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  מהדורה מנוקדת, מפוסקת,
  מחולקת לסוגיות ולפסקאות

  

        

  "ובחרת בחיים"

  הי"ד דפנה מאירלע"נ 

  שבחרה יום יום בחיים
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  חסד הרבתהאמת ו דרשה
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 סדורה אמרג



2                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        

        

        

  
  
  

  תאמין!!! - יגעת ומצאת 
  
  
  
  
  
  
  
  

   להארות והערות
  ברק ווינט דניאל

  0526071122 –טל' 
  vinetdb81@gmail.comדוא"ל 

 90407עתניאל ד.נ. הר חברון 
  

  
 ©  
   שמורותכל הזכויות 

  לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'". 
  ולדניאל ברק ווינט

  
  

  ו"עתש שבט ז



                 3

 "שומרים הפקד לעירך כל היום וכל הלילה"

   

  זה מוקדש באהבה בהערכה ובתודה עצומה כרך

   ולכל כוחות הבטחון  לחיילי צה"ל

 שבזכות מסירות נפשם אנו זוכים ללמוד תורה

  

  לכל אלה אשר פועלים ללא לאות, במסירות רבה

  ביום ובלילה,

  בקיץ ובחורף,

  בימי חג ובימי חול,

  בגלוי ובנסתר,

  בהגנה וביוזמה,

  בשמירה בסריקה בתפיסה ובמניעה.

   

  ובתודה מיוחדת לנשותיהם ילדיהם והוריהם

    ובתפילה. הממתינים להם בבית בדאגה 

   

  בפרט, מוקדש הכרך לחיילי גיזרת יהודה, 

  המופקדים על ביטחון האזור שבו הוכנה מהדורה זו.

  לחיות חיי שגרה,  לנו שאתם מאפשרים על כך תודה

  ללמוד וללמד לשמור ולעשות,

  רות.שומרים עלינו במסי כאשר אתם

   

  יהי רצון שזכות התורה תעמוד לכולכם, 

  לשומרכם מכל רע וחפץ ה' בידכם יצלח
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  לע"נ

  זצוק"ל הי"ד עמירם בן פסח עולמימו"ר הרב 

  בזמן עשיית חסד נרצח בידי בני עוולה

  כסלו התשנ"הבכד 

  

        """"הגמראהגמראהגמראהגמרא""""
ָמָרא ָשאִתי ִמּתֹוך ַהּגְ ּנָ יר ׁשֶ ִ   ַהׁשּ

יִרי הָ    ָיה ֶזהלֹא ׁשִ
ֲעבֹותֹות ְזָמן יק ּבַ יר ַעּתִ   ֶזה ׁשִ

ּלֹא ָיכֹול ִלּדֹום   ׁשֶ
ְדָהִמים ל ַהּנִ יָרם ֶשל ּכָ   הּוא ׁשִ
  ֶאל מּול ְיקּום נֹוְשִאים ֵעיָניִים

י ְרִכי ַנְפׁשִ   ְוָשִרים ּבָ
ָמָרא ִמּכֹוכֵ  ף ּגְ ְרִכי ִמּדַ ַמִים ּבָ   ֵבי ׁשָ

  ] עולמי [משירי הרב עמי
  

  

  

  ש התאהבו בתורתו"תלמידי בית המדר

  התאהבו בתורתו כי הרב עמי אהב את התורה.

  התורה הייתה אהובה והוא היה מאוהב בה"
  [מתוך דברי מו"ר הרב רא"ם הכהן שליט"א בהספדו על הרב עמירם עולמי בשעת הלוויה]

 

 



                 5

  :לע"נ זקנינו
  

  ז"ל אהרן בן צבי
  ז"ל הלוי בנימיןמרים בת וזוגתו 

  ווינט

  
****************  

  
  ז"ל החבר משה בן החבר פנחס

  ז"ל פרידה פרומה בת אנשילוזוגתו 
  הלברשטט

  
****************  

  
  ז"ל משה בן יוסף יהודה

  ז"ל ת יוסףֶמענְיָה בוזוגתו 
  רכמוט

  טרנסניסטריא שבאוקראינהבשנספו בשואה 
  

****************  
  

  ז"ל דוד בן מנחם ישראל
  ז"ל שרה בת יעקבוזוגתו 

  גלזין

 

  לעלוי נשמתו
  

  דוד רפאל בן אהרן (ווינט) ע"ה
  

DAVID RAEL WINNETT   
  

  ג השבועות תשע"גנפטר בדרום אפריקה בח
  

  ת.נ.צ.ב.ה.
  

  ֵאַחיו ואחותו.
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        הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדוהודו לה' כי טוב כי לעולם חסדוהודו לה' כי טוב כי לעולם חסדוהודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו
        
        

        הקדמההקדמההקדמההקדמה
  

  "ים התלמוד".  –התלמוד משול לים 

  וד.בהבנה ראשונית, דימוי זה בא ללמדנו על היקפו ועומקו. עולם ההלכה והמחשבה בנויים על התלמ

. דף הגמרא מורכב מטקסט רציף, 1בהבנה נוספת אפשר לומר שהדימוי לים הוא גם בשל מראהו החיצוני

מרחב אחיד  –שאינו מפוסק ואינו מחולק לפסקאות. במבט שטחי הוא נראה כפי שהים נראה מרחוק 

  ומונוטוני, אך המתקרב אל הים, רואה שהים רועש וגועש. כך למעשה גם תלמודנו.

תרוצים, דחיות והוכחות, שאלות ותשובות, אמוראים הנלחמים במלחמתה של תורה, תקופות קושיות ו

 - אך כולם נמצאים  –שונים במיקומם הגאוגראפי ושונים בראייתם ובמחשבתם  –שונות ובתי מדרש שונים 

  יחד, באותו מרחב תלמודי, באותו ים התלמוד. באותה "תורה שבעל פה".

  

ת ללומד את הגלים, ולגרותו להיכנס לתוך "ים התלמוד", וליצור גלים "גמרא סדורה" מנסה להראו

לתורות והחידושים המתחדשים, ללמדנות ולהפנמה של הנשמה הגדולה של נשמת האומה  –חדשים 

הגלומה בתוך ים התלמוד, שאלפי שנים עם ישראל לומד אותה ומוסר את נפשו עליה, עד שאף הגוי מבין 

  התלמודי". "היהודי –וקורא ליהודי 

  

ב"גמרא סדורה" חילקנו את הגמרא לסוגיות, כל סוגיה חילקנו לפסקאות, הוספנו ניקוד ופיסוק, דברים 

המאפשרים ללומד לעקוב אחרי מהלך הדיון, ולראות בראיה טובה יותר וכוללת יותר את התמונה 

  השלימה של בית המדרש ומבנה של הסוגיה, ולא לטבוע בים הפרטים. 

  

המרכיב היסודי של התורה שבעל פה, כשמה כן היא, עיקר הלימוד הוא בעל פה, בחברותא,  הגמרא היא

בבית המדרש. הגמרא הכתובה היא רק הכלי הגופני המחזיק את הנשמה, היצירה המחברת את תורת ה' 

  עם חכמי תורה שבעל פה ממשה רבינו עד ימינו אנו.

  

                                                           
  א ערוכה על פרק המפקיד, תשנ"ט.רעיון זה הובא על ידי הרב מיכאל ויגודה בהקדמתו לגמר 1
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        גמרא סדורהגמרא סדורהגמרא סדורהגמרא סדורה
  

, בשביל משנתו שאינה סדורה עליו -שלמודו קשה עליו כברזל "ריש לקיש אמר: אם ראית תלמיד 

 ,"וחילים יגבר :ירבה בישיבה, שנאמר -. מאי תקנתיה? (קהלת י,י) "והוא לא פנים קלקל" :שנאמר

כל שכן אם משנתו סדורה לו מעיקרא. כי הא דריש לקיש הוה מסדר מתניתיה  -ויתרון הכשיר חכמה" 

שניתנה תורה, ועייל לקמיה דרבי יוחנן, רב אדא בר אהבה מסדר  ארבעין זמנין כנגד ארבעים יום

  )תענית ז ע"ב( . "מתניתיה עשרין וארבע זמנין כנגד תורה נביאים וכתובים. ועייל לקמיה דרבא

  כותב רבי עקיבא איגר:
  

שיהיה נדפס  "... והנני רואה שבני הגאון נרו יאיר כבר קרוב להתחיל בדפוס, אבקשך בני ידידי לפקוח עין על זה

כי לדעתי הנפש מתפעלת והדעת מתרווחת והכוונה מתעוררת, מתוך על נייר יפה דיו שחורה ואותיות נאותות, 

(וההיפוך בהפכו, אם הכתב מטושטש והוא כמעט כדרך מה שאמרו ז"ל, כל הקורא  הלימוד בספר נאה ומהודר

עם  כי אלו מעירים ומשמחים הנפש והכוונה נכונהבלא נעימה וכו' ... ונתתי להם וכו'  ומשפטים לא יחיו בהם). 

  (רבי עקיבא איגר זצוק"ל בהקדמה לשו"ת רעק"א)  השמחה אל הדיבור הן כמו נשמה וחיות אל הגוף."

  
  :2על הוצאת מהדורה חדשה לתלמוד הבבלי –מרן הרב קוק זצ"ל כותב אגרת בדיוק בנושא זה 

   
  ב"ה כ"ז אייר תר"ץ

  
  דרת כבוד הגברת מרת שושנה פרסיץ.לכ' החברה אמנות, ליד ה

  
הנני בזה מתכבד להציע לפני כבודם ענין נכבד שהוא מתאים לדעתי לשאיפותיהם הנעלות, בדבר תחיית 

ספרותינו, לכל מקצעותיה. זה שנים רבות אשר חיפוש דרך להקלת לימוד התלמוד מעסיקה את החלק החשוב 

  ובחו"ל. של הדואגים בעד העתיד של חינוכנו בארץ ישראל,

  
הגורם היותר גדול להכבדת ההבנה של התלמוד הוא היותו מסור לנו כמו שהוא, בלא סימני הפסק ויתר 

הסימנים המטעימים ומקילים את ההבנה. הרבה חלמנו שיבא זמן וימנה החסרון הזה, ואור חדש יאיר על 

ור בתגבורת המעיין החי, אשר שמי התלמוד ויתרבו לומדיו ומכיריו בקרבנו, לאושר עמנו ורוחו העצמי הקש

  ממנו הננו שואבים חיים ואורה נפשית.

  
והנה נהרתי מאד לראות איש אחד מיחידי הסגולה שבתופשי התורה הרבנים הצעירים, אדם גדול בתורה 

וביושר המדות והרגשות העדינות נצר מגזע היחש והמעלה של גאוני וקדישי ישראל הרב הגדול מו"ה שבתי 

שהוא במרץ גדול וחפץ נפשי עמוק נכנס בעבודת הקודש הזאת וסידר כבר מסות אשר היו לפני  בורנשטיין נ"י

ומצאתים ישרים ומדוייקים מאד, ועתה כלום הדבר חסר רק שתמצא אגודה בעלת יכולת ובעלת רצון להגשים 

כן הנני  את המחשבה הגדולה הזאת להוציאה אל הפועל, וחושבני שאגודתכם הנכבדה היא הראויה לכך. על

מציע לפני כבודם יחד את הרעיון ואת האישיות העובדת בו, ואני מקוה שחפץ ד' זה בידכם יצליח להתקשר 

בקשר עם עבודה והכשרה עם העובד הנאמן והעדין הזה ויצא על ידכם מפעל מזהיר אשר יתרום את חותמו על 

  ורות.תקופת החיים של דורנו במובן הרוחני בהבלטה רשומה לטובה ולברכת ד

  ברגשי כבוד כבירים ובברכה נאמנה מאד,

  הק' אברהם יצחק הכהן קוק

  )1069(אוצרות הראי"ה  ח"ב   מכתבים   עמוד 

  ".גמרא סדורהגמרא סדורהגמרא סדורהגמרא סדורהמתוך עקרונות אלו, ועל פי דברי רבותינו, מוגשת כאן מהדורת "

                                                           
  מרן הרב קוק זצ"ל בהסכמה לגמרא מסכת מכות של הרב שבתי בורנשטיין כתב: 2
, אשר התחיל האיש כלבבי, הרב הגדול מו"ה שבתי בורנשטיין שליט"א, כאשר כבר הראה חביבה עלי מאוד הפעולה הרצויה"

צירוף הערותיו היקרות. ומאד שמח לבי בהודע לי כי כעת חזותו לרבים בהחלק של מסכת ברכות, שהדפיס עם הסימנים ב
, ע"פ השיטה של יו"ר החברה הוצאת ספרי תורה שבע"פ מנוקדים ומסומניםנתכוננה חברה לשם אותה המטרה הקדושה של 

לעזור הרב הג' המחבר מוהר"ש הנ"ל בשם "טעם ודעת". הנני בה מאשר את הרעיון הגדול הזה, ומבקש מכל מכירי ויודעי שמי 
שבע"פ, שעליה כרת -להגשמתו בחיים ובפועל, וישוטטו רבים במרחבי תורתנו הקדושה, חיי עולם אשר נטע ד' בתוכנו, זו תורה

 הקב"ה ברית עם ישראל וכל המשתתפים במצוה רבה זו יתברכו ממקור הברכות! כנה"י ונפש מברכם מקודש".  
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  :מהדורה זו מתייחדת בכמה דברים

  המהדורה מנוקדת ומפוסקת. .1

, כל סוגיה מחולקת לפסקאות, וכל פסקה מחולקת ל"שורות בעלות הגמרא מחולקת לסוגיות .2

 משמעות".

 שמות התנאים והאמוראים בהיותם דוברים מודגשים. .3

 . "אשכנזי"ציטוטים מהתנ"ך מודגשים במרכאות, ובגופן  .4

 ."פילוסוף" ציטוטים של משניות וברייתות במרכאות, ובגופן .5

 .ליבורנההגמרא עצמה כתובה בגופן  .6

  מתחילה בעמוד חדש.כל סוגיה  .7

  

עצם הקריאה כך בגמרא, מהווה בסיס משמעותי ללימוד בקיאותי או עיוני. הסוגיה מתוחמת, הפסוקים, 

משניות וברייתות שנידונים בה מופיעים בגופן מיוחד, ומפנים את תשומת הלב למוקדי הסוגיא, שמות 

ל המימרא ולא רק למימרא עצמה. התנאים והאמוראים הדוברים מודגשים, כך שניתנת תשומת לב גם לבע

החלוקה לשורות מבהירה ומאירת עיניים. ניתן לעשות שימוש נוסף בסוגיות, כגון להפוך את דף הסוגיה 

  לדף עבודה, ועוד שימושים רבים.

 –על פי כללים חיצוניים, ואין זה מהדורה מחקרית  ניקודוה ,פיסוקה ,בדיוק הנוסח נו להכריעאלא ב

  , וקלות ההבנה הנכונה, ובתנאי שכבר הובא על ידי אחד מרבותינו.מדשיקולינו הוא הלו

בכל שורה דנו וחשבנו, לא עשינו די כדי להוציא דבר מתוקן, וכמעט  ,על אף ששקלנונוסח הגמרא הנבחר: 

 וזמלאכה השארנו   – וכמובן גם גירסת "הראשונים" ,יש כתבי יד ודפוסים רבים אות שונות.גרסישנן 

העיר רבות על הנוסח, ושאר כבר מהדורת שוטנשטיין ' ולמעיינים ולחוקרים בכתבי היד. פריםדקדוקי סו'ל

. צעדנו בעיקר בעקבות גרסת הדפוס המקובל עם שינויים קלים כשחשבנו שזה ספרי רבותינו, והחוקרים

 .יהיה לתועלת הלומד

אשרי  י ה', גם בלימוד הגמרא.לכל אחד מבניו של הקב"ה יש חלק ומקום בלימוד –" וכל בנייך לימודי ה'"

עם ישראל, שבישועת ה' על עמו חזר לארץ ישראל, בהתקיימות דברי הנביאים. זכה דורנו שהתרבו ספסלי 

בית המדרש ודור שלם זוכה מה שלא זכו קודמיו, לשבת באוהלה של תורה, וללמוד שעות רבות ביום את 

 דבר ה'.

יהי רצון מלפניך ה' אלהי ": ן הקנה בכניסתו לבית המדרשבפתח המהדורה נתפלל את תפילת רבי נחוניא ב

שלא יארע דבר תקלה על ידי, ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברי, ולא אומר על טמא טהור ולא על 

 . "טהור טמא, ולא יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהם

 על השינוי והחידוש. ווחוצהיו שלדפוס  יד כבר בזמן המצאת הדפוס ושינוי כתיבת התלמוד הבבלי מכתב

ולאחריו על ידי  הועמדה על ידי דניאל בומברג הנוצרי,שעל אף מהדורת הבבלי הראשונה בדפוס, 

. הבעקבותי הוגם מהדורת וילנא של האלמנה והאחים ראם הלכ ,בבתי המדרשות ההתקבל יושטיניאן,

 תמש בכלים אלו למען לימוד דבר ה'.ביכולת להשזכינו  ,חידושים טכנולוגיםדור של שאנו נמצאים בכ ,כיום

תי את עבודתי בעימוד דף הגמרא והסוגיה בפני רבנים וקבלתי את הסכמתם להמשיך ילאחר שהרא

הארות  ,וקבלתי תגובות, הערות את הדפים , וכמו כן פרסמתי באתרי האינטרנטמאוד בעבודתי ואף עודדוני

המצטיינים  והתלמידים ,בור הרבניםילצ ,ללומד ה'גמרא סדורה' כעזרומכתבי תודה, ברצוני להציע את 

  .והמתקשים כאחד

  "החומש" לאחר שלמדו דורות רבים מהספר תורה עצמו.במהדורה זו דומה מאוד ללימוד 

י בעין טובה ולכף זכות, ושישלחו לי את ונוישתאו, שידונה'גמרא סדורה' אודה מאוד לכל אלו שיראו את 

שדנתי עם גדולי הרבנים והמחנכים בענין זה, כולם ה והערה. ידעו הערותיהם, ובעז"ה אתייחס לכל האר

   והשקעתי בזה זמן רב ומחשבה מעמיקה. ,הדידקטיו החינוכי, יתיהאמבשלושת המישורים: 
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    ".לא אכשל בדבר הלכהויהי רצון ש"

ר ולעשות "ללמוד וללמד לשמו –תפילתנו היא שאכן מהדורה זו של הגמרא תסייע לכולנו בעבודת הקודש 

  ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה".

בהבנת הסוגיה, איכות הלימוד תעלה, וישאיר חותם  לעמולאנו מאמינים שללומד תהיה יותר מוטיבציה 

  ורושם חזק בנפש.  

אם טעינו בהבנת הגמרא, בחלוקה לסוגיות ולפסקאות,  וההבנה היא עמל תורה שאין לו סוף,עבודת הלימוד 

  אנא כתבו לנו ותעמידונו על טעויותנו. –פיסוק בניקוד, ב
  

  בנוסף למהדורה המודפסת ישנה מהדורה אינטרנטית ללומדי הדף היומי.

   0526071122נייד:    vinetdb81@gmail.comלשאלות וברורים, ניתן לפנות אלי: דוא"ל: 

  . פרויקט העצום והמשך הדפסת מסכתות נוספות] עבור המשך ה46לפי סעיף  תרומות [פטורות ממסניתן לתת 

  חצי ש"ס כבר מופץ כספרים דיגיטאלים.בר יותר מב"ה כ

  המסכתות שהודפסו בסייעתא דשמיא: 

  .סנהדרין א' בבא קמא א', בבא מציעא א'קידושין, סוכה, תענית, מגילה, ברכות, 

  בסייעתא דשמיא: שהודפסו  פרקיםה

   ."מצוות האב על הבן"אלו מציאות, המפקיד, השחר, אין עומדין, ערבי פסחים, המניח, הכונס, החובל,  תפילת
    

אסיים בתפילה והודאה לאל חי. הודאה אין קץ על כל החסד שעושה עמי. בתפילה שאזכה ללמוד ולהאהיב 

   תורה ולהאירה בעם ישראל ולקדש שם שמים ברבים, לי ולזרעי ולתלמידי עד עולם.

וכן הערכתי ותודתי בזאת, לכל תלמידי החכמים השותפים במהדורה זו, ורבים המה, ובמיוחד למו"ר הרה"ג 

  הרב שמואל אריאל שליט"א על הארותיו והערותיו המחכימות, על הזמינות וההקשבה.  

ן אבן הרב עדי –על העזרה שקבלנו מחלוץ דורנו בהגברת ספסלים לבית המדרש נקדנים הרבים והמגיהים. ל

  ישראל (שטיינזלץ) שליט"א שהקב"ה ישלח לו בריאות איתנה וכוחות להמשיך במפעליו הרבים.

  על נוסח רש"י. –לתוכנת "תורת אמת" והרב פנחס ראובן 

  על עיצוב העטיפה ועיצות טובות. 054-6205711סטודיו לעיצוב גרפי  -"עיצוב מנצח" -לגב' מיכל נצח מורג 

  על הוצאת פרויקט זה לאור. –י ה'" לעמותת "וכל בנייך לימוד

  דניאל ברק ווינט

  הר חברון –עתניאל 

©  
  כל הזכויות שמורות 

  לדניאל ברק ווינט
  לימודי ה'" וכל בנייךולעמותת "

  
  
  
  

  "בכל דור מתגלה דרך חדש על פי התורה, 

  וזה שאמר מורשה קהלת יעקב, שהוא ירושה המתגלה בכל דור ודור ובכל שנה ושנה,

  שו אל תקרי מורשה אלא מאורסה, וחז"ל דר

  פירוש שיש דרכים חדשים בתורה, שעדיין לא יצאו מכח אל הפועל, 

   ,עד שיבוא הזמן והדור אשר ביגיעתם בתורה יתגלו הדרכים הנ"ל

          וזהו בחינת ארוסה ולא נשואה".

  סוכות תרמ"ח) -("שפת אמת" 
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    "ר הרב דרוקמן להדפיסה גם כאן."ר הרב דרוקמן להדפיסה גם כאן."ר הרב דרוקמן להדפיסה גם כאן."ר הרב דרוקמן להדפיסה גם כאן.וקבלתי רשות ממווקבלתי רשות ממווקבלתי רשות ממווקבלתי רשות ממו    ,,,,הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכההסכמה זו הודפסה על מסכת סוכההסכמה זו הודפסה על מסכת סוכההסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה
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  אמכתב מהרב דוד פוקס שליט"

  ראש בית המדרש "לפניהם"
  לשעבר: ר"מ בכולל "מרץ" מבשרת ירושלים, ור"מ בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" ירושלים.

  
  

  בס"ד       ח"י סיון  תש"ע

  הרב דניאל ווינט -נושא: גמרא סדורה 

  

זכות גדולה להמליץ לפניכם אודות מפעל 'גמרא סדורה', שיתרום לקירוב הנוער שלנו ללימוד גמרא 

ולהתענג בו. הקשיים ידועים, הניסיונות לפותרם רבים; אך המציאות לא השתפרה בהרבה. יש להודות 

לה' ולמתגייסים לעבודה הקדושה, בס"ד נתקדם לקראת דרכים שונות ולשינויים מהותיים. אין לצפות 

קיע לפתרון אחד או לשיטה  אחת שתתקבל על כולם ותביא ישועה, הרבה דרכים למקום. עלינו להש

  במסלולים  מקבילים, מה שטוב לזה לא יועיל תמיד לאחר; הצד השווה יביא לשינוי בע"ה. 
  

'גמרא סדורה' שפיתח הרב דניאל ווינט התחילה לעזור ותעזור עוד הרבה בעתיד. הישיבות המעטות 

, שהתנסו בה כבר מודיעים על תרומתה, וכל מעיין בתוצר מתרשם לטובה. ההתייחסות כאן היא למקור

לספר המונח לפני התלמיד. הפעילות ברמות חכמה, בינה ודעת תתאפשר ביתר קלות אם נסלק קודם חלק 

מהמוקשים בדרך. ומהבעיות הקשות בתחילת הדרך היא הקריאה מטקסט לא מובן לתלמיד המצוי. עוד 

ה מתחיל לפני שמטפלים בלשון הארמית שהיא זרה, אין התלמיד מוצא את ידיו ורגליו בלי פיסוק. איפ

משפט ואיפה נגמר? הוא מורכב מתת נושאים ואזכורים כבדרך אגב? אלה, ועוד הרבה, מייאשים את 

  הלומד לפני שמתחיל. 
  

דף מצוי בתלמוד בבלי אינו קשה כל כך. כמעט כל דברי התנאים והאמוראים הם בעברית, פסוקי המקרא 

שאר היה קריא. וראה זה פלא. ההדפסה של כל שכן. כמה מילות קישור דגמרא לא יהוו בעיה, אילו כל ה

'גמרא סדורה' בצבע אחר  לפסוק ומקור תנאיי, עם פונטים שונים ופיסוק בסיסי משנה את הכל. הצעיר 

מרגיש שהוא יכול. כעת הוא משוחרר להתמודד עם סברא טובה, ערך רעיוני רלבנטי לחייו, הוא מסוגל גם 

רבינא ורב אשי ומרגיש מקושר עם לומדי תורה של  להקשות קושיא טובה. הוא מוצא חברותא עם

  הדורות לפניו. כל תוספת והדרכה של הר"מ מתקבל אז ברצון כאתגר, ולא כמשא חלילה. 
  

ראוי ביותר, לדעתי, לעזור להפיץ 'גמרא סדורה' בכל הישיבות, בכל הרמות. תוך זמן קצר יחסי, נראה 

חות וזמן לשאלות הערכיות החשובות להגדיל תורה בע"ה קידום ועלייה בשטח. נתפנה אז להשקיע כו

  ולהאדירה.  

  

  לכבוד התורה ולקרבה ללב,

  דוד פוקס

    להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.    פוקספוקספוקספוקסהסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות ממו"ר הרב הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות ממו"ר הרב הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות ממו"ר הרב הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות ממו"ר הרב 



                 13     ....בשאר המסכתותבשאר המסכתותבשאר המסכתותבשאר המסכתותלהדפיסה גם להדפיסה גם להדפיסה גם להדפיסה גם     חיים זאב לפשיץחיים זאב לפשיץחיים זאב לפשיץחיים זאב לפשיץהסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות ממו"ר הרב הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות ממו"ר הרב הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות ממו"ר הרב הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות ממו"ר הרב 
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  מכתב ברכה

ד בְּ  רְלַלּמֵ ׁשָ ה ְכתּוָבה ַעל ֵסֶפר ַהּיָ ת ִהּנֵ   ֵני ְיהּוָדה ָקׁשֶ
   יח ב א"ש

  
ּבֹור הֹוְדָך ַוֲהָדֶרךָ  ):ד,תהלים מה(שהמקרא  (שבת סג.)למדונו חז"ל  ָך ַעל ָיֵרְך ּגִ  ֲחגֹור ַחְרּבְ

בדברי אינו יוצא מידי פשוטו, והחרב היא תכשיט לגבור ומוסיפה ליפיו. אך מדרשו, 

  א שבח ששיבחו חז"ל את תלמידי החכמים אשר חוזרים על משנתם. הו תורה כתיב,

  

שתהא מזומנת לך בשעת הדין, להביא  ,זהיר לחזר על משנתך הויוכפי שפירש רש"י שם: 

כלומר, עיקר היופי של . ראיה, כחרב על ירך גבור לנצח במלחמה, והוא הודך והדרך

ידיעותיו הרבות, בשעת הגיבור במלחמתה של תורה, נעוץ ביכולת שלו להשתמש ב
משא ומתן. החרב היא רק סימן לחידוד הזכרון, ויכולת לנצח בויכוח. הדרך להגיע 

  הזהירות בחזרות.  –לכך היא ברבוי החזרות. ורש"י מדגיש שהעיקר 
  

והוה גמירנא ליה לכוליה  ,כד הוינא בר תמני סרי שנין :רב כהנא אמרהגמרא ממשיכה: 

דליגמר  ?מאי קא משמע לן .מקרא יוצא מידי פשוטו עד השתא ולא הוה ידענא דאין ,הש"ס

  .איניש והדר ליסבר

לא ידע רב כהנא את הכלל העיוני שיש להבדיל בין הדרש לבין הפשט. אך הגמרא 
מחזקת את דרכו, ללמוד ולהקיף, ולגמור את כל הש"ס. השאיפה של כל צעיר 

אך כמובן, לא ההספק   !הש"ס גמירנא ליה לכוליהבישראל צריכה להיות כמו רב כהנא 
להעמיד את , הוה קים ליה ותלמודיההעיקר, אלא איכות הידיעה כפי שמסביר רש"י: 

  שמועתיו, לזכור את דברי רבותיו בגירסא בהירה.
  

המשא ומתן התלמודי היא מלחמתה של תורה. כל צורב חייב לראות בבהירות היכן 
בו מספר תשובות לאותה קושיא, הקושיא נגמרת והיכן התירץ מתחיל. ישים אל ל

  (שבת שם). צורתא דשמעתתא ויצרוב בזכרונו את 

  

ת ֵני ְיהּוָדה ָקׁשֶ ד ּבְ כמו רוֶבה קשת, שיכול לעמוד במקום אחד ולפגוע ) יח, ב א"ש( ְלַלּמֵ
כך הבקי במשניות וברייתות מסוגל להביא ממרחק לחמו,  - באויב במרחק רב 

. אך לא כל ראייה מתקבלת, ויש דחיות ולהכריע את המחלוקת בראייה חזקה
שהוא :) (יבמות קט עצמו לדבר הלכה תוקעותירוצים, וקושיות על הראיות. שלא יהיה 

לכן ממשיך . ומדמי מילתא למילתא ,לדין הבא לפניו כל כך שאין דומההלכה  יודעכפירוש רש"י: 

רהפסוק:  ׁשָ ה ְכתּוָבה ַעל ֵסֶפר ַהּיָ הביאו ראייה לענין הקשת ספרן של ישרים. ו – ִהּנֵ
אפשר לומר שהישרות שמצאנו ביהודה היא בכך שהוא הודה (עיין ע"ז כה.). מיהודה 

ַבר ֱאֶמת ְוַעְנָוה ֶצֶדק שהרי תכלית הבירור התורני היא (עיין ב"ק צב.), על האמת   ּדְ
   שם, ה).(תהילים 

  

מוד שחז"ל במשך שלושה עשורים אני משתדל להפנים, ללמוד וללמד את דרכי הלי
מלמדים אותנו. החביבות שמצאה "משנה סדורה" בלבותיהם של רבבות, מעידה על 
הצמאון הרב של הצבור ללמוד בצורה מסודרת, לגרוס בהבנה ולחזור הרבה. כל חלק 
של תורה שבעל פה שאפשר לערוך בחכמה, בצורה "סדורה", תביא ברכה והצלחה 

מלאכה ונושאים בעול הפצת תורה לשינון ולהבנה, ועלינו לחזק את העושים ב
  מיוחדת זו.
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אשר מקדמת שליט"א,  הרב דניאל ברק ווינטהבה נחזיק טובה לידידי היקר, 

המצטיינת בבהירותה. "גמרא סדורה", דנא מזכה את הרבים בעריכתו לתלמוד 

הפסוקים מודגשים, וכן שמות החכמים. מקורות תנאיים מזהירים כזוהר הרקיע 
  מאפשרים ללומד לשים את דברי משניות וברייתות לנגד עיניו. ו (בצבע כחול),

  
 -חלוקת הפרק לסוגיות נפרדות, חלוקת הסוגיא לפסקאות, ולשורות בעלי משמעות 

על לסוגיא בשלימותה, בעלת אברים שונים, כאשר לכל אחד תפקיד ־נותנות מבט
  ייחודי.

  

אד להבנה, ומושכת עם תלמידים שהעריכה מועילה מ מנסיון אישינוכחתי לדעת 

יכול  "גמרא סדורה"את התלמידים להבין בצורה יסודית יותר. תלמיד הלומד מ

  להאזין לשמועתו, ולנגן את הגמרא כיאות, ולזכור את גירסא דינקותא. 
  

בטוחני שגם מבוגרים ואף חכמים ימצאו טעם בעבודת הקודש המשתקפת מדפי 
בהעמדת דברי הגמרא בצורה כה  הגמרות, ויעריכו את הדיוק ועמל הרב שהושקעו

מאירה. מלמדים ומעבירי שיעור שיׂשכילו לקחת את הברכה הזאת אל ביתם, בית 
תלמידיהם, יצליחו להעביר את הסוגיות בקלות  –התלמוד, ללמד בה את בניהם 

  ובדיוק יתר.
  

ואני תפילה, שבזכות עמל התורה, שהיא מיישרת דרכיו של לומדיה, נזכה ללמד בני 
קשת, משא ומתן של הגמרא, והניגון והשירה של תורה שבעל פה תהיה  יהודה

  סדורה בפיהם, ולא תיפסק מפי זרעם וזרע זרעם עד עולם.

  
  בברכה ובאהבה

  
  אליהו חיים דורדק

  מח"ס "משנה סדורה" ו"דרך הנשר"
  ר"ם בישיבת מאור טוביה, מצפה יריחו

 

 



16                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        
        (אפיון הפסקאות)(אפיון הפסקאות)(אפיון הפסקאות)(אפיון הפסקאות)    אפיונים של חלקי הסוגיהאפיונים של חלקי הסוגיהאפיונים של חלקי הסוגיהאפיונים של חלקי הסוגיההצעות להצעות להצעות להצעות ל

        
 ציטוט פותח [בדר"כ בתחילת סוגיה]. .1

  ממשנתנו   .א
 מברייתא   .ב
 מפסוק   .ג
 ממימרא    .ד

 

 פרשנות .2
 

 שאלה .3
 קושיא .4
 דחיה .5
 סתירה .6

 

 תשובה  .7
 תרוץ .8

 

 סיוע [הבאת מקור, הבאת מקרה, או הבאת סברה] .9
 

 פסיקה .10
  

 סיפור .11
  

 [בדר"כ אם לא מדובר בציטוט פותח הוא יהיה בתוך אחד האפיונים].מימרא  .12
 עצמאית מימרא   .א
  פרשנית מימרא  .ב

        
  

            ––––    ''''קושיאקושיאקושיאקושיא''''לעומת לעומת לעומת לעומת     ''''שאלהשאלהשאלהשאלה''''
  שאלת ברור, כשמשהו לא ברור לי, חסרה לי אינפורמציה. - שאלה 
  מסברה] \אני  טוען שאתה טועה, כי ... [מכח מקור סמכותי גבוה יותר  –קושיא 

  
   ––––    ''''דחיהדחיהדחיהדחיה''''לעומת לעומת לעומת לעומת     ''''סתירהסתירהסתירהסתירה''''לעומת לעומת לעומת לעומת     ''''קושיאקושיאקושיאקושיא''''

  בין שתי מקורות בעלי אותו סמכות. –סתירה 
  או ממקור בעל סמכות יותר גבוההמסברה  –קושיא 
  מה שנאמר יכול להיות נכון, אך אינו מוכרח. –דחיה 
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ה ִנְקֵנית""""""""        ––––––––' ' ' ' ' ' ' ' אאאאאאאאֶּפֶרק ֶּפֶרק ֶּפֶרק ֶּפֶרק ֶּפֶרק ֶּפֶרק ֶּפֶרק ֶּפֶרק         ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשיןַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשיןַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשיןַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשיןַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשיןַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשיןַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשיןַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ה ִנְקֵניתָהִאׁשָּ ה ִנְקֵניתָהִאׁשָּ ה ִנְקֵניתָהִאׁשָּ ה ִנְקֵניתָהִאׁשָּ ה ִנְקֵניתָהִאׁשָּ ה ִנְקֵניתָהִאׁשָּ ה ִנְקֵניתָהִאׁשָּ         """"""""ָהִאׁשָּ

        בבבב- - - - ב, אב, אב, אב, א .1
ָנה    ִמׁשְ

ה ָ ָרִכים ָהִאׁשּ לֹׁש ּדְ ׁשָ    ,ִנְקֵנית ּבְ
ָרִכים י ּדְ תֵּ ׁשְ    .ְוקֹוָנה ֶאת ַעְצָמּה ּבִ

  
ֶכ   ":ִנְקֵנית"    ,ֶסףּבְ

ָטר  ׁשְ   ּבִ
   .ּוְבִביָאה

  

ֶכֶסף"    – "ּבְ
אי ּמַ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

יָנר ֵוה ּדִ ִדיָנר ּוִבׁשְ    ,ּבְ
לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ

רּוָטה ֵוה ּפְ ְפרּוָטה ּוִבׁשְ    .ּבִ
  

ה ִהיא  רּוָטה"ְוַכּמָ    ?"ּפְ
ִאיָסר ָהִאיַטְלִקי מָֹנה ּבְ ְ    .ֶאָחד ִמׁשּ

  

ֵגט  :"ָמּה ְוקֹוָנה ֶאת ַעְצ "    ,ּבְ
ַעל    .ּוְבִמיַתת ַהּבַ

  
ָבָמה    :ַהּיְ
ִביָאה :ִנְקֵנית    ,ּבְ

ֲחִליָצה   :ְוקֹוָנה ֶאת ַעְצָמּה     ,ּבַ
ָבם   .ּוְבִמיַתת ַהּיָ

    

ָמָרא   ּגְ
ה ִנְקֵני" ָ   . ת"ָהִאׁשּ
  

ָתֵני ָנא ָהָכא ּדְ ה ִנְקֵנית" :ַמאי ׁשְ ָ   , "ָהִאׁשּ
ָתֵני ָנא ָהָתם ּדְ ׁש  ָהִאיׁש " :ּוַמאי ׁשְ    "?ְמַקּדֵ

  
ּום ּדְ  ֵעי ְלִמיְתֵני ִמׁשּ ֶסף"ָקא ּבָ   ."ּכֶ

  
  ְמָנא ָלן?  "ֶכֶסף"וְ 
  

ֵדה  ְ ַמר 'ִקיָחה' 'ִקיָחה' ִמׂשּ   ,ֶעְפרֹוןּגָ
ִתיב ָהָכא:  ה"ּכְ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ 3"ּכִ

  , ), יג(דברים כב 
י"ּוְכִתיב ָהָתם:  ּנִ ֶדה ַקח ִמּמֶ ָ ֶסף ַהׂשּ י ּכֶ 4"ָנַתּתִ

  ,), יגכג (בראשית 
   

ֵרי ִקְנָין,    ְוִקיָחה ִאיּקְ
ְכִתיב:  ר ָקָנה ַאְבָרָהם"ּדִ ֶדה ֲאׁשֶ ָ 5"ַהׂשּ

  ,)כה, י(בראשית  
  

  ִאי ַנִמי:  בב,
דֹות בַּ " 6"ֶסף ִיְקנוּ כֶּ ׂשָ

  , ), מד(ירמיהו לב 
  

ֵני  ה ִנְקֵנית"ּתָ ָ   ".ָהִאׁשּ
   

  ְוִניְתֵני ָהָתם 'ָהִאיׁש קֹוֶנה'? 
  

                                                           
ה ּוָבא ֵאֶליָה ּוׂשְ  3 ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ   ֵנָאּה ּכִ
י  4 ּנִ ֶדה ַקח ִמּמֶ ָ ֶסף ַהׂשּ י ּכֶ ָמֵעִני ָנַתתִּ ה לּו ׁשְ ָאְזֵני ַעם ָהָאֶרץ ֵלאמֹר ַאְך ִאם ַאתָּ ר ֶאל ֶעְפרֹון ּבְ הַוְיַדּבֵ ּמָ ָרה ֶאת ֵמִתי ׁשָ   ְוֶאְקּבְ
ָרה ִאׁשְ  5 ר ַאְבָרָהם ְוׂשָ ה ֻקּבַ ּמָ ֵני ֵחת ׁשָ ר ָקָנה ַאְבָרָהם ֵמֵאת ּבְ ֶדה ֲאׁשֶ ָ   ּתוֹ ַהׂשּ
ם ּוְבָעֵרי  6 לִַ ְנָיִמן ּוִבְסִביֵבי ְירּוׁשָ ֶאֶרץ ּבִ ֶפר ְוָחתֹום ְוָהֵעד ֵעִדים ּבְ ּסֵ ֶסף ִיְקנּו ְוָכתֹוב ּבַ ּכֶ דֹות ּבַ יב ֶאת ׂשָ י ָאׁשִ ֶגב ּכִ ֵפָלה ּוְבָעֵרי ַהּנֶ ְ ְיהּוָדה ּוְבָעֵרי ָהָהר ּוְבָעֵרי ַהׁשּ

בּוָתם ְנֻאם ה   'ׁשְ

  רש"י
  '.מתני

  .לבעלה - נקנית האשה
 ואזיל רשכדמפ -  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
 כסף לה נותן:) ה ףד לקמן' (בגמ

 את הרי לה ואומר כסף שוה או
 על לה כותב שטר לי מקודשת

 פרוטה שוה שאינו פ"אע הנייר
 בא ביאה לי מקודשת את הרי

 בביאה לי התקדשי ואמר עליה
 טעמא מקראי יליף וכולהו זו

  ).יא דף(' בגמ מפרש ש"דב
  .נחשת של - פרוטה

 כסף של - האיטלקי איסר
  .פרוטות שמנה ודמיו

  .ליבם -  נקנית היבמה
 לכל כאשתו להיות - בביאה

 כ"אח לגרשה בא שאם דבר
 אלא חליצה נוהימ 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 החליצה

  .אחיו
  

  '.גמ
 שני בפרק - התם שנא ומאי

 האיש דתנא) מא דף לקמן(
 הכא ניתני חוובשלו בו מקדש
  .מתקדשת האשה
 - כסף למיתני דקבעי משום

 דף( לקמן ואמרינן קנינין בהני
 בו דנקנית מנלן כסף:) ד

 קיחה קיחה דגמרינן ומפרשינן
 הלכך קנין דאיקרי עפרון משדה

  .קנין הכא תנא
 בעי קא הכא לאו -  מנלן וכסף

 והכא:) ג ףד( לקמן אלא לה
 לכולא לה קאמר מתרץ האי

 למיתני בעי דקא משום מילתא
 ליה ילפינן מנלן וכסף כסף

 וקיחה מקיחה:) ד דף( לקמן
 תני הילכך הוא קנין לשון

  .נקנית האשה
  

 



18                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

ֵני  ָרא ּתָ אֹוָרְייָתא, ֵמִעיּקָ ָנא ּדְ ָ   ִליׁשּ
ָנן. ַרּבָ ָנא ּדְ ָ ֵני ִליׁשּ   ּוְלַבּסֹוף ּתָ

  
ָנן?  ַרּבָ ָנא ּדְ ָ   ּוַמאי ִליׁשּ

  
ׁש.  ֶהְקּדֵ י ָעְלָמא ּכְ ָאַסר ָלּה ַאּכּוּלֵ   ּדְ

  
  ְוִניְתֵני ָהָכא 'ָהִאיׁש קֹוֶנה'? 

  
ֵעי ְלִמיְתָנא ֵסיָפא:  ָקא ּבָ ּום ּדְ ִדיָדּה,  "ְוקֹוָנה ֶאת ַעְצָמּה "ִמׁשּ   ּבְ

ִדיָדּה.  א ּבְ ָנא ַנִמי ֵריׁשָ   ּתָ
  

  ְוִניְתֵני 'ָהִאיׁש קֹוֶנה ּוַמְקֶנה'? 
  

