי משום בו יש

 תלי יא - למתא דסמיכא זרדתא
 ר"שלרי זרדתא ששמו באילן
 ג"אע למתא סמיכא אי ז"בלע
 בו יש חיה ליה מטיא דלא

 בערבי דאמר אסופי משום
:( קיא דף פסחים) פסחים
 לא למתא דסמיכא זרדתא
 .שידי משתין פחיתא

 שלהם כנסיות בתי - כנישתא בי
 בה שכיחי לא ואי הוו לעיר חוץ
 לדאג יש אורחים כגון רבים

 .ממזיקים
 בחפירה נמצא - דסופלי פירא

 גרעיני שם להטיל העשויה
 בו יש בהמות למאכל תמרים
 עבדי לעיר דחוץ אסופי משום
 .מזיקין בהו ושכיחי ליה

 נתנוהו - דנהרא חריפתא
 לאמצעית והשליכתהו בעריבה
 עוברות שהספינות מקום הנהר
 דלכך אסופי משום בו אין תמיד
 הנהר חריפות עד להוליכו טרחה
 .וימצאוהו שם ינותספ שיעברו
 י"ע הנהר שיפוע מקום - פישרא
 דרך שאין שלגים הפשרת
 משום בו יש שם לעבור ספינות
 .אסופי
 .הוא בנינו לומר - עליו נאמנין

 נשלכין שהרבה - רעבון בשני
 מחמת לפוסלם חכמים רצו לא

 .קול יציאת
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 עד, א –עג, ב  .296
 

  :ַרב ִחְסָּדאָאַמר 
  :ֵאלּו ֵהן ,ְשֹלָשה נֱֶּאָמִנים ְלַאְלַתר

יהָ  ,ַחָיה ,ֲאסּוִפי ת ַחְברֹותֶּ רֶּ   .ּופֹוטֶּ
 

  .ָהא ַּדֲאָמָרן – ֲאסּוִפי
 

  :ְּדַתְנָיא – ַחָיה
ֶמֶנת לֹוַמר" ִניזֶ  :ַחי ָה ֶנא  ֵ ֹון ְוֶזה ָיָצא ש    .ה ָיָצא ִראש 

ָבִרים ֲאמו ִרים ה ד ְ ֶ מ  לֹא ָיְצָתה ְוָחְזָרה ?ב ַ   .ש ֶ
ֶמֶנת   .ֲאָבל ָיְצָתה ְוָחְזָרה ֵאיָנה  ֶנא 

י ֱאִליֶעֶזר ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
ֶמֶנת ה  ֶנא  ֶמֶנת ,הו ְחְזָקה ַעל עֹוְמד ָ   ".ְוִאם ָלאו ֵאיָנה  ֶנא 

 
  ?ַמאי ֵביַנְייהּו

 
  .ִאיָכא ֵביַנְייהּו ְּדַאֲהַדר ַאָפּה

 
יָה ַמאי ִהיא ת ַחְברֹותֶּ רֶּ   ?פֹוטֶּ

 
  :ִּדְתַנן

ה ַאַחת" ִמט ָ נֹות ב ְ ָהיו  ְיש ֵ ֶ ים ש  לֹש  ָנש ִ   ,ש ָ
ַחת ַאַחת ֵמֶהן ַ ם ת  ן ְטֵמאֹות – ְוִנְמָצא ד ָ ו ל ָ   .כ 

ְדָקה ַאַחת ֵמֶהן ְוִנְמֵצאת ְטֵמָאה   – ב ָ
ן ְטהֹורֹות ִהיא ְטֵמָאה   ".ְוכו ל ָ

 
  :ַרב ִחְסָּדאָאַמר 

ת וסֶּ ָבְדָקה ַעְצָמּה ְכִשיעּור וֶּ   .שֶּ
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ֶמֶנת ַחי ָה לֹוַמר ֵהן ְוֶזה ֵלִוי :ֶנא  ֹ   .ֶזה ָנִתין ְוֶזה ַמְמֵזר ,ֶזה כ 

ָבִרים ֲאמו ִרים ה ד ְ ֶ מ  ם ַעְרָער ?ב ַ לֹא ָקָרא ָעֶליָה ש ֵ   ,ש ֶ
ֶמֶנתֲאָבל ָק    ".ָרא ָעֶליָה ַעְרָער ֵאיָנה  ֶנא 

 
  ?ְּדַמאי "ַעְרָער"

  ,ִאיֵליָמא ַעְרָער ַחד
  !ֵאין ַעְרָער ָפחֹות ִמְשַנִים :ַרִבי יוָֹחָנןְוָהֲאַמר 

 
ָלא ַעְרָער ְתֵרי   .אֶּ

 
  :ְוִאיָבִעית ֵאיָמא

  ,ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלְך ַעְרָער ַחד
  ,ן ֵאין ַעְרָער ָפחֹות ִמְשַנִיםְוִכי ָאַמר ַרִבי יֹוָחנָ 

  .ָהֵני ִמיֵלי ֵהיָכא ְּדִאיָתא ֲחָזָקה ְּדַכְשרּות
  ,ֲאָבל ֵהיָכא ְּדֵליָכא ֲחָזָקה ְּדַכְשרּות

  .ַחד ַנִמי ְמֵהיָמן
 
ח לֹוַמר" ַעל ִמק ָ ָמן ב ַ י :ֶנא  י ְוָלֶזה ֵאין ָמַכְרת ִ   .ָלֶזה ָמַכְרת ִ

ָבִרים ֲאמ ה ד ְ ֶ מ  ָידוֹ  ?ו ִריםב ַ חֹו ב ְ ק ְ ֶ מ  ְזַמן ש ֶ   ,ב ִ
ָמן ָידֹו ֵאינֹו ֶנא  חֹו ב ְ  ".ֲאָבל ֵאין ֶמק ְ

 

 זמן לאחר ולא - לאלתר נאמנים
 נאמנים הנאמנין שאר כל אבל
 .זמן חרלא נמי

 הטומאה מן - חברותיה ופוטרת
 .כדמפרש

 .הוא ובכור - ראשון יצא זה
 - עומדה על הוחזקה אם

 אפה אהדרא דלא כדמפרש
 .נאמנת

 אינה אפה דאהדרא - לאו ואם
 .נאמנת

 דף) נדה במסכת - ישינות שהיו
 במשולבות לה מוקי( סא

 .בזו זו ודבוקות
 מציאה לאחר - ווסת כשיעור

:( יד דף) נדה ובמסכת מיד
 העד שעומד ווסת שיעור מפרש
 ואינו המשקוף בצד הקינוח הוא

 .מיד לקנח אלא מחוסר
 שילדו נשים - לוי וזה כהן זה

 נתין ולוי כהן אשת אחת בבית
 .וממזר

 שלא - ערער עליה קרא שלא
 זה לומר הולד על מעורר יצא
 .ממזר אשת של בנה

 דכשרות חזקה ליה דאית היכא
 .כשר בחזקת בו מוחזקין שהיו -

 חזקה ליה דלית היכא אבל
 מי לבריות נודע שלא - דכשרות

 מהם אחד יצא ולא הכשר הוא
 .ספק ידי

 סיפא - המקח בעל נאמן
 .דלעיל דברייתא

 שנים אם - 'כו מכרתי לזה
 אומר זה המקח על מעוררין
 מכרת לי אומר וזה לי מכרת
 ליה מוקי לקמן המקח ושלי

 אחד כל דמים לו נתנו ששניהם
 מדעתו אחד שלמים דמים ואחד
 .כרחו בעל ואחד
 דרמיא - בידו שמקחו בזמן
 מזה לו לחזור שלא למידק עליה

 המקח ויתן דמיו לו ולהחזיר
 במי ליה דקם לו נמכר שלא למי

 .דייק מידק הילכך שפרע
 - בידו מקחו שאין בזמן אבל

 נאמן אינו בו אוחזין ושניהם
 לא תו רמיא עליה דלאו דכיון
 .הוא למי כורלז דייק

 ד"ס קא - נקט ממאן זוזי וניחזי
 מאחד אלא מעות קיבל שלא
 זוזי דכיר מדכיר ודאי הא מהם
 .קביל דמאן
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יֱחֵזי זּוֵזי ִמַמאן ָנַקט  עד, אדף    ?ְונֶּ
 

  ,ְּדָנַקט ִמַתְרַוְייהּו ,ָלא ְצִריָכא
  ,ַחד ִמַּדְעָתִאי ְוַחד ַבַעל כֹוְרִחי :ַוֲאַמר

  .ְוֵהי ֹלא ִמַּדְעתוֹ  ְוָלא ְיִדיַע ֵהי ִמַּדְעתוֹ 
 
י ָין לֹוַמר" ָמן ד ַ י :ֶנא  יִתי ְוָלֶזה ִחי ַיְבת ִ   .ָלֶזה ִזכ ִ

ָבִרים ֲאמו ִרים ה ד ְ ֶ מ  יִנים עֹוְמִדים ְלָפָניו ?ב ַ ֲעֵלי ד ִ ב ַ   ,ש ֶ
ָמן יִנים עֹוְמִדים ְלָפָניו ֵאינֹו ֶנא  ֲעֵלי ד ִ   ".ֲאָבל ֵאין ב ַ

 
יֱחֵזי ְזכּוָתא ַמאן נָ    ?ֵקיטְונֶּ

 
  .ְּדָקִריַע ְזכּוַתְייהּו ,ְצִריָכא ָלא
 

  !ְונֶּיֱהַדר ְוִניַדְייִניְנהּו
 

  .ְבשּוָדא ְּדַדָייֵני
 

  :ַרב ַנְחָמןָאַמר 
  :ֵאלּו ֵהן ,ְשֹלָשה נֱֶּאָמִנין ַעל ַהְבכֹור

  ;ְוִאמוֹ  ,ָאִביו ,ַחָיה
  ,ַחָיה ְלַאְלַתר

  ,ִאמֹו ָכל ִשְבָעה
  .ְלעֹוָלם ָאִביו
 

  :ִכְדַתְנָיא

יר"" כ ִּ ו  ַלֲאֵחִרים – )דברים כא( "יַּ יֶרנ    .ַיכ ִ
אן ָאַמר י ְיהו ָדה ִמכ ָ ב ִ   :רַׁ

כֹור ִני ב ְ ָמן ָאָדם לֹוַמר ֶזה ב ְ   ,ֶנא 
כֹור ִני ב ְ ָמן לֹוַמר ֶזה ב ְ א  נ ֶ ֶ ם ש    ,ו ְכש ֵ

ן חֲ  ה ְוֶזה ב ֶ רו ש ָ ן ג ְ ֶ ָמן לֹוַמר ֶזה ב  ְך ֶנא    .לו ָצהכ ָ
ָמן :אֹוְמִריםֲחָכִמים וַ    ."ֵאינֹו ֶנא 
 
 

 .לנו ידוע אין - ידיע ולא
 לפניו עומדין דינין שבעלי בזמן

 לא שעדיין למדכר עליה רמיא -
 דינם את משגמרו משם יצאו
 איש זכאי פלוני איש ואומר
 דינין עליב שאין חייב פלוני

 עליה רמיא לא תו לפניו עומדין
 .למידכר

 ביד - נקט מאן זכותא וניחזי
 .זכות של דין פסק מהם איזהו

 לי למה - ונידיינינהו וניהדר
 מה נאמן אינו למימר האי כולי
 עצמו הוא נהדר ולאמונתו לנו
 .טענותם לפי וידונם אחר או

 שאינו בדין - דדייני בשודא
 של יובפ הכל אלא בטעם תלוי
:( פה דף) דכתובות ההיא כי דיין

 שני ואתו לטוביה נכסי דאמר
 שניהם קרובים שניהם טוביה
 דדייני שודא ואמרינן שכנים
 לומר הדיין לב שיתנדב למי
 אצלו רגיל היה שזה לי נראה
 כן שפסק וכיון נתן לזה יותר
 ולפיכך חוזר אינו לחזור בא אם
 יטנו שמא מדין לחזור רוצין אין
 .השני דלצ לבו
 אביו אין שעדיין - שבעה כל

 ידי מתחת יצא שלא בו מכיר
 ואילך מכאן לברית ליכנס אמו
 כדכתיב להכירו אביו על מוטל
 .יכיר

 - נאמן אינו אומרים וחכמים
 .דפליגי הוא וחלוצה גרושה אבן
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 עד, א .297
 
דו ִקי" תו ִקי ב ְ או ל ָהָיה קֹוֵרא ִלש ְ א ש ָ  ".ַאב ָ
 

דו ִקי"ַמאי   ?"ב ְ
 

ת ִאמוֹ  בֹוְדִקין אֶּ   ,ִאיֵליָמא שֶּ
ת ְלָכֵשר ִנְבַעְלִתי רֶּ נֶּת ְואֹומֶּ   – נֱֶּאמֶּ

  ?ְכַרָבן ַגְמִליֵאל ?ְכַמאן
  ,א ֲחָדא ִזיְמָנאְתֵנינָ 
  :ִּדְתַנן

ֶרת" ר ֶזה :ְוָאְמרו  ָלה   ,ָהְיָתה ְמעו ב ֶ ל עו ב ָ יבֹו ש ֶ   ?ַמה ט ִ
לֹוִני ְוֹכֵהן הו א :ָאְמָרה ָלֶהם ְ   .ֵמִאיש  פ 
ל ְמִליאֵּ ן ג ַׁ ב ָ י ֱאִליֶעֶזרוְ  רַׁ ב ִ ֶמֶנת :אֹוְמִרים רַׁ   ,ֶנא 

עַׁ וְ  ֻׁ י ְיהֹוש  ב ִ יָה ָאנו   :אֹוֵמר רַׁ ִ ין לֹא ִמפ    ".ַחי ִ
  :ְשמּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר 

  !ֲהָלָכה ְכַרָבן ַגְמִליֵאל
 

  ,ֲחָדא ְלַהְכִשיר ָבּה
  .ַוֲחָדא ְלַהְכִשיר ְבִבָתּה

 
  .ְלִדְבֵרי ַהַמְכִשיר ָבּה פֹוֵסל ְבִבָתּה :ָהִניָחא ְלַמאן ַּדֲאַמר
ָלא ְלַמאן ַּדֲאַמר   ,ַמְכִשיר ָבּה ַמְכִשיר ְבִבָתּהְלִדְבֵרי הַ  :אֶּ

  ?ַאָבא ָשאּול ַמאי ָאָתא ְלַאְשמּוִעיָנן
 

  .ְּדַאָבא ָשאּול ֲעִדיָפא ִמְּדַרָבן ַגְמִליֵאל
ְצָלּה :ֲהָוה ֲאִמיָנא ,ְּדִאי ֵמָהָתם   ,ָהָתם ְּדרֹוב ְכֵשִרין אֶּ

ְצָלּה ֵאיָמא לָ    .אֲאָבל ֵהיָכא ְּדרֹוב ְפסּוִלין אֶּ
  .ְצִריָכא

 
  :ָרָבאָאַמר 

 ֲהָלָכה ְכַאָבא ָשאּול:
 
 

 כמאן ונאמנת אמו את שבודקין
 ליה למה בתמיה - גמליאל כרבן
 ריבת לפלוגתא למיתנייה לרבי
 שאול דאבא הא ליתני דוכתי
 אומר שאול אבא היה וכן התם

 .כדבריו
 .הוא מיוחס כלומר - הוא וכהן
 דלא ג"ר - בה להכשיר חדא

 שלא לעצמה אלא האמינה
 לא אבל התרומה מן נתחללה
 בת שאם עובר אותו להכשיר

 שאול אבא לכהן תינשא לא היא
 מתניתין דהא בבתה אף מכשיר

 .קישתו שהוא קאי בולד אף
 ק"בפ - 'כו דאמר למאן הניחא

 :(.יג דף) דכתובות
 היכא מילי הני א"ה מהתם דאי

 פנויה כגון - אצלה כשרים דרוב
 אבל לכהונה משיאין העיר ורוב
 כגון אצלה פסולין דרוב היכא
 הארוס מן אומרת והיא ארוסה
 העיר רוב ואין פנויה או הוא

 .לכהונה משיאין
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 עד, ב –עד, א  .298
 

ָנה   ִמש ְׁ

ָהל ק ָ ל ָהֲאסו ִרין ָלֹבא ב ַ ֶזה – כ ָ ִרים ָלֹבא ֶזה ב ָ ָ   .מו ת 
י ְיהו ָדה ב ִ   .אֹוֵסר רַׁ

י ֱאִליֶעֶזר ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
ר ָ ָאן מו ת  ַוד ָ ָאן ב ְ   ,ַוד ָ

ְסֵפיָקן ָאן ב ִ ָאן ,ַוד ָ ַוד ָ ְסֵפיָקן ,ו ְסֵפיָקן ב ְ   .ָאסו ר – ו ְסֵפיָקן ב ִ
ֵפיקֹות ו  ֵהן ַהס ְ תו ִקי :ְוֵאל   ֲאסו ִפי ְוכו ִתי: ,ש ְ

 

ָמָרא  ג ְׁ

ָהל"ַמאי  ק ָ ל ָהֲאסו ִרין ָלֹבא ב ַ   "?כ ָ
 

  – ִאיֵליָמא ַמְמֵזיֵרי ּוְנִתיֵני ְשתּוֵקי ַוֲאסּוֵפי
  :ָהא ָתָנא ֵליּה ֵריָשא

תו קֵ ַממְ " ֶזהֵזיֵרי ו ְנִתיֵני ש ְ ִרים ָלֹבא ֶזה ב ָ ָ  !"י ַוֲאסו ֵפי מו ת 
 

  ,ְותּו
י ְיהו ָדה אֹוֵסר"   ?ַאֵהָייא "ַרב ִ

  ,ִאיֵליָמא ַאַּוָּדָאן ִבְסֵפיָקן
י ֱאִליֶעֶזר" :ָהא ִמְּדָקָתֵני ֵסיָפא ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
ר ָ ָאן מו ת  ַוד ָ ָאן ב ְ   ,ַוד ָ

ְסֵפיָק  ָאן ב ִ ָאן ,ןַוד ָ ַוד ָ ְסֵפיָקן ,ו ְסֵפיָקן ב ְ  –" ָאסו ר – ו ְסֵפיָקן ב ִ
 !ִמְכָלל ְּדַרִבי ְיהּוָדה ָלא ְסִביָרא ֵליּה

  
  :ְוִכי ֵתיָמא

י ְיהו ָדה אֹוֵסר" ת "ַרב ִ רֶּ   ,ַאֵגר ְבַמְמזֶּ
ת ָקָתֵני רֶּ   ?ִמיֵדי ֵגר ְבַמְמזֶּ

ָהל" ק ָ ל ָהֲאסו ִרין ָלֹבא ב ַ   !ָקָתֵני "כ ָ
 

 :ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
  :ָהִכי ָקָאַמר  עד, בדף 

  – ָכל ָהֲאסּוִרים ָלֹבא ִבְקַהל ְכהּוָנה
  ?ַמאי ִניְנהּו

ָחד ת ְפחּוָתה ִמַבת ָשֹלש ָשִנים ְויֹום אֶּ   ,ִגיֹורֶּ
ן יֹוַחי   – ּוְדֹלא ְכַרִבי ִשְמעֹון בֶּ

ה ה ָבזֶּ   .מּוָתִרין ָלבֹוא זֶּ
 

ָחדְונֹוְקָמּה    ,ְבַבת ָשֹלש ָשִנים ְויֹום אֶּ
ן יֹוַחי ֲאִפילּווַ    !?ְלַרִבי ִשְמעֹון בֶּ
 

  ;א"כ ִמִציָּדּה ַתְבָרּה
ָחד ָלא ַטְעָמא ְּדַבת ָשֹלש ָשִנים ְויֹום אֶּ   ,אֶּ
ָחד   ,ָהא ְפחּוָתה ִמַבת ָשֹלש ָשִנים ְויֹום אֶּ

ת ָלֹבא ִבְקַהל ְכהּוָנה רֶּ   – ְּדמּותֶּ
ה ה ָבזֶּ   ?!ֲאסּוָרה ָלבֹוא זֶּ

ָחד  ן יֹוַחי ְלַרִבי ִשְמעֹוןֲהֵרי ְפחּוָתה ִמַבת ָשֹלש ָשִנים ְויֹום אֶּ   ,בֶּ
ת ָלֹבא ִבְקַהל ְכהּוָנה רֶּ   ,ְּדמּותֶּ

ה ה ָבזֶּ  .ּומּוָתרֹות ָלֹבא זֶּ
  

הְּדָכל ָהֲאסּוִרים ָלֹבא ִבְקַהל ְכהּוָנה מּו ,ּוְכָלָלא הּוא ה ָבזֶּ   ?ָתִרין ָלֹבא זֶּ
  ,ַוֲהֵרי ַאְלָמָנה ּוְגרּוָשה ַוֲחָלָלה ְוזֹוָנה

 .'מתני
 זה לבא מותרין בקהל לבא האסורין כל

 שזה ג"ואע בשתוקי ממזרי כגון - בזה
 כשר שמא למימר ואיכא ספק וזה ודאי
 לעיל כדילפינן שרי ה"אפ הוא
 יבא לא ודאי בקהל( עג דף/ )קידושין/

 הא פריך ובגמרא יבא ספק בקהל אבל
 .רישא ליה תנא
 .לה מפרש בגמרא - אוסר יהודה ורבי
 ממזרים כגון - מותר בודאן ודאן
 .יניםבנת

 ונתיני ממזרי כגון - בספיקן ודאן
 .ואסופי בשתוקי

 בממזרי ואסופי שתוקי - בודאן ספיקן
 .ונתיני
 בשתוקית שתוקי - בספיקן ספיקן
 .בשתוקית אסופי באסופית אסופי
 .פסול וזה כשר זה שמא - אסור
 ספיקייהו מאי מפרש' בגמ - וכותי

 בערי סנחריב שהושיב אותם וכותים
 מלך ויבא( יז ב מלכים) כדכתיב שומרון
 מסורת( +מספרויים אנשים) אשור
 שם ועל' וגו ומכותה[+ מבבל: ]ס"הש

 כותים נקראו מכותה שהביאם
 שם) כדכתיב האריות מאימת ונתגיירו

( את בם) וישלח/( יז' ב מלכים/
 האריות[+ בהם' ה: ]ס"הש מסורת+
 .במלכים עניניה וכולה' וגו
 

 '.גמ
 בממזרת אגר אוסר יהודה' ר תימא וכי
 לעיל הכי דאמר ליה דשמעינן -
 גר אומר יהודה רבי( עב דף/ )קידושין/

 לא אחרינא ובמידי ממזרת ישא לא
 .יוחסין לענין דפליג שמעינן

 דאתי לעיל - קתני בממזרת גר מידי
 .עליה לאפלוגי יהודה רבי
 מן לאו וגר - בקהל לבא האסורין כל

 .הוא האסורין
 יהודה' ר םלעול כלומר - קאמר הכי
 ק"לת ליה דשמע קאי בממזרת אגר

 קהל דקאמרת בקהל והאי בה דאיירי
' ואפי בגיורת אסור דכהן הוא כהונה
 ביאה בת דלאו שנים' ג מבת פחותה
 דכתיב זנות חשש משום שם ואין היא
 בית מזרע בתולות אם כי( מד יחזקאל)

 .ישראל
 בפירקין לקמן דאמר - ש"כר ודלא

 מבת פחותה גיורת( עח דף/ )קידושין/
 האסורין כל ק"וה לכהונה כשירה' ג

 דמרבי ניהו ומאי כהונה בקהל לבא
 שאסורין הראשונים על יתר כללא האי
 מבת שפחותה גיורת ישראל בקהל
 שלש בת על יתירה ש"וכ שנים שלש
 גיורות אסורין הנך מותרין שנים

 .בזה זה לבא ושתוקי ונתיני וממזרים
 ונימא פחותב ולא - שלש בבת ונוקמה
 .איירי לא ובה לכהן מותרת דפחותה

 דפחותה מיתוקמא ש"דכר - כ"א
 לבא התיר לא והוא לכהונה מותרת
 בכהונה לבא האסורין אלא בממזרת

 ליה אית דפחותה האי משמע הוי
 .לממזר דאסורה

 .לצידו מוכנת תשובתו - תברה מצידה
 היא בתמיה - בזה זה לבא אסורין
' וכו יורתג והרי בה וממזר בממזר
 לא הוא קהל לאו גרים דקהל דכיון
 כרחיך ועל יתירה ש"ל פחותה שנא
 שלש בת על יתירה מדשרי דידן תנא

 לא גרים קהל ליה אית מ"ש לממזר
 .קהל איקרי
 האסורין דכל בתמיה - הוא וכללא
 .לממזר מותרין לכהן
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ה ה ָבזֶּ   !ַּדֲאסּוִרים ָלֹבא ִבְקַהל ְכהּוָנה ַוֲאסּוִרים ָלֹבא זֶּ
 

  ,ְותּו
 ?ָהא מּוָתר ָאסּור

ת רֶּ נֶּת ּומּוָתר ְבַמְמזֶּ מּוָתר ְבֹכהֶּ   !ַוֲהֵרי ֵגר שֶּ
 

ָלא   ,אֶּ
  :ַרב ָנָתן ַבר הוַֹשְעָיאָאַמר 

ת ִבתוֹ  :ָהִכי ָקָאַמר ֹכֵהן ָאסּור ִליָשא אֶּ   ,ָכל שֶּ
ת ?ּוַמאי ִניהּו ָנָׂשא ִגיֹורֶּ   ,ֵגר שֶּ

ן ַיֲעֹקב ר בֶּ זֶּ ה – ּוְכַרִבי ֱאִליעֶּ ה ָבזֶּ   .מּוָתִרין ָלֹבא זֶּ
 

ת בִ  ,ּוְכָלָלא הּוא ֹכֵהן ָאסּור ִליָשא אֶּ הְּדָכל שֶּ ה ָבזֶּ   ?תֹו מּוָתִרים ָלֹבא זֶּ
ָנָׂשא ַבת ִיְׂשָרֵאל   ,ְּדֹכֵהן ָאסּור ִליָשא ִבתוֹ  ,ֲהֵרי ָחָלל שֶּ
ה ה ָבזֶּ   !ַוֲאסּוִרין ַנִמי ָלֹבא זֶּ

 
 ָלא ַקְשָיא: 

ן ְיהּוָדה   .ְכַרִבי ּדֹוְסָתִאי בֶּ
 

ָנָׂשא ֲחָלָלה   ,ָשא ִבתוֹ ְוֹכֵהן ָאסּור ִלי ,ַוֲהֵרי ָחָלל שֶּ
ה ה ָבזֶּ   !ְוָאסּור ַנִמי ָלֹבא זֶּ

 
  ,ְותּו

  ?ָהא מּוָתר ָאסּור
ָנָׂשא ַבת ִיְׂשָרֵאל   ,ְוֹכֵהן מּוָתר ִליָשא ִבתוֹ  ,ַוֲהֵרי ֵגר שֶּ

ה ה ָבזֶּ   !ּומּוָתִרין ָלֹבא זֶּ
 

ָלא   ,אֶּ
  :ַרָבה ַבר ֲאבּוּהַ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ת ִאיש ִאיָכא ֵביַנְייהּוָהָכא ַמְמזֵ    :ר ֵמֲאחֹותֹו ּוַמְמֵזר ֵמֵאשֶּ
  ,ַמְמֵזר ֵמֲאחֹותֹו ַנִמי ָהֵוי ַמְמֵזר ֲאִפילּו :ַתָנא ַקָמא ָסַבר
ת ִאיש ָהֵוי ַמְמֵזר :ְוַרִבי ְיהּוָדה ָסַבר   .ֵמֲאחֹותֹו ָלא ָהֵוי ַמְמֵזר ,ֵמֵאשֶּ

 
  ?ַמאי ָקא ַמְשַמע ָלן

  :ְתֵניָנא
  ?ֵאיֶזהו  ַמְמֵזר"

הו א ל ש ֶ ֹבא" כ ָ לֹא יָּׁ ְבֵרי )דברים כג(  "ב ְ י ֲעִקיָבאד ִ ב ִ   .רַׁ
יְמִני ת ִ ְמעֹון הַׁ ַמִים :אֹוֵמר ש ִ יֵדי ש ָ ֵרת ב ִ ַחי ָיִבין ָעָליו כ ָ ֶ ל ש    ,כ ָ

ְדָבָריולָ הֲ וַ    .ָכה כ ִ
עַׁ  ֻׁ י ְיהֹוש  ב ִ ַחי ָיִבין ָעָליו ִמיַתת  :אֹוֵמר רַׁ ֶ ל ש  יןב ֵ כ ָ  !"ית ד ִ

 
ָלא   :ָרָבאָאַמר  ,אֶּ

  ,ֵגר ַעמֹוִני ּומֹוָאִבי ִאיָכא ֵביַנְייהּו
  :ְוָהִכי ָקָאַמר

  ,ָכל ָהֲאסּוִרים ָלֹבא ַבָקָהל
  – ֵגר ַעמֹוִני ּומֹוָאִבי ?ּוַמאי ִניהּו

ה ה ָבזֶּ   .מּוָתִרין ָלֹבא זֶּ
 

  ,ִאי ָהִכי
י ְיהו ָדה אֹוֵסר"ַמאי    "?ַרב ִ
 

  :ָהִכי ָקָאַמר
ת רֶּ ַרִבי ְיהּוָדה אֹוֵסר ֵגר ְבַמְמזֶּ   ,ַאף ַעל ִפי שֶּ

  ,ָהֵני ִמיֵלי ֵגר ְּדָראּוי ָלֹבא ַבָקָהל
  .ָלא – ֵאין ְראּוִיין ָלֹבא ַבָקָהלְּד  ,ֲאָבל ֵגר ַעמֹוִני ּומֹוָאִבי

 מדלא - אסור מותר הא ותו
 אלא בממזרת לבא התיר

 המותר הא לכהנים האסורות
 .בממזרת אסור כהונה בקהל
 ליה דאית כיון - 'כו גר והרי
 .קהל איקרי לא גרים קהל
 כל תימא לא - נתן רב אמר אלא

 אלמנה לך דתקשי האסורין
 מדוקיא גר לך ותיקשי ג"לכ

 אסורה שבתו כל ק"ת ק"ה אלא
 האי דמוסיף ניהו ומאי לכהונה
 גר לישראל האסורין על כללא
 בן עזראלי' וכר גיורת שנשא
 לקמן' )במתני דאמר יעקב

 שנשא גר( עז דף/ קידושין/
 לכהונה פסולה בתו גיורת

 גר והיינו בזה זה לבא מותרים
 דאילו בו וממזר בממזרת מותר
 מצית לא ישראלית שנשא בגר

 ליה שמעת דמאן לאוקמה
' ר בתו לישא אסור כהן דאמר
 שם' )במתני דאמר יהודה

 כבת זכר גר בת/( עז קידושין/
 יהודה' ר ומדסיפא זכר ללח

 רישא אוסר יהודה' ר דקתני
 לה מוקמי להכי יהודה' ר לאו
 יהודה' ר ושמעיה יעקב בן א"כר
 לא גרים קהל ליה דאית ק"לת

 .עליה ופליג קהל איקרי
 ל"ס - יהודה' בר דוסתאי' כר

 קידושין/ שם) דאמר דידן לתנא
 טהרה מקוה ישראל בנות/( עז

 .לחללים
 בתו כהן לישא - המותר הא ותו

 .באסורין לבא אסור
 - 'כו ישראל בת שנשא גר והרי
 אמר דהא בממזרים לבא ומותר
 .הוא קהל לאו גרים קהל

 .כריתות - מאחותו ממזר
 .מיתות - איש מאשת ממזר
 איפליגו בגר לאו - בינייהו איכא
 מחייבי ממזר יש דקסבר אלא

 הנולדים כל ק"וה כריתות
 הם ממזרים ערוה מאיסורי

 חייבי הני בזה זה לבא מותריםו
 כגון מיתות חייבי בבני כריתות

' ור הם ממזרים דכולן א"א
 כריתות חייבי לבא אוסר יהודה
 אין דקסבר מיתות חייבי בבני
 מיתות מחייבי אלא ממזר
 דף) ביבמות מפורש וטעמא

 (.מט
' במתני אחריתי פלוגתא - תנינא
 לרבי ליה ולמה אחריני בתנאי
 התם ניתני ביב לתרתי למיתני
 יהודה' ר היה וכן יהושע' ר לגבי
 .כדבריו אומר
 שאינו פ"אע - יבא בלא שהוא
 .ממזר הולד בלאו אלא

 ביאה אותה על - שחייבין כל
 .שמים בידי כרת

 - ד"ב מיתת עליו שחייבין כל
 וטעמא לא כריתות חייבי אבל

 שם) ביבמות מפרש דכולהו
 /(.מט/

 בממזרים הם - בזה זה
 .הםב וממזרים

 - אוסר יהודה' ר אמאי הכי אי
 דהא קהל איקרי לא ודאי הני
 .בקהל לבא חזו לא

 תנא חד וכולה כלומר - ק"ה
 .הוא
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 עה, א –עד, ב  .299
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ִנים ְוי ע ש ָ ש ַ ֵ ן ת   ֹום ֶאָחד ב ֶ