ָלאו ִאיהּו ָקא ַמְקֵני,  ַעל ּדְ א ִמיַתת ַהּבַ ִאיּכָ ּום ּדְ   ִמׁשּ
ַמְקֵני ָלּה.  א הּוא ּדְ ַמּיָ   ִמן ׁשְ

  
ֵעית ֵאיָמא:   ְוִאי ּבָ

ָנא 'קֹוֶנה', ֲהָוה ָאִמיָנא ְרָחּה,ֲאִפ  :ִאי ּתָ ַעל ּכָ   יּלּו ּבְ
ָנא  ה ִנְקֵנית"ּתָ ָ    – "ָהִאׁשּ

ּה  ְעּתָ ִמּדַ    ,ִאין –ּדְ
ּה  ְעּתָ ּלא ִמּדַ   ָלא. -ׁשֶ

   
  
  
  

  רש"י
 כי - קונה האיש הכא וניתני

 האיש דרבנן בלישנא דתני היכי
  .מקדש
' בג קונה האיש הכא - וניתני
  .דרכים
 בשתי לעצמה אותה - ומקנה
  .דרכים
' ב נהובה דאיכא משום -  ומשני
  .הבעל מיתת דרכים
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        ב, בב, בב, בב, ב .2
ה"[ ָ ָרִכים ָהִאׁשּ לֹׁש ּדְ ׁשָ   ]."ִנְקֵנית ּבְ
  

ָתֵני  לֹׁש "ּוַמאי ִאיְרָיא ּדְ    ",ׁשָ
ה'? לֹׁשָ   ִליְתֵני 'ׁשְ

  
ֵעי ְלִמיְתנֵ  ָקא ּבָ ּום ּדְ ֶרךְ ִמׁשּ    , י ּדֶ
  ְוֶדֶרְך ְלׁשֹון ְנֵקָבה הּוא, 

ְכִתיב:  ֶרְך ֵיְלכּו ָבהּ "ּדִ 7"ְוהֹוַדְעּתָ ָלֶהם ֶאת ַהּדֶ
  . ), כ(שמות יח 

  
ַתְנָיא א ָהא ּדְ   : 8ְוֶאּלָ

ב" ָרִכים ּבֹוְדִקין ֶאת ַהּזָ ְבָעה ּדְ ׁשִ   , "ּבְ
ַבע!    ִניְתֵני ׁשֶ

  
ֶרךְ  ֵעי ְלִמיְתֵני ּדֶ ָקא ּבָ ּום ּדְ    , ִמׁשּ

ֵרי ְלׁשֹון ָזָכר,  ִאיּקְ ֶרְך ּדְ ָחן ּדֶ ּכְ   ְוַאׁשְ
ְכִתיב:  ְבָעה ְדָרִכים ָינּוסּו ְלָפֶניךָ "ּדִ ֶדֶרְך ֶאָחד ֵיְצאּו ֵאֶליָך ּוְבׁשִ 9"ּבְ

  . ), ז(דברים כח 
  

  ִאי ָהִכי ָקׁשּו ְקָרֵאי ַאֲהָדֵדי! 
ָיא ַנִמי ַמְתִניִתין ַאֲהָדֵדי!   ְוָקׁשְ

  
ָיין: ְקָרֵאי ַאֲהָדֵדי    ָלא ַקׁשְ

ַבּתֹוָרה ָקֵאי,    ָהָכא ּדְ
ֵרי ְלׁשֹון ְנֵקָבה,    ְותֹוָרה ִאיּקְ

ְכִתיב:  יַבת ָנֶפׁש "ּדִ ִמיָמה ְמׁשִ 10"ּתֹוַרת ה' תְּ
   – ), ח(תהילים יט 

ְלׁשֹון ְנֵקָבה.  ַתב ָלּה ּבִ   ּכָ
ְבִמְלָחָמה ָקֵאי,   ָהָתם ּדִ

ל ִאיׁש ַלֲעׂשֹות ִמְלָחָמה,  ַדְרּכֹו ׁשֶ   ּדְ
ה ַלֲעׂשֹות ִמְלָחָמה  ָ ל ִאׁשּ ּה ׁשֶ ְרּכָ    –ְוֵאין ּדַ

ְלׁשֹון ָזָכר.  ַתב ָלּה ּבִ   ּכָ
  

ָיין:    ַמְתִניִתין ַאֲהָדֵדי ָלא ַקׁשְ
ה ָקֵאיָה  ָ י ִאׁשּ ְלַגּבֵ ְלׁשֹון ְנֵקָבה.  -  ָכא ּדִ ֵני ָלּה ּבִ   ָקּתָ

י ִאיׁש ָקֵאי,  ְלַגּבֵ   ָהָתם ּדִ
ֵד  ל ִאיׁש ִליּבָ ַדְרּכֹו ׁשֶ ה נַ ּדְ ָ ָהא ִאׁשּ ֵדק, ּדְ ה ִליּבָ ָ ל ִאׁשּ ּה ׁשֶ ְרּכָ ָאה ק ְוֵאין ּדַ ּמְ אֹוֶנס ִמיּטַ ֵני ְלׁשֹון ָזָכר.  –ִמי ּבְ   ּתָ

  
ֵני  לֹׁש "ַמאי ַטְעָמא ּתָ ָרִכים?"ׁשָ ּום ּדְ    !, ִמׁשּ
ָבִרים',    ִניְתֵני: 'ּדְ

ה'! לֹׁשָ   ְוִניְתֵני: 'ׁשְ
  

ֵעי ְלִמיְתֵני  ָקּבָ ּום ּדְ יָא "ִמׁשּ   ,"הּבִ
ֶרְך,  ֵרי ּדֶ   ּוִביָאה ִאיּקְ

ְכִתיב:  ה ְמָנָאֶפת"ּדִ ָ ֶרְך ִאׁשּ ן ּדֶ ַעְלָמה ּכֵ ֶבר ּבְ 11"ְוֶדֶרְך ּגֶ
  . )כ- , יט(משלי ל 

  
יָאה,  יַנח ּבִ   ָהא ּתֵ

ֶסף" ָטר"וּ  "ּכֶ א ְלֵמיַמר?  "ׁשְ   ַמאי ִאיּכָ
  

ּום  יָאה"ִמׁשּ   . "ּבִ
  

י ַאּטּו ֲחָדא?!  ְרּתֵ   ְוָתֵני ּתַ
  

                                                           
ה ֶאְת  7 ר ַיֲעׂשּוןְוִהְזַהְרתָּ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ֶרְך ֵיְלכּו ָבּה ְוֶאת ַהּמַ ים ְוֶאת ַהּתֹורֹת ְוהֹוַדְעתָּ ָלֶהם ֶאת ַהּדֶ   ֶהם ֶאת ַהֻחּקִ
  מסורת הש"ס גורס: "דתנן" כי אכן זה משנה (זבים ב,ב).  8
ן ה 9 ֶדֶרְך ֶאָחד ֵיְצאוּ  'ִיתֵּ ִפים ְלָפֶניָך ּבְ ִמים ָעֶליָך ִנּגָ ְבָעה ְדָרִכים ָינּוסּו ְלָפֶניךָ  ֶאת אְֹיֶביָך ַהּקָ   ֵאֶליָך ּוְבׁשִ

יַבת ָנֶפׁש ֵעדּות ה 'ּתֹוַרת ה 10 ִמיָמה ְמׁשִ ִתי 'תְּ יַמת ּפֶ   ֶנֱאָמָנה ַמְחּכִ
ה ְבֶלב יטיטיטיט 11 ֶרְך ֳאִנּיָ ֶרְך ָנָחׁש ֲעֵלי צּור ּדֶ ַמִים ּדֶ ָ ׁשּ ר ּבַ ׁשֶ ֶרְך ַהּנֶ ַעְלָמה ּדֶ ֶבר ּבְ י ָאֶון ככככ .ָים ְוֶדֶרְך ּגֶ ה ְמָנָאֶפת ָאְכָלה ּוָמֲחָתה ִפיָה ְוָאְמָרה לֹא ָפַעְלתִּ ָ ֶרְך ִאׁשּ ן ּדֶ   ּכֵ

  רש"י
 במאכל - הזב את בודקים

 בקפיצה במשא בחולי ובמשתה
 מחמת שמא והרהור ומראה

 הוא ואנוס ראה מהן אחד
) טו ויקרא( אמר דרחמנא וטהור
 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
 כי - שלשה וניתני דברים ליתני

  .דגמרא אורחא
 בתמיה -  חדא משום תרתי ותני

 משום ושטר כסף לשון שינה
  .הרוב אחרי לילך לו היה ביאה
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יָאה ִניְנהּו. ָהָנְך נַ    ִמי צֹוֶרְך ּבִ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאי ּבָ
ְמעֹון ִהיא,  י ׁשִ י? ַרּבִ   ָהא ַמּנִ

ַתְנָיא:    ּדְ
ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר "ַרּבִ

ֵני ָמה ָאְמָרה ּתֹוָרה ה" ִמּפְ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ   , "ּכִ
ַתב  ה ְלִאיׁש 'ְולֹא ּכָ ָ ַקח ִאׁשּ י ִתּלָ    '?ּכִ

ְרכּ  ּדַ ֵני ׁשֶ הִמּפְ ָ ר ַעל ִאׁשּ ל ִאיׁש ְלַחּזֵ    ,ו ׁשֶ
ר ַעל ִאיׁש  ה ְלַחּזֵ ָ ל ִאׁשּ ּה ׁשֶ ְרּכָ    .ְוֵאין ּדַ

ָאְבָדה לֹו ֲאֵביָדה ל ְלָאָדם ׁשֶ    ?ִמי חֹוֵזר ַעל ִמי ,ָמׁשָ
ר ַעל ֲאֵביָדתוֹ  ַעל ֲאֵביָדה ְמַחּזֵ    ".ּבַ

  
ְתַנן:    ְוָהא ּדִ

ְבָעה " ׁשִ ב ּבְ ָרִכים ּבֹוְדִקין ֶאת ַהּזָ   , (זבים ב, ב) "ּדְ
ָבִרים'!    ִליְתֵני: 'ּדְ

  
ַמע ָלן:    ָהָתם ָהא ָקא ַמׁשְ

ֵמיְכָלא ְיֵתיָרא ְלָאתֹוֵיי ִליֵדי ִזיָבה,  א ּדְ ַדְרּכָ   ּדְ
ָיא ְיֵתיָרא ְלָאתֹוֵיי ִליֵדי ִזיָבה.  ּתְ ִמיׁשְ א ּדְ   ְוַדְרּכָ

  
ְתַנן:  ֶוה ָלִאיָלן ּבִ "ְוָהא ּדִ הֶאְתרֹוג ׁשָ לֹׁשָ ָרִכ  ׁשְ   , (ביכורים ב, ו) "יםּדְ

ָבִרים'!    ִליְתֵני 'ּדְ
  

ָבֵעיַנן ַמְתֵני ֵסיָפא:  ּום ּדְ ֶדֶרְך ֶאָחד"ִמׁשּ ָרק ּבְ   . "ְוַלּיָ
  

ָבר'!   ֵסיָפא ַנִמי ִניְתֵני: 'ּדָ
  

ַמע ָלן:    אג,   ָהָתם ָהא ָקַמׁשְ
ָיָרק ֶאְתרֹוג ּכְ יּה ּדְ ַדְרּכֵ    , ּדְ

ֵדל ַעל כָּ  ְרּכֹו ִליּגָ ָרק ּדַ ּורֹו, ַמה ּיָ ַעת ְלִקיָטתֹו ִעיׂשּ   ל ַמִים ּוִבׁשְ
ּורֹו.  ַעת ְלִקיָטתֹו ִעיׂשּ ל ַמִים ּוִבׁשְ ֵדל ַעל ּכָ ְרּכֹו ִליּגָ   ַאף ֶאְתרֹוג ּדַ

  
ְתַנן:    ְוָהא ּדִ

   ,ּכֹוי"
ה ֶוה ְלַחּיָ ָרִכים ׁשָ    ,ֵיׁש ּבֹו ּדְ

ֶוה ִלְבֵהָמה ָרִכים ׁשָ   , ְוֵיׁש ּבֹו ּדְ
ָרִכים  ה ְוִלְבֵהָמהְוֵיׁש ּבֹו ּדְ ֶוה ְלַחּיָ    ,ׁשָ

ה ְולֹא ִלְבֵהָמה ֶוה לֹא ְלַחּיָ ֵאינֹו ׁשָ ָרִכים ׁשֶ   , (ביכורים ב, ח) "ְוֵיׁש ּבֹו ּדְ
ָבִרים'!    ִניְתֵני: 'ּדְ

  
ְתַנן:    ְותּו, ָהא ּדִ

ְחרּוֵרי ֲעָבִדים" ים ְלׁשִ י ָנׁשִ יטֵּ וּו ּגִ ָ ׁשּ ָרִכים ׁשֶ   , (גיטין ט.) "זּו ַאַחת ִמן ַהּדְ
ָבִרים'! נִ    יְתֵני: 'ּדְ
  

א,    ֶאּלָ
א  לּוְגּתָ א ּפְ ִאיּכָ ל ֵהיָכא ּדְ ָרִכים',  -ּכָ ֵני 'ּדְ   ּתָ
א  לּוְגּתָ א ּפְ ֵליּכָ ָבִרים'. - ְוָכל ֵהיָכא ּדְ ֵני 'ּדְ   ּתָ

  
יָקא ַנִמי,    ּדֵ

ֵני ֵסיָפא:  ָקּתָ י ֱאִליֶעֶזר"ּדְ ָבר :אֹוֵמר ַרּבִ ֶוה ָלִאיָלן ְלָכל ּדָ    ",ֶאְתרֹוג ׁשָ
ּה. ַמע ִמיּנַ   ׁשְ

  
  
  

  רש"י
 דרך לשון דתני - מני הא

 דאמר היא ש"ר אשה בקדושי
  .ובה 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, ןלקמ 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 יגדלל שדרכו מפני

 שאובין במים אותו שמשקין -
 דירק טעמא דהיינו כירק

) יד דף( אש השנהבר כדאמר
 כדגן מעשר גבי כתיב ויקב גורן

 ויקב גורן מה' כו הגורן מן
 מים רוב על שגדלין מיוחדין

 אחרי ומתעשרין גשמים דהיינו
אש בר כדאמרינן שעברה השנה
 בתר דאזלינן:) יב דף( השנה

 אחר ולא בה שליש ושהביא שנה
 אף מקראי לה וילפינן לקיטתו

 דהיינו מים רוב על שגדלין כל
ואף  לשעבר מתעשרין אילנות

 הוא דרבנן דידהו דמעשר על גב
 ירקות יצאו אקראי אסמכינהו

 מתעשר מים כל על שגדלין
  .הבאה לשנה

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

  .ומראלח 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

 שהמביא - הדרכים מן אחת זו
 הים ממדינת שחרור או גט

 ובפני נכתב בפני שיאמר צריך
  .דגיטין רק קמאבפ נחתם

 בדרכיו חילוק - פלוגתא דאיכא
 ובדרך לכאן דומה הוא זו בדרך

 שלשב' מתני כגון דומה אינו זו
 קניא דלא חופה למעוטי דרכים

 לזיבה אונס דהוי הוא הכי ודזב
 באלו ודגטין 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
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        ג, אג, אג, אג, א .3
ה" [ ָ ָרִכים ָהִאׁשּ לֹׁש ּדְ ׁשָ    ,ִנְקֵנית ּבְ

ָרִכים י ּדְ תֵּ ׁשְ   ]."ְוקֹוָנה ֶאת ַעְצָמּה ּבִ
  

א ִלְמעּוֵטי ַמאי?  ֵריׁשָ   ִמְנָייָנא ּדְ
ֵסיָפא ִלְמעּוֵטי ַמאי?    ִמְנָייָנא ּדְ

  
ה.  א ִלְמעּוֵטי חּוּפָ ֵריׁשָ   ִמְנָייָנא ּדְ

  
  א, ּוְלַרב הּונָ 

ה קֹוָנה ִמַקל ָוחֹוֶמר,  ֲאַמר: חּוּפָ   ּדַ
  ִלְמעּוֵטי ַמאי? 

  
   , ִלְמעּוֵטי ֲחִליִפין

ְך ֲאִמיָנא:  ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ
ֵדה ֶעְפרֹון ' 'הֹוִאיל ְוָגַמר 'ִקיָחה ְ     –ִקיָחה' ִמׂשּ

ֲחִליִפין  ְנָיא ּבַ ֶדה ִמּקַ ָ ֲחִליִפין. –ַמה ׂשּ ְנָיא ּבַ ה ַנִמי ִמּקַ ָ    ַאף ִאׁשּ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
  ְוֵאיָמא ָהִכי ַנִמי? 

  
רּוָטה,  ֵוה ּפְ ְ ָפחֹות ִמׁשּ   ֲחִליִפין ִאיְתְנהּו ּבְ

ּה.   בג, ְנָיא ַנְפׁשָ רּוָטה ^ָלא ִמּקַ ֵוה ּפְ ְ ָפחֹות ִמׁשּ ה ּבְ ָ   ְוִאׁשּ
  

ֵסיָפא ִלְמעּוֵטי ַמאי   ? 12ִמְנָייָנא ּדְ
  

   .ִלְמעּוֵטי ֲחִליָצה
ְך ֲא  ְעּתָ   ִמיָנא: ָסְלָקא ּדַ

ָבָמה  ַקל ָוחֹוֶמר ִמּיְ יֵתי ּבְ    –ּתֵ
ֲחִליָצה,  ֵגט יֹוְצָאה ּבַ ֵאיָנּה יֹוְצָאה ּבְ ָבָמה ׁשֶ   ַמה ּיְ
ֲחִליָצה?! ּיֹוְצָאה ּבַ ין ׁשֶ ֵגט, ֵאינֹו ּדִ ּיֹוְצָאה ּבְ   זּו, ׁשֶ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

  ְוֵאיָמא ָהִכי ַנִמי?  
  

ִריֻת "ֲאַמר ְקָרא:  13"תֵסֶפר ּכְ
    – ), ארים כד(דב 

ָבר ַאֵחר ּכֹוְרָתּה  ֵסֶפר ּכֹוְרָתּה    .ְוֵאין ּדָ
  
  
  

                                                           
  והרא"ש אינם גורסים.במהדורת הדפוס "למעוטי מאי" בסוגרים. ומסורת הש"ס מביא שהמרש"ל  12
ָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר 13 י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ּדָ ֵעיָניו ּכִ ה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ּבְ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ יתוֹ  ּכִ ָחּה ִמּבֵ ּלְ ָיָדּה ְוׁשִ ִריֻתת ְוָנַתן ּבְ   ּכְ

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

 לה מסרה שאם - חופה למעוטי
 אינה קדושין לשם לחופה אביה

  .בכך מקודשת
 בשמעתין לקמן -  'כו הונא ולרב

  ).ה דף(
  .סודר קנין - חליפין

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

 משוה בפחות איתנהו חליפין
 בפרק ימא לןדקי – פרוטה

 בכלי קונין) מז דף מ"ב( הזהב
  .פרוטה שוה שאינו ַאף ַעל ִּפי

 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 לשוןב
 או קיחה או קנין לשון בתורת

  .קידושין
 - בגט יוצאה שאינה יבמה מה

 דף( פרקין בהאי לקמן' דילפי
  .ליבמה ולא לה כתיב) יד
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        ג, בג, בג, בג, ב .4
ֶכֶסף"    ."ּבְ
  

  ְמָנא ָלן?
  

ְתַנן:    ְותּו, ָהא ּדִ
ָטר ּוְבִביָאה" ׁשְ ֶכֶסף ּבִ יָה ּבְ ִקּדּוׁשֶ ִבּתֹו ּבְ אי ּבְ    ,(כתובות מו:) "ָהָאב ַזּכַ

ֶכֶסף?  ְנָיא ּבְ ִמיּקַ   ְמָנָלן ּדְ
ֲא    בּוהַּ הּוא? ְוֶכֶסף ּדַ

  
   :ַרב ֲאַמרַרב ְיהּוָדה  ֲאַמר

ֲאַמר ְקָרא:  ֶסף"ּדַ ם ֵאין ּכָ 14"ְוָיְצָאה ִחּנָ
    – ), יא(שמות כא 

ֶסף ְלָאדֹון ַאֵחר,  ֶסף ְלָאדֹון ֶזה ֲאָבל ֵיׁש ּכֶ   ֵאין ּכֶ
  ּוַמאן ִניהּו? ָאב. 

  
  ְוֵאיָמא ְלִדיָדּה?

  
א?!  ּתָ   ָהִכי ַהׁשְ

ל ִקידּ  יָה, ָאִביָה ְמַקּבֵ   ּוׁשֶ
ְכִתיב  ה"ּדִ י ָלִאיׁש ַהּזֶ י ָנַתּתִ ּתִ 15"ֶאת ּבִ

  , ), טז(דברים כב 
א?!  ְסּפָ ְקָלה ּכַ   ְוִאיִהי ׁשָ

  
  ְוֵאיָמא: 

ין,  ל ִקיּדּוׁשִ ֵלית ָלּה ָיד ְלַקּבֵ ה, ּדְ י ְקַטּנָ   ָהֵני ִמיּלֵ
ין,  ל ִקיּדּוׁשִ ִאית ָלּה ָיד ְלַקּבֵ   ֲאָבל ַנֲעָרה, ּדְ

יׁש ִאי ַקּדֵ א?ּתְ ְסּפָ קֹול ּכַ ּה ְוִתׁשְ   ִהי ַנְפׁשָ
   

ְנֻע "ֲאַמר ְקָרא:  ית ָאִביהָ ּבִ 16"ֶריָה ּבֵ
   – ), יז(במדבר ל 

ַבח ְנעּוִרים ְלָאִביָה.  ל ׁשְ   ּכָ
  

ֲאַמר א ָהא ּדַ   : ַרב ָאַמרַרב הּוָנא  ְוֶאּלָ
ת ָלָאב?  ה ַהּבַ ֲעׂשֵ ּמַ ִין ׁשֶ   ִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ 17"ּתֹו ְלָאָמהר ִאיׁש ֶאת בִּ ְוִכי ִיְמכּ ׁ"ׁשֶ
    – ), ז(שמות כא 

ּה,  ה ָיֶדיָה ְלַרּבָ   ָמה ָאָמה ַמֲעׂשֵ
ה ָיֶדיָה ְלָאִביָה,  ת ַנִמי ַמֲעׂשֵ   ַאף ּבַ

יּפּוק ֵליּה ִמ  ְנֻע "ּתֵ ית ָאִביהָ  ֶריהָ ּבִ   ! "ּבֵ
א,    ֶאּלָ

ְכִתיב,  ֲהָפַרת ְנָדִרים הּוא ּדִ   ּבַ
ְכִת  ֲהָפַרת ְנָדִרים הּוא ּדִ   יב! ָהִכי ַנִמי ּבַ

  
יּה.  יָמא: ֵניַלף ִמיּנֵ   ְוִכי ּתֵ

  
  ָממֹוָנא ֵמִאיּסּוָרא ָלא ָיְלִפיַנן. 

  
ָנָסא.  יָמא: ֵניַלף ִמּקְ   ְוִכי ּתֵ

  
ָנָסא ָלא ָיְלִפיַנן.    ָממֹוָנא ִמּקְ

  
ת ּוְפָגם.  יָמא: ֵניַלף ִמּבֹוׁשֶ   ְוִכי ּתֵ

  
יְ  ַגּוַ יְך ּבְ ּיָ ֲאבּוהַּ ׁשַ ת ּוְפָגם ּדַ אִני ּבֹוׁשֶ   יהּו. ׁשַ

                                                           
ם 14 ה ָלּה ְוָיְצָאה ִחּנָ ה לֹא ַיֲעׂשֶ ָלׁש ֵאּלֶ ֶסף ְוִאם ׁשְ   ֵאין ּכָ
ָנֶאָה  15 ׂשְ ה ַוּיִ ָ ה ְלִאׁשּ י ָלִאיׁש ַהּזֶ י ָנַתתִּ תִּ ֵקִנים ֶאת ּבִ ֲעָרה ֶאל ַהּזְ   ְוָאַמר ֲאִבי ַהּנַ
ה ה 16 ר ִצּוָ ים ֲאׁשֶ ה ַהֻחקִּ ית ָאִביהָ  'ֵאּלֶ ְנֻעֶריָה ּבֵ ין ָאב ְלִבּתֹו ּבִ ּתֹו ּבֵ ין ִאיׁש ְלִאׁשְ ה ּבֵ   ֶאת מֹׁשֶ
ֵצאת ָהֲעָבִדים ְוִכי ִיְמּכֹר ִאיׁש  17 ּתֹו ְלָאָמה לֹא ֵתֵצא ּכְ   ֶאת ּבִ

  רש"י
) ב דף( ולעיל עיקר הכא -  מנלן בכסף

 לשון לתרוצי ליה נקיט גררא אגב
  '.דמתני קנין
 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 כדקתני

 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 יוצאהש 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 לאדון 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 - ני מיליה 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 הוממכר

 דריש הכי - אביה בית בנעוריה -' כו
 אביה של היא שבנעוריה זמן כל לה

  .הוא לאביה לה הבא שבח דכל
 ליה ודריש הוא יתירא קרא - לאמה

 נערה ובבתו כאמה לו היא הרי בתו
 איצטריך לא בקטנה דאי' אשמעי
 ידיה מעשה לה מזבין זבוני השתא
  .מבעיא
 מיניה אי - ריהמבנעו ליה תיפוק

 מדלא כרחך על אלא למילף מצי הוי
 לשבח לא מינה שמעינן מהתם יליף

 גבי איצטריך דלגופיה אתיא נעורים
  .עלייהו 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
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א,    ֶאּלָ

ִכי ָקא ְמַמֵעט,  ָרא ּדְ ּבְ   ִמְסּתַ
וָתּה ָקא ְמַמֵעט.    אד, ַכּוָ   ְיִציָאה ּדְ

  
ְמָיא ַהאי ְיִציָאה ְלַהאי ְיִציָאה!    ְוָהא ָלא ּדַ

  ָהָתם ָנְפָקא ָלּה ֵמְרׁשּות ָאדֹון ְלַגְמֵרי, 
ה!  ָרא ְמִסיָרה ַלחּוּפָ י ִמיַחּסְ ּתִ   ְוָהָכא ַאּכַ

  
ֲהָפַר    ת ְנָדִרים ִמיָהא ָנְפָקא ָלּה ֵמְרׁשּוֵתיּה. ּבַ
ְתַנן:    ּדִ

אֹוָרָסה ָאִביָה ּוַבְעָלּה ְמִפיִרין ְנָדֶריָה "    .(נדרים סו:) "ַנֲעָרה ַהמְּ
  

ם"ְוַהאי  ֲאָתא?!  ), יא(שמות כא "ְוָיְצָאה ִחּנָ   ְלָהִכי הּוא ּדַ
ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא,    ָהא ִמּבָ

ַתְנָיא:    ּדְ
םְוָיצְ "" ְגרּות – "ָאה ִחּנָ   , ֵאּלּו ְיֵמי ּבַ
ֶסף"   !"ֵאּלּו ְיֵמי ַנֲערּות – "ֵאין ּכָ
  

  : ָרִביָנאָאַמר 
ֶסף'.  ן, ֵליָמא ְקָרא: 'ֵאן ּכָ   ִאם ּכֵ

ֶסף"ַמאי    ? "ֵאין ּכָ
ֶסף ְלָאדֹון ַאֵחר.  ֶסף ְלָאדֹון ֶזה, ֲאָבל ֵיׁש ּכֶ   ֵאין ּכֶ

  ּוַמאן ִניהּו? ָאב. 
  

ַד  אי ּדְ יָנן ָהִכי? ּוִמּמַ   ְרׁשִ
  

ַתְנָיא:    ּדְ
18"ְוֶזַרע ֵאין ָלהּ ""

א ַזְרָעּה  – ), יג(ויקרא כב     ,ֵאין ִלי ֶאּלָ
ִין    ?ֶזַרע ַזְרָעּה ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ין ָלּה  –" ֶזַרע ֵאין ָלהּ " תַּ    .ַעּיֵ
ר ׁשֵ א ֶזַרע ּכָ    ,ְוֵאין ִלי ֶאּלָ

ִין סּול ִמּנַ    ?ֶזַרע ּפָ

ְלמּוד לֹוַמר ין ָלּה  – "ע ֵאין ָלהּ ֶזַר " תַּ   ."ַעּיֵ
  

יּה ְלֶזַרע ַזְרָעּה?  יְקּתֵ   ְוָהא ַאּפִ
  

  ֶזַרע ַזְרָעּה ָלא ִאיְצְטִריְך ְקָרא, 
ָבִנים.  ִנים ֲהֵרי ֵהן ּכְ ְבֵני ּבָ   ּדִ

סּול.  י ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלֶזַרע ּפָ   ּכִ
  

ָדִריׁש ָהִכי?  א ּגּוֵפיּה ְמָנֵליּה ּדְ   ְוַתּנָ
  

  ָאְמֵרי: 
ְלָעם"ִתיב כְּ  19"ֵמֵאן ּבִ

20"ֵמֵאן ְיָבִמי"וּ   ), יד(במדבר כב 
  , ), ז(דברים כה 

הּו יּו"ד,  ִתיב ּבְ ָלא ּכְ   ּדְ
יּה יּו"ד.  ִתיב ּבֵ   ְוָהָכא ּכְ

ֲאָתא.  א הּוא ּדַ ּה: ִלְדָרׁשָ ַמע ִמיּנַ   ׁשְ
  

יָה ְלָאִביָה,  ב ִקיּדּוׁשֶ   ְוִאיְצְטִריְך ְלִמְכּתַ
ה ָיֶדיָה ְלָאִביָה ְוִאיְצְטִריְך ְלִמְכּתַ    .ב ַמֲעׂשֵ

יָה ְלָאִביָה  ַתב ַרְחָמָנא ִקיּדּוׁשֶ ִאי ּכָ    –ּדְ

                                                           
ֶחם ָאִביָה ּתֹ  18 ְנעּוֶריָה ִמּלֶ ית ָאִביָה ּכִ ָבה ֶאל ּבֵ ה ְוֶזַרע ֵאין ָלּה ְוׁשָ י ִתְהֶיה ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ   אֵכל ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל ּבוֹ ּוַבת ּכֵֹהן ּכִ
בֹאּו ֶאל בָּ  19 ֵרי מֹוָאב ַוּיָ קּומּו ׂשָ נוּ ַוּיָ ְלָעם ֲהלְֹך ִעּמָ   ָלק ַוּיֹאְמרּו ֵמֵאן ּבִ
ֵקִנים ְוָאְמָרה ֵמֵאין ְיָבִמי לְ  20 ְעָרה ֶאל ַהּזְ ַ ִמיְוִאם לֹא ַיְחּפֹץ ָהִאיׁש ָלַקַחת ֶאת ְיִבְמּתֹו ְוָעְלָתה ְיִבְמּתֹו ַהׁשּ ָרֵאל לֹא ָאָבה ַיּבְ ִיׂשְ ם ּבְ   ָהִקים ְלָאִחיו ׁשֵ

  רש"י
 דאין קמא מקרא לעולם - אלא
 לך ודקשיא נפקא זה לאדון כסף

 מסתברא לדידה ואימא
 יציאת קממעט דכי דלאביה
 אמה יציאת מדין אירוסין
 כסף אין כאן לומר ובא העבריה

  .כסף יש אירוסין ביציאת בלא
 - ממעט קא דכוותה יציאה
 דיציאת דומיא אירוסין יציאת

 אמה מדין ממעט קא אמה
 ומה בה כסף דיש ולמימר
 כסף אין העבריה אמה יציאת
 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

  .עבידתיה 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 תרומהב 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 בנים בני
 על הבא' בפ יבמות במסכת לן

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

  .עמנו
 ידיה מעשה למכתב ואיצטריך

 בתו מאת לעיל כדיליף -  לאביה
  .לאמה



24                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

הּו,  ָלא ָטְרָחא ּבְ ּום ּדְ   ֲהָוה ֲאִמיָנא ִמׁשּ
הּו,  ָקא ָטְרָחא ּבְ ה ָיֶדיָה ּדְ   ֲאָבל ַמֲעׂשֵ

יָדּה ֲהוּו.    ֵאיָמא ּדִ
ה ָיֶדיָה  ְמִעיָנן ַמֲעׂשֵ    –ְוִאי ַאׁשְ

זְ  ָקא ִמּתְ יּה, ּדְ   ָנא ִמיּנֵ
ֵמַעְלָמא ָקָאֵתי ָלּה,  יָה, ּדְ   ֲאָבל ִקיּדּוׁשֶ

יָדּה ֲהוּו,    ֵאיָמא ּדִ
   .ְצִריָכא

  
  
  

  רש"י
 על ודעתיה - מיניה מתזנא דקא

  .דשכיחא ידיה מעשה
 ולא -  לה אתי קא דמעלמא

 לזונה עליהם דעתו היתה
  .בשבילם
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        ד, אד, אד, אד, א .5
  ּגּוָפא: 

ם"" 21"ְוָיְצָאה ִחּנָ
ְגרּות –  ), יא(שמות כא     ֵאּלּו ְיֵמי ּבַ

ֶסף"   . "ֵאּלּו ְיֵמי ַנֲערּות – "ֵאין ּכָ
  

ְגרּות! ְוִלְכּתֹוב ַרְחָמָנא ַנֲערּות וְ  ֵעי ּבַ   ָלא ּבָ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ד ַעל ֶזה.  א ֶזה ְוִלּמֵ   ּבָ

  
ִכיר,  ב ְוׂשָ ֲהָוה ַאּתֹוׁשָ   ִמיֵדי ּדַ

ַתְנָיא:    ּדְ
ב"" 22"ּתֹוׁשָ

   ,ֶזה ָקנּוי ִקְנַין עֹוָלם – (ויקרא כב, י) 
ִכיר" ִנים – "ׂשָ    .ֶזה ָקנּוי ִקְנַין ׁשָ

ב"יֹאַמר  כִ "ְולֹא יֹאַמר  "ּתֹוׁשָ    ",ירׂשָ
   ,ָקנּוי ִקְנַין עֹוָלם ֵאינֹו אֹוֵכל :ַוֲאִני אֹוֵמר

ן ּכֵ ל ׁשֶ ִנים לֹא ּכָ    ?!ָקנּוי ִקְנַין ׁשָ
ן    :ָהִייִתי אֹוֵמר ,ִאיּלּו ּכֵ

ב" ִנים – "ּתֹוׁשָ    ,ֶזה ָקנּוי ִקְנַין ׁשָ
   .ֲאָבל ָקנּוי ִקְנַין עֹוָלם אֹוֵכל

א  ִכיר"ּבָ ד ַעל  "ׂשָ ב"ְוִליּמֵ    ,"ּתֹוׁשָ

ַאף ַעל נּוי ִקְנַין עֹוָלם ׁשֶ ּקָ י ׁשֶ    ."ֵאינֹו אֹוֵכל – ּפִ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ֵמי?!    ִמי ּדָ

ֵרי ּגּוֵפי ִניְנהּו,    ָהָתם ּתְ
ַתב ַרְחָמָנא  ִכי ַנִמי ּכָ ב"ּדְ   , ִנְרָצע לֹא יֹאַכל "ּתֹוׁשָ

ַתב ִאיָדְך,    ְוָהַדר ּכָ
ִכיר"ֲהָוה  ַאְתָיא ּבְ  "ׂשָ ָתא ּדְ   ַקל ָוחֹוֶמר, ִמיּלְ

ַקל ָוחֹוֶמר ָטַרח ְוָכַתב ָלּה ְקָרא.  ַאְתָיא ּבְ ָתא ּדְ   ּוִמיּלְ
א ָהָכא ַחד ּגּוָפא ִהיא!    ֶאּלָ

יּה?!  ּבֵ ֲעָיא ּגַ ְגרּות ַמאי ּבָ ַנֲערּות, ּבַ י ָנְפָקא ָלּה ּבְ   ּכִ
  

א ָאַמר  ֵייֶאּלָ   : ַאּבַ
ַאְילֹוִניתלֹא ִנְצְרכָ  א ְלֶבֶגר ּדְ    .ה ֶאּלָ

ְך ֲאִמיָנא: ָס  ְעּתָ   ְלָקא ּדַ
יּפּוק.  ַבְגרּות ָלא ּתֵ יּפּוק, ּבְ ַנֲערּות ּתֵ   ּבְ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

יַמְתִקיף ָלּה  ר ַרב ַאׁשִ   : ָמר ּבַ
  ְוָלאו ַקל ָוחֹוֶמר הּוא?! 

ֵאין מֹוִציִאין ֵמְרׁשּות ָאב, מֹוִציִאין ֵמְרׁשּות ָאדֹון  יָמִנין, ׁשֶ   ּוַמה ּסִ
ְגרּות, ׁשֶ  ּמֹוִציָאה ֵמְרׁשּות ָאדֹון?! ּבַ ין ׁשֶ   ּמֹוִציָאה ֵמְרׁשּות ָאב, ֵאינֹו ּדִ

  
א,    ֶאּלָ
יָאַמר  ר ַרב ַאׁשִ    :ַמר ּבַ

א לְ  ַאְילֹוִניתלֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ ר ְזִביָנא ּדְ    .ִעיּקַ
ְך ֲאִמיָנא:   ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ

ַאְתָיא ִסיָמֵני ַנֲערּות ָהֵוי ְזִביָנא,    ּדְ
ָלא ָא    ְתָיא ִסיָמֵני ַנֲערּות ָלא ָהֵוי ְזִביָנּה ְזִביָנא.ּדְ

ַמע ָלן:    בד, ם"ָקא ַמׁשְ   ּכּו'.  ),יא(שמות כא "ְוָיְצָאה ִחּנָ
  

י,  ר ַרב ַאׁשִ   ּוְלַמר ּבַ

                                                           
ה לֹא  21 ָלׁש ֵאּלֶ ֶסףְוִאם ׁשְ ם ֵאין ּכָ ה ָלּה ְוָיְצָאה ִחּנָ   ַיֲעׂשֶ
ִכיר לֹא יֹאַכל קֶֹדׁש  22 ב ּכֵֹהן ְוׂשָ   ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל קֶֹדׁש ּתֹוׁשַ

  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 עליו ולמד חבירו בא
  .אתא לנערות מינייהו חד

 - ושכיר אתושב דהוה מידי
  .הכי למידרש תרומה גבי דכתיב
 תרומה אצל האמור -  תושב
  .שקד 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 צלוא 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

 שלא ַאף ַעל ִּפיו נרצע שאינו
 לתרץ יכול הייתי לכותבו הוצרך
 מילתא שכיר הויד ג"אע ולומר

 וכתב טרח ַקל ָוחֹוֶמרב דאתיא
 התם כשכתבו לפיכך קרא לה

 לנו ואין זה על ולימד זה בא ל"י
 בפירוש נרצע יכתוב להקשות

  .שכיר יכתוב ולא
 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

  .לאביה
 - אב מרשות שמוציאה בגרות

 קרא ליה דזכי אשכחנא דלא
) כב דברים( דכתיב נערות אלא
  .הנערה לאבי
 הא יךפר ולקמן -  'כו דין אינו

 בקל דאתיא מילתא אמרן
  .קרא לה וכתב טרח וחומר

 אלא דבגרות קרא -  נצרכה לא
 נמכרת שהאילונית ללמדנו

  .בנות כשאר בקטנותה
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ֲאַמר:    , "ְוָלאו ַקל ָוחֹוֶמר הּוא?!"ּדַ
  ָהא ָאְמִריַנן: 

ַקל ָוחֹוֶמר ָטַרח ְוָכַתב לָ  ַאְתָיא ּבְ ָתא ּדְ   ּה ְקָרא! ִמיּלְ
  

נּוֵיי,  א ִלׁשְ ֵליּכָ י ֵהיָכא ּדְ   ָהֵני ִמיּלֵ
נּוֵיי  א ִלׁשְ ִאיּכָ יָנן. –ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ ּנִ   ְמׁשַ

  
  

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

 .ביה דתיפוק דאילונית
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        ד, בד, בד, בד, ב .6
  
ֶכֶסף""[    ."ּבְ
  

  ְמָנא ָלן?
...  

   :ַרב ֲאַמרַרב ְיהּוָדה  ֲאַמר
ֲאַמר ְקָרא:  ֶסף"ּדַ ם ֵאין ּכָ 23"ְוָיְצָאה ִחּנָ

    – ), יא(שמות כא 
ֶסף ְלָאדֹון ַאֵחר, ֵאין כֶּ    ֶסף ְלָאדֹון ֶזה ֲאָבל ֵיׁש ּכֶ

  .24]"הּו? ָאבּוַמאן ִני
  

א ַמְייֵתי ָלּה ֵמָהָכא,    ְוַתּנָ
ַתְנָיא:    ּדְ

ה ּוְבָעָלהּ "" ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ    ,ּכִ
ֵעיָניו  י ָמָצא ָבהּ ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ּבְ ָבר ּכִ    ,ֶעְרַות ּדָ

יתוֹ  ,ִריֻתתְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר כְּ  ָחּה ִמּבֵ ּלְ ָיָדּה ְוׁשִ     – ), א(דברים כד "ְוָנַתן ּבְ
ֶכֶסף א ּבְ    ,ֵאין ִקיָחה ֶאּלָ

י": ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ּנִ ֶדה ַקח ִמּמֶ ָ ֶסף ַהׂשּ י ּכֶ   . ), יג(בראשית כג 25"ָנַתּתִ
ין הּוא    :ַוֲהלֹא ּדִ

ִביָאה ֵאיָנּה ִנְקֵנית ּבְ ה ׁשֶ ֶכֶסף – ּוָמה ָאָמה ָהִעְבִרּיָ    ,ִנְקֵנית ּבְ
ִביָאה ,זוּ  ְקֵנית ּבְ ּנִ ֶכֶסף – ׁשֶ ֶנה ּבְ ּקָ תִּ ין ׁשֶ    ?!ֵאינֹו ּדִ

    – ְיָבָמה ּתֹוִכיַח 
ֶכֶסף ִביָאה ְוֵאיָנּה ִנְקֵנית ּבְ ְקֵנית ּבְ ּנִ    .ׁשֶ

ָטר ׁשְ ן ֵאין ִנְקֵנית ּבִ ּכֵ יָבָמה ׁשֶ    ,ַמה ּלִ
ָטר ׁשְ ְקֵנית ּבִ ּנִ זּו ׁשֶ    ?!ּתֹאַמר ּבְ

ח ִאיׁש ": ְלמּוד לֹוַמרתַּ  י ִיּקַ    .""ּכִ
  

ה ִלי ְקָרא, ָהא ָאְתָיא ָלּה!    ָהא ָלּמָ
  

יֲאַמר     :ַרב ַאׁשִ
יְרָכא:  ִדיָנא ּפִ ָרא ּדְ א ְלֵמיַמר, ֵמִעיּקָ ִאיּכָ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ה?    ֵמֵהיָכא ָקא ַמְייֵתית ָלּה, ֵמָאָמה ָהִעְבִרּיָ
ן יֹוְצָא  ּכֵ ה ׁשֶ ָאָמה ָהִעְבִרּיָ ֶכֶסף, ַמה ּלְ   ה ּבְ

ֶכֶסף?!  ֵאיָנּה יֹוְצָאה ּבְ זּו ׁשֶ   ּתֹאַמר ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר:  ח ִאיׁש "ּתַ י ִיּקַ   . "ּכִ

  
ב  ם"ְוִאיְצְטִריְך ְלִמיְכּתַ    ",ְוָיְצָאה ִחּנָ
ב  ח ִאיׁש "ְוִאיְצְטִריְך ְלִמיְכּתַ י ִיּקַ   ."ּכִ

ַתב ַרְחָמָנא  ִאי ּכָ ח"ּדְ י ִיּקַ   , "כִּ
יָדּה ֲהוּו ֲהָוה ֲאִמיָנא: ִק  ַעל ּדִ ָיַהב ָלּה ּבַ ין ּדְ    –יּדּוׁשִ
ַתב ַרְחָמָנא  ם"ּכָ    ".ְוָיְצָאה ִחּנָ

ַתב ַרְחָמָנא  ם"ְוִאי ּכָ    ",ְוָיְצָאה ִחּנָ
ַיֲהָבהֲהָוה ֲאִמ  י  26יָנא: ֵהיָכא ּדְ ּתֹו ֲהוּו ִקיּדּוׁשֵ ׁשְ    –ִאיִהי ְלִדיֵדיּה ְוִקיּדַ

ַתב ַרְחָמָנא  ח"ּכָ י ִיּקַ ח'וְ  – "ּכִ י ִתּקַ   .לֹא 'ּכִ
  
  

                                                           
ֶסף 23 ם ֵאין ּכָ ה ָלּה ְוָיְצָאה ִחּנָ ה לֹא ַיֲעׂשֶ ָלׁש ֵאּלֶ   ְוִאם ׁשְ
  4ציטוט מסוגיה  24
ָאְזֵני ַעם ָהָאֶרץ ֵלא 25 ר ֶאל ֶעְפרֹון ּבְ הַוְיַדּבֵ ּמָ ָרה ֶאת ֵמִתי ׁשָ י ְוֶאְקּבְ ּנִ ֶדה ַקח ִמּמֶ ָ ֶסף ַהׂשּ י ּכֶ ָמֵעִני ָנַתתִּ ה לּו ׁשְ   מֹר ַאְך ִאם ַאתָּ
 )ֵליּה ( במהדורת הדפוס מופיע בסוגרים המילה: 26

  רש"י
 - מהכא ליה מייתי ותנא

 רב להו דיליף כסף קידושי
 נפקי כסף יןמא 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 דין והלא
 לי ולמה ַקל ָוחֹוֶמרמ בכסף
  .קרא

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

 מכסף כדכתיב - בכסף ניתנק
  ).כה ויקרא( מקנתו

 כדיליף - בביאה שנקנית זו
  .מובעלה לקמן
 ליבם - בכסף נקנית אינה יבמה

 בגט להוציאה כאשתו להיות
 דף( לקמן כדיליף חליצה בלא

 ביאה ויבמה עליה יבא יבמה) יד
  .בה גומר כסף ואין בה גומרת

 ממקום -  דדינא מעיקרא
 מהא 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 שפודה - 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 כסף

  .לי התקדש
 דכיון -  קידושין ליהוו

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

 קרא אתנ הדר להכי דידה
 יקח כי בהדיא אחריתי זימנא

  .לאיש אשה תקח כי ולא איש

 



28                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        ד, בד, בד, בד, ב .7
ִביָאה – "ּוְבָעָלהּ "" ְקֵנית ּבְ ּנִ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ

ין הּוא    :ַוֲהלֹא ּדִ
ֶכֶסף ֵאין ִנְקֵנית ּבְ ָבָמה ׁשֶ ִביָאה – ּוַמה ּיְ    ,ִנְקֵנית ּבְ

ֶכֶסף ,זוּ  ְקֵנית ּבְ ּנִ ִביָאה – ׁשֶ ְקֵנית ּבְ ּנִ ין ׁשֶ    ?!ֵאינֹו ּדִ
ה ּתֹוִכ     ,יַח ָאָמה ָהִעְבִרּיָ

ִביָאה ֶכֶסף ְוֵאין ִנְקֵנית ּבְ ְקֵנית ּבְ ּנִ    .ׁשֶ
ֵאין ִקְנָיָנּה ְלׁשּום ִאיׁשּות ה ׁשֶ ָאָמה ָהִעְבִרּיָ    ,ַמה ּלְ

ְנָיָנּה ְלׁשּום ִאיׁשּות ּקִ זּו ׁשֶ    ?!ּתֹאַמר ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר    .""ּוְבָעָלהּ " :תַּ
  

ה ִלי ְקָרא, ָהא ָאְתָיא ָלּה!    ְוָלּמָ
  

יַרב ֲאַמר    : ַאׁשִ
יְרָכא:  ִדיָנא ּפִ ָרא ּדְ א ְלֵמיַמר ֵמִעיּקָ ִאיּכָ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ָבָמה?    ֵמֵהיָכא ָקא ַמְייֵתית ָלּה, ִמּיְ
ן ְזקּוָקה ְועֹוֶמֶדת,  ּכֵ יָבָמה ׁשֶ   ַמה ּלִ

ֵאין ְזקּוָקה ְועֹוֶמֶדת?!  זּו ׁשֶ   ּתֹאַמר ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר:"   .""ּוְבָעָלהּ " תַּ
  
  
  
  

  רש"י
 - אישות לשום קנינה אין שכן

  .ביאה בה שייכא לא הלכך
 לזה - ועומדת זקוקה שכן

 ביאה ואין המת קידושי מחמת
 קנין אבל לגמור אלא באה

  .לא דמעיקרא

 



ה ִנְקֵנית –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק א'  29                 ""ָהִאׁשָּ

        ה, אה, אה, אה, א .8
ָטרוּ "   אה, ׁשְ ַאף ּבִ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ

   :ְוִדין הּוא
ֶסף ֵאין מֹוִציא ,ּוַמה ּכֶ    ,ַמְכִניס – ׁשֶ

ָטר ּמֹוִציא ,ׁשְ ְכִניס – ׁשֶ ּמַ ין ׁשֶ   !?ֵאינֹו ּדִ
  

ִני ר ׁשֵ ׁש ּוַמֲעׂשֵ ן ּפֹוִדין ּבֹו ֶהְקּדֵ ּכֵ ֶכֶסף ׁשֶ    ,ַמה ּלְ
ׁש ּוַמֲעׂשֵ  ֵאין ּפֹוִדין ּבֹו ֶהְקּדֵ ָטר ׁשֶ ִניּתֹאַמר ׁשְ    ,ר ׁשֵ

ְכִתיב ֶסף ְוָקם לוֹ ": ּדִ 27"ְוָנַתן ַהּכֶ
  !), יט(ויקרא כז 

  

28"ְוָהְיָתה ...ְוָיְצָאה": ֲאַמר ְקָרא
יׁש ֲהָוָיה ִליִציָאה – ), ב(דברים כד     :ַמּקִ

ִציָאה  ָטר -ַמה ּיְ ׁשְ    ,ּבִ

ָטר - ַאף ֲהָוָיה  ׁשְ   . "ַנִמי ּבִ
  

יׁש ַנִמי ְיִציָאה ַלֲהָוָיה,    ְוַאּקִ
ֶכֶסף –ה ֲהָוָיה ַמ     ,ּבְ

ֶכֶסף!  - ַאף ְיִציָאה    ּבְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ֶסף מֹוִציא,  ֶסף ַמְכִניס ּכֶ   יֹאְמרּו: ּכֶ

יגֹור?!  ה ַקּטֵ יגֹור ֵיָעׂשֶ   ַסּנֵ
  

  ִאי ָהִכי 
ָטר ַנִמי:    ׁשְ

ָטר ַמְכִניס,  ָטר מֹוִציא ׁשְ   יֹאְמרּו: ׁשְ
יגֹור?!  ה ַסּנֵ יגֹור ֵיָעׂשֶ   ַקּטֵ

  
י ָטָרא ְלחּוד,  ִמיּלֵ ַהאי ׁשְ   ּדְ

ָטָרא ְלחּוד.  ַהאי ׁשְ י ּדְ   ּוִמיּלֵ
  

  ָהָכא ַנִמי: 
א ְלחּוד,  ְסּפָ   ַהאי ּכַ

א ְלחּוד!  ְסּפָ   ְוַהאי ּכַ
  

  ִטיְבָעא ִמיָהא ַחד הּוא. 
  

  ֲאַמר:  ָרָבא
29"ְוָכַתב ָלהּ "ֲאַמר ְקָרא: 

    – ), א(דברים כד 
ת, ְוֵאיָנּה ִמ  ֶרׁשֶ ְכִתיָבה ִמְתּגָ ֶכֶסף. ּבִ ת ּבְ ֶרׁשֶ   ְתּגָ

  
  ְוֵאיָמא: 

ְכִתיָבה!  ת ּבִ ׁשֶ ת, ְוֵאיָנּה ִמְתַקּדֶ ֶרׁשֶ ְכִתיָבה ִמְתּגָ   ּבִ
  

ִתיב  יׁש ְוכּו'.  – ), ב(דברים כד "ְוָהְיָתה ... ְוָיְצָאה"ָהא ּכְ   ַמּקִ
  

  ּוָמה ָרִאיָת? 
  