ו ִתי ְוָנִתין ָחָלל ו ַמְמֵזר דֹוִמי כ  ֹוִני ו מֹוָאִבי ִמְצִרי ֶוא  ר ַעמ    ,ג ֵ
ָרֵאל ת ִיש ְ ִוי ָה ְוַעל ב ַ ֶהֶנת ְוַעל ַהל ְ ֹ או  ַעל ַהכ  ב ָ   – ש ֶ

ָסלו הָ ) ְ   (פ 
י י יֹוסֵּ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ֹוֵסל סו ל פ  ָ ז ְַרעֹו פ  ֶ ל ש    ,כ ָ
ֵאין ַזְרעֹו פ ָ  ֶ ֹוֵסלְוָכל ש    .סו ל ֵאינֹו פ 

ן  לַרב ָ ְמִליאֵּ ן ג ַׁ ֶ ְמעֹון ב   :אֹוֵמר ש ִ
א ַאְלְמָנתוֹ   עה, אדף  ה נֹוש ֵ ָ ֹו ַאת  ת  א ב ִ ה נֹוש ֵ ָ ַאת  ל ש ֶ   ,כ ָ

א ַאְלְמָנתוֹ  ה נֹוש ֵ ָ ֹו ִאי ַאת  ת  א ב ִ ה נֹוש ֵ ָ ִאי ַאת    .ְוָכל ש ֶ
 

  ?יא ַקָמא ּוֵבין ַרִבי יֹוסֵ נָ ַמאי ִאיָכא ֵבין ַת 
 

  :יוָֹחָנן ָאַמר ַרִבי
  .ִמְצִרי ֵשִני ִאיָכא ֵביַנְייהּו

 
ָלא ִמֹכֵהן ָגדֹול ְבַאְלָמָנה ם ֹלא ְלָמדּוָה אֶּ   ;ּוְשֵניהֶּ

  – ִכי ֹכֵהן ָגדֹול ְבַאְלָמָנה :א ַקָמא ָסַברנָ ְּדתַ 
ִביָאתֹו ַבֲעֵביָרה ּופוֹ    ,ֵסל ָבּהַמה ֹכֵהן ָגדֹול ְבַאְלָמָנה שֶּ

ִביָאתֹו ַבֲעֵביָרה פֹוֵסל   .ַאף ָכל שֶּ
  – ִכי ֹכֵהן ָגדֹול ְבַאְלָמָנה :ְוַרִבי יֹוֵסי ָסַבר

ַזְרעֹו ָפסּול ּופֹוֵסל   ,ַמה ֹכֵהן ָגדֹול ְבַאְלָמָנה שֶּ
ַזְרעֹו ָפסּול פֹוֵסל   ,ַאף ָכל שֶּ

ֵאין ַזְרע   ,ֹו ָפסּולַלֲאפּוֵקי ִמְצִרי ֵשִני שֶּ
  :ַּדֲאַמר ְקָרא

ל ה'" ְקהַּ ם ב ִּ הֶּ ֹבא לָּׁ י יָּׁ יׁשִּ לִּ ֹור ׁשְ ם ד  הֶּ ְלדו  לָּׁ ו ָּׁ ר יִּ ים ֲאׁשֶּ נִּ ָּׁ   .)דברים כג( "ב 

 

ן " לַרב ָ ְמִליאֵּ ן ג ַׁ ֶ ְמעֹון ב   :אֹוֵמר ש ִ
א ַאְלְמָנתוֹ  ה נֹוש ֵ ָ ֹו ַאת  ת  א ב ִ ה נֹוש ֵ ָ ַאת  ל ש ֶ   ,כ ָ

וֹ  ת  א ב ִ ה נֹוש ֵ ָ ִאי ַאת  א ַאְלְמָנתוֹ  ְוָכל ש ֶ ה נֹוש ֵ ָ   ".ִאי ַאת 
 

ן ַגְמִליֵאל   ?ַמאי ִאיָכא ֵבין ַרִבי יֹוֵסי ְלַרָבן ִשְמעֹון בֶּ
 

  :עּוָלאָאַמר 
  .ֵגר ַעמֹוִני ּומֹוָאִבי ִאיָכא ֵביַנְייהּו

 
ָלא ִמֹכֵהן ָגדֹול ְבַאְלָמָנה ם ֹלא ְלָמדּוָה אֶּ   ;ּוְשֵניהֶּ

  – ִכי ֹכֵהן ָגדֹול ְבַאְלָמָנה :ָסַברְּדַרִבי יֹוֵסי 
ַזְרעֹו ָפסּול ּופֹוֵסל   ,ַמה ֹכֵהן ָגדֹול ְבַאְלָמָנה שֶּ

ַזְרעֹו ָפסּול פֹוֵסל   .ַאף ָכל שֶּ
ן ַגְמִליֵאל   – ְכֹכֵהן ָגדֹול ְבַאְלָמָנה :ְוַרָבן ִשְמעֹון בֶּ

ָכל זַ ֵהן ָגדֹול ַמה כֹ    ,ְרעֹו ָפסּולְבַאְלָמָנה שֶּ
ָכל ַזְרעֹו ָפסּול ֲאִפילּו ְנֵקבֹות   ,ַאף ָכל שֶּ

  ,ִּדְנֵקבֹות ֲהוּו ְכֵשרֹות ָלֹבא ַבָקָהל ,ַלֲאפּוֵקי ֵגר ַעמֹוִני ּומֹוָאִבי

י" :ַּדֲאַמר ָמר ֹונִּ מ  י"ְוֹלא ַעמֹוִנית  "עַּ בִּ   .ְוֹלא מֹוָאִבית "מֹואָּׁ
 

  :ַרב ִחְסָּדאָאַמר 
ְפסּוָלה ִלְכהּוָנה ַהֹכל   .מֹוִדים ְבַאְלָמַנת ִעיָסה שֶּ
 

 שהוא - אחד ויום שנים' ט בן
 זימנא האי דבכי' וכו עמוני גר
 .לביאה חזי

 ומן התרומה מן לכהנת - פסלוה
 וישראלית ולויה הכהונה
 .לכהן עוד מלינשא

 הכהונה מן - פסול שזרעו כל
 הכהונה מן אשתו את פוסל
 .בינייהו מאי מפרש ולקמן

 לכהן - בתו נושא שאתה כל
 .מפרש ולקמן קאמר
 לתנא - בינייהו איכא שני מצרי
 האסור סתם מצרי כל קמא
 ומיהו שני ואפילו קאמר בקהל
 ליה קרי מצרי לאו שלישי
 .הוא מעליא דישראל

 שמצינו - באלמנה גדול מכהן
 לה כדילפינן ובביאת שמחללה

 מלא( עז דף/ )קידושין/ לקמן
 מדלא במשמע חילולין שני יחלל
 ואחד לה אחד יחל לא כתיב
 .בביאתו אשה את ופוסל לזרעו

 ביאתו שני ומצרי - 'כו כל אף
 .הוי בעבירה

 - בינייהו איכא ומואבי עמוני גר
 מזרעו יש דהא פוסל יוסי לרבי
 אסורים שהזכרים פסול שהוא
 שמעון לרביו עולם איסור
 ולא דעמוני כשרה ובתו הואיל
 .כשרה נמי אלמנתו עמונית

 שזרעו באלמנה גדול כהן מה
 .חלל - פסול ממנו

( יד דף) בכתובות - עיסה אלמנת
 שהיתה חלל ספק אלמנת מפרש

 היה בעלה בספקות מעורבת
 לה דהויא מכחו באה והיא ספק
 .ספיקא ספק
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ן ַגְמִליֵאל ?ַמאן ֵמיֵקל ְבַהֵני ַתָנֵאי   ,ַרָבן ִשְמעֹון בֶּ
א ַאְלְמָנתוֹ " :ְוָקָאַמר ה נֹוש ֵ ָ ֹו ַאת  ת  א ב ִ ה נֹוש ֵ ָ ַאת  ל ש ֶ   ,כ ָ

א אַ  ה נֹוש ֵ ָ ֹו ִאי ַאת  ת  א ב ִ ה נֹוש ֵ ָ ִאי ַאת    ".ְלְמָנתוֹ ְוָכל ש ֶ
  ?ִלְמעּוֵטי ַמאי

ְפסּוָלה ִלְכהּוָנה   .ִלְמעּוֵטי ַאְלָמַנת ִעיָסה שֶּ
 

  ,ַלֲאפּוֵקי ִמְּדַהֵני ַתָנֵאי
  :ִּדְתַנן

ה" יָרה ִלְכהו נ ָ ש ֵ כ ְ ה ש ֶ ֵתיָרא ַעל ַאְלָמַנת ִעיס ָ ן ב ְ י ְיהו ָדה ב ֶ ַע ְוַרב ִ ֻׁ י ְיהֹוש    ".ֵהִעיד ַרב ִ
  ?אַמאי ַטְעמָ 

  ,ָהֵוי ָסֵפק ְסֵפיָקא
 ּוְסֵפק ְסֵפיָקא ְלקּוָלא:

 
 

 דהואיל - עיסה אלמנת למעוטי
 חלל שמא בתו ושאנ אתה דאי
( עז/ קידושין/ לקמן) ותנן היה
 הכהונה מן פסולה זכר חלל בת

 .אלמנתו נושא אתה אי לעולם
 ספק היה בעלה - ספיקא ספק
 .להיפסל מכחו באה והיא
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 עה, א .311
 
ר" ָ ָאן מו ת  ַוד ָ ָאן ב ְ  ".ַוד ָ
 

  :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ר זֶּ   .ֲהָלָכה ְכַרִבי ֱאִליעֶּ

 
  :ָאַמר ִלי ,ְשמּוֵאלִכי ֲאַמִריַתּה ַקֵמיּה ִּד 
לִסים ָעלּו ִמ ִהֵלל שֹונֶּה ֲעָׂשָרה יֹוחֲ    ,ָבבֶּ

ה ה ָבזֶּ   ,ְוכּוָלם מּוָתִרים ָלֹבא זֶּ
ר זֶּ   ?!ְוַאְת ַאְמָרת ֲהָלָכה ְכַרִבי ֱאִליעֶּ

 
  ,ְוָרֵמי ְּדַרב ַאְּדַרב

  :ְוָרֵמי ִּדְשמּוֵאל ַאִּדְשמּוֵאל
  :ְּדִאיְתַמר

ִעיְבָרה    – ֲארּוָסה שֶּ
  ,ַהָּוָלד ַמְמֵזר :ָאַמר ַרב
  .ָלד ְשתּוִקיַהּוָ  :ָאַמר ְשמּוֵאלּו

ת – ַרב ָאַמר ַהָּוָלד ַמְמֵזר רֶּ   ,ּומּוָתר ְבַמְמזֶּ
ת – מּוֵאל ָאַמר ַהָּוָלד ְשתּוִקיּוְש  רֶּ   !ְוָאסּור ְבַמְמזֶּ
 

  :ֵאיפּוְך
  ,ַהָּוָלד ְשתּוִקי :ַרב ָאַמר

  .ַהָּוָלד ַמְמֵזר :ּוְשמּוֵאל ָאַמר
 

  ?ַתְרֵתי ָלָמה ִלי
 

  :ְצִריָכא
  – י ִאיְתַמר ְבָהאְּדִא 

ְצָלּה ,ְבָהא ָקָאַמר ַרב   ,ִמשּום ְּדרֹוב ְכֵשִרים אֶּ
ְצָלּה ,ֲאָבל ָהָתם   .ֵאיָמא מֹוֵדי ִלְשמּוֵאל ,ְּדרֹוב ְפסּוִלים אֶּ

  – ְוִאי ִאיְתַמר ְבַהְך
  ,ִמשּום ְּדִאיָכא ְלִמיְתָלה ְבָארּוס ,ְבָהא ָקָאַמר ַרב
  .יָמא מֹוֵדי ִלְשמּוֵאלֲאָבל ְבָהא אֵ 

  .ְצִריָכא
 

  :ְוִאי ָבֵעית ֵאיָמא
  ,ְלעֹוָלם ָלא ֵתיפּוְך

  ?ַמאי ַמְמֵזר ְּדָקָאַמר ַרבּו
ת רֶּ ָלא ְּדָאסּור ְבַבת ִיְׂשָרֵאל ,ָלאו מּוָתר ְבַמְמזֶּ   .אֶּ

 ְּדָאסּור ְבַבת ִיְׂשָרֵאל  ,ַהָּוָלד ְשתּוִקי :ּוְשמּוֵאל ָאַמר
 
  !ַהְיינּו ְּדַרב ,ָהִכי ִאי
 

ָלא ַמאי  תו ִקי"אֶּ   ?"ש ְ
ְמַשְתִקין אֹותֹו ִמִּדין ְכהּוָנה   .שֶּ

 
  !ְפִשיָטא

  !?ִמִּדין ְכהּוָנה ִמיָבֵעי ,ַהְשָתא ִמִּדין ִיְׂשָרֵאל ְמַשְתִקיָנן ֵליּה
 

ָלא    ?ַמאי ְשתּוִקיאֶּ
ְמַשְתִקין אֹותֹו ִמִנְכֵסי ָא   .ִביושֶּ

 
  !ְפִשיָטא

  ?!ִמי ָיְדִעיַנן ֲאבּוַּה ַמנּו
 

 אחת משנה - שונה הלל
 וכל' כו יוחסין עשרה בברייתא
 זה לבא מותרין שבהם האסורין

 .בזה
 אם ידוע ואין - שעיברה ארוסה
 .אחר מאיש אם מארוס

 מארוס שמא - שתוקי הולד
 .ופסול מאחר שמא וכשר

 ודאי - ממזר הולד אמר ורב
 הוא דעלמא מרובא דאמרינן

 לרב אלמא אצלה פסולין והכל
 כתנא ליה משוי כודאי ספק
 .מותר בודאן ספיקן דאמר קמא
 שתוקי גבי - בהא איתמר דאי

 .הפנויה מן הבא דמתניתין
 כרבי הלכה - רב קאמר בההוא
 משום בממזרת דאסור אליעזר
 והא אצלה כשרים הוי דרובא
 משום ישראל בבת דאסור
 .הוא דשתוקי

 הארוס היה אם - כהונה מדין
 .כהן
 דניפוק - מנו אבוה ידעינן מי

 הארוס של יורשי משאר נכסי
 .להאי וניתיב

 משמת הארוס נכסי - דתפיס
 ואשמעינן היה אבי ואמר
 ניהמי להו דמפקינן שמואל



ק ד'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     300 סוגיה  ֲעָׂשָרה יֹוֲחִסים –ַמסֶּ
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  .ָלא ְצִריָכא ְּדָתַפס
 

  :ְוִאי ָבֵעית ֵאיָמא
  .ְבדּוִקי?ַמאי ְשתּוִקי

ת ִאמוֹ  בֹוְדִקים אֶּ ת ְלָכֵשר ִנְבַעְלִתי ,שֶּ רֶּ נֶּת ,ְואֹומֶּ   .נֱֶּאמֶּ
 

 ?ְכַרָבן ַגְמִליֵאל ?ְכַמאן
  :ִּדְתַנן ,ֲחָדא ִזיְמָנאָהֲאַמר ְשמּוֵאל 

ֶרת" ר ֶזה :ְוָאְמרו  ָלה   ,ָהְיָתה ְמעו ב ֶ ל עו ב ָ יבֹו ש ֶ   ?ַמה ט ִ
לֹוִני ְוֹכֵהן הו א' ְ   '.ֵמִאיש  פ 

ל ְמִליאֵּ ן ג ַׁ ב ָ י ֱאִליֶעֶזרוְ  רַׁ ב ִ ֶמֶנת :אֹוְמִרים רַׁ   .ֶנא 
עַׁ  ֻׁ י ְיהֹוש  ב ִ ֶמֶנת :אֹוֵמר רַׁ   ."ֵאיָנה  ֶנא 

  :ְשמּוֵאלָאַמר  ָדהַרב ְיהּוְוָאַמר 
  !ֲהָלָכה ְכַרָבן ַגְמִליֵאל

 
  :ְצִריָכא

  :ֲהָוה ֲאִמיָנא ,ְּדִאי ֵמָהָתם
ְצָלּה   ,ָהָתם רֹוב ְכֵשיִרים אֶּ

ְצָלּה ,ֲאָבל ָהָכא   .ֵאיָמא ָלא ,ְּדרֹוב ְפסּוִלים אֶּ
  .ְצִריָכא

 

 



ק ד'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     301 סוגיה  ה יֹוֲחִסיםֲעָׂשָר  –ַמסֶּ
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 עו, א –עה, א  .311
 

  :ַתְנָיא
י ֶאְלָעָזר אוֹ " ו ִתית :ֵמרְוֵכן ַרב ִ א כ  ָ ו ִתי לֹא ִיש     ".כ 
 

  ?ַמאי ַטְעָמא
 

  :ַרב יוֵֹסףָאַמר 
  .ֲעָׂשאּוהּו ְכֵגר ְלַאַחר ֲעָׂשָרה ּדֹורֹות

  :ְּדַתְנָיא
ַמְמֶזֶרת" ר ב ְ ָ ֹורֹות מו ת  ָרה ד  ר ַעד ֲעש ָ   ,ג ֵ

ַמְמֶזֶרת אן ָוֵאיָלְך ָאסו ר ב ְ   .ִמכ ָ
ת ַ  :ְויֵש  אֹוְמִרים ש ְ י ִ ֶ ו   הָר ה זָ ֲעבֹודָ  םע ש ֵ ק ַ ַעד ש  נ  ֶ   ".ִממ 

 
  :ַאַבֵייָאַמר ֵליּה 
  ?!ִמי ָּדֵמי

ת ֲחָדָשה רֶּ   ,ָהָתם ֵגר ָיָשן ּוַמְמזֶּ
ת :ָאְמֵרי רֶּ   ,ַבר ִיְׂשָרֵאל הּוא ְּדָקא ָנִסיב ַמְמזֶּ

  !ָהָכא ִאיֵדי ְוִאיֵדי ִכי ֲהָדֵדי ִניְנהּו
 

ָלא   ,אֶּ
  :ַמראֲ  ַרב ִּדיִמיִכי ָאָתא 

ְלָעָזר  ,ַרִבי ִיְשָמֵעאלָסַבר ָלּה כְ  ַרִבי אֶּ
  .ַרִבי ֲעִקיָבאְוַרִבי ִיְשָמֵעאל ָסַבר ָלּה כְ   עה, בדף 

ְלָעָזר   .כּוִתים ֵגיֵרי ֲאָריֹות ֵהם :ְּדָאַמר ַרִבי ִיְשָמֵעאלָסַבר ָלּה כְ  ַרִבי אֶּ
  :ַּדֲאַמר ,ִקיָבאְוַרִבי ִיְשָמֵעאל ָסַבר ָלּה ְכַרִבי עֲ 

ד ַהָבא ַעל ַבת ִיְׂשָרֵאל ַהָּוָלד ַמְמֵזר בֶּ   .גֹוי ְועֶּ
 

  !?ּוִמי ָסַבר ָלּה ַרִבי ִיְשָמֵעאל ְכַרִבי ֲעִקיָבא
  :ַרִבי ִיְשָמֵעאלִמשּום  ַרִבי יוָֹחָנןְוָהֲאַמר 
נֶּת ְוַעל ַהְלוִ  ִמַנִין ְלגֹוי ָבאּו ַעל ַהֹכהֶּ ד שֶּ בֶּ ְפָסלּוהָ ְועֶּ   ?ָיה ְוַעל ַבת ִיְׂשָרֵאל שֶּ

נֱֶּאַמר ה  " :שֶּ ע ֵאין לָּׁ רַּ ה ְוזֶּ ְגרו ׁשָּׁ ה ו  נָּׁ ְלמָּׁ ְהיֶּה אַּ י תִּ ֵֹהן כ ִּ ת כ    – )ויקרא כב( "ו בַּ

ֵיש לֹו ַאְלְמנּות ְוֵגרּוִשין   .ִמי שֶּ
ֵאין לֹו ַאְלְמנּות ְוֵגרּוִשין ד שֶּ בֶּ   .ָיָצא גֹוי ְועֶּ

  ,ָסַבר ָלּה ְכַרִבי ֲעִקיָבא ְעָתְךְוִאי ָסְלָקא ַּד 
  ?!ִמיְפַסל ְבִביָאתֹו ִמיָבְעָיא ,ַהְשָתא ַמְמֵזר ָהֵוי

 
ָלא   ,אֶּ

ְלָעָזר ָסַבר ָלּה ְכַרִבי ִיְשָמֵעאל   ,כּוִתים ֵגיֵרי ֲאָריֹות :ְּדָאַמר ,ַרִבי אֶּ
ד :ְּדָאַמר ,ְוָסַבר ָלּה ְכַרִבי ֲעִקיָבא בֶּ   .ַהָבא ַעל ַבת ִיְׂשָרֵאל ַהָּוָלד ַמְמֵזר גֹוי ְועֶּ

 
ְלָעָזר ְכַרִבי ֲעִקיָבא   ?!ּוִמי ָסַבר ָלּה ַרִבי אֶּ

ְלָעָזר נְֶּחְלקּו  :ְוָהֲאַמר ַרִבי אֶּ   ,ּוֵבית ִהיֵלל ְבָצרֹותֵבית ַשַמאי ַאף ַעל ִפי שֶּ
ִאיסּורֹו ִאי ָלא ִמִמי שֶּ ֵאין ַמְמֵזר אֶּ ְרָוה ְוָענּוש ָכֵרתמֹוִדים שֶּ   !סּור עֶּ

 
ָלא   ,אֶּ

  ,יוָֹחָנן ָאַמר ַרִבי ַרִבי ִחָייא ַבר ַאָבאָאַמר  ָרִביןִכי ָאָתא 
  ,ַרִבי ֲחִניָנאָאַמר  ַרִבי ַאָבא ַבר ַזְבָּדאְוָאְמֵרי ָלּה ָאַמר 
ן ֵלִויַרִבי ְיהוֹ ָאַמר  ַרִבי ַיֲעֹקב ַבר ִאיֵדיְוָאְמֵרי ָלּה ָאַמר  ַע בֶּ   :שֻׁ

  .ָשֹלש ַמְחלֹוקֹות ַבָּדָבר
  ,כּוִתים ֵגיֵרי ֲאָריֹות ֵהן :ַרִבי ִיְשָמֵעאל ָסַבר

ם ִנְטְמעּו ָבהֶּ   ,ֹכֲהִנים ְפסּוִלים ָהיּו – ְוֹכֲהִנים שֶּ

נֱֶּאַמר מֹות" :שֶּ ֲֹהֵני בָּׁ ם כ  ְקצֹותָּׁ ם מִּ הֶּ ו  לָּׁ ֲעש  י ַּ   ,יז( 'ב )מלכים "וַּ

ָבָעם :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר  ַרָבה ַבר ַבר ָחָנה ְוָאַמר   ,ִמן ַהקֹוִצים שֶּ
  .ּוִמשּום ָהִכי ַפְסִליְנהּו

 אלעזר רבי וכן - תניא גרסינן הכי
 '.כו אומר

 - דורות עשרה לאחר כגר עשאוהו
 ונראין בישראל שנתיישנו לפי

 לקהל בפסולות ואסור כישראל
 .פסולה נשא ישראל יאמרו שמא
 .וממזרת גר גבי - התם

 מכירו אינו והרואה - ישן גר
 הבא ישראל שהוא דסבור לפנים

 .מישראלית
 ידועה כלומר - חדשה והממזרת
 .לממזרת וניכרת

 - ממזרת נסיב ישראל אמרי
 נושא ישראל אומר הרואה
 .ממזרת

 גרים ואי - הוא כהדדי ואידי אידי
 זה את המחזיקין הם ישנים

 זו את גם מחזיקין בכשרות
 .בכשרות

 ישא לא כותי דאמר - אלעזר' ר 
' כו ישמעאל' כר לה סבר כותית
 לא איתמר היכא איתפרש לא

 אלא בברייתא ולא במשנה
 בן יהושע' ור יוחנן' דר משמעתא

 מחלוקות שלש לקמן דאמרי לוי
 .בדבר
 כשאר הן והרי - הן אריות גירי
 בנות שנשאו כוכבים עובדי
 .ישראל

 עקיבא' כר לה סבר ישמעאל' ור
 הילכך הן לאוין חייבי דהא - 'כו

 דתרוייהו כותית ישא לא כותי
 בכל לומר דיש הם ממזרים ספיקי

 מישראלית בא הוא מהם חדא
 הוא והרי כוכבים לעובד הנישאת
 וכותית מכותי באה וזו ממזר
 .איפכא נמי אי מעולם
 בית אל ושבה - וגרושה אלמנה
 וגירושין אלמנות לו שיש מי אביה
 דאינו הוא קידושין לו שיש בה

 .מלשוב בביאתו פוסלה
 .הולד - הוי ממזר השתא

 לי ולמה - מיבעיא בביאה מיפסיל
 ממזר הולד אין אלא קרא האי
 בה ליה תפסי דלא ג"ואע ל"ס

 לעיל) דתנן והא קידושין
 לה שאין כל:( סו דף/ קידושין/

 דוקא ממזר הולד קידושין עליו
 אחרים י"ע קידושין ולו לה ביש

 יבא לא דכתיב אב דאשת דומיא
 .גביה ממזר

 - בצרות ה"וב ש"ב שנחלקו פ"אע
 ערוה צרת אומרים ש"שב

 אלא ליבם אוסרים ה"וב מתיבמת
 ק"בפ חליצה בלא לשוק תינשא
 (.יג דף) דיבמות
 - 'כו ממזר שאין לזה זה מודים
 ה"לב ממזרים ש"כב העושים ובני
 שלא אח אשת בני להו דהוו הן

 אבל בכרת שהיא מצוה במקום
 אין ש"לב הלל כבית העושים בני

 לאוין חייבי בני שהן לפי ממזרים
 .צהחלי בלא לשוק יבמה שנשאת

 בכותים - בדבר מחלוקות שלש
 שנטמעו בקרא האמורים וכהנים
 .בהם

 מקצותם להם ויעשו כדכתיב
( יז ב) מלכים בספר - במות כהני
 שהגלה סנחריב בגלות כותיים גבי

 .אלה בן הושע בימי השבטים
 שהיא קוץ לשון - הקוצים מן

 העם מן הן מוקצין א"ל, פסולה
 .לפסול
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  :ְוַרִבי ֲעִקיָבא ָסַבר
ת ֵהן   ,כּוִתים ֵגיֵרי ֱאמֶּ
ן ִנְטְמעּו ָבהֶּ   ,ֹכֲהִנים ְכֵשִרים ָהיּו – ְוֹכֲהִנים שֶּ

נֱֶּאַמר הֶּ " :שֶּ ו  לָּׁ ֲעש  י ַּ מֹותוַּ ֲֹהֵני בָּׁ ם כ  ְקצֹותָּׁ   ,יז( 'ב )מלכים "ם מִּ

ָבָעם :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר  ַרָבה ַבר ַבר ָחָנהְוָאַמר    .ִמן ַהְבִחיִרים שֶּ
ָלא ִמְפֵני ָמה ֲאָסרּום   ?ְואֶּ

ת ָהֲארּוסֹות  עו, אדף  ָהיּו ְמַייְבִמים אֶּ ת ַהְנׂשּואֹות^ ,ִמְפֵני שֶּ   .ּופֹוְטִרים אֶּ
  ?י ָּדְרֵשיַמא

ר" יׁש זָּׁ ה ְלאִּ חו צָּׁ ת הַּ ֵ מ  ת הַּ ְהיֶּה ֵאׁשֶּ   – )דברים כה( "לֹא תִּ

ְהיֶּה"ִהיא  ,ַהְך ְּדַיְתָבה חּוָצה ר לֹא ת ִּ יׁש זָּׁ  , "ְלאִּ
  .ֲאָבל ַהְך ְּדָלא ָיְתָבה חּוָצה ִתְהיֶּה ְלִאיש ָזר

  .ָלאִוין ֵיש ַמְמֵזר ֵמַחְייֵבי :ַּדֲאַמר ,ְוַרִבי ֲעִקיָבא ְלַטְעֵמיּה
ֵאין ְבִקיִאין ְבִדְקּדּוֵקי ִמְצֹות :ְוֵיש אֹוְמִרים   .ְלִפי שֶּ

 
  ?ַמאן ֵיש אֹוְמִרים

 
  :ַרב ִאיֵדי ַבר ָאִביןֲאַמר 

ר ִהיא זֶּ   :ְּדַתְנָיא ,ַרִבי ֱאִליעֶּ
ֶפַסח" ה  ְיֵדי חֹוָבתֹו ב ְ ֶרת ְוָאָדם יֹוֵצא ב ָ ֶ ו ִתי מו ת  ת כ    ,ַמצ ַ
י ֱאלִ וְ  ב ִ ו ֵקי ִמְצֹות ,אֹוֵסר יֶעֶזררַׁ ִדְקד  ִקיִאים ב ְ ֵאין ב ְ   .ְלִפי ש ֶ

ל ְמִליאֵּ ן ג ַׁ ֶ ְמעֹון ב  ן ש ִ ב ָ   :אֹוֵמר רַׁ
ָרֵאל ש ְ ה  יֹוֵתר ִמי ִ ִקים ב ָ ה ְמַדְקד ְ ו ִתים ַהְרב ֵ ה  כ  ֶהְחִזיקו  ב ָ ל ִמְצָוה ש ֶ   ."כ ָ

 
ָלא ָהִכי ַמאי  ִקיִאין"ְואֶּ   ?"ֵאין ב ְ

 
אֵ    .ין ְבִקיִאין ְבתֹוַרת ִקיּדּוִשין ְוֵגירּוִשיןְלִפי שֶּ

 
  :ַרָבה ַבר ֲאבּוּהַ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ן ת ָאח ִנְתָעְרבּו ָבהֶּ   .ַמְמֵזר ֵמֲאחֹותֹו ּוַמְמֵזר ֵמֵאשֶּ
 

 – ַמאי ָקא ַמְשַמע ָלן
  ?ֵיש ַמְמֵזר ֵמַחְייֵבי ְכִריתּות

  !ִניְתֵני ֲחָדא
 

ה שֶּ    .ָהָיה ָכְך ָהָיהַמֲעׂשֶּ
 
  :ָאַמר ָרָבאוְ 

ן ד ְוִשְפָחה ִנְתָעְרבּו ָבהֶּ בֶּ   .עֶּ
 

  – ִאיסּוָרא ִמשּום ַמאי
  ?ִמשּום ִשְפָחה
  !ִניְתֵני ֲחָדא

 
ָהָיה ָכְך ָהָיה: ה שֶּ  ַמֲעׂשֶּ

 
 
 
 

 מן - הנשואות את ופוטרין
 חייבי בני עקיבא ולרבי החליצה
 .הם ממזרים לאוין

 נכנסה שלא החיצונה - החוצה
 .לנשואין הבעל לרשות עדיין

 רבי היינו - אומרים ויש
 .אליעזר

 אסרום - בקיאין שאין לפי
 מאי יוחסין לענין מפרש ולקמן
 לרבי הלכך איכא בקיאין
 כותית ישא לא כותי אליעזר
 שלא הבקיאין מן אחד שמא
 אבותיו בנישואי פסול רעאי

 ואירע בקיאין משאינן והשני
 בקידושי איש אשת ספק

 ואמרו לאחר שנתקדשה אבותיו
 .לאחר ונשאת קדושין אינן
 לאכלה - מותרת כותי מצת
 חששא משום בה ואין בפסח
 .דחימוץ

 ט"י בלילי - בה יוצא ואדם
 ויוצא חובה שהמצה הראשון

 ובציקות כקמחין הוי דלא בה
 חמצו שלא כוכבים עובדי של
 אדם( מ דף פסחים) ל"דקי

 ובלבד מהם כריסו ממלא
 אחרת מצה כזית שיאכל

 מצוה דבמצת משום באחרונה
 אבל מצוה לשם שימור בעינן
 מצה לאכול צ"א כותי מצת
 במצות דבקיאי באחרונה אחרת
 .שימור
 אין מאי יוחסין גבי - הכא ואלא

 .למימר שייך בקיאין
 ממזר האי - ל"קמ מאי
 הוה ממאי פריש דקא אחותומ

 .סתמא ממזר תנא ולא
 מחייבי ממזר יש ומשני

 ולאפוקי - לן משמע קא כריתות
 אין( מט דף יבמות) דאמר ממאן
 בית מיתות מחייבי אלא ממזר
 .דין

 מאחותו ממזר - חדא וניתני
 .בהן נתערב

 עבד - בהן נתערבו ושפחה עבד
 נשאת ושפחה מבנותיהם נשא
 משפחה אותה ואין מהם לאחד
 .ידועה

 - שפחה משום איסורא ופרכינן
 הבא ועבד כוכבים עובד כ"דע
 אלא כשר הוולד ישראל בת על

 .עבד וולדה שפחה
 .לחודה שפחה - ניתני
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 ב-עו, א .312
 

ָנה   ִמש ְׁ

ֶהֶנת ֹ ה כ  ָ א ִאש   ֹוש ֵ  – ַהנ 
ֹוק ַאֲחֶריהָ  ֹמָנה ָצִריְך ִלְבד  ֵהן ש ְ הֹות ש ֶ ָ ע ִאמ    :ַאְרב ַ