ין.  ירּוׁשִ ין ְמַמֵעט ּגֵ ֵגירּוׁשִ ָרא, ָקֵאי ּבְ ּבְ   ִמְסּתַ
ין?!  ָקֵאי ין ּוְמַמֵעט ִקיּדּוׁשִ ֵגירּוׁשִ   ּבְ

  
ִליִלי,  י יֹוֵסי ַהּגְ   ּוְלַרּבִ

א ַאֲחִריָנא,  יק ֵליּה ְלַהאי ְקָרא ִלְדָרׁשָ ַאּפִ   ּדְ
ֶכֶסף ְמָנא ֵליּה?  ת ּבְ ֶרׁשֶ ֵאיָנּה ִמְתּגָ   ׁשֶ

  
                                                           

ָך ָעָליו ְוָקם  27 ֶסף ֶעְרּכְ ית ּכֶ יׁש אֹתֹו ְוָיַסף ֲחִמׁשִ ְקּדִ ֶדה ַהּמַ ָ אֹל ִיְגַאל ֶאת ַהׂשּ   לוֹ ְוִאם ּגָ
יתֹו ְוָהְלָכה ְוָהְיָתה ְלִאיׁש ַאֵחר 28   ְוָיְצָאה ִמּבֵ
ָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר 29 י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ּדָ ֵעיָניו ּכִ ה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ּבְ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ יתוֹ  ּכִ ָחּה ִמּבֵ ּלְ ָיָדּה ְוׁשִ ִריֻתת ְוָנַתן ּבְ   ּכְ

  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 - לחוד כספא האי
  .נותנו הוא מה מנת על מפרש

 אם בתוכו נזכר אינו - הוא חד
  .להכניס אם להוציא

 קידושין וממעט בגירושין קאי
  .תמיהב -

 ליה דמפיק הגלילי יוסי' ולר
 – אחרינא לדרשא וכתב להאי

  :).כא דף( דגיטין פרק שניב
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ִריֻת "ֲאַמר ְקָרא:      – ), א(דברים כד "תֵסֶפר ּכְ
ָב    ר ַאֵחר ּכֹוְרָתּה. ֵסֶפר ּכֹוְרָתּה ְוֵאין ּדָ

  
ָנן,    ְוַרּבָ

ִריֻת "ַהאי    ַמאי ָעְבֵדי ֵליּה?  "תּכְ
  

ינֹו ְלֵביָנּה'.  ֵעי ֵליּה ְל'ָדָבר ַהּכֹוֵרת ּבֵ   ִמיּבָ
ְנָיא:  ְדּתַ   ּכִ

יְך "" יטֵּ י ַיִין ַעל ְמָנתֲהֵרי ֶזה ּגִ תִּ ׁשְ ּלֹא תִּ    ,"ׁשֶ
ְלִכי ְלֵבית ָאִביְך ְלעוֹ " ּלֹא תֵּ    – "ָלםַעל ְמָנת ׁשֶ

ִריתּות    .ֵאין ֶזה ּכְ

ים יֹום" לֹׁשִ ל ׁשְ ִריתּות – "ּכָ    ."ֲהֵרי ֶזה ּכְ
  

ִליִלי?  י יֹוֵסי ַהּגְ   ְוַרּבִ
  

ֵרת  ִרי –ִמ'ּכָ   ' ָקא ָנְפָקא ֵליּה. תֻת ּכְ
  

ָנן?    ְוַרּבָ
  

ֵרת  ִרי –'ּכָ ַמע ְלהּו. תֻת ּכְ   ' ָלא ַמׁשְ
  

  רש"י
 הספר שיהא - הכורת לדבר

 תנאי בו שיהא ולא מבדילן
  .האוגדן

 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 רשאפש

  .הבדלה
 מצי דהוה - כריתות מכרת

 ספר דמשמע כרת ספר למיכתב
 אחריתי דרשא והך כורתה

  .דלישנא מייתורא
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        ה, אה, אה, אה, א .9
  ֲחָדא ֵמָחָדא ָלא ָאְתָיא, 

יֵתי ֲח  י!ּתֵ ְרּתֵ   ָדא ִמּתַ
  

יֵתי?    ֵהי ּתֵ
  

ָטר,  ׁשְ   ָלא ִליְכּתֹוב ַרְחָמָנא ּבִ
ְך!  יֵתי ֵמַהּנָ   ְוּתֵ

  
ה.  ן ֲהָנָאָתן ְמרּוּבָ ּכֵ ְך ׁשֶ ַהּנָ   ַמה ּלְ

  
ִביָאה,    ָלא ִניְכּתֹוב ַרְחָמָנא ּבְ

ְך!    ְוֵתיֵתי ֵמַהּנָ
  

ה.  ן ִקְנָיָנן ְמרּוּבֶ ּכֵ ְך ׁשֶ ַהּנָ   ַמה ּלְ
  

ֶכֶסף, ָלא ִניְכּת    ֹוב ַרְחָמָנא ּבְ
ְך!    ְוֵתיֵתי ֵמַהּנָ

  
ְרחֹו.   ַעל ּכָ ָנן ּבְ ן ֶיׁשְ ּכֵ ְך ׁשֶ ַהּנָ   ַמה ּלְ

  
ְרחֹו,   ַעל ּכָ ֶסף ַנִמי ּבְ יָמא: ּכֶ   ְוִכי ּתֵ

ה  ָאָמה ָהִעְבִרּיָ     –ּבְ
ָחן. ּכְ ִאיׁשּות ִמיָהא ָלא ַאׁשְ   ּבְ

  
  

  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 באמה

 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 מוציא שטר וכן מויבמה
  .מבעלה כ"בע האשה
 שאביה - כ"בע העבריה באמה
  .מדעתה שלא מוכרה
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        בבבב- - - - ה, אה, אה, אה, א .10
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ה' ל ָוחֹוֶמר: קֹוָנה ִמ  'חּוּפָ   ּקַ
ְתרּוָמה  ֵאינֹו ַמֲאִכיל ּבִ ֶסף, ׁשֶ   קֹוָנה,  –ּוַמה ּכֶ

ְתרּוָמה  ֲאֶכֶלת ּבִ ּמַ ה, ׁשֶ ְקֶנה!  –חּוּפָ ּתִ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ
  

  ְוֶכֶסף ֵאינֹו ַמֲאִכיל?! 
ַבר ּתֹוָרה עּוָלאְוָהָאַמר  ְתרּוָמה,  –: ּדְ ָרֵאל אֹוֶכֶלת ּבִ ת ִיׂשְ   ֲארּוָסה ּבַ

ֱא  ּנֶ ְסּפוֹ "ַמר: ׁשֶ י ִיְקֶנה ֶנֶפׁש ִקְנַין ּכַ 30"ְוכֵֹהן ּכִ
  , ), יא(ויקרא כב 

ְסּפֹו הּוא.    ְוַהאי ִקְנַין ּכַ
ַעם ָאְמרּו ֵאיָנּה אֹוֶכֶלת?    ּוַמה ּטַ

ֶקּנּו ְלַאֶחיָה ְוַלֲאחֹוֶתיָה.  ֵבית ָאִביָה, ְוַתׁשְ א ִיְמְזגּו ָלּה ּכֹוס ּבְ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   ּגְ
  

ִריךְ  א ּפָ   ָהִכי:  ֶאלָּ
ֵאינֹו ּגֹוֵמר  ֶסף ׁשֶ   קֹוֶנה, –ּוַמה ּכֶ

ּגֹוֶמֶרת    בה, ה ׁשֶ ְקֶנה!  –חּוּפָ ּתִ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ
  

ִני!  ר ׁשֵ ׁשֹות ּוַמֲעׂשֵ ן ּפֹוִדין ּבֹו ֶהְקּדֵ ּכֵ ֶכֶסף, ׁשֶ   ַמה ּלְ
  

יָאה ּתֹוִכיַח!    ּבִ
  

יָבָמה!  ן קֹוָנה ּבִ ּכֵ ִביָאה, ׁשֶ   ַמה ּלְ
  

ֶסף יֹוִכיַח!    ּכֶ
ין ְרִאי ֶזה,  , ְוָחַזר ַהּדִ   לֹא ְרִאי ֶזה ּכִ

ְרִאי ֶזה.    ְולֹא ְרִאי ֶזה ּכִ
אן  ָעְלָמא ְוקֹוִנין ּכָ ּקֹוִנין ּבְ ֶהן: ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ    –ַהּצַ

אן.  ָעְלָמא ְוקֹוָנה ּכָ ּקֹוָנה ּבְ ה ׁשֶ   ַאף ֲאִני ָאִביא חּוּפָ
  

ן ֲה  ּכֵ ֶהן, ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ַצד ַהׁשּ ה! ַמה ּלְ   ָנָאָתן ְמרּוּבָ
  

ָטר יֹוִכיַח.    ׁשְ
  

ָרֵאל!  ַבת ִיׂשְ ן מֹוִציא ּבְ ּכֵ ָטר ׁשֶ ׁשְ   ַמה ּלִ
  

ֶסף ּוִביָאה יֹוִכיחּו.    ּכֶ
ין ְרִאי ֶזה,  , ְוָחַזר ַהּדִ   לֹא ְרִאי ֶזה ּכִ

ְרִאי ֶזה.    ְולֹא ְרִאי ֶזה ּכִ
ָעְלָמא ְוקֹונִ  ּקֹוִנין ּבְ ֶהן: ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ אן ַהּצַ    –ין ּכָ

אן. ָעְלָמא ְוקֹוָנה ּכָ ּקֹוָנה ּבְ ה ׁשֶ   ַאף ֲאִני ָאִביא חּוּפָ
  

ְרחֹו!   ַעל ּכָ ָנן ּבְ ן ֶיׁשְ ּכֵ ֶהן ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ַהּצַ   ַמה ּלְ
  

    –ְוַרב הּוָנא 
ְרחֹו.   ַעל ּכָ ָחן ּבְ ּכְ ִאיׁשּות ָלא ַאׁשְ ֶסף ִמיָהא ּבְ   ּכֶ

  
  

  : ָרָבאָאַמר 
ׁשוּ  י ּתְ ּתֵ ָבר: ׁשְ ּדָ   בֹות ּבַ

  
לֹׁש"דּ  -  ֲחָדא ַנן, וְ  " ְׁשָ ַנן!  ע'ּבַ ְר 'ַא ּתְ   ָלא ּתְ

  
  ְועֹוד, 

ה ּגֹוֶמֶרת  לּום חּוּפָ ין,  –ּכְ א ַעל ְיֵדי ִקיּדּוׁשִ   ֶאּלָ

                                                           
י יִ  30 יתֹו ֵהם יֹאְכלּו ְבַלְחמוֹ ְוכֵֹהן ּכִ ְסּפֹו הּוא יֹאַכל ּבֹו ִויִליד ּבֵ   ְקֶנה ֶנֶפׁש ִקְנַין ּכַ

  רש"י
 - בתרומה מאכיל שאינו כסף
 ןכדתנ 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 תהא היאך קידושין
 מחופה קידושין י"ע שלא חופה

  .קידושין י"שע
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ין?! ַעל ְיֵדי ִקיּדּוׁשִ ה ׁשֶ ין ֵמחּוּפָ ּלֹא ַעל ְיֵדי ִקיּדּוׁשִ ה ׁשֶ ְמִריַנן חּוּפָ   ְוִכי ּגַ
  

  : ֵייַאּבַ  ָאַמר ֵליּה 
ָקָאְמַרּתְ  לֹׁש"": ָהא ּדְ ַנן  " ְׁשָ ַנן ע'ּבַ ְר 'ַא וְ ּתְ     – "ָלא ּתְ

ֵני,  ֶהְדָיא ָקּתָ ְכִתיָבא ּבְ ָתא ּדִ א, ִמיּלְ ּנָ   ּתַ
ֵני.  ֶהְדָיא ָלא ָקּתָ ִתיָבא ּבְ ָלא ּכְ ָתא ּדְ   ִמיּלְ

  
ין"  א ַעל ְיֵדי ִקיּדּוׁשִ ה ּגֹוֶמֶרת ֶאּלָ לּום חּוּפָ : "ּכְ     –ּוְדָקַאְמַרתְּ

  ַרב הּוָנא ַנִמי ָהִכי ָקָאַמר: 
ֶסף קֹוֶנה,  ֵאינֹו ּגֹוֵמר ַאַחר ּכֶ ֶסף ׁשֶ   ּוַמה ּכֶ

ְקֶנה?! ּתִ ין ׁשֶ ֶסף ֵאינֹו ּדִ ּגֹוֶמֶרת ַאַחר ּכֶ ה ׁשֶ   חּוּפָ
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        ה, בה, בה, בה, ב .11
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ֶכֶסף יַצד ּבְ    ?ּכֵ
  

ֶסף ְוָאַמר ָלּה  ֵוה ּכֶ ֶסף אֹו ׁשְ    :ָנַתן ָלּה ּכֶ
ת ִליֲהֵר " ׁשֶ    ,"י ַאתְּ ְמקּוּדֶ
   ,"ֲהֵרי ַאתְּ ְמאֹוֶרֶסת ִלי"
   – "ֲהֵרי ַאתְּ ִלי ְלִאיְנּתוּ "

ת ׁשֶ    .ֲהֵרי זּו ְמקּוּדֶ
  

ְתָנה ְוָאְמָרה ִהיא ּנָ    :ֲאָבל ִהיא ׁשֶ
ת ְלךָ " ׁשֶ    ,"ֲהֵריִני ְמקּוּדֶ
   ,"ֲהֵריִני ְמאֹוֶרֶסת ְלךָ "
   – "ֲהֵריִני ְלָך ְלִאיְנּתוּ "

ת ֵאיָנּה  ׁשֶ   . ְמקּוּדֶ
  

אַמְתִקיף ָלּה  ּפָ   : ַרב ּפַ
ָנַתן הּוא ְוָאַמר הּוא,    ַטְעָמא ּדְ

ת.  –ָהא ָנַתן הּוא ְוָאְמָרה ִהיא  ׁשֶ   ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
ְתָנה"ֵאיָמא ֵסיָפא:  ּנָ ין  "ְוָאְמָרה ִהיאלֹו  ֲאָבל ִהיא ׁשֶ     –ָלא ֲהוּו ִקיּדּוׁשִ

ָנְתָנה ִהיא ְוָאְמָרה   ִהיא,  ַטְעָמא ּדְ
ין!  –ָהא ָנַתן הּוא ְוָאְמָרה ִהיא    ֲהוּו ִקיּדּוׁשִ

  
ְוָקא,  א ּדַ   ֵריׁשָ

ֵדי ַנְסָבּה.    ֵסיָפא ּכְ
  

א?!  ַסְתָרא ָלּה ְלֵריׁשָ ָתא ּדְ   ְוָתֵני ֵסיָפא ִמיּלְ
  

א    ֶאּלָ
  ָהִכי ָקָאַמר: 

ין,  –ָנַתן הּוא ַוֲאַמר הּוא  ֲהוּו ִקיּדּוׁשִ יָטא ּדַ ׁשִ   ּפְ
ְתָנה ִהיא ְוָאְמָרה ִהיא,  –א ְוָאְמָרה ִהיא ָנַתן הוּ  ּנָ ִמי ׁשֶ ה ּכְ   ַנֲעׂשֶ

ין.    ְוָלא ֲהוּו ִקיּדּוׁשִ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאי ּבָ
ת,  –ָנַתן הּוא ְוָאַמר הּוא  ׁשֶ   ְמקּוּדֶ

ת,  –ָנְתָנה ִהיא ְוָאְמָרה ִהיא  ׁשֶ   ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
ָנן א,ְסֵפיָקא ִהי –ָנַתן הּוא ְוָאְמָרה ִהיא  ַרּבָ יָנן ִמּדְ   .ְוַחְייׁשִ

  
  
  
  

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

 דסתרא מילתא סיפא ותנא
 אמרינן וכי בתמיה - לרישא

 דלא מידי נסבה כדי דוכתא בכל
 בכדי ותנייה למיתניה איצטריך

 לא לרישא דסתרא סיפא אבל
  .תנא תני

 מהמ 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 לתקח דמי - היא ואמרה

  .לאיש
 בא שאם - מדרבנן וחיישינן

 גט צריכה וקידשה אחר
 של היו לא שמא משניהם
 קידושי וחלו קידושין הראשון

 קידושין ראשון של אשמ או שני
  .שני של ולא
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        ו, או, או, או, א    ––––ה, ב ה, ב ה, ב ה, ב  .12
  

מּוֵאל:ָאַמר     ׁשְ
ֶסף ְוָאַמר ָלּה:  ֵוה ּכֶ ֶסף ּוׁשְ ין, ָנַתן ָלּה ּכֶ ִקיּדּוׁשִ   ּבְ

ת" ׁשֶ   , "ֲהֵרי ַאּתְ ְמקּוּדֶ
  , "ֲהֵרי ַאּתְ ְמאֹוֶרֶסת"
    – "ֲהֵרי ַאּתְ [ִלי] ְלִאיְנּתוּ "

ת.  ׁשֶ   ֲהֵרי זּו ְמקּוּדֶ
ךְ ֲהֵר "   , "יִני ִאיׁשֵ
ְעֵליךְ "   , "ֲהֵריִני ּבַ
    – "ֲהֵריִני ֲארּוֵסיךְ "

ית ֵמיחֹוׁש.  אן ּבֵ   ֵאין ּכָ
ין,  ֵגירּוׁשִ   ְוֵכן ּבְ

  ָנַתן ָלּה ְוָאַמר ָלּה: 
ַחת"   , "ֲהֵרי ַאּתְ ְמׁשּוּלַ
ת"   , "ֲהֵרי ַאּתְ ְמגֹוֶרׁשֶ
ֶרת ְלָכל ָאָדם"     – "ֲהֵרי ַאּתְ מּוּתֶ

ת. ֲהֵרי זּו ְמגוֹ    ֶרׁשֶ
ךְ "   , "ֵאיִני ִאיׁשֵ
ְעֵליךְ "   , "ֵאיִני ּבַ
    – "ֵאיִני ֲארּוֵסיךְ "

ית ֵמיחֹוׁש.  אן ּבֵ   ֵאין ּכָ
  

אֲאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיי:לְ  ַרב ּפַ    ַאּבַ
ֵאין מֹוִכיחֹות ַהְוָיין ָיַדִים?  מּוֵאל ָיַדִים ׁשֶ ָסַבר ׁשְ   ְלֵמיְמָרא, ּדְ

ַנן:    ְוָהּתְ
   ,"ֶזה ָנִזיר ֲהֵרי – "אֵה ֱא "ָהאֹוֵמר "

ַתֲעִנית' ָקָאַמר?  ּה: ְוִדיְלָמא 'ֱאֵהא ּבְ   ַוֲהִויָנן ּבָ
מּוֵאלְוָאַמר     :ׁשְ

ָהָיה ָנִזיר עֹוֵבר ְלָפָניו.    ְוהּוא ׁשֶ
ָנִזיר עֹוֵבר ְלָפָניו,    ַטְעָמא ּדְ

  ָלא!  –ָהא ָלאו ָהִכי 
  

ַמאי ַעְסִקיָנן:    ָהָכא ּבְ
ֲאַמר    . "ִלי"ּדַ

  
ַמע ָלן? ִאי ָהִכי, ַמאי    ָקא ַמׁשְ

  
ַמע ָלן:    או, ְתָרֵאי ָקא ַמׁשְ ֵני ּבַ   ָהֵני ^ִליׁשְ

ִתיב  ח"ָהָכא ּכְ י ִיּקַ 31"ּכִ
ח ֶאת ַעְצמֹו,  – ), א(דברים כד  ּקַ ּיִ   ְולֹא ׁשֶ

ִתיב  ָחהּ "ְוָהָכא ּכְ ּלְ ח ֶאת ַעְצמוֹ  – ), א(דברים כד "ְוׁשִ ּלַ ׁשַ ּיְ   .ְולֹא ׁשֶ
  
  

                                                           
ָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר 31 י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ּדָ ֵעיָניו ּכִ ה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ּבְ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ ָחּה  ּכִ ּלְ ָיָדּה ְוׁשִ ִריֻתת ְוָנַתן ּבְ יתוֹ ּכְ   ִמּבֵ

  רש"י
 משום - 'כו לה נתן בקידושין

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

  ).נתן(
 גרסינן ולא - מקודשת 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 ַאף ַעל ִּפי הדבר אחיזת
 כי גמור לשון אחיזת מוכיח

 מקודשת את הרי דקאמר הכא
  .למאן קאמר ולא

 דלדידיה ואמר - ידים הויין
  .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
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        ו, או, או, או, א .13
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

י"" תִּ   , "ֲהֵרי ַאתְּ ִאׁשְ
  , "ֲהֵרי ַאתְּ ֲארּוָסִתי"
    – "ֲהֵרי ַאתְּ ְקנּוָיה ִלי"

ת ׁשֶ    .ְמקּוּדֶ
  

י" ּלִ   , "ֲהֵרי ַאתְּ ׁשֶ
ְרׁשּוִתי"   , "ֲהֵרי ַאתְּ ּבִ
    – "ֲהֵרי ַאתְּ ְזקּוָקה ִלי"

ת ׁשֶ    ."ְמקּוּדֶ
  

ָחָדא!  הּו ּכְ   ְוִליְתִניְנהּו ּכּוּלְ
  

ָלת ּתְ  א ּתְ ּנָ ְמִעיְנהּו ְוַגְרִסיְנהּו. ּתַ   ָלת ׁשַ
  

ְעָיא ְלהּו:    ִאיּבָ
  ַמהּו?  -  "ְמיּוֶחֶדת ִלי"
  ַמהּו?  - "ְמיּוֶעֶדת ִלי"
  ַמהּו?  - "ֶעְזָרִתי"
ִתי"   ַמהּו?  -  "ֶנְגּדָ
  ַמהּו?  - "ֲעצּוָרִתי"
  ַמהּו?  - "ַצְלָעִתי"
  ַמהּו?  - "ְסגּוָרִתי"
י" ְחּתִ   ַמהּו?  - "ּתַ
פּוׂשְ "   ַמהּו?  - "ִתיּתְ
  ַמהּו?  -  "ְלקּוָחִתי"
  

ַתְנָיא:  ׁשֹוט ִמיָהא ֲחָדא, ּדְ   ּפְ
ת "ְלקּוָחִתי"ָהאֹוֵמר " ׁשֶ    ,ֲהֵרי זּו ְמקּוּדֶ

ֱאַמר ּנֶ ּום ׁשֶ ה": ִמׁשּ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ   . "), א(דברים כד "ּכִ
  

ְעָיא ְלהּו:    ִאיּבָ
  ַמהּו?  - "ֲחרּוָפִתי"
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ַתנְ    ָיא: ּדְ

ת "ֲחרּוָפִתי"ָהאֹוֵמר " ׁשֶ    ,ְמקּוּדֶ

יהּוָדה קֹוִרין ַלֲארּוָסה ֲחרּוָפה ן ּבִ ּכֵ    ."ׁשֶ
  

ַעְלָמא?!  א ּדְ   ִויהּוָדה ַהְוָיא רּוּבָ
  

  ָהִכי ָקָאַמר: 
ת,  "ֲחרּוָפִתי"ָהאֹוֵמר  ׁשֶ   ְמקּוּדֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ְפָחה ֶנֱחֶרֶפת ְלִאיׁש וְוהִ "ׁשֶ 32"א ׁשִ
  .), כ(ויקרא יט 

  
יהּוָדה קֹוִרין ַלֲארּוָסה   . 'ֲחרּוָפה' :ְועֹוד, ּבִ

  
  ִויהּוָדה ְועֹוד ִלְקָרא?! 

  
א,    ֶאּלָ

  ָהִכי ָקָאַמר: 
יהּוָדה  "ֲחרּוָפה" :ָהאֹוֵמר ת,  - ּבִ ׁשֶ   ְמקּוּדֶ

יהּוָדה קֹוִרין ַלֲארּוָסה ן ּבִ ּכֵ   . 'ֲחרּוָפה' :ׁשֶ
                                                           

ה לֹ  32 ָתה אֹו ֻחְפׁשָ ה לֹא ִנְפּדָ ְפָחה ֶנֱחֶרֶפת ְלִאיׁש ְוָהְפּדֵ ְכַבת ֶזַרע ְוִהוא ׁשִ ה ׁשִ ָ ב ֶאת ִאׁשּ כַּ י ִיׁשְ הְוִאיׁש ּכִ ׁשָ י לֹא ֻחּפָ ְהֶיה לֹא יּוְמתּו ּכִ ּקֶֹרת תִּ ן ָלּה ּבִ   א ִנתַּ

  רש"י
 לי למה - כחדא ליתנינהו

 תרי מקודשת מקודשת למיתני
  .זימני

 אחד לבשר והיו לשון - מיוחדת
  ).ב בראשית(

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

  .העבריה באמה
 לו אעשה ןלשו - 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 הכתוב כנענית

 ומעיקרא בה תופסין קידושין
 בגיטין ד"כמ דעתיה סלקא הוה

 בת וחציה שפחה בחציה) מג דף(
 בה דשייכי רמדב הכתוב חורין

  .קידושין צד
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ַמאי ַעְסִקיָנן?    ּבְ

ֵאין ְמַד  ׁשֶ יָה ִאיֵליָמא ּבְ ּה ְוִקיּדּוׁשֶ יּטָ ּה ַעל ִעְסֵקי ּגִ ר ִעּמָ   ְמָנא ָיְדָעה ַמאי ָקָאַמר ָלּה?   –ּבֵ
יָה  ּה ְוִקיּדּוׁשֶ יּטָ ּה ַעל ִעְסֵקי ּגִ ר ִעּמָ ְמַדּבֵ א, ּבִ ָלא ֲאַמר ָלּה ַנִמי!  –ְוֶאּלָ ב ּדְ   ַאף ַעל ּגַ

ְתַנן:    ּדִ
ּה " יטָּ ה ַעל ִעְסֵקי ּגִ ָ ר ִעם ִאׁשּ יָה  ָהָיה ְמַדּבֵ    ,ְוִקיּדּוׁשֶ

יֵרׁש  יָה ְולֹא ּפִ ּה ְוִקיּדּוׁשֶ יטָּ     – ְוָנַתן ָלּה ּגִ
י יֹוֵסי ּיוֹ  :אֹוֵמר ַרּבִ   ,ּדַ

י ְיהּוָדה   . (מעשר שני ד, ז) "ָצִריְך ְלָפֵרׁש  :אֹוֵמר ַרּבִ
מּוֵאלָאַמר  ַרב הּוָנאְוָאַמר    : ׁשְ

י יֹוֵסי ַרּבִ   !ֲהָלָכה ּכְ
  

  ָאְמֵרי: 
ְמ  ּה ַעל ִע ְלעֹוָלם ּבִ ר ִעּמָ יָה ַדּבֵ ּה ְוִקיּדּוׁשֶ יּטָ    ,ְסֵקי ּגִ

ֵתיק ָהִכי ַנִמי.  ָיִהיב ָלּה ּוׁשְ   ְוִאי ּדְ
ַמאי ַעְסִקיָנן:    ָהָכא ּבְ

ֵני.  י ִליׁשְ ַהּנֵ ָיַהב ָלּה, ַוֲאַמר ָלּה ּבְ   ּדְ
ֵעי ֵליּה:    ְוָהֵכי ָקא ִמיּבָ

י ָקָאַמר ָלּה,  ֵני ְלִקיּדּוׁשֵ   ָהֵני ִליׁשְ
יְלָמא ִלְמָלאָכה ָקָאַמר ָלּה?  אוֹ    ּדִ
  

יקּו.   ּתֵ
  
  

  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 אמקדש 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 - כי נמיה

 קידושין לשם מסתמא דאמרינן
 אבל ךלכ 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
  

 



38                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        ו, או, או, או, א .14
  ּגּוָפא: 

יָה " ּה ְוִקיּדּוׁשֶ יטָּ ה ַעל ִעיְסֵקי ּגִ ָ ר ִעם ָהִאׁשּ    ,ָהָיה ְמַדּבֵ
יֵרׁש  יָה ְולֹא ּפִ ּה ְוִקיּדּוׁשֶ יטָּ     – ְוָנַתן ָלּה ּגִ

י יֹוֵסי ּיוֹ  :אֹוֵמר ַרּבִ    ,ּדַ
י ְיהּוָדה   . "ְך ְלָפֵרׁש ָצִרי :אֹוֵמר ַרּבִ

  
מּוֵאל:ָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     ׁשְ

אֹותֹו ִעְנָין.  ֲעסּוִקין ּבְ   ְוהּוא ׁשֶ
  

י ֶאְלָעָזרְוֵכן ָאַמר  י ָאַמר  ַרּבִ ְעָיא:ַרּבִ    אֹוׁשַ
אֹותֹו ִעְנָין.  ֲעסּוִקין ּבְ   ְוהּוא ׁשֶ

  
ֵאי:  ַתּנָ   ּכְ

י"    :אֹוֵמר ַרּבִ
אֹותֹו ִענְ  ֲעסּוִקין ּבְ    ,ָיןְוהּוא ׁשֶ
ְמעֹון י ׁשִ ר ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבַ    :אֹוֵמר ַרּבִ

י אֹותֹו ִעְנָין ַאף ַעל ּפִ ֵאין ֲעסּוִקין ּבְ    ".ׁשֶ
  

אֹותֹו ִעְנָין,  ֲעסּוִקין ּבְ   ְוִאי ָלאו ּדַ
  ְמָנא ָיְדָעה ַמאי ָקָאַמר ָלּה? 

  
ֵיי:ָאַמר     ַאּבַ

אֹותֹו ִעְנָין.    ֵמִעְנָין ְלִעְנָין ּבְ
  

מּוֵאל:ָאַמר  ָנאַרב הוּ ָאַמר     ׁשְ
י יֹוֵסי.  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

  
ילְ  ַרב ֵייַמרָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ

ֲאַמר  א ָהא ּדַ מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוֶאּלָ   : ׁשְ
ֶהם" ין לֹא ְיֵהא לֹו ֵעֶסק ִעּמָ ין ְוִקיּדּוׁשִ יּטִ ִטיב ּגִ ֵאינֹו יֹוֵדַע ּבְ ל ׁשֶ   , "ּכָ

ִמיַע לֵ  מּוֵאל? ֲאִפיּלּו ָלא ׁשְ ַרב הּוָנא ָאַמר ׁשְ   יּה ָהא ּדְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ֵאין ָהִכי ַנִמי. 

  

  רש"י
 דקאמר הא -  'כו שעסוקין והוא
 עסוקים שהיו והוא דיו יוסי רבי

 עד קידושיהן עיסקי בדיבור
  .נתינה שעת
 נתינה דבשעת כיון - ידעה מנא

 הקידושין בדיבור סקיןעו לא
 הוא קידושין שלשם ידעה מנא

 ַאף ַעל ִּפיו שתתרצה לה נותנם
 אותו פסקו הרי בכך כבר שדברו

  .עסק
 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

 להיות -  עמהן עסק לו יהא לא
 איסור יתיר שמא בדבר דיין

 יכול שאינו עיוות וזהו ערוה
  .לתקן

 הא - ליה שמיע לא' אפי
 דלא נמי נימא יוסי כרבי דהלכה

 מי כלומר עמהם עסק לו יהא
 שיהא שכיחא לא או הא שכיחא

 לאשה קידושין או גט נותן אדם
  .מפרש ואינו
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        בבבב––––ו, או, או, או, א .15
ין, " ֵגירּוׁשִ   ְוֵכן ּבְ

ּה ְוָאַמר ָלּה: יּטָ   ָנַתן ָלּה ּגִ
ַחת"   ,"ֲהֵרי ַאּתְ ְמׁשּוּלַ
ת"   , "ֲהֵרי ַאּתְ ְמגֹוֶרׁשֶ
ֶרת ְלָכל ָאָדם"    – "ֲהֵרי ַאּתְ מּוּתֶ

תֲהֵרי ִהיא ְמגֹוֶר    ."ׁשֶ
  

יָטא,  ׁשִ   ּפְ
ּתוֹ  ּה ְוָאַמר ָלּה ְלִאׁשְ יּטָ ת חֹוִרין" :ָנַתן ָלּה ּגִ     – "ֲהֵרי ַאּתְ ּבַ

לּום.    בו,   לֹא ָאַמר ְולֹא ּכְ
ְפָחתוֹ  ֶרת ְלָכל ָאָדם" :ָאַמר ָלּה ְלׁשִ     – "ֲהֵרי ַאּתְ מּותֶּ

לּום.    לֹא ָאַמר ְולֹא ּכְ
ּתוֹ    ַמהּו?  -  "ְלַעְצֵמךְ  ֲהֵרי ַאּתְ " :ָאַמר ָלּה ְלִאׁשְ

  ִמי ָאְמִריַנן ִלְמָלאָכה ָקָאַמר ָלּה, 
יְלָמא    :אֹו ּדִ

  ְלַגְמֵרי ָקָאַמר ָלּה? 
  

ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ַתְנָיא:    ּדְ
ְחרּור" ט ׁשִ ל ּגֵ    :ּגּופֹו ׁשֶ
ן חֹוִרין" ה ּבֶ    ,"ֲהֵרי ַאתָּ

ה ְלַעְצְמךָ "    .""ֲהֵרי ַאתָּ
א,  ּתָ   ַהׁשְ

ָקֵני ֵליּה ּגּוֵפיּה,  ַנֲעִני ּדְ   ּוָמה ֶעֶבד ּכְ
י ָאַמר ֵליּה  ה ְלַעְצְמךָ " :ּכִ   ָאַמר ֵליּה, ְלַגְמֵרי ָק  – "ֲהֵרי ַאּתָ

ָלא ָקֵני ֵליּה ּגּוָפּה  ה, ּדְ ָ ן?!  –ִאׁשּ ּכֵ ל ׁשֶ   לֹא ּכָ
  

י:לְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה     ַרב ַאׁשִ
ךָ ֵאי"ָאַמר ְלַעְבּדֹו:    ַמאי? "ן ִלי ֵעֶסק ּבְ

ָך ְלַגְמֵרי קָאַמר ֵליּה,    ִמי ָאְמִריַנן: ֵאין ִלי ֵעֶסק ּבְ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

  ִלְמָלאָכה ָקָאַמר ֵליּה? 
  

י,לְ  ַרב ַנְחָמןָאַמר ֵליּה     ַרב ַאׁשִ
ילְ  ַרב ָחִנין ֵמחֹוָזָאהְוַאְמֵרי ָלּה    : ַרב ַאׁשִ
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

   ,ָיָצא ְלֵחירּות ְלגֹוי ַהּמֹוֵכר ַעְבּדוֹ "
ְחרּור ֵמַרּבֹו ִראׁשֹון ט ׁשִ    .ְוָצִריְך ּגֵ

ְמִליֵאל: ָאַמר  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    ַרּבָ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ַתב ָעָליו אֹונוֹ  ?ּבַ ּלֹא ּכָ    .ׁשֶ

ְחרּורוֹ  ַתב ָעָליו אֹונֹו ֶזהּו ׁשִ   . "ֲאָבל ּכָ
  

ֵמי    ? "אֹונוֹ "ֵהיִכי ּדָ
  

תַר ָאַמר  ׁשֶ   : ב ׁשֵ
ָכַתב ֵליּה  ְבַרח" :ּדְ ּתִ ׁשֶ ךָ  ּכְ ּנּו ֵאין ִלי ֵעֶסק ּבְ   ."ִמּמֶ

  
  

  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 לשון 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

 ימא לןדקי ג"ואע -  לחירות יצא
 אותו קונסין) מד דף גיטין(

 עד כוכבים העובד מן לפדותו
  .ממצות דאפקעיה בדמיו עשרה
 בבת להתירו - שחרור גט וצריך

 גופו כוכבים דעובד משום ריןחו
 אתם תקנו מהם דכתיב קני לא

 מכם קונים הם ולא מהם קונין
 גיטין( זה את זה קונים הם ולא
  ).לח דף
 שלא שחרור גט שצריך - א"בד

 לעובד כשמכרו אונו עליו כתב
  .כוכבים

  .שטר לשון - אונו
 העובד מן -  ממנו לכשתברח

  .כוכבים
 לשון אלמא -  בך עסק לי אין

  .הוא ורשחר
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        ו, בו, בו, בו, ב .16
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ִמְלֶוה  ׁש ּבְ ת.  –ַהְמַקּדֵ ׁשֶ   ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
ֲהָנַאת ִמְלֶוה  ת,  –ּבַ ׁשֶ   ְמקּוּדֶ

ית.  ֵני ַהֲעָרַמת ִרּבִ ן ִמּפְ   ְוָאסּור ַלֲעׂשֹות ּכֵ
  

ֵמי? ַהאי ֲהָנַאת ִמ    ְלֶוה ֵהיִכי ּדָ
  

ה  ַחְמׁשָ ע ּבְ ֲאַמר ָלּה ַאְרּבַ ַאְזְקָפּה, ּדַ     –ִאיֵליָמא ּדְ
ָייָתא הּוא!  ית ְמַעּלְ   ָהא ִרּבִ

  ְועֹוד, ַהְיינּו 'ִמְלֶוה'! 
  

  ָלא ְצִריָכא, 
ַאְרַווח ָלּה ִזיְמָנא.   ּדְ

  
  
  

  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 תקדשיה 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 לה ואמר הלואתו
 נותנת היית שאת זו בהנאה
 כך על שיפייסני לאדם פרוטה

 דמי לא נטר לאגר' ואפי לי או
 מקודשת כך לה רשפי 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 יהיב דקא הוא דהשתא
 כי אבל מלוה דהנאת פרוטה
 לאו המעות בעיקר לה מקדש

 הם שכבר לה יהיב מידי
  .שלה והם ברשותה
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        ו, בו, בו, בו, ב .17
   ָרָבא:ָאַמר 

ֲחִזיֵרהוּ  ֵהיָלְך ָמֶנה" ּתַ   : "ִלי ַעל ְמָנת ׁשֶ
ֶמֶכר    לֹא ָקָנה,  –ּבְ

ה  ָ ִאׁשּ ת,  –ּבְ ׁשֶ   ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
ן  ִפְדיֹון ַהּבֵ דּוי,  –ּבְ נֹו ּפָ   ֵאין ּבְ

ְתרּוָמה    ָיָצא ְיֵדי ְנִתיָנה,    –ּבִ
ן,    ְוָאסּור ַלֲעׂשֹות ּכֵ

ָרנֹות.  ֵבית ַהּגְ יַע ּבְ ַסּיֵ כֵֹהן ַהּמְ ְרֶאה ּכְ ּנִ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  

  ָבא? ַמאי ָקָסַבר ָר 
ָנה  ָמּה ַמתָּ ָנה ַעל ְמָנת ְלַהֲחִזיר ׁשְ    –ִאי ָקָסַבר ַמּתָ

הּו ַנִמי!    ֲאִפיּלּו ּכּוּלְ
ָנה  ָמּה ַמּתָ    –ְוִאי ָקָסַבר לֹא ׁשְ

רּוָמה ַנִמי ָלא!    ֲאִפיּלּו ּתְ
  

  ְועֹוד, 
ָנה!  ָמּה ַמּתָ ָנה ַעל ְמָנת ְלַהֲחִזיר ׁשְ ֲאַמר ַמּתָ   ָהא ָרָבא הּוא ּדַ

ֲא    : ָרָבאַמר ּדַ
ֲחִזיֵרהּו ִלי" ּתַ   ,"ֵהיָלְך ֶאְתרֹוג ֶזה ַעל ְמָנת ׁשֶ

   ,ָיָצא –ְנָטלֹו ְוֶהֱחִזירֹו 
  לֹא ָיָצא!  –ְוִאם ָלאו 

  
א ָאַמר  י:ֶאּלָ    ַרב ַאׁשִ

ה,  ָ הּו ָקֵני, ְלַבר ֵמִאׁשּ כּוּלְ   ּבְ
ֲחִליִפין.  ה ִנְקֵנית ּבַ ָ ֵאין ִאׁשּ   ְלִפי ׁשֶ

  
ַרב ְנֶחְמָיהַרב הּונָ ָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ ילְ  א ָמר ּבְ   : ַרב ַאׁשִ

וָתיְך. ּוָ ָרָבא ּכַ ֵמיּה ּדְ ְ   ָהִכי ָאְמִריַנן ִמׁשּ
  
  
  

  "ירש
 קרקע כגון - קנה לא במכר

 דף( קידושין לקמן ימא לןדקי
 נקנה אינו בכסף נקנה שהיא) כו

  .ליה יהיב מידי דלאו בכך
 ומוכרה -  נתינה ידי יצא

 ולקמן שלו והדמים לכהנים
  .נפשך ממה 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
 ברל דקונה רבא אמר בכולהו
 דמי לחליפין והאי' כו מאשה
 אוחז אלא דאינו בסודר כקנין

  .ומחזירו בה
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        ז, אז, אז, אז, א    ––––ו, ב ו, ב ו, ב ו, ב  .18
  : ָרָבאָאַמר 

ׁש ְלךָ "   אז, ּדֵ ן ָמֶנה ִלְפלֹוִני ^ְוֶאּקַ    – "ּתֵ
ין ָעֵרב:  ת ִמּדִ ׁשֶ   ְמקּוּדֶ

ב ָעֵרב, ָלאו ַאף  ָלא ָמֵטי ֲהָנָאה ַעל ּגַ יּה,  –ְלָיֵדיּה ּדְ יד ַנְפׁשֵ ְעּבֵ   ָקא ְמׁשַ
ָתא ַנִמי,    ַהאי ִאיּתְ

ָלא ָמֵטי ֲהָנָאה ְלָיָדּה  ב ּדְ ּה.  –ַאף ַעל ּגַ ָדא ּוַמְקְנָיא ַנְפׁשָ ְעּבְ   ָקא ְמׁשַ
  
י ִלְפלֹוִני" ׁשִ    – "ֵהיָלְך ָמֶנה ְוִהְתַקּדְ

ַנֲעִני:  ין ֶעֶבד ּכְ ת ִמּדִ ׁשֶ   ְמקּוּדֶ
ַנֲעִני, ָלא ָקא ָחֵסר ְוָלא ִמיֵדי  ֶעֶבד ּכְ ב ּדְ יּה,  –ָלאו ַאף ַעל ּגַ   ָקא ָקֵני ַנְפׁשֵ

ְבָרא ַנִמי,    ַהאי ּגַ
ָלא ָקא ָחֵסר ְוָלא ִמיֵדי  ב ּדְ ָתא.  –ַאף ַעל ּגַ   ָקא ָקֵני ָלּה ְלַהאי ִאיּתְ

  
ׁש ֲאִני לוֹ " ּדֵ ן ָמֶנה ִלְפלֹוִני ְוֶאּקַ    – "ּתֵ

ֵניֶהם ין ׁשְ ת ִמּדִ ׁשֶ   : ְמקּוּדֶ
בָעֵרב, ָלאו ַאף  ָלא ָקא ָמֵטי ֲהָנָאה ְלָיֵדיּה  ַעל ּגַ יּה,  –ּדְ ד ַנְפׁשֵ ְעּבֵ   ָקא ְמׁשַ

ָתא ַנִמי,    ַהאי ִאיּתְ
ָלא ָקא ָמֵטי ֲהָנָאה ְלָיָדּה  ב ּדְ ּה.  –ַאף ַעל ּגַ ְנָיא ַנְפׁשָ   ָקא ִמּקַ

  
ֵמי?!    ִמי ּדָ

ָקא ָקֵני ֵליּה ָקא ָחֵסר ָממֹונָ    א, ָעֵרב, ַהאי ּדְ
ָתא ְוָלא ָקא ָחֵסר ְוָלא ִמיֵדי!  ְבָרא ָקא ָקֵני ָלּה ְלַהאי ִאיּתְ   ַהאי ּגַ

  
ַנֲעִני יֹוִכיַח,    ֶעֶבד ּכְ

יּה.  ָלא ָקא ָחֵסר ָממֹוָנא ְוָקא ָקֵני ַנְפׁשֵ   ּדְ
  

ֵמי?!    ִמי ּדָ
ָקא ַמְקֵני    ָקא ָקֵני,  –ָהָתם, ַהְך ּדְ

ְנָיא נַ  ָתא ָקא ִמּקַ ּה ָהָכא, ַהאי ִאיּתְ   ְוָלא ָקא ַקְנָיא ְוָלא ִמיֵדי!  –ְפׁשָ
  

  ָעֵרב יֹוִכיַח, 
יּה.  ד ַנְפׁשֵ ְעּבֵ ָלא ָקא ָמֵטי ֲהָנָאה ְלָיֵדיּה ְמׁשַ ב ּדְ   ַאף ַעל ּגַ

  
  

  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
 דשהשמק 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 קונה 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
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ֵעי    : ָרָבאּבָ

ׁש ֲאִני ְלךָ " ּדֵ   ַמהּו?  - "ֵהיָלְך ָמֶנה ְוֶאּקַ
  

ֵמיּה ּדְ  ָמר זּוְטָראָאַמר  ְ א:ִמׁשּ ּפָ    ַרב ּפַ
ת.  ׁשֶ   ְמקּוּדֶ

  
יָאַמר ֵליּה    : ַמר זּוְטָראלְ  ַרב ַאׁשִ

ן,    ִאם ּכֵ
ֵאין ָלֶהם ַאֲחָריּות,  ׁש ָלֶהם ַאֲחָריּות ִנְקִנין ִעם ְנָכִסים ׁשֶ ּיֵ   ֲהָוה ֵליּה ְנָכִסים ׁשֶ

ַנן:  ָכא ּתְ   ַוֲאַנן ִאיּפְ
ׁש " ּיֵ ֵאין ָלֶהם ַאֲחָריּות ִנְקִנין ִעם ְנָכִסים ׁשֶ    – ָלֶהם ַאֲחָריּות ְנָכִסים ׁשֶ

ֶכֶסף ָטר ּוַבֲחָזָקה ,ּבְ ׁשְ   !"ּבִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ב'?!  ָאְמָרה ֵליּה 'ַאּגַ   ִמי ָסְבַרתְּ ּדְ

ָאָדם ָחׁשּוב ַעְסִקיָנן,    ָהָכא ּבְ
ּה  ָנה ִמיּנַ ל ַמּתָ ָקא ְמַקּבֵ ְבַהִהיא ֲהָנָאה ּדְ ּה.  –ּדִ ְמָרה ּוַמְקְנָיא ֵליּה ַנְפׁשָ   ּגָ

  
ַמר נַ  ֵמיּה ּדְ ִאיּתְ ְ   : ָרָבאִמי ִמׁשּ

  ְוֵכן ְלִעְנַין ָממֹוָנא. 
  
  

  ּוְצִריָכא: 
ין  מּוִעיָנן ִקיּדּוׁשִ ִאי ַאׁשְ     –ּדְ

הּו,  ָכל ּדְ ָתא ִניָחא ָלּה ּבְ ָהא ִאיּתְ ּום ּדְ   ִמׁשּ
ְדֵריׁש ָלִקיׁש.    ּכִ

ֲאַמר    : ֵריׁש ָלִקיׁש ּדַ
ֵמיַתב ַאְרְמלּו,    ַטב ְלֵמיַתב ַטן ּדּו ִמּלְ

  ָבל ָממֹוָנא ֵאיָמא ָלא. ֲא 
מּוִעיָנן ָממֹוָנא      –ְוִאי ַאׁשְ

ִאיְתָיִהיב ִלְמִחיָלה,  ּום ּדְ   ִמׁשּ
ין ֵאיָמא ָלא.    ֲאָבל ִקיּדּוׁשִ

  ְצִריָכא.
  
  

  רש"י
 קיבלו והוא -  לך אני ואקדש

  .בכך לי התקדשי לה ואמר
 ואזיל כדמפרש - מקודשת

  .לקמיה טעמיה
 הוקש אדם -  ריותאח להן שיש

) כה ויקרא( דכתיב לקרקעות
 לרשת אותם והתנחלתם

  .אחוזה
 - אחריות להם שאין נכסים עם

 קרקעות לו נותן או שמוכר
 המטלטלין מושך וזה ומטלטלין

 במשיכת 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 הימנה 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
 בכל נקנית להיות -  לה ניחא

 ואפילו שהוא כל בקנין דהו
  .בעלמא הנאה בטובת

 ואשתו בעל שנים גופיםב - דו טן
 לצוות אלא לה אינו ואפילו
  .בעלמא

 שאדם - למחילה דאיתיהיב
  .למחלו רשאי

 



44                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        בבבב- - - - ז, אז, אז, אז, א .20
  : ָרָבאָאַמר 

י ִלי ְלֶחְצִיי" ׁשִ ת.  – "ִהְתַקּדְ ׁשֶ   ְמקּוּדֶ
ת ִלי" ׁשֶ ת. ֵאיָנּה ְמקוּ  – "ֶחְצֵייְך ְמקּוּדֶ ׁשֶ   ּדֶ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ָרָבאלְ  ַאּבַ
ָנא ת ִלי" :ַמאי ׁשְ ׁשֶ ת?  -  "ֶחְצֵייְך ְמקּוּדֶ ׁשֶ ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ   ּדְ

ה'.  ָ ה' ָאַמר ַרְחָמָנא ְולֹא 'ֲחִצי ִאׁשּ ָ   'ִאׁשּ
  ָהִכי ַנִמי: 'ִאיׁש' ָאַמר ַרְחָמָנא ְולֹא 'ֲחִצי ִאיׁש'! 

  
  ָאַמר ֵליּה: 

א?  ּתָ   ָהִכי ַהׁשְ
ֵרי ָלא ַחְזָיא, ָה  ָתא ְלֵבי ּתְ   ָתם ִאיּתְ

ֵרי?  ְבָרא ִמי ָלא ָחֵזי ְלֵבי ּתְ א ּגַ   ֶאלָּ
ִעיָנא ְלִמיְנַסב ַאֲחִריִתי ְנִסיְבָנא.  ִאי ּבְ   ְוָהִכי ָקָאַמר ָלּה: ּדְ

  
ַרב ָמִריָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ   : ָרִביָנאלְ  ָמר זּוְטָרא ּבְ

י ּבְ  טּו ָלּה ִקיּדּוׁשֵ ְ ׁשּ ּה! ְוִניּפַ   כּוּלָ
ְנָיא:    ִמי ָלא ּתַ

ּה עֹוָלה" ֵהא ּכּוּלָ ל זּו עֹוָלה תְּ    "!ָהאֹוֵמר ַרְגָלּה ׁשֶ
ּה עֹוָלה,  ֲאַמר ֵאין ּכּוּלָ   ַוֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדַ

לּוָיה ּבוֹ  ָמה ּתְ ׁשָ ֵאין ַהּנְ ָבר ׁשֶ יׁש ּדָ ַמְקּדִ י ֵהיָכא ּדְ   , ֹ ָהֵני ִמיּלֵ
ַהנְּ  ָבר ׁשֶ יׁש ּדָ ּה עֹוָלה! ֲאָבל ַמְקּדִ לּוָיה ּבֹו ַהְוָיא ּכּוּלָ ָמה ּתְ   ׁשָ

  
ֵמי?!    ִמי ּדָ

ֵהָמה,    ָהָתם ּבְ
ַעת ַאֶחֶרת.    ָהָכא ּדַ

  
ֲאַמר  א ְלָהא ּדַ ְמָיא ֶאּלָ י יֹוָחָנןָהא ָלא ּדַ   : ַרּבִ

ִפין: " ֵני ׁשּוּתָ ל ׁשְ ֵהָמה ׁשֶ   ּבְ
יׁש ֶחְצָיּה, ְוָח  ּה ִהְקּדִ יׁשָ ה, ְוֵאיָנּה ְקֵריָבה,  -  ַזר ּוְלָקָחּה ְוִהְקּדִ   ְקדֹוׁשָ

מּוָרה,  ה ּתְ   ְועֹוׂשָ
ּה  ּיֹוֵצא ּבָ   . "ּוְתמּוָרָתּה ּכַ

  
ָלת ּה ּתְ ַמע ִמיּנַ    :ׁשְ

ים ִנְדִחים,    בז, ֲעֵלי ַחּיִ ּה: ּבַ ַמע ִמיּנַ   ׁשְ
חּוי,  ָרא ָהֵוי ּדִ חּוי ֵמִעיּקָ ּה: ּדִ ַמע ִמיּנַ   ּוׁשְ

ָד  חּוי ּבְ ּה: ֵיׁש ּדִ ַמע ִמיּנַ   ִמים. ּוׁשְ
  

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

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

 לאחר נשאר וחצייה פלגא אלא
  .לזה מקודשת אינה כ"א
 כי -  בכולה קידושי פשטוני

 דהא לי מקודשת חצייך אמר
 קאמר הקדש בלשון מקודשת

  .לה
 פלוגתייהו -  'כו ד"למ' ואפי

  .תמורה במסכת
 היא ושלו - היא בהמה התם
 מלהתקדש ידו על מעכב ואין

 לפשוט במאמרו כח יש לפיכך
 חשובה יש אחרת דעת והכא

 אין שאם בדבר המעכבת כמותו
 וזו יןקידוש 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
 מכרות 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 דף ביומא(
 שנדחו חיים בעלי אבל בשחוטין

 קריבה ולדידיה ונראין חוזרים
  .יהחצ 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 שאינו 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
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        בבבבז, ז, ז, ז,  .21
ֵעי    : ָרָבאּבָ

רּוָטה" ֲחִצי ּפְ רּוָטה ְוֶחְצֵייְך ּבַ ֲחִצי ּפְ   ַמהּו?  - "ֶחְצֵייְך ּבַ
ְסָקּה,  רּוָטה ּפַ ֲאַמר ָלּה ֲחִצי ּפְ יָון ּדַ   ּכֵ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
  מֹוֶנה ְוהֹוֵלְך הּוא? 

  
יְמֵצי לֹוַמר מֹוֶנה ְוהֹוֵלְך הּוא,    ִאם תִּ

ְפר" ְפרּוָטהֶחְצֵייְך ּבִ   ַמהּו?  -  "ּוָטה ְוֶחְצֵייְך ּבִ
ֵתיּה,  ְסָקּה ְלִמיּלְ ְפרּוָטה ּוְפרּוָטה ּפַ ָאַמר ָלּה ּבִ יָון ּדְ   ּכֵ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
יֹוֵמיּה מֹוֶנה ְוהֹוֵלְך הּוא?  ל ּבְ   ּכָ

  
יֹוֵמיּה מֹוֶנה ְוהֹוֵלְך הּוא,  ל ּבְ יְמֵצי לֹוַמר ּכָ   ִאם תִּ

ְפרּוָטה ַה " ְפרּוָטה ְלָמָחרֶחְצֵייְך ּבִ   ַמהּו? - "ּיֹום ְוֶחְצֵייְך ּבִ
ְסָקּה,  ֲאַמר ָלּה ְלָמָחר ּפַ יָון ּדַ   ּכֵ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
  ָהִכי ָקָאַמר ָלּה: 

ין ַמְתְחלּו ֵמָהִאיְדָנא, ּוִמְגַמר ָלא ִניְגְמרּו ַעד ְלָמָחר?    ִקּדּוׁשִ
  
ְפרּוָטה" ֵני ֲחָצַיִיְך ּבִ   ַמהּו?  - "ׁשְ

ַחד ִזיְמָנא ָקָאַמר ָלּה, ָהָכא ַוּדַ    אי ּבְ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ָלל?  ת ַלֲחָצִאין ּכְ ׁשֶ ה ִמְתַקּדֶ ָ   ֵאין ִאׁשּ
  

יקּו.   ּתֵ
  
  

  רש"י
 כמקדש ליה והוה - פסקה

  .לחצאין
 ורישא -  הוא והולך מונה

 קאי נמי אמסקנא דמילתא
 חצי דהא הוא לחצאין ולאו

  .הוא תפיסה בר לאו פרוטה
 - הפסק בפרוטה דאמר כיון
 אלא דבורו תחילת היה ולא

 שמקדשין לומר וטעה לחציה
  .לחצאין

 ובדעתיה הואיל -  ביומיה כל
  .היום לגומרו
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        ז, בז, בז, בז, ב .22
ֵעי    : ָרָבאּבָ

ְפרּוָטה" ַני ּבִ ֵני ּבָ נֹוֶתיָך ִלׁשְ י ּבְ ּתֵ   ַמהּו?  -  "ׁשְ
א ָממֹוָנא,  ל ָאְזִליַנן ְוָהִאיּכָ ַתר נֹוֵתן ּוְמַקּבֵ   ּבָ

   :יְלָמאאֹו ּדִ 
יְדהּו ָאְזִליַנן ַתר ּדִ א?  ,ּבָ   ְוָהא ֵליּכָ

  
יקּו.    ּתֵ

  
  

ֵעי  אּבָ ּפָ   : ַרב ּפַ
ְפרּוָטה" ָך ּוָפָרְתָך ּבִ ּתְ   ַמהּו?  -  "ּבִ

רּוָטה,  ֲחִצי ּפְ רּוָטה ּוָפָרְתָך ּבַ ֲחִצי ּפְ ָך ּבַ ּתְ   ִמי ָאְמִריַנן: ּבִ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ְפרּוָטה ּוָפָרְתךָ  ָך ּבִ ּתְ יָכה?  ּבִ ְמׁשִ   ּבִ
  

יקּו    ּתֵ
  
  

ֵעי  יּבָ   : ַרב ַאׁשִ
ְפרּוָטה" ָך ְוַקְרָקֲעָך ּבִ ּתְ   ַמהּו?  -  "ּבִ

רּוָטה,  ֲחִצי ּפְ רּוָטה ְוַקְרָקֲעָך ּבַ ֲחִצי ּפְ ָך ּבַ ּתְ   ּבִ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ֲחָזָקה?  ְפרּוָטה ְוַקְרָקֲעָך ּבַ ָך ּבִ ּתְ   ּבִ
  

יקּו.    ּתֵ
  
  

  רש"י
 גדולים והם - בני לשני

  .לקדש שליח ועשאוהו
 - בפרוטה בתך דילמא או

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

  .כשימשכנה
  .בה כשאחזיק - קהבחז קרקעך
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        ח, אח, אח, אח, א    ––––ז, ב ז, ב ז, ב ז, ב  .23
יָרֵאיְב ַההּוא גַּ  ׁשִ יׁש ּבְ ַאְקּדִ    .ָרא ּדְ

ה   ֲאַמר:  ַרּבָ
   .ָלא ְצִריֵכי ׁשּוָמא

  ֲאַמר:  ַרב יֹוֵסף
  ְצִריֵכי ׁשּוָמא. 

  
הּו  ָכל ּדְ ֲאַמר ָלּה ּבְ     –ִאי ּדַ

ָלא ְצִריֵכי ׁשּוָמא.  ִליֵגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ   ּכּולֵּ
ין וּו ַחְמׁשִ ין ְוָלא ׁשָ ֲאַמר ָלּה ַחְמׁשִ     – ִאי ּדַ

וּו.    ָהא ָלא ׁשָ
ין:  וּו ַחְמׁשִ ין ְוׁשָ ֲאַמר ַחְמׁשִ ִליֵגי ּדַ י ּפְ   ּכִ

ה" ין.  - "ָלא ְצִריֵכי ׁשּוָמא :ֲאַמר ַרּבָ וּו ַחְמׁשִ ָהא ׁשָ   ּדְ
ּה.  - "ְצִריֵכי ׁשּוָמא :ֲאַמר ַרב יֹוֵסף" ְעּתָ ׁשּוָמא ָלא ַסְמָכה ּדַ ִקיָאה ּבְ ָתא ָלא ּבְ ִאיּתְ יָון ּדְ   ּכֵ
  

ָאְמֵרי: ִאי א ּדְ   ּכָ
ִליֵגי הּו ַנִמי ּפְ ָכל ּדְ    .ּבְ

  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף
ֶכֶסף  ֶסף ֲהֵרי הּוא ּכְ ֵוה ּכֶ     –ׁשְ

ֶסף  ץ,  - ַמה ּכֶ ַקּיֵ   ּדְ
ֶסף    אח, ֵוה ּכֶ יץ.  - ַאף ׁשְ ַקּיֵ   ַנִמי ּדְ

  
  : ַרב יֹוֵסףֲאַמר 

  ְמָנא ֲאִמיָנא ָלּה? 
ַתְנָיא:    ּדְ

ֶסף ִמְקָנתוֹ "" 33"ִמּכֶ
    – ), נאיקרא כה(ו 

ְתבּוָאה ְוֵכִלים ֶכֶסף הּוא ִנְקֶנה ְוֵאינֹו ִנְקֶנה ּבִ    ."ּבְ
ֵמי?  "ְתבּוָאה ְוֵכִלים"ַהאי    ֵהיִכי ּדָ

ָלל,  הּו ּכְ נּו ּבְ ָלא ִמּקְ   ִאיֵליָמא ּדְ
ֻא " יב ּגְ תוֹ ָיׁשִ ֶכֶסף!  ), נא(ויקרא כה "ּלָ ֶסף ּכְ ֵוה ּכֶ   ֲאַמר ַרְחָמָנא, ְלַרּבֹות ׁשְ

רּוָטה, ְוִא  ֵוה ּפְ הּו ׁשְ ֵלית ּבְ   י ּדְ
בּוָאה ְוֵכִלים"ַמאי ִאיְרָיא  ֶסף ַנִמי! "תְּ   , ֲאִפיּלּו ּכֶ

א ָלאו  רּוָטה,  –ֶאלָּ ֵוה ּפְ הּו ׁשְ ִאית ּבְ   ּדְ
ָלא ַקְייֵצי ָלא.    ְוֵכיָון ּדְ

  
  ְוִאיָדְך? 

  
  ָהִכי ָקָאַמר: 

ֶסף הּוא ִנְקֶנה,  תֹוַרת ּכֶ   ּבְ
בּוָאה ְוֵכִלים. ְוֵאין ִנְקֶנה ּבְ    תֹוַרת ּתְ

  ּוַמאי ִניְנהּו? ֲחִליִפין. 
  

  ּוְלַרב ַנְחָמן, 
ירֹות ָלא ָעְבֵדי ֲחִליִפין,  ֲאַמר: ּפֵ   ּדַ

א ְלֵמיַמר?    ַמאי ִאיּכָ
  

א,    ֶאּלָ
רּוָטה.  ֵוה ּפְ הּו ׁשְ ֵלית ּבְ   ְלעֹוָלם ּדְ

: ַמאי ִאיְרָיא  בּוָאה ְוֵכִלים"ּוְדָקַאְמַרתְּ ֶסף ַנִמי? , ֲאִפילּ "תְּ   ּו ּכֶ
ְעָיא' ָקָאַמר:    'ָלא ִמיּבָ

ֶסף,  ְעָיא ּכֶ   ָלא ִמיּבָ
רּוָטה  ֵוה ּפְ יּה ׁשְ ִאי ִאית ּבֵ   ָלא,  –ִאין, ִאי ָלא  –ּדְ

בּוָאה ְוֵכִלים,    ֲאָבל ּתְ
יּה.  ַמר ּוַמְקֵני ַנְפׁשֵ ְרָבא ֲהָנָאַתְייהּו ּגָ ִמּקַ   ֵאיָמא: ִמּדְ

                                                           
ֻאלָּ  33 יב ּגְ ִנים ְלִפיֶהן ָיׁשִ ָ ׁשּ ֶסף ִמְקָנתוֹ ִאם עֹוד ַרּבֹות ּבַ   תֹו ִמּכֶ

  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 דלא שהן

  .שוו לא מפרוטה
 לי התקדשי -  דאמר אי

 אלו לך והרי זוז בחמשים
  .בדמיהם

 שמאוה לא מיהו - משיןח 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 יןלענ 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

 דמים בתורת - 'וכו כסף בתורת
 כסף עליו שנותנין בין נקנה הוא
 אקנו דמים בתורת כסף שוה בין

 שדרך חליפין בתורת ולא
 וכלים בתבואה יפיןחל 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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ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  
  

   :ב יֹוֵסףַר ֲאַמר 
  ְמָנא ֲאִמיָנא ָלּה? 

ַתְנָיא:    ּדְ
ִני""    ,"ֵעֶגל ֶזה ְלִפְדיֹון ּבְ
ִני" ית ֶזה ְלִפְדיֹון ּבְ     – "ַטּלִ

לּום    .לֹא ָאַמר ּכְ
ִני" ָחֵמׁש ְסָלִעים ְלִפְדיֹון ּבְ    ,"ֵעֶגל ֶזה ּבְ
ִני" ָחֵמׁש ְסָלִעים ְלִפְדיֹון ּבְ ית זּו ּבְ    – "ַטּלִ

דּוי נֹו ּפָ   . "ּבְ
  

ֵמי?  ְדיֹון ֵהיִכי ּדָ   ַהאי ּפִ
ֵוי  ָלא ׁשָ יּה?!  –ִאיֵליָמא ּדְ ִמיּנֵ ל ּכְ   ּכָ

  
א ָלאו  ֵוי,  –ֶאלָּ ׁשָ ב ּדְ   ַאף ַעל ּגַ

ָלא ַקְייֵצי   ָלא.  - ְוֵכיָון ּדְ
  

   !ָלא
ֵוי,  ָלא ׁשָ   ְלעֹוָלם ּדְ

יל ּכֵֹהן ִעילָּ  ַקּבִ   ּה.ֵויּוְכגֹון ּדְ
   

י ָהא ּדְ  ֲהָנאּכִ   , ַרב ּכָ
ן.  ְדיֹון ַהּבֵ י ּפִ ִקיל סּוְדָרא ִמּבֵ   ׁשָ

  ֲאַמר ֵליּה: ְלִדיִדי ָחֵזי ִלי ָחֵמׁש ְסָלִעים. 
  

יֲאַמר     :ַרב ַאׁשִ
א ֲהָנא,  :ָלא ֲאָמָרן ֶאּלָ גֹון ַרב ּכָ   ּכְ

יּה,  ֵעי ֵליּה סּוְדָרא ַאֵריׁשֵ ה הּוא ּוִמּבָ ַגְבָרא ַרּבָ   ּדְ
י ָעְלָמא    ָלא.  -ֲאָבל ּכּוּלֵ

  
י  יָהא ּדְ ּכִ ר ַרב ַאׁשִ י,  ָמר ּבַ ה ִמּקּוּבֵ ַרּבָ יּה ּדְ   ָזַבן סּוְדָרא ֵמִאיּמֵ

ְתֵליַסר. ָרה ּבִ ֵוי ֲעׂשָ   ׁשָ
  
  
  

  רש"י
 של סלעים לחמש - בני לפדיון

) 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 ואקבלו לעצמו
 אזיל ולא -  הוא רבה דגברא
  .הראש בגילוי
  .מקום שם - מקובי
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        ח, אח, אח, אח, א .24
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

ָמֶנה" י ִלי ּבְ ׁשִ   , "ִהְתַקּדְ
יָנר     –ְוָנַתן ָלּה ּדִ

ִלים.  ת, ְוַיׁשְ ׁשֶ   ֲהֵרי זּו ְמקּוּדֶ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

יוָ  יָנר, ּכֵ ֲאַמר ָלּה ָמֶנה ְוָיַהב ָלּה ּדִ   ן ּדַ
ֲאַמר ָלּה  ַמאן ּדַ ֵמי,  "ַעל ְמָנת"ּכְ   ּדָ

  : ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאְוָאַמר 
ל ָהאֹוֵמר ֵמי.  "ַעל ְמָנת" :ּכָ יו ּדָ אֹוֵמר ֵמַעְכׁשָ   ּכְ

  
  ֵמיִתיֵבי: 

ָמֶנה"" י ִלי ּבְ ׁשִ    ,"ִהְתַקּדְ
   ,ְוָהָיה מֹוֶנה ְוהֹוֵלךְ 

    – ה ֶאָחד ֵמֶהן ַלֲחזֹורְוָרָצ 

ָידוֹ  ִדיָנר ָהַאֲחרֹון ָהְרׁשּות ּבְ    !"ֲאִפיּלּו ּבְ
  

ַמאי ַעְסִקיָנן    :ָהָכא ּבְ
ֲאַמר ָמֶנה" :ּדַ   . "זוּ  ּבְ

  
ֵסיָפא ָמֶנה זוּ " :ָהא ִמּדְ א ,"ּבְ ָמֶנה ְסָתם'!  :ֵריׁשָ   'ּבְ

ֵני ֵסיָפא:  ָקא ּתָ   ּדְ
ָמ " :ָאַמר ָלּה " י ִלי ּבְ ׁשִ    ,"ֶנה זוּ ִהְתַקּדְ

יָנר ת ,ְוִנְמָצא ָמֶנה ָחֵסר ּדִ ל ְנחׁשֶ יָנר ׁשֶ     – אֹו ּדִ
ת ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

יָנר ַרע    – ּדִ

ת ׁשֶ   ! "ְוַיֲחִליף ,ֲהֵרי זּו ְמקּוּדֶ
  

  ָלא. 
ֲאַמר 'ּבְ  א ְוֵסיָפא ּדַ   ', ָמֶנה זוּ ֵריׁשָ

י ָקא ְמָפֵרׁש:    ּוְפרּוׁשֵ
   – ָרָצה ֶאָחד ֵמֶהן ַלֲחזֹור"

ָידוֹ  ֲאִפיּלוּ  יָנר ָהַאֲחרֹון ָהְרׁשּות ּבְ ּדִ    – ּבַ
יַצד?    ּכֵ

ֲאַמר ָלּה  גֹון ּדַ ָמֶנה זּו' :ּכְ   ."'ּבְ
  

ָרא:  ּבְ   ְוָהֵכי ַנִמי ִמְסּתַ
ָמֶנה ְסָתם',  א 'ּבְ ְך ֵריׁשָ ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ   ּדְ
י, ' ָמֶנה ְסָתם' ָלא ֲהוּו ִקיּדּוׁשֵ א 'ּבְ ּתָ ָמֶנה זוּ ַהׁשְ ְעָיא?! ' ִמיּבְ   ּבָ

  
ּום ָהא ָלא ִאיְרָיא.    ִאי ִמׁשּ
א:  ָנא ֵסיָפא ִלְגלּוֵי ֵריׁשָ   ּתָ

א א ּתֹאַמר ֵריׁשָ ּלָ ין,  :ׁשֶ ָמֶנה ְסָתם' ֲהוּו ִקיּדּוׁשִ ָמֶנה זּו' ֲאָבל 'ּבְ   'ּבְ
ָנא ֵסיָפא  ָמֶנה זוּ "ּתָ ָמֶנה ְסָתם', "ּבְ א 'ּבְ ֵריׁשָ ַלל ּדְ   , ִמּכְ

ין. ַוֲאִפיּלּו ָהִכי ָלא ֲה    וּו ִקיּדּוׁשִ
  

י   ֲאַמר:  ַרב ַאׁשִ
יּה.  ּה ַאּכּוּלֵ ַדְעתָּ אִני, ּדְ   מֹוֶנה ְוהֹוֵלְך ׁשַ

  

  רש"י
 תמקודש 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

  .פרשמ 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 הקבילתי
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        ח, אח, אח, אח, א .25
ָמֶנה זוּ " :ָאַמר ָלּה "[  י ִלי ּבְ ׁשִ    ,"ִהְתַקּדְ

יָנר ת ,ְוִנְמָצא ָמֶנה ָחֵסר ּדִ ל ְנחׁשֶ יָנר ׁשֶ ת  – אֹו ּדִ ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

יָנר ַרע ת ֲהֵרי זוּ  – ּדִ ׁשֶ   ]."ְוַיֲחִליף ,ְמקּוּדֶ
  

ת"ַהאי  ל ְנחׁשֶ יָנר ׁשֶ ֵמי?  - "ּדִ   ֵהיִכי ּדָ
יּה  ָיְדָעה ּבֵ ָלה!  –ִאי ּדְ   ָהא ָסְבָרה ְוִקּבְ

  
  ָלא ְצִריָכא, 

ֵליְלָיא.  ַיֲהֵביּה ִניֲהֵליּה ּבְ   ּדְ
  

  ִאי ַנִמי, 
יֵני זּוֵזי.  ח ֵליּה ּבֵ ּכַ ּתַ ִאׁשְ   ּדְ

  
יָנר ַרע"ַהאי  ֵמי? ֵהי - "ּדִ   ִכי ּדָ

ָלא ָנֵפיק  ת!  –ִאי ּדְ ל ְנחׁשֶ יָנר ׁשֶ   ַהְיינּו ּדִ
  

אֲאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ָחק. ָנֵפיק ַעל ְיֵדי ַהּדְ גֹון ּדְ   ּכְ

  
  

  רש"י
 ולא -  זוזי ביני דאישתכח

 מעורב שהיה מתחילה בו הכירה
  .ביניהם

 ואמאי - נחשת של דינר היינו
  .מקודשת
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        בבבב- - - - ח, אח, אח, אח, א .26
   ַרב ַנְחָמן:ָאַמר  ָרָבאָאַמר 

ָמֶנה"ָאַמר ָלּה:  י ִלי ּבְ ׁשִ   , "ִהְתַקּדְ
ּכֹון ָעֶליָה     –ְוֵהִניַח ָלּה ַמׁשְ

ת.ֵאיָנּה ְמ  ׁשֶ   קּוּדֶ
אן.    בח, ּכֹון ֵאין ּכָ אן ַמׁשְ   ָמֶנה ֵאין ּכָ

  
  : ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאֵאיִתיֵביּה 

ת" ׁשֶ ּכֹון ְמקּוּדֶ ַמׁשְ ּה ּבְ ׁשָ    "!ִקיּדְ
  

ֲאֵחִרים,  ּכֹון ּדַ ַמׁשְ   ָהָתם ּבְ
י ִיְצָחק    ,ְוִכְדַרּבִ

ֲאַמר  י ִיְצָחק:ּדַ    ַרּבִ
ּקֹוֶנה ַמ  ִין ְלַבַעל חֹוב ׁשֶ ּכֹון? ִמּנַ   ׁשְ

ֱאַמר  ּנֶ ְהֶיה ְצָדָקה"ׁשֶ 34"ּוְלָך ּתִ
    – ), יג(דברים כד 

ִין?   ִאם ֵאינֹו קֹוֶנה, ְצָדָקה ִמּנַ
ּכֹון.  ּקֹוֶנה ַמׁשְ אן ְלַבַעל חֹוב ׁשֶ   ִמּכָ

  
  

ְפִריֵטי.  ָתא ּבִ ר ָאִבין ָזבּון ַהִהיא ַאּמְ ֵני ַרב הּוָנא ּבַ   ּבְ
ֲהַדְייהּו, אֹוִתיֵבי נַ    ְסָכא ָעֶליָה. ָלא ֲהוּו ּבַ

ָתא.  ר ַאּמְ יּקַ   ְלסֹוף, ִאּיַ
יּה ּדְ  י ַאִמיָאתּו ְלַקּמֵ    ,ַרּבִ

אן ִריֵטי ֵאין ּכָ אן.  ,ֲאַמר ְלהּו: ּפְ   ַנְסָכא ֵאין ּכָ
  
  
  
  

                                                           
ְהֶיה ְצָדָקה ִלְפֵני ה 34 ְלָמתֹו ּוֵבֲרֶכָּך ּוְלָך תִּ ׂשַ ַכב ּבְ ֶמׁש ְוׁשָ ֶ בֹא ַהׁשּ יב לֹו ֶאת ַהֲעבֹוט ּכְ ׁשִ ב תָּ   לֶֹהיךָ -ֱא  'ָהׁשֵ

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

  .מתנה
 בידו שהיה -  דאחרים במשכון
 הלכך עליו לו שיש בחוב וקדשה

 קנוי עצמו ןשהמשכו 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 הפרוטות נתנו
  .בכסף נקנה כנעני דעבד להם
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        ח, בח, בח, בח, ב .27
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ָמֶנה"" י ִלי ּבְ ׁשִ    ,"ִהְתַקּדְ
ם    ,ְנַטְלּתֹו ּוְזַרְקּתֹו ַלּיָ

   ,אֹו ָלאּור
    – ָבר ָהָאֵבדאֹו ְלָכל ּדָ 

ת ׁשֶ   . "ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
  

ין?! יּה ֲהוּו ִקיּדּוׁשִ ִדיִתיְנהּו ַקּמֵ   ָהא ׁשְ
ִעיָנא!  ִקיל, ָלא ּבְ   ָהא ָקַאְמָרה ֵליּה: ׁשָ

  
ְעָיא ָקא ֲאַמר:    ָלא ִמיּבָ

ין,  ָלא ֲהוּו ִקיּדּוׁשִ יּה ּדְ ִדיִתיְנהּו ַקּמֵ ְעָיא ׁשְ   ָלא ִמיּבָ
  ם אֹו ָלאּור, ֲאָבל ְזַרְקּתֹו ַליָּ 

הּו  יָבא ּבְ ִמיַחּיְ יָון ּדְ ּה,  –ֵאיָמא: ּכֵ יׁש ַנְפׁשָ י ַקּדִ   ִקּדּוׁשֵ
ְבָרא ִאי ַרְתָחָנא הּוא אֹו ָלא.  ֵקיּה ְלַהאי ּגַ א ָהִכי, ָסְבָרא: ֶאיְבּדְ ָקא ַעְבּדָ   ְוָהא ּדְ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  
  

  רש"י
 לומר בפניו - לים וזרקתו נטלתו

  .רוצה איני
 במקום - קמיה דיתינהוש הא

 קידושין הוו אבוד שאינו
  .בתמיה

 לשלומי -  ביה מדאיחייבא
 שהוא ולפי נפשה וקדשה גמרה
 אם זה את לנסות זרקתו שלה
  .רגזן הוא
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        ח, בח, בח, בח, ב .28
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ָמ "" י ִלי ּבְ ׁשִ    ,"ֶנהִהְתַקּדְ
א ּוְלָאִביךָ " ֵנם ְלַאּבָ     – "תְּ

ת ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
לּום ִלי" ַקּבְ ּיְ     – "ַעל ְמָנת ׁשֶ

ת ׁשֶ    .ְמקּוּדֶ
  

ָנא  א"ּתָ א,  "ַאּבָ ֵריׁשָ   ְלהֹוִדיֲעָך ּכַֹח ּדְ
ָנא  ֵסיָפא.  "ָאִביךָ "ּתָ   ְלהֹוִדיֲעָך ּכַֹח ּדְ

   
ָמֶנה" י ִלי ּבְ ׁשִ    ",ִהְתַקּדְ
ֵנם ִל "     – "ְפלֹוִניתְּ

ת ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
ֵלם ִלי" ַקּבְ ּיְ    – "ַעל ְמָנת ׁשֶ

ת ׁשֶ    ."ְמקּוּדֶ
  

  ּוְצִריָכא: 
ְמִעיָנן  ִאי ַאׁשְ א ְוָאִביךָ "ּדְ    – "ַאּבָ

ִכי ָאְמָרה  לּום ִלי"ָהָתם הּוא ּדְ ַקּבְ ּיְ ין,  "ַעל ְמָנת ׁשֶ   ֲהוּו ִקיּדּוׁשִ
ְייהוּ  ּה ִעיּלַ ְעתָּ ַסְמָכה ּדַ   ,  ּדְ

ִליחּוָתִאי.    ָסְבָרה: ָעְבִדין ִלי ׁשְ
לֹוִני"ֲאָבל    ָלא.  – "ּפְ

ְמִעיָנן  לֹוִני"ְוִאי ַאׁשְ    – "ּפְ
ֵנם ִלְפלֹוִני"ִכי ָאְמָרה ָהָכא הּוא ּדְ  י,  "תְּ   ָלא ֲהוּו ִקיּדּוׁשֵ

ָנה.  ַמּתָ יּה ְלֵמיְתָבּה ֵליּה ּבְ ּה ְלַגּבֵ ְעּתָ ְרָבא ּדַ ָלא ִמּקַ   ּדְ
א ְוָאִביךָ ַא "ֲאָבל  ְייהּו "ּבָ ּה ְלַגּבַ ְעּתָ ְרָבא ּדַ ִמּקַ     –, ּדְ

יּה ִניֲהַלְייהּו.  ָנה ַיֲהִביּתֵ ַמּתָ   ֵאיָמא ּבְ
  ְצִריָכא. 

  
  

  רש"י
 דומה ואינו -  מקודשת אינה

 לך ואיקדש לפלוני מנה לתן
 ליה קאמרה איהי דהתם

 היא משטה כאן אבל מעיקרא
  .אחריםל 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
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ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ָמֶנה"" י ִלי ּבְ ׁשִ    ",ִהְתַקּדְ
י ֶסַלע" ּבֵ ֵנם ַעל ּגַ    – "תְּ

ת ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
ּלָ     – ּה ְוִאם ָהָיה ֶסַלע ׁשֶ

ת ׁשֶ    .ְמקּוּדֶ
  

ֵעי  יּבָ יּבִ   : ַרב ּבִ
ֵניֶהם  ל ׁשְ   ַמהּו? - ֶסַלע ׁשֶ

  
יקּו.    ּתֵ

  
  
ר"" ִכּכָ י ִלי ּבְ ׁשִ   ,"ִהְתַקּדְ
ֵנהּו ְלֶכֶלב"   – "תְּ

ת ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
ּה  ּלָ ֶלב ׁשֶ    – ְוִאם ָהָיה ּכֶ

ת ׁשֶ    ."ְמקּוּדֶ
  

ֵעי     ַרב ָמִרי:ּבָ
ֶלב ָרץ ַאֲחֶריָה    ּו? ַמה -ּכֶ

  
ּה,  ְמָרה ּוַמְקְנָיא ֵליּה ַנְפׁשָ יּה ּגָ ּה ִמיּנֵ ָלה ַנְפׁשָ ָקא ַמּצְ ַההּוא ֲהָנָאה ּדְ   ּבְ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
יַבתְּ ְלַאּצּוַלן? אֹוָרְייָתא ִחּיּוֵבי ִמַחּיְ   ָמֵצי ָאְמָרה ֵליּה: ִמּדְ

   
יקּו.    ּתֵ

  
  
ר"" ִכּכָ י ִלי ּבְ ׁשִ    "ִהְתַקּדְ
ֵנהּו ְלָעִני"    – "תְּ

ת ׁשֶ    ,ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

מּוְך ֲעֲלּה     ."ֲאִפיּלּו ָעִני ַהסָּ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

  ָאְמָרה ֵליּה: 
יּה ֲאָנא,  יְבָנא ּבֵ ְמַחּיֵ י ֵהיִכי ּדִ   ּכִ

. יּה ַאּתְ יַבּתְ ּבֵ   ָהִכי ִמַחּיְ

  רש"י
 - מקודשת שלה סלע היה ואם

 הוא והרי קונה אדם של שחצרו
  .שמקבלתו כמו
  .ושכהלנ -  אחריה רץ
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ֲהָוה ָקא ְמ    אט, ְבָרא ּדַ ַתְכָייָתאַההּוא ּגַ ין ^חּוְמֵרי ּפְ    ,ַזּבִ

ָתא, ֲאַתאי    ַהִהיא ִאיּתְ
  ָאְמָרה ֵליּה: ַהב ִלי ַחד ׂשֹוָכא. 

ּתְ ִלי?  ׁשַ ּדְ   ֲאַמר ָלּה: ִאי ָיֲהִביָנא ִליְך ִמיּקַ
  . ָבּה ֵמיֲהָבהֲה ָאְמָרה ֵליּה: 

  
   ַרב ָחָמא:ֲאַמר 

ל  לּום הּוא.  -ֲהָבּה ֵמיֲהָבה' 'ּכָ   ָלאו ּכְ
  
  

ֲהָוה ְבָרא ּדַ ֵתי ַחְמָרא ּבַ  ַההּוא ּגַ    ,ֲחנּוָתאָקא ׁשָ
ָתא,    ֲאַתאי ַהִהיא ִאיּתְ

ָסא.    ָאְמָרה ֵליּה: ַהב ִלי ַחד ּכָ
ּתְ ִלי?  ׁשַ ּדְ   ֲאַמר ָלּה: ִאי ָיִהיְבָנא ִליְך ִמיּקַ

ְקָייןָא  קּוֵיי ַאׁשְ   . ְמָרה ֵליּה: ַאׁשְ
  

  : ַרב ָחָמאֲאַמר 
ְקָיין'  קּוֵיי ַאׁשְ ל 'ַאׁשְ לּום הּוא.  - ּכָ   ָלאו ּכְ

  
  

ְב  ְקָלאַההּוא ּגַ ְמֵרי ִמּדִ ֵדי ּתַ ֲהָוה ָקא ׁשְ    , ָרא ּדַ
ָתא,    ֲאַתאי ַהִהיא ִאיּתְ

י.  ְרּתֵ ֵדי ִלי ּתַ   ָאְמָרה ֵליּה: ׁשְ
ּתְ ִלי?  ׁשַ ּדְ ִדיָנא ִליְך ִמיּקַ   ֲאַמר ָלּה: ִאי ׁשָ

א ּדָ ֵדי ִמיׁשְ   . ָאְמָרה ֵליּה: ׁשְ
  

  : ַרב ְזִבידֲאַמר 
א'  ּדָ ֵדי ִמיׁשְ ל 'ׁשְ ל - ּכָ   ּום הּוא. ָלאו ּכְ

  
  

ְעָיא ְלהּו:    ִאיּבָ
ֵדי' ַמהּו?  ֵקי' ּו'ׁשְ   'ַהב' 'ַאׁשְ

  
  : ָרִביָנאֲאַמר 

ת.  ׁשֶ   ְמקּוּדֶ
  

א ר ַרְקתָּ א ּבַ   ֲאַמר:  ַרב ַסּמָ
ת.  ׁשֶ א ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ ַמְלּכָ ָגא ּדְ   ּתָ

  
   :ְוִהְלְכָתא

ת ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
  

   :ְוִהְלְכָתא
יָרֵאי ָלא ְצִריֵכי ׁש     .ּוָמאׁשִ

  
   :ְוִהְלְכָתא

י ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ   .ּכְ
  

   :ְוִהְלְכָתא
ָרָבא ֲאַמר ַרב ַנְחָמן   .ּכְ

  
  

  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 דקים 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 אמר כרבא
 מנה) ח דף שם( קידושין לעיל

  .כאן אין משכון כאן אין
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ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ָטר " ׁשְ יַצד –ּבִ    ?ּכֵ
ָייר אֹו ַעל ַהֶחֶרס ַתב לֹו ַעל ַהּנְ רּוָטה ,ּכָ ֵוה ּפְ ֵאין ּבֹו ׁשְ י ׁשֶ    :ַאף ַעל ּפִ

ת ִלי" ׁשֶ ָך ְמקּוּדֶ תְּ    ,"ּבִ
ָך ְמאֹוֶרֶסת ִלי" תְּ    ,"ּבִ
ָך ִלי ְלִאיְנּתוּ " תְּ     – "ּבִ

ת ׁשֶ   . "ֲהֵרי זּו ְמקּוּדֶ
  

ר ֶמֶמל:ַמְתִקיף ָלּה  י ֵזיָרא ּבַ    ַרּבִ
ָטר ְזִביֵני!  ָטָרא ִלׁשְ ֵמי ַהאי ׁשְ   ָהא ָלא ּדָ

ִדי ְמכּוָרה ְלךָ " :ָהָתם מֹוֵכר ּכֹוֵתב לוֹ    , "ׂשָ
ַעל ּכֹוֵתב ךָ " :ָהָכא ּבַ ת ִלי ִבּתְ ׁשֶ   ! "ְמקּוּדֶ

  
  : ָרָבאֲאַמר 

ְקָרא,    ָהָתם ֵמִעְנָייָנא ּדִ
ְקָרא:    ְוָהָכא ֵמִעְנָייָנא ּדִ

ִתיב:  תוֹ "ָהָתם ּכְ 35"ּוָמַכר ֵמֲאחּוּזָ
ָלה ַרְחָמָנא,  – ), כה(ויקרא כה  מֹוֵכר ּתָ   ּבְ

ִתיב:  ח"ָהָכא ּכְ י ִיּקַ 36"ּכִ
ָלה ַרְחָמָנא. – )ד, א(דברים כ  ַבַעל ּתָ    ּבְ

  
ִתיב  ֶסף ִיְקנוּ "ָהָתם ַנִמי ּכְ ּכֶ דֹות ּבַ 37"ׂשָ

  ?! ), מד(ירמיהו לב 
  

יּה  נוּ "ָקֵרי ּבֵ   ."ִיּקָ
   

יּה  נוּ "ַמאי ַטְעָמא ָקִרית ּבֵ   , "ִיּקָ
ְכִתיב  ּום ּדִ   ? "ּוָמַכר"ִמׁשּ

ַח',  י ַיּקִ יּה 'ּכִ   ָהִכי ַנִמי ָקֵרי ּבֵ
ְכִתיב  י ָלִאיׁש ַהזֶּ "ּדִ י ָנַתּתִ ּתִ 38"הֶאת ּבִ

  ! ), טז(דברים כב 
  

א ֲאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
ָרֵאי.  ָנן ַאּקְ   ִהְלְכָתא ִניְנהּו ְוַאְסְמִכיְנהּו ַרּבָ

  
ִעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ
ִתיב:  ְקָנה"ָהָתם ַנִמי ּכְ ח ֶאת ֵסֶפר ַהּמִ 39"ָוֶאּקַ

  . ), יא(ירמיהו לב 
  

   ַרב ַנְחָמן:ָאַמר  ָרָבאְוָאַמר 
ָייר ַתב לֹו ַעל ַהּנְ רּוָטה:  ּכָ ֵוה ּפְ ֵאין ּבֹו ׁשְ י ׁשֶ   אֹו ַעל ַהֶחֶרס, ַאף ַעל ּפִ

ת ִלי" ׁשֶ ָך ְמקּוּדֶ ּתְ   , "ּבִ
ָך ְמאֹוֶרֶסת ִלי" ּתְ   , "ּבִ
ָך ִלי ְלִאיְנּתוּ " ּתְ   , "ּבִ

ין ַעל ְיֵדי ַעְצָמּה  ין ַעל ְיֵדי ָאִביָה ּבֵ    –ּבֵ
ְגָרה.  ּלֹא ּבָ ְעּתֹו, ְוהּוא ׁשֶ ת ִמּדַ ׁשֶ   ְמקּוּדֶ

  

רּוָטה: כָּ  ֵוה ּפְ ֵאין ּבֹו ׁשְ י ׁשֶ ָייר אֹו ַעל ַהֶחֶרס, ַאף ַעל ּפִ   ַתב ָלּה ַעל ַהּנְ
ת ִלי" ׁשֶ   , "ֲהֵרי ַאּתְ ְמקּוּדֶ
  , "ֲהֵרי ַאּתְ ִלי ְלִאיְנּתוּ "
    – "ֶרֶסת ִליֲהֵרי ַאּתְ ְמאוֹ "

ְעּתָ  ין ַעל ְיֵדי ַעְצָמּה ִמּדַ ין ַעל ְיֵדי ָאִביָה ּבֵ ת, ּבֵ ׁשֶ   ּה, ְמקּוּדֶ
ְגָרה.  ּבָ   ְוהּוא ׁשֶ

  
                                                           

ר ָא  35 רֹב ֵאָליו ְוָגַאל ֵאת ִמְמּכַ תֹו ּוָבא גֲֹאלֹו ַהּקָ י ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמַכר ֵמֲאֻחּזָ   ִחיוּכִ
ָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר 36 י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ּדָ ֵעיָניו ּכִ ה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ּבְ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ יתוֹ  ּכִ ָחּה ִמּבֵ ּלְ ָיָדּה ְוׁשִ ִריֻתת ְוָנַתן ּבְ   ּכְ
ֶפר ְוָחתֹום ְוָהֵעד ֵעִדים בְּ  37 ּסֵ ֶסף ִיְקנּו ְוָכתֹוב ּבַ ּכֶ דֹות ּבַ י ָא ׂשָ ֶגב ּכִ ֵפָלה ּוְבָעֵרי ַהּנֶ ְ ם ּוְבָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבָעֵרי ָהָהר ּוְבָעֵרי ַהׁשּ לִַ ְנָיִמן ּוִבְסִביֵבי ְירּוׁשָ יב ֶאת ֶאֶרץ ּבִ ׁשִ

בּוָתם ְנֻאם ה   'ׁשְ
נָ  38 ׂשְ ה ַוּיִ ָ ה ְלִאׁשּ י ָלִאיׁש ַהּזֶ י ָנַתתִּ תִּ ֵקִנים ֶאת ּבִ ֲעָרה ֶאל ַהּזְ   ֶאָה ְוָאַמר ֲאִבי ַהּנַ
לּוי 39 ים ְוֶאת ַהּגָ ְצָוה ְוַהֻחּקִ ְקָנה ֶאת ֶהָחתּום ַהּמִ ח ֶאת ֵסֶפר ַהּמִ   ָוֶאּקַ

  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 קאמר הנערה
 בתי את דכתיב ומשום לבעל
  .נתתי

  .מסיני למשה - נינהו הלכתא
 כתיב זביני שטר גבי -  נמי התם

 אלמא המקנה ספר את אקחו
 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
  .גרהשב
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ֵעי  ן ָלִקיׁש:ּבָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    ַרּבִ

ָמּה ַמהּו?  ּלֹא ִלׁשְ ָתבֹו ׁשֶ ּכְ ַטר ֵאירּוִסין ׁשֶ   ׁשְ
יַנן  ׁשִ    –ֲהָויֹות ִליִציאֹות ַמּקְ

ָמּה,    בט, ֵעיַנן ִלׁשְ ָמּה ַאף ֲהָוָייה ּבָ ֵעיַנן ִלׁשְ ִציָאה ּבָ   ַמה ^ּיְ
   :ְלָמאאֹו ּדִ 

יַנן  ׁשִ    –ֲהָויֹות ַלֲהָדֵדי ַמּקְ
ָמּה?  ֵעיַנן ִלׁשְ ָטר ָלא ּבָ ׁשְ ָמּה, ַאף ֲהָוָייה ּדִ ֵעיַנן ִלׁשְ ֶכֶסף ָלא ּבָ   ַמה ֲהָוָייה ּדְ

  
ָטּה:  ׁשְ ַבְעָיא ָהָדר ּפַ ַתר ּדְ   ּבָ

יַנן,  ׁשִ   ֲהָוָייה ִליִציָאה ַמּקְ
ֲאַמר ְקָרא:  40"ְוָיְצָאה ְוָהְיָתה"ּדַ

   .),בכד (דברים 
  
  

                                                           
יתֹו ְוָהְלָכה ְוָהְיָתה ְלִאיׁש ַאֵחר 40   ְוָיְצָאה ִמּבֵ

  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, בט, בט, בט, ב .33
ַמר:    ִאיּתְ

ָתבֹו לִ  ּה ּכְ ְעּתָ ּלֹא ִמּדַ ָמּה ְוׁשֶ   ,ׁשְ
  ָאְמֵרי:  ָרִביָנאוְ  ָרָבא

ת ׁשֶ   .ְמקּוּדֶ
א ּפָ ַרְבָיאוְ  ַרב ּפַ   ָאְמֵרי:  ַרב ׁשְ

ת.  ׁשֶ   ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
  

אֲאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
יִדי.  יְדהּו, ְוֵאיָמא ַטְעָמא ּדִ   ֵאיָמא ַטְעָמא ּדִ

יְדהּו:  ֵאיָמא   ַטְעָמא ּדִ
ְכִתיב  יׁש ֲהָוָייה ִליִציָאה:  –" ְוָיְצָאה ְוָהְיָתה"ּדִ   ַמּקִ

ּה,  ְעתָּ ּלֹא ִמּדַ ָמּה ְוׁשֶ ִציָאה ִלׁשְ   ַמה ּיְ
ּה.  ְעּתָ ּלֹא ִמּדַ ָמּה ְוׁשֶ   ַאף ֲהָוָייה ַנִמי ִלׁשְ

יִדי:   ְוֵאיָמא ַטְעָמא ּדִ
יׁש ֲהָוָייה  –" ְוָיְצָאה ְוָהְיָתה"   ִליִציָאה: ַמּקִ

ַעת ַמְקֶנה,  ֵעיַנן ּדַ ִציָאה ּבָ   ַמה ּיְ
ַעת ַמְקֶנה.  ֵעיַנן ּדַ   ַאף ֲהָוָייה ּבָ

  
  ֵמיִתיֵבי: 

ֵניֶהן" ַעת ׁשְ א ִמּדַ ּוִאין ֶאּלָ ָטֵרי ֵאירּוִסין ְוִנׂשּ    ".ֵאין ּכֹוְתִבין ׁשְ
ׁש?  ּוִאין ַמּמָ ָטֵרי ֵאירּוִסין ְוִנׂשּ   ַמאי ָלאו, ׁשְ

  
  לֹא, 

ָטֵרי ִסיָקָתא.  ׁשְ   ּפְ
יֵדלְוִכְדַרב     ַרב.ָאַמר  ּגִ
ָאַמר  לּדְ יּדֵ   :ַרבָאַמר  ַרב ּגִ

ה נֹוֵתן ְלִבְנךָ  ה ַאּתָ ּמָ    ?''ּכַ
ְך ְוַכְך',    'ּכָ

ךָ    ? ְלִבּתְ
ְך ְוָכְך',    'ּכָ

ׁשּו    ָקנּו.   –ָעְמדּו ְוִקּדְ
ֲאִמיָרה. ְקִנים ּבַ ָבִרים ַהּנִ   ֵהן ֵהן ַהּדְ

  
  
  

  רש"י
 הכתיבה קודם -  מדעתה שלא

 הודיעה כ"ואח בה לךנמ 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 אותה
 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 דקא

 קאמר התנאים ובאותן ומקני
 לכתוב רשאין אין שהעדים

 מדעתם אלא שטר עליהם
 פה על כמלוה שתהא להו דניחא

  .בשטר כמלוה ולא

 



ה ִנְקֵנית –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק א'  59                 ""ָהִאׁשָּ

        י, אי, אי, אי, א    ––––ט, ב ט, ב ט, ב ט, ב  .34
הָה "[ ָ   ".ּוְבִביָאה] ... ִנְקֵנית ִאׁשּ
  

  ְמָנא ָלן? 
  

הוּ ֲאַמר  י ַאּבָ י ַרּבִ    יֹוָחָנן: ָאַמר ַרּבִ
ֲאַמר ְקָרא:  ַעל"ּדַ עּוַלת ּבַ 41"ּבְ

     – ), כב(דברים כב 
ִעיָלה.  ַעל ַעל ְיֵדי ּבְ ה ָלּה ּבַ ֲעׂשָ ּנַ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

  
י ֵזיָראָאַמר ֵליּה  הוּ לְ  ַרּבִ י ַאּבָ   , ַרּבִ

י יֹוָחָנן:לְ  ֵריׁש ָלִקיׁש ַאְמֵרי ָלּה וְ     ַרּבִ
י:  ָנה ַרּבִ ָ ׁשּ עּוָרה זּו ׁשֶ   ּכְ

42"ּוְבָעָלהּ ""
ִביָאה -  ), א(דברים כד  ְקֵנית ּבְ ּנִ ד ׁשֶ    ?!"ְמַלּמֵ

   
  ִאי ֵמָהָתם, 

ִעיל.  ׁש ְוָהַדר ּבָ ְמַקּדֵ   ֲהָוה ֲאִמיָנא: ַעד ּדִ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
י ַמְתִקיף ָלּה  ר ֶמֶמל:ַרּבִ א ּבַ    ַאּבָ

ְסִקיָלה,  ֲאַמר ַרְחָמָנא ּבִ אֹוָרָסה ּדַ ן, ַנֲעָרה ַהּמְ   ִאם ּכֵ
ַחּתְ ָלּה?  ּכַ   ֵהיִכי ַמׁשְ

ִעיל  יׁש ְוָהַדר ּבָ ַאְקּדִ עּוָלה ִהיא!  –ִאי ּדְ   ּבְ
ִעיל  יׁש ְוָלא ּבָ ַאְקּדִ לּום הּוא!  –ִאי ּדְ   ָלאו ּכְ

  
ָנןַאְמרּוָה  יּה ּדְ  ַרּבָ   : ֵייַאּבַ ַקּמֵ

גֹון ַחּתְ ָלּה ּכְ ּכַ ּה.  :ַמׁשְ ַדְרּכָ ּלֹא ּכְ א ָעֶליָה ָארּוס ׁשֶ ּבָ   ׁשֶ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ַאֵחר,  א ּבְ ָנן ֶאּלָ י ְוַרּבָ ִליֵגי ַרּבִ אן ָלא ּפְ   ַעד ּכָ

עּוָלה.  ָאּה ּבְ ּה ֲעׂשָ ַדְרּכָ ּלֹא ּכְ א ָעֶליָה ׁשֶ ְבֵרי ַהּכֹל ִאם ּבָ ַעל, ּדִ   ֲאָבל ּבַ
  

  ַמאי ִהיא? 
ַתְנָיא:    ּדְ

אּו ָעֶליָה " ָרהּבָ תּוָלה ֲעׂשָ ים ַוֲעַדִיין ִהיא ּבְ ְסִקיָלה – ֲאָנׁשִ ן ּבִ    .ּכּוּלָ
י    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֶחֶנק ,אֹוֵמר ֲאִני ן ּבְ ְסִקיָלה ְוכּוּלָ    ".ָהִראׁשֹון ּבִ
  

ר ִיְצָחקֲאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
גֹון ַחּתְ ָלּה ּכְ ּכַ ּדְ  :ַמׁשְ ּקִ ָטרׁשֶ ׁשְ ּה ּבִ    , ׁשָ

  הֹוִאיל ְוגֹוֵמר ּומֹוִציא ּגֹוֵמר ּוַמְכִניס. 
  

י יֹוָחָנן,    ְוַרּבִ
  ַמאי ָעֵביד ֵליּה?  "ּוְבָעָלהּ "ַהאי 

  
ִביָאה.  ה ִנְקֵנית ּבְ ִביָאה, ְוֵאין ָאָמה ָהִעְבִרּיָ ֵעי ֵליּה: זּו ִנְקֵנית ּבְ   ַההּוא ִמיּבָ

י ְך ֲאִמיָנא: ּתֵ ְעּתָ ָבָמה ָסְלָקא ּדַ ַקל ָוחֹוֶמר ִמּיְ    –ֵתי ּבְ
ֵאין ִנְקֵני ָבָמה ׁשֶ ִביָאה, ּוַמה ּיְ ֶכֶסף ִנְקֵנית ּבְ ִביָאה?! ת ּבְ ְקֵנית ּבְ ּנִ ין ׁשֶ ֶכֶסף ֵאינֹו ּדִ ְקֵנית ּבְ ּנִ   זּו ׁשֶ

  
ן ְזקּוָקה ְועֹוֶמֶדת! ּכֵ יָבָמה ׁשֶ   ַמה ּלִ

   
ְך ֲאִמיָנא:  ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ

ח לוֹ  ִאם"הֹוִאיל ְוָכַתב  43"ַאֶחֶרת ִיּקַ
תּוב ְלַאֶחֶרת – ), י(שמות כא  ּה ַהּכָ יׁשָ    , ִהּקִ

                                                           
ה  41 ָ ֵֹכב ִעם ָהִאׁשּ ֵניֶהם ָהִאיׁש ַהׁשּ ם ׁשְ ַעל ּוֵמתּו ּגַ ה ְבֻעַלת ּבַ ָ ֵצא ִאיׁש ׁשֵֹכב ִעם ִאׁשּ י ִיּמָ ָרֵאלּכִ ׂשְ ה ּוִבַעְרתָּ ָהָרע ִמּיִ ָ   ְוָהִאׁשּ
ָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר 42 י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ּדָ ֵעיָניו ּכִ ה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ּבְ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ יתוֹ  ּכִ ָחּה ִמּבֵ ּלְ ָיָדּה ְוׁשִ ִריֻתת ְוָנַתן ּבְ   ּכְ
ֵאָרהּ  43 ח לֹו ׁשְ סּוָתּה ְועָֹנָתּה לֹא ִיְגָרע ִאם ַאֶחֶרת ִיּקַ   ּכְ

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

 אינה וכי בתמיה - זו כעורה
 מחזר שאתה עליך מקובלת

  .אחר ממקום ללמדה
 בעיל והדר בכסף - דמקדש עד

 כסף דהיינו יקח כי כדכתיב
  .ובעלה והדר

 דבעינן קרא קאמר דהכי - כ"א
 לא ביאה ובלאו יאהוב 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 תולהב
  .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 - אביי 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

 כולן 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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ִביָאהַמה  ְנָיא ּבְ ִביָאה.  - ַאֶחֶרת ִמיּקַ ְנָיא ּבְ ה ִמיּקַ   ַאף ָאָמה ָהִעְבִרּיָ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
י,    ְוַרּבִ

  ַהאי ְסָבָרא ְמָנא ֵליּה? 
  

ן ִלְכּתֹוב ַרְחָמָנא 'ּוָבַעל'.   ִאם ּכֵ
  ? "ּוְבָעָלהּ "אי ַמ 

י.  ְרּתֵ ּה ּתַ ַמע ִמיּנַ   ׁשְ
  

   ,ּוְלָרָבא
ָרּה ִלי  ר ֲאִהיָנא ַאְסּבְ ֲאַמר: ּבַ ה ּוְבָעָלהּ "ּדַ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ     – ), א(דברים כד "ּכִ

סּוִרין ְלִביָאה  ין ַהּמְ ין,  - ִקיּדּוׁשִ   ֲהוּו ִקיּדּוׁשִ
ֵאין ְמסּוִרין ְלִביָאה  ין ׁשֶ ין,  -ִקיּדּוׁשִ   לֹא ֲהוּו ִקיּדּוׁשִ

א ְלֵמיַמר?    ַמאי ִאיּכָ
    

ָעָלּה'.  ן, ִנְכּתֹוב ְקָרא: 'אֹו ּבְ   ִאם ּכֵ
  ? "ּוְבָעָלהּ "ַמאי 

הּו.  ּה ּכּוּלְ ַמע ִמיּנַ   ׁשְ
  

י,    ְוַרּבִ
ַעל"ַהאי  עּוַלת ּבַ   ַמאי ָעֵביד ֵליּה?  "ּבְ

  
ֵעי ֵליּה      –ַהאי ִמיּבָ

ע ה אֹוָתּה ּבְ ַעל עֹוׂשֶ ּה, ּבַ ַדְרּכָ ּלֹא ּכְ   ּוָלה ׁשֶ
ּה.  ַדְרּכָ ּלֹא ּכְ עּוָלה ׁשֶ ה אֹוָתּה ּבְ   ְוֵאין ַאֵחר עֹוׂשֶ

  
י ַהאי ְסָבָרא?!    ּוִמי ִאית ֵליּה ְלַרּבִ

ְנָיא:    ְוָהּתַ
אּו ָעֶליָה " ָרהּבָ תּוָלה ֲעׂשָ ים ַוֲעַדִיין ִהיא ּבְ ְסִקיָלה – ֲאָנׁשִ ם ּבִ    .ּכּוּלָ

י     :אֹוֵמרַרּבִ
ְסִקיָלה -  ָהִראׁשֹון  ,ר ֲאִניאֹוֵמ  ם  ,ּבִ ֶחֶנק - ְוכּוּלָ   ".ּבְ

  
י ֵזיָראָאַמר    אי,   : ַרּבִ

ֵמי.  ּלְ הּו ְמׁשַ כּוּלְ י ְלִעְנַין ְקָנס, ּדְ   מֹוֶדה ַרּבִ
  

ָטָלא?  ָנא ִמּקְ   ַמאי ׁשְ
  

אִני ָהָתם ּה ְלַבּדוֹ "ֲאַמר ְקָרא: ּדַ  ,ׁשַ ַכב ִעּמָ ר ׁשָ   . "ּוֵמת ָהִאיׁש ֲאׁשֶ
  

ָנן, ְוַר    ּבָ
  ַמאי ָעְבֵדי ֵליּה?  "ְלַבּדוֹ "ַהאי 

  
ֵעי ְלהּו ְלִכְדַתְנָיא:    ִמיּבָ

ֵניֶהם"" ם ׁשְ ֶאָחד – "ּוֵמתּו ּגַ ִוין ּכְ ְהיּו ׁשָ ּיִ    ,ַעד ׁשֶ
ְבֵרי  ְעָיא.ּדִ י אֹוׁשַ    ַרּבִ

י יֹוָנָתן    :אֹוֵמר ַרּבִ

ּה ְלַבּדוֹ " ַכב ִעּמָ ר ׁשָ   . ""ּוֵמת ָהִאיׁש ֲאׁשֶ
  

  י יֹוָחָנן, ְוַרּבִ 
  ַהאי ְסָבָרא ְמָנא ֵליּה? 