  ,ה  מ ָ ְואִ  ,ה  מ ָ ם ֲאִבי אִ ְואֵ  ,ה  מ ָ ם אִ ְואֵ  ,ה  מ ָ אִ 
  .ה  מ ָ ם ֲאִבי ָאִביָה ְואִ ְואֵ  ה  מ ָ ם ָאִביָה ואִ ְואֵ 

ְרֵאִלית   .מֹוִסיִפין ֲעֵליֶהן עֹוד ַאַחת – ְלִוי ָה ְוִיש ְ
ַח ו ְלַמעְ  ֵ ְזב  ֹוְדִקין לֹא ִמן ַהמ ִ   ,ָלהֵאין ב 

ו ָכן ו ְלַמְעָלה   ,ְולֹא ִמן ַהד 
ְנֶהְדִרין ו ְלַמְעָלה ַ   .ְולֹא ִמן ַהס 

ים ֹוְטֵרי ָהַרב ִ הו ְחְזקו  ֲאבֹוָתיו ִמש     ,ְוָכל ש ֶ
ֵאי ְצָדָקה ה – ְוַגב ָ יִאין ִלְכהו נ ָ ֹוק ַאֲחֵריֶהן ,ַמש  ִ   .ְוֵאין ָצִריְך ִלְבד 

י  י יֹוסֵּ ב ִ   :אֹוֵמררַׁ
ָהיָ  ֹוֵריה ָחתו ם עֵ ַאף ִמי ש ֶ ל ִציפ  ָנה ש ֶ י ַהי ְש ָ ַעְרכ ִ   .ד ב ְ

ְנִטיְגנֹוס ן אַׁ י ֲחִניָנא ב ֶ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
ל ֶמֶלךְ  ִאְסְטַרְטָיא ש ֶ ב ב ְ ָ ָהָיה מו ְכת   :ַאף ִמי ש ֶ

 

ָמָרא  ג ְׁ
 

  ,ַמאי ְשָנא ְבָנֵשי ַבְדִקיָנן
  ?ּוַמאי ְשָנא ְבַגְבֵרי ֹלא ָבְדקּו

 
  ,ִכי ִמיְנצּו ַבֲהֵדי ֲהָדֵדי ַבֲעָריֹות הּוא ְּדִמיְנצּוְּד  ,ָנֵשי

  .ְוִאם ִאיָתא ְּדִאיָכא ִמיְלָתא ָלא ִאית ֵליּה ָקָלא
  ,ְּדִכי ִמיְנצּו ַבֲהֵדי ֲהָדֵדי ְביּוְחִסין הּוא ְּדִמיְנֵצי ,ַגְבֵרי

  .ִאם ִאיָתא ְּדִאיָכא ִמיְלָתא ִאית ֵליּה ָקָלא
 

  ?י ַנִמי ִתְבּדֹוק ֵבי' ְבִדיֵדיּהְוִאיִה 
 

  .ְמַסַייע ֵליּה ְלַרב
  :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהַּדֲאַמר 

  .ֹלא הּוְזֲהרּו ְכֵשרֹות ִליָנֵׂשא ִלְפסּוִלים
 

  :ָתֵני ַרב ַאָּדא ַבר ַאֲהָבה
ע" ָרה ַאְרב ַ ים ֲעש ָ ֵ ת  ֵהם ש ְ הֹות ש ֶ ָ  ".ִאמ 
  

  :ְבַמְתִניָתא ָתָנא
ע" ֵרה ַאְרב ַ ש  ֶעש ְ ֵהם ש ֵ הֹות ש ֶ ָ   "ִאמ 
 

 ,ִבְשָלָמא ְלַרב ַאָּדא ַבר ַאֲהָבה
  .מֹוִקים ָלּה ִבְלִוָיה ּוַבת ִיְׂשָרֵאל  עו, בדף 

ָלא ַמְתִניָתא ֵניָמא ְפִליָגא  ?אֶּ
 
 ,ָלא

  .זּוג ַאַחת – "עֹוד ַאַחת"ַמאי 
 

  :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
  ,ַרִבי ֵמִאיר זּו ִּדְבֵרי

  :ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים
ְזַקת ְכֵשרֹות ֵהן עֹוְמדֹות   .ָכל ִמְשָפחֹות ְבחֶּ

 .'מתני
 סיפא כדקתני נקט דווקא - כהנת אשה
 .אחת עוד עליהן מוסיפין וישראלית לויה

 בודקין - שמנה שהן אמהות ארבע
 האב מצד שתים אמהות ארבע בדורותיה
 אחת כל שמנה שהם האם מצד ושתים
 היו שלא, בודקין, אמה ואם אמה מהם

 .לקהל הפסולות מן אחת או ממזרות
 .נושא שהוא זו אשה של - אמה אבי ואם

 .אמה אבי אם של - ואמה
 .נושא שהוא זו של - אביה ואם

 .אביה אם של - ואמה
 .ואמה נושא שהוא זו של - אביה אבי ואם
 מוסיפין לכונסה בא לכהן - שראליתוי לויה
 וזוג זוג בכל אחת אם - אחת עוד עליהן
 .כולם וכן ואמה אמה ואם אמה כגון
 התחיל - ולמעלה המזבח מן בודקין אין

 שימש אביה שאבי ומצא באמהות לבדוק
 .הוא שמיוחס בידוע המזבח על

 עליו הועד אם - ולמעלה הדוכן מן ולא
 .שיר לשורר בדוכן הלוים אצל שעמד

 נמנה אם - ולמעלה הסנהדרין מן ולא
 שוטרי וכן אותו לבדוק צ"א בסנהדרין
 לכהן בנותיהם משיאין צדקה וגבאי הרבים
 מפרש דכולהו וטעמא לבדוק צריכין ואין

 .בגמרא
 של הישנה בערכי חתום שהיה מי אף

 ישנה ששמה לציפורי סמוכה עיר - ציפורי
 חדשה כעיר( נט דף) בעירובין כדאמרינן
 כדכתיב חדשה ששמה עיר דהיינו שביהודה

 .וחדשה צנן( טו יהושע)
 שהיו הדיינין בסדרי כתוב שהיה - בערכי
 שהיו לדון הראויים את לייחס רגילים
 ופלוני פלוני הסדר על וכותבין מיוחסין
 למנות המקום בני רגילין שאין הן מיוחסין

 .מיוחס שאינו דיין
 .לה מפרש בגמרא - מלך של באיסטרטיא

 
 '.גמ

' ד כדקתני - דבדקינן בנשים שנא מאי
 בודקין שיהו אבות ארבע קתני ולא אמהות
 .ממזרים היו שלא אביה ואבי אביה

 זו את מגנה זו אין - דמנצו הוא בעריות
 .בזנות אלא ייחוס בפסול

 לפסול - מילתא בהו דאיכא איתא ואם
 .קלא ליה לית יוחסין

 הצריכוה לא אמאי הכהנת - נמי איהי
 דילמא אמהות' ד בעלה ביחוס לבדוק
 .ביוחסין משפחתו בנשי מילתא איכא

 לפסולין לינשא כהנות - כשרות הוזהרו לא
 הקפידה דלא וכיון וחרורי גירי חללי כגון
 עבוד לא נמי רבנן ליוחסין עליהם תורה
 ואפילו בדיקה לאצרוכינהו מעלה בהו

 איתחזיק כי אלא ושתוקות ממזרות מחמת
 לא ולמיבדק לחששא אבל ביה איסורא

 .אצרכינהו
 מוסיף זוג כל על - עשרה שתים שהם
 .למעלה אם עוד לבדוק

 מוסיף משנתינו של זוג כל על - עשרה שש
 .אמה ואם עליונה של אמה
 כדקתני - וישראלית בלוייה לה מוקי

 .אחת עוד עליהן מוסיפין מתניתין
 .אמתניתין - פליגא לימא מי

 '.מתני קתניד - אחת עוד מוסיפין מאי
 .אמהות שתי - אחת זוג
 דמצריך מתניתין סתם - מ"ר דברי זו

 .בדיקה
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  ?!ֵאיִני

  :ַרבָאַמר  ַרב ָחָמא ַבר גּוְרָיאְוָהֲאַמר 
קֹוֵרא ָעָליו ַעְרָער   !ִמְשָנֵתינּו ְכשֶּ

 
  ,ַמאן ְּדַמְתֵני ָהא
  .ָלא ַמְתֵני ָהא

 
  :ָאְמֵריִאיָכא ְּד 
  :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

  ,זּו ִּדְבֵרי ַרִבי ֵמִאיר
  :ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים

ְזַקת ְכֵשרֹות ֵהן עֹוְמדֹות   .ָכל ִמְשָפחֹות ְבחֶּ
 

  :ַרבָאַמר  ַרב ָחָמא ַבר גּוְרָיאָאַמר 
יהָ  ,ִאם קֹוֵרא ָעָליו ַעְרָער   .ָצִריְך ִלְבּדֹוק ַאֲחרֶּ

 
 

 צ"א - ערער עליו כשקרא
 שני עליה קראו אם אלא בדיקה
 ולא פסול של שמץ עדים

 אלא גמורה עדות שמעידים
 עליה דקרא וכיון קול יציאת
 .רבנן פליגי אמאי ערער
 .דרב משמיה - הא דמתני מאן
 נינהו ואמוראי - הא מתני לא
 .דרב אליבא חמא ורב יהודה רב

' אפי - אחריה לבדוק צריך
 .לרבנן
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 עו, ב .313
 
ַח ו ְלַמְעָלה" ֵ ְזב  ֹוְדִקין ִמן ַהמ ִ   ".ֵאין ב 
 

  ?ַמאי ַטְעָמא
 

 .ָלא ֲהוּו ַמְסֵקי ֵליּה ,ִאי ָלאו ְּדַבְדקּוּהַ 
 
 
ו ָכן ו ְלַמְעָלה"  :"ְולֹא ִמן ַהד 
 

  ?ַמאי ַטְעָמא
 

  :ַּדֲאַמר ָמר
ָשם ָהיּו יֹוְשִבים ְמַייֲחֵסי ְכהּוָנה ּוְמַייֲחֵסי   .ְלִוָיהשֶּ

 
 
ְנֶהְדִרין ו ְלַמְעָלה" ַ  ".ְולֹא ִמס 
 

  ?ַמאי ַטְעָמא
 

  :ַרב יוֵֹסףְּדָתֵני 
ֶצֶדק" ין ב ְ ין ְמנו ק ִ ית ד ִ ב ֵ ם ש ֶ ש ֵ ל מו ם ,כ ְ ין ִמכ ָ ְך ְמנו ק ִ   ".כ ָ
 

  :ָמֵריָמרָאַמר 
  ?ַמאי ְקָרָאה

ךְ " י ו מו ם ֵאין ב ָּׁ תִּ ְעיָּׁ ה רַּ פָּׁ ְך יָּׁ ָּׁ ו ל    ".כ 
 

  ?ָמא ַמָמשֵאיָמא מּו
 

  :ַרב ַאָחא ַבר ַיֲעֹקבָאַמר 

ךָּׁ " :ֲאַמר ְקָרא מ ְ ם עִּ בו  ׁשָּׁ צ ְ ְתיַּ  ,)במדבר יא(" ְוהִּ

ךָּׁ " מ ְ   .ְבדֹוִמים ְלָך –" עִּ
 

  ?ְוִדְלָמא ִמשּום ְשִכיָנה
 

  :ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ךָּׁ " :ֲאַמר ְקָרא ת ְ או  אִּ ש ְ יךָּׁ ְונָּׁ לֶּ ֵקל ֵמעָּׁ  .ְבדֹוִמים ְלָך – "ְוהָּׁ
 
 

 בלשכת - יושבים היו ששם
 סנהדרין יושבים היו הגזית
 של תמיד עד שחר של מתמיד

 את ומייחסים הערבים בין
 להבדיל והלויים הכהנים
 .הדוכן ומן העבודה מן פסולים

 יוחסין פסול - מום מכל
 או גדולה או רקאמ ובסנהדרין

 לא בעלמא דיינין אבל קטנה
 .כדלקמן

 .כמותך מיוחסין - עמך
 סנהדרין - שכינה משום ודלמא

 להיות הוצרכו שעה שבאותה
 שם על שכינה משום מיוחסין
 כדכתיב שם נאספו נבואה

 הרוח מן ואצלתי( יא במדבר)
 כגון לדון שהן סנהדרין אבל' וגו

 .לא משה חותן דיתרו סנהדרי
 גרס ולא גרסינן - תךא ונשאו
 אסנהדרין אלא העם במשא
 ונשאו מעליך והקל קאי דיתרו
 .אתך
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 עו, ב .314
 
ים" ֹוְטֵרי ָהַרב ִ הו ְחְזקו  ֲאבֹוָתיו ִמש   ל ִמי ש ֶ  ".כ ָ
 

  ?ְלֵמיְמָרא ְּדָלא מֹוְקִמיָנן ִמְפסּוִלים
  :ּוְרִמיְנהּו

יֵני ָממֹונֹות" ִרים ָלדו ן ד ִ ש ֵ ל כ ְ ֹ   ,ַהכ 
ֹות יֵני ְנָפש  ִרים ָלדו ן ד ִ ש ֵ ל כ ְ ֹ   ",ְוֵאין ַהכ 

ל" :ַוֲהִויָנן ָבּה ֹ   ?ְלַאְיתּוֵיי ַמאי "ַהכ 
  :ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר 

  !ְלַאְיתּוֵיי ַמְמֵזר
 

  :ַאַבֵייָאַמר 
  .ִבירּוָשַלִים

 
  :ְבִקיּדּוֵשי ְּדֵבי ֵלִוי ַרב ִשְמעוֹן ַבר ֵזיָראְוֵכן ָתֵני 

 .ִבירּוָשַלִים

 בעלמא דיינין - הרבים שוטרי
 של ושלש עשרים ממנין שאינן
 .קטנה סנהדרי

 כל על מקפידין היו - בירושלים
 .לייחסן דייניהם
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 עו, ב .315
 
יִאים" ֵאי ְצָדָקה ַמש  ִ  ".ְוַגב ָ
 

  ?ַמאי ַטְעָמא
 
  ,ָון ְּדִמְנצּו ַבֲהֵדי ֱאיָנֵשיֵכי

ת" :ַּדֲאַמר ָמר ב ָ ֶעֶרב ש ַ ו  ב ְ ָדָקה ַוֲאִפיל  ִנים ַעל ַהצ ְ כ ְ   ",ְמַמש ְ
  .ִאית ֵליּה ָקָלא – ְוִאם ִאיָתא ְּדִאיָכא

 
  ,ִגיֹוָרא ֲהָוה ַרב ַאָּדא ַבר ַאֲהָבהאּוְשְפִזיְכֵניּה ְּד 

  ;ַרב ִביִביַוֲהָוה ָקא ִמְנֵצי ִאיהּו וְ 
  ,ֲאָנא ָעִביְדָנא ְסָררּוָתא ְּדָמָתא :ָמר ָאַמר
  .ֲאָנא ָעִביְדָנא ְסָררּוָתא ְּדָמָתא :ּוָמר ֲאַמר

  :ֲאַמר ְלהּו ,ַרב יוֵֹסףָאתּו ְלַקֵמיּה ְּד 
  :ְתֵניָנא

יךָּׁ "" חֶּ ב אַּ רֶּ ק ֶּ ְך מִּ לֶּ יךָּׁ מֶּ לֶּ ים עָּׁ ש ִּ ָּׁ ֹום ת    – )דברים יז( "ש 

ימֹות ש ֶ  ל ְמש ִ ֶרב ַאֶחיךָ כ ָ א ִמק ֶ ים לֹא ִיְהיֶה ֶאל ָ ה ֵמש ִ ָ   ".ַאת 
 

  :ַרב ַאָּדא ַבר ַאֲהָבהֲאַמר ֵליּה 
  ?!ַוֲאִפילּו ִאמֹו ִמִיְׂשָרֵאל

 
  :ֲאַמר ֵליּה

יךָּׁ "ִאמֹו ִמִיְׂשָרֵאל  חֶּ ב אַּ רֶּ ק ֶּ  .ָקִריָנא ֵביּה "מִּ
  

  ,ִהְלָכְך
  ,יַעֵיין ְבִמיֵלי ִּדְשַמָיאלִ  – א הּואבָ ַרב ִביִבי ְּדַגְבָרא ַר 

  .ִליַעֵיין ְבִמיֵלי ְּדָמָתא – ּוָמר
 

  :ַאַבֵייָאַמר 
  ,ַמאן ְּדַמְשֵרי צּוְרָבא ִמְּדַרָבָנן ְבאּוְשִפיִזיְכֵניּה ,ִהְלָכְך

ְהִפיְך ֵליּה ִבְזכּוֵתיּה ,ְלַאְשֵרי ְכַרב ַאָּדא ַבר ַאֲהָבה   .ְּדָיַדע ְלמֶּ
 

  .ְמַטֵפל ְבהּו ַרִבי ֵזיָרא
 

  .ְמַטֵפל ְבהּו ַרָבה ַבר ֲאבּוּהַ 
 

  .ְבַמֲעָרָבא ֲאִפילּו ֵריש כּוֵרי ָלא מֹוְקֵמי ִמיַנְייהּו
 

 .ֵריש ַגְרגּוָתא ָלא מֹוְקֵמי ִמיַנְייהּו ֲאִפילּוִבְנַהְרָּדָעא 
 
 

 על משכונות' נוטלי - ממשכנין
 .נותנן ואינו עליו שיפסקו צדקה

 שהאדם - שבת ערבב' ואפי
 עמהן מריבין כך ומתוך טרוד
 .אותן ומבזין

 מריבוייא - משימות כל
 יליף קא דקרא דמשמעות

 תשים אחיך מקרב תשים משום
 סנהדרי' ואפי משימות כל

 .קטנה
 צדקה בגבאי - דשמיא במילי

 וסדר וחלקותה ובקיצותה
 .ומפטירין מתורגמנין

 צבור צרכי שאר - דמתא במילי
 לכריא לטורזינא הרשות לדברי
 .גפא לאגלי פתיא

 מנוחה להם לתור כמו - לאשרי
 .משרי בית אתר( י במדבר)

 בהם מתעסק - בהו מיטפל
 .בשררה ולהושיבם לכבדם

 המדות על ממונה - כורי ריש
 .וכור לתך לשון

 השלחין בית להשקות - גרגותא
 וממנים רבים של שהם פעמים
 איש ישקה שלא עליו שוטר
 .וחביר של ביומו
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 עו, ב .316
 
הָ " י יֹוֵסי אֹוֵמר ַאף ִמי ש ֶ  ְוכּו': "ָיהַרב ִ
 

  ?ַמאי ַטְעָמא
 

 ַּדְייֵקי ּוַמְחְתֵמי:
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 עו, ב .317
 
ן ַאְנִטיְגנֹוס" י ֲחִניָנא ב ֶ  ְוכּו': "ַרב ִ
 

  :ְשמּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ל ֵבית ָּדִוד   .ַבֲחָיילֹות שֶּ

 
  :ַרב יוֵֹסףָאַמר 

  ?ַמאי ְקָרא

ה" מָּׁ ְלחָּׁ מ ִּ ַּ א ב  בָּׁ צ ָּׁ ַּ ם ב  ְחש ָּׁ ְתיַּ  .ז( 'א דברי הימים) "ְוהִּ

 
  ?ְוַטְעָמא ַמאי

 
  :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ְתֵהא ְזכּוָתן ּוְזכּות ֲאבֹוָתם ְמַסַייְעָתן   .ְכֵדי שֶּ
 

י"ְוָהִאיָכא  ֹונִּ מ  עַּ ק הָּׁ לֶּ  – כג( 'ב )שמואל "צֶּ

 ?!ַמאי ָלאו ְּדָאֵתי ֵמַעמֹון
 
  ,ָלא

  .ְּדָיֵתיב ְבַעמֹון
 

יאו  "ְוָהִאיָכא  ת ִּ חִּ ה הַּ י ָּׁ   – כג( 'ב )שמואל "רִּ

  ?!ַמאי ָלאו ְּדָאֵתי ֵמֵחת
 
  ,ָלא

  .ְּדָיֵתיב ְבֵחת
 

י"ְוָהִאיָכא  ית ִּ ג ִּ י הַּ ַּ ת    !טו( 'ב )שמואל "אִּ

 
  – ָהִכי ַנִמי ְּדָיֵתיב ְבַגת :ְוִכי ֵתיָמא
  :ַרב ַנְחָמןְוָהא ָאַמר 

  !ִאַתי ַהִגיִתי ָבא ּוִבְטָלּה
 

  ,ְועֹוד
  :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

  ,ַאְרַבע ֵמאֹות ְיָלִדים ָהיּו לֹו ְלָדִוד
  ,ְוכּוָלם ְבֵני ְיַפת תֹוַאר ָהיּו

  ,ְוכּוָלם ִמְסַתְפִרים קֹוִמי ּוְמַגְּדִלים ְבלֹוִרית ָהיּו
ל ָזָהב   ,ְוכּוָלם יֹוְשִבים ִבְקרֹוִניֹות שֶּ

  ,אֵשי ְגָייסֹותְוָהיּו ְמַהְלִכים ְבָר 
ל ֵבית ָּדִוד ְגרֹוִפים שֶּ   !ְוֵהן ֵהן ַבֲעֵלי אֶּ

 
 .ְּדַאְזֵלי ִלְבעּוֵתי ָעְלָמא

 
 
 

 שהיו - דוד בית של בחיילות
 בחדש חדש בחלוקה באים

 לשון והוא חלילה וחוזרין
 בשמות וכותבין איסטרטיא
 בחדש ופלוני פלוני משפחת
 מכל לייחסן זהירין והיו פלוני
 זכות שתסייעם כדמפרש מום

 .במלחמה אבותם
 .ג"ל - ליכא ותו

 גבורים בראשי - העמוני צלק
 .נמנה לדוד אשר

 אלמא ונתגייר - ןמעמו דאתי
 .הגרים על הקפיד לא

' במס - נחמן רב אמר והא
 אתי בא( מד דף) זרה עבודה
 כוכבים עובד שהיה הגיתי
 של כוכבים לעבודת ובטלה
 שיקוץ שם והוא מלכם עטרת
 .עמונים
 לדוד היו בחורים - ילדים

 .בניו היו ולא בחיילותיו
 שלקחו נשים - תואר יפת בני

 כתיבכד במלחמה ישראל אנשי
 תוך אל והבאת( כא דברים)

 נוהגים היו כך ומתוך ביתך
 .כוכבים העובדי כמשפטי
 - בלורית ומגדלי קומי מספרים
 .ערפם מאחורי
 היו לא אבל - עלמא לבעותי
 עם המלחמה בתוך יורדין
 .ישראל
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 עז, א  .318
 

ָנה  ִמש ְׁ

ת ָחָלל זָ  ה ְלעֹוָלם – רכָ ב ַ הו נ ָ סו ָלה ִמן ַהכ ְ   .פ ְ
א ֲחָלָלה ש ָ נ ָ ֶ ָרֵאל ש  ה – ִיש ְ יָרה ִלְכהו נ ָ ש ֵ ֹו כ ְ ת    .ב ִ

ָרֵאלָחָלל ש ֶ  ת ִיש ְ א ב ַ ש ָ ה – נ ָ סו ָלה ִלְכהו נ ָ ֹו פ ְ ת    .ב ִ
י ְיהו ָדה ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ַבת ָחָלל ָזָכר ר ָזָכר כ ְ ת ג ֵ   .ב ַ
ן יֲַׁעֹקב  י ֱאִליֶעֶזר ב ֶ ב ִ   :אֹוֵמררַׁ
י ֹוֶרת א ג ִ ש ָ נ ָ ֶ ָרֵאל ש  ה – ִיש ְ יָרה ִלְכהו נ ָ ש ֵ ֹו כ ְ ת    ,ב ִ
ָר  ת ִיש ְ א ב ַ ש ָ נ ָ ֶ ה – ֵאלְוֵגר ש  יָרה ִלְכהו נ ָ ש ֵ ֹו כ ְ ת    ,ב ִ

י ֹוֶרת א ג ִ ש ָ נ ָ ֶ ר ש  ה – ֲאָבל ג ֵ סו ָלה ִלְכהו נ ָ ֹו פ ְ ת    ,ב ִ
ו ְחָרִרים  ר ְוֶאָחד ֲעָבִדים ְמש  ו  ֶאָחד ג ֵ ֹורֹות ֲאִפיל    ,ַעד י' ד 

ָרֵאל ש ְ ֹו ִמי ִ ֵהא ִאמ  ת ְ   .ַעד ש ֶ
י י יֹוסֵּ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ש ָ  נ ָ ֶ ר ש  י ֹוֶרתַאף ג ֵ ה: – א ג ִ יָרה ִלְכהו נ ָ ש ֵ ֹו כ ְ ת   ב ִ
 

ָמָרא   ג ְׁ

  ?"ְלעֹוָלם"ַמאי 
 

  :ַמהּו ְּדֵתיָמא
ֱאדֹוִמי   ;ִמיֵדי ַּדֲהָוה ַאִמְצִרי וֶּ

  .ַאף ָכאן ַנִמי ְלַאַחר ְשֹלָשה ּדֹורֹות ,ַמה ְלַהָלן ְלַאַחר ְשֹלָשה ּדֹורֹות
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 

 '.מתני
 נקט ודוקא - זכר חלל בת

 חללה דבת ואזיל כדקתני
 כשירה לישראל שנשאת
 .לכהונה

 עד בנו בן ובת בנו בת - םלעול
 זכר חללים של הדורות כל סוף
 כבת פסולה האחרון בת זכר בן

 מישראל בתו בת אבל הראשון
 חלל בת חמירא דלא כשרה
 חללה של בתה' דאמרי מחללה
 .לכהונה כשירה מישראל

 בתו חללה שנשא ישראל
 יליף וטעמא - לכהונה כשירה
 כהן אבל ישראל ודוקא בגמרא
 ולד דכל חללה ובת חללה שנשא
 הוי כהונה איסור בביאת הנולד
 .חלל
 בתו ישראל בת שנשא חלל

 ליה תנא הא פריך' בגמ - פסולה
 .רישא

 מישראלית ואפילו - זכר גר בת
 לכהונה ופסולה זכר חלל כבת
 כשירה מישראל גיורת בת אבל

 דפליגי תנאי הני דכולהו וטעמא
 '.בגמ מפרש בגיורת

 - 'וכ אומר יעקב בן אליעזר' ר
 דלקמן דינא האי ליה לית
 השוה צד( עח דף/ )קידושין/

 פריך לא קהל ברוב דשאינו
 צד בהן דשיש דומיא דהיינו
 שוה שלהם חומר ואין חמור
 דף מכות) בעלמא ד"למ ואיכא

 גר ומיהו פריך לא חמור צד:( ד
' דבעי פסולה בת גיורת שנשא
 כדמפרש ישראל בית מזרע
 .בגמרא

 
 

 '.גמ
 טומאה ניןלע - להלן מה

 ולא עליה הוזהרו הזכרים
 ולא אהרן בני דכתיב נקבות
 .אהרן בנות

 זכרים חללות בפסולי - אף
 .נקבות ולא נפסלו
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 עז, א .319
 
א ֲחָלָלהִיש ְ " ש ָ נ ָ ֶ  ".ָרֵאל ש 
 

  ?ְמָנא ָהֵני ִמיֵלי
 

  :ַרִבי ִשְמעוֹןִמשּום  ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר 

יו" :נֱֶּאַמר ָכאן ָּׁ מ  עַּ ְרעֹו ב ְ ל זַּ ֵ ל    ,)ויקרא כא( "ְולֹא ְיחַּ

יו" :ְונֱֶּאַמר ְלַהָלן ָּׁ מ  עַּ ל ב ְ עַּ ַּ א ב  ָּׁ מ  ַּ ט    – )ויקרא כא( "לֹא יִּ

  .ַאף ָכאן ְזָכִרים ְוֹלא ְנֵקבֹות ,ְוֹלא ְנֵקבֹות ַמה ְלַהָלן ְזָכִרים
 

ָלא ֵמַעָתה ל ֹכֵהן ָגדֹול  ִתיְשְתִר  ,אֶּ   !יִבתֹו שֶּ
 

  "?!ְבנוֹ "ִמי ְכִתיב 

ְרעוֹ "   ,ְכִתיב "זַּ

יו" ָּׁ מ  עַּ ְרעֹו ב ְ ל זַּ ֵ ל    ".לֹא ְיחַּ
 

  !יַבת ְבנֹו ִתיְשְתִר 
 

ְרעוֹ "ְכִתיב  ל זַּ ֵ ל    –" לֹא ְיחַּ
  :ַמִקיש ַזְרעֹו לוֹ 

  .ַאף ְבנֹו ִבתֹו ְפסּוָלה ,ַמה הּוא ִבתֹו ְפסּוָלה
 

  !ַבת ִבתֹו ִתיְתַסר
 

  ?!ִאם ֵכן ְגֵזיָרה ָשָוה ַמאי ַאֲהֵני ֵליּה
 
 

 האלמנה מן - ג"כ של בתו
 נקבות' אמרי דהא תישתרי
 .מותרות

 וכי נקבות' ואפי - כתיב זרעו
 .אהני בתו לבת שוה גזירה אהני

 דתהני תישתרי חלל - בנו בת
 קרא אפיק ולא שוה רהגזי ליה
 תכשר זרעו זרע אבל זרעו אלא

 .ש"מג בנקבות
 הוזכרו והזרע האב - זרעו

 .הקישא והיינו זו בתיבה
 מהך תיתסר חללה - בתו בת

 .הקישא
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 עז, א .311
 
סו ָלה" ֹו פ ְ ת  ָרֵאל ב ִ ת ִיש ְ א ב ַ ש ָ נ ָ ֶ   ".ָחָלל ש 
 

  :ָהא ָתָנא ֵליּה ֵריָשא
ה ְלעֹוָלם" הו נ ָ סו ָלה ִמן ַהכ ְ ת ָחָלל ָזָכר פ ְ   !"ב ַ
 

א ֲחָלָלה"ַאְייֵדי ְּדָתָנא ֵריָשא  ש ָ נ ָ ֶ ָרֵאל ש    ",ִיש ְ
ָרֵאל"ָתָנא ַנִמי ֵסיָפא  ת ִיש ְ א ב ַ ש ָ נ ָ ֶ   ".ָחָלל ש 

 
ן ְיהּוָדה   ,ַמְתִניִתין ְּדָלא ְכַרִבי ּדֹוְסָתִאי בֶּ

  :ְּדַתְנָיא
י" ב ִ ן ְיהו ָדה רַׁ ִאי ב ֶ ָ ֹוְסת    :אֹוֵמר ד 

ָרֵאל ִמְקֵוה ָטֳהָרה ַלֲחָללֹות ֵני ִיש ְ ב ְ ם ש ֶ ש ֵ   ,כ ְ
ָרֵאל ִמְקֵוה ָטֳהָרה ַלֲחָלִלים נֹות ִיש ְ ְך ב ְ   ".כ ָ

 
  ?ַמאי ַטְעֵמיּה ְּדַרִבי ּדֹוְסָתִאי ְבַרִבי ְיהּוָדה

 

יו" :ֲאַמר ְקָרא ָּׁ מ  עַּ ְרעֹו ב ְ ל זַּ ֵ ל    –" לֹא ְיחַּ
ָחד הּוא ְּדֵמיֵחל   ,ְבַעם אֶּ

  .ִבְשֵני ֲעָמִמים ֵאינֹו ֵמיֵחל
 

  :ָתנּו ַרָבָנן

ְרעוֹ "" ל זַּ ֵ ל    ".לֹא ְיחַּ

א ְרעוֹ " ֵאין ִלי ֶאל ָ ִין ",זַּ   ?ִהיא ַעְצָמה  ִמנ ַ

  :ַאְמָרת ַקל ָוחֹוֶמר

ְרעוֹ " ַמה ל "ז ַּ לֹא ָעַבר ֲעֵביָרה ִמְתַחל ֵ   ,ש ֶ
ָעְבָרה  ֶלתִהיא ש ֶ ְתַחל ֶ מ ִ ין ש ֶ   !ֲעֵביָרה ֵאינֹו ד ִ

ל הו א ַעְצמֹו יֹוִכיחַ  ָעַבר ֲעֵביָרה ְוֵאין ִמְתַחל ֵ   !ש ֶ
ָכל ָמקֹום ל ב ְ ן ֵאין ִמְתַחל ֵ ֵ כ  הו א ש ֶ   ,ַמה ל ְ
ָכל ָמקֹום ֶלת ב ְ ְתַחל ֶ מ ִ ִהיא ש ֶ אַמר ב ְ ֹ  ?!ת 

ְך לֹוַמר ְפש ָ ל זַּ " :ֲאַמר ְקָרא ,ְוִאם נ ַ ֵ ל    –" ְרעוֹ לֹא ְיחַּ
ל ר ְוִנְתַחל ֵ ש ֵ ָהָיה כ ָ ל ֶזה ש ֶ   ".לֹא ְיחו ל ַ

 
ְך לֹוַמר"ַמאי  ְפש ָ   ?"ִאם נ ַ
 

  :ְוִכי ֵתיָמא
ֵכן ְיִציָרתֹו ַבֲעֵביָרה :ִאיָכא ְלִמיְפַרְך   !ַמה ְלַזְרעֹו שֶּ

ל" :ֲאַמר ְקָרא ֵ ל    –" לֹא ְיחַּ
ָהָיה ָכֵשר ְוִנְתַחלֵ  ה שֶּ   .לֹלא ְיחּוַלל זֶּ

 
 

 טהרה מקוה ישראל שבני כשם
 בתה את להכשיר - לחללות
 ישראל בנות כך לכהונה ממנו
 להכשיר לחללים טהרה מקוה
 .לכהונה ממנו בתו את

 בעממיו כתיב מדלא - בעמיו
 בתו את מחלל זרעו שאין משמע
 אחד מעם ואשתו כשהוא אלא

 .חללים ששניהם
 שהאלמנה - מנין עצמה היא

 התרומה מן בביאתו מתחללת
 הדיוט כהן ללקות הכהונה ומן
 .חללה משום אחריו עליה הבא
 לא דכתיב - עבירה שעברה היא
 האיש ידי על אשה להזהיר יקחו

 דף) מותרות יש' פב ביבמות
 :(.פד

 יחלל לא דהא - מתחלל ואין
 דתנן עצמו את ולא כתיב זרעו

 נשים הנושא:( מה דף בכורות)
 הנאה שידור עד פסול בעבירה

 .עבודה עובד ממנו הדירה וכי
 - מ"בכ מתחלל שאין להוא מה

 הזונה ועל השפחה על בא אפילו
 מ"בכ שנפסלת באשה תאמר
 נתין חלל כותי עליה בא שאם
 לעיל כדאמרינן פסולה ממזר

 לן ונפקא:( עד דף/ )קידושין/
 כי כהן ובת מן( סח דף) ביבמות
 שנבעלה כיון זר לאיש תהיה
 ונפסלת והואיל פסלה לה לפסול
 אף תיפסל איסור ביאות בשאר
 .כאן
 תשובה שום - לומר נפשך ואם
 הרי להכשירה ותבא זה ו"ק על
 שהיא התורה מן מקרא לך

 עיקר יחלל לאו דכתיב מתחללת
 ביאת משמע כאן האמור חילול
 ונתחללה כשרה שהיתה עצמה
 נפסל הוא מעיקרו זרעו אבל
 .חילול לשון זה ואין
 היה מה - לומר נפשך ואם מאי
 דאיצטריך ו"ק על להשיב לנו

 .קראי לפרושי
 תימא וכי - ליה קשיא קא הכי

 היא דמייתית דדינא מעיקרא
 עבר שלא מזרעו ו"מק עצמה
 למיפרך איכא ונתחללה עבירה
 '.כו לזרעו מה
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 עז, א .311
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
סו ִלים ?ֵאיזו  ִהיא ֲחָלָלה" ֹוְלָדה ִמן ַהפ ְ נ  ֶ ל ש    ".כ ָ
 

סו ִלים"ַמאי    ?"פ ְ
 

  – ִאיֵליָמא ְפסּוִלים לוֹ 
  !ִּדְפסּוָלה לֹו ּוָבנֶּיָה ְכֵשִרים ,ֲהֵרי ַמֲחִזיר ְגרּוָשתוֹ 

יא"ִּדְכִתי'  ה הִּ ֹוֵעבָּׁ  – )דברים כד( "ת 

  !תֹוֵעָבה ְוֵאין ָבנֶּיָה תֹוֵעִביםִהיא 
 

  :ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
  :ָהִכי ָקָאַמר

נֹוְלָדה ִמן פְ  ?ֵאיזּו ִהיא ֲחָלָלה"  ".סּול ְכהּוָנהָכל שֶּ
 

  ?ֹלא – ֹלא נֹוְלָדה ,ִאין – נֹוְלָדה
  !ְוָקא ַהְוָיא ֲחָלָלה ,ֲהֵרי ַאְלָמָנה ּוְגרּוָשה זֹוָנה ְּדֹלא נֹוְלָדה

 
  :ַרָבהָאַמר 

   :ָהִכי ָקָאַמר
ר ְכָלל" ֹלא ָהָיה ָלּה ְשַעת ַהכֹושֶּ ת שֶּ רֶּ   ?ֵאיזּו ֲחָלָלה מּוְזכֶּ

נֹוְלָדה ִמן פְ    ".סּול ְכהּוָנהָכל שֶּ
 

ת'ַמאי  רֶּ   '?מּוְזכֶּ
 

  :ַרב ִיְצָחק ַבר ָאִביןָאַמר 
  :ָהִכי ָקָאַמר

ִעיָקָרּה"   ,ִמִּדְבֵרי תֹוָרה ֵאיזּו ִהיא ֲחָלָלה שֶּ
  ?ְוֵאין ְצִריִכין ְלָפֵרש ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים

נֹוְלָדה ִמן ְפסּוֵלי ְכהּוָנה   ".ָכל שֶּ
 
 
 

 הוא' ואפי - לו פסולה נימא אי
 בעבירה ביאתו אם ישראל
 הולד הוי ממזרת של שאינו
 .חלל
 כשנישאת - גרושתו מחזיר והרי
 דברים) דכתיב דפסולה לאחר
 '.וגו בעלה יוכל לא( כד

 כשרה בתו - כשרים ובניה
 .הוא ישראל אם לכהונה

 ונשבע כלומר - תועבה היא
 .עבירה

 וגרושה ג"לכ - אלמנה והרי
 בביאתו שמתחללת הדיוט לכהן
 שבא פסולין מביאת זונה וכן

 חללה נקראת הדיוט כהן עליה
 דכל חללה משום עליה ללקות
 חללה אותה עושה כהונה איסור
 .בביאתו
 .לקמן מפרש - מוזכרת

 חללה היא איזו - ק"ה
 שעיקרה בתורה המוזכרת
 להחל שכתב המקרא ממשמעות

 לפרש צריכין ואין יקחו לא
 נפקא דמקרא סופרים מידי

 .בהדיא
 - כהונה מאיסור שנולדה כל

 פסול ולד היינו חלל דסתם
 זרעו יחלל ולא מדכתיב לכהונה
 י"ע חללה הנעשית חללה אבל
 בה לדרוש הוצרכו ביאה

 כשרה שהיתה זו כגון מקראות
 .ונתחללה
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  :ָתנּו ַרָבָנן
א ַאַחת – ַאְלָמָנה ַאְלָמָנה ַאְלָמָנה   .ֵאינֹו ַחי ָיב ֶאל ָ
ה רו ש ָ ה ג ְ רו ש ָ ה ג ְ רו ש ָ א ַאַחתֵאינֹו ַחי ָ  – ג ְ   .יב ֶאל ָ

ה ַוֲחָלָלה זֹוָנה   ;ַאְלָמָנה ו ְגרו ש ָ
ֶדר ֵ ס  ַ ֵהם כ  ְזַמן ש ֶ ל ַאַחת ְוַאַחת – ב ִ   ,ַחי ָיב ַעל כ ָ

ה ְוִנְתַאְרְמָלה ְרש ָ ָלה ְוִנְתג ָ ָתה ְוִנְתַחל ְ א ַאַחת – ִזינ ְ   .ֵאינֹו ַחי ָיב ֶאל ָ
 

  :ָאַמר ָמר
א ַאַחתאֵ  – ַאְלָמָנה ַאְלָמָנה ַאְלָמָנה"   ".ינֹו ַחי ָיב ֶאל ָ

  ?ַהאי ַאְלָמָנה ֵהיִכי ָּדֵמי
ָבא ַעל ַאְלָמַנת ְראּוֵבן ְוַעל ַאְלָמַנת ִשְמעֹון ְוַעל ַאְלָמַנת ֵלִוי   – ִאיֵליָמא שֶּ

א ַאַחת" ַאַמאי  ?"ֵאינֹו ַחי ָיב ֶאל ָ
  !ֲהֵרי ֵשמֹות מּוְחָלִקים ,ֲהֵרי גּוִפין מּוְחָלִקים  עז, בדף 

ָלא   ,אֶּ
ָבא ַעל ַאְלָמָנה ַאַחת ָשֹלש ִביאֹות   .שֶּ

 
  ?ֵהיִכי ָּדֵמי

ָלא ַאַחת – ִאי ְּדָלא ַאְתרּו ֵביּה   !ְפִשיָטא ְּדֵאינֹו ַחָייב אֶּ
ָלא ְּדַאְתרּו ֵביּה אַ    – ל ֲחָדא ַוֲחָדאכָ אֶּ

א ַאַחת"ַאַמאי    ?"ֵאינֹו ַחי ָיב ֶאל ָ
  :ְוָהְתַנן

וֹ  ָנִזיר" ו ל  ל ַהי ֹום כ  ֹוֶתה ַיִין כ ָ ָהָיה ש  א ַאַחת – ש ֶ   .ֵאינֹו ַחי ָיב ֶאל ָ
ה'ָאְמרו  לֹו  ֶ ת  ש ְ ה' 'ַאל ת ִ ֶ ת  ש ְ ֹוֶתה 'ַאל ת ִ   – ְוהו א ש 

ל ַאַחת ְוַאַחת  !"ַחי ָיב ַעל כ ָ
 

  ,ָלא ְצִריָכא
ָבא ַעל ַאְלָמַנת ְראּוֵבן ָהְיָתה ַאְלָמַנת ִשְמעֹון ,שֶּ   .ָהְיָתה ַאְלָמַנת ֵלִוישֶּ  ,שֶּ

  – ֲהֵרי ֵשמֹות מּוְחָלִקים :ַמהּו ְּדֵתיָמא
  .ְוֵליָכא ,גּוִפים מּוְחָלִקים ָבֵעיַנן :ָקא ַמְשַמע ָלן

 

 

 על בא - אלמנה אלמנה אלמנה
 של שמות שלש בה שיש אלמנה
 .אלמנות

 לקמן - אחת אלא חייב אינו
 .לה מפרש
 שנתאלמנה הזה כסדר - כסדר
 וגירשה לשני ונשאת תחילה
 כ"ואח ונתחללה לכהן ונשאת
 או הפסולים מן לאחד נבעלה

 ונעשית זנות בעילת לקרובים
 חללה כהונה דמפסולי זונה
 ומשאר ליכא זונה איכא

 לא חללה הויא זונה איסורים
 .כדלקמן הויא

 .מממזר או מקרובים - זינתה
 כהן עליה שבא - ונתחללה
 אסורה שהיתה חללה ועשאה
 .זונה משום עליו
 לקמן - אחת אלא חייב אינו
 .טעמא מפרש

 הני וכל - 'וכו שותה שהיה נזיר
 .מיירי קא במלקות חייב

 על אחת ביאה שבא - צריכא לא
 '.וכו שהיתה ראובן אלמנת
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 עז, ב .313
 

ה" ה זֹונָּׁ לָּׁ ֲחלָּׁ ה וַּ ְגרו ׁשָּׁ ה ו  נָּׁ ְלמָּׁ   .)ויקרא כא( "אַּ

 
  ?א ַמאי ָקָסַברנָ ַהאי ַת 

  !ִאיְפָכא ַנִמי – ל ִאיסּורִאי ָקָסַבר ִאיסּור ָחל עַ 
ה ַנִמי ָלא – ְוִאי ָקָסַבר ֵאין ִאיסּור ָחל ַעל ִאיסּור ר ַהזֶּ   !ֲאִפילּו ַכֵסדֶּ

 
  :ָרָבאֲאַמר 

  ,ִאיסּור ָחל ַעל ִאיסּור ֵלית ֵליּה ,ַהאי ָתָנא
  .ִאיסּור מֹוִסיף ִאית ֵליּה

 
ְדיֹוטְושַ  ,ַאְלָמָנה ֲאסּוָרה ְלֹכֵהן ָגדֹול   .ְרָיא ְלֹכֵהן הֶּ

ְדיֹוט – ַהְוָיא ָלּה ְגרּוָשה   ,ִמיגֹו ְּדִאיתֹוַסף ָלּה ִאיסּוָרא ְלַגֵבי ֹכֵהן הֶּ
  ,ִאיתֹוַסף ָלּה ִאיסּוָרא ְלַגֵבי ֹכֵהן ָגדֹול

  .ַוֲעַדִיין ַשְרָיא ְלֵמיַכל ִבְתרּוָמה
  ,ף ִאיסּוָרא ְלֵמיַכל ִבְתרּוָמהִמיגֹו ְּדִאיתֹוסַ  – ַהְוָיא ָלּה ֲחָלָלה

  .ִאיתֹוַסף ִאיסּוָרא ְלַגֵבי ֹכֵהן ָגדֹול
ָלא זֹוָנה   ?ַמאי ִאיסּור מֹוִסיף ִאית ָבּה ,אֶּ

 
  :ַרב ָחָנא ַבר ַרב ְקִטיָנאָאַמר 

  .הֹוִאיל ְוֵשם ְזנּות פֹוֵסל ְבִיְׂשָרֵאל
 
 
 
 

 שהוא - ליה אית מוסיף איסור
 השני כשהאיסור איסור על חל

 במה לאוסרה עליה מוסיף
 איסור מחמת לו מותרת שהיתה
 פ"אע חל שהוא ליה אית ראשון
 איסור מחמת לו אסורה שהיתה
 הילכך שתים להתחייב ראשון
 בכולן יש כסדר שהן בזמן
 ואזיל כדמפרש מוסיף איסור
 לכהן אסורה היתה לא אלמנה
 .הדיוט

 - עלה סףדאיתו מגו נתגרשה
 אצל איסור גרושה שם מחמת
 .לו מותרת שהיתה הדיוט

 אצל גרושה איסור בה איתוסף
 כבר לו שאסורה פ"ואע - ג"כ

 .שתים ומיחייב
 כהן בת אם - בתרומה למיכל
 .היא
 - איסורא בה דאיתוסף מגו

 בתרומה למיכל חללה משום
 דנתחללה יחלל מלא כדילפינן

 .מקדושתה
 - ג"כ לגבי איסור בה איתוסף
 .חללה משום אף ללקות

 - בה אית מוסיף איסור מאי
 שלא זה משום נאסרה במה

 .לכן קודם נאסרה
' אפי פוסל זנות ושם הואיל

 זינתה אם כגון - בישראל
 הכא בעלה על נאסרת תחתיו
 תחת לאו זנות דהאי ג"אע נמי

 זנות שם מיהו הוא בעלה
 .בעלמא מוסיף ביה אשכחן
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 עז, ב .314
 

תָתֵני ָתָנא ַקֵמיּה ְּד    :ַרב ֵששֶּ

הו א ב ְ " ל ש ֶ ח"כ ָ ק ָּׁ   ,)ויקרא כא( "יִּ

ח"ֲהֵרי הו א ב ְ  ק ַּ   .)ויקרא כא( "לֹא יִּ

ֵאינוֹ  ל ש ֶ ח"ב ְ  כ ָ ק ָּׁ ח"ב ְ  ֵאינוֹ  "יִּ ק ַּ   ",לֹא יִּ

א ַעל ֲאחֹותֹו ַאְלָמָנה ב ָ דֹול ש ֶ ָרט ְלֹכֵהן ג ָ ְ   ".פ 
 

  :ֲאַמר ֵליּה
  ,ִהיא ַרִבי ִשְמעוֹן ?ַּדֲאַמר ָלְך ַמִני

  .ֵאין ִאיסּור ָחל ַעל ִאיסּור :ַּדֲאַמר
  :ְּדַתְנָיא

ְמעֹון" י ש ִ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
טו ר ָ ו ִרים פ  פ  יֹום ַהכ ִ   ",ָהאֹוֵכל ְנֵביָלה ב ְ

  !ִאיסּור ָחל ַעל ִאיסּור :ָהא ָאְמֵרי ,ְּדִאי ַרָבָנן
 

  ,ֵתיָמא ַרָבָנן ֲאִפילּו
  ,ּור ָחל ַעל ִאיסּורִכי ָאְמֵרי ַרָבָנן ִאיס

  .ָהֵני ִמיֵלי ִאיסּור ָחמּור ַעל ִאיסּור ַקל
  .ֲאָבל ִאיסּור ַקל ַעל ִאיסּור ָחמּור ָלא ַחֵייל

 
  :ִאיָכא ְּדָאְמֵרי

  ,ַרָבָנן ִהיא ?ָהא ַמִני
  ,ִאיסּור ָחל ַעל ִאיסּור :ְּדָאְמֵרי

  ,יסּורְוִכי ָאְמֵרי ַרָבָנן ִאיסּור ָחל ַעל ִא 
  ,ָהֵני ִמיֵלי ִאיסּור ָחמּור ַעל ִאיסּור ַקל

  .ֲאָבל ִאיסּור ַקל ַעל ִאיסּור ָחמּור ָלא ַחֵייל
   ,ְּדִאי ַרִבי ִשְמעֹון

  ,ַהְשָתא ִאיסּור ָחמּור ַעל ִאיסּור ַקל ָלא ַחֵייל
 ?!ִאיסּור ַקל ַעל ִאיסּור ָחמּור ִמיָבְעָיא

  
  .ִאיסּור ְכהּוָנה ַשאִני :יָמאַמהּו ְּדתֵ 

  .ָקא ַמְשַמע ָלן
 
 

 אשה והוא - ביקח שהוא כל
 ליה וסמיך יקח בבתוליה
 לא זונה וחללה וגרושה אלמנה
 כשהיא בה קורא שאתה כל יקח

 ישנו ג"לכ דראויה יקח בתולה
 .אלמנה היתה אם יקח בבל
 לוקה שאינו - 'וכו ג"לכ פרט
 אלא כהונה איסור משום עליה
 .אחותו איסור משום
 איסור אתי דלא - מכרת פטור
 אאיסור ומיחל כפורים יום

 מערב נתנבלה אם יםדקד נבילה
 איסור קדם הרי כפורים יום
 כפורים ביום נתנבלה ואם נבלה
 עליו היתה אסורה הכי' אפי

 .החי מן אבר משום מבערב
 יום - קל איסור על חמור איסור
 איסור על בכרת שהוא כפורים
 .בלאו שהוא נבילה

 אלמנה כגון - 'כו קל איסור אבל
 אחותו איסור על גדול לכהן
 .בכרת שהיא
 - מני הא דאמרי ואיכא

 דלא למילף ליה דאיצטריך
 על ג"לכ אלמנה איסור ליחול
 .אחותו איסור

 על חל איסור דאמרי - היא רבנן
 להו איצטריך הילכך איסור
 על חמור איסור מ"דה למילף
 לא חמור על קל אבל קל איסור
 .חייל

 שריבה - שאני כהונה איסור
 יתירות מצות הכתוב בהן

 חמור על קל אפילו הילכך
 .לן משמע קא ליחול דעלמא
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  :ַאַבֵיילְ  ַרב ַפָפאֲאַמר ֵליּה 
  .זֹוָנה ַמְשֵוי ָלּה – ִיְׂשָרֵאל ַהָבא ַעל ֲאחֹותוֹ 

  ?ֲחָלָלה ַמְשֵוי ָלּה אֹו ָלא ַמְשֵוי ָלּה
ר   :ִמי ָאְמִריַנן ַקל ָוחֹומֶּ

ֵכן ,ְוָיא ֲחָלָלהֵמַחְייֵבי ָלאִוין הַ    ,ֵמַחְייֵבי ְכִריתּות ֹלא ָכל שֶּ
ָלא ֵמִאיסּור ְכהּוָנה ,אֹו ִּדיְלָמא   ?ֵאין ֲחָלָלה אֶּ

 
  :ֲאַמר ֵליּה

ָלא ֵמִאיסּור ְכהּוָנה ִבְלַבד (ִאיסּור)ֵאין    .ֲחָלָלה אֶּ
 

  :ָרָבאֲאַמר 
ָלא ֵמִאיסּור ְכהּוָנהְמָנא ָהא ִמיְלָתא ַּדֲאמּור ַרָבָנן ֵאין חֲ    ?ָלָלה אֶּ

  :ְּדַתְנָיא
דֹול" ֹכֵהן ג ָ ה ב ְ רו ש ָ   ,לֹא ֹיאַמר ג ְ

ֵהן ֶהְדיֹוט ֹ ַקל ָוחֹוֶמר ִמכ    :ַוֲאָנא ֲאִמיָנא ,ְוֵתיֵתי ב ְ
א ְלֹכֵהן ֶהְדיֹוט ֲאסו ָרה ָ ת  ְעָיא ,ַהש ְ דֹול ִמיב ָ   ?!ְלֹכֵהן ג ָ

ה ֶנֶאְמָרה ָ   ?ָלמ 
חֲ  ם ש ֶ ש ֵ ֹכֵהן ֶהְדיֹוטכ ְ ה ִמז ֹוָנה ַוֲחָלָלה ב ְ רו ש ָ   – לו ָקה ג ְ

דֹול ֹכֵהן ג ָ ְך ֲחלו ָקה ב ְ   ".כ ָ
 ?!ִמיְגַרע ָגְרָעה !ְפִשיָטא

ְדיֹוט ֲחלּוָקה ְגרּוָשה ִמזֹוָנה ַוֲחָלָלה ְבֹכֵהן הֶּ ָלא ְכֵשם שֶּ   – אֶּ
  .ה ְבֹכֵהן ָגדֹולָכְך ַאְלָמָנה ֲחלּוָקה ִמְגרּוָשה ַוֲחָלָלה זֹונָ 

ְמָרה   ?ֲחָלָלה ָלָמה נֶּאֶּ
ָלא ֵמִאיסּור ְכהּוָנה   .ֵאין ֲחָלָלה אֶּ

 
ְמָרה   ?זֹוָנה ָלָמה נֶּאֶּ

 
ֱאַמר ְלַהָלן זֹוָנה   ,נֱֶּאַמר ָכאן זֹוָנה ְונֶּ

  .ַמה ָכאן ַזְרעֹו חּוִלין ַאף ְלַהָלן ַזְרעֹו חּוִלין
 

  :ַרב ַאִשיָאַמר 
  ,ְךִהיְלכָ 

  – ֹכֵהן ַהָבא ַעל ֲאחֹותוֹ 
  ,זֹוָנה ַמְשֵוי ָלּה עח, אדף 

  .ֲחָלָלה ָלא ַמְשֵוי ָלּה
יהָ    .ֲעָׂשָאּה ֲחָלָלה – ָחַזר ּוָבא ָעלֶּ

 
 
 

 ליה פשיטא - לה משוי זונה
 נבעלה דהא לה משוי דזונה
 לכהן ואסורה פסול בעילת
 לי מיבעיא הא אלא זונה משום
 כהן ללקות לה משוי מי חללה
.לא או חללה משום עליה

 מהדיוטותו - מיבעיא ע"לכ
 .עליו נאסרה

 מזונה גרושה שחלוקה כשם
 כהן אצל האמורות - וחללה
 לעצמה לאו לה שייחד הדיוט
 יקחו לא מאישה גרושה ואשה

 זונה שאם ללמדך( כא ויקרא)
 עליה לוקה היא וגרושה וחללה

 חלוקה כך גרושה משום אף
 בו( לו) שנאמרו פ"אע ג"בכ

 .אחד בלאו
 וכי בתמיה - גרע מיגרע פשיטא
 נתמעטה ג"כ שנעשה מפני

 מהדיוטותו הלא קדושתו
 .לאוין לשני עליו נחלקה

 - 'כו מגרושה אלמנה חלוקה כך
 וגרושה אלמנה היתה שאם
 אחת כל על חייב זונה וחללה
 לפלוגי תנא דנקט והאי ואחת
 איצטריך ולא לחודה אלמנה
 משום מזונה חללה לפלוגי
 מכהן מזונה דמוחלקת דחללה
 בגרושה דגלי לן קים הדיוט

 אלמנה אבל בחללה ה"וה
 בה מצינו ולא ג"בכ דאיתוספא

 .למילף ליה איצטריך תחלקהשנ
 הרי - נאמרה למה חללה
 לך לומר הדיוט לכהן אסורה

 כהונה מאיסור אלא חללה אין
 דהדר דהאי' דרשי יתירה מקרא
 שתלמד לומר כתבה להכי כתבה
 אחר חללה האמור מסדר
 איסורן שאין וגרושה אלמנה
 כתבה ולא בכהנים אלא נוהג
 זנות שם שמצינו זונה אחר
 שאין לך לומר בישראל פוסל

 פסול מביאת אלא חללה נקראת
 איסור מביאת ולא לבדה כהונה
 .בישראל אף הנוהג
 .הדיוט בכהן - להלן ונאמר

 חולין זרעו ג"בכ - כאן מה
 .יחלל לא דכתיב
 אלא חללה ואין הואיל - הילכך
 .כהונה מאיסור

 על שבא ג"כ או הדיוט - כהן
 .פנויה אחותו

 כהן ללקות - לה משוי זונה
 שהרי זונה משום עוד עליה אהב

 .לה מאסור זנות בעילת נבעלה
 כהן ואין - לה משוי לא חללה
 משום לוקה עליה הבא שני

 .חללה
 כהן או הוא - עליה ובא חזר
 אסורה שהרי חללה עשאה אחר
 אלא נוהג שאינו זונה משום לו

 .בכהונה
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 עח, א .316
 

  :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ה ְשַתִים   :ֹכֵהן ָגדֹול ְבַאְלָמָנה לֹוקֶּ

ח"ַאַחת ִמשּום  ק ַּ   ,)ויקרא כא( "לֹא יִּ

ל"ְוַאַחת ִמשּום  ֵ ל    .)ויקרא כא( "לֹא ְיחַּ

 

ְרעו"ְוִליְלֵקי ַנִמי ִמשּום  ל זַּ ֵ ל   )ויקרא כא(  ! ֹ"לֹא ְיחַּ
 

ֹלא ָגַמר ִביָאתוֹ    .ְבשֶּ
 

  :ָרָבאֵמִתיב 
מֹות" ֵני ש ֵ ו ם ש ְ ה לֹוֶקה ִמש     ",ַאְלָמָנה ו ְגרו ש ָ

  !ַמאי ָלאו ְשֵני ֵשמֹות ְותּו ָלא
 
  ,ָלא

ה ה ּוְשֵני ֵשמֹות ַעל זֶּ   .ְשֵני ֵשמֹות ַעל זֶּ
 

  :ֵאיָמא ֵסיָפא ,ִאי ָהִכי
א ַעל ַאַחת" ה ַוֲחלו ָצה ֵאינֹו ַחי ָיב ֶאל ָ רו ש ָ  !"ג ְ
 

   :ָהִכי ָקָאַמר
א ַעל ַאַחת"   .ּוְלעֹוָלם ְשֵני ֵשמֹות ",ֵאינֹו ַחי ָיב ֶאל ָ
 

  ?!ַוֲחלּוָצה ְּדַרָבָנן
  :אְוָהַתְניָ 

ה"" רו ׁשָּׁ ה – "ג ְ רו ש ָ א ג ְ ִין ,ֵאין ִלי ֶאל ָ   ?ֲחלו ָצה ִמנ ַ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ה" :ת  ָּׁ ׁש   !""ְואִּ
 

  ,ִמְּדַרָבָנן
  .ּוְקָרא ַאְסַמְכָתא ְבָעְלָמא

 
 
 

 לכהן ה"וה - 'כו באלמנה ג"כ
 דהא וחללה בגרושה הדיוט
 כאן מה מהדדי יריגמ מיגמר
 חולין זרעו להלן אף חולין זרעו
 לא איכא נמי הדיוט בכהן הלכך
 .יחלל

 קידושין משום - יקח לא
 הוא קידושין שלאחר ובביאה
 .שתים לוקה דקאמר

 .אותה שחילל - יחלל לא משום
 .זרעו חילול משום - נמי ולילקי
 דליכא - ביאתו גמר בשלא
 נתחללה היא אבל זרע חילול

:( נג דף) ביבמות כדתנן בהעראה
 קנה הגומר ואחד המערה אחד
 .לביאה ביאה בין חילק ולא

 אלמנה על בא - וגרושה אלמנה
 .גרושה שהיא
 משום - שמות שני משום
 .גרושה ומשום אלמנה

 שני ודאי - 'כו זה על שמות שני
 ואלמנה גרושה דקתני שמות
 לוקה אחת כל על ומיהו קאמר
 אל ומשום יקח לא משום שתים
 .יחלל
 גרושה שם על - אחת על אלא
 התלוים חיובים כל על חייב הוא
 דחלוצה לא חלוצה על אבל בה
 .דרבנן אלא דאורייתא לאו
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 עח, א .317
 

  :ַאַבֵייָאַמר 
ה –ִקיֵּדש  ה –ָבַעל  ,לֹוקֶּ   .לֹוקֶּ

ה ִמשּום  ח"ִקיֵּדש לֹוקֶּ ק ַּ   ",לֹא יִּ

ה ִמשּום  ל"ָבַעל לֹוקֶּ ֵ ל    ".לֹא ְיחַּ
 

  :ָאַמר ָרָבא
ה –ָבַעל  ה – ֹלא ָבַעל ,לֹוקֶּ   .ֵאינֹו לֹוקֶּ

ל"ִמשּום ִּדְכִתיב  ֵ ל  ח ְוֹלא ְיחַּ ק ַּ   –" לֹא יִּ

ח"ַמה ַטַעם  ק ַּ ל"ִמשּום ? "לֹא יִּ ֵ ל    ".לֹא ְיחַּ
 

ה    ,ְבַמְחִזיר ְגרּוָשתוֹ  ַאַבֵייּומֹודֶּ
ִאם  ה – ִקיֵּדש ְוֹלא ָבַעלשֶּ ֵאינֹו לֹוקֶּ   ;שֶּ

ה" ָּׁ ׁש  ְהיֹות לֹו ְלאִּ ה  לִּ ָּׁ ְחת    ,ֲאַמר ַרְחָמָנא)דברים כד(  "ְלקַּ
  .ְוָהא ֵליָכא

 
ה    ,ְבֹכֵהן ָגדֹול ְבַאְלָמָנה ָרָבאּומֹודֶּ

ִאם ָבַעל ְוֹלא ִקיֵּדש ה – שֶּ לֹוקֶּ   ;שֶּ

יו" ָּׁ מ  עַּ ְרעֹו ב ְ ל זַּ ֵ ל    ,ר ַרְחָמָנאֲאמַ  "ְולֹא ְיחַּ
  .ַוֲהֵרי הּוא ִחיֵלל

 
ם מֹוִדים ְבַמְחִזיר ְגרּוָשתוֹ    ,ּוְשֵניהֶּ

ִאם ָבַעל ְוֹלא ִקיֵּדש ה – שֶּ ֵאינֹו לֹוקֶּ   ;שֶּ
ְך ִליקּוִחין ָאְסָרה תֹוָרה רֶּ  .ּדֶּ

 
 
 
 

 אחת הדיוט כהן או ג"כ - קידש
 .בענין האמורות הפסולות מן
 שהן משמע קידושין - יקח לא

 .אותה הקונים
 קידושין אחר בעל - לוקה בעל
 וקהל אינו בעל לא שתים לוקה
 .אחת' אפי

 דמחייב ג"אע - אביי ומודה
 באיסור אקידושין מלקות
 וחד חד דכל הוא הכא כהונה
 תלה ולא נפשיה באנפי לאו

 אבל בפירוש בזה זה את הכתוב
 גרושתו המחזיר ישראל

 או ונתארמלה לאחר משנשאת
 יוכל לא דכתיב ג"אע נתגרשה
 אזהרה דהיינו לקחתה לשוב
 דאינו הוא מודה יקדשנה שלא
 תלה דבהדיא שיבעל עד לוקה

 .בביאה קידושין רחמנא
 דכיון - לאשה לו להיות לקחתה
 לו להיות קידושין הוא דקיחה
 .קאמר ביאה של אישות לאשה
 באיסור דבעי ג"אע - רבא ומודה
 אחר ביאה דוקא תרתי כהונה

 דאקידושין דבעי הוא קידושין
 .לקי לא לחודייהו

 הוא מודה - קידש ולא בעל אבל
 בקידושין תלויה אינה עילהשהב
 והרי רחמנא אמר יחלל דלא
 .חילל

 גרושתו במחזיר מודים ושניהם
 כהן שניהם שלדברי פ"אע -

 בלא ביאה על לוקה לו בפסולה
 בישראל הם מודים קידושין
 משנישאת גרושתו המחזיר
 שאינו קידש ולא בעל שאם
 .לוקה

 - תורה אסרה ליקוחין דרך ג"ה
 על אלא לאו פרט לא הביאה על
 לשוב יוכל דלא ליקוחין ידי

 .כתיב לקחתה
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 עח, א .318
 
י ְיהו ָדה אֹוֵמר" ַבת ָחָלל :ַרב ִ ר ָזָכר כ ְ ת ג ֵ  :"ב ַ
 

  :ַתְנָיא
י ְיהו ָדהרַׁ " ַבת ָחָלל ָזָכר :אֹוֵמר ב ִ ר ָזָכר כ ְ ת ג ֵ   ,ב ַ

ין נֹוֵתן ָרה ,ַמה ָחָלל: ְוַהד ִ ש ֵ ה כ ְ ָ פ  א ִמט ִ ב ָ סו ָלה – ש ֶ ֹו פ ְ ת    ,ב ִ
ר סו ָלה ,ג ֵ ה פ ְ ָ פ  א ִמט ִ ב ָ סו ָלה – ש ֶ ֹו פ ְ ת  ב ִ ין ש ֶ   ?!ֵאינֹו ד ִ