עּוַלת ִאיׁש'.  ן, ִנְכּתֹוב ְקָרא: 'ּבְ   ִאם ּכֵ
ַעל"ַמאי  עּוַלת ּבַ   ?"ּבְ

  
י. ְרּתֵ ּה  ּתַ ַמע ִמיּנַ             ׁשְ

  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 איה
  .כדרכה שלא בעולה אותה
 דלענין ג"אע - קנס לענין מודה

 כבתולה לה חשיב לא קטלא
 ארוסה בשאינה קנס לענין
  .משלמי דכולהו מודה
 דהא הוא יתירא קרא - לבדו
 לא ולנערה) כב דברים( כתיב

  .דבר תעשה
 עונשין בני - שוים שניהם
  .הקטנה על הבא גדול למעוטי

 אותה עושה דבעל -  בראס האי
  .מנלן' כו כדרכה שלא בעולה
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        י, אי, אי, אי, א .35
ְעָיא ְלהּו:    ִאיּבָ

יָאה קֹוָנה ת ּבִ ִחיּלַ    ,ּתְ
יָאה קֹוָנה?    אֹו סֹוף ּבִ

  
ּה:    ָנְפָקא ִמיּנַ

ֶה  גֹון ׁשֶ ּה, ּכְ   ֱעָרה ּבָ
ין ֵמַאַחר.  ָלה ִקּדּוׁשִ ָטה ָיָדּה ְוִקּבְ   ּוָפׁשְ

  
  ִאי ַנִמי, 

ִביָאה.  תּוָלה ּבְ ָקא ָקֵני ּבְ דֹול, ּדְ   ְלכֵֹהן ּגָ
  

  ַמאי? 
  

ֵמיּה ּדְ  ֲאֵמיַמרֲאַמר  ְ   : ָרָבאִמׁשּ
ַמר  ְעּתֹו ַעל ּגְ ל ַהּבֹוֵעל ּדַ יָאהּכָ   .ּבִ

  
  
  
  

  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 ביאה

 לשם שלא העראה משעת
 דכתיב ליה ואסירה קדושין

  .יקח מעמיו בתולה) כא ויקרא(
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        יא, איא, איא, איא, א    ––––י, א י, א י, א י, א  .36
ְעָיא ְלה   ּו: ִאיּבָ

יָאה' ה 'ּבִ ּוִאין עֹוׂשָ    ,ִנׂשּ
ה?    אֹו ֵאירּוִסין עֹוׂשָ

  
ּה:    ָנְפָקא ִמיּנַ

ּה,    ְליֹוְרׁשָ
א ָלּה,  ּמֵ   ְוִליּטַ

  ּוְלָהֵפר ְנָדֶריָה. 
  

ה  ּוִאין עֹוׂשָ א ָלּה ּוֵמיֵפר ְנָדֶריָה,  –ִאי ַאְמַרּתְ ִנׂשּ ּמֵ ּה ּוִמיּטַ   יֹוְרׁשָ
ה ְוִאי ַאְמַרּתְ ֵאירּוִסין עוֹ  א ָלּה ְוֵאינֹו ֵמיֵפר ְנָדֶריָה.  –ׂשָ ּמֵ ּה ְוֵאינֹו ִמיּטַ   ֵאינֹו יֹוְרׁשָ

  
  ַמאי? 

  
ֵייֲאַמר    : ַאּבַ

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ָטר ּוְבִביָאה" ׁשְ ֶכֶסף ּבִ יָה ּבְ ִקּדּוׁשֶ ִבּתֹו ּבְ אי ּבְ    ,ָהַאב ַזּכַ

ה ָיֶדיָה ּוַבֲהָפַרת ְנָדֶרי ְמִציָאָתּה ּוְבַמֲעׂשֵ אי ּבִ    ,ָה ְוַזּכַ
ּה  יטָּ ל ֶאת ּגִ    ,ּוְמַקּבֵ

יָה  ַחּיֶ ירֹות ּבְ    .ְוֵאינֹו אֹוֵכל ּפֵ
את ֵ    – ִניׂשּ

יָה  ַחּיֶ ירֹות ּבְ אֹוֵכל ּפֵ ַעל ׁשֶ    ".ָיֵתר ָעָליו ַהּבַ
  

ֵני  יָאה"ָקּתָ ֵני  "ּבִ את"ְוָקּתָ ֵ    !"ִניׂשּ
  

ָאָרא.  ְ את ַאׁשּ ֵ ֵני ִניׂשּ י ָקּתָ   ּכִ
  

  : ָרָבאֲאַמר 
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ִביָאהּבַ " ת ּבְ ׁשֶ ִנים ְויֹום ֶאָחד ִמְתַקּדֶ לֹׁש ׁשָ    ,ת ׁשָ
א ָעֶליָה ָיָבם ְקָנָאּה     ,ְוִאם ּבָ

ת ִאיׁש  ּום ֵאׁשֶ יִבין ָעֶליָה ִמׁשּ    ,ְוַחּיָ
ָאה ֶאת ּבֹוֲעָלּה    בי, ֶעְליֹון^ ּוְמַטּמְ ְחּתֹון ּכְ ב תַּ ּכַ א ִמׁשְ    ,ְלַטּמֵ

ְתר את ְלכֵֹהן אֹוֶכֶלת ּבִ ֵ    ,ּוָמהְוִאם ִניׂשּ
טּוָרה ּתֹוָרה מּוָמִתין ַעל ָיָדּה ְוִהיא ּפְ ּבַ ל ֲעָריֹות ׁשֶ א ָעֶליָה ֶאָחד ִמּכָ    ,ְוִאם ּבָ

ה הּוּנָ ְסָלּה ִמן ַהּכְ סּוִלין ּפָ א ָעֶליָה ֶאָחד ִמן ַהּפְ    ".ְוִאם ּבָ
  

ֵני  יָאה"ָקּתָ ֵני  "ּבִ את"ְוָקּתָ ֵ   ! "ִניׂשּ
  

  ָהִכי ָקָאַמר: 
ּוִא  כֵֹהן ִניְנהּו ִאי ָהֵני ִנׂשּ ְתרּוָמה.  –ין ּדְ   אֹוֶכֶלת ּבִ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ַלח " גּוְכָבר ׁשָ ג ּבַ ן ּבַ ֵתיָרהֵאֶצל  יֹוָחָנן ּבֶ ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ    :ִלְנִציִבין ַרּבִ
ה אֹוֵמר ַאתָּ י ָעֶליָך ׁשֶ ַמְעתִּ ְתרּוָמה :ׁשָ ָרֵאל אֹוֶכֶלת ּבִ ת ִיׂשְ    .ֲארּוָסה ּבַ

ַלח לוֹ  ןְוַאתָּ  :ׁשָ ה אֹוֵמר ּכֵ    ?!ה ִאי ַאתָּ
ַחְדֵרי ּתֹוָרה ִקי ּבְ ה ּבָ ַאתָּ ָך ׁשֶ    ,מּוְחְזַקִני ּבְ

ה יֹוֵדַע  ַקל ָוחֹוֶמר ִאי ַאתָּ    !?ִלְדרֹוׁש ּבְ
ְתרּוָמה יָאָתּה ַמֲאִכיָלָתּה ּבִ ֵאין ּבִ ַנֲעִנית ׁשֶ ְפָחה ּכְ ִ    ,ּוַמה ׁשּ

ְתרּוָמה ּה ַמֲאִכיָלָתּה ּבִ ְסּפָ    .ּכַ
ְתרּוָמהׁשֶ  ,זוּ  יָאָתּה ַמֲאִכיָלָתּה ּבִ    ,ּבִ

ְתרּוָמה ּה ַמֲאִכיָלָתּה ּבִ ְסּפָ ּכַ ין ׁשֶ    ?!ֵאינֹו ּדִ
ֲהֵרי ָאְמרּו  ה ׁשֶ    :ֲחָכִמיםֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ

ה ֵנס ַלחּוּפָ ּכָ תִּ ְתרּוָמה ַעד ׁשֶ ָרֵאל אֹוֶכֶלת ּבִ ת ִיׂשְ    ".ֵאין ֲארּוָסה ּבַ
  

  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 - רותפי
  .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 לעולם 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 לטמא
 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 נישאת
 אוכלת לנישואין לחופה

' ג מבת פחותה אבל בתרומה
 מאכילתה חופתה אין שנים

  .ביאה ביאתה איןו 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 ולא כהן עליה בא

 כספו קנין דבעינן אוכלת אינה
 בה תפסי לא נמי וקדושין

 בביאתה לו מקודשת שתהא
 הדומה עם ורכחמ היא שהרי

  .לחמור
 דכתיב - מאכילתה כספה

 יאכל הוא כספו קנין) כב ויקרא(
  .בו
 ד"קס - מאכילתה שביאתה זו

 נישואין עושה דביאה השתא
 פשיטא ונישאת ואזיל כדמפרש

 בספרי ליה דנפקא דאכלה ליה
 אותו יאכל בביתך טהור מכל
  .לה תני התם בג בג דבן והך
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ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ִביָאה ׁשֶ  ה ִאי ּבְ ַעל ְיֵדי חּוּפָ ה ְוֶכֶסף ׁשֶ ַתְרַוְייהּו ֵמיַכל ָאְכָלה!  –ַעל ְיֵדי חּוּפָ   ּבְ

ה ְוכֶ  ַעל ְיֵדי חּוּפָ ִביָאה ׁשֶ א ּבְ ה ְוֶאּלָ ּלֹא ַעל ְיֵדי חּוּפָ י ְוָהָכא ֲחָדא!  –ֶסף ׁשֶ ְרּתֵ   ָהָכא ּתַ
  

א ָלאו,    ֶאלָּ
ה ּלֹא ַעל ְיֵדי חּוּפָ ִביָאה ׁשֶ ּלֹ  ,ּבְ ה. ְוֶכֶסף ׁשֶ   א ַעל ְיֵדי חּוּפָ

ה,  ּוִאין עֹוׂשָ ָלָמא ִנׂשּ ׁשְ   ִאי ַאְמַרּתְ ּבִ
ֶסף.  יָאה ִמּכֶ יָמא ָלּה ּבִ ַאּלִ יָטא ֵליּה ּדְ ׁשִ ּום ָהִכי ּפְ   ִמׁשּ

ה,  ין עֹוׂשָ א ִאי ַאְמַרּתְ ִקּדּוׁשִ   ֶאּלָ
ָקא לֵ  ְמַסּפְ ָנא ָהָכא ּדִ יָטא ֵליּה ּוַמאי ׁשְ ְפׁשִ ָנא ָהָכא ּדִ   יּה? ַמאי ׁשְ

  
ר ִיְצָחקֲאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ה.  ּלֹא ַעל ְיֵדי חּוּפָ ה ְוֶכֶסף ׁשֶ ַעל ְיֵדי חּוּפָ ִביָאה ׁשֶ   ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלְך ּבְ
י ְוָהָכא ֲחָדא?  ְרּתֵ   ּוְדָקַאְמַרתְּ ָהָכא ּתַ

  ַקל ָוחֹוֶמר ִמיָהא ִאיֵתיּה, 
ַלח ֵליּה:    ְוָהֵכי ׁשָ

ַנֲענִ  ְפָחה ּכְ ִ ה ּוַמה ׁשּ ְתרּוָמה ֲאִפיּלּו ַעל ְיֵדי חּוּפָ יָאָתּה ַמֲאִכיָלָתּה ּבִ ֵאין ּבִ   ית, ׁשֶ
ה.  לֹא חּוּפָ ּה ַמֲאִכיָלָתּה ּבְ ְסּפָ   ּכַ

ה,  ְתרּוָמה ַעל ְיֵדי חּוּפָ יָאָתּה ַמֲאִכיָלָתּה ּבִ ּבִ   זּו, ׁשֶ
ה?!  לֹא חּוּפָ ְתרּוָמה ּבְ ּה ַמֲאִכיָלָתּה ּבִ ְסּפָ ּכַ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ

ֲהֵרי ָאְמרּו ֲחָכִמים:  ה ׁשֶ   ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ
ה,  ֵנס ַלחּוּפָ ּכָ ּתִ ְתרּוָמה ַעד ׁשֶ ָרֵאל אֹוֶכֶלת ּבִ ת ִיׂשְ   ֵאין ֲארּוָסה ּבַ

א.  עּולָּ ּום ּדְ   ִמׁשּ
   

ג? ג ּבַ   ּוֶבן ּבַ
  

ַנֲעִנית  ְפָחה ּכְ י ׁשִ ּבֵ ִקְנָיָנּה,  - ּגַ יר ּבְ ּיֵ   לֹא ׁשִ
ִקְנָינָ  -ָהָכא  יר ּבְ ּיֵ   ּה. ׁשִ

  
  ֲאַמר:  ָרִביָנא

אֹוָרְייָתא  ָאְכָלה,  - ִמּדְ יָטא ֵליּה ּדְ ׁשִ ט ּפְ   ִמיְפׁשַ
ָנן  ַרּבָ ַלח ֵליּה.  -ּוִמּדְ ׁשָ   הּוא ּדְ

ַלח ֵליּה:    ְוָהֵכי ׁשָ
ה אֹוֵמר:  ַאּתָ י ָעֶליָך ׁשֶ ַמְעּתִ   ׁשָ

ָרֵאל  ת ִיׂשְ ּתְ ְלִס  - ֲארּוָסה ּבַ ְתרּוָמה, ְוָלא ַחְייׁשַ   יְמּפֹון. אֹוֶכֶלת ּבִ
ן?!  ה אֹוֵמר ּכֵ ה ִאי ַאּתָ ַלח ֵליּה: ְוַאּתָ   ׁשָ

ה יֹוֵדַע?!  ַקל ָוחֹוֶמר ִאי ַאּתָ ַחְדֵרי ּתֹוָרה, ִלְדרֹוׁש ּבְ ִקי ּבְ ה ּבָ ַאּתָ ָך ׁשֶ   מּוְחְזַקִני ּבְ
ְתרּוָמה,  יָאָתּה ַמֲאִכיָלָתּה ּבִ ֵאין ּבִ ַנֲעִנית ׁשֶ ְפָחה ּכְ ִ   ּוַמה ׁשּ

ּה ַמֲאכִ  ְסּפָ ְתרּוָמה, ּכַ   יָלָתּה ּבִ
יָנן ְלִסיְמּפֹון.    ְוָלא ַחְייׁשִ

ְתרּוָמה,  יָאָתּה ַמֲאִכיָלָתּה ּבִ ּבִ   זּו, ׁשֶ
ְתרּוָמה ְוָלא ֵניחּוׁש ְלִסיְמּפֹון!  ּה ַמֲאִכיָלָתּה ּבִ ְסּפָ ּכַ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ

ֲהֵרי ָאְמרּו ֲחָכִמים:  ה ׁשֶ   ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ
ָרֵא  ת ִיׂשְ ְתרּוָמה, ֲארּוָסה ּבַ   ל ֵאיָנּה אֹוֶכֶלת ּבִ

ה,  איא, ֵנס ַלחּוּפָ ּכָ ּתִ   ַעד ׁשֶ
א.  עּולָּ ּום ּדְ   ִמׁשּ

  
ג?  ג ּבַ   ּוֶבן ּבַ

  
ֲעָבִדים ֵלית ֵליּה     , ִסיְמּפֹון ּבַ

ָגלּוי הּוא  ּבְ   ָהא ָקא ָחֵזי ֵליּה.  –ִאי מּוִמין ׁשֶ
ֵסֶתר  ּבְ ּום מּוִמין ׁשֶ יּה? ַמאי ָנְפָקא ֵליּה ִמ  –ִאי ִמׁשּ   יּנֵ

ת ֵליּה.  ֵעי ֵליּה, ָלא ִאיְכּפַ   ִלְמָלאָכה ָקא ּבָ
ב אֹו קּוְביּוְסטּוס  ּנָ יעֹו. –ִנְמָצא ּגַ   ִהּגִ

ב ְלַמְלכּות?  ין אֹו ִנְכּתַ , ִלְסִטים ְמזּוּיָ   ַמאי ַאְמַרּתְ
  ַהְנהּו ָקָלא ִאית ְלהּו. 

  רש"י
 יאהמב 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 אפילוו
  .היא נישואין

 בריש' דאמרי - דעולא משום
 שמא) ה דף( קידושין פירקין

 אביה בבית כוס לה ימזגו
  .ולאחותיה לאחיה ותשקה

 שנתן אחר -  בקנינה שייר לא
  .כלום חסר הקנין אין הכסף

 דאכתי - בקנינה שייר הכא
 לענין לחופה מסירה מיחסרה
  .לה וליטמא ליורשה

 ליכא מהכא - אמר בינאר
 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 מדרבנן
 בה ימצא שמא - סימפון משום

  .טעות קידושי ונמצאו מום
 דבר המבטל דבר כל -  סימפון

 הוי שובר כגון שלו ימפוןס 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

 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
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ין ְלַמר ּוֵבין ְלַמר לֹא ָאְכָלה,  ִדי ּבֵ   ִמּכְ

  יַנְייהּו? ַמאי ּבֵ 
  

יַנְייהּו:  א ּבֵ   ִאיּכָ
ל    ,ִקיּבֵ
   ,ָמַסר
  .ְוָהַלךְ 

  
  

  רש"י
  .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, איא, איא, איא, א .37
ֶכֶסף" אי – ּבְ ּמַ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ִדיָנר יָנר[ ּבְ ֵוה ּדִ   ]."ּוִבׁשְ
  

איַמאי ַטְעַמְייהּו ּדְ  ּמַ   ? ֵבית ׁשַ
  

י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ
ֶדת ַעל ַעְצָמּה,  ה ַמְקּפֶ ָ ן ִאׁשּ ּכֵ   ׁשֶ

יָנר.  ְוֵאין ָפחֹות ִמּדִ ת ּבְ ׁשֶ   ִמְתַקּדֶ
  

ֵייֲאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ְייהּו,  ְפׁשַ ָדן ַאּנַ ַקּפְ אי ּדְ י ַיּנַ ַרּבִ ָנֵתיּה ּדְ גֹון ּבְ ה, ּכְ א ֵמַעּתָ   ֶאלָּ

ִדיָנֵרי,  ְרְקָבא ּדְ ָפחֹות ִמּתַ י ּבְ ׁשֵ ּדְ   ְוָלא ִמּקַ
ָלה ַחד זוּ  ָטּה ָיָדּה ְוִקּבְ ׁשְ ִאי ּפַ   ָזא ֵמַאֵחר, ָהִכי ַנִמי ּדְ

ין?!  ָלא ֲהוּו ִקּדּוׁשִ   ָהִכי ַנִמי ּדְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָלה ָלא ָקָאִמיָנא.  ָטּה ָיָדּה ְוִקּבְ ׁשְ   ּפַ

ֵליְלָיא.  ּה ּבְ ׁשָ ִקּדְ י ָקָאִמיָנא ּדְ   ּכִ
  

  ִאי ַנִמי, 
ִליַח.  ָיּה ׁשָ ּוְ ׁשַ   ּדְ

  
  ֲאַמר:  ַרב יֹוֵסף

ְדַרב אי ּכִ ּמַ ֵבית ׁשַ   ְיהּוָדה ָאַמר ַרב ַאִסי,  ַטְעַמְייהּו ּדְ
ָאַמר    : ַרב ַאִסיָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדְ

ּתֹוָרה ֶסף ָהָאמּור ּבַ ל ּכֶ ֶסף צֹוִרי,  -  ּכָ   ּכֶ
ְבֵריֶהם  ל ּדִ ֶסף ְמִדיָנה. -ְוׁשֶ   ּכֶ

  
  

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

 קדושיה לקבל - שליח דשוייה
 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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        בבבב    - - - - יא, א יא, א יא, א יא, א  .38
  ּגּוָפא: 

  : ַרב ַאִסיָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר "
ּתֹוָרה  ֶסף ָהָאמּור ּבַ ל ּכֶ ֶס  - ּכָ    ,ף צֹוִריּכֶ

ְבֵריֶהם  ל ּדִ ֶסף ְמִדיָנה -ְוׁשֶ   ."ּכֶ
  

  ּוְכָלָלא הּוא?!
  ַוֲהֵרי ַטֲעָנה,   ביא,

ְכִתיב:  מֹור"ּדִ ֶסף אֹו ֵכִלים ִלׁשְ ן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ּכֶ י ִיּתֵ 44"ּכִ
  , ), ו(שמות כב 

  ּוְתַנן: 
יִנין" ּיָ בּוַעת ַהּדַ    :ׁשְ

ֲעָנה  ֶסף -ַהטַּ י ּכֶ תֵּ    ,ׁשְ
רּוָטה - ה ְוַההֹוָדָא  ֵוה ּפְ   ! (שבועות לח:) "ׁשְ

  
   – "ֵכִלים"ָהָתם ּדּוְמָיא ּדְ 

ִלים"ַמה  ַנִים "ּכֵ ֶסף"ַאף   - ׁשְ ַנִים,  "ּכֶ   ׁשְ
ָבר ָחׁשּוב  ֶסף ּדָ ָבר ָחׁשּוב.  -ּוַמה ּכֶ ִלים ּדָ   ַאף ּכֵ

  
ר,    ַוֲהֵרי ַמֲעׂשֵ

ְכִתיב:  ָיְדךָ "ּדִ ֶסף ּבְ 45"ְוַצְרּתָ ַהּכֶ
  , ), כה(דברים יד 

  ּוְתַנן: 
ִני" ר ׁשֵ עֹות ַמֲעׂשֵ   ! (מעשר שני ב, ח) "ַהּפֹוֵרט ֶסַלע ִמּמָ
  

ֶסף  ֶסף"ּכֶ ה.  "ַהּכֶ   ִריּבָ
  

ׁש,    ַוֲהֵרי ֶהְקּדֵ
ְכִתיב:  ֶסף ְוָקם לוֹ "ּדִ   , (ויקרא כז, יט) 46"ְוָנַתן ַהּכֶ

מּוֵאלְוָאַמר    : ׁשְ
רוּ  ֵוה ּפְ לֹו ַעל ׁשְ ִחיּלְ ֵוה ָמֶנה ׁשֶ ׁש ׁשְ ל! ֶהְקּדֵ   ָטה ְמחּוּלָ

  
ֶסף"ָהָתם ַנִמי,  ֶסף" "ּכֶ ר.  "ּכֶ ֲעׂשֵ   ָיִליף ִמּמַ

  
ה,  ָ י ִאׁשּ   ַוֲהֵרי ִקיּדּוׁשֵ

ְכִתיב:  ה ּוְבָעָלהּ "ּדִ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ   , ), א(דברים כד 47"ּכִ
ֵדה ֶעְפרֹון"ִמ  'ִקיָחה' 'ִקיָחה'ְוָגַמר  ְ   ,), יג(בראשית כג 48"ׂשּ
  ּוְתַנן: 

ל ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים "ּבֵ
רּוָטה ֵוה ּפְ ְפרּוָטה ּוִבׁשְ    –" ּבִ

אי?!  ּמַ ֵבית ׁשַ ֲאַמר ּכְ   ֵניָמא ַרב ַאִסי ּדַ
  

א,    ֶאּלָ
ַמר:  ַמר ָהִכי ִאיּתְ   ִאי ִאיּתְ

   ַרב ַאִסי:ָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ּתֹוָרה  ֶסף ָקצּוב ָהָאמּור ּבַ ל ּכֶ ֶסף צֹוִרי,  -ּכָ   ּכֶ

ְבֵריֶהם    ל ּדִ   ֶסף ְמִדיָנה. כֶּ  - ְוׁשֶ
  

ַמע ָלן?!    ַמאי ָקא ַמׁשְ
ֵניָנא:    ּתְ

ן" ל ּבֶ    ,ָחֵמׁש ְסָלִעים ׁשֶ
ל ֶעֶבד ים ׁשֶ לֹׁשִ    ,ׁשְ

                                                           
ָנִים 44 ם ׁשְ ּלֵ ב ְיׁשַ ּנָ ֵצא ַהּגַ ית ָהִאיׁש ִאם ִיּמָ ב ִמּבֵ מֹר ְוֻגּנַ ֶסף אֹו ֵכִלים ִלׁשְ ן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ּכֶ י ִיתֵּ   ּכִ
ר ִיְבַחר ה 45 קֹום ֲאׁשֶ ָיְדָך ְוָהַלְכתָּ ֶאל ַהּמָ ֶסף ּבְ ֶסף ְוַצְרתָּ ַהּכֶ ּכָ ה ּבַ   לֶֹהיָך ּבוֹ -ֱא  'ְוָנַתתָּ
ָך ָעָליו ְוָקם לוֹ  46 ֶסף ֶעְרּכְ ית ּכֶ יׁש אֹתֹו ְוָיַסף ֲחִמׁשִ ְקּדִ ֶדה ַהּמַ ָ אֹל ִיְגַאל ֶאת ַהׂשּ   ְוִאם ּגָ
ָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר 47 י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ּדָ ֵעיָניו ּכִ ה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ּבְ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ יתוֹ כְּ  ּכִ ָחּה ִמּבֵ ּלְ ָיָדּה ְוׁשִ   ִריֻתת ְוָנַתן ּבְ
י  48 ּנִ ֶדה ַקח ִמּמֶ ָ ֶסף ַהׂשּ י ּכֶ ָמֵעִני ָנַתתִּ ה לּו ׁשְ ָאְזֵני ַעם ָהָאֶרץ ֵלאמֹר ַאְך ִאם ַאתָּ ר ֶאל ֶעְפרֹון ּבְ הַוְיַדּבֵ ּמָ ָרה ֶאת ֵמִתי ׁשָ   ְוֶאְקּבְ

  רש"י
  '.כו יהודה רב אמר גופא - ג"ה

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

 הודה אם אותו ומשביעין חבירו
' וגו איש יתן כי דכתיב במקצת

 זה הוא כי יאמר אשר כתיב ועליו
 שהמודה) קז דף ק"ב( מינה דילפינן
 הבית בעל דונקרב ישבע מקצת

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

 בה ופליגי כסף מעות שתי מטענת
 שתי כפירה אמר רב ושמואל רב

 עצמה טענה אמר ושמואל כסף
 אלא בה כפר לא ואפילו כסף שתי

 מ"מ חייב בפרוטה הודה או פרוטה
 לאו קרא מ"ש כסף שתי מדקתני

 אממונא אלא קאמר כסף דוקא
 כמה פירש שלא וכיון קפיד בעלמא

 ולא לחכמים אלא הכתוב מסרו לא
 בבציר לאשבועיה לרבנן להו קים
 כתיב כסף דוקא קרא דאי כימה
 הפחותה מטבע היא דמעה נהי

  .להו מנא שתים מיהו שבצורי
 אף חשוב דבר כסף ומה' גרסי הכי

 שתי שוים שיהו - חשוב דבר כלים
 שני טענו התם ד"ממ ולאפוקי כסף

 מהן אחת בהודאת חייב מחטין
' כלומ שהן למה כלים יצאו לכך

 ורבותינו, שהו בכל בכלים שיתחייב
 מטבע הוא שהדינר יםמפרש

 מדקתני ופירכא שבצורי הפחותה
 מה ותירוצא מעות שהן כסף שתי

 חשוב דבר כסף אף חשוב דבר כלים
 קשיא ולדידי הוא חשוב דבר ומעה

 כסף דכל כ"דא חדא טובא ביה
 היכי הוא דינר בתורה האמור

 הא ליה ומפקא הקישא הך אתיא
 מה לאשמועינן היקישא אתא כי

 הוא שנים ףכס אף שנים כלים
 וכי חשוב דבר כלים מה ועוד דאתא

 אמרינן והא הוא חשוב דבר מחט
 אלמא למשהו כלים יצאו לכך התם

 בהדיא ועוד מחטים חשיבי לא
 דבר כסף מה איפכא התם אמרינן

 כי וכסף חשוב דבר כלים אף חשוב
  .אתא דרשא להך אתא

 - שני מעשר ממעות סלע הפורט
 בכל אומר בית שמאי מסקנא

 מינה שמעינן ומיהו' כו מעות הסלע
 בפרוטות המעשר תחילה שחילל

 בהן לפרוט בא ועתה נחושת של
  .סלע
 ויסף דכתיב - לו וקם הכסף ונתן

  .לו וקם עליו ערכך כסף חמשית
 דאין - מחולל הפרוטה על שחללו
) כה ויקרא( דכתיב להקדש אונאה

 שמואל ואשמועינן אחיו את איש
 מאונאה דאימעיט היכי דכי
  .מקח מביטול נמי מעיטאי

 הקדש פדיון גמר - כסף כסף
 כסף שאר אבל מעשר מפדיון

 דמו דלא מיניה יליף לא שבתורה
  .כתיבא יתירא כספים דהכא ועוד
 וכסף - צורי כסף הוי קצוב כסף

 ביה איירי ולא קצוב אינו קדושין
  .כלל אסי רב

 חמשים כגון כמה בו שנאמר - קצוב
 של ומאה עבד של ושלשים קנס של

 שקלים בהן שנאמר רע שם מוציא
  .חשבונו ונאמר

.  
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ה ל ְמַפתֶּ ל אֹוֵנס ְוׁשֶ ים ׁשֶ ִ    ,ֲחִמׁשּ
ם ַרע ל מֹוִציא ׁשֵ    ,ֵמָאה ׁשֶ

ָמֶנה צֹוִרי ֶקל ַהּקֹוֶדׁש ּבְ ׁשֶ ם ּבְ   !"ּכּוּלָ
  

ֶסף ְמ  ְבֵריֶהם ּכֶ ל ּדִ   ִאיְצְטִריָכא ֵליּה,  - ִדיָנה" "ְוׁשֶ
ַנן.  ָלא ּתְ   ּדְ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

   ".ַהּתֹוֵקַע ַלֲחֵבירֹו נֹוֵתן לֹו ֶסַלע"
יָמא: ַמאי  ע זּוֵזי, "ֶסַלע"ְוָלא תֵּ   ? ַאְרּבַ

א ַמאי  זּוָזא, "ֶסַלע"ֶאּלָ א ּדְ ְלּגָ   ? ּפַ
זּוָזא ִאיְסּתִ  א ּדְ ָקרּו ְלַפְלּגָ י ּדְ ֲעִביֵדי ֱאיָנׁשֵ   יָרא. ּדַ

  
  
  
  

  רש"י
 - צורי במנה הקודש בשקל

 שקלים ה"בכ שיש הקדש שקל
  .צורי מנה
 ליה איצטריכא דבריהם ושל
 ואשמועינן הוי כמה - תנן דלא

   מדינה כסף דהוא
 היכא כלומר -  'כו התוקע כדתנן
  '.כו כדתנן דבריהם כסף מצינו

 לשון ובאזנ - 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, איב, איב, איב, א    - - - - יא, ב יא, ב יא, ב יא, ב  .39
ֶכֶסף"[ אי – ּבְ ּמַ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ִדיָנר יָנר ּבְ ֵוה ּדִ   ."ּוִבׁשְ
  

איַמאי ַטְעַמְייהּו ּדְ  ּמַ   ].?ֵבית ׁשַ
  

ן ָלִקיׁש 49 ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ה,  ְדִחְזִקּיָ אי ּכִ ּמַ ֵבית ׁשַ   ַטְעַמְייהּו ּדְ

ָאַמר  הּדְ   : ִחְזִקּיָ
הּ " :ָראָאַמר ְק  50"ְוֶהְפּדָ

ְדיֹוָנּה ְויֹוְצָאה.   – ), ח(שמות כא  ָגַרַעת ִמּפִ ּמְ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
יָנרִאי ַאְמַרּתְ ּבִ  ָיַהב ָלּה ּדִ ָלָמא ּדְ רּוָטה.  - ׁשְ ְמָגְרָעה ְוָאְזָלה ַעד ּפְ   ַהְיינּו ּדִ
א ִאי ַאְמ  רּוָטהֶאּלָ ָיַהב ָלּה ּפְ רּוָטה ִמי ְמָגְרָע  -  ַרּתְ ּדְ   ה?! ִמּפְ

  
  ְוִדְלָמא ָהִכי ָקָאַמר ַרְחָמָנא: 

יָנר  ָיַהב ָלּה ּדִ רּוָטה,  - ֵהיָכא ּדְ יְגַרע ַעד ּפְ   ּתִ
רּוָטה  ָיַהב ָלּה ּפְ ָלל? - ֵהיָכא ּדְ יְגַרע ּכְ   ָלא ּתִ

  
ְך,    איב, ְעּתָ   ָלא ָסְלָקא ּדַ

ִייעּוד:    ּדּוְמָיא ּדְ
ֵעי ְמַייֵע  ִאי ּבָ ב ּדְ יעּוד, ַאף ַעל ּגַ ֵעי ָלא ְמַייֵעד, ַמה ּיִ   ד ְוִאי ּבָ

ָלא ָמֵצי ְמַייֵעד ָלא ֲהוּו ְזִביָנא ְזִביֵני,  ל ֵהיָכא ּדְ   ּכָ
ָלא ָמֵצי ִמיָגְרָעא ָלא ֲהוּו ְזִביָנא ְזִביֵני, ל ֵהיָכא ּדְ   ָהִכי ַנִמי, ּכָ

ה לְ  ָ י ִאׁשּ איְוִקיּדּוׁשֵ ּמַ ה:  ֵבית ׁשַ   ָנְפָקא ְלהּו ֵמָאָמה ָהִעְבִרּיָ
ה ָמה ָאָמ  ְנָיא,  -ה ָהִעְבִרּיָ ְפרּוָטה ָלא ִמּקַ   ּבִ

ה  ָ א.  -ַאף ִאׁשּ ׁשָ ּדְ ְפרּוָטה ָלא ִמיּקַ   ּבִ
  

ִדיָנר א ּדְ ְלּגָ    !ְוֵאיָמא ּפַ
רּוטֹות י ּפְ ּתֵ    !ְוֵאיָמא ׁשְ

  
יָנר.  רּוָטה אֹוְקַמּה ַאּדִ יּה ִמּפְ יְקתֵּ ַאּפִ יָון ּדְ   ּכֵ

  
  ֲאַמר:  ָרָבא

איֵבית ׁשַ ַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ    : ּמַ
ּלֹא ְיהוּ  ֶהְפֵקר ׁשֶ ָרֵאל ּכְ נֹות ִיׂשְ   .ּבְ

  
  

                                                           
 . תשובה שלישית לשאלה.36המשך מסוגיה  49

ִבְגדֹו ָבּה ִאם ָרָע  50 ּה ְלַעם ָנְכִרי לֹא ִיְמׁשֹל ְלָמְכָרּה ּבְ ר לֹו ְיָעָדּה ְוֶהְפּדָ ֵעיֵני ֲאדֶֹניָה ֲאׁשֶ   ה ּבְ

  רש"י
 בפירקין לקמן -  כדחזקיה

 עבד גבי דקתני:) יד דף( ושיןקיד
 בגירעון עצמו את קונה עברי
 כשבא אדוניו עם שמחשב כסף

 וכך בכך עצמו את לפדות
 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
 בית שמאיל אשה וקידושי ואמר

' וכו ליה נפקא העבריה מאמה
' שבקי ולא גמרא' פרכיד 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 יל 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 ייעוד מה כייעוד נמי
 מסקנא - 'כו אשה וקידושי
 מסיק דקא היא ל"דר דמילתא

 בית שמאיד טעמא ואומר
  .כדחזקיה

 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
בית  לה דקאמרי הוא ומדרבנן

 לקידושין רבנן דאפקעיה שמאי
  .מדינר הפחותין
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ה[" ָ ֶכֶסף... ִנְקֵנית  ָהִאׁשּ   ]... ּבְ
לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ

ְפרּוָטה    ."ּבִ
  

  ְלֵמיַמר:  ַרב יֹוֵסףָסַבר 
הּו.  ל ּדְ רּוָטה ּכָ   ּפְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ֵני:    ְוָהא ָעָלה ָקּתָ
ה ִה " ּמָ רּוָטהּכַ ִאיָסר ָהִאיַטְלִקי ?יא ּפְ מָֹנה ּבְ ְ   ! "ֶאָחד ִמׁשּ
  

ה,  ל מֹׁשֶ דֹורֹו ׁשֶ י ּבְ יָמא: ָהֵני ִמיּלֵ   ְוִכי ּתֵ
י  ָבה ְלהּו ְלִאיְנׁשֵ ַדֲחׁשִ     –ֲאָבל ָהָכא ּכְ

י ָאָתא  יִמיְוָהא ּכִ   ֲאַמר:  ַרב ּדִ
יֵער  י ִסיָמִאיׁשִ רּוָטה,  ַרּבִ ה ִהיא ּפְ ּמָ דֹורֹו ּכַ   ּבְ

ִאיָסר ָהִאיַטְלִקי!  מָֹנה ּבְ ְ   ֶאָחד ִמׁשּ
  ֲאַמר:  ָרִביןְוִכי ָאָתא 

ִאי י ּדֹוְסּתָ איוְ  ַרּבִ י ַיּנַ ְעָיאוְ  ַרּבִ י אֹוׁשַ רּוָטה,    ַרּבִ ה ָהֵוי ּפְ ּמָ יֲערּו ּכַ   ׁשִ
ִאיָסר ָהִאיַטְלִקי!  ה ּבְ ָ ׁשּ ִ   ֶאָחד ִמׁשּ

  
   ַרב יֹוֵסף:ָאַמר ֵליּה 

  ְתִניָנא: ִאי ָהִכי, ַהְיינּו ּדִ 
ֵני ְסָלִעים" ׁשְ רּוטֹות ּבִ ה ּפְ ּמָ ִים – ֵצא ַוֲחׁשֹוב ּכַ    ",יֹוֵתר ֵמַאְלּפַ

ִים ָקֵרי ְלהּו?!  ִים ָלא ַהְוָיין, ֶיֶתר ֵמַאְלּפַ א ַאְלּפַ ּתָ   ַהׁשְ
  

  ֲאַמר ְלהּו ַההּוא ָסָבא: 
ֵניָנא ָלּה  ִים'. :ֲאָנא ּתְ   'ָקרֹוב ְלַאְלּפַ

    
  סֹוף סֹוף, 

ַהְוָיין!ַאְלָפא  א הּוא ּדְ יּתָ   ְוָחֵמׁש ֵמָאה ּוְתָלִתין ְוׁשִ
   

א,  ְלּגָ ַנְפָקא ְלהּו ִמּפַ יָון ּדְ   ּכֵ
ִים' ָקֵרי ֵליּה.    'ָקרֹוב ְלַאְלּפַ

  
  
  
  

  רש"י
 שהדורות המ 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 -  תנינאד 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

 לע 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
 כדלקמן איסרים ד"כ והדינר

 לעולם פרוטות שמנה איסר ואי
 בדינר פרוטות ב"קצ נמצאו

 סלעים שבשתי דינר והשמנה
 פרוטות מאתים אחד כל ליםעו

  .ו"ותקל אלף הרי שמנה חסר
 מחציו השני אלף - דנפקא כיון

 לאלפים קרוב וששה שלשים
  .ליה קרי
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  ּגּוָפא: 

י ָאָתא  יִמיּכִ   ָאַמר:  ַרב ּדִ
יֵער  י ִסיָמִאיׁשִ רּוָטהּבְ  ַרּבִ ה ִהיא ּפְ ּמָ    ?דֹורֹו ּכַ

 ְ ִאיָסר ָהִאיַטְלִקי. ֶאָחד ִמׁשּ   מָֹנה ּבְ
  ָאַמר:  ָרִביןְוִכי ָאָתא 

יֲערּו  ִאיׁשִ י ּדֹוְסּתָ איוְ  ַרּבִ י ַיּנַ ְעָיאוְ  ַרּבִ י אֹוׁשַ רּוָט  ַרּבִ ה ִהיא ּפְ ּמָ   ?הּכַ
ִאיָסר ָהִאיַטְלִקי.  ה ּבְ ָ ׁשּ ִ   ֶאָחד ִמׁשּ

  
ֵייֲאַמר ֵליּה  יִמילְ  ַאּבַ   : ַרב ּדִ

ֵאי ָקא ִמיְפְלִגיתּו: ֵניָמא ַאּתְ ְוָרִבין ּבִ  ּנָ ָהֵני ּתַ ָתא ּדְ   ְפלּוּגְ
ַתְנָיא:    ּדְ

ָאְמרּו ֲחָכִמים" רּוָטה ׁשֶ ִאיָסר ָהִאיַטְלִקי – ּפְ מָֹנה ּבְ ְ    :ֶאָחד ִמׁשּ
יָנר ֶסף ּדִ ׁש ָמָעה ּכֶ    ,ׁשֵ
יֹוִנין ֵני ּפּוְנּדְ    ,ָמָעה ׁשְ
ֵני ִאיָסִרין יֹון ׁשְ    ,ּפּוְנּדְ

ֵני מּוְסֵמ  ר ׁשְ    ,יִסיםִאיסָּ
ֵני קּוְנְטרֹוְנִקין    ,ִמְסֵמס ׁשְ
רּוטֹות י ּפְ תֵּ     – קּוְנְטַרְנק ׁשְ

ִאיָסר ָהִאיַטְלִקי מָֹנה ּבְ ְ רּוָטה ַאַחת ִמׁשּ    .ִנְמָצא ּפְ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ
ה ַהְדִרִסין ְלָמָעה לֹׁשָ    ,ׁשְ

ֵני ַהְנִצין ְלַהְדִריס    ,ׁשְ
ִמנִ  ֵני ׁשְ    ,ין ְלַהְנץׁשְ

י  תֵּ ִמיןׁשְ רּוטֹות ְלׁשָ     – ּפְ
ִאיָסר ָהִאיַטְלִקי ה ּבְ ָ ׁשּ ִ רּוָטה ַאַחת ִמׁשּ    ".ִנְמָצא ּפְ

א,  א ַקּמָ ַתּנָ ַמר ֲאַמר ּכְ   ֵליָמא ּדְ
ְמִליֵאל!   ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ ֲאַמר ּכְ   ְוָרִבין ּדַ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

יּבָ  יִדי ּוֵבין ָרִבין ַאּלִ ין ּדִ א, ּבֵ א ַקּמָ ַתּנָ   א ּדְ
ָיא:    ְוָלא ָקׁשְ

זֹול ִאיּסּוֵרי ּקּור ִאיּסּוֵרי, ָהא ּדְ ִאּיַ    , ָהא ּדְ
ּקּור ִאיּסּוֵרי  ִאּיַ זּוָזא,  –ָהא ּדְ ע ּבְ ִרים ְוַאְרּבַ   קּום ֶעׂשְ

זֹול  זּוָזא.  –ָהא ּדְ ָלִתין ּוְתֵרין ּבְ   קּום ּתְ
  
  

  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 רתכדקאמ
 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 חלק בכל ששה תמצא

 אחד שהוא לאיסר פרוטות
  .בדינר ד"מכ

 כסתם דהיינו -  ק"דת אליבא
 שהוסיפו לאו יןדרב 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 כמשפטם יקרים

 ב"קצ שהיא שהפרוטה ונמצאת
 משמנה אחד היתה לדינר

  .באיסר
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מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

ּה  ׁשָ ְתָמָרה, ִקיּדְ   ּבִ
ת  ׁשֶ ִדיָנר ְמקּוּדֶ ָמִרים ּבְ     –ֲאִפיּלּו עֹוֵמד ּכּור ּתְ

ָמַדי.  רּוָטה ּבְ ֵוה ּפְ א ׁשְ ּמָ יָנן ׁשֶ   ַחְייׁשִ
  

ַנן:    ְוָהא ֲאַנן ּתְ
ל    :אֹוְמִרים "ֵבית ִהּלֵ

רּוָטה ֵוה ּפְ ְפרּוָטה ּוִבׁשְ   !"ּבִ
  

ָיא:    ָלא ַקׁשְ
אי,  - ָהא  י ַוּדַ ִקיּדּוׁשֵ   ּבְ
י ָסֵפק.  - ָהא  ִקיּדּוׁשֵ   ּבְ

  
י אּוְרּדֵ ַזְווָדא ּדְ יׁש ּבְ ַאְקּדִ ְבָרא ּדְ    , ַההּוא ּגַ

יאָיֵתיב  ר ִחּיָ יִמי ּבַ יּה ּדְ  ַרב ׁשִ ּה,  ַרבַקּמֵ ין ּבָ   ְוָקא ְמַעּיֵ
רּוָטה  ֵוה ּפְ ּה ׁשְ    ִאין, –ִאי ִאית ּבָ

  ָלא.  –ִאי ָלא 
  

רּוָטה ָלא?!  ֵוה ּפְ ּה ׁשְ   ְוִאי ֵלית ּבָ
מּוֵאלָהֲאַמר וְ  יָנן!  ׁשְ   ַחְייׁשִ
  

ָיא:    ָלא ָקׁשְ
אי,  - ָהא  י ַוּדַ ִקיּדּוׁשֵ   ּבְ
י ָסֵפק.  - ָהא  ִקיּדּוׁשֵ   ּבְ

  
כּוְחָלא ַאְבָנא ּדְ יׁש ּבְ ַאְקּדִ ְבָרא ּדְ    , ַההּוא ּגַ

אָיֵתיב  ֵער ֵליּה,  ַרב ִחְסּדָ   ְוָקא ְמׁשַ
רּוָטה  ֵוה ּפְ יּה ׁשְ   ִאין,  –ִאי ִאית ּבֵ

  ָלא.  –ָלא  ְוִאי
  

רּוָטה ָלא?!  ֵוה ּפְ יּה ׁשְ   ְוִאי ֵלית ּבֵ
מּוֵאלְוָהא ֲאַמר  יָנן!  ׁשְ   ַחְייׁשִ

  
מּוֵאל.  ׁשְ א ָלא ָסַבר ֵליּה ּדִ   ַרב ִחְסּדָ

  
יּה    : 51ָאְמָרה ֵליּה ִאיּמֵ

רוָטה!  ֵוה ּפְ יּה ׁשְ ּה ֲהָוה ּבֵ ׁשָ ִקּדְ   ְוָהא ַההּוא יֹוָמא ּדְ
  

  ֲאַמר ָלּה: 
ל כְּ  ְתָרא.ָלאו ּכָ ַאְסַרּתְ ָלּה ַאּבַ ְך ּדְ   ִמיּנָ

  
יא,    ביב, י ִחּיָ ַרּבִ ִביְתהּו ּדְ יהּוִדית ּדְ   ָלאו ַהְיינּו ּדִ

ַהְוָית ָלּה ַצַער ֵליָדה, ָאְמָרה ֵליּה: ָאְמָרה ִלי ֵאם:    ּדַ
 . י זּוְטַרּתְ י ּכִ יְך ֲאבּוְך ִקיּדּוׁשַ ל ּבִ   ִקיּבֵ

ּה  ִמיּנָ ל ּכְ ַואי. ֲאַמר ָלּה: ָלאו ּכָ ַאְסַרּתְ ִליְך ִעיּלָ ְך ּדְ ִאיּמָ   ּדְ
  

ָנןָאְמֵרי ֵליּה  אלְ  ַרּבָ   : ַרב ִחְסּדָ
ִאיִדית,  א ָסֲהֵדי ּבְ אי? ָהא ִאיּכָ   ַאּמַ

רּוָטה?  ֵוה ּפְ יּה ׁשְ ְבַההּוא יֹוָמא ֲהָוה ּבֵ ָיְדֵעי ּדִ   ּדְ
  

ן. א ִמיָהא ָלא ֵליְתְנהּו ַקּמָ ּתָ   ַהׁשְ
י ֲח  ַרּבִ   ִניָנא? ָלאו ַהְיינּו ּדְ

י ָאַמר ַרּבִ   : ֲחִניָנא ּדַ

                                                           
יּה  ויש מהראשונים שלא גרסו: 51   אלא המתקדשת אומרת. ִאיּמֵ

  רש"י
 שאין במקום מרכלו - 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 ושיקיד

 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 והאמר
  .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 -  דיהודית היינו לאו
  .לה קאמר

 יולדת שהיתה -  לידה צער
 דף ביבמות( מר דאמר תאומים

 פזי אחי וחזקיה דהיהו:) 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 מעידין
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ן ְוֵתיָאֵסר?!'  ַצד ַאְסּתָ   'ֵעיֶדיָה ּבְ
  
  

ֵיי א:  ָרָבאוְ  ַאּבַ ַרב ִחְסּדָ   ָלא ְסִביָרא ְלהּו ְלָהא ּדְ
ֵאי,  ּבָ י ׁשַ ּבֵ ּה ּגַ וָלה ַנְפׁשָ ְמַנּוְ בּוָיה ּדִ ׁשְ   ִאם ֵהֵקיּלּו ּבִ

ת ִאיׁש?!  ֵאׁשֶ   ֵניֵקיל ּבְ
  

ַאר ֵמַה  ּתָ סּוָרא, ִאיׁשְ ָחה ּבְ ּפָ   ִהיא ִמׁשְ
ּה.  ָנן ִמיּנַ   ּוֵפְרׁשּו ַרּבָ

מּוֵאל,  ׁשְ ְסִביָרא ְלהּו ּדִ ּום ּדִ   ְוָלאו ִמׁשּ
ֵיי ְוָרָבא.  ַאּבַ ְסִביָרא ְלהּו ּכְ ּום ּדִ א ִמׁשּ   ֶאּלָ

  
  