ֲעֵביָרה ן ְיִציָרתֹו ב ַ ֵ כ  ָחָלל ש ֶ   !ַמה ל ְ
ַאְלָמָנה יֹוִכיחַ  דֹול ב ְ ֵהן ג ָ ֹ ֲעֵביָרה ,כ  ֵאין ְיִציָרתֹו ב ַ סו ָלה – ש ֶ ֹו פ ְ ת    .ב ִ

ֲעֵביָרה יָאתֹו ב ַ ן ב ִ ֵ כ  ַאְלָמָנה ש ֶ דֹול ב ְ ֹכֵהן ג ָ   !ַמה ל ְ
  ,ָחָלל יֹוִכיחַ 
ין ְרִאי ֶזה :ְוָחַזר ַהד ִ   .לֹא ְרִאי ֶזה כ ִ

ֶהן ב ָ ֶוה ש ֶ ָ ד ַהש   ֵאי :ַהצ ַ ָהלש ֶ רֹוב ַהק ָ   ,ָנן ב ְ
סו ָלה ֹו פ ְ ָהל ו ִבת  רֹוב ַהק ָ ֵאינֹו ב ְ ר ש ֶ   ".ַאף ֲאִני ָאִביא ֶאת ַהג ֵ

 
ם ַצד ֲעֵביָרה ֵכן ֵיש ָבהֶּ ן שֶּ ָבהֶּ ה שֶּ   !ַמה ְלַהַצד ַהָשוֶּ

 
  ,ָלא ֵתיָמא ֹכֵהן ָגדֹול ְבַאְלָמָנה יֹוִכיחַ 

ָלא ֵאיָמא   .ִכיחַ ִמְצִרי ִראשֹון יוֹ  :אֶּ
 

ֵכן ֵאינֹו ָראּוי ָלֹבא בְ   !להָ ָק ַמה ְלִמְצִרי ִראשֹון שֶּ
  

  ,ָחָלל יֹוִכיחַ 
ה :ְוָחַזר ַהִּדין ה ִכְרִאי זֶּ   ,ֹלא ְרִאי זֶּ

ן ָבהֶּ ה שֶּ ֵאיָנן ְברֹוב ָקָהל ּוִבתֹו ְפסּוָלה :ַהַצד ַהָשוֶּ   ,שֶּ
ת ַהֵגר ֵאינֹו ְברֹוב ,ַאף ֲאִני ָאִביא אֶּ   .ָקָהל ּוִבתֹו ְפסּוָלה שֶּ

 
ֵכן פֹוְסִלים ְבִביָאָתם ן שֶּ ָבהֶּ ה שֶּ   !ַמה ְלַהַצד ַהָשוֶּ

 
  :ְוַרִבי ְיהּוָדה

  . ֵֹגר ַנִמי פֹוֵסל ְבִביָאתו
 .ּוַמְייֵתי ָלּה ְבַמה ַהַצד ֵמַהאי ִּדיָנא

 
 
 

 לעיל כדאמרן - פסולה בתו
 לו זרעו מקיש( עז דף/ )קידושין/

 בנו אף זרעו מחלל הוא מה
 .זרעו מחלל

 שנתעברה - בעבירה יצירתו
 כוכבים עובד אבל באיסור אמו

 עיבורו אין כוכבים בעובדת
 .באיסור

 באלמנה - בעבירה ביאתו שכן
 מהן הנולדה בת לפיכך זו

 יצירתה שהרי לכהונה פסולה
 שנשא בגר תאמר בעבירה
 .בהיתר שביאתו ישראלית

 ישראלית שנשא - יוכיח חלל
 .בעבירה ביאתו שאין

 שחלוקין - הקהל ברוב שאינן
 יצירתו שזה קהל משאר
 .בעבירה ביאתו וזה בעבירה

 ברוב שאינו גר אביא אני אף
 .פסולה מטפה שבא - קהל

 מצרית שנשא - ראשון מצרי
 בעבירה יצירתו שאין ראשונה

 פסולה ובתו בעבירה ביאתו ולא
 אמר ורחמנא היא שניה דהא
 .שלישי דור

 יצירתו שזה - קהל ברוב שאינן
 לבא ראוי אינו וזה בעבירה
 שבא קהל ברוב אינו וגר בקהל
 .פסולה מטפה

 מן אשה את - בביאתן פוסלין
 בפירקין לעיל כדתניא הכהונה

 שנים' ט בן:( עד דף/ )קידושין/
' כו ומואבי עמוני גר' א ויום

 .בביאתו פוסל שאינו בגר תאמר
 שבא חלל מה - דינא מהאי
 שבא גר פוסל כשרה מטפה
 '.כו ש"לכ פסולה מטפה

 



ק ד'  רֶּ ת ִקיּדּוִשין פֶּ כֶּ     319 סוגיה  ֲעָׂשָרה יֹוֲחִסים –ַמסֶּ
 

 7201702200ברק ווינט דניאל  – vechol.banayich@gmail.comייך בנ וכלמותת ע – סדורהגמרא  -הזכויות שמורות כל 

 

447 

 ב-עח, א .319
ן יֲַׁעֹקב " י ֱאִליֶעֶזר ב ֶ ב ִ   :אֹוֵמררַׁ

הש ֶ )ֵגר  יָרה ִלְכהו נ ָ ש ֵ ֹו כ ְ ת  ָרֵאל ב ִ ת ִיש ְ א ב ַ ש ָ   (".נ ָ
 

  :ַתְנָיא
י" ן יֹוחַׁ ְמעֹון ב ֶ י ש ִ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ה ָרה ִלְכהו נ ָ ש ֵ ִנים ְויֹום ֶאָחד כ ְ לֹש  ש ָ ת ש ָ חו ָתה ִמב ַ ְ י ֹוֶרת פ    ,ג ִ

ַמר א  נ ֶ ֶ ם" :ש  כֶּ ֲחיו  לָּׁ ים הַּ ׁשִּ נ ָּׁ ַּ ף ב  ַּ ט  ל הַּ   ,()במדבר לא "ְוכָּׁ

ֶהם ָ יְנָחס ָהָיה ִעמ  ִ   .ַוֲהלֹא פ 

ָנןוְ  ב ָ ם" :רַׁ כֶּ ֲחיו  לָּׁ ָפחֹות – "הַּ   ".ַלֲעָבִדים ְוִלש ְ
 

ָחד ָּדְרשּו   :ְוכּוָלן ִמְקָרא אֶּ

ים" ׁשִּ ם ְלנָּׁ הֶּ ְקחו  לָּׁ ה לֹא יִּ ְגרו ׁשָּׁ ה ו  נָּׁ ְלמָּׁ   ,אַּ

ֵאל רָּׁ ש ְ ית יִּ ֵ ע ב  רַּ ז ֶּ תו לֹות מִּ ם ב ְ י אִּ   :"כ ִּ
ַרע ִמִיְׂשָרֵאל :רַרִבי ְיהּוָדה ָסבַ    ,ַעד ְּדִאית ָכל זֶּ

ן ַיֲעֹקב ָסַבר ר בֶּ זֶּ ע" :ַרִבי ֱאִליעֶּ רַּ ז ֶּ ַרע – "מִּ   ,ַוֲאִפילּו ִמְקַצת זֶּ
ִנְזְרעּו ְבִיְׂשָרֵאל :ַרִבי יֹוֵסי ָסַבר   ,ִמי שֶּ

ן יֹוַחי ָסַבר ִנזְ  :ַרִבי ִשְמעֹון בֶּ יָה ְבִיְׂשָרֵאלִמי שֶּ  .ְרעּו ְבתּולֶּ
 

 :ָרָבאלְ  ַרב ַנְחָמןֲאַמר ֵליּה 
ְדיֹוט ,ַהאי ְקָרא  עח, בדף    ?!ֵריָשא ְבֹכֵהן ָגדֹול ְוֵסיָפא ְבֹכֵהן הֶּ

 
  :ֲאַמר ֵליּה

  .ִאין
 

  ?ְוָכַתב ְקָרא ָהִכי
 

  :ֲאַמר ֵליּה
  :ִּדְכִתיב ,ִאין

ה" ֶּ ְכב  ם יִּ רֶּ ים טֶּ ל ה' ,ְוֵנר ֱאלֹהִּ ֵהיכַּ מו ֵאל ׁשֹוֵכב ב ְ   ,ג( 'א )שמואל "ו ׁשְ
ָלא ְלַמְלֵכי ֵבית ָּדִוד ִבְלַבד   ?ַוֲהֹלא ֵאין ְיִשיָבה ָבֲעָזָרה אֶּ

ָלא   ,אֶּ

ה" ֶּ ְכב  ם יִּ רֶּ ים טֶּ ל ה' – ֵנר ֱאלֹהִּ ֵהיכַּ  , ב ְ

מו ֵאל ׁשֹוֵכב   ".ִבְמקֹומוֹ  – ו ׁשְ
 

חו  " ק ָּׁ ֵֹהן יִּ כ  ה מִּ נָּׁ ְלמָּׁ ְהיֶּה אַּ ר ת ִּ ה ֲאׁשֶּ נָּׁ ְלמָּׁ אַּ   ".ְוהָּׁ
 ?ִמִיְׂשָרֵאל ָלא ,יןִמֹכֵהן ִא 

 
  :ָהִכי ָקָאַמר

חו  " ק ָּׁ ֵֹהן יִּ כ    .ִמְשָאר ֹכֲהִנים ִיְקחּו – "מִּ
 

  :ַתְנָיא ַנִמי ָהִכי

חו  "" ק ָּׁ ֵֹהן יִּ כ  ֲהִנים ִיְקחו   – "מִּ ֹ ָאר כ    .ִמש  ְ
י ְיהו ָדה ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ה ִיְקחו   יִאים ִלְכהו נ ָ ש  ִ ַ   ".ִמן ַהמ 
 

  :ַּדֲאַמר ,ְעֵמיּהַרִבי ְיהּוָדה ְלטַ 
 ,ַבת ֵגר ָזָכר ְכַבת ָחָלל ָזָכר

ַאָתה נֹוֵׂשא ִבתֹו ַאָתה נֹוֵׂשא ַאְלָמָנתוֹ    ,ָכל שֶּ
ִאי ַאָתה נֹוֵׂשא ִבתֹו ִאי ַאָתה נֹוֵׂשא ַאְלָמָנתוֹ   .ְוָכל שֶּ

 מחלוקת ארבע הרי - 'כו א"רש
' ואפי פסולה זכר גר בת י"לר בדבר
 אי אליעזר' לר ישראלית נשא
 מכשיר ישראל אחד צד איכא

' ולר פסולה בתו וגיורת גר מיהוו
 בתו גיורת שנשא גר' אפי יוסי

 ולידתה הורתה ומיהו כשרה
 גיורת' אפי שמעון' ור בעי בקדושה
 תהא שלא ובלבד מכשיר עצמה
 לה דתיפוק בגיותה לביאה ראויה
 .זונה מכלל
 בין - ביניהם היה פינחס והרי

 שנאמר מדין למלחמת היוצאים
 .הזה המקרא להם

 הקרוי עיקר כל כלומר - זרע כל
 גר בת לאפוקי האב מן היינו זרע
 .זכר

 כגון כחוש זרע' אפי - זרע מקצת
 .ישראלית שנשא גר האם מן
 שתהא - בישראל שנזרעו מי

 .בקדושה הורתה
 - בישראל בתוליה שנזרעו מי

 משבאה בתוליה וגמרו שצמחו
 בת כשנעשית דהיינו ישראל לכלל
 שאם לביאה בתוליה גמרו שלש
 אבל חוזרין אינן ואילך מכאן עלתב

 חוזרין הם שעה כל שלש קודם
 לקרא דריש והכי ובאין וצומחים
' בתולי ישראל בית מזרע בתולות
 .יהודי גידולי מזרע יהו שלה
 דכתיב - ג"בכ רישא קרא האי

 אם כי יקחו לא וגרושה אלמנה
 .ג"בכ אלא ליתיה והא בתולות
 דקאמר - הדיוט בכהן וסיפא
 ישראל בית עמזר בתולות

 מכהן אלמנה תהיה אשר והאלמנה
 אלמנה שהיא ק"דה ד"וקס יקחו

 לכהונה להשיא הראוי ממיוחס
 מן לקמן יהודה רבי ליה כדדריש

 שתהא ואלמנה לכהונה המשיאים
 אלא לה משכחת לא לכהן מותרת
 קרא מיפסק והיכי הדיוט כהן

 .ממילא
 פריש דלא בתמיה - הכי קרא וכתב
 בעי אחרינא דבגברא בהדיא ביה

 .לאישתעויי
 חדא - 'ה בהיכל שוכב ושמואל
 מפסקינן כרחך ועל משמע מילתא
 בבית במקומו שוכב ושמואל ליה

 את שומרים שהיו הלויים משמר
 ליואי בעזרת יונתן תרגם וכן הבית
 היתה שהמנורה קאי אנר והיכל
 .שילה משכן בהיכל
 כהן אלמנת היתה אם - אין מכהן
 לא ראליש אלמנת לכהן תינשא
 הדיוט כהן הוזהר לא הרי בתמיה

 .אלמנה על
 אתא לפרושי - יקחו כהנים משאר
 קאמר והכי קאי הדיוט דבכהן

 אפילו אלמנה תהיה אשר והאלמנה
 כהן שאינו כהנים משאר מישראל

 .אותם יקחו גדול
 אלמנת - לכהונה המשיאין מן

 לכהונה בתו להשיא שראוי אדם
 ורבי גר אלמנת למעוטי יקחו
 דאיירי לעיל דאמר לטעמיה דהיהו

 זכר גר בבת אסמכתא יחזקאל
 זרע כל ישראל בית מזרע דכתיב
 אסמכתא לן אורי קרא בהאי
 .בביאתו אשה דפוסל

 גר כגון - בתו נושא אתה שאי וכל
 נושא אתה אי כבר לך שפירשתי
 .אלמנתו
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 עח, ב .321
 
י ֹוֶרת" א ג ִ ש ָ נ ָ ֶ ר ש  י יֹוֵסי אֹוֵמר ַאף ג ֵ   ."ַרב ִ
 

  :עּוָלאִמְשֵמיּה ְּד  ַרב ַהְמנּוָנא ָאַמר
  .ֲהָלָכה ְכַרִבי יֹוֵסי

 
  :ַרָבה ַבר ַבר ָחָנהְוֵכן ָאַמר 

  .ֲהָלָכה ְכַרִבי יֹוֵסי
 

ָחַרב ֵבית ַהִמ    ,שָּד ְק ּוִמיֹום שֶּ
ן ַיֲעֹקב ר בֶּ זֶּ   .ָנֲהגּו ֹכֲהִנים ִסיְלסּול ְבַעְצָמן ְכַרִבי ֱאִליעֶּ

 
  :ַרב ַנְחָמןָאַמר 

  :הּוָנאָאַמר ִלי 
ן ַיֲעֹקב – ָבא ִליָמֵלְך ר בֶּ זֶּ   ,מֹוִרים לֹו ְכַרִבי ֱאִליעֶּ

נּו ְכַרִבי יֹוֵסי – ָנָׂשא  .ֵאין מֹוִציִאים אֹוָתּה ִממֶּ
 
 

 
 .מעלה - סילסול

 אין וגיורת גר בת - נשא
 .מידו מוציאין
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 עח, ב .321
 

ָנה  ִמש ְׁ

ִני ֶזה ַמְמֵזר'ָהאֹוֵמר  ָמן –' ב ְ   ,ֵאינֹו ֶנא 
ֵניֶהם מֹוִד  ו  ש ְ ר ַוֲאִפיל  ֵמֶעיָה ַמְמֵזר הו אים ַעל ָהעו ב ָ ב ְ ָמִנים – ש ֶ   .ֵאיָנם ֶנא 

י ְיהו ָדה ב ִ ָמִנים: :אֹוֵמר רַׁ  ֶנא 
 

ָמָרא  ג ְׁ

ֵניֶהם"ַמאי  ו  ש ְ   "?ַוֲאִפיל 
 

  :ָלא ִמיָבְעָיא ָקָאַמר
  ,ָלא ִמיָבְעָיא ִאיהּו ְּדָלא ִקים ֵליּה

ָלא ֲאִפילּו ִאיִהי   .ְמֵהיְמָנא ָלא – ְּדִקים ָלּה ,אֶּ
  ,ְוָלא ִמיָבְעָיא ֵהיָכא ְּדִאית ֵליּה ֲחָזָקה ְּדַכְשרּות ְּדָלא ְמֵהיְמֵני

ָלא ֲאִפילּו ע  .ָלא ְמֵהיְמֵני – ְּדֵלית ֵליּה ֲחָזָקה ְּדַכְשרּות ,ר ַנִמיבָ ּואֶּ
 
 
 
 

 '.מתני
 מחייבי לו שנולד - הוא ממזר

 .כריתות
 אצלו הוא דקרוב - נאמן אינו
 .עליו להעיד כשר ואינו

 והאם האב - שניהם ואפילו
 ממזר שבמעיה עובר על אומרים

 מאיש אלא הבעל מן שאינו הוא
 פריך ובגמרא נאמנין אינן אחר
 דסיפא רבותא מאי' אפי מאי

 .מדרישא
 ארישא - נאמן אומר יהודה רבי
 .טעמא יליף בגמרא פליג נמי
 
 

 '.גמ
 דלא האב - איהו מבעיא לא
 או נתעברה ממנו אם ליה קים

 .מאחר
 אלא מיפסל דלא - מהימנא לא

 .גמורה בעדות
 ליה דאית היכא מיבעיא ולא

 רישא כגון - דכשרות חזקה
 ועד העולם לאויר יצא שכבר
 .כשר בחזקת הוחזק הנה
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 עח, ב .322
 
י ְיהו ָדה אֹוֵמר" ָמִנים :ַרב ִ  ".ֶנא 
 

  :ִכְדַתְנָיא

יר"" כ ִּ ו  ַלֲאֵחִרים – (דברים כא) "יַּ יֶרנ    .ַיכ ִ
אן ָאַמר  י ְיהו ָדהִמכ ָ ב ִ   :רַׁ

ָמן ָאָדם לֹוַמר  כֹור'ֶנא  ִני ב ְ   ',ֶזה ב ְ
כֹור ִני ב ְ ָמן ָאָדם לֹוַמר ֶזה ב ְ א  נ ֶ ֶ ם ש    ,ו ְכש ֵ

ָמן ָאָדם לֹוַמר  ְך ֶנא  ן ֲחלו ָצה'כ ָ ה ְוֶזה ב ֶ רו ש ָ ן ג ְ ֶ   '.ֶזה ב 
ָמן :ְמִריםאוֹ  ֲחָכִמיםוַ    ".ֵאינֹו ֶנא 
 

  :ָרָבאלְ  ַרב ַנְחָמן ַבר ִיְצָחקֲאַמר ֵליּה 

יר"ַהְיינּו ִּדְכִתיב  ,ִבְשָלָמא ְלַרִבי ְיהּוָדה כ ִּ   ",יַּ

ָלא ְלַרָבָנן  יר"אֶּ כ ִּ   ?ָלָמה ִלי "יַּ
 

ֵכיָרא   .ְבָצִריְך הֶּ
 

  ?ְלַמאי ִהְלְכָתא

ם" יִּ נַּ י ׁשְ ִּ ת לֹו פ  תֶּ  ?"לָּׁ
  !ָטאְפִשי

  ?ָלָמה ִלי ְקָרא
  !ִמגֹו ְּדִאי ָבֵעי ֵמיְתָבא ֵליּה ַמָתָנה

 
ָנְפלּו ְלַאַחר ִמיַכן   .ִמי ָלא ָיֲהֵבי ֵליּה ִבְנָכִסים שֶּ

 
  ,ּוְלַרִבי ֵמִאיר

ֹלא ָבא ְלעֹוָלם :ַּדֲאַמר   ,ָאָדם ַמְקנֶּה ָּדָבר שֶּ

יר" כ ִּ   ?ָלָמה ִלי "יַּ
 
 .הּוא גֹוֵססָנְפלּו לֹו ְכשֶּ שֶּ 
 
 

 אבל קיימי אפסולא - נאמן אינו
 .פליגי לא בכור לענין

 הוא לבכור קרא - הכירא בצריך
 הים ממדינת שבא וכגון דאתא
 על אלא בבכור לנו הוחזק ולא
 הלכתא למאי ופרכינן אביו פי

 עליו נאמן דאביו קרא אשמעינן
 דנאמן פשיטא שנים פי ליטול

 .קרא ל"ל
 - ליה למיתב בעי דאי מגו

 נמי מהימן ליה יהיב נכסי כולהו
 בורובדי ניהליה למיתבינהו

 .בכורה בתורת
 שאמר לאחר - מיכן לאחר
 והוא לו נפלו הוא בכור לפנינו
 ומעיד רחוקה לדרך לילך רוצה
 אב של נכסים יפלו שאם עליו
 בחייו לפניו ממורישים אחד או

 דלהכי בכורה חלק בהן זה יטול
 ליכא קרא דאשמעינן לאו אי

 למיתבינהו בעי דאי מיגו
 אדם דאין יהיב מצי לא דהשתא

 שקיל והשתא ל"דשלב המקנ
 .ירושה בתורת להו

 כך שהעיד לאחר - גוסס כשהוא
 נכסים לו יפלו שאם ליה אהני

 בהן זה שיטול גוסס כשהוא
 דהימניה לאו ואי בכורה חלק
 לא מגו משום להכירו לאב קרא
 מאיר רבי דמודה בהן זכה

 לי שיבואו נכסים באומר
 שלא לך נתונים גוסס כשאהיה

 שעהוב הואיל כלום אמר
 מתנה בר לאו לעולם שבאים
 גוסס כשהוא נקט ולהכי הוא
 דהנהו מיתה לאחר נקט ולא
 מהני לא בכורה בתורת' אפי
 נוטל הבכור דאין דבוריה ליה

 ראוי והיינו כבמוחזק בראוי
 מוחזק היה לא עדיין שכשמת

 ורחמנא לו לבא ראויין אבל בהן
 אשר בכל( כא דברים) אמר
 .לו ימצא
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 עט, א –עח, ב  .323
 

ָנה   ִמש ְׁ

וֹ  ת  ש  ֶאת ב ִ לו חֹו ְלַקד ֵ ו ת ִלש ְ ַתן ְרש  נ ָ ֶ   ,ִמי ש 
ה   ש ָ   ;ְוָהַלְך הו א ְוִקד ְ

ֹו ָקְדמו   ל  ין – ִאם ש ֶ ו ש ִ יו ִקיד  ו ש ָ   ,ִקיד 
לו חֹו ָקְדמו   ל ש ְ ין – ְוִאם ש ֶ ו ש ִ יו ִקיד  ו ש ָ   ,ִקיד 

 – דו עַ ְוִאם ֵאינֹו יָ 
ט  עט, אדף  ֵניֶהם נֹוְתִנים ג ֵ   ,ש ְ

ֹוֵנס ט ְוֶאָחד כ    .ְוִאם ָרצו  ֶאָחד נֹוֵתן ג ֵ
ה   ש ָ לו ָחה  ְלַקד ְ ו ת ִלש ְ ְתָנה ְרש  נ ָ ֶ ה ש  ָ   ,ְוֵכן ָהִאש  

ה ֶאת ַעְצָמה   ש ָ   ;ְוָהְלָכה ְוִקד ְ
ה  ָקְדמו   ל ָ ין – ִאם ש ֶ ו ש ִ יָה ִקיד  ו ש ֶ   ,ִקד 

ל  לו ָחה  ָקְדמו  ְוִאם ש ֶ ין – ש ְ ו ש ִ יו ִקיד  ו ש ָ   ,ִקיד 
ט – ְוִאם ֵאיָנן יֹוְדִעין ֵניֶהם נֹוְתִנים ָלה  ג ֵ   ,ש ְ

ֹוֵנס: ט ְוֶאָחד כ   ְוִאם ָרצו  ֶאָחד נֹוֵתן ָלה  ג ֵ
 

ָמָרא   ג ְׁ
  :ּוְצִריָכא

  ,יּוְחִסיןִמשּום ְּדַגְבָרא ִקים ֵליּה בְ  – ְּדִאי ַאְשְמִעיָנן ַגֵבי ִּדיֵדיּה
  ,ְּדָלא ִקים ָלּה ְביּוְחִסין ,ֲאָבל ִאיְתָתא

יָה ִקיּדּוִשין   .ֵאיָמא ָלא נֶּיֱהוּו ִקיּדּושֶּ
  ,ִמשּום ְּדִאיְתָתא ַּדְייָקא ּוִמיְנְסָבא – ְוִאי ַאְשְמִעיָנן ַגֵבי ִּדיָדּה

  .ֲאָבל ִאיהּו ֵאיָמא ָלא ִאיְכַפת ֵליּה
  .ְצִריָכא

 
 
 

 '.מתני
 קידושין קידושיו קדמו שלו אם
 .דשליח לשליחותיה דבטליה -

 איזה ידוע אין - ידוע אינו ואם
 .קדם

 באת אם - גט נותנין שניהם
 .לאחר לינשא

 
 '.גמ

 ביוחסין ליה קים דגברא משום
 לו קידשה מיוחסת וכשמצא -

 איתתא אבל השליח את וביטל
 אימא ביוחסין לה קים דלא
 ביטלה לא עצמה דקידשה ג"אע
 על סמכה ולא השליח את

 שליח דילמא דסברא קידושיה
 .מזה מיוחס משכח

 אם בבתו - ליה איכפת לא
 ולא דהו כל למיוחס תנשא
 ואפילו דשליח לשליחות בטליה
 דקדים והא לגרוע מקדשה
 משכח לא דילמא סבר קדשה
 .בטליה לא משכח אי אבל
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  :ִאיְתַמר
ְךִק  רֶּ   ,ְוִקיְּדָשה ַעְצָמּה ָבִעיר ,יְּדָשּה ָאִביָה ַבּדֶּ

ת רֶּ   – ַוֲהֵרי ִהיא בֹוגֶּ
ת ְלָפֵנינּו :ָאַמר ַרב רֶּ   ,ֲהֵרי ִהיא בֹוגֶּ
ם :ֲאַמר ְשמּוֵאלּו   .ַחְייִשיָנן ְלִקיּדּוֵשי ְשֵניהֶּ
 

  ?ֵאיַמת
  – ִאיֵליָמא ְבתֹוְך ִשָשה

ת ְלָפֵנינּובְ  רֶּ   ?ָהא ֵניָמא ַרב ֲהֵרי ִהיא בֹוגֶּ
  !ַהְשָתא הּוא ְּדָבְגָרה
ָלא ְלַאַחר ִשָשה   – אֶּ

ם   ?ְבָהא ֵניָמא ְשמּוֵאל ַחְייִשיָנן ְלִקיּדּוֵשי ְשֵניהֶּ
  :ְשמּוֵאלְוָהא ָאַמר 

ָלא ִשָשה ֳחָדִשים ִבְלבַ    !דֵאין ֵבין ַנֲערּות ְלַבְגרּות אֶּ
 

  – ְּדַקִּדיש ְבַההּוא יֹוָמא ְּדַמְשִלים ִשָשה ,ָלא ְצִריָכא
  :ַרב ָאַמר

ת ְלָפֵנינּו רֶּ ת ;ֲהֵרי ִהיא בֹוגֶּ רֶּ ת ְבַצְפָרא ַנִמי בֹוגֶּ רֶּ   .ִמְּדַהְשָתא בֹוגֶּ
  :ּוְשמּוֵאל ֲאַמר

  .ַהְשָתא הּוא ְּדַאְייֵתי ִסיָמִנים
 

ה ַמאי ְשָנא ,ּוְשמּוֵאל   ?ִמִמְקוֶּ
  :ִּדְתַנן

ד ְוִנְמָצא ָחֵסר" ְמד ַ נ ִ ֶ   ,ִמְקֶוה ש 
יו ְלַמְפֵרעַ  ב ָ ו  ַעל ג ַ ֲעש  נ ַ ֶ ל ָטֳהרֹות ש    ,כ ָ

ים ְטֵמאֹות ו ת ָהַרב ִ ְרש  ין ב ִ ֵ ו ת ַהי ִָחיד ב  ְרש  ין ב ִ ֵ  !"ב 
 

  ,ַשאִני ָהָתם
ְזָקתוֹ    ,ְּדִאיָכא ְלֵמיַמר ַהֲעֵמד ָטֵמא ַעל חֶּ

  .ר ֹלא ָטַבלְוֵאימַ 
 

  ,ַאְּדַרָבה
ְזָקתוֹ  ה ַעל חֶּ  ,ַהֲעֵמד ִמְקוֶּ

  !ְוֵאיַמר ֹלא ָחֵסר
 

  .ֲהֵרי ָחֵסר ְלָפנֶּיָך
 

ת ְלָפנֶּיָך רֶּ   !ָהָכא ַנִמי ֲהֵרי בֹוגֶּ
 

  .ַהְשָתא הּוא ְּדָבְגָרה
 

  !ָהָתם ַנִמי ַהְשָתא הּוא ְּדָחֵסר
 

  ,ָהָתם ַתְרֵתי ְלֵריעּוָתא
  .א ְלֵריעּוָתאָהָכא ֲחָד 

 
  ?ַמאי ְשָנא ֵמָחִבית ,ּוְשמּוֵאל
 ְּדַתְנָיא 

רו ָמה ְוהֹוֵלךְ " ֹוֵדק ֶאת ֶהָחִבית ְלַהְפִריש  ָעֶליָה ת ְ   ,ָהָיה ב 
ְך ִנְמֵצאת חֹוֶמץ   ,ְוַאַחר כ ָ

ל ג' ָיִמים אי – כ ָ ן ָוֵאיָלְך  ,ַוד ַ ַ   ",ָסֵפק –ִמיכ 
ה   :ּוְרִמיַנן ָחִבית ַאִמְקוֶּ

  ?ּוַמאי ְשָנא ְּדָהָכא ָסֵפק ,אי ְשָנא ְּדָהָכא ַוַּדאימַ 

 .ביום בו - בעיר היא וקידשה
 האב מרשות יצאה אם לדעת בדקנוה - בוגרת היא והרי
 .ביום בו בוגרת ומצאנוה קידושין קדושיה להיות

 .אביה של ולא קידושין וקדושיה - לפנינו בוגרת הרי
 נערה האב כשקידשה שמא - שניהם לקידושי חיישינן
 .קידושיו וקדמו היתה

 לבגרות נערות שבין חדשים - ששה בתוך נימא אי
 בלבד חדשים ששה אלא לבגרות נערות בין אין דאמרינן
 אלא בוגרת להיות שוהה אינה נערות סימני כשהביאה

 וסימניה לבגור ממהרת שהיא ופעמים חדשים ששה
 .וצמל בוחל פגה( מז דף) נדה' במס כדתנן בדדיה ניכרים

 ששה אותן כל הא - לפנינו בוגרת הרי רב אמר בהא
 וכי בגרותה בסימני שנכיר עד היא נערה בחזקת חדשים
 נמי דצפרא יימר מי בוגרת ואישתכחא בפניא בדקנוה
 .דבגרה הוא השתא ודילמא היא בוגרת

 ששה לה משמלאו ודאי והא חדשים - ששה לאחר אלא
 .לה בגרה חדשים

 בלבד אלא הא איכא טפי הא דליכא הוא בציר תימא וכי
 מי הכי למימר אדעתין דמהיכא תיסק גרס לא - קאמר
 .דשיםח מששה פחות לבגרות נערות בין אין קאמר

 בערב והיא בבוקר אביה - שית דמשלים ביומא דקדיש
 .שתבגר בחזקת היא הזה והיום

 היא היום שכל - בוגרת נמי בצפרא בוגרת מדהשתא
 .שתביא בחזקת

 .בו שהטביל בכלים - גביו על
 .בו טמא טומאה שספק - היחיד ברשות שהוא בין
 .בו טהור טומאה שספק - ר"ברה שנעשו בין

 אמרינן אלמא ודאי אלא הוא ספק דלאו - טמאות
 נימא נמי הכא מעיקרא ליה מחזקינן מציאתן כשעת

  בוגרת נמי בצפרא בוגרת מדהשתא
 .שתביא בחזקת היא היום שכל

 .לפניך חסר והרי חזקתו על טמא - לריעותא תרתי
 הרי דאיכא הוא לריעותא חדא האב קידושי גבי - הכא
 חזקתה על האש העמד לומר באת אם אבל לפנינו בוגרת
 נערות חזקת ולאו בגרות חזקת לאו שית דמשלם יומא
 .להשתנות עשויה היא שהיום בה אית
 אותה והניח תחמיץ שלא תמיד - החבית את בודק היה

 סומך להיות כלומר והולך עליה מפריש להיות החבית
 טבל לוגין מאה לשתות כשבא תרומותיו בהפרשת עליה

 תרומה פלונית בחבית לוגין שני הרי אומר אחר במקום
 חומץ נמצאת כ"ואח תדיר עושה וכן הללו לוגין מאה על
 עליה שסמך תרומה וכל החמיצה מאימתי ידוע ואין

 .הן מינין שני וחומץ יין דקסבר תיקן לא משהחמיצה
 הראשונים גרסינן ולא גרסינן - ודאי ימים' ג כל

 ימים' ג כל ד"למ איכא( צו דף) ב"בב בה פליגי אמוראי
 היא הרי יין ומצאה שבדקה הבדיקה שאחר אשוניםהר

' ג באותן בה תרומתן שתלה טבלים וכל ודאי יין בחזקת
 תרומה והויא ספק ואילך מכאן הן מתוקנים ימים
 ולא החמיצה כבר דשמא ויתרום ויחזור לזרים ליאסר
 זו בדיקה שלפני ימים' ג כל ד"למ ואיכא תרומה היתה

 חומץ ודאי בחזקת היא הרי חומץ שמצאה האחרונה
 אינה אחר מקום על תרומה ימים' ג באותן עשאה ואם

 הוי דלא מטבלה יתקננה אם לזרים ומותרת תרומה
 בידוע חומץ שנמצאת וזו ימים' מג בפחות גמור חומץ
 .שנתקלקלה יש ימים שלשה
 לאיסר תרומה והוי ספק ולמפרע' מג - ואילך מכאן
 .ויתרום ויחזור לזרים

 ראשונה משעה בחסר ליה דמחזקינן מקוה גבי - ש"מ
 גביו על שנעשו טהרות כל דקתני שלם בחזקת שהנחנוהו

 דאי הוא ספק לאו אלמא טמאות הרבים ברשות אפילו
 מקוה והאי טהורות ר"ברה למימר ליה הוה הוא ספק
 וקא סאה בארבעים השלימוהו בתחילתו כרחיך על

 .ודאי חסר בחזקת שעתא מהאי ליה מחזקינן
 ולא ספק ולהלן מכאן דקתני חבית גבי - שנא ומאי

 .החמיץ מלבודקו ידיו דסליק משעתא אמרינן
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  :ִמסּוְרָיא ַרב ֲחִניָנאְוָאַמר 
  ,ַרִבי ִשְמעֹון ִהיא ?ַמאן ָתָנא ָחִבית

ה ַנִמי ְסֵפיָקא ַמְשֵוי   ,ְּדַגֵבי ִמְקוֶּ
  :ְּדַתְנָיא

יו ְלַמְפֵרעַ " ב ָ ו  ַעל ג ַ ֲעש  נ ַ ֶ ל ָטֳהרֹות ש    ,כ ָ
ין  ים ְטֵמאֹותב ֵ ו ת ָהַרב ִ ְרש  ין ב ִ ֵ ו ת ַהי ִָחיד ב  ְרש   ,ב ִ

ְמעֹוןוְ  י ש ִ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
ים ְטהֹורֹות ו ת ָהַרב ִ ְרש  ֹוִלין ,ב ִ ו ת ַהי ִָחיד ת  ְרש    .ב ִ
ָנן ֶטֶבל ְלַמְפֵרעַ   !"ֲאָבל ְלַרב ָ

 
  ,ַשאִני ָהָתם

ְזָקתוֹ  ל ַעל חֶּ בֶּ   ,ְּדִאיָכא ְלֵמיַמר ַהֲעֵמד טֶּ
  .יַמר ָלא ִניְתַקןְואֵ 
 

  ,ַאְּדַרָבה
ְזָקתוֹ    ,ַהֲעֵמד ַיִין ַעל חֶּ
ְחִמיץ   !ְוֵאיַמר ֹלא הֶּ

 
ְחִמיץ ְלָפנֶּיָך   .ֲהֵרי הֶּ

 
ת ְלָפֵנינּו רֶּ   !ָהָכא ַנִמי ֲהֵרי ִהיא בֹוגֶּ

 
  .ַהְשָתא הּוא ְּדָבְגָרה

 
  !ַנִמי ַהְשָתא הּוא ְּדַאְחִמיץ (ָהָתם) (ָהָכא)
 

  ,ְרֵתי ְלֵריעּוָתאָהָתם ַת 
  .ָהָכא ֲחָדא ְלֵריעּוָתא הּוא ְּדִאיָכא

 
 :ֵניָמא ְכַתָנֵאי

  ?ִמי מֹוִציא ִמי ָד ִמי"  עט, בדף 
לֹא ְרָאָיה   ,הו א מֹוִציא ִמי ָָדם ב ְ

לֹא ְרָאָיה ְבֵרי  ,ְוֵהן ֵאין מֹוִציִאים ִמי ָדֹו ב ְ י יֲַׁעֹקבד ִ ב ִ   .רַׁ
י ָנָתן ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ִר אִ  ִכיב ְמַרע – יא הו אם ב ָ ָהָיה ש ְ   ,ָעָליו ְלָהִביא ְרָאָיה ש ֶ
ִכיב ְמַרע הו א ִריא ָהָיה – ְוִאם ש ְ ב ָ   ".ֲעֵליֶהם ְלָהִביא ְרָאָיה ש ֶ

  ,ַרב ַּדֲאַמר ְכַרִבי ָנָתן :ֵניָמא
  !ּוְשמּוֵאל ַּדֲאַמר ְכַרִבי ַיֲעֹקב

 
  :ְך ַרבָאַמר לָ 

  .ִפילּו ְכַרִבי ַיֲעֹקבֲאָנא ְּדָאְמֵרי אֲ 
  ,ַעד ָכאן ֹלא ָקָאַמר ַרִבי ַיֲעֹקב ָהָתם

ְזָקתוֹ    .ְּדִאיָכא ְלֵמיַמר ַהֲעֵמד ָממֹון ַעל חֶּ
ְזָקתוֹ  ,ֲאָבל ָהָכא   ?!ִמי ֵניָמא ַהֲעֵמד גּוף ַעל חֶּ

  .ֲאָנא ְּדָאְמֵרי ֲאִפילּו ְלַרִבי ָנָתן :ּוְשמּוֵאל ָאַמר
  ,ָקָאַמר ַרִבי ָנָתן ָהָתםַעד ָכאן ָלא 

ְזַקת ְבִריִאים ָקְייֵמי   ,ְּדכּוֵלי ָעְלָמא ְבחֶּ
  .ְלַאְיתּוֵיי ְרָאָיה יּהלֵ ַמאן ְּדָקא ַמִפיק ַנְפֵשיּה ֵמֲחָזָקה ָהֵוי עֲ 

  ?!ִמי ָקא ַמְפָקא ַנְפָשּה ֵמֲחָזָקה ְּדַקֵמיּה ,ֲאָבל ָהָכא
 

  :ֵניָמא ְכָהֵני ַתָנֵאי
ֶרךְ ִק " ד ֶ ה  ָאִביָה ב ַ ש ָ ִעיר ,יד ְ ה ַעְצָמה  ב ָ ש ָ   ,ְוִקיד ְ

ֹוֶגֶרת   ",ַוֲהֵרי ִהיא ב 

 .גרס - חנינא ר"וא
 טומאה ספק כל - תולין י"ברה
 כדמפרש תולין י"ברה ש"לר

 דנדה קמייתא בשמעתא טעמא
 סוטה לספק דמי דלא( ג דף)

 .לדבר רגלים יש דהתם
 ידי על שניתקן זה - למפרע טבל
 מדהשתא דאמרינן זו חבית
 נ"וה חומץ נמי מעיקרא החמיץ
 בצפרא בוגרת מדהשתא נימא
 .בוגרת נמי

 .ושמואל דרב הא - כתנאי נימא
 הכותב - מי מיד מוציא מי

 כלום שייר ולא לאחרים נכסיו
 בשכיב:( קמו דף ב"ב) ל"דקי
 אם מתנה מתנתו שאין מרע
 שייר מדלא דעתיה דגלי עמד
 היה מיתה מחמת דמצוה מידי

 מתנה מתנתו היה בריא אםו
 מרע שכיב אומר הוא ועכשיו
 מי היה בריא אומרים והן הייתי
 .מי מיד נכסים מוציא

 עמדו אם - מידם מוציא הוא
 צריך ואין בנכסים והחזיקו
 מ"שכ שהיה ראיה להביא
 בשעת עכשיו בריא הוא ואפילו
 מדהשתא אמרינן לא חזרה
 נמי מתנה בשעת מעיקרא בריא
 .בריא

 - הוא בריא אם אומר נתן רבי
 להביא עליו חזרה בשעת עכשיו
 מחזקינן מייתי לא ואי ראיה
 .כרב והיינו השתא כי ליה

 - יעקב כרבי דאמר ושמואל
 אלא השתא בתר אזיל דלא

 שכיב מתנה בשעת שמא אמרינן
 .היה מרע

 הוא דספיקא וכיון - 'כו התם
 חזקה על ממון העמד אמרינן
 זו מתנה קודם בה מוחזק שהיה
 .ספק שהיה

 על הגוף העמד למימר איכא מי
 יומא נערה ותהוי - חזקתו
 חזקת לא בה אין שית דמשלם
 שהיום בגרות חזקת ולא נערות
 .להשתנות עומדת היא

 - מחזקה נפשה מפקא מי
 בנערה לה מספקינן כי כלומר

 הרבה מחזקת לה מפקינן מי
 .שית משלם ביום נערות
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ֹוֶגֶרת ְלָפֵנינו  " :ָתָנא ֲחָדא   ,"ֲהֵרי ִהיא ב 
ֵניֶהם" :ְוַתְנָיא ִאיָדְך י ש ְ ו ש ֵ יָנן ְלִקיד    – "ַחְייש ִ
  ?!ַחד ְכַרב ְוַחד ִכְשמּוֵאל ,ַמאי ָלאו

 
  ,ָלא
  :י ְוִאיֵדי ִכְשמּוֵאלִאיֵד 

  ,ָכאן ְבַמְכַחְשתוֹ 
ֵאין ַמְכַחְשתוֹ    .ָכאן ְבשֶּ

 
  ?!יָתא ָלא ְפִליֵגי ָאמֹוָרֵאי ַנִמי ָלא ְפִליֵגיְוֵניָמא ִמְּדַמְתנִ 

 
  ?!ְוִתְסְבָרא

  ,ְּדַרב ָעַבד עּוְבָּדא ְכָווֵתיּה ַרב יוֵֹסף ְבֵריּה ְּדַרב ְמַנְשָיא ִמְּדִווילָהא 
  :ַוֲאַמר ,ְוִאיְקִפיד ְשמּוֵאל

  ,כּוֵלי ָעְלָמא ַכְייֵלי ֵליּה ְבַקָבא זּוָטא
  !ְוַהאי ִמְּדַרָבָנן ַכְייֵלי ֵליּה ְבַקָבא ַרָבה

  ?ַאַמאי ָקא ַמְקִפיד – ְוִאי ָסְלָקא ַּדְעָתְך ָלא ְפִליֵגי
 

  .ַחְשתוֹ ִּדיְלָמא ִכי ָעַבד עּוְבָּדא ְבַמכְ 
 

  :ַרב ַאִשילְ  ָמר זּוְטָראֲאַמר ֵליּה 
 :ֲאֵמיַמרָהִכי ֲאַמר 

  .ִהיְלְכָתא ְכָווֵתיּה ִּדְשמּוֵאל
 
  :ֲאַמר ַרב ַאִשיוְ 

  .ִהיְלְכָתא ְכָווֵתיּה ְּדַרב
 

 ְוִהיְלְכָתא ְכָווֵתיּה ְּדַרב:
 
 

 עט, ב  .325
ָנה   ִמש ְׁ

ֹו לִ  ת  י ָָצא הו א ְוִאש ְ ֶ   ,ְמִדיַנת ַהי ָםִמי ש 
ֹו ו ָבָניו ְוָאַמר ת    :ו ָבא הו א ְוִאש ְ

י ִלְמִדיַנת ַהי ָם ֲהֵרי ִהיא זו  ' י ָָצאת ִעמ ִ ֶ ה ש  ָ ֶניהָ  ,ִאש   ו  ב ָ   –' ְוֵאל 
ִנים ה ְולֹא ַעל ַהב ָ ָ   .ֵאין ָצִריְך ְלָהִביא ְרָאָיה לֹא ַעל ָהִאש  

ֶניהָ ל  ְואֵ  ,ֵמָתה'   –' ו  ב ָ
ִניםֵמִביא ְרָאיָ  ה ,ה ַעל ַהב ָ ָ   .ְוֵאינֹו ֵמִביא ְרָאָיה ַעל ָהִאש  

ְמִדיַנת ַהי ָם' אִתי ב ִ ה ָנש ָ ָ ֶניהָ  ,ֲהֵרי ִהיא זו   ,ִאש   ו  ב ָ   –' ְוֵאל 
ה ָ ִנים ,ֵמִביא ְרָאָיה ַעל ָהִאש     .ְוֵאין ָצִריְך ְלָהִביא ְרָאָיה ַעל ַהב ָ

ֶניהָ ' ו  ב ָ   –' ֵמָתה ְוֵאל 
ִנים:ָצִריְך ְלָהִבי ה ְוַעל ַהב ָ ָ  א ְרָאָיה ַעל ָהִאש  

 

ָמָרא  ג ְׁ
  :ַרָבה ַבר ַרב הּוָנאָאַמר 

יהָ    .ְוכּוָלן ִבְכרּוִכים ַאֲחרֶּ
 
 

 הרי דקתני והא - במכחשתו
 במכחשתו לפנינו וגרתב היא

 בגרתי כבר לומר לאביה
 .מאתמול

 קפידא - לה כיילי עלמא כולי
 לכל ואמר עליה דקפיד הוא

 בקב חכמה נמדדה תלמידים
 חכמתם על לסמוך שיראים קטן

 .איש אשת ספק ולהתיר
 חכמה - ליה כיילי מדרבנן והאי
 חכמה לו שפכו רבה בקבא
 להתיר בינתו על וסומך יתירה
 בוגרת מדהשתא ולומר ספק

 .בוגרת נמי בצפרא
 במכחשתו רב הא - קפיד אמאי
 עובדא דעבד והאי קאמר
 אלא עבד במכחשתו כוותיה
 והאי פליגי מכחשתו באין ודאי
 .עובדא עבד מכחשתו בשאין

 

 '.מתני
 על לא ראיה להביא צריך אינו

 שכבר מיוחסת שהיא - האשה
 .כשנשאה בדקוה

 בגמרא כדמוקי - הבנים על ולא
 אחריה וכרוכים קטניםב

 צריכים ואין הן אמן דבחזקת
 .עדים י"ע לייחס
 שהיו - הבנים על ראיה מביא
 .אשה אותה בני

 על ראיה להביא צריך ואין
 לפי מיוחסת שהיתה - האשה
 כשנשאה אחריה בדקו שכבר
 .כאן

 שהיא - האשה על ראיה מביא
 על ראיה מביא ואינו מיוחסת
 .אחריה כרוכין שהרי הבנים

 כאן שאין - בניה ואלו המת
 על ראיה מביא הוכחה שום

 ועל מיוחסת שהיא האשה
 .היו אשה שמאותה הבנים

 
 

 '.גמ
 צ"א מתניתין דקתני - וכולן
 .הבנים על ראיה להביא

 .אצלה נדבקין - אחריה בכרוכין
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 פ, ב –עט, ב  .326
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ְמִדיַנת ַהי ָם' אִתי ב ִ ה ָנש ָ ָ   –' ִאש  

ה ָ ִנים ְלָהִביא ְרָאָיה ֵאין ָצִריךְ וְ  ,ֵמִביא ְרָאָיה ַעל ָהִאש     ,ַעל ַהב ָ
דֹוִלים ים ,ו ֵמִביא ְרָאָיה ַעל ַהג ְ ַטנ ִ   .ְוֵאין ָצִריְך ְלָהִביא ְרָאָיה ַעל ַהק ְ

ָבִרים ֲאמו ִרים ה ד ְ ֶ מ  ה ַאַחת ?ב ַ ָ ִאש     ,ב ְ
ִנים ה ְוַעל ַהב ָ ָ ים ֵמִביא ְרָאָיה ַעל ָהִאש   י ָנש ִ ֵ ת  ש ְ   ,ֲאָבל ב ִ

ַטנ ִ  דֹוִלים ְוַעל ַהק ְ   .יםַעל ַהג ְ
 

 :ֵריש ָלִקישָאַמר 
ָלא ְבָקְדֵשי ַהְגבּול  פ, אדף    ,ֹלא ָשנּו אֶּ

  .ֲאָבל ְביּוְחִסין ֹלא
 
  :ָאַמר ַרִבי יוָֹחָנןוְ 

  .ֲאִפילּו ְביּוְחִסין
 

  ,ְוָאְזָדא ַרִבי יֹוָחָנן ְלַטְעֵמיּה
  :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר  ַרִבי ִחָייא ַבר ַאָבאַּדָאַמר 

  ,ַמְלִקין ַעל ַהֲחָזקֹות
  ,סֹוְקִלין ְוׂשֹוְרִפין ַעל ַהֲחָזקֹות

  .ְוֵאין ׂשֹוְרִפין ְתרּוָמה ַעל ַהֲחָזקֹות
 
  ,ְכַרב ְיהּוָדה –' ַמְלִקין ַעל ַהֲחָזקֹות'

  :ַרב ְיהּוָדהַּדֲאַמר 
יהָ  יָה ִמשּום נִ  – הּוְחְזָקה ִנָּדה ִבְשֵכינֹותֶּ ה ָעלֶּ   .ָּדהַבְעָלּה לֹוקֶּ

 
  ,ִכְדַרָבה ַבר ַרב הּוָנא –' סֹוְקִלין ְוׂשֹוְרִפין ַעל ַהֲחָזקֹות'

  :ַרָבה ַבר ַרב הּוָנאַּדֲאַמר 
ת ִאיש ְוִאָשה ִהְגִּדילּו ְבתֹוְך ַהַבִית ,ִתינֹוק ְוִתינֹוקֶּ   – שֶּ

ה ה ַעל זֶּ ה ְוִנְׂשָרִפין זֶּ ה ַעל זֶּ   .ִנְסָקִלין זֶּ
 

ן ַפִזיַרִבי ִש ָאַמר  ן ֵלִויָאַמר  ְמעוֹן בֶּ ַע בֶּ   :ַבר ַקָפָראִמשּום  ַרִבי ְיהוֹשֻׁ
ָבאת ִלירּוָשַלִים ְוִתינֹוק מּוְרָכב ָלּה ַעל ְכֵתיָפּה ה ְבִאָשה שֶּ   ,ַמֲעׂשֶּ

יהָ  – ְוִהְגִּדיָלתוֹ    ,ּוָבא ָעלֶּ
ֱהִביאּום ְלֵבית ִּדין ְוָסְקלּום   ,וֶּ

בְ  יהָ  ,ָנּה ַוַּדאיֹלא ִמְפֵני שֶּ ָכרּוְך ַאֲחרֶּ ָלא ִמְפֵני שֶּ   .אֶּ
 
  –' ְוֵאין ׂשֹוְרִפין ְתרּוָמה ַעל ַהֲחָזקֹות'

ן ָלִקישְּדָאַמר    :ַרִבי ִשְמעוֹן בֶּ
  ,ׂשֹוְרִפין ַעל ַהֲחָזקֹות

  :אֹוֵמר ַרִבי יוָֹחָנןוְ 
 .ֵאין ׂשֹוְרִפין

  
  :ִּדְתַנן ,ְוָאְזדּו ְלַטְעַמְייהּו

ָידוֹ " ה ו ָבֵצק ב ְ ַצד ָהִעיס ָ ְמָצא ב ְ נ ִ ֶ ינֹוק ש    ,ת ִ
ִאיר י מֵּ ב ִ   ,ְמַטֵהר רַׁ

ִאין ֲחָכִמיםוַ  חַ  ,ְמַטמ ְ ֵ ינֹוק ְלַטפ  ל ת ִ ֹו ש ֶ ְרכ  ד ַ ֵני ש ֶ ְ   ,"ִמפ 
  :ַוֲהִויָנן ָבּה

  ?ַמאי ַטְעֵמיּה ְּדַרִבי ֵמִאיר
  ,ֵאין ְמַטְפִחין ּוִמיעּוט ,רֹוב ִתינֹוקֹות ְמַטְפִחין :ָקָסַבר

ת דֶּ ְזַקת ָטֳהָרה עֹומֶּ   ,ְוִעיָסה ְבחֶּ
  .ִאיְתַרע ֵליּה רּוָבא – ּוְסמֹוְך ִמיעּוָטא ַלֲחָזָקה

 

 הים במדינת אשה נשאתי ר"ת
 צ"וא האשה על ראיה מביא

 ומסיים - הבנים על ראיה להביא
 בקטנים אמרו בנים באלו ואזיל
 על ראיה הביא דאם בגדולים ולא

 האם אחר כרוכין שאין הגדולים
 .הקטנים על ראיה מביא אין

 אחת אשה שאמר - אחת באשה
 היו נשים שתי אמר אבל נשאתי
 זו של בניה ואלו האחת ומתה
 מיוחסת שהיא עליה ראיה מביא
 הגדולים על בניה שהם הבנים ועל
 כרוכין ואפילו הקטנים ועל

 חברתה של בניה דשמא אחריה
 .וגדלתן היו
 אלא אכרוכין דסמכינן - שנו לא

 הוא כהן אם הגבול לקדשי
 משהביא הגבול בקדשי אוכלים
 כשירה שהיא זו אשה על ראיה

 הבנים על סומכין לכהונה
 הן בניה לומר אחריה הכרוכין
 .חללין ואינן
 בנות בהן יש אם - ליוחסין אבל
 שיביאו עד ניםלכה נישאות אינן
 .זו של בנותיה שהן ראיה

 - ליוחסין אפילו אמר יוחנן' ור
 כרוכין שהן אחזקה סמכינן
 .אחריה
 דאמר - לטעמיה יוחנן רבי ואזדא
 ליכרך שהוחזקו אחזקה סמכינן
 אפילו אמו שהיא בחזקת אצלה
 ולישרף ליסקל נפשות דיני לענין
 ליוחסין ש"וכ כדלקמן זה על זה

 .כהונה להכשר
 שאנו דבר על - החזקות על יןמלק

 עדות אין ואפילו כן מחזיקים
 .בדבר

 כדמפרש - 'כו וסוקלין שורפים
 .ואזיל להו
 - החזקות על תרומה שורפין ואין
 ולא חזקה מתוך טמא שהוא דבר
 בתרומה ונגע ראיה שהוא מתוך
 מוחזק סתמא שהוא תינוק כגון
 שם שיש באשפה שמחפש טמא

 אין מהבתרו ונגע ושרצים נבילות
 כדמפרש תולין אלא שורפין
 על עיסה העמד כדאמרינן טעמא
 ממיעוט הוא ואלו טהרה חזקת

 .טיפח שלא( הוא) תינוקות
 שראו - בשכינותיה נדה הוחזקה
 היתה היום שהיא שכינותיה
 .נדותה בגדי מלובשת

 ותינוקת תינוק ואשה איש
 בחזקת - הבית בתוך שהגדילו
 ואנ ואין בניהם ואלו אשתו שהיא
 .גמור בעדות בהם מכירין
 על הבן בא אם - זה על זה נסקלין
 בא משום עליה הבן נסקל האשה

 .עליו והיא אמו על
 האיש בא אם - זה על זה ונשרפין

 .בשריפה דבתו הבת על
 כתיפה על מורכב ותינוק

 .בנה בחזקת - והגדילתו
 מן שנטל בידוע - בידו ובצק

 .העיסה
 ונבלות בשרצים - לטפח

 .שבאשפה
 מטפחים דאין - מיעוטא סמוך
 רובא ואיתרע דעיסה לחזקה

 בטיל לא מאיר' דלר דמטפחין
 נדה) ליה דשמעינן לגמרי מעוטא

 הילכך למיעוטא דחייש( לב דף
 מידי משכח וכי עומד במקומו

 .מצטרף בהדיה לאיצטרופי
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  ?ְוַרָבָנן
 

  ,ִמיעּוָטא ְכַמאן ְּדֵליָתא ָּדֵמי
  .רּוָבא ָעִדיף – רּוָבא ַוֲחָזָקה

 
  :ַרִבי אוַֹשְעָיאִמשּום  ֵריש ָלִקישָאַמר 

ת ַהְתרּוָמה יָה אֶּ שֹוְרִפין ָעלֶּ   .זּו ִהיא שֶּ
 

  :ָאַמר ַרִבי יוָֹחָנן
יָה ְתרּוָמה שֹוְרִפין ָעלֶּ   .ֵאין זּו ֲחָזָקה שֶּ

 
ת ַהְתרּוָמה יָה אֶּ שֹוְרִפין ָעלֶּ ָלא ֵאיזּו ֲחָזָקה ְלַרִבי יֹוָחָנן שֶּ   ?אֶּ

 
  :ְכִדְתַנן

ִית ו ש ְ " תֹוְך ַהב ַ ה ב ְ םִעיס ָ ִלין ש ָ ְ ִעים ְמַטפ    ,ָרִצים ו ְצַפְרד ְ
ה ִעיס ָ   ;ְוִנְמְצאו  ֲחִתיכֹות ב ָ

ָרִצים  ְטֵמָאה  – ִאם רֹוב ש ְ
ִעים   ."ְטהֹוָרה – ִאם רֹוב ְצַפְרד ְ

 
  :ַתְנָיא ַכָּוֵתיּה ְּדַרִבי יֹוָחָנן

ֵאל" ָ ַעת ִליש   ֶהם ד ַ ָבִרים ֵאין ב ָ ֵני ד ְ   ,ש ְ
או ם ֲחָכמִ  ֵאלים כ ְ ַוֲעש ָ ָ ַעת ִליש   ֶהם ד ַ י ֵש  ב ָ ֶ   :ָמה ש 

ינֹוק   ".ְועֹוד ַאֶחֶרת ,ת ִ
 
ינֹוק"   .ָהא ַּדֲאָמָרן – "ת ִ
 
  ?ַמאי ִהיא "ְועֹוד ַאֶחֶרת"
 
ם" ִלין ש ָ ְ ִעים ְמַטפ  ָרִצים ו ְצַפְרד ְ ִית ו ש ְ תֹוְך ַהב ַ ה ב ְ   ,ִעיס ָ

ה^ ְוִנְמְצאו   דף פ, ב ִעיס ָ   ;ֲחִתיכֹות ב ָ
ָרִציםאִ   ְטֵמָאה  – ם רֹוב ש ְ

ִעים   ."ְטהֹוָרה – ִאם רֹוב ְצַפְרד ְ
 

ן ֵלִויָאַמר  ַע בֶּ   :ַרִבי ְיהוֹשֻׁ
ָלא ְבַמְשִקים ְלָבִנים   ,ֹלא ָשנּו אֶּ

  – ֲאָבל ְבַמְשִקים ֲאדּוִמים
  .ִקיר ֵמיָדע ְיִדיעַ נָ ִאם ִאיָתא ְּד 

 
  ?ִעיָסה ְוִדיְלָמא ְבַלְעִתיְנהּו

 
  :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר 

ה שָ    :ַמעַמע ְבִריִבי ּוֵפירּושֹו ֹלא שָ ָּדָבר זֶּ
ָלא ל ִתינֹוק ִניָכר ָבּה ֹלא ָשנּו אֶּ ָבבּוָאה שֶּ   ,ְבַמְשִקים ְצלּוִלים שֶּ

 ֲאָבל ַמְשִקים ֲעכּוִרים ֹלא:
 
 

 - דמי דליתיה כמאן מיעוטא
 ורבנן רובא לגבי ליה דבטיל

 יעוטלמ חיישי דלא לטעמייהו
 /(.לב נדה/ שם)

 את עליה ששורפין היא זו
 עליה ששורפין חזקה - התרומה

 תינוקות חזקת התרומה את
 עליה שורפין לטפח שמחזיקין
 דקאמרי מטמאין דהאי תרומה
 .קאמרי לשרוף רבנן
 וכי - 'כו ששורפין חזקה זו אין

 .קאמרי לתלות רבנן אמרי
 לצפרדע הדומה צב - שרצים
 .הורט והצפרדע טמא הצב

 נפולין עושים - שם מטפלים
 .חתיכות חתיכות נפולין

 ואין - בעיסה חתיכות ונמצאו
 של או שרצים של אם ידוע

 .צפרדעים
 הבית אם - שרצים רוב אם

 מצוים שרצים להיות מוחזקת
 אף טמא מצפרדעים יותר שם

 דאיתיה ורובא דחזקה לישרף
 דתינוק ההיא אבל הוא קמן
 .הוא קמן דליתיה רובא

 דאמר - יוחנן' דר יהכות
 .לתלות דרבנן מטמאין

 ל"וקי - לישאל דעת שיש כמי
 טמא ספיקו י"ברה:( ד דף נדה)

 לישאל דעת בו שאין דבדבר
 דאפילו/( ד נדה/ שם) ל"קי

 .טהור ספיקו י"ברה
 ז"בלע ש"ביקרור - נקורים
 .בעיסה תרנגולים שנקרו
 תרומה של זו עיסה אם - תולין

 וליןהתרנג שתו שמא חיישינן
 ובעוד הטמאים ממשקין
 בחרטומיהם טופח המשקה

 שני ומדקאמר בעיסה נקרו
 שיש כמי עשאום הללו דברים

 באחת ושנינו לישאל דעת בו
 .תולין דתינוק מכלל תולין מהן

 .ל"ריב הדור גדול - בריבי
 דבאדומים - שמע לא ופירושו

 בין ולחלק לפרש לו היה נמי
 צלולין משקין לעכורים צלולים

 .ליבלע יןנוח
 דמות - תינוק של שבבואה
 .פניו קלסתר
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 פ, ב  .327
 

ָנה   ִמש ְׁ

יםלֹא ִיְתַייחֵ  י ָנש ִ ֵ ת    ,ד ָאָדם ִעם ש ְ
ים ֵני ֲאָנש ִ ה ַאַחת ִמְתַייֶחֶדת ִעם ש ְ ָ   .ֲאָבל ִאש  

ְמעֹון י ש ִ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
וֹ  ֹו ִעמ  ת  ִאש ְ ְזַמן ש ֶ ים ב ִ י ָנש ִ ֵ ת    ,ַאף ִאיש  ֶאָחד ִמְתַייֵחד ִעם ש ְ

ִקי פו ְנד ְ ֶהם ב ְ ָ ן ִעמ  וֹ  ,ְוָיש ֵ ַמְרת  ֹו ִמש ְ ת  ִאש ְ ֵני ש ֶ ְ   .ִמפ 
וֹ ִמְתַייֵחד ָאָדם ִעם  ת  ֹו ְוִעם ב ִ ר ,ִאמ  ש ָ ֵקירו ב ב ָ ֶהם ב ְ ָ ן ִעמ    .ְוָיש ֵ

ילו   ְכסו תֹו: – ְוִאם ִהְגד ִ ן ב ִ ְכסו ָתה  ְוֶזה ָיש ֵ ָנה ב ִ  זו  ְיש ֵ

ָמָרא  ג ְׁ
  ?ַמאי ַטְעָמא

 
  :ָתָנא ְּדֵבי ֵאִלָיהּו

וֹ " ן ַקל  ָ ְעת  ים ד ַ   ."ת ֲעֵליֶהןהֹוִאיל ְוָנש ִ
 

  ?ְמָנא ָהֵני ִמיֵלי
 

  :ַרִבי ִיְשָמֵעאלִמשּום  ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר 
ז ְלִיחּוד ִמן ַהתֹוָרה ִמַנִין מֶּ   ?רֶּ

נֱֶּאַמר ךָּׁ " :שֶּ ֶּ מ  ן אִּ ֶּ יךָּׁ ב  חִּ יְתךָּׁ אָּׁ י ְיסִּ   – )דברים יג( "כ ִּ

ן ָאב ֵאינֹו ֵמִסית ן ֵאם ֵמִסית בֶּ   ?ְוִכי בֶּ
ָלא לֹוַמר ְלָך ן ִמְתַייֵחד ִעם ִאמוֹ  :אֶּ   ,בֶּ

ַבתֹוָרהוְ    .ָאסּור ְלִהְתַייֵחד ִעם ָכל ֲעָריֹות שֶּ
 

  ?ַפְשֵטיּה ִּדְקָרא ְבַמאי ְכִתיב
 

  :ַאַבֵייָאַמר 
  :ָלא ִמיָבְעָיא ָקָאַמר
ן ָאב   ,ְּדָסֵני ֵליּה ְוַעֵייץ ֵליּה ֵעצֹות ָרעֹות ,ָלא ִמיָבְעָיא בֶּ
ן ֵאם ָלא ֲאִפילּו בֶּ   .ֵאיָמא ַצְייֵתי ֵליּה ,ְּדָלא ְסֵני ֵליּה ,אֶּ

  .ָקא ַמְשַמע ָלן
 

  ?ֵניָמא ַמְתִניִתין ְּדָלא ְכַאָבא ָשאּול
  :ְּדַתְנָיא

ֵחיק" ים יֹום יֹוֵצא ב ְ לֹש ִ ל ש ְ   ,כ ָ
ים ֵני ֲאָנש ִ ה ַאַחת ו ש ְ ָ ִאש   ר ב ְ   ,ְוִנְקב ַ
ים י ָנש ִ ֵ ת  ִאיש  ֶאָחד ו ש ְ   .ֲאָבל לֹא ב ְ