  
  

  רש"י
 צפונית רוח - אסתן בצד עידיה
 ותאסר ומעידים באים ואינן

  .תמיהב
 - חסדא דרב הא להו סבירא לא

 סהדי דאיכא משום להתירה
  .באידית
 שנשאת -  משפחה מההיא

  .לו וילדה לאחר
 להו דסבירא משום ולאו

 פ"ש שמא למיחש - דשמואל
  .במדי
 דאביי להו דסבירא משום אלא
 סהדי דאיכא דכיון - ורבא

  .בה מקילינן לא באידית
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ׁשּוָקא.  א ּבְ ַאּסָ ׁשּוִטיָתא ּדְ יׁש ּבְ ַאְקּדִ ְבָרא ּדְ   ַההּוא ּגַ

ְלָחּה  ר הּוָנאַר ׁשַ יּה ּדְ  ב ַאָחא ּבַ    ַרב יֹוֵסף:ְלַקּמֵ
ְווָנא ַמאי?  ַהאי ּגַ   ּכְ

  
ַלח ֵליּה:    ׁשָ
ַרב ֵדיּה ּכְ    , ַנּגְ

מּוֵאל.  ׁשְ א ּכִ יּטָ   ְוִאְצְטִריְך ּגִ
  

ׁשּוָקא,  ׁש ּבְ ְמַקּדֵ ִגיד ַעל ּדִ ַרב ִמּנְ   ּדְ
ִביָאה,  ׁש ּבְ ְמַקּדֵ   ְוַעל ּדִ
ָלא ׁשִ  ׁש ּבְ ְמַקּדֵ   יּדּוֵכי, ְוַעל ּדִ
א,  יּטָ יל ּגִ ְמַבּטֵ   ְוַעל ּדִ

א,  יּטָ ָמַסר מֹוָדָעא ַאּגִ   ְוַעל ּדְ
ָנן,  ַרּבָ לּוָחא ּדְ ְמַצֵער ׁשְ   ְוַעל ּדִ

ָלִתין יֹוִמין,  א ִעיּלּוֵיּה ּתְ ְמּתָ ָחָלה ׁשַ   ְוַעל ּדְ
 . י ֲחמּוהַּ יר ּבֵ ַדּיֵ   ְוַעל ַחְתָנא ּדְ

  
יר  ַדּיֵ   ָלא?!  - ִאין, ָחִליף  -ּדְ

, ְוָה  ֵבי ֲחמּוהַּ ָבא ּדְ ָחִליף ַאּבָ   א ַההּוא ַחְתָנא ּדְ
ֵדיּה  תְוַנּגְ ׁשֶ   !ַרב ׁשֵ

  
יּה.  ,ַההּוא ְייָמא ֲחָמֵתיּה ִמיּנֵ ָדם ֲהָות ּדַ   ִמּיָ

  
ֵעי   ָאְמֵרי:  ְנַהְרּדָ

ִגיד ַרב,  הּו ָלא ִמּנְ כּוּלְ   ּבְ
יּדּוֵכי.  ָלא ׁשִ ִביָאה ּבְ ׁש ּבְ ְמַקּדֵ א ַעל ּדִ   ֶאּלָ

  
ָאְמֵרי: ְוִאיכָּ    א ּדְ

יּדּוֵכי ַנִמי,  ׁשִ   ַוֲאִפיּלּו ּבְ
ִריצּוָתא.  ּום ּפְ   ִמׁשּ

  
  
  

  רש"י
 של בד בשבט -  דאסא בשוטיתא

  .סהד
 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 ועל

 חמותה שסתם בה יכשל שמא
 מר דאמר חתנה את אוהבת

 זהיר הוי) יגק דף בפסחים(
  .הראשון מחתנה באשתך

 חמתיה דיימא הות מידם
 לשון ממנו חשדוה - מיניה
  ).כז דף סוטה( דומה ובת דומה
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א.  ַאּסָ ָתא ּדְ ִציּפְ יׁש ּבְ ַקּדִ ְבָרא ּדְ   ַההּוא ּגַ

רּוָטה?  ֵוה ּפְ ּה ׁשְ   ָאְמרּו ֵליּה: ְוָהא ֵלית ּבָ
ּה  ִאית ּבָ ע זּוֵזי ּדְ ַאְרּבַ יַקּדּוׁש ּבְ   . ֲאַמר ְלהּו: ּתִ

יָקא.  ּתִ א ְוִאיׁשְ ַקְלּתָ   ׁשְ
  

   ָרָבא:ֲאַמר 
ן ָמעֹות,  ְלַאַחר ַמּתַ ִתיקּוָתא ּדִ   ֲהָוה ׁשְ
ן ָמעֹות  ְלַאַחר ַמּתַ ִתיקּוָתא ּדִ לּום ִהיא.  -ְוָכל ׁשְ   ָלאו ּכְ

  
  : ָרָבאֲאַמר 

   ?ְמָנא ֲאִמיָנא ָלּה 
ַתְנָיא:    ּדְ

דֹון' :ֲאַמר ָלּה " ִפּקָ ְנִסי ֶסַלע זּו ּבְ    'ּכִ
י ִלי ּבוֹ ' :ְוָחַזר ְוָאַמר ָלּה  ׁשִ     –' ִהְתַקּדְ

ן ָמעֹות ַעת ַמתַּ ׁשְ ת :ּבִ ׁשֶ    .ְמקּוּדֶ
ן ָמעֹות    : ְלַאַחר ַמתַּ

ת - ָרְצָתה  ׁשֶ    ,ְמקּוּדֶ
ת -לֹא ָרְצָתה  ׁשֶ   . "ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

  
  ?"לֹא ָרְצָתה"ּוַמאי  "ָרְצָתה"ַמאי 

ָאְמָרה ִאין, –ִאיֵליָמא ָרְצָתה  ָאְמָרה ָלא,  –לֹא ָרְצָתה  ּדְ   ּדְ
ין?!    איג, י ָאְמָרה ָלא ַנִמי ֲהוּו ִקיּדּוׁשִ א ^ּכִ ֵריׁשָ ָלל ּדְ   ִמּכְ

אי, ְוָהא ָקָאְמָרה ָלא!    ַאּמַ
  

א ָלאו,    ֶאלָּ
ָאְמָרה ִאין,  – "ָרְצָתה"   ּדְ
ָקה,  –" לֹא ָרְצָתה" ּתְ יָקה ִמׁשְ ּתִ ִאיׁשְ   ּדְ

ִתיָקה ּה: ׁשְ ַמע ִמיּנַ לּום ִהיא.  ּוׁשְ ן ָמעֹות ְולֹא ּכְ ְלַאַחר ַמּתַ   ּדִ
  

ֵמיּה ּדְ  ְ פּום ַנֲהָרא ִמׁשּ ּה ּבְ ַע:ָקׁשּו ּבָ ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ    ַרב הּוָנא ּבְ
ֵמי?    !ִמי ּדָ

דֹון ַיֲהִביְנהּו ִניֲהָלּה,  ּקָ תֹוַרת ּפִ   ָהָתם ּבְ
יְבָנא ּבְ  ְבֵרי ִמַחּיַ ִדיָנא ְלהּו ּוִמיּתַ   הּו. ָסְבָרה: ִאי ׁשָ

ין ַיֲהִביְנהּו ִניֲהָלּה,  תֹוַרת ִקּדּוׁשִ   ָהָכא ּבְ
ָלא ִניָחא ָלּה  יְנהּו!  - ְוִאי ִאיָתא ּדְ ּדִ   ִליׁשְ

  
ִריְך    : ַרב ַאָחאיּפָ

ִמיֵרי?!  יָנא ּגְ י ּדִ הּו ָנׁשֵ   ַאּטּו ּכּוּלְ
ְבֵרי ִמיְתַח  ִדיָנא ְלהּו ּוִמיּתַ יְבָנא ּבְ ָהִכי ַנִמי, ָסְבָרה: ִאי ׁשָ   !ַאְחָריּוַתְייהוּ ּיַ

  
ְלָחּה  ר ַרבׁשָ יּה ּדְ  ַרב ַאָחא ּבַ   : ָרִביָנאְלַקּמֵ

ְווָנא ַמאי?  ַהאי ּגַ   ּכְ
  

ַלח ֵליּה:    ׁשָ
ַע,  ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ ִמיַע ָלן ָהא ּדְ   ֲאַנן ָלא ׁשְ

ִמיַע ְלכּו חּוׁשּו ָלּה.  ׁשְ   ַאּתּון ּדִ
  
  
  

  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
 יבלתהכשק 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 אמינא 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
 רוצה 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

 בתורת 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 ולא
  .גיטא ואצרכוה - לה חושו
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ָתא  ֵכי, ַהִהיא ִאיּתְ ָנה ַווְרׁשְ ֲהָוה ָקא ְמַזּבְ   ּדַ

ּה.  ָכא ִמיּנַ ְבָרא ָחַטף ַווְרׁשְ   ָאָתא ַההּוא ּגַ
  ָאְמָרה ֵליּה: ֲהָבּה ִניֲהִלי. 

ּתְ ִלי?  ׁשַ ּדְ   ֲאַמר ָלּה: ִאי ָיִהיְבָנא ִליְך ִמיּקַ
יָקה,  ּתִ יּה ְוִאיׁשְ ַקְלּתֵ   ׁשְ

   ַרב ַנְחָמן:ְוָאַמר 
ְקִלי.  ,ְקִליִאין ׁשָ  :ְיכֹוָלה ְלֵמיַמר   ְוִדיִדי ׁשָ

  
  : ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאֵאיִתיֵביּה 

ֶגֶזל ּוְבָחָמס ּוִבְגֵניָבה " ּה ּבְ ׁשָ   ִקיּדְ
ת ׁשֶ ּה ְמקּוּדֶ ׁשָ ָדּה ְוִקּדְ ָחַטף ֶסַלע ִמּיָ   !"אֹו ׁשֶ

  
ִדיְך.  ְדׁשָ   ָהָתם ּבִ

  
ִדיְך?  ִדיְך ּוְדָלא ׁשָ ין ׁשָ ֵני ָלן ּבֵ ׁשָ יְמָרא ּדְ   ּוְמָנא ּתֵ

  

ַתְנָיא:    ּדְ
יב ֵליִכי :ָאַמר ָלּה " ֲאִני ַחּיָ ְנִסי ֶסַלע זּו ׁשֶ    ,ּכִ

י ִלי ּבוֹ  :ְוָחַזר ְוָאַמר ָלּה  ׁשִ      – ִהְתַקּדְ
ן ָמעֹות ַעת ַמתַּ ׁשְ ת :ּבִ ׁשֶ ת לֹא ָרְצָתה ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ ׁשֶ    ,ָרְצָתה ְמקּוּדֶ
ן ָמעֹות תֲאִפיּלּו ָרְצָתה ֵאיָנּה ְמק :ְלַאַחר ַמתַּ ׁשֶ   . "ּוּדֶ

  

  ? "לֹא ָרְצָתה"ּוַמאי  "ָרְצָתה"ַמאי 
ָאְמָרה ִאין,  – "ָרְצָתה" :ִאיֵליָמא ָאְמָרה ָלא,  – "לֹא ָרְצָתה"ּדְ   ּדְ

ין,  יָקה ֲהוּו ִקיּדּוׁשִ ּתִ   ָהא ִאיׁשְ
י ָהָתם!  ת' ְסָתם ּכִ ׁשֶ   ְוִנְתֵני 'ְמקּוּדֶ

א,    ֶאּלָ
ָאְמָרה ִאין,  – "ָרְצָתה"   ּדְ
יָקה,  –" ָתהלֹא ָרְצ " ּתִ ִאיׁשְ   ּדְ

ֵני ּדְ  ת"ְוָקא ּתָ ׁשֶ   . "ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ְקִלי.  ְקִלי ְוִדיִדי ׁשָ   ְיכֹוָלה ְלֵמיַמר: ִאין ׁשָ
  

ָיא ַהְך ּדְ  א ָקׁשְ ֶגֶזל ּוְבָחָמס ּוִבְגֵניָבה":ְוֶאּלָ ּה ּבְ ׁשָ    ,ִקּדְ
ּה ְמק ׁשָ ָדּה ְוִקּדְ ָחַטף ֶסַלע ִמּיָ תאֹו ׁשֶ ׁשֶ    !"ּוּדֶ

  

א ָלאו,    ֶאלָּ
ּה:  ַמע ִמיּנַ   ׁשְ

ִדיךְ  –ָהא  ׁשָ    ,ּדְ
ִדיְך.  - ָהא  ָלא ׁשָ   ּדְ

  
  
  

  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 תמעו 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 קשיא ואלא
  .היא תימרא דמנא
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        יג, איג, איג, איג, א .46
יּה ּדְ  י ָנח ַנְפׁשֵ   , 52ַאִסי יּבִ ַר ּכִ

ֵתיּה.  ַמְעּתָ ָנן ְלַנּקּוִטיְנהּו ִלׁשְ ילּו ַרּבָ   ַעּיְ
ָנן וְ  הוּ ָאַמר לֵ  י ַיֲעקֹבַההּוא ֵמַרּבָ ֵמיּה:  ַרּבִ   ׁשְ

יָאַמר  ַאִסי יּבִ ַר  ָאַמרִכי ָה  י ַמּנִ    :ַרּבִ
רּוָטה,  ֵוה ּפְ ָפחֹות ִמׁשְ ה ִנְקֵנית ּבְ ָ ֵאין ִאׁשּ ם ׁשֶ ׁשֵ   ּכְ

רּוָטה.  ֵוה ּפְ ָפחֹות ִמׁשְ ְך ֵאין ַקְרַקע ִנְקֵנית ּבְ   ּכָ
  

  ָאְמרּו ֵליּה: 
ְנָיא:    ְוָהּתַ

י" וֵ  ַאף ַעל ּפִ ְ ָפחֹות ִמׁשּ ה ִנְקֵנית ּבְ ָ ֵאין ִאׁשּ רּוָטהׁשֶ    ,ה ּפְ
רּוָטה ֵוה ּפְ ָפחֹות ִמׁשְ   ! "ַקְרַקע ִנְקֵנית ּבְ

  
  : וּ הָאַמר לֵ 

ֲחִליִפין. ְנָיא ַהִהיא ּבַ י ּתַ   ּכִ
  

ַתְנָיא:    ּדְ
ְכִלי וְ " יקֹוִנין ּבִ רּוָטה ַאף ַעל ּפִ ֵוה ּפְ ֵאין ּבֹו ׁשְ    ".ׁשֶ
  
  

                                                           
  רבי אסי תלמידו של רבי יוחנן. הגירסה תוקנה כאן ובהמשך על פי כתב"י ודפוסים ישנים. 52

  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(



ה ִנְקֵנית –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק א'  77                 ""ָהִאׁשָּ

        בבבב- - - - יג, איג, איג, איג, א .47
  ָהָדר ָיְתֵבי ְוָקַאְמֵרי: 

ֲאַמר  מּוֵאלָאַמר  ָדהַרב ְיהוּ ָהא ּדַ   : ׁשְ
ֶהן  ין לֹא ְיֵהא לֹו ֵעֶסק ִעּמָ ין ְוִקּדּוׁשִ יּטִ ִטיב ּגִ ֵאינֹו יֹוֵדַע ּבְ ל ׁשֶ     –ּכָ

י ַאִסיָאַמר  י יֹוָחָנן:ָאַמר  ַרּבִ ּבּול,  ַרּבִ ין ָלעֹוָלם יֹוֵתר ִמּדֹור ַהּמַ   ְוָקׁשִ
ֱאַמר:  ּנֶ ָדִמים ָנָגעוּ ָאלֹה ְוַכֵחׁש ְוָרצֹוַח ְוָגנֹוב ְוָנאֹוף "ׁשֶ ָרצּו ְוָדִמים ּבְ 53"ּפָ

  . )ג-, ב(הושע ד 
  

ַמע?    ַמאי ַמׁשְ
  

ם  ִדְמַתְרּגֵ   : ַרב יֹוֵסףּכְ
י ַחְבֵריהֹון, ינִ מֹוְלִדין ּבְ  ׁשֵ   ן ִמּנְ

  חֹוִבין ַעל חֹוִבין מֹוִסיִפין, 
הּ "ּוְכִתיב:  ב ּבָ ל יֹוׁשֵ ֱאַבל ָהָאֶרץ ְוֻאְמַלל ּכָ ן ּתֶ    ,ַעל ּכֵ
ת הַ  ַחּיַ ם ֵיָאֵספוּ ּבְ ֵגי ַהּיָ ַמִים ְוַגם ּדְ ָ ֶדה ּוְבעֹוף ַהׁשּ ָ   , ), ג(הושע ד ְוגֹו' "ׂשּ

ם,  ּיָ ּבַ ִגים ׁשֶ ֵזיָרה ַעל ּדָ ּבּול לֹא ִנְגְזָרה ּגְ דֹור ַהּמַ   ְוִאיּלּו ּבְ
ֱאַמר:  ּנֶ ָחָרָבה ֵמתוּ "ׁשֶ ר ּבֶ 54"ִמּכֹל ֲאׁשֶ

ם,   – ), כב(בראשית ז  ּיָ ּבַ ִגים ׁשֶ   ְולֹא ּדָ
ם. ְוִאי ּיָ ּבַ ִגים ׁשֶ   ּלּו ָהָכא ֲאִפיּלּו ּדָ

  
הוּ ְוֵאי ָעֵביד ְלכּוּלְ   !ָמא: ַעד ּדְ

  
ְך,  ְעּתָ   ָלא ָסְלָקא ּדַ

ְכִתיב:  ֵני ָאָלה ָאְבָלה ָהָאֶרץ"ּדִ י ִמּפְ 55"ּכִ
  . ), י(ירמיהו כג 

  
ְך ְלחּוֵדיה :ְוֵאיָמא   !ֹוןָאָלה ְלחּוד ְוַהּנָ

  
ִתיב 'ּוָפָרצּו'?    ביג,   ִמי ּכְ

ָרצוּ " ִתיב.  "ּפָ   ּכְ
  

                                                           
ָר ָאלֹה וְ  בבבב 53 ָדִמים ָנָגעוּ ַכֵחׁש ְוָרצַֹח ְוָגֹנב ְוָנאֹף ּפָ ת  גגגג .צּו ְוָדִמים ּבְ ַחּיַ ּה ּבְ ב ּבָ ל יֹוׁשֵ ֱאַבל ָהָאֶרץ ְוֻאְמַלל ּכָ ן תֶּ ם ֵיָאֵספוּ ַעל ּכֵ ֵגי ַהּיָ ָמִים ְוַגם ּדְ ָ ֶדה ּוְבעֹוף ַהׁשּ ָ   ַהׂשּ
ָחָרָבה ֵמתוּ  54 ר ּבֶ יו ִמּכֹל ֲאׁשֶ ַאּפָ ים ּבְ ַמת רּוַח ַחּיִ ר ִנׁשְ   ּכֹל ֲאׁשֶ
ִהי ְמרּוצָ  55 ר ַותְּ ֵני ָאָלה ָאְבָלה ָהָאֶרץ ָיְבׁשּו ְנאֹות ִמְדּבָ י ִמּפְ י ְמָנֲאִפים ָמְלָאה ָהָאֶרץ ּכִ   ָעה ּוְגבּוָרָתם לֹא ֵכןָתם ָר ּכִ

  רש"י
 בשמעתיה -  וקאמרי יתבי הדר

' כו יהודה רב דאמר הא אסי' דר
 לעולם קשים 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 מולדין

 - הארץ אבלה אלה מפני כי
 שמעינן מיהא כתיב בעלמא

 כן לע 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, ביג, ביג, ביג, ב .48
  ָהדּור ָיְתֵבי ְוָקַאְמֵרי:

ְתַנן:    ָהא ּדִ
ין עֹוָלָתּה " אָתּה ּוֵמָתה ָיִביאּו יֹוְרׁשִ ֵהִביָאה ַחטָּ ה ׁשֶ ָ    .(קינים ב, ה) "ָהִאׁשּ
  

מּוֵאל:ָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     ׁשְ
ים,  ָתּה ֵמַחּיִ ִהְפִריׁשָ   ְוהּוא ׁשֶ

ָת  ים ֲאָבל לֹא ִהְפִריׁשָ   ָלא.  –ּה ֵמַחּיִ
  

  ַאְלָמא ָקָסַבר: 
אֹוָרְייָתא.  יְעּבּוָדא ָלאו ּדְ   ׁשִ

  
י ַרב ַאִסיָאַמר     יֹוָחָנן: ָאַמר ַרּבִ

ים.  ה ֵמַחּיִ ּלֹא ִהְפִריׁשָ ב ׁשֶ   ַאף ַעל ּגַ
  

  ַאְלָמא ָקָסַבר: 
אֹוָרְייָתא.  יְעּבּוָדא ֲהָוה ּדְ   ׁשִ

  
ּה ֲחָדא ִזיְמָנא ִליֵגי ּבָ   ! ְוָהא ּפְ

מּוֵאלוּ  ַרבּדְ  ְרַוְייהּו:  ׁשְ ָאְמֵרי ּתַ   ּדְ
ה     –ִמְלֶוה ַעל ּפֶ

ין,    ֵאיָנּה ּגֹוָבה ִמן ַהּיֹוְרׁשִ
קּוחֹות.    ְולֹא ִמן ַהלְּ

י יֹוָחָנןוְ  ְרַוְייהּו:  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ  ַרּבִ ָאְמֵרי ּתַ   ּדְ
ה      –ִמְלֶוה ַעל ּפֶ

ין,  ין ִמן ַהּיֹוְרׁשִ   ּגֹוֶבה ּבֵ
ין ִמן  קּוחֹות! ּבֵ   ַהּלְ

  
  ְצִריָכא: 

ָהא  ַמר ּבְ ִאי ִאיּתְ    –ּדְ
ּתֹוָרה ִהיא,  תּוָבה ּבַ ָלא ִמְלֶוה ּכְ ּום ּדְ מּוֵאל, ִמׁשּ ַהְך ָקָאַמר ׁשְ   ּבְ

י יֹוָחָנן ּוְלֵריׁש ָלִקיׁש.  ַהְך ֵאיָמא מֹוֶדה ְלהּו ְלַרּבִ   ֲאָבל ּבְ
ָהא  ְמִעיָנן ּבְ     –ְוִאי ַאׁשְ

ָהא ָקָאַמר ַרּבִ  ְמָיא, ּבְ ָטר ּדַ ׁשְ ְכתּוָבה ּבִ ּתֹוָרה ּכִ תּוָבה ּבַ ִמְלֶוה ּכְ   י יֹוָחָנן ּדְ
מּוֵאל.  ַהְך ֵאיָמא מֹוֶדה ֵליּה ִלׁשְ   ֲאָבל ּבְ

  ְצִריָכא. 
  

א:ֲאַמר  ּפָ    ַרב ּפַ
  ִהיְלְכָתא: 

ה    :ִמְלֶוה ַעל ּפֶ
ין,    ּגֹוֶבה ִמן ַהּיֹוְרׁשִ

קּוחֹות    , ְוֵאינֹו ּגֹוֶבה ִמן ַהלְּ
  
יןגּ " אֹוָרְייָתא – "ֹוֶבה ִמן ַהּיֹוְרׁשִ יְעּבּוָדא ּדְ    .ׁשִ
קּוחֹות" ֵלית ֵליּה ָקָלא. – "ְוֵאינֹו ּגֹוֶבה ִמן ַהּלְ   ּדְ
  
  
  

  רש"י
  .יולדת - האשה

 - מחיים שהפרישתה והוא
 מיתה לאחר דקריבה ואשמעינן

 נןאשמעי 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 מלוה
 שהוא בשטר מלוה אלא שוין

 אחראין נכסי ליה דכתב שיעבדו
 לא פה על מלוה משתעבדי ךל

  .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 דשיעבודא
 בשטר מלוה אבל הלקוחות מן

 כל ליה דכתב שיעבדו עצמו הוא
 לשטרא אחראין לי דאית יינכס
  .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 ואיהו - קלא ליה דלית
 דשיעבודא גב על ואף אנפשיה

 תקנתא רבנן עבוד דאורייתא
  .ידע הוה דלא ללוקח
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ַעל :ְוקֹוָנה ֶאת ַעְצָמּה " ֵגט ּוְבִמיַתת ַהּבַ   ."ּבְ
  

ָלָמא  ׁשְ ט"ּבִ   , "ּגֵ
ְכִתיב  ִריתּות"ּדִ 56"ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ּכְ

  . ), אד(דברים כ 
א  ַעל"ֶאּלָ   ְמָנָלן?  "ִמיַתת ַהּבַ

  
  ְסָבָרא הּוא: 

ְרָתּה  -ְוהּוא  ,ַאְסָרּה  -הּוא  ׁשַ
57 .  

  
ָאַסר ְלהוּ  ֵרי ְלהּו!  ,ְוָהא ֲעָריֹות, ּדְ   ְוָלא ׁשָ

  
א,    ֶאּלָ

ִנים  ֵאין ָלּה ּבָ ֲאַמר ַרְחָמָנא: ְיָבָמה ׁשֶ      ,ֲאסּוָרה –ִמּדַ
ִנים    ֶרת. מּותֶּ  -ָהא ֵיׁש ָלּה ּבָ

  
  ְוִדיְלָמא, 

ִנים  ְרָיא ְלָיָבם,  –ֵאין ָלּה ּבָ   ֲאסּוָרה ְלָעְלָמא ְוׁשַ
ִנים  י ָעְלָמא ַנִמי ֲאסּוָרה?  –ְוֵיׁש ָלּה ּבָ   ְלכּוּלֵ

  
א,    ֶאּלָ

דֹול ֲאסּוָרה  ֲאַמר ַרְחָמָנא ַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ּגָ     –ִמּדַ
ְרָיא.    ָהא ְלכֵֹהן ֶהְדיֹוט ׁשַ

  
ה? ְוִדיְלָמא ְלכֹ  ֲעׂשֵ י ָעְלָמא ּבַ ַלאו, ְלכּוּלֵ דֹול ּבְ   ֵהן ּגָ

  
ה ַמאי ֲעִביְדֵתיּה?    ַהאי ֲעׂשֵ

ֵרי ְלַגְמֵרי,  ּתְ יׁשְ ַעל ּתִ ַאֲהְנָיא ִמיַתת ַהּבַ   ִאי ּדְ
ְייָתא!  ִמיְלָתא ַקּמַ ַעל ּתֹוְקַמּה ּבְ ָלא ַאֲהְנָיא ִמיַתת ַהּבַ   ִאי ּדְ

  
ה ָלא?!  ּמָ   ַאלָּ

י ּה ִמּמִ יְקּתָ ה, ַאּפִ ּה ַעל ֲעׂשֵ   ָתה ְואֹוִקיְמּתָ
ים ׁשִ סּוֵלי ַהּמּוְקּדָ ֲהָוה ַאּפְ    , ִמיֵדי ּדַ

ה ַוֲעבֹוָדה,  ִגיּזָ הּו ְמִעיָלה ַוֲאִסיֵרי ּבְ ָרא ִאית ּבְ ֵמִעיּקָ   ּדְ
ְרִקיְנהּו  ה ַוֲעבֹוָדה ֲאִסיֵרי!  –ּפַ ִגיּזָ הּו, ּבְ   ְמִעיָלה ֵלית ּבְ

  
א,    ֶאּלָ

ֲאַמר ְקָרא ן" :ִמּדַ ה ּפֶ ֶחּנָ ְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר ִיּקָ ּמִ 58"ָימּות ּבַ
  . ), ז(דברים כ 

  
אַמְתִקיף ָלּה  ַרב ִאיִדי ַרב ְשיׁשָ ֵריּה ּדְ   : ּבְ

  ָיָבם!  –ֵאיָמא: ַמאן ַאֵחר 
  
י בַר ר ַמ ָא    : ַאׁשִ

ָבר:  ּדָ ׁשּובֹות ּבַ י ּתְ   ְשּתֵ
ֵרי  - ֲחָדא  ָיָבם ָלא ִאיּקְ    ."ַאֵחר"ּדְ

ִתיב:  ִריתּות"ְועֹוד, ּכְ ֵנָאּה ָהִאיׁש ָהַאֲחרֹון ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ּכְ    ,ּוׂשְ
י ָימּות ָהִאיׁש ָהַאֲחרֹון 59"אֹו ּכִ

  . ), ג(דברים כד 
ין  ַקׁש ִמיָתה ְלֵגירּוׁשִ     –ְוִאיּתְ

ְרָיא ְוגֹוֶמֶרת ין ׁשַ ירּוׁשִ ְרָיא ְוגֹוֶמֶרת ַמה ּגֵ    .ַאף ִמיָתה ׁשַ

                                                           
ָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר 56 י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ּדָ ֵעיָניו ּכִ ה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ּבְ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ יתוֹ  ּכִ ָחּה ִמּבֵ ּלְ ָיָדּה ְוׁשִ ִריֻתת ְוָנַתן ּבְ   ּכְ
  ּהי לָ ֵר רשי גרס: ׁשָ  57
ר ֵאַרשׂ  58 ה ּוִמי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ֶחּנָ ְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר ִיּקָ ּמִ ן ָימּות ּבַ ה ְולֹא ְלָקָחּה ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו ּפֶ ָ   ִאׁשּ
יתֹו אֹו ִכי ָימּות ָהִאיׁש הָ  59 ָחּה ִמּבֵ לְּ ָיָדּה ְוׁשִ ִריֻתת ְוָנַתן ּבְ ֵנָאּה ָהִאיׁש ָהַאֲחרֹון ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ּכְ ר ְלָקָחּה לּוׂשְ הַאֲחרֹון ֲאׁשֶ ָ   ֹו ְלִאׁשּ

  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 - הבעש 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

 אול - 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
 כדאמרינן -  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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ָבָמה נִ " ִביָאה :ְקֵניתְוַהּיְ    ּבְ
ֲחִליָצה  :ְוקֹוָנה ֶאת ַעְצָמּה [    ,ּבַ

ָבם    ]."ּוְבִמיַתת ַהּיָ
  
ִביָאה"   ְמָנָלן?  "ּבְ
  

  ֲאַמר ְקָרא:
ה"   איד, ָ 60"ְיָבָמּה ָיבֹא ָעֶליָה ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאׁשּ

  . (דברים כה, ה) 
  

הְוֵאיָמא:  ָ ִאׁשּ ָתא ּכְ ּה ִמיּלְ   !ְלכּוּלַ
   

ְעתָּ    ְך, ָלא ָסְלָקא ּדַ
ַתְנָיא:    ּדְ

ַה " ֶדֶרְך ׁשֶ ּה ּכְ ָטר ּגֹוְמִרים ּבָ ֶסף ּוׁשְ ּה ּבִ ָיכֹול ְיהּו ּכֶ    ?יָאה ּגֹוֶמֶרת ּבָ
ְלמּוד לֹוַמר ָמהּ ": תַּ     – ), ה(דברים כה "ְוִיּבְ

ּה  יָאה ּגֹוֶמֶרת ּבָ ּה  ,ּבִ ָטר ּגֹוְמִרים ּבָ ֶסף ּוׁשְ   . "ְוֵאין ּכֶ
  

  ְוֵאיָמא: 
ָמהּ "ַמאי      – "ְוִיּבְ

ם ְרָחּה ְמַיּבֵ ְבַעל ּכָ    !ּדִ
  

ם'.  ן, ֵליָמא ְקָרא: 'ְוִיּבֵ   ִאם ּכֵ
ָמהּ "ַמאי    ? "ְוִיּבְ

י ְרּתֵ ּה ּתַ ְמַעּתְ ִמיּנַ   .ׁשָ
  
  
  

                                                           
ת ַהחּוָצה ְלִאיׁש ָזר ְיָבָמּה ָיבֹא  60 ת ַהּמֵ ו ּוֵמת ַאַחד ֵמֶהם ּוֵבן ֵאין לֹו לֹא ִתְהֶיה ֵאׁשֶ בּו ַאִחים ַיְחּדָ י ֵיׁשְ ָמּה ּכִ ה ְוִיּבְ ָ  ָעֶליָה ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאׁשּ

  רש"י
 כלומר -  לו ולקחה עליה איב

  .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 ויבמה 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

 



ה ִנְקֵנית –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק א'  81                 ""ָהִאׁשָּ

        יד, איד, איד, איד, א .51
ָבָמה"[ ֲחִליָצה ]:ְוקֹוָנה ֶאת ַעְצָמּה ...  ְוַהּיְ   . "ּבַ
  

  ְמָנָלן? 
  

ְכִתיב:  ית ֲח "ּדִ ָרֵאל ּבֵ ִיׂשְ מֹו ּבְ ַעלְוִנְקָרא ׁשְ 61"לּוץ ַהנָּ
    – )י-, ט(דברים כה 

ָרֵאל" ָרה ְלָכל ִיׂשְ ּה ַנַעל הּותְּ ָחַלץ ּבָ יָון ׁשֶ   . "ּכֵ
  

ָרֵאל"ַהאי  ֲאָתא?!  "ִיׂשְ   ְלָהִכי הּוא ּדַ
ֵעי ֵליּה ְלִכְדָתֵני  ר ְיהּוָדה:ַהאי ִמיּבָ מּוֵאל ּבַ    ַרב ׁשְ

ָרֵאל"" ִיׂשְ יןּבְ  – "ּבְ ית ּדִ ָרֵאל  ּבֵ ל ִיׂשְ   ׁשֶ

לוְ  ין ׁשֶ ֵבית ּדִ   ! "עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים לֹא ּבְ
  

ֵרי  ָרֵאל"ּתְ ִיׂשְ ִתיֵבי.  "ּבְ   ּכְ
  

ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא:  י, ִמיּבָ ּתִ   ְוַאּכַ
י ְיהּוָדהָאַמר "    :ַרּבִ

ִבים ִלְפֵני  ַעם ַאַחת ָהִיינּו יֹוׁשְ י ַטְרפֹוןּפַ    ,ַרּבִ
   ,ּוָבאָתה ְיָבָמה ַלֲחלֹוץ

ֶכם ְוִאְמרּו ֲע  :ְוָאַמר ָלנוּ  ַעל'נּו ּכּוּלְ ַעל' 'ֲחלּוץ ַהּנָ   !'"ֲחלּוץ ַהּנָ
  

מוֹ "ַההּוא ִמ    .ָנְפָקא "ְוִנְקָרא ׁשְ
  
  

                                                           
ֵקִנים ְוָחְלָצה ַנֲעלוֹ ט ט ט ט  61 ה ְיִבְמּתֹו ֵאָליו ְלֵעיֵני ַהּזְ ׁשָ ר לֹא ִיְבֶנה ֶאת בֵּ  ְוִנּגְ ה ָלִאיׁש ֲאׁשֶ ָכה ֵיָעׂשֶ ָפָניו ְוָעְנָתה ְוָאְמָרה ּכָ ְוִנְקָרא   י .ית ָאִחיוֵמַעל ַרְגלֹו ְוָיְרָקה ּבְ

מוֹ  ַעל ׁשְ ית ֲחלּוץ ַהּנָ ָרֵאל ּבֵ ִיׂשְ   ּבְ

  רש"י
 להנשא מותרת דחלוצה -  מנלן

 דרמא הוא חליצה מצות דילמא
 לא ולעולם עלה רחמנא

  .משתריא
 מעמש הכי - חלוץ בית בישראל
 לבית להביא ראויה בישראל

  .משחלצה
 לאחיו להקים -  בישראל תרי
  .בישראל שם
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        בבבב- - - - יד, איד, איד, איד, א .52
ָבָמה"[ ָבם] : ...ְוקֹוָנה ֶאת ַעְצָמּה ...  ְוַהּיְ   . "ּוְבִמיַתת ַהּיָ
  

  ְמָנָלן? 
  

  ַקל ָוחֹוֶמר: 
ֶחֶנק, ִמיַתת ַה  ִהיא ּבְ ת ִאיׁש ׁשֶ יָרָתּה, ּוָמה ֵאׁשֶ ַעל ַמּתִ   ּבַ

ַלאו  ִהיא ּבְ ן?  -ְיָבָמה ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ   לֹא ּכָ
  

ֵגט,  ן יֹוְצָאה ּבְ ּכֵ ת ִאיׁש ׁשֶ ֵאׁשֶ   ַמה ּלְ
ֵגט!  ֵאיָנּה יֹוְצָאה ּבְ זּו ׁשֶ   ּתֹאַמר ּבְ

  
ֲחִליָצה.    ָהא ַנִמי יֹוְצָאה ּבַ

  
א,    ֶאּלָ

יָרּה!  ן אֹוְסָרּה ַמּתִ ּכֵ ת ִאיׁש ׁשֶ ֵאׁשֶ   ַמה ּלְ
  
יַמר ֲא    : ַרב ַאׁשִ

יָרּה      –ָהא ַנִמי אֹוְסָרּה ַמּתִ
   ,אֹוְסָרּה  –ָיָבם 
ֵרי ָלּה.  - ָיָבם    ׁשָ

  
ֲחִליָצה ִמַקל ָוחֹוֶמר:  ת ִאיׁש יֹוְצָאה ּבַ   ּוְתֵהא ֵאׁשֶ
ֲחִליָצה,  ֵגט יֹוְצָאה ּבַ ֵאיָנּה יֹוְצָאה ּבְ ָבָמה ׁשֶ   ּוַמה ּיְ

ֵגט ּיֹוְצָאה ּבְ ֲחִליָצה! ֵאינֹו ּדִ  -  זּו, ׁשֶ ּיֹוְצָאה ּבַ   ין ׁשֶ
  

ִריתּות"ֲאַמר ְקָרא:  62"ֵסֶפר ּכְ
    – ), א(דברים כד 

ָבר ַאֵחר ּכֹוְרָתּה.    ֵסֶפר ּכֹוְרָתּה ְוֵאין ּדָ
  

ל ָוחֹוֶמר:  ֵגט ִמּקַ   ּוְתֵהא ְיָבָמה יֹוֵצאת ּבְ
ֵגט,  ֲחִליָצה יֹוְצָאה ּבְ ֵאין יֹוְצָאה ּבַ ת ִאיׁש ׁשֶ   ּוָמה ֵאׁשֶ

ֲחִליָצהזּו, ׁשֶ  ֵגט!  - ּיֹוְצָאה ּבַ ּיֹוְצָאה ּבְ ין ׁשֶ   ֵאין ּדִ
  

ָכה" :ֲאַמר ְקָרא 63"ּכָ
  , ), ט(דברים כה 

  ִעיּכּוָבא.  – "ָכָכה"וְ 
  

י ַקל ָוחֹוֶמר?!  ְרׁשֵ א ִעיּכּוָבא ָלא ּדָ ִאיּכָ   ְוָכל ֵהיָכא ּדְ
ּפּוִריםְוָהא  ְכִתיב יֹום ַהּכִ 64"ּגֹוָרל", ּדִ

החוּ "וְ  ), ח(ויקרא טז  65"ּקָ
  , (ויקרא טז, כט) 

  ְוַתְנָיא: 
את"" הּו ַחּטָ 66"ְוָעׂשָ

    – ), ט(ויקרא טז 
את ה ַחטָּ ם עֹוׂשֶ ֵ את ְוֵאין ַהׁשּ ה ַחטָּ    .ַהּגֹוָרל עֹוׂשֶ

ין הּוא כֹול ַוֲהלֹא ּדִ ּיָ    :ׁשֶ
ם ֵ ׁש ַהׁשּ ׁש ַהּגֹוָרל ִקיּדֵ ּלֹא ִקיּדֵ ָמקֹום ׁשֶ    ,ּוַמה ּבְ

ׁש ַהּגוֹ  יּדֵ ּקִ םָמקֹום ׁשֶ ֵ ׁש ַהׁשּ ַקּדֵ ּיְ ין ׁשֶ    ?ָרל ֵאינֹו ּדִ
ְלמּוד לֹוַמר את" תַּ הּו ַחּטָ     – "ְוָעׂשָ

את ה ַחטָּ ם עֹוׂשֶ ֵ את ְוֵאין ַהׁשּ ה ַחטָּ   . "ַהּגֹוָרל עֹוׂשֶ
ִמֲעֵטיּה ְקָרא,    ְוַטְעָמא ּדְ

יַנן ַקל ָוחֹוֶמר,  ְרׁשִ   ָהא ָלאו ָהִכי ּדָ
יּה  ְכִתיב ּבֵ ב ּדִ ה"ַאף ַעל ּגַ   ! (ויקרא טז, כט) "חּוּקָ

  

                                                           
ָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר 62 י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ּדָ ֵעיָניו ּכִ ה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ּבְ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ יתוֹ  ּכִ ָחּה ִמּבֵ ּלְ ָיָדּה ְוׁשִ ִריֻתת ְוָנַתן ּבְ   ּכְ
ה ְיִבְמּתֹו ֵאָליו ְלֵעיֵני 63 ׁשָ ר לֹא ִיְבנֶ  ְוִנּגְ ה ָלִאיׁש ֲאׁשֶ ָכה ֵיָעׂשֶ ָפָניו ְוָעְנָתה ְוָאְמָרה ּכָ ֵקִנים ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו ֵמַעל ַרְגלֹו ְוָיְרָקה ּבְ ית ָאִחיוַהּזְ   ה ֶאת ּבֵ
ִעיִרם ּגֹוָרלֹות ּגֹוָרל ֶאָחד ַלה 64 ְ ֵני ַהׂשּ   ְוגֹוָרל ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל 'ְוָנַתן ַאֲהרֹן ַעל ׁשְ
ַעּנּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְוָכל ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו ָהֶאזְ ְוָהְיָתה לָ  65 ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש תְּ ִביִעי ּבֶ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ ת עֹוָלם ּבַ תֹוְכֶכםֶכם ְלֻחּקַ ר ּבְ ר ַהּגָ   ָרח ְוַהּגֵ
ר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ַלה 66 ִעיר ֲאׁשֶ ָ את 'ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ַהׂשּ הּו ַחּטָ   ְוָעׂשָ

  רש"י
 תהיה לא לשוק - בלאו שהיא
  .זר לאיש החוצה המת אשת

 י"ע הנתרת - איש לאשת מה
  .הבעל מיתת

 שהרי - מתירה אוסרה שכן
 הוא לפיכך האוסרה הוא בעלה

 יבמה אבל במיתתו מתירה
 אךהי 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 קנין 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 ינןדרש הוה
 ג"ואע בפרשה נכתב שלא מה

  .עיכובא דכתיב
  .לה וכתב דכתיב -  לה
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    – ), א(דברים כד "ָלהּ "ֲאַמר ְקָרא: 
  ְולֹא ִליָבָמה.  –" ָלהּ "
  

ָמּה!  – "ָלהּ "ְוֵאיָמא    ִלׁשְ
  

ֵרי  ִתיֵבי.  "ָלהּ "ּתְ   ּכְ
  

ֵעי ֵליּה:  י ִמיּבָ ּתִ   ְוַאּכַ
ָמּה,  – "ָלהּ "ַחד    ִלׁשְ

ּה!  –" ָלהּ "ְוִאיָדְך    ְולֹא ָלּה ְוַלֲחֶביְרּתָ
  

א,    ֶאּלָ
67"ָנַעל"ֲאַמר ְקָרא: 

    – )י- , ט(דברים כה 
  ִאין, ִמיֵדי ַאֲחִריָנא ָלא.  "ַנַעל"
  

ֲאָתא? "ַנַעל"ְוַהאי     !ְלָהִכי הּוא ּדַ
ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא:    ַהאי ִמיּבָ

א ַנֲעלוֹ  –" ַנֲעלוֹ ""    ,ֵאין ִלי ֶאּלָ
ל ָאָדם ְמָנא ֵליּה  ל ּכָ   ? ַנַעל ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר ה "ַנַעל" "לַנַע " תַּ    .ִריּבָ
ן ַמה ְלמּוד לֹוַמר ִאם ּכֵ   ? "ַנֲעלוֹ " תַּ

    – ַנֲעלֹו ָהָראּוי לוֹ 
ְך ּבוֹ  ֵאין ָיכֹול ְלַהּלֵ ָרט ְלָגדֹול ׁשֶ    ,ּפְ

ֵאין חֹוֶפה ֶאת רֹוב ַרְגלוֹ  ָרט ְלָקָטן ׁשֶ    ,ּפְ
ָרט   ביד, ֵאין לֹו ָעֵקב^ ּפְ   ! "ִלְמסּוַלִים ׁשֶ

  
ן, ִניְכּתֹוב ְק    ָרא "ַנַעל". ִאם ּכֵ

ַעל"ַמאי    ? "ַהּנַ
י. ְרּתֵ ּה ּתַ ְמַעּתְ ִמיּנַ   ׁשָ

  
  
 

  
  

                                                           
ָכהְונִ  טטטט 67 ָפָניו ְוָעְנָתה ְוָאְמָרה ּכָ ֵקִנים ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו ֵמַעל ַרְגלֹו ְוָיְרָקה ּבְ ה ְיִבְמּתֹו ֵאָליו ְלֵעיֵני ַהּזְ ׁשָ ה ָלִאיׁש ֲאׁשֶ  ּגְ ית ָאִחיוֵיָעׂשֶ ְוִנְקָרא  יייי .ר לֹא ִיְבֶנה ֶאת ּבֵ

ַעל ית ֲחלּוץ ַהּנָ ָרֵאל ּבֵ ִיׂשְ מֹו ּבְ   ׁשְ

  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, אטו, אטו, אטו, א    ––––יד, ב יד, ב יד, ב יד, ב  .53
ָנה         ִמׁשְ

ָטר ֶכֶסף ּוִבׁשְ    ,ֶעֶבד ִעְבִרי ִנְקֶנה ּבְ
ִנים ׁשָ ֶסף ,ּוְביֹוֵבל ,ְוקֹוֶנה ַעְצמֹו ּבְ    .ּוְבִגְרעֹון ּכֶ

ה ּקֹוָנה ֶאת ַעְצ  ,ְיֵתיָרה ָעָליו ָאָמה ָהִעְבִרּיָ ִסיָמִניןׁשֶ    .ָמּה ּבְ
ְרִציָעה ְרָצע ִנְקֶנה ּבִ    ,ַהּנִ

ּיֹוֵבל ּוְבִמיַתת ָהָאדֹון:   ְוקֹוֶנה ֶאת ַעְצמֹו ּבַ
  

ָמָרא             ּגְ
ֶכֶסף"   . "ֶעֶבד ִעְבִרי ִנְקֶנה ּבְ
  

  ְמָנָלן? 
  

ֶסף ִמְקָנתוֹ "ֲאַמר ְקָרא:  68"ִמּכֶ
    – ), נא(ויקרא כה 

ֶכֶסף.  ְקֶנה ּבְ ּנִ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
  

ר ְלגֹוי,  ַאׁשְ  ְמּכָ ָחן ֶעֶבד ִעְבִרי ַהּנִ   ּכְ
ֶכֶסף.    הֹוִאיל ְוָכל ִקְנָינֹו ּבְ

ָרֵאל ְמָנָלן?  ר ְלִיׂשְ   ִנְמּכָ
  

הּ "ֲאַמר ְקָרא:  69"ְוֶהְפּדָ
ְדיֹוָנּה ְויֹוְצָאה.  – ), ח(שמות כא  ָגַרַעת ּפִ ּמְ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

  
ה, ָחן ָאָמה ָהִעְבִרּיָ ּכְ   ַאׁשְ

ׁשָ  ּדְ ֶכֶסף. הֹוִאיל ּוִמיּקַ ְנָיא ּבְ ֶכֶסף ִמיּקַ   ה ּבְ
  ְמָנָלן?  -ֶעֶבד ִעְבִרי 

  
ה"ֲאַמר ְקָרא:  ֵכר ָלְך ָאִחיָך ָהִעְבִרי אֹו ָהִעְבִרּיָ י ִיּמָ    ,ּכִ

ׁש ׁשָ  70"םינִ ַוֲעָבְדָך ׁשֵ
    – ), יב(דברים טו 
ה.  יׁש ִעְבִרי ְלִעְבִרּיָ   ַמּקִ

  
ין, הֹוִאיל  ית ּדִ ָחן ְמָכרּוהּו ּבֵ ּכְ ַעל ּכֹוְרחו. ַאׁשְ ר ּבְ   ְוִנְמּכַ

  ְמָנָלן?  - מֹוֵכר ַעְצמֹו 
  

ִכיר"ָיִליף  71"ׂשָ
ִכיר" ), יח(דברים טו  72"ׂשָ

  . ), מ(ויקרא כה 
  

ָיִליף ִכיר" :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ִכיר" ), יח(דברים טו "ׂשָ    ,), מ(ויקרא כה "ׂשָ
ָלא ָיִליף א ְלַמאן ּדְ ִכיר" :ֶאלָּ כִ " ), יח(דברים טו "ׂשָ   , ), מ(ויקרא כה "ירׂשָ
א ְלֵמיַמר?    ַמאי ִאיּכָ

  
יג"ֲאַמר ְקָרא:  ִ ׂשּ 73"ְוִכי ּתַ

    – ), מז(ויקרא כה 
ְחּתֹון.    מּוָסף ַעל ִעְנָין ִראׁשֹון, ְוִיְלַמד ֶעְליֹון ִמּתַ

  
ָלא ָיִליף א ּדְ ּנָ ִכיר" :ּוַמאן ּתַ ִכיר" ), יח(דברים טו "ׂשָ   ? ), מ(ויקרא כה "ׂשָ

  
א ה ּנָ ַתְנָיא: ַהאי ּתַ   ּוא, ּדְ

ׁש  – ַהּמֹוֵכר ַעְצמוֹ " ׁש ְוֶיֶתר ַעל ׁשֵ ר ְלׁשֵ    ,ִנְמּכָ
יןְמָכרּוהּו  ית ּדִ ׁש  – ּבֵ א ְלׁשֵ ר ֶאּלָ    .ֵאינֹו ִנְמּכָ

   ,ֵאינֹו ִנְרָצע – ַהּמֹוֵכר ַעְצמוֹ 
יןְמָכרּוהּו  ית ּדִ    .ִנְרָצע – ּבֵ

                                                           
ֶסף ִמְקָנתוֹ  68 תֹו ִמּכֶ ֻאּלָ יב ּגְ ִנים ְלִפיֶהן ָיׁשִ ָ ׁשּ   ִאם עֹוד ַרּבֹות ּבַ
ּה ְלַעם נָ  69 ר (לא) לֹו ְיָעָדּה ְוֶהְפּדָ ֵעיֵני ֲאדֶֹניָה ֲאׁשֶ ִבְגדֹו ָבּה ִאם ָרָעה ּבְ   ְכִרי לֹא ִיְמׁשֹל ְלָמְכָרּה ּבְ
ֶחּנּו ָחְפׁשִ  70 ּלְ ׁשַ ִביִעת תְּ ְ ָנה ַהׁשּ ָ ִנים ּוַבׁשּ ׁש ׁשָ ה ַוֲעָבְדָך ׁשֵ ֵכר ְלָך ָאִחיָך ָהִעְבִרי אֹו ָהִעְבִרּיָ י ִיּמָ ךְ ּכִ   י ֵמִעּמָ
י 71 ְך ּכִ י ֵמִעּמָ ֲחָך אֹתֹו ָחְפׁשִ לֵּ ׁשַ ה ְבֵעיֶנָך ּבְ ִנים ּוֵבַרְכָך ה לֹא ִיְקׁשֶ ׁש ׁשָ ִכיר ֲעָבְדָך ׁשֵ ַכר ׂשָ ֶנה ׂשְ ה 'ִמׁשְ ֲעׂשֶ ר תַּ כֹל ֲאׁשֶ   ֱאלֶֹהיָך ּבְ
ךְ  72 ַנת ַהּיֵֹבל ַיֲעבֹד ִעּמָ ְך ַעד ׁשְ ב ִיְהֶיה ִעּמָ תֹוׁשָ ִכיר ּכְ ׂשָ   ּכְ
ר ְלֵגר ּת  73 ְך ּוָמְך ָאִחיָך ִעּמֹו ְוִנְמּכַ ב ִעּמָ ר ְותֹוׁשָ יג ַיד ּגֵ ִ רְוִכי ַתׂשּ ַחת ּגֵ ּפַ ְך אֹו ְלֵעֶקר ִמׁשְ ב ִעּמָ   ֹוׁשָ

  רש"י
  '.מתני
 בגמרא - ובשטר בכסף נקנה
  .לה יליף

 יוצא שנים שש לסוף -  בשנים
  .חפשי

 בתוך יובל בו פגע אם - וביובל
  .שש

 ועצמ 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 יתירה
 כדילפינן נערות ובסימני אלה
 יצאהמו) 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 וכי 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 קנאה 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
 אחיך ימוך כי) כה ויקרא( עצמו

 יהיה כתושב כשכיר' וגו ונמכר
 כי ד"ב במכרוהו ונאמר עמך

 כי בפרשת' וגו שכיר שכר משנה
  ).טו דברים( כתיב ימכר
 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 נההת אם - שש על ויתר

  .שנים לעשר
 דברים( דכתיב - ד"ב מכרוהו

 במוכר אבל שנים שש ועבדך) טו
 תקנה דכי שש כתיב לא עצמו
 משמע אחרים מיד עברי עבד

 כתיבא ד"ב במכרוהו ורציעה
  .כתיבי לך ימכר דגבי הענקה וכן
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   ,ֵאין ַמֲעִניִקים לוֹ  – מֹוֵכר ַעְצמוֹ 
ין ְמָכרּוהוּ  ית ּדִ    .ַמֲעִניִקים לוֹ  – ּבֵ

ַנֲעִנית – ַהּמֹוֵכר ַעְצמוֹ  ְפָחה ּכְ    ,ֵאין ַרּבֹו מֹוֵסר לֹו ׁשִ
יןְמָכרּוהּו  ית ּדִ ַנֲעִנית – ּבֵ ְפָחה ּכְ    .ַרּבֹו מֹוֵסר לֹו ׁשִ

י ֶאְלָעָזר    :אֹוֵמר ַרּבִ
ׁש  א ְלׁשֵ ר ֶאּלָ    ,ֶזה ְוֶזה ֵאינֹו ִנְמּכָ

   ,ֶזה ְוֶזה ִנְרָצע
   ,ֶזה ְוֶזה ַמֲעִניִקים לוֹ וְ 

ַנֲעִנית ְפָחה ּכְ    ".ְוֶזה ְוֶזה ַרּבֹו מֹוֵסר לֹו ׁשִ
ָהא    : ָקִמיְפְלֵגיַמאי ָלאו ּבְ

א ָלא ָיִליף א ַקּמָ ַתּנָ ִכיר" :ּדְ ִכיר" ), יח(דברים טו "ׂשָ   , ), מ(ויקרא כה "ׂשָ
י ֶאְלָעָזר ָיִליף ִכיר" :ְוַרּבִ ִכיר" ), יח(דברים טו "ׂשָ    .), מ(ויקרא כה "ׂשָ

  
ֵמיּה ּדְ  ַרב ַטְביֹוֵמיֲאַמר  ְ ֵייִמׁשּ   : ַאּבַ

י ָעְלָמא ָיִליף כּוּלֵ ִכיר" :ּדְ ִכיר" ), יח(דברים טו "ׂשָ   , ), מ(ויקרא כה "ׂשָ
ַהאי ְקָרא    : ָקִמיְפְלֵגיְוָהָכא ּבְ

ָאַמר  א ּדְ א ַקּמָ ַתּנָ ׁש וְ "ַמאי ַטְעָמא ּדְ ר ְלׁשֵ ׁש מֹוֵכר ַעְצמֹו ִנְמּכָ   ? "ֶיֶתר ַעל ׁשֵ
ין:  ית ּדִ י ְמָכרּוהּו ּבֵ ּבֵ   ִמיֵעט ַרְחָמָנא ּגַ

ִנים" ׁש ׁשָ 74"ַוֲעָבְדָך ׁשֵ
  . ֹ ֶזה, ְולֹא מֹוֵכר ַעְצמוֹ  – )יב, (דברים טו 

  
  ְוִאיָדְך? 

  
  ְלָך ְולֹא ְליֹוֵרׁש.  – "ַוֲעָבְדךָ "
  

  ְוִאיָדְך? 
  
ִתיב )יח, (דברים טו 75"ַוֲעָבְדךָ "   . ַאֲחִריָנא ּכְ
  

  ְוִאיָדְך? 
  

ֲאָתא.    ַההּוא ְלַהְרָצַאת ָאדֹון הּוא ּדַ
  

א,  א ַקּמָ ַתּנָ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ
ָאַמר:    ?"מֹוֵכר ַעְצמֹו ֵאינֹו ִנְרָצע"ּדְ

  
ין:  ית ּדִ י ְמָכרּוהּו ּבֵ ּבֵ ִמיֵעט ַרְחָמָנא ּגַ   ִמּדְ

ְרֵצַע " ּמַ 76"ְוָרַצע ֲאדָֹניו ֶאת ָאְזנֹו ּבַ
    – ), ו(שמות כא 

ל מֹוֵכר ַעְצמֹו.ָאזְ  ּלֹו, ְולֹא ָאְזנֹו ׁשֶ   נֹו ׁשֶ
  

  ְוִאיָדְך?    אטו,
  

ֲאָתא,  ָוה הּוא ּדַ   ַהִהיא ִלְגֵזיָרה ׁשָ
ַתְנָיא:    ּדְ

י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר "ַרּבִ
אֶֹזן ְיָמִנית ִהיא ּבְ ִין ִלְרִציָעה ׁשֶ    ?ִמּנַ

אן ן ), ו(שמות כא 'אֶֹזן' :ֶנֱאַמר ּכָ 77"ֶזןאֹ " ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ
  , ), כה(ויקרא יד 

ן ָיִמין ַהּלָ אן ָיִמין ,ַמה ּלְ    ".ַאף ּכָ
  

  ְוִאיָדְך? 
  

ן ֵליָמא ְקָרא "אֶֹזן",    ִאם ּכֵ
  ? "ָאְזנוֹ "ַמאי 

                                                           
ֶחּנּו ָחְפׁשִ  74 ּלְ ׁשַ ִביִעת תְּ ְ ָנה ַהׁשּ ָ ִנים ּוַבׁשּ ׁש ׁשָ ה ַוֲעָבְדָך ׁשֵ ֵכר ְלָך ָאִחיָך ָהִעְבִרי אֹו ָהִעְבִרּיָ י ִיּמָ ךְ ּכִ   י ֵמִעּמָ
י ִמ  75 ְך ּכִ י ֵמִעּמָ ֲחָך אֹתֹו ָחְפׁשִ לֵּ ׁשַ ה ְבֵעיֶנָך ּבְ הלֹא ִיְקׁשֶ ֲעׂשֶ ר תַּ כֹל ֲאׁשֶ ִנים ּוֵבַרְכָך ה ֱאלֶֹהיָך ּבְ ׁש ׁשָ ִכיר ֲעָבְדָך ׁשֵ ַכר ׂשָ ֶנה ׂשְ   ׁשְ
ְרֵצַע   76 ּמַ זּוָזה ְוָרַצע ֲאדָֹניו ֶאת ָאְזנֹו ּבַ ֶלת אֹו ֶאל ַהּמְ יׁשֹו ֶאל ַהּדֶ יׁשֹו ֲאדָֹניו ֶאל ָהֱאלִֹהים ְוִהּגִ   ַוֲעָבדֹו ְלעָֹלםְוִהּגִ
ַחט ֶאת כֶּ  77 ֵהר ַהְיָמִנית ְוַעל ּבֶֹהן ָידֹו ַהְיָמִניְוׁשָ ּטַ נּוְך אֶֹזן ַהּמִ ם ְוָנַתן ַעל תְּ ם ָהָאׁשָ ם ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמּדַ   ת ְוַעל ּבֶֹהן ַרְגלֹו ַהְיָמִניתֶבׂש ָהָאׁשָ

  רש"י
 - כנענית שפחה לו מוסר רבו

  .ממנה ולדות לו שיהו
 יתכנענ 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
 בהדיא ק"לת והני מילי לשאר
 ליה אהני ולא מיעוטייהו כתיב
  .שוה גזירה

 לא עובד דאינו - ליורשין ולא
 אין אם אחה 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? 

  
ֵעי ֵליּה:    ַההּוא ִמיּבָ

  ְולֹא ָאְזָנּה.  – "ָאְזנוֹ "
  

  ְוִאיָדְך? 
  

78"ְוִאם יֹאַמר ָהֶעֶבד"ָנְפָקא ָלּה ִמ 
  ָהֶעֶבד ְולֹא ָאָמה.   – )ו-, הכא (שמות 

  
  ְוִאיָדְך? 

  
הּוא ֶעֶבד.  ׁשֶ ּיֹאַמר ּכְ ֵעי ֵליּה: ַעד ׁשֶ   ִמיּבָ

  
  ְוִאיָדְך? 

  
  ָנְפָקא.  "ָהֶעֶבד" "ֶעֶבד"ֵמ 
  

  ְוִאיָדְך? 
  
ִריׁש.  "ָהֶעֶבד" "ֶעֶבד"   ָלא ּדָ
  

א,  א ַקּמָ ַתּנָ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ
ָאַמר:    ? "ֲעִניִקין לוֹ מֹוֵכר ַעְצמֹו ֵאין ַמ "ּדְ

  
ין:  ית ּדִ י ְמָכרּוהּו ּבֵ ּבֵ   ִמיֵעט ַרְחָמָנא ּגַ

ֲעִניק לוֹ " 79"ַהֲעֵנק תַּ
  , ), יד(דברים טו 

  ְולֹא ְלמֹוֵכר ַעְצמֹו.  – "לוֹ "
  

  ְוִאיָדְך? 
  

ֵעי ֵליּה:    ַההּוא ִמיּבָ
יו.  – "לוֹ "   ְולֹא ְליֹוְרׁשָ
  

אי ָלא?!  יו ַאּמַ   יֹוְרׁשָ
ִכיר ַקְרֵייּה      –ַרְחָמָנא  ׂשָ

יו!  תֹו ְליֹוְרׁשָ עּוּלָ יו, ַאף ַהאי ּפְ תֹו ְליֹוְרׁשָ עּוּלָ ִכיר ּפְ ָ   ַמה ׂשּ
  

א,    ֶאּלָ
  ְולֹא ְלַבַעל חֹובו. ֹ  – "לוֹ "

ַתְנָיא:  י ָנָתן, ּדְ ַרּבִ ָעְלָמא ּכְ ְסִביָרא ָלן ּבְ   ִמּדִ
י ָנָתןֲאַמר "    :ַרּבִ

ֲחֵברֹו ָמֶנה ה ּבַ ִין ְלנֹוׁשֶ ֲחֵברוֹ ַוֲחֵב  ,ִמּנַ    ,רֹו ּבַ
ה ְונֹוְתִנין ָלֶזה ּמֹוִציִאין ִמּזֶ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ם לוֹ ": תַּ ר ָאׁשַ ""ְוָנַתן ַלֲאׁשֶ
80
   – ), ז(במדבר ה 

  ַלֲאפּוֵקי.  "לוֹ "ָאָתא 
  

  ְוִאיָדְך? 
  

י ָנָתן.  ַרּבִ ָעְלָמא ַנִמי ָלא ְסִביָרא ָלן ּכְ   ּבְ
  

                                                           
י  הההה 78 תִּ י ֶאת ֲאדִֹני ֶאת ִאׁשְ ָני לֹא ֵאֵצא ָחְפׁשִ ְוִאם ָאמֹר יֹאַמר ָהֶעֶבד ָאַהְבתִּ זּוָזה ְוָרַצע  וווו. יְוֶאת ּבָ ֶלת אֹו ֶאל ַהּמְ יׁשֹו ֶאל ַהּדֶ יׁשֹו ֲאדָֹניו ֶאל ָהֱאלִֹהים ְוִהּגִ ְוִהּגִ

ְרֵצַע ַוֲעָבדֹו ְלעָֹלם ּמַ   ֲאדָֹניו ֶאת ָאְזנֹו ּבַ
ַרְכָך ה 79 ר ּבֵ ְקֶבָך ֲאׁשֶ ְרְנָך ּוִמּיִ ֲעִניק לֹו ִמּצֹאְנָך ּוִמּגָ ן לוֹ  'ַהֲעֵניק תַּ תֶּ   ֱאלֶֹהיָך תִּ
ם 80 ר ָאׁשַ תֹו יֵֹסף ָעָליו ְוָנַתן ַלֲאׁשֶ רֹאׁשֹו ַוֲחִמיׁשִ מֹו ּבְ יב ֶאת ֲאׁשָ ר ָעׂשּו ְוֵהׁשִ אָתם ֲאׁשֶ   לוֹ  ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחּטָ

  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
  :).יז דף קידושין( כדלקמן קאי

 יאמר מואם - עבד ואכשה
 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

  .אמה 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

 למעוטי איצטריך לזה ונותנין
  .דינא מהאי הענקה



ה ִנְקֵנית –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק א'  87                 ""ָהִאׁשָּ

א ַקּמָ  ַתּנָ ָאַמר: ַמאי ַטְעָמא ּדְ   א ּדְ
ַנֲעִנית" ְפָחה ּכְ   ?"מֹוֵכר ַעְצמֹו ֵאין ַרּבֹו מֹוֵסר לֹו ׁשִ
  

ין:  ית ּדִ י ְמָכרּוהּו ּבֵ ּבֵ   ִמיֵעט ַרְחָמָנא ּגַ
ה" ָ ן לֹו ִאׁשּ 81"ִאם ֲאדֹוָניו ִיּתֶ

  , ), ד(שמות כא 
  ְולֹא ְלמֹוֵכר ַעְצמו. ֹ  –" לוֹ "
  

  ְוִאיָדְך? 
  
ְרחו. ֹ  – "לוֹ " ַעל ּכָ   ּבְ
  

  ָדְך? ְוִאי
  
ִכיר"ִמ  ַכר ׂשָ ֶנה ׂשְ י ִמׁשְ 82"ּכִ

  ָנְפָקא.  ), יח(דברים טו 
ַתְנָיא:    ּדְ

ִכיר ֲעָבְדךָ "" ַכר ׂשָ ֶנה ׂשְ י ִמׁשְ     – ), יח(דברים טו "כִּ
ּיֹום" א ּבַ ִכיר ֵאינֹו עֹוֵבד ֶאּלָ    ,ׂשָ

ְיָלה ּלַ ּיֹום ּוֵבין ּבַ ין ּבַ    .ֶעֶבד ִעְבִרי עֹוֵבד ּבֵ
ֲעֶלה ַעל ְיָלה ְוִכי תַּ ּלַ ּיֹום ּוֵבין ּבַ ין ּבַ ֶעֶבד ִעְבִרי עֹוֵבד ּבֵ ָך ׁשֶ ְעתְּ    ?!ּדַ

ָבר ֶנֱאַמר ךְ ": ַוֲהלֹא ּכְ י טֹוב לֹו ִעּמָ 83"ּכִ
  : ), טז(דברים טו 

ךְ " ַמֲאָכל –" ִעּמָ    ,ּבְ
ךְ " ה – "ִעּמָ תֶּ ִמׁשְ    ".ּבְ

י ִיְצָחקְוָאַמר    : ַרּבִ
ְפָחה כְּ  ַרּבֹו מֹוֵסר לֹו ׁשִ אן ׁשֶ   ַנֲעִנית.ִמּכָ

  
  ְוִאיָדְך? 

  
  ִאי ֵמָהָתם, 

ְרחֹו ֵאיָמא ָלא.  ַעל ּכָ יּה, ֲאָבל ּבְ ְעּתֵ י ִמּדַ   ֲהָוה ֲאִמיָנא ָהֵני ִמיּלֵ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
ָלא ָיִליף:  א ּדְ ּנָ א ַמאן ּתַ ִכיר"ֶאלָּ ִכיר" ), יח(דברים טו "ׂשָ   ? ), מ(ויקרא כה "ׂשָ

  
ַתְנָיא: א הּוא, ּדְ ּנָ    ַהאי ּתַ

ְחּתוֹ "" ּפַ ב ֶאל ִמׁשְ 84ְוגֹו' "ְוׁשָ
  :  ), מא(ויקרא כה 

ן ַיֲעקֹבָאַמר  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :ַרּבִ
ר תּוב ְמַדּבֵ ה ַהּכָ ּמֶ    ?ּבַ

מֹוֵכר ַעְצמוֹ  ָבר ָאמּור – ִאי ּבְ    !ֲהֵרי ּכְ
ִנְרָצע ָבר ָאמּור – ִאי ּבְ    !ֲהֵרי ּכְ

א ָהא ר ֶאּלָ תּוב ְמַדּבֵ ְמָכרּוה ֵאין ַהּכָ ִנים ִלְפֵני ַהּיֹוֵבלּבִ לֹׁש ׁשָ ִים ְוׁשָ תַּ ין ׁשְ ית ּדִ    ,ּו ּבֵ
ַהּיֹוֵבל מֹוִציאוֹ    . "ׁשֶ

ְך ָיִליף  ְעּתָ ִכיר"ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ִכיר" ), יח(דברים טו "ׂשָ   ,), מ(ויקרא כה "ׂשָ
ה ִלי? ֵניַלף  ִכיר"ָלּמָ ִכיר" ), יח(דברים טו "ׂשָ   ! ), מ(ויקרא כה "ׂשָ

  
ר ִיְצָחקַרב ַנְח ֲאַמר    : ָמן ּבַ

ִכיר"ְלעֹוָלם ָיִליף  ִכיר" ), יח(דברים טו "ׂשָ    .), מ(ויקרא כה "ׂשָ
  ְוִאיְצְטִריְך: 

ָלא ָעַבד ִאיּסּוָרא,  ְך ֲאִמיָנא: מֹוֵכר ַעְצמֹו הּוא ּדְ ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ
ָעַבד ִאיּסּוָרא, ֵאיָמא ִניְקְנֵסיּה.  ין, ּדְ ית ּדִ   ֲאָבל ְמָכרּוהּו ּבֵ

ַמע ָלן. ָקא ַמ    ׁשְ

                                                           
ְהֶיה ַלאדֶֹניָה ְוהּוא ֵיֵצא ְבגַ  81 ה ִויָלֶדיָה תִּ ָ ה ְוָיְלָדה לֹו ָבִנים אֹו ָבנֹות ָהִאׁשּ ָ ן לֹו ִאׁשּ   ּפוֹ ִאם ֲאדָֹניו ִיתֶּ
ִנים ּוֵבַרְכָך  82 ׁש ׁשָ ִכיר ֲעָבְדָך ׁשֵ ַכר ׂשָ ֶנה ׂשְ י ִמׁשְ ְך ּכִ י ֵמִעּמָ ֲחָך אֹתֹו ָחְפׁשִ ּלֵ ׁשַ ה ְבֵעיֶנָך ּבְ ה 'הלֹא ִיְקׁשֶ ֲעׂשֶ ר תַּ כֹל ֲאׁשֶ   ֱאלֶֹהיָך ּבְ
י טוֹ  83 יֶתָך ּכִ י ֲאֵהְבָך ְוֶאת ּבֵ ְך ּכִ י יֹאַמר ֵאֶליָך לֹא ֵאֵצא ֵמִעּמָ ךְ ְוָהָיה ּכִ   ב לֹו ִעּמָ
ת ֲאבָֹתיו ָיׁשּוב 84 ְחּתֹו ְוֶאל ֲאֻחּזַ ּפַ ב ֶאל ִמׁשְ ְך הּוא ּוָבָניו ִעּמֹו ְוׁשָ   ְוָיָצא ֵמִעּמָ

  רש"י
 - נפקא שכיר שכר משנה מכי

 ביה תנא וכי כרחו בעל גמרינן
 למעוטי' כו לו ןית 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 מיניה

  .עמך
 הנרצע שאף ללמד - בנרצע אם

  .ביובל יוצא
 לה בעי לקמיה -  אמור כבר הרי

  .היא אימ
 גנב דלא - איסורא עבד דלא

 בגניבתו ד"ב מכרוהו אבל כלום
  .שש עד לעבוד נקנסיה נימא
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        טז, אטז, אטז, אטז, א    ––––טו, א טו, א טו, א טו, א  .54
  ֲאַמר ָמר: 

ִנְרָצע " ָבר ָאמּור -ִאי ּבְ    ".ֲהֵרי ּכְ
  

  ַמאי ִהיא? 
  

ַתְנָיא:    ּדְ
ְחּתוֹ "" ּפַ תֹו ְוִאיׁש ֶאל ִמׁשְ ם ִאיׁש ֶאל ֲאחּוּזָ ְבּתֶ 85ְוגֹו' "ְוׁשַ

  : ), י(ויקרא כה 
ר תּוב ְמַדּבֵ ה ַהּכָ ּמֶ    ?ּבַ

מֹוֵכר ַעְצמוֹ  ָבר ָאמּור ֲהֵרי – ִאי ּבְ    !ּכְ
ין ית ּדִ ְמָכרּוהּו ּבֵ ָבר ָאמּור – ִאי ּבִ    !ֲהֵרי ּכְ

ִנים ִלְפֵני ַהּיֹוֵבל לֹׁש ׁשָ ִים ְוׁשָ תַּ ִנְרָצע ׁשְ א ּבְ ר ֶאּלָ תּוב ְמַדּבֵ    ,ָהא ֵאין ַהּכָ
ַהּיֹוֵבל מֹוִציאוֹ     ".ׁשֶ

  
ַמע?    ַמאי ַמׁשְ

  
יָלאֲאַמר  ר ׁשִ   : ָרָבא ּבַ

    – "ִאיׁש "ֲאַמר ְקָרא: 
ה?  ָ ִאׁשּ ִאיׁש ְוֵאין נֹוֵהג ּבְ ּנֹוֵהג ּבְ ָבר ׁשֶ   ֵאיֶזהּו ּדָ

  ֲהֵוי אֹוֵמר: זּו ְרִציָעה. 
  

ב ִנְרָצע:  ין, ְוִאיְצְטִריְך ְלִמיְכּתַ ית ּדִ ב ְמָכרּוהּו ּבֵ   ְוִאיְצְטִריְך ְלִמיְכּתַ
ין  ית ּדִ ְמִעיָנן ָמְכרּוהּו ּבֵ ִאי ַאׁשְ ָלא ְמָטִאי  –ּדְ ּום ּדְ   ִזְמֵניּה, ִמׁשּ

ְמָטִאי ִזְמֵניּה, ֵאיָמא ִניְקְנֵסיּה.    ֲאָבל ִנְרָצע, ּדִ
ְמִעיָנן ִנְרָצע  ׁש,  –ְוִאי ַאׁשְ ָעַבד ֵליּה ׁשֵ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ׁש, ֵאיָמא ָלא.  ָלא ָעַבד ֵליּה ׁשֵ ין, ּדְ ית ּדִ   ֲאָבל ְמָכרּוהּו ּבֵ
  ְצִריָכא. 

  
ם, וְ  ְבּתֶ ב ְוׁשַ ב ְלעֹוָלם: ְוִאיְצְטִריְך ְלִמיְכּתַ   ִאיְצְטִריְך ְלִמיְכּתַ

ַתב ַרְחָמָנא ְלעֹוָלם  ִאי ּכָ ׁש.  –ּדְ   ֲהָוה ֲאִמיָנא: ְלעֹוָלם ַמּמָ
ם.  ְבּתֶ ַתב ַרְחָמָנא ְוׁשַ   ּכָ

ם  ְבּתֶ ַתב ַרְחָמָנא ְוׁשַ ׁש,  –ְוִאי ּכָ ָלא ָעַבד ׁשֵ י ֵהיָכא ּדְ   ֲהָוה ֲאִמיָנא: ָהֵני ִמיּלֵ
ָעַבד ׁשֵ  תו ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ ִחּלָ    ֹ  –ׁש לֹא ְיֵהא סֹופֹו ָחמּור ִמתְּ

ׁש.  ׁש ַאף סֹופֹו ַנִמי ׁשֵ תֹו ׁשֵ ִחּלָ   ַמה תְּ
ַמע ָלן: ְלעֹוָלם  ל יֹוֵבל.  –ָקַמׁשְ   ְלעֹוָלמֹו ׁשֶ

  
ָלא ָיִליף:  א ּדְ ּנָ א ַמאן ּתַ ִכיר"ֶאלָּ ִכיר" ), יח(דברים טו "ׂשָ   ? ), מ(ויקרא כה "ׂשָ

  
י ִהיא,    ַרּבִ

ַתְניָ    א:ּדְ
ה""   בטו, ֵאּלֶ ֵאל ּבְ 86"ְוִאם לֹא ִיּגָ

  . ), נד(ויקרא כה 
י   : אֹוֵמר ַרּבִ

ה" ֵאּלֶ ׁש  ,הּוא ִנְגָאל "ּבְ ׁשֵ    .ְוֵאין ִנְגָאל ּבְ
ין הּוא כֹול ַוֲהלֹא ּדִ ּיָ ֵאינֹו ִנְגָאל  :ׁשֶ י ׁשֶ ה"ּוַמה ּמִ ֵאּלֶ ׁש  ,"ּבְ ׁשֵ    .ִנְגָאל ּבְ

ְגָאל  ,ֶזה ּנִ ה"ׁשֶ ֵאּלֶ ׁש ֵאינֹו  ,"ּבְ ׁשֵ ְגָאל ּבְ ּנִ ין ׁשֶ    ?!ּדִ
ְלמּוד לֹוַמר ה" תַּ ֵאּלֶ    – "ּבְ

ה" ֵאּלֶ ׁש  ,הּוא ִנְגָאל "ּבְ ׁשֵ    ."ְוֵאין ִנְגָאל ּבְ
ְך ָיִליף:  ְעּתָ ִכיר"ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ִכיר" ), יח(דברים טו "ׂשָ    ,), מ(ויקרא כה "ׂשָ

אי ָקָאַמר:  ֵאינֹו ִנְגָאל "ַאּמַ י ׁשֶ ה"ּוַמה ּמִ ֵאּלֶ   ? ""ּבְ
ִכירֵניַלף " ִכיר" ), יח(דברים טו "ׂשָ    !), מ(ויקרא כה "ׂשָ

  
ר ִיְצָחקֲאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ִכיר"ְלעֹוָלם ָיִליף  ִכיר" ), יח(דברים טו "ׂשָ   , ), מ(ויקרא כה "ׂשָ
                                                           

בְ  85 ְהֶיה ָלֶכם ְוׁשַ ֶביָה יֹוֵבל ִהוא תִּ ָאֶרץ ְלָכל יֹׁשְ רֹור ּבָ ָנה ּוְקָראֶתם ּדְ ים ׁשָ ִ ַנת ַהֲחִמׁשּ ם ֵאת ׁשְ תֶּ ׁשְ ם ִאיׁש ֶאל ֲא ְוִקּדַ בוּ תֶּ ׁשֻ ְחּתֹו תָּ ּפַ תֹו ְוִאיׁש ֶאל ִמׁשְ   ֻחּזָ
ַנת ַהּיֵֹבל הּוא ּוָבָניו ִעּמוֹ  86 ׁשְ ה ְוָיָצא ּבִ ֵאּלֶ ֵאל ּבְ   ְוִאם לֹא ִיּגָ

  רש"י
 - אחוזתו אל איש ושבתם
  .כתיב יובל בפרשת

 לעיל כדאמר -  אמור כבר הרי
  .עמך יעבוד היובל שנת עד
 אמור כבר הרי ד"ב במכרוהו אי

 כדאוקימנא משפחתו אל ושב -
  .לעיל
 מלאו לא -  הזימני 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
 בשילוחו 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 אל 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
 מוהפדה:) יד דף קידושין לעיל(

  .עצמה גאולת אלא
 גאולת - שכיר שכיר נילף

 מנמכר לישראל לנמכר קרובים
 לעובד דבנמכר כוכבים בדלעו

 שנה כשכיר כתיב נמי כוכבים
  .עמו יהיה בשנה
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ֲאַמר ְקָרא:  אִני ָהָכא, ּדַ 87"ִיְגָאֶלּנוּ "ְוׁשַ
  ָלֶזה ְולֹא ְלַאֵחר.  – ), מח(ויקרא כה 

  
י? וּ  ַרּבִ ָפֵליג ֲעֵליּה ּדְ א ּדְ ּנָ   ַמאן ּתַ
  

י ֲעִקיָבא,  ִליִלי ְוַרּבִ י יֹוֵסי ַהּגְ   ַרּבִ
ַתְנָיא:    ּדְ

ה"" ֵאּלֶ ֵאל ּבְ   . ), נד(ויקרא כה "לֹא ִיּגָ
ִליִלי י יֹוֵסי ַהּגְ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ה" ֵאּלֶ ְחרּור – "ּבְ ל ָאָדם ,ְלׁשִ ָאר ּכָ ׁשְ ְעּבּוד – ּבִ    .ְלׁשִ
י ֲעִק     :אֹוֵמר יָבאַרּבִ

ה" ֵאּלֶ ְעּבּוד – "ּבְ ְחרּור ,ְלׁשִ ל ָאָדם ְלׁשִ ָאר ּכָ ׁשְ   . "ּבִ
  

ִליִלי?  י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  

  ֲאַמר ְקָרא: 
ה" ֵאּלֶ ֵאל ּבְ ַאֵחר:  –" ִאם לֹא ִיּגָ א ּבְ ַנת ַהּיֹוֵבל"ֶאּלָ ׁשְ    ".ְוָיָצא ּבִ
  

י ֲעִקיָבא אֹוֵמר:    ְוַרּבִ
ֵאלִאם לֹא " א  "ִיּגָ ה"ֶאּלָ ֵאּלֶ ַנת ַהּיֹוֵבל – ּבְ ׁשְ   ."ְוָיָצא ּבִ
  

ִליִלי,  י יֹוֵסי ַהּגְ   ְוַרּבִ
ה'ִמיֵדי  ֵאּלֶ א ּבְ ִתיב?!  'ֶאּלָ   ּכְ

   
ַהאי ְקָרא  א, ּבְ   : ָקִמיְפְלֵגיֶאּלָ

ן ּדֹודֹו ִיְגָאֶלּנוּ " 88"אֹו דֹודֹו אֹו ּבֶ
ת ְקרֹוִבים.  – (ויקרא כה, מט)  אּוּלַ   ֶזה ּגְ

יָגה ָידוֹ " ִ ת ַעְצמוֹ  – "אֹו ִהׂשּ אּוּלַ   . ֹ ֶזה ּגְ
ת ֲאֵחִרים –" ְוִנְגָאל" אּוּלַ    , זּו ּגְ

ִליִלי ָסַבר: ִמְקָרא ִנְדָרׁש ְלָפָניו  י יֹוֵסי ַהּגְ     –ַרּבִ
ת ַעְצמו אּוּלַ ת ְקרֹוִבים ַאּגְ אּוּלַ ֵדי ּגְ    , ׂשְ

ְחרּור,  ת ַעְצמֹו ְלׁשִ אּוּלַ   ַמה ּגְ
אּולַּ  ְחרּור. ַאף ּגְ   ת ְקרֹוִבים ְלׁשִ

י ֲעִקיָבא ָסַבר: ִמְקָרא ִנְדָרׁש ְלַאֲחָריו      –ְוַרּבִ
ת ַעְצמוֹ  אּוּלַ ת ֲאֵחִרים ַאּגְ אּוּלַ ֵדי ּגְ    , ׂשְ

ְחרּור,  ת ַעְצמֹו ְלׁשִ אּוּלַ   ַמה ּגְ
ְחרּור.  ת ֲאֵחִרים ְלׁשִ אּוּלַ   ַאף ּגְ

  
  ִאי ָהִכי, 

ה" ֵאּלֶ ה ִלי? "ּבְ   ָלּמָ
  

ה"ִאי ָלאו  ֵאּלֶ   , ֲהָוה ָאִמיָנא: "ּבְ
ְחרּור.  ין ְלַאֲחָריו, ְוַהּכֹל ְלׁשִ ין ְלָפָניו ּבֵ   ִמְקָרא ִנְדָרׁש ּבֵ

  
  ִאי ָהִכי, 

יּה!  ָיא ְלדּוְכּתֵ   ָהָדר קּוׁשְ
  

ְסָבָרא  א, ּבִ   : ָקִמיְפְלֵגיֶאּלָ
ת ֲאֵחִרים ְלׁשִ  אּוּלַ ָרא ּגְ ּבְ ִליִלי ָסַבר: ִמְסּתַ י יֹוֵסי ַהּגְ   יְעּבּוד, ַרּבִ

ְרֵקי ֵליּה.  ְנֵעי ְוָלא ּפַ ְחרּור, ֲהוּו ִמיּמַ ִאי ַאְמַרּתְ ְלׁשִ   ּדְ
יְעּבּוד,  ת ְקרֹוִבים ְלׁשִ אּולַּ ָרא ּגְ ּבְ י ֲעִקיָבא ָסַבר: ִמְסּתַ   ְוַרּבִ

יּה.  ין ַנְפׁשֵ ל יֹוָמא ְויֹוָמא ָאַזל ּוְמַזּבֵ ְחרּור, ּכָ ִאי ַאְמַרּתְ ְלׁשִ   ּדְ
  

י ִח ֲאַמר  אַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י יֹוָחָנןֲאַמר  ּיָ   : ַרּבִ
י ֲעִקיָבא,  ִליִלי ְוַרּבִ י יֹוֵסי ַהּגְ ְבֵרי ַרּבִ   זּו ּדִ

                                                           
ְהֶיה ּלֹו ֶאָחד ֵמֶאָחיו ִיְגָאֶלּנוּ  87 ה תִּ ֻאּלָ ר ּגְ   ַאֲחֵרי ִנְמּכַ
ׂשָ  88 ֵאר ּבְ ְ יָגה ָידֹו ְוִנְגָאלאֹו דֹדֹו אֹו ֶבן ּדֹדֹו ִיְגָאֶלּנּו אֹו ִמׁשּ ִ ְחּתֹו ִיְגָאֶלּנּו אֹו ִהׂשּ ּפַ ׁשְ   רֹו ִמּמִ

  רש"י
 ואמרי -  דרבי עליה דפליגי
 יוצא כוכבים לעובד דנמכר

  .לשש
 האי דמפיק -  'כו הגלילי יוסי' ר

  .אחריתי לדרשה באלה
 גאלוהו - לשיחרור באלה

  .להם משתעבד אינו קרובים
 מאותו - היובל בשנת ויוצא
 העובד מן ושיגאלה אחר

 כל שאר גאלו אלמא כוכבים
  .לו משתעבד אדם

 ולימדך -  אחרים גאולת זו ונגאל
 מיד גואלו בישראל אדם שכל

 העובד ואין כוכבים העובד
 ובעובד 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 - עצמו
 גאולת הילכך שלפניו על

 עצמו מגאולת למדו קרובים
  .אחריה הכתובה
 הימנו מטהל 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 ליה 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
 אקרובים - מסתברא סבר ע"ור

 קאי אאחרים אלה והאי שעבוד
 אקרובים ביובל דויצא ושעבוד

  '.כו אמרת דאי קאי
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ְחרּור.    ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים: ַהּכֹל ְלׁשִ
  

  ַמאן ֲחָכִמים? 
  

י ִהיא,    ַרּבִ
יק ֵליּה ְלַהאי  ַמּפִ ה"ּדְ ֵאּלֶ ה ַאֲחִריָנא,  "ּבְ   ִלְדָרׁשָ

ין ְלָפָניו ּוֵבין ְלַאֲחָריו. ּוִמְקָרא ִנְדָר    ׁש ּבֵ
  

י,    ְוַרּבִ
ַנת ַהּיֹוֵבל"ַהאי  ׁשְ   ַמאי ָעֵביד ֵליּה?  ), נד(ויקרא כה "ְוָיָצא ּבִ

  
ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא:    ִמיּבָ

ַנת ַהּיֹוֵבל"" ׁשְ     – ), נד(ויקרא כה "ְוָיָצא ּבִ
גֹוי אטז, ַחת ָיְדךָ  ּבְ נֹו תַּ ׁשְ ּיֶ    .ׁשֶ

א אֹו ֵאינוֹ  גֹוי ֶאּלָ ַחת ָיְדךָ  ּבְ ֵאינֹו תַּ    ?ׁשֶ
ר ַלֲעׂשֹות לוֹ  :ַאְמַרתְּ     ?ְוִכי ָמה ֶאְפׁשָ

גֹוי א ּבְ ר ֶאּלָ תּוב ְמַדּבֵ ַחת ָיְדךָ  ָהא ֵאין ַהּכָ נֹו תַּ ׁשְ ּיֶ   ."ׁשֶ
  
  
  

  רש"י
 ַאף ַעל ִּפיש ללמדך - לכדתניא
 אם ידך תחת כוכבים שהעובד

 היובל עד בו ישתעבד יגאל לא
 עליו לבא רשאי אתה ואי

  .בעקיפין
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ָטר"    ".ּוִבׁשְ
  

  ְמָנָלן? 
  

  : עּוָלאֲאַמר 
ח לוֹ "ֲאַמר ְקָרא:  89"ִאם ַאֶחֶרת ִיּקַ

    – ), ית כא(שמו 
תּוב ְלַאֶחֶרת:  ּה ַהּכָ יׁשָ   ִהּקִ

ָטר,  ׁשְ ְנָיא ּבִ   ָמה ַאֶחֶרת ִמּקַ
ָטר.  ׁשְ ְנָיא ּבִ ה ִמּקַ   ַאף ָאָמה ָהִעְבִרּיָ

  
ה ָאדֹון ּכֹוְתבו. ֹ  ָטר ָאָמה ָהִעְבִרּיָ ֲאַמר: ׁשְ   ָהִניָחא ְלַמאן ּדַ

א ְלֵמ  ֲאַמר: ָאב ּכֹוְתבֹו, ַמאי ִאיּכָ א ְלַמאן ּדַ   יַמר? ֶאלָּ
  

ַמר:  ִאיּתְ   ּדְ
ה ִמי ּכֹוְתבֹו?  ָטר ָאָמה ָהִעְבִרּיָ   ׁשְ

  ָאַמר: ָאדֹון ּכֹוְתבו, ֹ  ַרב הּוָנא
א   ָאַמר: ָאב ּכֹוְתבֹו.  ַרב ִחְסּדָ

  
  ָהִניָחא ְלַרב הּוָנא, 

א ְלֵמיַמר?  א ַמאי ִאיּכָ א ְלַרב ִחְסּדָ   ֶאלָּ
  

ר ַיֲעקֹבֲאַמר    : ַרב ַאָחא ּבַ
ֵצאת ָהֲעָבִדיםלֹ "ֲאַמר ְקָרא:  90"א ֵתֵצא ּכְ

    – ), ז(שמות כא 
ִקְנַין ֲעָבִדים,   ֲאָבל ִנְקֵנית ִהיא ּכְ

ָטר.    ּוַמאי ִניהּו? ׁשְ
  

  ְוֵאיָמא: 
ִקְנַין ֲעָבִדים,    ֲאָבל ִנְקֵנית ִהיא ּכְ

  ּוַמאי ִניהּו? ֲחָזָקה! 
  

  ֲאַמר ְקָרא: 
ם אֹוָתם ִלְבֵניֶכם ַאֲחֵריֶכם" 91"ְוִהְתַנַחְלּתֶ

    – ), מוויקרא כה( 
ֲחָזָקה.  ֲחָזָקה, ְולֹא ַאֵחר ּבַ   אֹוָתם ּבַ

  
  ְוֵאיָמא: 

ָטראֹוָתם  ׁשְ ָטר ְולֹא ַאֵחר ּבִ ׁשְ    !ּבִ
  

ִתיב:  ֵצאת ָהֲעָבִדים"ָהּכְ    .), ז(שמות כא "לֹא ֵתֵצא ּכְ
  

  ּוָמה ָרִאיָת? 
  

ָטר ֲהָוה ֵליּה ְלִרּבּוֵיי,  ָרא ׁשְ ּבְ   ִמְסּתַ
ן מֹוִציָאה  ּכֵ ָרֵאל. ׁשֶ ַבת ִיׂשְ   ּבְ

  
ה, ֲחָזָקה ֲהָוה ֵליּה ְלִרּבּוֵיי,  ַרּבָ   ַאּדְ

ר!  ִנְכֵסי ַהּגֵ ן קֹוֶנה ּבְ ּכֵ   ׁשֶ
  

ָחן.  ּכְ ִאיׁשּות ִמיַהת ָלא ַאׁשְ   ּבְ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ִאי ּבָ
  . (שמות כא, י) "ִאם ַאֶחֶרת"ְלָהִכי ַאֲהֵני 

                                                           
סּוָתּה ְועָֹנָתּה לֹא ִיְגָרע 89 ֵאָרּה ּכְ ח לֹו ׁשְ   ִאם ַאֶחֶרת ִיּקַ
ֵצאת ָהֲעָבִדים 90 ּתֹו ְלָאָמה לֹא ֵתֵצא ּכְ   ְוִכי ִיְמּכֹר ִאיׁש ֶאת ּבִ
ם אָֹתם ִלְבֵניֶכם ַאֲחֵריֶכם לָ  91 ָפֶרךְ ְוִהְתַנֲחְלתֶּ ה בֹו ּבְ ָאִחיו לֹא ִתְרּדֶ ָרֵאל ִאיׁש ּבְ ֵני ִיׂשְ ֲעבֹדּו ּוְבַאֵחיֶכם ּבְ ֶהם תַּ ה ְלעָֹלם ּבָ ת ֲאֻחּזָ   ֶרׁשֶ

  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
 - עבדים כקנין היא נקנית אבל

 בשטר נקנין והם כנענים
:) כב דף( קידושין כדלקמן

 דנקנין לקרקעות דאיתקש
  .ובחזקה בכסף בשטר

 ולקמן - חזקה ניהו מאיו
 כיצד מפרש) ב כב שם( קידושין
 מלאכה לעשות שיכפוה בחזקה

  .אחת
 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 יםהעבד 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, 

ֵצאת ָהֲעָבִד "ַהאי  יּה?  ), ז(שמות כא "יםלֹא ֵתֵצא ּכְ ִריׁש ּבֵ   ַמאי ּדָ
  

ֶעֶבד.  י ֵאָבִרים ּכְ ָראׁשֵ ֵאיָנּה יֹוְצָאה ּבְ ֵעי ֵליּה: ׁשֶ   ַההּוא ִמיּבָ
  

א?    ְוַרב ִחְסּדָ
  

ֲעָבִדים",  ן, ִלְכּתֹוב ְקָרא: "לֹא ֵתֵצא ּכָ   ִאם ּכֵ
ֵצאת ָהֲעָבִדים"ַמאי      "?ּכְ

י.  ְרּתֵ ּה  ּתַ ַמע ִמיּנַ   ׁשְ
  
  

  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
  .הקנין מדין ולא מיעטתה

 



ה ִנְקֵנית –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק א'  93                 ""ָהִאׁשָּ

        טז, אטז, אטז, אטז, א .56
ִניםְוקֹוֶנה ֶאת ַעְצמֹו " ׁשָ    ".ּבְ
  

ְכִתיב:  ִנים ַיֲעבֹד "ּדִ ׁש ׁשָ ִביִעיתׁשֵ ְ ם ּוַבׁשּ י ִחּנָ 92"ֵיֵצא ַלָחְפׁשִ
  .), ב(שמות כא 

  
ּיֹוֵבל"   . "ּבַ
  

ְכִתיב:  ךְ "ּדִ ַנת ַהּיֹוֵבל ַיֲעבֹד ִעּמָ 93"ַעד ׁשְ
  . ), מ(ויקרא כה 

  
  
ֶסף" ִגְרעֹון ּכֶ   . "ּבְ
  

הָאַמר    : ִחְזִקּיָ
ֲאַמר ְקָרא:  הּ "ּדַ 94"ְוֶהְפּדָ

ְדיֹוָנּה ְויֹוְצָאה.  – )ח, (שמות כא  ָגֵרַע ּפִ ּמְ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

                                                           
ם 92 י ִחּנָ ִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפׁשִ ְ ִנים ַיֲעבֹד ּוַבׁשּ ׁש ׁשָ י ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ׁשֵ   ּכִ
ַנת 93 ְך ַעד ׁשְ ב ִיְהֶיה ִעּמָ תֹוׁשָ ִכיר ּכְ ׂשָ ךְ  ּכְ   ַהּיֵֹבל ַיֲעבֹד ִעּמָ
ִבְגדֹו ָבּה  94 ּה ְלַעם ָנְכִרי לֹא ִיְמׁשֹל ְלָמְכָרּה ּבְ ר (לא) לֹו ְיָעָדּה ְוֶהְפּדָ ֵעיֵני ֲאדֶֹניָה ֲאׁשֶ   ִאם ָרָעה ּבְ
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        טז, אטז, אטז, אטז, א .57
ָנא:    ּתָ

ָטר" ֶסף ּוִבׁשְ ֵוה ּכֶ ֶכֶסף ּוִבׁשְ   ."ְוקֹוֶנה ֶאת ַעְצמֹו ּבְ
   

ֶסף  ָלָמא ּכֶ ׁשְ ְכִתיב:  –ּבִ ֶסף ִמְקָנתוֹ "ּדִ 95"ִמּכֶ
  . ), נא(ויקרא כה 

ֶסף ַנִמי  ֵוה ּכֶ תוֹ ָיׁשִ " –ׁשְ אּוּלָ ֶכֶסף.  ), נא(ויקרא כה "יב ּגְ ֶסף ּכְ ֵוה ּכֶ   ֲאַמר ַרְחָמָנא, ְלַרּבֹות ׁשְ
ֵמי?  ָטר, ֵהיִכי ּדָ א ַהאי ׁשְ   ֶאלָּ

ֵמיּה  ָטָרא ַאּדָ ָכַתב ֵליּה ׁשְ ֶסף!  –ִאיֵליָמא ּדְ   ַהְיינּו ּכֶ
יְחרּור  א ׁשִ ה ִלי?!  –ֶאּלָ ָטר ָלּמָ   ׁשְ

ֵרי י ּתְ ַאּפֵ   : ִזיל. ֵליָמא ֵליּה ּבְ
  ִאי ַנִמי, 

יָנא: ִזיל!  י ּדִ י ּבֵ ַאּפֵ   ּבְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
  זֹאת אֹוֶמֶרת: 

  ֶעֶבד ִעְבִרי ּגּופֹו ָקנּוי, 
ְרעֹונֹו ָמחּול. ְרעֹונֹו ֵאין ּגֵ ַחל ַעל ּגֵ ּמָ   ְוָהַרב ׁשֶ

  
  

                                                           
ֶסף ִמְקָנתוֹ  95 תֹו ִמּכֶ ֻאּלָ יב ּגְ ִנים ְלִפיֶהן ָיׁשִ ָ ׁשּ   ִאם עֹוד ַרּבֹות ּבַ

  רש"י
 קנוי גופו אין הא - שטר לי למה
 שנים שש עבודת ממון חוב אלא
  .עליו שיש

 יתל -  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
 ממון 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 תןני לא חופשה או
  .מאשה לה
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ה"   . "ְיֵתיָרה ָעָליו ָאָמה ָהִעְבִרּיָ
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ִמיַתת ָהָאב ֵמְרׁשּות ָאדֹון, ָאָמה ָהִע  ה קֹוָנה ֶאת ַעְצָמּה ּבְ   ְבִרּיָ

  ִמַקל ָוחֹוֶמר: 
ֵאין מֹוִציִאין ֵמְרׁשּות ָאב  יָמִנין ׁשֶ   מֹוִציִאין ֵמְרׁשּות ָאדֹון,  –ּוַמה ּסִ

ּמֹוִציָאה ֵמְרׁשּות ָאב  ּמֹוִציָאה ֵמְרׁשּות ָאדֹון?!  –ִמיָתה, ׁשֶ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ
  

ְעָיא:ֵבי ֵמיִתי    ַרב הֹוׁשַ
ִסיָמִנין" ּקֹוָנה ֶאת ַעְצָמּה ּבְ ה ׁשֶ   . "ְיֵתיָרה ָעָליו ָאָמה ָהִעְבִרּיָ

  ְוִאם ִאיָתא, ִניְתֵני ַנִמי ִמיַתת ָהַאב! 
  