או ל א ש ָ ב ָ   :ֵמראוֹ  אַׁ
ים י ָנש ִ ֵ ת  ִאיש  ֶאָחד ו ש ְ  !"ַאף ב ְ

 
  ,ֲאִפילּו ֵתיָמא ַאָבא ָשאּול

  .ִבְשַעת ֲאִנינּות ְתִביר ִיְצֵריּה
 

  ,ְוַרָבָנן ָסְבֵרי ָלּה ְכַרִבי ִיְצָחק
  :ַרִבי ִיְצָחקַּדֲאַמר 

יו" אָּׁ ל ֲחטָּׁ ר עַּ בֶּ י ג ֶּ ם חָּׁ דָּׁ ְתאֹוֵנן אָּׁ ה י ִּ   – "מַּ
ל ָאָדם ִיְצרֹו ִמְתַגֵבר ָעָליוֲאִפילּו בִ    .ְשַעת ֲאִנינּותֹו שֶּ

 
  ?ְוַאָבא ָשאּול

 

 '.מתני
 קלה שדעתן מפני - נשים' ב עם

 ולא להתפתות נוחות ושתיהן
 היא שאף מחבירתה זו תירא
 .כמותה תעשה

 בוש שהאחד - אנשים' ב עם
 .מחבירו
 טעמא - אמו עם אדם מתייחד
 '.בגמ מפרש

 אמו עם הבן - עמהם וישן
 מהע דישן קאמר קטן ובעודו
 .ואזיל כדמפרש בשר בקירוב
 וכן - 'כו בכסותו ישן זה הגדילו
 .קטנה בעודה אביה עם הבת
 
 

 '.גמ
 עם יתייחד לא - טעמא מאי
 שמתייחדת כאשה נשים שתי
 .אנשים' ב עם

 ושתיהן - עליהן קלה דעתן
 .להתפתות נוחות

 אמך בן קרא נקט להכי - אלא
 .האם אצל מצוי שהבן לומר

 - תיבכ במאי דקרא פשטיה
 שמדבר מקרא של פשוטו לענין

 .אמך בן נקט אמאי בהסתה
 שממעט לפי - ליה סני אב בן

 .ירושתו בחלק
 להם שאין - ליה סני לא אם בן

 את יורש זה יחד ירושה חלק
 .אביו את יורש וזה אביו
 איש דאמר - שאול כאבא דלא

 .נשים שתי עם מתייחד
 שמת ולד - יום שלשים כל

 צריך אין יום שלשים בתוך
 לקבורה להוציאו במותו לכבדו
 אלא בכליבה ולא במטה לא

 .בחיק
 אנשים ושני אחת באשה ונקבר

 '.ג אלא ללוותו רבים צ"וא -
 נשים ושתי אחד באיש לא אבל
 בתי היו שלא יחוד משום -

 .לעיר סמוכין הקברות
 אנינות מועיל מה - יתאונן מה

 מלהזהר כך על לסמוך לאדם
 צריך יח שהוא זמן כל ביצרו
 לא שאם חטאיו על גבר להיות

 עליו גובר יצרו יהא כן
 .ויחטיאנו

 קורותיו על - מדותיו על
 .אותו הקורות

 למה - חי אדם יתאונן מה
 יתרעם למה חי אדם יתאונן
 עליו הבאות הקורות על אדם
 עמו עושה שאני החסד כל אחר

 עליו הבאתי ולא חיים לו שנתתי
 .מיתה

 שלא - הוא חטאיו על גבר וכי
 חי הוא ובצדקתו לי חטא

 .בתמיה
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  ,ִכי ְכִתיב ַההּוא ְבִמְתַרֵעם ַעל ִמּדֹוָתיו ְכִתיב
ר ַעל ֲחָטָאיו ,ַמה ִיְתַרֵעם ַעל ִמּדֹוָתיו :ְוָהֵכי ָקָאַמר בֶּ   ?!ְוִכי גֶּ

ָנַתִתי לוֹ    .ַּדיֹו ַחִיים שֶּ
 
  ?ָבָנןְוַר 
 

ה   ,ִכי ַההּוא ַמֲעׂשֶּ
 .ְּדַהִהיא ִאיְתָתא ַּדֲהָוה עּוְבָּדא ְוַאִפיְקֵתיּה

 
 

 יצריה תביר אפילו - ורבנן
 פעמים לחוש יש כדקאמרת

 עצמן ועושין אנינות שם שאין
 ויוצאין מת תינוק נושאין כאילו
 דהוה עובדא ההוא כי לעבירה
 איתתא בההיא עובדא

 בחזקת חי לתינוק ואפיקתיה
 ההולך עם עבירה לעשות מת
 ריממו אחר לשון, לקוברו עמה
 אלא ורבנן גרסינן ולא הזקן
 דיו גריס שאול באבא כולה
 ההיא כי לו שנתתי חיים

 קטן במועד דאמרינן איתתא
 יותר מתה על שקשתה:( כז דף)

 והיא בניה' ז שמתו עד מדאי
 על שנתאוננה מחמת אחריהם
 ואפיקתיה עובדא דהוה, מדותיו

 .ג"ל
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 פא, א –פ, ב  .328
 
ה ַאַחת" ָ ים] ֲאָבל ִאש   ֵני ֲאָנש ִ  .["ִמְתַייֶחֶדת ִעם ש ְ
 

  :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ָלא ִבְכֵשִרים   ,ֹלא ָשנּו אֶּ

  .ִפילּו ֵבי ֲעָׂשָרה ַנִמי ָלאאֲ  – ֲאָבל ִבְפרּוִצים
 

ה   .ְוהֹוִציאּוָה ֲעָׂשָרה ְבִמָטה ,ֲהָוה ַמֲעׂשֶּ
 

  :ַרב יוֵֹסףָאַמר 
  ,ְוַגְנֵבי ְכשּוָרא ,ְּדִמיַחְבֵרי ֵבי ֲעָׂשָרה ,ֵתַדע

  .ְוָלא ִמיַכְסֵפי ֵמֲהָדֵדי
 

  :ֵניָמא ְמַסַייע ֵליּה
ְלִמיֵדי" ַ ֵני ת  ֶרךְ  מֹוְסִרין לֹו ש ְ ד ֶ א ָיֹבא ָעֶליָה ב ַ ָ מ    –" ֲחָכִמים ש ֶ

  !ֱאיָנֵשי ְּדַעְלָמא ָלא ,ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִאין
 

  ,ַשאִני ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים
  .ְלַאְתרּוֵיי ֵביּה^ְּדָיְדֵעי  פא, אדף 

 
  :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ָלא ָבִעיר   ,ֹלא ָשנּו אֶּ
ְך רֶּ ִיְהיּו ְשֹלָשהעַ  – ֲאָבל ַבּדֶּ   ,ד שֶּ

ם ְלַהְשִתין ָחד ֵמהֶּ ָמא ִיְצָטֵרְך אֶּ   ,שֶּ
ְרָוה ָחד ִמְתַייֵחד ִעם ָהעֶּ   .ְוִנְמָצא אֶּ

 
  :ֵניָמא ְמַסַייע ֵליּה

ֶרךְ " ד ֶ א ָיֹבא ָעֶליָה ב ַ ָ מ  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ש ֶ ַ ֵני ת    ",מֹוְסִרים לֹו ש ְ
  .ָהא ְתָלָתא – ְתֵרי ְוִאיהּו

 
יָה ָסֲהֵדיהָ    .ָתם ִכי ֵהיִכי ְּדנֶּיֱהוּו ָעלֶּ
 

  .ֲהוּו ָקַאְזֵלי ְבאּוְרָחא ַרב ְיהּוָדהוְ  ַרב
  ,ֲהָוה ָקַאְזָלא ַהִהיא ִאְתָתא ַקַמְייהּו

  .ַּדל ַכְרֵעיְך ִמַקֵמי ֵגיִהָנם :ַרב ְיהּוָדהלְ  ַרבָאַמר ֵליּה 
  !'ֵשִרים ַשִפיר ָּדֵמיִבכְ 'ְוָהא ָמר הּוא ְּדָאַמר  :ֲאַמר ֵליּה
  ?!ִמי ֵייַמר ְּדִבְכֵשִרים ְכגֹון ֲאָנא ְוַאְת  :ָאַמר ֵליּה

ָלא ְכגֹון ַמאי   ?אֶּ
  .ְכגֹון ַרִבי ֲחִניָנא ַבר ַפִפי ַוֲחֵביָריו

 

 במטה אנשים עשרה והוציאוה
 לקלווק מתה שהיא בחזקת -

 .היתה איש ואשת עמה
 - כשורא וגנבי עשרה דמחברי

 .לעשרה משוי בה שיש
 שקנא מי דין בית - לו מוסרים
 מעלה והוא ונסתרה לאשתו

 דין בית לו מוסרין להשקותה
 חכמים תלמידי שני שבעירו
 שהרי בדרך עליה יבא שמא

 דף סוטה) כדתנן עליו נאסרה
 לבעל אחד נטמאה נטמאה:( כז

 שוב עליה בא אם לבועל ואחד
 דכתיב אותה בודקין המים אין
 מעון האיש ונקה( ה במדבר)

 המים מעון מנוקה שהאיש בזמן
 האיש אין אשתו את בודקין
 בודקין המים אין מעון מנוקה
 שמים שם ונמצא אשתו את

 .לבטלה נמחק
 עליה יבא שאם - ביה לאתרויי

 .אותה בודקין מים אין
 מתייחדת אשה דאמר - שנו לא
 .אנשים שני עם

 ובעי - לנקביו אחד יצטרך שמא
 .לצניעות להתרחק

 יבא אם - סהדי עליה דניהוו
 ימחו ולא ד"ב לפני ויעידו עליה
 .מגילה עליה

 ללכת מהר - כרעיך דלי
 .שנקדמנה

 .בתמיה - אנן כגון
 רבי - וחביריו פפי בר חנינא רבי
 לעיל) ק"בפ כהנא ורב צדוק

 (.מ דף/ קידושין/
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 פא, א .329
 

  :ַרבָאַמר 
  ,ַמְלִקין ַעל ִייחּוד

  .ְוֵאין אֹוְסִרין ַעל ַהִייחּוד
 

  :ִשיַרב אַ ָאַמר 
ָלא ְבִייחּוד ְפנּוָיה   ,ֹלא ֲאָמָרן אֶּ

ת ִאישאֲ    ,ֹלא ָבל ְבִייחּוד ְּדֵאשֶּ
ֹלא ְתֵהא מֹוִציא ַלַעז ַעל ָבנֶּיהָ    .שֶּ

 
  .ַמְלֵקי ּוַמְכִריז ָמר זּוְטָרא

 
  :ַרב ַאִשילְ  ַרב ַנְחָמן ִמַפְרַהְטָיאָאַמר ֵליּה 

  !ָמר ַנִמי ִליְלֵקי ְוַלְכִריז
 
  :ַמר ֵליּהָא

  .ִאיָכא ְּדָשַמע ְבָהא ְוֹלא ָשַמע ְבָהא
 

  :ַרבָאַמר 
  ',ֹלא טֹוָבה ַהְשמּוָעה'ַמְלִקין ַעל 

נֱֶּאַמר יאַּ " :שֶּ נָּׁ ָּׁ ה ,ל ב  מו עָּׁ ְ ׁש  ה הַּ י לֹא טֹובָּׁ   .ב( 'א )שמואל "כ ִּ

 
  ,מֹוִתיב ָלּה ַאְפֵסיָרה ַעל ַכְתֵפיּה ָמר זּוְטָרא

י"ּוַמְקֵרי ֵליּה  נָּׁ ָּׁ ל ב    ."אַּ
 
 
 

 .מרדות - יחודה על מלקין
 על איש אשת - אוסרין ואין
 .ייחוד מחמת בעלה

 .דמלקין - אמרו לא
 שיאמרו - לעז מוציא אתה
 הלקוה לכך שזינתה ראוה

 דין בית מיתת ליכא והאידנא
 .למיקטלינהו

 ייחוד על - מלקי זוטרא מר
 שלא עליה ומכריז איש אשת
 .נתיחדה אלא זינתה

 מי - השמועה טובה לא על
 עובר שהוא עליו קול שיוצא
 טובה דלא אותו מלקין עבירות
 בבני דכתיב הוא לאו השמועה

 לא על כאן יש לאו בני אל עלי
 .השמועה טובה

 .א"קבשטר - אפסרה
 בני אל לפניו קורא - ליה ומקרי
 .לוקה הוא זה לאו שעל להודיע
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 פא, א .331
 

  :ַרָבהָאַמר 
  .ֵאין חֹוְשִשין ִמשּום ִייחּוד – ַבֲעָלּה ָבִעיר

 
  :ַרב יוֵֹסףָאַמר 

ַתח ָפתּוַח ִלְרשּות ָהַרִבים   .ֵאין חֹוְשִשין ִמשּום ִייחּוד – פֶּ
 

  .ִאיְקַלע ְלֵבי ַרב יֹוֵסף ַרב ִביִבי
  .ְשקּוֵלי ַּדְרָגא ִמתּוֵתי ִביִבי :ֲאַמר ְלהּו ,ָתאָבַתר ְּדָכַרְך ִריפְ 

 
  ?ֵאין חֹוְשִשין ִמשּום ִייחּוד – ַבְעָלּה ָבִעיר :ְוָהא ָאַמר ַרָבה

 
  ,ַרב ִביִביַשאִני 

  .ְוַגְייָסא ֵביּה ,ְּדשּוְשִביְנֵתיּה ֲהַואי
 

 לה חוששין אין בעיר בעלה
 דמסתפי להלקות - יחוד משום
 .אתי השתא מבעל
 בעליה שאכלו - דרגא ושקול
 והוא ואשתו יוסף רב וירדו
 דרגא שקולו בעליה נשאר
 .ויתיחד ירד שלא ביבי מתותי

 .לו ברית בעלת - שושבינתיה
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 פא, א .331
 

  :ָכֲהָנא ַרבָאַמר 
  – חּוץ ְוָנִשים ִמִבְפִניםֲאָנִשים ִמבַ 

  .ֵאין חֹוְשִשין ִמשּום ִייחּוד
  – ֲאָנִשים ִמִבְפִנים ְוָנִשים ִמַבחּוץ

  .חֹוְשִשין ִמשּום ִייחּוד
 

  .ְבַמְתִניָתא ָתָנא ִאיְפָכא
 

  :ַאַבֵייֲאַמר 
  ,ַהְשָתא ַּדֲאַמר ַרב ָכֲהָנא ָהִכי

  – יְפָכאָנא ַמְתִניָתא ִא ְותָ 
  .ֲאָנא ַנֲעֵביד ְלחּוְמָרא

 
  .יר גּוְלֵפייָ ַּד  ַאַבֵיי
 

  .יר ָקָנהיָ ַּד  ָרָבא
 

  :ָאִביןֲאַמר 
  .ַסְקָבא ְּדַשָתא ִריְגָלא

 
 
 
 

 .החיצון בבית - בחוץ אנשים
 חוששין אין בפנימי ונשים
 אין שהחיצונים - יחוד משום
 יתייחד ואיך לפנים דרך להם
 אבל הנשים עם אחד האיש

 לחוץ דרך להם שי הפנימים
 ונשים בפנים אנשים הילכך
 אחד יצא שמא חוששין בחוץ
 .הנשים עם ויתייחד מהם

 ונשים בחוץ אנשים - איפכא
 האחד יכנס שמא חוששין בפנים
 חביריו בו ירגישו ולא לפנים
 אין בחוץ ונשים בפנים אנשים
 לפנים היא תכנס שמא חוששין
 לא לפנים היא תכנס ואם

 עם יחדתמתי דאשה לן איכפת
 יוצא מהן אחד ואם אנשים שני
 ייחוד זה אין הנשים לבין

 מהן אחד יצא שמא דמיסתפי
 על הפנימיים דרך שהרי אחריו

 .החיצונים
 אנשים קבוצת מקום - גולפי
 היה לחופה או לדרשה או ונשים
 הרבה חרס של קנקנים מסדר
 זה אצל זה יבאו שאם ביניהם
 .קול וישמע יקשקשו

 דף מגילה) דרי דרי לשון - דייר
 .שורות שורות( יב

 שהעובר קנים מסדר - קנה דייר
 .נשמע קולם עליהן
 של ריעוע - ריגלא דשתא סקבא
 ולעבירה ליחוד השנה ימות
 אנשים קבוצת שיש הרגל ימות
 ונותנים דרשה לשמוע ונשים

 סקבא זה עם זה ונושאים
 כמו ז"בלע א"דדרישדור
 דף מ"ב) לחמרייהו להו דמסקב

 :(.כז
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 ב-פא, א .332
 

  ,ָהָנְך ְשבּוָייָתא ַּדֲאַתאי ִלְנַהְרְּדָעא
  ,ַרב ַעְמָרם ֲחִסיָדאַאְסִקיְנהּו ְלֵבי 

  .ַּדְרָגא ִמַקַמְייהּו ִאְשקּולּו
  .ָנַפל ְנהֹוָרא ְבִאיפּוָמא – ַבֲהֵדי ְּדָקא ָחְלָפה ֲחָדא ִמַנְייהּו

  ,ְּדָלא ֲהוּו ָיְכִלין ֵבי ֲעָׂשָרה ְלִמְדְלָייא ,ַשְקֵליּה ַרב ַעְמָרם ְלַדְרָגא
  .ָסִליק ְוָאִזיל ,ַּדְלָייא ְלחּוֵדיּה

  !נּוָרא ֵבי ַעְמָרם :ְרָמא ָקָלא ,ִאיְפַשח – ָגאִכי ָמָטא ְלַפְלָגא ַּדְר 
  .ַכֵסיְפִתיָנן :ָאְמרּו ֵליּה ,ָאתּו ַרָבָנן
  ,מּוָטב ִתיַכְספּו ֵבי ַעְמָרם ְבָעְלָמא ַהִּדין :ָאַמר ְלהּו

  .ְוָלא ִתיַכְספּו ִמיֵניּה ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי
  .ָנַפק ִמיֵניּה ִכי ַעמּוָדא ְּדנּוָרא – ַאְשְבֵעיּה ְּדִיְנַפק ִמיֵניּה

  !ַוֲאָנא ָעִדיְפָנא ִמיָנְך ,ְּדַאְת נּוָרא ַוֲאָנא ִביְׂשָרא ,ָחֵזי :ֲאַמר ֵליּה
 

  .ֲהָוה ִמְתלֹוֵצץ ְבעֹוְבֵרי ֲעֵביָרה ַרִבי ֵמִאיר
  .ֲהָראִאיְּדֵמי ֵליּה ָׂשָטן ְכִאיְתָתא ְבַהְך ִגיָסא ְּדנַ  ,יֹוָמא ַחד

ְצָרא ְוָקא ָעַבר – ָלא ֲהָוה ַמְבָרא   .ָנַקט מֶּ
ְצָרא   .ַשְבֵקיּה – ִכי ָמָטא ַפְלָגא מֶּ

  ',ִהָזֲהרּו ְבַרִבי ֵמִאיר ְותֹוָרתוֹ 'ִאי ָלאו ְּדָקא ַמְכְרֵזי ִבְרִקיָעא  :ָאַמר
  !ַשִּויֵתיּה ְלָדָמְך ַתְרֵתי ָמֵעי

 
  .לֹוֵצץ ְבעֹוְבֵרי ֲעֵביָרהֲהָוה ִמְת  ַרִבי ֲעִקיָבא

  .יֹוָמא ַחד ִאיְּדֵמי ֵליּה ָׂשָטן ְכִאיְתָתא ְבֵריש ִּדיְקָלא
  .ְוָקָסִליק ְוָאִזיל ,ַנְקֵטיּה ְלִדיְקָלא

  .ַשְבֵקיּה – ִכי ָמָטא ְלַפְלֵגיּה ְּדִדיְקָלא
  ',ֲעִקיָבא ְותֹוָרתוֹ ִהָזֲהרּו ְבַרִבי 'ִאי ָלאו ְּדַמְכְרֵזי ִבְרִקיָעא  :ֲאַמר

  !ַשִּויֵתיּה ְלָדָמְך ַתְרֵתי ָמֵעי
 

  '.ִגיָרא ְבֵעיֵניּה ְּדָׂשָטן' :ֲהָוה ָרִגיל ְלֵמיַמר ָכל יֹוָמא ְפֵלימוֹ 
  .ִאיְּדֵמי ֵליּה ְכַעְנָיא ,י יֹוָמא ְּדִכיפּוֵרי ֲהָוהלֵ עֲ מַ  ,יֹוָמא ַחד

  .ְקָרא ַאָבָבא ,ָאָתא
  .יּה ִריְפָתאַאִפיקּו לֵ 
  ?יֹוָמא ִכי ָהִאיָדָנא כּוֵלי ָעְלָמא ַגָּוֵאי ַוֲאָנא ַאְבָרִאי :ֲאַמר ֵליּה
  .ְוָקִריבּו ֵליּה ִריְפָתא ,ַעְייֵליּה

  ?יֹוָמא ִכי ָהִאיָדָנא כּוֵלי ָעְלָמא ַאַתָכא ַוֲאָנא ְלחּוָדִאי :ָאַמר ֵליּה
  .אאֹוְתבּוהּו ַאַתכָ  ,ַאְתיּוהּו

  ,יּהלֵ ִמֵלא ַנְפֵשיּה ִשיְחָנא ְוִכיֵבי עֲ  ,ֲהָוה ָיֵתיב
  .ַוֲהָוה ָקָעֵביד ֵביּה ִמיֵלי ְּדָמִאיס

 :ָאַמר ֵליּה
  !ִתיב ַשִפיר פא, בדף 

  .ָהבּו ִלי ָכָסא :ָאַמר ֵליּה
  .ִאְכַמר ָשָדא ֵביּה ִכיחוֹ  ,ְיַהבּו ֵליּה ָכָסא

  ,ָנֲחרּו ֵביּה
  .א ּוִמיתָשָק 

  !'.ְפֵלימֹו ָקַטל ַגְבָרא !ְפֵלימֹו ָקַטל ַגְבָרא' :ָשְמעּו ַּדֲהוּו ָקָאְמֵרי
  .ְוָטָשא ַנְפֵשיּה ְבֵבית ַהִכֵסא ,ָעַרק

  .ָנַפל ַקֵמיּה ,ָאֵזיל ַבְתֵריּה
  ;ַגֵלי ֵליּה ַנְפֵשיּה ,ִכי ְּדַחְזֵייּה ַּדֲהָוה ִמְצַטֵער

 ?ַמאי ַטְעָמא ַאְמָרת ָהִכי :ֲאַמר ֵליּה
ָלא ֵהיִכי ֵאיָמא  ?ְואֶּ

  '.ָׂשָטןַרְחָמָנא ִנְגַער ֵביּה בְ 'ֵליָמא ָמר  :ֲאַמר ֵליּה
 

  ,ֲהָוה ָרִגיל ָכל ִעיָּדן ַּדֲהָוה ָנַפל ְלַאֵפיּה ַרִבי ִחָייא ַבר ַאִשי
ר ָהַרע' :ֲהָוה ֲאַמר   '.ָהַרֲחָמן ַיִציֵלנּו ִמֵיצֶּ

  ,ָמא ַחד ְשַמְעִתיְנהּו ְּדִביְתהּויוֹ 
  ?ַמאי ַטְעָמא ָקָאַמר ָהִכי ,ִמְכִדי ָהא ַכָמה ְשֵני ְּדָפִריש ֵליּה ִמיַנאי :ָאְמָרה

 עליהם שצוה - אסוקינהו
 .בעלייתו ונתנום לפדותם

 - מינייהו חדא חלפא דקא בהדי
 ארובה פי אצל עוברת שהיתה
 .לבית העלייה שמן
 אור נפל - באיפומא נהורא נפל
 פניה שהיו העליה פי דרך בבית

 .מאירות
 .לתובעה - סליק וקא

 רגליו ופיסק הרחיב - אפשח
 להתגבר בחזקה במקומו לעמוד

 .ויצר על
 בני הזעיק - עמרם בי נורא אמר

 לכבות ולבא ליאסף השכונה
 מיצרו שיחדל כדי הדליקה
 .מהן שיתבייש

 שהיה סבורים שהיו - רבנן אתו
 .דליקה שם

 הרע ליצר עמרם רב - אשבעיה
 .ממנו שיצא

 שנקל אומר - בעבירה מתלוצץ
 היו אם יצרו על להתגבר הוא

 .רוצים
 יצר דהוא - שטן ליה אידמי
 .הרע
 השני לצד - דמברא גיסא בהך

 .המים שמעבר
 ספינות - מברא הוה לא

 .המעברות
 משפת מתוח חבל - מצרא נקט
 לבא בו ואוחזין שפתו אל הנהר
 ברוחב המוטל קצר דף על

 .הנהר
 .מאיר לרבי היצר - שבקיה

 .אוכלין השלחן על - אתכא
 ליחה המוציאין ץ"ולנ - וכיבי

 .ומאוסין
 אשל כהוגן שב - שפיר תיב

 .תמאיסנו
 .כוס לי מזגו - כסא לי הבו

 .ז"בלע ר"שוטי - אכמר
 בתוכו השליך - כיחו ביה שדא
 מן היוצאה ליחה כיחו את

 .הריאה
 .בו גערו - ביה נחרו
 .כמת עצמו החזיק הוא - שקא
 .שקל כמו הלקיח - שקא
 קטל פלימו דקאמרי שמעו
 קול ביתו לאנשי השמיעו - גברא
 ופלימ ואומרים מבחוץ יוצא
 .גברא קטל
 שבאים כסבור פלימו - ערק
 .להורגו המלך נוגשי עליו

 חוץ הכסא בבית נחבא - טשא
 .לעיר

 .דמצטער לפלימו שטן - חזייה
 למה - הכי אמרת טעמא מאי

 .לקללני הורגלת
 מעלי לדחותך - נימא היכי אלא
 .תחטיאני שלא

 זקנה מחמת - מינאי דפריש
 .הרע מיצר ירא ומה
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  ,יֹוָמא ֲחָדא ֲהָוה ָקא ָגִריס ְבִגיְנֵתיּה
  .ָחְלָפה ְוַתְנָייה ַקֵמיּה ,ִקְשָטה ַנְפָשּה

  ?ַמאן ַאְת  :ֲאַמר ָלּה
  .ֲאָנא ֲחרּוָתא ְּדָהְדִרי ִמיֹוָמא :ָאְמָרה
  .ָתְבָעּה

  .יש צּוִציָתאֵר ַאְייֵתי ִניֲהֵליּה ְלַהְך רּוָמָנא ְּד  :ָאְמָרה ֵליּה
  .ָאַזל ַאְתֵייּה ִניֲהָלּה ,ָשַוור

  ,ֲהָוה ָקא ָשְגָרא ְּדִביְתהּו ַתנּוָרא ,ִכי ָאָתא ְלֵביֵתיּה
  .ְבַגֵּויּהָסִליק ְוָקא ָיֵתיב 

  ?ַמאי ַהאי :ָאְמָרה ֵליּה
ה :ֲאַמר ָלּה   .ָהִכי ְוָהֵכי ֲהָוה ַמֲעׂשֶּ

  .ֲאָנא ֲהַואי :ָאְמָרה ֵליּה
  .ַעד ְּדַיֲהָבה ֵליּה ִסיָמֵני ,ָלא ַאְשַגח ָבּה

  .ֲאָנא ִמיָהא ְלִאיסּוָרא ִאיַכְּווִני :ֲאַמר ָלּה
ל אֹותֹו ַצִּדיק ָהיָ  ֵמת ְבאֹוָתּה ִמיָתה ,ה ִמְתַענֶּהָכל ָיָמיו שֶּ   .ַעד שֶּ

 
  :ְּדַתְנָיא

ה  "" ח לָּׁ ְסלַּ ה' יִּ ם וַּ ה  ֲהֵפרָּׁ יׁשָּׁ   – )במדבר ל( "אִּ

ר תו ב ְמַדב ֵ   ?ַמה ַהכ ָ
ְדָרה ב ְ  נ ָ ֶ ה ש  ָ ִאש   ְעָלה  ְוֵהֵפר ָלה   ,ִזירנָ ב ְ ַמע ב ַ   ,ְוש ָ

ְעָלה   ֵהֵפר ָלה  ב ַ   ,ְוִהיא לֹא ָיְדָעה ש ֶ
ָאה ְלֵמִתיםְוָהיְ  מ ְ ַ ֹוָתה ַיִין ו ִמט    .ָתה ש 

י ֲעִקיָבא ב ִ ֵכי ,רַׁ סו ָקא ֲהָוה ב ָ י ֲהָוה ָמֵטי ְלַהאי פ ְ   :רמַ אָ  ,כ ִ
ר ָטֶלה ש ַ ָידֹו ב ְ ר ֲחִזיר ְוָעָלה ב ְ ש ַ כֹול ב ְ ין ֶלא  ו ֵ ַ ְתכ  נ ִ ֶ י ש    ,ו ַמה מ ִ

ֹוָרה ָרה ו ְסִליָחה :ָאְמָרה ת  ָ פ  ַ   ,ְצִריָכה כ 
ר ֲחִזירִמי ש ֶ  ש ַ ָידֹו ב ְ ר ֲחִזיר ְוָעָלה ב ְ ש ַ כֹול ב ְ ין ֶלא  ו ֵ ַ ְתכ    ,נ ִ

ה ָ ה ְוַכמ  ָ מ  ַ   !ַעל ַאַחת כ 
ה אֹוֵמר ָ ָבר ַאת  ד ָ י ֹוֵצא ב ַ ַ   :כ 

א ֲעֹונוֹ " ש ָּׁ ם ְונָּׁ ׁשֵ ע ְואָּׁ דַּ   – )ויקרא ה( "ְולֹא יָּׁ

ָהָיה  ש ֶ י ֲעִקיָבאכ ְ ב ִ ֹוֶכה רַׁ יַע ְלָפסו ק ֶזה ָהָיה ב    :ַמג ִ
ָידֹו ֵחֶלב ן ְוָעָלה ב ְ ָ ו מ  כֹול ש  ין ֶלא  ו ֵ ַ ְתכ  נ ִ ֶ י ש    ,ו ַמה מ ִ

ֹוָרה א ֲעֹונוֹ " :ָאְמָרה ת  ש ָּׁ ם ְונָּׁ ׁשֵ ע ְואָּׁ דַּ   ",ְולֹא יָּׁ
ָידֹו ֵחֶלב כֹול ֵחֶלב ְוָעָלה ב ְ ין ֶלא  ו ֵ ַ ְתכ  נ ִ ֶ ה ,ִמי ש  ָ ה ְוַכמ  ָ מ  ַ   !ַעל ַאַחת כ 

ן ְיהו ָדה   :אֹוֵמר ִאיִסי ב ֶ

א ֲעֹונוֹ ְולֹ" ש ָּׁ ם ְונָּׁ ׁשֵ ע ְואָּׁ דַּ ֹוִוים –" א יָּׁ ל ַהד  ָבר ֶזה ִיְדוו  כ ָ  ".ַעל ד ָ
 
 
 

 שיטיהבתכ - נפשה קשטה
 .ואפרסמון בשמים קישוטי

 לפניו עברה - קמיה ותני חלפא
 .שניה פעם ושנתה

 ניכרת זונה שם - חרותא אנא
 .בעיר

 היום שחזרתי - מיום דהדרי
 .הלום
 קטן ענף - צוציתא דריש

 .הדקל שבגובה
 .קפץ - שוור

 את להמית - בגוויה יתיב קא
 .עצמו

 .סליחה צריכין - הפרם אישה
 מאחר - מדבר הכתוב במה

 ומה שעברה מה הפרה שאישה
 .סליחה זו

 על ואף מיד - ביין שותה והיא
 לאיסור שהיא כיון שבהיתר פי

 .סליחה צריכה נתכוונה
 לדוות לב להם שיש - הדווים כל
 ויש מתכוין שאינו זה על ידוו
 .עון נשיאות כאן
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 פא, ב .333
 
וֹ "  ".ִמְתַייֵחד ָאָדם ִעם ִאמ 
 

  :ַרב ַאִסיָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
  .ְוָדר ִעם ִאמֹו ְוִעם ִבתוֹ  ,ִמְתַייֵחד ָאָדם ִעם ֲאחֹותוֹ 

 
  :ָאַמר לְשמּואֵ ִכי ָאְמָרה ַקֵמיּה ִּד 

ַבתֹוָרה   .ַוֲאִפילּו ִעם ְבֵהָמה ,ָאסּור ְלִהְתַייֵחד ִעם ָכל ֲעָריֹות שֶּ
 

  :ְתַנן
וֹ " ת  ֹו ְוִעם ב ִ ר ,ִמְתַייֵחד ָאָדם ִעם ִאמ  ש ָ ִקירו ב ב ָ ֶהם ב ְ ָ ן ִעמ    "ְוָיש ֵ

  !ּוְתיּוְבָתא ִּדְשמּוֵאל
 

  :ֲאַמר ָלְך ְשמּוֵאל
  :ְּדַתְנָיא ָהא ,ְוִליְטֲעֵמיְך

ֹוָרה" ת  ב ַ ל ֲעָריֹות ש ֶ ָאר כ ָ   ,ֲאחֹותֹו ַוֲחמֹותֹו ו ש ְ
ֵעִדים א ב ְ ֶהם ֶאל ָ ָ   –" ֵאין ִמְתַייֵחד ִעמ 

ֹלא ְבֵעִדים  ,ִאין – ְבֵעִדים   !ָלא –שֶּ
 

ָלא   ,ַתָנֵאי ִהיא ,אֶּ
  :ְּדַתְנָיא

ִאירָאַמר " י מֵּ ב ִ ֲהרו  ב ִ  :רַׁ יִהז ָ ת ִ ֵני ב ִ ְ   .י ִמפ 
ְרפֹוןָאַמר  י טַׁ ב ִ ֲהרו  ב ִ  :רַׁ ִתיִהז ָ ל ָ ַ ֵני כ  ְ   .י ִמפ 

ְלִמיד ַ   ".ִליְגֵלג ָעָליו אֹותֹו ת 
 

ן ַגְמִליֵאלִמשּום  ַרִבי ַאָבהּוָאַמר    :ַרִבי ֲחִניָנא בֶּ
ִנְכַשל אֹותֹו ַתְלִמיד ַבֲחמֹותוֹ  ,ֹלא ָהיּו ָיִמים מּוָעִטים   .ַעד שֶּ

 
 
 

 לפרקים - אחותו עם מתייחד
 אצלה ביחוד תמיד דר אינו אבל
 .בבית

 דלא - בתו עם או אמו םע ודר
 ביה דאהנו עלייהו יצריה תקיף
 מגרי דלא הגדולה כנסת אנשי

 כחלינהו מכי בקרובתא
 סנהדרין' )כו לעיניה ונקרינהו

 (.סד דף
 .גרסינן - היא תנאי
 ביתו לאנשי - טרפון' ר אמר

 כלתי ועם עמי להיות בי הזהרו
 .עמה אתייחד שלא
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 פא, ב .334
 
  ".ִפילּו ִעם ְבֵהָמהאֲ "
 

  .ַמְכְלֵליּה ִמכּוָלּה ַּדְבָרא ַאַבֵיי
 

ת ְצָרא ַרב ֵששֶּ   .ְמַעַבר ֵליּה מֶּ
 

  ,ְלפּום ַנֲהָרא ַרב ָכֲהָנאִאיְקַלע לְ  ִמְנַהְרְּדָעא ַרב ָחָנן
  .ְוָקְייָמא ְבֵהָמה ַקֵמיּה ,ַחְזֵייּה ְּדָיֵתיב ְוָקא ָגַרס

  ?'ֲאִפילּו ִעם ְבֵהָמה'א ָסַבר ָלּה ָמר לָ  :ֲאַמר ֵליּה
  .ָלאו ַאַּדְעָתִאי :ֲאַמר ֵליּה

 
  :ָרָבאָאַמר 

  ,ְוִעם ְשֵתי ָצרֹות ,ִמְתַייֵחד ָאָדם ִעם ְשֵתי ְיָבמֹות
  ,ִעם ִאָשה ּוַבת ַבְעָלּה ,ִעם ִאָשה ַוֲחמֹוָתּה

יֹוַדַעת ַטַעם בִ  ת שֶּ ת ַעְצָמּה ְלִביָאהִעם ִאָשה ְוִתינֹוקֶּ רֶּ  .יָאה ְוֵאין מֹוסֶּ
 
 

 כשהיה - דברא מכולה מכלליה
 היה לייחוד בגירסא דהבש הולך
 א"ד השדה מכל הבהמות מונע
 רועה להיות מניח שאינו

 .אחד בשדה והבהמות
 אחין שני נשי - יבמות שתי

 צרות כשתי זו את זו ששונאות
 לפני ליבום תפול שמא שדואגות

 אשה צרה לה ותיעשה בעלה
 ובת וחמותה ואשה וצרתה
 שונאות כולן בעלה ובת חמותה

 ביבמות שמפר וטעמא זו את זו
 (.קיז דף) שהלכה האשה בפרק

 מה כלומר - ביאה טעם שיודעת
 דברים לספר שתדע ביאה היא
 .בשוק
 - לביאה עצמה מוסרת ואינה
 לבשה לא עדיין קוטנה מתוך
 דעת משום כאן אין הילכך יצר
 .להתפתות נוחה תהא שלא קלה
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 פב, א –פא, ב  .335
 
ילו  " ְכסו תוֹ  – ִהְגד ִ ן ב ִ  ְוכּו': "ֶזה ָיש ֵ
 

  ?ְוַכָמה
 

  :ַרב ַאִסיָאַמר  ַרב ַאָּדא ַבר ַרב ַעָזאָאַמר 
ת ָחד – ִתינֹוקֶּ   ,ַבת ֵתַשע ָשִנים ְויֹום אֶּ
ְׂשֵרה שָ  – ִתינֹוק ן ְשֵתים עֶּ ָחדבֶּ   .ָנה ְויֹום אֶּ

 
  :ִאיָכא ְּדָאְמֵרי

ת ָחד – ִתינֹוקֶּ ְׂשֵרה ָשָנה ְויֹום אֶּ   ,ַבת ְשֵתים עֶּ
ָחד – ִתינֹוק ְׂשֵרה ְויֹום אֶּ ן ְשֹלש עֶּ   ,בֶּ

ִיְהיּו  ה ְכֵדי שֶּ ה ְוזֶּ חַּ "ְוזֶּ ֵ מ  ֵרְך צִּ עָּׁ כֹונו  ו ש ְ ם נָּׁ יִּ דַּ   .)יחזקאל טז( "ׁשָּׁ

 
  :ַרב ִחְסָּדאָאַמר  ָפאַרְפָרם ַבר פַ ָאַמר 

ֵאיָנּה בֹוָשה ַלֲעמֹוד ְלָפָניו ָערֹום ָלא שֶּ   ,ֹלא ָשנּו אֶּ
  .ֲאָבל בֹוָשה ַלֲעמֹוד ְלָפָניו ָערֹום ָאסּור

 
  ?ַמאי ַטְעָמא

 
ר ַאְלְבָשּה   .ֵיצֶּ

 
  .ַחְתֵניּה ֵבי ַרב ִחְסָּדאִאיְקַלע לְ  ַרב ַאָחא ַבר ַאָבא

  .אֹוְתבּוָה ְבַכְנֵפיּה ,ת ְבַרֵתיּהַשְקֵליּה ְלבַ 
  ?ָלא ָסַבר ָלּה ָמר ְּדִמַקְּדָשא :ֲאַמר ֵליּה

 
  ,ַעְבָרת ָלְך ַאְּדַרב :ֲאַמר ֵליּה
ְלָעָזרְוִאיֵתיָמא  ,ַרבֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהַּדֲאַמר    :ַרִבי אֶּ

ִהיא ְקַטָנה ת ִבתֹו ְכשֶּ ְיַקֵּדש אֶּ   ,ָאסּור ְלָאָדם שֶּ
ַתְגִּדיל ְוֹתאַמר    '!ִבְפלֹוִני ֲאִני רֹוָצה'ַעד שֶּ

 
  ,ָמר ַנִמי ָעַבר ֵליּה ַאִּדְשמּוֵאל

  !ֵאין ִמְשַתְמִשים ְבִאָשה :ְשמּוֵאלַּדֲאַמר 
 

  ,ֲאָנא ְכִאיָדְך ִּדְשמּוֵאל ְסִביָרא ִלי :ֲאַמר ֵליּה
 :ְשמּוֵאלַּדֲאַמר 

 ָשַמִים:ַהֹכל ְלֵשם   פב, אדף 
 
 

 ויום שנים תשע בת תינוקת
 דכי שערות והביאה - אחד
 צמח ושערך נכונו שדים איכא
 כמאן לה וסבר בה דמגרו הוא

 תשע בת( מו דף בנדה) דאמר
 שערות שהביאה אחד ויום שנים
 קודם אבל ואילך מכאן הן סימן
 שנה ב"י בן ותינוק שומא לכן
 ולא הגדיל ליה קרי אחד ויום
 .בשר בקירוב עוד אמו עם יישן

 בין קמא ללישנא בין - וזה זה
 נןבעי דתינוקת בתרא ללישנא
 נערות בסימני נכונו שדים

 בוחל דהיינו[ שבדדים] בסימנין
( מז דף) נדה במסכת כדתנן
 ושערך הנעורים ימי אלו בוחל
 אי קמא דללישנא אלא צמח
 שנים מתשע שערות אתיא

 וללישנא גמור סימן הוי ולמעלה
 שתים בת עד שומא הוי בתרא
 .אחד ויום שנים עשרה
 שיש בידוע - לפניו לעמוד בושה
 .ביאה טעם בה
 אין - דמקדשא מר לה סבר לא

 ויש מקודשת שהיא יודע אדוני
 .איש מאשת להתרחק לו

 דעתי ואין - שמים לשם הכל
 אלא אישות לחיבת אחריה
 קורת ולעשות קורבה לחיבת
 את מחבב כשאני לאמה רוח
 .בתה
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 פב, א .336
 

ָנה  ִמש ְׁ

וק סֹוְפִרים ד ָאָדם ַרו ָ ֵ   ,לֹא ְיַלמ 
ה סֹוְפִרים ָ ד ִאש   ֵ ַלמ    .ְולֹא ת ְ

י ֶאְלָעָזר ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
ה ָ ֵאין לֹו ִאש   ד סֹוְפִרים – ַאף ִמי ש ֶ ֵ   .לֹא ְיַלמ 

י ְיהו ָדה ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
ֵהָמה וק ב ְ   ,לֹא ִיְרֶעה ַרו ָ

נו   ית ַאַחת ְולֹא ִייש ְ ַטל ִ וִקין ב ְ ֵני ַרו ָ   ,ש ְ
יִרים: ֲחָכִמיםוַ   ַמת ִ
 

ָמָרא  ג ְׁ
  ?ַמאי ַטְעָמא

 
  – ִאיֵליָמא ִמשּום ְינּוֵקי

  :ְוָהַתְנָיא
י ְיהו ָדהָאְמרו  לֹו לְ " ב ִ   :רַׁ

ֵהָמה ב ָזכו ר ְולֹא ַעל ַהב ְ כ ַ ָרֵאל ַעל ִמש ְ דו  ִיש ְ   !"לֹא ֶנְחש ְ
ָלא   ,אֶּ
  ,ִמשּום ִאָמָהָתא ִּדינּוֵקי – ַרָּווק
 .ִמשּום ֲאָבָהָתא ִּדינּוֵקי – ִאָשה

 

 '.מתני
 רווק - סופרים רווק ילמד לא
 .אשה בלא פנוי

 תינוקות מלמדי - סופרים
 עצמו רווק ירגיל לא כלומר
' ובגמר הסופרים מן להיות
 אשה תלמד לא וכן טעמא מפרש

 להיות עצמה תרגיל לא סופרים
 .תינוקות ממלמדי

 בגמרא - אשה לו שאין מי אף
 .היא מאי מפרש

 - הבהמות את רווק ירעה לא
 .לה יתאוה שלא
 בטלית רווקים שני יישנו ולא

 משכב לידי יבואו שלא - אחת
 .זכור

 נחשדו שלא - מתירין וחכמים
 .ובהמה זכור במשכב

 
 

 '.גמ
 סופרים רווק ילמד לא - ט"מ
 רווקים דחשידי משום נימא אי

 .דתינוקות זכור אמשכב
 דמתניתין - יהודה' לר לו אמרו
 רווקין שני יישנו לא דאמר
 .אחת בטלית
 - דינוקי אמהתא משום

 תינוקות של אמותיהם
 את להביא אצלו שמצויות

 .הספר לבית בניהן
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 פב, א .337
 
י ֶאְלָעָזר" ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ֵאין ד סֹוְפִרים] ַאף ִמי ש ֶ ֵ ה לֹא ְיַלמ  ָ  [".לֹו ִאש  
 

  :ִאיָבְעָיא ְלהּו
ֵאין לֹו ִאָשה ְכָלל   ,ִמי שֶּ

ֵאיָנּה ְשרּויָ  ְצלוֹ אֹו ִּדְלָמא ְבשֶּ   ?ה אֶּ
 

  :ָתא ְשַמע
רו ָיה ֶאְצלוֹ " י ֵש  לֹו ְוֵאיָנה  ש ְ ֶ ד סֹוְפִרים – ַאף ִמי ש  ֵ  ".לֹא ְיַלמ 
 

 ומוסיף - כלל אשה לו שאין מי
 שלא רווק דקאמר קמא אדתנא
' ר ואתא מימיו אשה נשא

 לו היתה אפילו למימר אלעזר
 שרויה ואינה לו יש אבל ומתה
 '.כו דלמא או מותר אצלו
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 פב, א .338
 
י ְיהו ָדה" ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

ֵהָמה] לֹא ִיְרֶעה וק ב ְ ית ַאַחת ,ַרו ָ ַטל ִ וִקין ב ְ ֵני ַרו ָ נו  ש ְ  [".ְולֹא ִייש ְ
 

  :ַתְנָיא
ב ִ ָאְמרו  לֹו לְ "   :י ְיהו ָדהרַׁ

ֵהָמה ב ָזכו ר ְולֹא ַעל ַהב ְ כ ַ ָרֵאל ַעל ִמש ְ דו  ִיש ְ  !".לֹא ֶנְחש ְ
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  ב-פב, א .339
 

ָנה  ִמש ְׁ

ים ש ִ ֲעָסָקיו ִעם ַהנ ָ ל ש ֶ ים – כ ָ ש ִ   .לֹא ִיְתַיֵחד ִעם ַהנ ָ
ים ש ִ נו ת ַהנ ָ ָ נֹו או מ  ד ָאָדם ֶאת ב ְ ֵ   .ְולֹא ְיַלמ 

ִאיר י מֵּ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
הְלעוֹ  נו ת ְנִקי ָה ְוַקל ָ ָ נֹו או מ  ד ָאָדם ֶאת ב ְ ֵ   ,ָלם ְיַלמ 

וֹ  ל  ָכִסים ש ֶ ר ְוַהנ ְ ָהעֹוש ֶ ל ְלִמי ש ֶ ל ֵ ַ   ,ְוִיְתפ 
ירו ת ה  ֲעִני ו ת ַוֲעש ִ ֵאין ב ָ נו ת ש ֶ ָ ֵאין או מ    ,ש ֶ

נו ת לֹא ֲעִני ו ת ִמן ָהאו מ ְ נו ת ,ש ֶ ירו ת ִמן ָהאו מ ְ   ,ְולֹא ֲעש ִ
א הַ  ל ְלִפי ְזכו תוֹ ֶאל ָ ֹ   .כ 

ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ב ֶ י ש ִ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
נו ת ָ י ֵש  ָלֶהם או מ  ֶ   ?ָרִאיָת ִמי ֶָמיָך ַחי ָה ָועֹוף ש 

ַצַער לֹא ב ְ ְרְנִסין ש ֶ ַ   !ְוֵהן ִמְתפ 
ִני ֵ ש  מ ְ א ְלש ַ   ,ַוֲהלֹא לֹא ִנְבְראו  ֶאל ָ
ש  ֶאת קֹוִני ֵ מ    ,ַוֲאִני ִנְבֵראִתי ְלש ַ

ַצַעראֵ  לֹא ב ְ ְרֵנס ש ֶ ַ ֶאְתפ  ין ש ֶ   ?!ינֹו ד ִ
י י ַמֲעש ַ הֹוַרְעת ִ א ש ֶ ְרָנָסִתי ,ֶאל ָ ַ י ֶאת פ  ְחת ִ ַ   .ְוִקפ 
ְדָיין ו ְרָיין ִאיש  צַׁ א ג  ב ָ ו ם  אַׁ ו ְרָיאאֹוֵמר ִמש   א ג  ב ָ   :אַׁ

ר ָ נֹו ַחמ  ד ָאָדם ֶאת ב ְ ֵ ל ,לֹא ְיַלמ  ָ מ  ר ,ג ַ ן ,ַקד ָ ָ   ,ִנירֹוֶעה ְוֶחְנוָ  ,ַספ 
נו ת ִליְסִטים ָ נו ָתן או מ  או מ ְ   .ש ֶ

י ְיהו ָדה ב ִ מוֹ  אֹוֵמר רַׁ   :ִמש  ְ
ִעים ן ְרש ָ ִרין רו ב ָ ָ   ,ַהַחמ 
ִרין ֵ ש  ן כ ְ ִלין רו ב ָ ָ מ    ,ְוַהג ַ
ן ֲחִסיִדים ִנין רו ב ָ ָ פ  ַ   ,ַהס 

ֹם רֹוְפִאים ְלֵגיִהנ  ב ָ   ,טֹוב ש ֶ
פוֹ  ָ ו ת  ִחים ש  ב ָ ַ ט  ב ַ ר ש ֶ ש ֵ ל ֲעָמֵלק ְוַהכ ָ   .ש ֶ

י ְנהֹוָרִאי ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
עֹוָלם ב ָ נו ת ש ֶ ָ ל או מ  ֹוָרה ,ֵמִניַח ֲאִני כ ָ א ת  ִני ֶאל ָ ד ֶאת ב ְ ֵ   ;ְוֵאיִני ְמַלמ 

עֹוָלם ַהז ֶה ָכָרה  ב ָ ָאָדם אֹוֵכל ִמש  ְ א ,ש ֶ ֶרן ַקי ֶיֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהב ָ   ,ְוַהק ֶ
נו ת ֵאיָנן כ ֵ  ָ ל או מ  ָאר כ ָ   ;ןו ש ְ

ו ִרין א ִליֵדי חֹוִלי אֹו ִליֵדי ִזְקָנה אֹו ִליֵדי ִיס  ָאָדם ב ָ ש ֶ   ,כ ְ
וֹ  ְמַלאְכת    ,ְוֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעסֹוק ב ִ

ָרָעב   .ֲהֵרי הו א ֵמת ב ָ
ן ֵ ֹוָרה ֵאיָנה  כ    ,ֲאָבל ַהת 

א מְ  ַנֲערו תוֹ מ ַ ש ַ ֶאל ָ ל ַרע ב ְ ֹו ִמכ ָ ִזְקנו תוֹ ְונֹוֶתֶנת לֹו ַאֲחִרית ְוִתְק  ,ְרת    .ָוה ב ְ

ַנֲערו תֹו ַמהו  אֹוֵמר יפו  ֹכחַּ " ?ב ְ ֲחלִּ   ,)ישעיהו מ( "ְוקֹוֵי ה' יַּ

ִזְקנו תֹו ַמהו  אֹוֵמר ה" ?ב ְ יבָּׁ ש ֵ ן ב ְ   .)תהילים צב( "עֹוד ְינו בו 

ַאְבָרָהם ָאִבינו     :ְוֵכן הו א אֹוֵמר ב ְ

ֹל" כ  ַּ ם ב  הָּׁ ְברָּׁ ת אַּ ְך אֶּ רַּ ֵ ה' ב  ֵקן וַּ ם זָּׁ הָּׁ ְברָּׁ   .)בראשית כד( "ְואַּ

ָנה לֹא ִנית ְ ה  ַעד ש ֶ ו ל ָ ֹוָרה כ  ל ַהת  ה ַאְבָרָהם ָאִבינו  ֶאת כ ָ ָעש ָ   ,ָמִצינו  ש ֶ

מַ  א  נ ֶ ֶ י" ר:ש  קֹולִּ ם ב ְ הָּׁ ְברָּׁ ע אַּ מַּ ר ׁשָּׁ ב ֲאׁשֶּ   ,ֵעקֶּ

י ְרת ִּ מַּ ׁשְ מֹור מִּ ׁשְ י ִּ י ,וַּ ְצֹותַּ י ,מִּ י ְותֹורֹותָּׁ ֹותַּ  .)בראשית כו( "חו ק 

 .'מתני
 - הנשים עם שעסקיו כל

 נעשית אומנותו שמלאכת
 .לו צריכות והנשים לנשים

 אפילו - יםהנש עם יתייחד לא
 גס שלבו לפי נשים הרבה עם
 ואילו עליו מחפות וכולן בהו
 תנן נשים שתי בין אחרינא איש

 עם אבל:( פ דף/ קידושין/ לעיל)
 .דמי שפיר ארבע או שלש
 .שפיר' בגמ מפרש - וקלה נקיה

 זו אומנות בלבו - יאמר ואל
 יבקש אלא מעשרת אינה

 .שלו שהעושר למי רחמים
 בעלי - קדר ספן גמל חמר

 ליסטיות אומנות אלו כל קרנות
 נכנסים הם בדרכים כשלנים
 הכרמים מן עצים ולוקטים
 לאדם שנשכרים ועוד ופירות

 .תנאם על ומעבירין
 שמעבירן שלו בהמות - רועה
 .אחרים בשדה לרעות
 להטיל באונאה מלומד - חנוני
 .בחטין צרורות ביין מים

 .גוריא אבא של - משמו
 מפני - רשעים רובן החמרים
 .ליסטיות

 שפורשין - כשרים רובן הגמלין
 חיות גדודי למקום למדברות
 לנפשם ויראים וליסטין
 .למקום לבם ומשברים

 שפורשין - חסידים רובן הספנין
 הם ותמיד הסכנה למקום
 .הגמלין מן יותר ברעדה

 אינו - לגיהנם שברופאים טוב
 מאכל ומאכלו החולי מן ירא

 מקוםל לבו משבר ואינו בריאים
 בידו ויש נפשות שהורג ופעמים
 .מרפא ואינו העני לרפאות

 טריפות ספיקי - שבטבחים טוב
 ממונו על וחס לידו באות

 .ומאכילן
 שאף - כן אינה התורה אבל
 ואינו ייסורין או זקנה לידי הבא
 ממתן אוכל הוא בה לעסוק יכול
 .בשיבה ינובון עוד דכתיב שכרה
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ָמָרא  ג ְׁ
  :ַרָבָנןָתנּו 

ים" ש ִ ֲעָסָקיו ִעם ַהנ ָ ל ש ֶ   ,סו רֹו ַרע – כ ָ
ֹוְרִפים גֹון ַהצ  ִריִקים ,כ ְ ָ קו רֹות ,ְוַהס  ִיים ,ְוָהרֹוְכִלין ,ְוַהנ ְ ְרד ִ   ,ְוַהג ַ

ִרים ָ פ  ַ ֹוְבִסים ,ְוַהס  ָרע ,ְוַהכ  ו ְרְסִקי ,ְוַהג ָ ן ְוַהב  ל ָ   ;ְוַהב ַ
דֹולֵאין ַמֲעִמיִדים ֵמֶהם לֹא ֶמֶלְך וְ  ֵהן ג ָ ֹ   ".לֹא כ 

 
  ?ַמאי ַטְעָמא

 
ָלא ִמשּום ְּדִזיל אּוְמנּוַתְיהּו ,ָלא ִמשּום ִּדְפִסיֵלי   .אֶּ

 
  :ָתנּו ַרָבָנן

ָגָרע" ָבִרים ֶנֶאְמרו  ב ְ ָרה ד ְ   :ֲעש ָ
וֹ  ְך ַעל ִציד  ה ,ְמַהל ֵ ס ָ ב ,ְורו חֹו ג ַ   ,ְוִנְתֶלה ְויֹוש ֵ

  ,ָרָעה ְוֵעינוֹ  ,ְוֵעינֹו ָצָרה
ה   ,ו מֹוִציא ִקיְמָעא ,אֹוֵכל ַהְרב ֵ

ו ד ַעל ָהֲעָריֹות ֶזל ,ְוָחש  ִמים ,ְוַעל ַהג ֶ ִפיכו ת ד ָ   ."ְוַעל ש ְ
 

  :ַבר ַקָפָראָּדַרש 
ת ְבנֹו אּוָמנּות ְנִקָיה ְוַקָלה   .ְלעֹוָלם ְיַלֵמד ָאָדם אֶּ

 
  ?ַמאי ִהיא

 
 :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

  .ָטא ְּדַתְלִמיּוָתאַמחֲ   פב, בדף 
 

  :ַתְנָיא
י" ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

עֹוֶבֶרת ִמן ָהעֹוָלם נו ת ש ֶ ָ   ;ֵאין ְלָך או מ 
ה נו ת ְמעו ל ָ ָ או מ  רֹוֶאה ֶאת הֹוָריו ב ְ ֵרי ִמי ש ֶ   ,ַאש ְ
גו ָמה ְ נו ת פ  ָ או מ  רֹוֶאה ֶאת הֹוָריו ב ְ   .אֹוי לֹו ְלִמי ש ֶ

לֹא ב ַ  ר ָלעֹוָלם ב ְ ו ְרְסִקיִאי ֶאְפש ָ ם ו ְבלֹא ב    ;ס ָ
ם ס ָ נו תֹו ב ַ או מ ְ ֵרי ִמי ש ֶ   ,ַאש ְ

ו ְרְסִקי נו תֹו ב  או מ ְ   .ְואֹוי לֹו ִמי ש ֶ
לֹא ְזָכִרים ו ְבלֹא ְנֵקבֹות ר ְלעֹוָלם ב ְ   ;ִאי ֶאְפש ָ

ָניו ְזָכִרים ב ָ ֵרי ִמי ש ֶ   ,ַאש ְ
ָניו ְנֵקיבֹות ב ָ   .ְואֹוי לֹו ְלִמי ש ֶ

ִאיר י מֵּ ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ
ה נו ת ְנִקי ָה ְוַקל ָ ָ ד ָאָדם ִלְבנֹו או מ  ֵ   ,ְלעֹוָלם ְיַלמ 
וֹ  ל  ָכִסים ש ֶ ר ְוַהנ ְ ָהעֹוש ֶ ש  ַרֲחִמים ְלִמי ש ֶ   .ִויַבק ֵ

נו ת ירו ת ִמן ָהאו מ ְ נו ת ְוֵאין ֲעש ִ ֵאין ֲעִני ו ת ִמן ָהאו מ ְ ֶ   ,ש 
וֹ  ל  ר ש ֶ ָהעֹוש ֶ א ְלִמי ש ֶ   ,ֶאל ָ

ַמר א  נ ֶ ֶ אֹות" :ש  ם ה' ְצבָּׁ ב ְנא  הָּׁ ז ָּׁ י הַּ ף ְולִּ סֶּ כ ֶּ י הַּ   .")חגי ב(" לִּ
 
 
 

 .'גמ
 קרבותו רעה מנהגו - רע סורו
 אליו סר שיהא עמו להשתדל רע
 .לביתו ובא

 העושין זהב צורפי - הצורפין
 .וטבעות נזמים שירין לנשים

 לנשים בגדים סורק - הסריקים
 .א"פלוקיירד
 יד של ריחים מנקרי - הנקורות
 כדתנן בהם טוחנות שנשים

 מלאכות אלו:( נט דף) בכתובות
 טוחנת לבעלה עושה שהאשה
 כתובות/ שם) ואמרינן ואופה

 .דידא בריחים/( נט
 קישוטי מוכרין - והרוכלין
 .לנשים בשמים

 להן צריכות הנשים - והספרין
 .בניהם בשביל
 שם על דם המקיז אומן - והגרע
 .הדם את שמגרע

 עורות להם מעבד - הבורסקי
 .ולנעול ללבוש
 .מרחצאות מחמם - והבלן
 ונתלה גסה ורוחו צידו על מהלך
 גאוה סימני שלשתן - ויושב
 ובכולן לזו דומה זו אין אבל
 נתלה הכשרים ממדת חלוק הוא
 כן אם אלא יושב אינו ויושב
 צידו על או לאחוריו או נסמך
 שהבריות ובשביל גאוה דרך

 .מתגאה הוא לידו נפשן מוסרין
 להוציא בממונו - צרה ועינו
 לאכול מלומד שהוא מפני כלום
 מלומד ואינו המקיזין אצל

 .להוציא
 בבריאים עיניו נותן - עהר ועינו
 .לו צריכין ויהיו שיחלו

 לאכול שמלומד - הרבה אוכל
 .יום בכל אנשים כמה עם

 שמאכלו מתוך - קימעא ומוציא
 שמן ובשר נקי בלחם יפה

 אדם שכל הזבל את שממעטים
 מאכל הקזה לסעודת מכין

 .בריאה
 מתוך - העריות על וחשוד

 ועסקו לו צריכות שהנשים
 .עמהן

 גוזלות שהנשים - הגזל ועל
 .לו ונותנות מבעליהן

 זימנין - דמים שפיכות ועל
 לפחות לדמא ליה דשפי

 .מרביעית
 מחט - דתלמיותא מחטא
 ז"בלע ר"ברושדיי תלמיית

 תלמים עשויות שהתפירות
 כתלמים שורות שורות תלמים

 .מחרישה של
 שבטילה - העולם מן שעוברת

 בין נקיה שהיא בין העולם מן
 ואם צורך בה שי מאוסה שהיא
 .אחר ילמדנה זה ילמדנה לא

 - הוריו את שרואה מי אשרי
 באומנות ילדיו ואת יולדיו
 .נקיה
 .בשמים מוכר - בשם
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ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון  ב ֶ י ש ִ ב ִ נו ת] ִאם ָרִאיָת ִמי ֶָמיךָ  :אֹוֵמר רַׁ ָ י ֵש  ָלֶהם או מ  ֶ   ?ַחי ָה ָועֹוף ש 

ַצַער לֹא ב ְ ְרְנִסין ש ֶ ַ   !...[".ְוֵהן ִמְתפ 
 
 

  :ַתְנָיא
ְמעֹון" י ש ִ ב ִ ן ֶאְלָעָזר  רַׁ   :אֹוֵמר ב ֶ

ל ,ִמי ַָמי לֹא ָרִאיִתי ְצִבי ַקי ָיץ ו ָעל ֶחְנָוִני ,ַוֲאִרי ַסב ָ   ,ְוש 
ַצַער לֹא ב ְ ְרְנִסים ש ֶ ַ   .ְוֵהם ִמְתפ 
ִני ֵ ש  מ ְ א ְלש ַ   ,ְוֵהם לֹא ִנְבְראו  ֶאל ָ
ש  ֶאת קֹוִני ֵ מ    ,ַוֲאִני ִנְבֵראִתי ְלש ַ

לֹא ִנְבְראו   ו  ש ֶ ַצַערָמה ֵאל  לֹא ב ְ ְרְנִסים ש ֶ ַ ִני ִמְתפ  ֵ ש  מ ְ א ְלש ַ   ,ֶאל ָ
ַצַער לֹא ב ְ ְרֵנס ש ֶ ַ ֶאְתפ  ין ש ֶ ש  ֶאת קֹוִני ֵאינֹו ד ִ ֵ מ  ְבֵראִתי ְלש ַ נ ִ ֶ   ?!ַוֲאִני ש 

י ֲהֵרעֹוִתי ֶאת ַמֲעש ַ א ש ֶ ְרָנָסִתי ,ֶאל ָ ַ י ֶאת פ  ְחת ִ ַ   ,ְוִקיפ 

ַמר א  נ ֶ ֶ ו  " :ש  ט  ם הִּ  ."רמיהו ה()י" ֲעֹונֹוֵתיכֶּ
 
 

 קציעות מייבש - קייץ צבי
 .בשדה

 .משאות נושא - סבל
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י ְנהֹוָרִאי אֹוֵמר" נו ת :ַרב ִ ָ ל או מ  עֹוָלם]  ֵמִניַח ֲאִני כ ָ ב ָ   ,ש ֶ

ֹוָרה א ת  ִני ֶאל ָ ד ֶאת ב ְ ֵ   [".ְוֵאיִני ְמַלמ 
 
 

  :ַתְנָיא
י ְנהֹוָרִאי" ב ִ   :אֹוֵמר רַׁ

עֹוָלם ב ָ נו ת ש ֶ ָ ל או מ    ,ֵמִניַח ֲאִני כ ָ

נִ  ד ֶאת ב ְ ֵ ֹוָרהְוֵאיִני ְמַלמ  א ת    ;י ֶאל ָ
יֵמי ַיְלדו תוֹ  א ב ִ עֹוָלם ֵאין עֹוֶמֶדת לֹו ֶאל ָ ב ָ נו ת ש ֶ ָ ל או מ  כ ָ   ,ש ֶ

ָרָעב יֵמי ִזְקנו תֹו ֲהֵרי הו א מו ָטל ב ָ   .ֲאָבל ב ִ
ן ֵ ֹוָרה ֵאיָנה  כ    :ֲאָבל ת 

ֵעת ַיְלדו תוֹ    ,עֹוֶמֶדת לֹו ְלָאָדם ב ְ
ֵעת ִזְקנו תוֹ ְונֹוֶתֶנת לֹו ַאֲחִרית ְוִתְקָוה    .ב ְ

ֵעת ַיְלדו תֹו ַמהו  אֹוֵמר ים" ?ב ְ רִּ ׁשָּׁ נ ְ ַּ ר כ  ֲעלו  ֵאבֶּ יפו  ֹכחַּ יַּ ֲחלִּ   ,)ישעיהו מ( "ְוקֹוֵי ה' יַּ

ִזְקנו תֹו ַמהו  אֹוֵמר ְהיו  " ?ב ְ ים יִּ נ ִּ ֲענַּ ים ְורַּ נִּ ׁשֵ ה ד ְ יבָּׁ ש ֵ ן ב ְ  .")תהילים צב(" עֹוד ְינו בו 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 

 שכר מתן להן אין - אומניות כל
 המצוי שכר אלא זמן לאחר
 מתן תורה אבל בשעתן להם
 ימים אורךל מאליו בא שכרה
 יכול שאינו ולזקן לחולה ואף

 מן אוכל עכשיו בה לעסוק
 .הקודמות

 - בשיבה ינובון עוד שנאמר
 לעת שכרן ויתייחד צמח יצמחו
 '.וגו יהיו ורעננים דשנים שיבתן

 יוחסין עשרה עלך הדרן
 .קדושין מסכת לה וסליקא

 

 