יר.  ּיֵ ָנא ְוׁשִ   ּתָ
  

יר?  ּיֵ ַהאי ׁשִ יר ּדְ ּיֵ   ַמאי ׁשִ
  

יר ִמיַתת ָהָאדֹון.  ּיֵ   ׁשִ
  

ּום ִמיַתת ָהָאדֹון,  ּיּוָרא הּוא, ִאי ִמׁשּ   ָלאו ׁשִ
ֵני!  ִאיׁש, ָלא ָקּתָ א ַנִמי ּבְ ִאיּכָ ֵכיָון ּדְ   ּדְ

  
א ִניְתֵני!    ְוֶאּלָ

  
ה  ׁש לֹו ִקְצּבָ ּיֵ ָבר ׁשֶ ָנא, ּדָ ֵני,  –ּתָ   ָקּתָ

ה  ֵאין לֹו ִקְצּבָ ָבר ׁשֶ ֵני.  –ּדָ   ָלא ָקּתָ
  

ֵני!  ה, ְוָקּתָ ֵאין ָלֶהם ִקְצּבָ   ְוָהא ִסיָמִנין, ּדְ
  

   ב ָסְפָרא:ַר ָאַמר 
ה ְלַמְעָלה,    ֵאין ָלֶהם ִקְצּבָ

ה.    בטז, ה ^ְלַמּטָ   ֲאָבל ֵיׁש ָלֶהם ִקְצּבָ
ַתְנָיא:    ּדְ

ָערֹות" י ׂשְ תֵּ ֵהִביא ׁשְ ִנים ׁשֶ ע ׁשָ ׁשַ ן תֵּ    .ׁשּוָמא – ּבֶ
ן  עִמּבֶ ׁשַ ן  תֵּ ִנים ְויֹום ֶאָחד ַעד ּבֶ ֵרהׁשָ ים ֶעׂשְ תֵּ    .ׁשּוָמא – וֹ ָנה ְויֹום ֶאָחד ְועֹוָדן בּ ׁשָ  ׁשְ

י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    .ִסיָמן :אֹוֵמר ַרּבִ
ן  ֵרהּבֶ לֹׁש ֶעׂשְ ָנה ְויֹום ֶאָחד ׁשְ ְבֵרי ַהּכֹל ִסיָמן – ׁשָ   . "ּדִ

  
ת:ְמִתיב  ׁשֶ    ַרב ׁשֵ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר "ַרּבִ
ָעה ה ,ַמֲעִניִקים ָלֶהם ַאְרּבָ לֹׁשָ ִאיׁש וְ  ׁשְ הּבְ לֹׁשָ ה ׁשְ ָ ִאׁשּ    .ּבְ

ה ָיכֹול לֹוַמר  ָעהְוִאי ַאתָּ ֶאָחד ַאְרּבָ    ,ּבְ
ִאיׁש  ֵאין ִסיָמִנים ּבְ ה ,ְלִפי ׁשֶ ָ ִאׁשּ   . "ְוֵאין ְרִציָעה ּבְ

  ְוִאם ִאיָתא, ִניְתֵני ַנִמי ִמיַתת ָאב! 
  

יָמא:    ְוִכי ּתֵ
יר  ּיֵ ֵני ְוׁשִ     –ָהִכי ַנִמי ּתָ

ָעה"ְוָהא  ֵני!  "ַאְרּבָ   ָקּתָ
  

יָמא:    ְוִכי ּתֵ
ה  ׁש לֹו ִקְצּבָ ּיֵ ָבר ׁשֶ א, ּדָ ּנָ ֵני,  - ּתַ   ָקּתָ

ה  ֵאין לֹו ִקְצּבָ ֵני -ְוָדָבר ׁשֶ    -  ָלא ָקּתָ
ֵני!  ה ְוָקּתָ ֵאין ָלֶהם ִקְצּבָ   ְוָהא ִסיָמִנין ּדְ

  
יָמא:    ְוִכי ּתֵ

ְדַרב ָסְפָרא  ה, ְוָקּתָ   –ָהִכי ַנִמי ּכִ ֵאין ָלֶהם ִקְצּבָ א ִמיַתת ָאדֹון, ּדְ   ֵני! ְוָהִאיּכָ

  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

 עובדת דאינה:) יז דף( קידושין
  .הבן את

 נמי דנרצע - באיש נמי דאיתא
 עובד דאינו אדון במיתת 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 סימני 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 ותשער
 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
 אמאי 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 ןלקמ

 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

 ובלוי 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
 קצבה לה דיש - ספרא כדרב

  .למטה
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ֵני.    ִמיַתת ָאדֹון ַנִמי ָלא ָקּתָ

  
א  ָעה"ְוֶאּלָ   ַמאי ִניהּו?  - "ַאְרּבָ

  
ִנים,    ׁשָ
  ְויֹוֵבל, 

ל ְרִציָעה,    ְויֹוֵבל ׁשֶ
ִסיָמִנים.  ה ּבְ   ְוָאָמה ָהִעְבִרּיָ

  
ָרא,  ּבְ   ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ

ֵני ֵסיָפא:  ָקּתָ   ּדְ
ָעה ּבְ " ה ָיכֹול לֹוַמר ַאְרּבָ    ,ֶאָחד ֵמֶהםִאי ַאתָּ

ִאיׁש  ֵאין ִסיָמִנים ּבְ ה ,ְלִפי ׁשֶ ָ ִאׁשּ    ".ְוֵאין ְרִציָעה ּבְ
ָעה.  ַחּתְ ָלּה ַאְרּבָ ּכַ ה ִמיָהא ַמׁשְ ָ ִאׁשּ   ְוִאם ִאיָתא, ּבְ

ּה.  ַמע ִמיּנַ   ׁשְ
  

  : ַרב ַעְמָרםְמִתיב 
   :ְוֵאּלּו ַמֲעִניִקים ָלֶהם"

ִנים ׁשָ    ,ַהּיֹוֵצא ּבְ
   ,ּוְביֹוֵבל
   ,ת ָהָאדֹוןּוְבִמיַת 

ִסיָמִנים ה ּבְ    ",ְוָאָמה ָהִעְבִרּיָ
  ְוִאם ִאיָתא, ִניְתֵני ַנִמי ִמיַתת ָאב! 

  
יָמא:    ְוִכי ּתֵ
יר  ּיֵ ָנא ְוׁשִ     –ּתָ

ֵני!  "ֵאּלוּ "ְוָהא    ָקּתָ
  

יָמא:    ְוִכי ּתֵ
ה  ׁש לֹו ִקְצּבָ ּיֵ ָבר ׁשֶ ֵני,  -ּדָ   ָקּתָ
ה  ֵאין לֹו ִקְצּבָ ָבר ׁשֶ     –ֵני ָלא ָקּתָ  - ּדָ

ֵני!  ה, ְוָקּתָ ֵאין ָלֶהם ִקְצּבָ   ְוָהא ִסיָמִנין, ּדְ
  

יָמא:    ְוִכי ּתֵ
ְדַרב ָסְפָרא ָה  א ִמיַתת ָאדֹון!   –ִכי ַנִמי ּכִ   ָהִאיּכָ
  

ֵריׁש ָלִקיׁש  א ּדְ יּוְבּתָ א!  –ּתְ יּוְבּתָ   ּתְ
  

  ְוָהא ֵריׁש ָלִקיׁש ַקל ָוחֹוֶמר ֲאַמר? 
  

ִריָכא ִהיא.    ַקל ָוחֹוֶמר ּפְ
א ְלִמיְפַרְך:  ִאיּכָ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ה ַהּגּוף,  ּנָ ּתַ ׁשְ ּנִ ִסיָמִנין ׁשֶ   ַמה ּלְ
ה ַהּגּוף?!  ּנָ ּתַ ן לֹא ִנׁשְ ּכֵ ִמיַתת ָאב ׁשֶ   ּתֹאַמר ּבְ

  
ֵני ֲחָדא:    ּתָ

   ,ֶעֶנק ֶעֶבד ִעְבִרי ְלַעְצמוֹ "
ה ְלַעְצָמּה     "ְוֶעֶנק ָאָמה ָהִעְבִרּיָ

  ְוַתְנָיא ִאיָדְך: 
ה ּוְמִציָאָתּה ְלָאִביָה ֶעֶנק ָא "    ,ָמה ָהִעְבִרּיָ

ְלַבד ָלה ּבִ טָּ ַכר ּבַ א ׂשְ ּה ֶאּלָ   . "ְוֵאין ְלַרּבָ
  

  ַמאי ָלאו, 
ִסיָמִנים,  –ָהא  ַנְפָקא ּבְ   ּדְ

ִמיַתת ָאב!  –ְוָהא  ַנְפָקא ָלּה ּבְ   ּדְ

  רש"י
  '.ד בהני קתני לא - אדון מיתת
  .שש בתוך הפוגע -  ויובל שנים
 ויובל - רציעה של ויובל

 חפושי והני צעהנר 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 ומאי 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

 ואביה -  בסימנים דנפקא הא
  .דאב הוו קיים
 - האב במיתת דנפקא והא

 זכייה לאב דליתיה דהואיל
   .בענק איהי

 



ה ִנְקֵנית –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק א'  97                 ""ָהִאׁשָּ

  
  ָלא, 

ִסיָמִנין.  ַנְפָקא ָלּה ּבְ   ִאיֵדי ְוִאיֵדי ּדְ
ָיא:    ְוָלא ָקׁשְ

ִאיֵתיּה ָלָאב,  -  ָהא   ּדְ
ֵליֵתיּה ָלָאב.  -  ָהא   ּדְ

  
ָלָמא  ׁשְ ה ְלַעְצָמּה "ּבִ   ִלְמעּוֵטי ַאִחין.  –" ֶעֶנק ָאָמה ָהִעְבִרּיָ

ַתְנָיא:    ּדְ
ם אֹוָתם ִלְבֵניֶכם ַאֲחֵריֶכם"" 96"ְוִהְתַנַחְלּתֶ

  , ), מו(ויקרא כה 
נֹוֵתיֶכם ִלְבֵניֶכם -  "אֹוָתם ִלְבֵניֶכם"    , ְולֹא ּבְ

ּתֹו ִלְבנוֹ  ֵאין ָאָדם מֹוִריׁש ְזכּות ּבִ אן ׁשֶ    ".ִמּכָ
א א ְלַמאן?!  – "ְלַעְצמוֹ  ֶעֶבד ִעְבִריֶעֶנק " ֶאלָּ יָטא! ֶאּלָ ׁשִ   ּפְ

  
  : ַרב יֹוֵסףֲאַמר 

  'יּו"ד ֶקֶרת' ָקא ֲחֵזיָנא ָהָכא. 
  

ֵיי   ֲאַמר:  ַאּבַ
תָהִכי ֲאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

י? ּתּוָטִאי הּוא,    ָהא ַמּנִ
ַתְנָיא:    ּדְ

   :אֹוֵמר "ּתּוָטִאי
   ".ְולֹא ְלַבַעל חֹובוֹ  –" לוֹ "
  
  

                                                           
ם אָֹתם ִלבְ  96 ה בוֹ ְוִהְתַנֲחְלתֶּ ָאִחיו לֹא ִתְרּדֶ ָרֵאל ִאיׁש ּבְ ֵני ִיׂשְ ֲעבֹדּו ּוְבַאֵחיֶכם ּבְ ֶהם תַּ ה ְלעָֹלם ּבָ ת ֲאֻחּזָ ָפֶרךְ  ֵניֶכם ַאֲחֵריֶכם ָלֶרׁשֶ   ּבְ

  רש"י
 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, איז, איז, איז, א    ––––טז, ב טז, ב טז, ב טז, ב  .59
  ּגּוָפא: 

   :ֵאּלּו ַמֲעִניִקים ָלֶהם"
ִנים ׁשָ    ,ַהּיֹוֵצא ּבְ

   ,ּוְביֹוֵבל
   ,ּוְבִמיַתת ָאדֹון

ִסיָמִנין ה ּבְ    .ְוָאָמה ָהִעְבִרּיָ
  

ֶס  ,ֲאָבל ּבֹוֵרַח  ִגְרעֹון ּכֶ    .ֵאין ַמֲעִניִקים לוֹ  – ףְויֹוֵצא ּבְ
י ֵמִאיר     :אֹוֵמרַרּבִ

   ,ֵאין ַמֲעִניִקין לוֹ  -ּבֹוֵרַח 
ֶסף  ִגְרעֹון ּכֶ    .ַמֲעִניִקים לוֹ  - ְויֹוֵצא ּבְ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָעה ַמֲעִניִקים ָלֶהם ִאיׁש  ,ַאְרּבָ ה ּבְ לֹׁשָ הוּ ׁשְ לֹׁשָ ה ׁשְ ָ ִאׁשּ    ,ּבְ

ה ָיכֹול לֹוַמ  ֶאָחד ֵמֶהןְוִאי ַאתָּ ָעה ּבְ    ,ר ַאְרּבָ
ִאיׁש  ֵאין ִסיָמִנין ּבְ ה ,ְלִפי ׁשֶ ָ ִאׁשּ    ".ּוְרִציָעה ּבְ

  
י?   ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ

  
ָנן:  נּו ַרּבָ ּתָ   ּדְ

ׁש " ׁשֵ א ְליֹוֵצא ּבְ    ?ָיכֹול לֹא ְיהּו ַמֲעִניִקים ֶאּלָ
יֹוֵבל ִין ְלַרּבֹות יֹוֵצא ּבְ ִסיָמִנין ְוָאָמה ,ּוְבִמיַתת ָהָאדֹון ,ִמּנַ ה ּבְ    ?ָהִעְבִרּיָ

ְלמּוד לֹוַמר ֶחּנוּ " :תַּ ּלְ ׁשַ ֶחּנוּ ...  ּתְ ּלְ 97"ְוִכי ְתׁשַ
  . יג)-יב (דברים טו, 

ֶסף ִגְרעֹון ּכֶ ה ּבֹוֵרַח ְויֹוֵצא ּבְ ֲאִני ְמַרּבֶ    ?ָיכֹול ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר ךְ ": תַּ י ֵמִעּמָ ֶחּנּו ָחְפׁשִ ּלְ יּלּוחוֹ   – "ְוִכי ְתׁשַ ִ ׁשּ ךְ  ִמי ׁשֶ    ,ֵמִעמָּ

ךְ  יּלּוחֹו ֵמִעּמָ ֵאין ׁשִ ֶסף ׁשֶ ִגְרעֹון ּכֶ    .ָיָצא ּבֹוֵרַח ְויֹוֵצא ּבְ
י ֵמִאיר    :אֹוֵמר ַרּבִ

ךְ  ,ּבֹוֵרַח ֵאין ַמֲעִניִקין לוֹ  יּלּוחֹו ֵמִעּמָ ֵאין ׁשִ    .ּדְ
ךְ  ילוחֹו ֵמִעּמָ ְ ׁשּ ֶסף ׁשֶ ִגְרעֹון ּכֶ   ".ֲאָבל יֹוֵצא ּבְ

  
ָלָמ  - "ּבֹוֵרַח " ֵעי! ַהׁשְ   ה ּבָ

  

ַתְנָיא:    ּדְ
ִלים" יב ְלַהׁשְ ַחּיָ ִין ְלבֹוֵרַח ׁשֶ    ?ִמּנַ

ְלמּוד ִנים ַיֲעבֹד": לֹוַמר תַּ ׁש ׁשָ 98"ׁשֵ
  .  ), ב(שמות כא 

   ?ָיכֹול ֲאִפיּלּו ָחָלה   איז,
ְלמּוד לֹוַמר ִביִעית ֵיֵצא": תַּ ְ   ! "),ב(שמות כא "ּוַבׁשּ

  
תֲאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

ַמאי ַעְס    ִקיָנן: ָהָכא ּבְ
ַרח, ּוָפַגע ּבֹו יֹוֵבל ּבָ גֹון ׁשֶ    , ּכְ

ֵתיָמא:    ַמהּו ּדְ
יּה,  ְך' ַקִריָנן ּבֵ יּלּוחֹו ֵמִעּמָ יק ֵליּה יֹוֵבל, 'ׁשִ   הֹוִאיל ְוַאּפֵ

  ְוָלא ִניְקְנֵסיּה, ְוַנֲעִניק ֵליּה. 
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
  

                                                           
ִביִעת תְּ  יביביביב 97 ְ ָנה ַהׁשּ ָ ִנים ּוַבׁשּ ׁש ׁשָ ה ַוֲעָבְדָך ׁשֵ ֵכר ְלָך ָאִחיָך ָהִעְבִרי אֹו ָהִעְבִרּיָ י ִיּמָ ֶח כִּ ּלְ ךְ ׁשַ י ֵמִעּמָ ֶחּנּו ֵריָקם  יגיגיגיג ּנּו ָחְפׁשִ ּלְ ְך לֹא ְתׁשַ י ֵמִעּמָ ֶחּנּו ָחְפׁשִ ּלְ   ְוִכי ְתׁשַ
נִ  98 ׁש ׁשָ י ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ׁשֵ םּכִ י ִחּנָ ִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפׁשִ ְ   ים ַיֲעבֹד ּוַבׁשּ

  רש"י
 ולקמן - 'כו להן מעניקין אלו

  .לטעמייהו כולהו ילפינן
 דהענק -  בשש ליוצא 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



ה ִנְקֵנית –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק א'  99                 ""ָהִאׁשָּ

        יז, איז, איז, איז, א .60
  ָאַמר ָמר: 

   ?ָיכֹול ֲאִפיּלּו ָחָלה"

ְלמוּ  ִביִעית": ד לֹוַמרתַּ ְ    .""ֵיֵצא ּוַבׁשּ
  

ׁש?!  ל ׁשֵ   ֲאִפיּלּו ָחָלה ּכָ
ְנָיא:    ְוָהּתַ

לֹׁש " לֹׁש ְוָעַבד ׁשָ ִלים – ָחָלה ׁשָ יב ְלַהׁשְ    ,ֵאינֹו ַחּיָ
ׁש  ל ׁשֵ ִלים – ָחָלה ּכָ יב ְלַהׁשְ    !"ַחּיָ

  
תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ה ַמַחט.  ה ַמֲעׂשֵ עֹוׂשֶ   ּבְ
  

יָ  : ָהא ּגּוָפא ָקׁשְ   א, ַאְמַרּתְ
לֹׁש " לֹׁש ְוָעַבד ׁשָ ִלים -ָחָלה ׁשָ יב ְלַהׁשְ     –" ֵאין ַחּיָ

ִלים.  יב ְלַהׁשְ ע ַחּיָ   ָהא ַאְרּבַ
ׁש "ֵאיָמא ֵסיָפא:  ל ׁשֵ ִלים - ָחָלה ּכָ יב ְלַהׁשְ     –" ַחּיָ

ִלים! -ע ּבַ ְר ַא ָהא  יב ְלַהׁשְ   ֵאין ַחּיָ
   

ׁש, ַנֲעׂשָ  – עּבַ ְר ַא  ָהִכי ָקָאַמר: ָחָלה ל ׁשֵ ָחָלה ּכָ ִמי ׁשֶ   ה ּכְ
ִלים יב ְלַהׁשְ   .ְוַחּיָ

  
  

  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

 

 



100                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        יז, א יז, א יז, א יז, א  .61
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ה ַמֲעִניִקים לוֹ  ּמָ    ?ּכַ
  

ל ִמין ָוִמין    ,)(דברים טו, יד 99ָחֵמׁש ְסָלִעים ִמּכָ
ֵרה ְסָלִעים ֵהן ֲחֵמׁש ֶעׂשְ    ,ׁשֶ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
  

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
לֹׁשִ     ,יםׁשְ

ל ֶעֶבד ים ׁשֶ לֹׁשִ ׁשְ    .ּכִ
        

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ים ִ    ,ֲחִמׁשּ

ֲעָרִכין ּבַ ים ׁשֶ ִ ֲחִמׁשּ    .ּכַ
  

  ָאַמר ָמר: 
ל ִמין ָוִמין" ֵרה ְסָלִעים ,ָחֵמׁש ְסָלִעים ִמּכָ ֵהם ֲחֵמׁש ֶעׂשְ    ,ׁשֶ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    ".ַרּבִ
  

מוּ  י ֵמִאיר ִמְנָיָנא ָאָתא ְלַאׁשְ   ִעיָנן?! ְוַרּבִ
  

ַמע ָלן:    ָהא ָקא ַמׁשְ
ָלא ִמְבָצר ֵליּה ֵמַהאי ִמְנָיָנא,    ִמיְבַצר הּוא ּדְ

ַצר ֵליּה ֵמַחד ִמיָנא ְוָטֵפי ֵליּה ֵמַחד ִמיָנא  ּה.  –ְוִאי ּבָ   ֵלית ָלן ּבָ
  

י ֵמִאיר?  ַרּבִ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  

100"ֵריָקם"ָיִליף 
101"ֵריָקם" )דברים טו, יג( 

כֹור: ִמ  ), כ(שמות לד    ּבְ
אן ָחֵמׁש ְסָלִעים.  ן ָחֵמׁש ְסָלִעים, ַאף ּכָ ַהּלָ   ַמה ּלְ

  
הּו?    ְוֵאיָמא ָחֵמׁש ְסָלִעים ִמּכּוּלְ

  
ִתיב  .  - ְלַבּסֹוף  "ֵריָקם"ִאי ּכְ ְדָקָאְמַרּתְ   ּכִ

ְכִתיב  א, ּדִ ּתָ א,  "ֵריָקם"ַהׁשְ ֵריׁשָ   ּבְ
ֵדי  ֶקב"יָקם ַא ֵר  ",ּגֹוֶרן"ֵריָקם ַא  ",ּצֹאן"ַא  "ֵריָקם"ׁשְ    ".ּיֶ

  
ה?  "ֵריָקם" "ֵריָקם"ְוֵניַלף    ֵמעֹוַלת ְרִאּיָ

  
ַרְכָך ְיָי' ֱאלֶֹהיךָ "ֲאַמר ְקָרא:  ר ּבֵ   . )יד, (דברים טו "ֲאׁשֶ

  

                                                           
ַרְכָך ה 99 ר ּבֵ ְקֶבָך ֲאׁשֶ ְרְנָך ּוִמּיִ ֲעִניק לֹו ִמּצֹאְנָך ּוִמּגָ ן לוֹ  'ַהֲעֵניק תַּ תֶּ   ֱאלֶֹהיָך תִּ

ֶחּנּו ֵריָקםֹ  100 ּלְ ְך לֹא ְתׁשַ י ֵמִעּמָ ֶחּנּו ָחְפׁשִ ּלְ   ְוִכי ְתׁשַ
ה ְבׂשֶ  101 ְפּדֶ ה ְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקםּוֶפֶטר ֲחמֹור תִּ ְפּדֶ ֶניָך תִּ כֹור ּבָ ה ַוֲעַרְפּתֹו ּכֹל ּבְ   ה ְוִאם לֹא ִתְפּדֶ

  רש"י
 ומגרנך מצאנך -  ומין מין מכל

 כלמ 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
  .שבערכין גדול

 - לאשמועינן אתא מנינא
 להו הוי חמש של מינין בשלשה

  .ו"ט
 שהן תני להכי -  'כו ל"קמ הא

 אדל 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

 כתיב 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

 



ה נִ  –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק א'  101                 "ְקֵנית"ָהִאׁשָּ

        יז, א יז, א יז, א יז, א  .62
ה ַמֲעִניִקים לוֹ "[ ּמָ   ]? ...ּכַ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ים לֹׁשִ    ,ׁשְ

ל ֶעֶבד ים ׁשֶ לֹׁשִ ׁשְ    ".ּכִ
  

י ְיהּוָדה? ַמאי ַטְעָמא ּדְ    ַרּבִ
  

  ָיִליף 'ְנִתיָנה' 'ְנִתיָנה' ֵמֶעֶבד: 
ים לֹׁשִ ן ׁשְ ַהּלָ ים.  ,ַמה ּלְ לֹׁשִ אן ׁשְ   ַאף ּכָ

  
  ְוֵניַלף 'ְנִתיָנה' 'ְנִתיָנה' ֵמֲעָרִכין:  

ים ִ ן ֲחִמׁשּ ַהּלָ ים ,ַמה ּלְ ִ אן ֲחִמׁשּ    !ַאף ּכָ
  

ה,    -  ֲחָדא ּתָ ַפׂשְ ה לֹא ּתָ ה ְמרּוּבֶ ּתָ ָתַפׂשְ   ּדְ
ה.  ּתָ ַפׂשְ ה מּוָעט ּתָ תָּ ַפׂשְ   ּתָ

  
  ֶעֶבד ֵמֶעֶבד ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלף. ְועֹוד, 

  

  רש"י
 תתן הכא כתיב -  נתינה נתינה

 כסף עבד בנזקי התם וכתיב לו
 לאדוניו יתן שקלים שלשים

  ).כא מותש שם(
 חדא מעבד נתינה נתינה ונילף

 כולה -  'כו מרובה דתפשתה
 מעבד עבד עד היא קושיא חדא
  .למילף ליה הוה

 



102                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

            בבבב- - - - יז, איז, איז, איז, א .63
ה ַמֲעִניִקים לוֹ "[ ּמָ   ]? ...ּכַ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ים ִ    ,ֲחִמׁשּ

ֲעָרִכין ּבַ ים ׁשֶ ִ ֲחִמׁשּ    ".ּכַ
  

ְמעֹון?  י ׁשִ ַרּבִ   ַמאי ַטְעֵמיּה ּדְ
  

ַמר    ֵמֲעָרִכין:   'יָנהְנִת ' 'ְנִתיָנה'ּגָ
ים.  ִ אן ֲחִמׁשּ ים ַאף ּכָ ִ ן ֲחִמׁשּ ַהּלָ   ַמה ּלְ

  
ֲעָרִכין?  ּבַ ָפחֹות ׁשֶ   ְוֵאיָמא: ּבְ

  
ַרְכָך " ר ּבֵ ִתיב.  (דברים טו, יד) "' ֱאלֶֹהיךָ הֲאׁשֶ   ּכְ
  

  ֵמֶעֶבד:  'ְנִתיָנה' 'ְנִתיָנה'ְוֵניַלף 
ים?  לֹׁשִ אן ׁשְ ים ַאף ּכָ לֹׁשִ ן ׁשְ ַהּלָ   ַמה ּלְ

ה, ֲח  ּתָ ַפׂשְ ה לֹא ּתָ ה ְמרּוּבֶ ּתָ ָתַפׂשְ   ָדא ּדְ
  ְועֹוד, ֶעֶבד ֵמֶעֶבד ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלף! 

  
ְמעֹון  י ׁשִ 102'ִמיָכה'ַרּבִ

103'ִמיָכה' כה לט)(ויקרא  
ַמר.  (ויקרא כז, ח)    ּגָ

  
ְכִתיב:  י ֵמִאיר, ַהְיינּו ּדִ ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ    ",צֹאן ּגֹוֶרן ְוֶיֶקב"ּבִ

א ְלַרּבִ  ְמעֹון, ַהאי ֶאלָּ י ׁשִ ה ִלי?  "צֹאן ּגֹוֶרן ְוֶיֶקב"י ְיהּוָדה ְוַרּבִ   ָלּמָ
  

ֵעי ֵליּה, ְלִכְדַתְנָיא:    ַהאי ִמיּבָ
א ִמּצֹאן ּגֹוֶרן ְוֶיֶקב"    ,ָיכֹול ָלא ְיהּו ַמֲעִניִקין ֶאּלָ

ָבר ל ּדָ ִין ְלַרּבֹות ּכָ    ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ַרְכָך ": תַּ ר ּבֵ    ".' ֱאלֶֹהיךָ הֲאׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר ן ַמה תַּ   ? "צֹאן ּגֹוֶרן ְוֶיֶקב" :ִאם ּכֵ
ָרָכה "ּצֹאן ּגֹוֶרן ְוֶיֶקב"ַמה  :לֹוַמר ְלךָ  ְכַלל ּבְ ָנן ּבִ ׁשְ ּיֶ    ,ְמיּוָחִדים ׁשֶ

ָרָכה ְכַלל ּבְ ָנן ּבִ ׁשְ ּיֶ ל ׁשֶ     – ַאף ּכָ
ָסִפים ְבֵרי  ,ָיְצאּו ּכְ ְמעֹון.ּדִ י ׁשִ    ַרּבִ
י ֱאִליֶעֶזר  ן ַיֲעקֹבַרּבִ    :אֹוֵמר ּבֶ
ָרדֹות   . "ָיְצאּו ּפְ

  
ְמעֹון?  י ׁשִ   ְוַרּבִ

  
גּוַפְייהּו.  ָחן ּבְ ּבְ ָרדֹות ַמׁשְ   ּפְ

  
ן ַיֲעקֹב?  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   ְוַרּבִ

  
הּו ִעיְסָקא.  ָסִפים ָעֵביד ּבְ   ּכְ

  
  ּוְצִריָכא: 

ַתב ַרְחָמָנא  ִאי ּכָ    ",צֹאן"ּדְ
ים ֲעֵלי ַחּיִ יּדּוֵלי ַקְרַקע  – ֲהָוה ֲאִמיָנא: ּבַ   ָלא,  –ִאין, ּגִ

ַתב ַרְחָמָנא:     ".ּגֹוֶרן"ּכָ
ַתב     ",ּגֹוֶרן"ְוִאי ּכָ

יּדּוֵלי ַקְרַקע  ים  –ֲהָוה ֲאִמיָנא: ּגִ ֲעֵלי ַחּיִ   ָלא,  –ִאין, ּבַ
ַתב ַרְחָמָנא:    ".צֹאן"ּכָ

    
ה ִלי? "ֶיֶקב"   ָלּמָ

                                                           
ר ָלְך לֹא ַתֲעבֹד ּבֹו ֲעבַֹדת ָעֶבד 102 ְך ְוִנְמּכַ   ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך ִעּמָ
ָך ְוֶהֱעִמידֹו ִלְפֵני ַהּכֵֹהן ְוֶהֱעִריְך אֹתֹו ַהּכֹ  103 יג ַיד ַהּנֵֹדר ַיֲעִריֶכּנּו ַהּכֵֹהןְוִאם ָמְך הּוא ֵמֶעְרּכֶ ִ ׂשּ ר תַּ י ֲאׁשֶ   ֵהן ַעל ּפִ

  רש"י
 דן אדם אין - גמר מיכה מיכה

 להם היא ומסורה מעצמו ש"ג
 תיבה איזו ומסיני מרבותיהם

 הלמד דבר ככל ש"לג נכתבה
 דהוה השתא ועד מחבירו
 יהמרב 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(
 מך ואם) כז ויקרא שם( בערכין

  .הוא
 - 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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ָסִפים,  –ְלָמר    יז,ב   ִלְמעּוֵטי ּכְ

ָרדֹות.  –ְלַמר    ִלְמעּוֵטי ּפְ
  

ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ַרְכָך ה' ֱאלֶֹהיךָ "" ר ּבֵ   .  ), יד(דברים טו "ֲאׁשֶ

ְגָללוֹ  ִית ּבִ ֵרְך ּבַ    ,ַמֲעִניִקים לוֹ  – ָיכֹול ִנְתּבָ
ְגָללוֹ  ִית ּבִ ֵרְך ּבַ    ?ֵאין ַמֲעִניִקים לוֹ  – לֹא ִנְתּבָ

ְלמּוד לֹוַמר ֲעִניק" :תַּ ל ָמקֹום – ), ידו(דברים ט "ַהֲעֵנק ּתַ    .ִמּכָ
ן ְלמּוד לֹוַמר ,ִאם ּכֵ ַרְכךָ " :ַמה תַּ ר ּבֵ   ? "ֲאׁשֶ

ן לוֹ  ָרָכה תֵּ    .ַהּכֹל ְלִפי ּבְ
ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ ְכָתָבן :אֹוֵמר ַרּבִ ָבִרים ּכִ    :ּדְ

ְגָללוֹ  ִית ּבִ ֵרְך ּבַ    ,ַמֲעִניִקים לוֹ  – ִנְתּבָ
ְגָללוֹ  ִית ּבִ ֵרְך ּבַ    .ֵאין ַמֲעִניִקים לוֹ  – לֹא ִנְתּבָ

ן ְלמּוד לֹוַמר ,ִאם ּכֵ ֲעִניק" :ַמה תַּ   ? "ַהֲעֵנק ּתַ
ֵני ָאָדם ְלׁשֹון ּבְ ָרה ּתֹוָרה ּכִ ּבְ   ."ּדִ

  
  

  רש"י
 אשר תימא דלא -  'כו למעוטי

 הכל וריבה הוא רבויא ברכך
 קרקע גדולי דאיתרבי וכיון

 מסורת) שכן כל( חיים ובעלי
  .כספים] נ"ה: [ס"הש

 נתברך אם - רכההב לפי הכל
 על תוסיף הרבה בשבילו הבית

 מן תפחות אל לאו ואם הענקו
  .הכתוב
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ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

   – ֶעֶבד ִעְבִרי
ת ן ְוֵאינֹו עֹוֵבד ֶאת ַהּבַ    .עֹוֵבד ֶאת ַהּבֵ

ה    – ָאָמה ִעְבִרּיָ
תֵאיָנּה עֹוֶבֶדת לֹ  ן ְולֹא ֶאת ַהּבַ    .א ֶאת ַהּבֵ

ר ְלגֹוי ְמּכָ ְרָצע ְוַהּנִ    – ַהּנִ
ת ן ְולֹא ֶאת ַהּבַ    .ֵאינֹו עֹוֵבד לֹא ֶאת ַהּבֵ

  
  ָאַמר ָמר: 

ת" ן ְוֵאינֹו עֹוֵבד ֶאת ַהּבַ    ".ֶעֶבד ִעְבִרי עֹוֵבד ֶאת ַהּבֵ
  

י?  י ִמיּלֵ   ְמָנַהּנֵ
  

ָנן:  ָתנּו ַרּבָ   ּדְ

ׁש ׁשָ "" 104"ִניםַוֲעָבְדָך ׁשֵ
   .ְולֹא ְליֹוֵרׁש  ,ְלךָ  – ), יב(דברים טו 

ה אֹוֵמר ְלָך ְולֹא ְליֹוֵרׁש  א ְלָך ְולֹא ְלֵבן ,ַאתָּ    ?אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ

הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ִנים ַיֲעבֹד": ּכְ ׁש ׁשָ 105"ׁשֵ
   ,ֲהֵרי ְלֵבן ָאמּור - ), ב(שמות כא 

ים ִנים" ָהא ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ׁש ׁשָ    ?"ַוֲעָבְדָך ׁשֵ
   ".ְולֹא ְליֹוֵרׁש  - ךָ ְל 
  

ן ּוְלהֹוִציא ֶאת ָהָאח?    ָמה ָרִאיָת ְלַרּבֹות ֶאת ַהּבֵ
  

ן,  ה ֲאִני ֶאת ַהּבֵ   ְמַרּבֶ
ה.  ֵדה ֲאחּוּזָ ַחת ָאִביו ְלַיֲעָדּה ְוִלׂשְ ן ָקם ּתַ ּכֵ   ׁשֶ

  
ה,  ַרּבָ   ַאּדְ

ַחת ָאִחיו ְלִיּבּום!  ן ָקם ּתַ ּכֵ ה ֲאִני ֶאת ָהָאח, ׁשֶ   ְמַרּבֶ
  

לוּ  ן, –ם ֵיׁש ִיּבּום ּכְ ֵאין ּבֶ ָמקֹום ׁשֶ א ּבְ   ֶאּלָ
ן ֵאין ִיּבּום.    ָהא ֵיׁש ּבֶ

  
יְרָכא,  א ָהא ּפִ ִאיּכָ א ַטְעָמא ּדְ   ֶאּלָ

  ָהא ָלאו ָהִכי ָאח ָעִדיף? 
י ְוָהָכא ֲחָדא!  ְרּתֵ ָהָכא תַּ   ְוֵתיּפּוק ִלי ּדְ

  
ָקא ָנְפ  יְרָכא הּוא ּדְ ה ַנִמי ֵמַהאי ּפִ ֵדה ֲאחּוּזָ א: ׂשְ   ָקא ֵליּה ְלַתּנָ

ן'. ֵאין ּבֵ ָמקֹום ׁשֶ א ּבְ לּום ֵיׁש ִיּבּום ֶאּלָ   'ּכְ
  
  

                                                           
ֶחּנּו ָחְפׁשִ  104 ּלְ ׁשַ ִביִעת תְּ ְ ָנה ַהׁשּ ָ ִנים ּוַבׁשּ ׁש ׁשָ ה ַוֲעָבְדָך ׁשֵ ֵכר ְלָך ָאִחיָך ָהִעְבִרי אֹו ָהִעְבִרּיָ י ִיּמָ ךְ ּכִ  י ֵמִעּמָ

ִנים ַיֲעבֹ  105 ׁש ׁשָ י ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ׁשֵ םּכִ י ִחּנָ ִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפׁשִ ְ  ד ּוַבׁשּ

  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 בהדיא 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 יךואיצטר
 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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ת" ן ְולֹא ֶאת ַהּבַ ה ֵאיָנּה עֹוֶבֶדת לֹא ֶאת ַהּבֵ   ".ָאָמה ָהִעְבִרּיָ
  

י?  י ִמיּלֵ   ְמָנַהּנֵ
  

אֲאַמר  ּדָ י ּפַ    :ַרּבִ
ֲאַמר ְקָרא:  ן"ּדַ ה ּכֵ ֲעׂשֶ 106"ְוַאף ַלֲאָמְתָך ּתַ

    – ), יזרים טו(דב 
תּוב ְלִנְרָצע:  ּה ַהּכָ יׁשָ   ִהּקִ

ְרָצע  ת,  -ַמה ּנִ ן ְולֹא ֶאת ַהּבַ   ֵאינֹו עֹוֵבד לֹא ֶאת ַהּבֵ
ה  ת.  -ַאף ָאָמה ָהִעְבִרּיָ ן ְולֹא ֶאת ַהּבַ   ֵאיָנּה עֹוֶבֶדת לֹא ֶאת ַהּבֵ

  
ן"ְוַהאי  ה ּכֵ ֲעׂשֶ ֲאָתא?!  "ַלֲאָמְתָך ּתַ   ְלָהִכי הּוא ּדַ
ֵעי ֵליּה, ְלִכְדַתְנָיא: ָהא ִמ    יּבָ

ן"" ה ּכֵ ֲעׂשֶ    .ְלַהֲעִניק – "ְוַאף ַלֲאָמְתָך ּתַ
ה אֹוֵמר ְלַהֲעִניק א ִלְרִציָעה ,ַאתָּ    ?אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ

הּוא אֹוֵמר ׁשֶ 107"ְוִאם ָאמֹר יֹאַמר ָהֶעֶבד" :ּכְ
ה - )ו-, ה(שמות כא     ,ְולֹא ָאָמה ָהִעְבִרּיָ

   .ֲהֵרי ְרִציָעה ָאמּור
יםָה  ן" א ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ה ּכֵ ֲעׂשֶ   ? "ְוַאף ַלֲאָמְתָך ּתַ

  !"ְלַהֲעִניק
  

ן, ִנְכּתֹוב ְקָרא:  ן"ִאם ּכֵ   . "ַלֲאָמְתָך ּכֵ
ה"ַמאי  ֲעׂשֶ   ?"ּתַ

י! ְרּתֵ ּה ּתַ ְמַעּתְ ִמיּנַ   ׁשָ
  
  

                                                           
ן 106 ה ּכֵ ֲעׂשֶ ֶלת ְוָהָיה ְלָך ֶעֶבד עֹוָלם ְוַאף ַלֲאָמְתָך תַּ ה ְבָאְזנֹו ּוַבּדֶ ְרֵצַע ְוָנַתתָּ   ְוָלַקְחתָּ ֶאת ַהּמַ
י  הההה 107 תִּ י ֶאת ֲאדִֹני ֶאת ִאׁשְ ָני לֹא ֵאֵצא ָחְפׁשִ ְוִאם ָאמֹר יֹאַמר ָהֶעֶבד ָאַהְבתִּ זּוָזה ְוָרַצע  וווו .יְוֶאת ּבָ ֶלת אֹו ֶאל ַהּמְ יׁשֹו ֶאל ַהּדֶ יׁשֹו ֲאדָֹניו ֶאל ָהֱאלִֹהים ְוִהּגִ ְוִהּגִ

ְרֵצַע ַוֲע  ּמַ   ָבדֹו ְלעָֹלםֲאדָֹניו ֶאת ָאְזנֹו ּבַ

  רש"י
 - הבן את עובד אינו נרצע מה

 ולא לו ועבדו) כא שמות( דכתיב
  .לבן

 מיניה דלעיל בקרא -  להעניק
 רציעה כתיב דרוה 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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ר ְלגֹוי" ְמּכָ ְרָצע ְוַהּנִ ן ְולֹא ֶאת ַהּבַ  – ַהּנִ   ".תֵאינֹו עֹוֵבד לֹא ֶאת ַהּבֵ
  
ְרָצע" ְכִתיב:  "ּנִ   ּדִ
ְרֵצַע ַוֲעָבדֹו ְלעֹוָלם" ּמַ     – ), ו(שמות כא "ְוָרַצע ֲאדֹוָניו ֶאת ָאְזנֹו ּבַ

ת.  ן ְוֶאת ַהּבַ   ְולֹא ֶאת ַהּבֵ
  
ר " ִין?  "ְלגֹויִנְמּכָ   ִמּנַ
  

הָאַמר     :ִחְזִקּיָ
ב ִעם קֹוֵנהוּ "ֲאַמר ְקָרא:  ַ 108"ְוִחׁשּ

    – (ויקרא כה, נ) 
י קֹוֵנהּו. ְולֹא ִע    ם יֹוְרׁשֵ

  
  

                                                           
כִ  108 יֵמי ׂשָ ִנים ּכִ ר ׁשָ ִמְסּפַ רֹו ּבְ ֶסף ִמְמּכָ ַנת ַהּיֵֹבל ְוָהָיה ּכֶ ְכרֹו לֹו ַעד ׁשְ ַנת ִהּמָ ְ ב ִעם קֵֹנהּו ִמׁשּ ַ   יר ִיְהֶיה ִעּמוֹ ְוִחׁשּ
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  : ָרָבאָאַמר 

ַבר ּתֹוָרה: ּגֹוי יֹוֵרׁש ֶאת ָאִביו,    ּדְ
ֱאַמר:  ּנֶ ב ִעם קֹוֵנהוּ "ׁשֶ ַ י קֹוֵנהּו,  – (ויקרא כה, נ) "ְוִחׁשּ   ְולֹא ִעם יֹוְרׁשֵ

ים. ִאית ֵליּה יֹוְרׁשִ ָלל ּדְ   ִמּכְ
   

ר ֶאת ַהּגֹוי,    ּגֵ
ְבֵר  ְבֵרי סֹוְפִרים. ֵאינֹו ִמּדִ א ִמּדִ   י ּתֹוָרה, ֶאּלָ

ְתַנן:    ּדִ
ר ְוגֹוי" ְרׁשּו ֶאת ֲאִביֶהם  ּגֵ ּיָ    ,ַהּגֹויׁשֶ

ר ָיכֹול לֹוַמר  ה "   :ְלגֹויּגֵ    ,"ַוֲאִני ָמעֹות ֲעבֹוָדה ָזָרהטֹול ַאתָּ
ירֹות" ה ֵיין ֶנֶסְך ַוֲאִני ּפֵ    ."טֹול ַאתָּ

ר אּו ִלְרׁשּות ּגֵ ּבָ ֶ    ".ָאסּור -  ִמׁשּ
אֹוָרְייָתא,  ְך ּדְ ְעּתָ   ְוִאי ָסְלָקא ּדַ

ִקיל  י ׁשָ אּו ִלְרׁשּותֹו ַנִמי, ּכִ י לֹא ּבָ    –ּכִ
ִקיל!  ָקא ׁשָ   ִחיּלּוֵפי ֲעבֹוָדה ָזָרה הּוא ּדְ

ָנן:  ַרּבָ א ִמּדְ   ֶאלָּ
א ַיֲחזֹור ְלסּורֹו.  ּמָ ָנן, ׁשֶ ָעבּוד ַרּבָ ֵזיָרה הּוא ּדְ   ּגְ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי:    ּתַ

ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ ְרׁשוּ  ?ּבַ ּיָ ׁשֶ    .ּכְ
פּו ָאסּור תְּ תַּ ׁשְ ּנִ ׁשֶ   . "ֲאָבל ּכְ

  
ר,  ר, ְוֵגר ֶאת ַהּגֵ   ּגֹוי ֶאת ַהּגֵ

ְבֵרי סֹוְפִרים.  ְבֵרי ּתֹוָרה, ְולֹא ִמּדִ   ֵאינֹו לֹא ִמּדִ
ְתַנן:    ּדִ

ָניו ִעּמוֹ " ירּו ּבָ ּיְ ְתּגַ ּנִ ר ׁשֶ    .א ַיֲחִזיר ְלָבָניולֹ  – ָלָוה ָמעֹות ִמן ַהּגֵ
   ".ֵאין רּוַח ֲחָכִמים נֹוָחה ֵהיֶמּנוּ  – ְוִאם ֶהֱחִזיר

  
ְנָיא:    ְוָהּתַ

  ! "רּוַח ֲחָכִמים נֹוָחה ֵהיֶמּנוּ "
  

ָיא:    ָלא ָקׁשְ
אן  ה, - ּכָ ָ ְקדּוׁשּ ּלֹא ּבִ הֹוָרתֹו ְוֵליָדתֹו ׁשֶ   ׁשֶ

ה ְוֵליָד  - ְוַכאן   יח,א ָ ְקדּוׁשּ ּלֹא ּבִ הֹוָרתֹו ׁשֶ ה. ׁשֶ ָ ְקדּוׁשּ   תֹו ּבִ
  

ר ָאִבין יא ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ִחּיָ   : ַרּבִ
ַבר ּתֹוָרה,    ּגֹוי יֹוֵרׁש ֶאת ָאִביו ּדְ

ְכִתיב:  ִעיר"ּדִ י ֶאת ַהר ׂשֵ ו ָנַתּתִ ה ְלֵעׂשָ ָ י ְירּוׁשּ 109"ּכִ
  . ), ה(דברים ב 

  
ָרֵאל ְמ  אִני דּמָ וּ ׁש ְוִדְלָמא ִיׂשְ    !ׁשַ

  
א ֵמָהָכא:    ֶאלָּ

הכִּ " ָ י ֶאת ָער ְירּוׁשּ 110"י ִלְבֵני לֹוט ָנַתּתִ
  . ), ט(דברים ב 

  
ר ָאִבין,  יא ּבַ ָרָבא? ְוַרב ִחּיָ   ַמאי ַטְעָמא ָלא ֲאַמר ּכְ

  
י קֹוֵנהּו'?!  ב ִעם קֹוֵנהּו ְולֹא ִעם יֹוְרׁשֵ ַ ִתיב: 'ְוִחׁשּ   ִמי ּכְ

  
ר ָאִבין?  יא ּבַ ַרב ִחּיָ   ְוָרָבא, ַמאי ַטְעָמא ָלא ֲאַמר ּכְ

  
אִני. ַאְבָרָהם ׁשַ בֹודֹו ּדְ ּום ּכְ    ִמׁשּ

                                                           
ה לְ  109 ָ י ְיֻרׁשּ ף ָרֶגל ּכִ ן ָלֶכם ֵמַאְרָצם ַעד ִמְדַרְך ּכַ י לֹא ֶאתֵּ רּו ָבם ּכִ ְתּגָ ִעירַאל תִּ י ֶאת ַהר ׂשֵ ו ָנַתתִּ   ֵעׂשָ
י ִלְבֵני לֹוט ָנַתתִּ  'ַוּיֹאֶמר ה 110 ה ּכִ ָ ן ְלָך ֵמַאְרצֹו ְיֻרׁשּ י לֹא ֶאתֵּ ם ִמְלָחָמה כִּ ר ּבָ ְתּגָ ַצר ֶאת מֹוָאב ְוַאל תִּ הֵאַלי ַאל תָּ ָ   י ֶאת ָער ְיֻרׁשּ

  רש"י
 מדאיצטריך -  תורה 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 דמי 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 - בקדושה ולידתו
 בישראל מיחלף בקדושה בן של

  .גמור
 לה דיליף - כרבא אמר לא ט"מ

  .קונהו עם מוחשב
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ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ה ִעְבִרּיָ ֵאין ּבְ ִעְבִרי ׁשֶ    ,ֵיׁש ּבְ
ִעְבִרי ֵאין ּבְ ה ׁשֶ ִעְבִרּיָ    .ְוֵיׁש ּבְ

  

ִעְבִרי ִנים ּוְביֹוֵבל ּוְבִמיַתת ָהָאדֹון  – ֵיׁש ּבְ ׁשָ הּוא יֹוֵצא ּבְ    ,ׁשֶ
ִעְבִר  ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ הַמה ׁשּ    .ּיָ

  

ה ִעְבִרּיָ ִסיָמִנין – ְוֵיׁש ּבְ ה יֹוְצָאה ּבְ ֲהֵרי ִעְבִרּיָ    ,ׁשֶ
ֵנית ֶרת ְוִנׁשְ    ,ְוֵאיָנּה ִנְמּכֶ

ַעל ּכֹוְרחוֹ  ין אֹוָתּה ּבְ    ,ּוַמְפּדִ
ִעְבִרי ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ   .ַמה ׁשּ

  
  ָאַמר ָמר: 

ה" ִעְבִרּיָ ֵאין ּבְ ִעְבִרי ׁשֶ    ".ֵיׁש ּבְ
  

  ּוְרִמיְנִהי: 
ִסיָמִניןְיֵתי" ּקֹוָנה ַעְצָמּה ּבְ ה ׁשֶ   ! "ָרה ָעָליו ָאָמה ָהִעְבִרּיָ
  

תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ָעָדּה.  ּיְ גֹון ׁשֶ   ּכְ

  
יָטא!  -ְיָעָדּה  ׁשִ   ּפְ

ֲעָיא! א ּבָ יּטָ   ּגִ
   

ֵתיָמא:    ַמהּו ּדְ
ּה.  ָלה ִהיְלְכָתא ִמיּנַ ּטְ   ָלא ִליּבַ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

אי  ִסיָמִניןיוֹ "ִאי ָהִכי, ַאּמַ   ? "ְצָאה ּבְ
  

  ָהִכי ָקָאַמר: 
ִסיָמִניןַאף  יֹוְצָאה"  –ִאם לֹא ְיָעָדּה    ."ּבְ

  
  
  

  רש"י
 - יההעבר 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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ֵנית" ֶרת ְוִנׁשְ   ".ְוֵאיָנּה ִנְמּכֶ
  

ַלל ֶעֶבד ִעְבִרי  :ִמּכְ ֶנהּדְ ר ְוִנׁשְ    .ִנְמּכָ
ְנָיא:    ְוָהּתַ

ְגֵניָבתוֹ "" 111"ּבִ
ְכֵפילוֹ  – ), ב(שמות כב     .ְולֹא ּבִ

ְזָממוֹ  ְולֹא – "ְגֵניָבתוֹ בִּ "    .ּבִ
ְגֵניָבתוֹ " יָון – "ּבִ ַעם ַאַחת ּכֵ ר ּפַ ְמּכַ ּנִ אי ְלמֹוְכרוֹ  ,ׁשֶ ַ ה ַרׁשּ   !"ׁשּוב ִאי ַאתָּ
  

  : ָרָבאֲאַמר 
ָיא:    ָלא ָקׁשְ

אן  ְגֵניָבה ַאַחת,  - ּכָ   ּבִ
אן  ֵניבֹות.  - ּכָ י ּגְ ּתֵ ׁשְ   ּבִ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ְגֵניָבתוֹ " ַמע!  - "ּבִ   טּוָבא ַמׁשְ
  

א ֲאַמר  ֵייֶאּלָ    :ַאּבַ
ָיא:    ָלא ָקׁשְ

אן  ָאָדם ֶאָחד,  - ּכָ   ּבְ
אן  ֵני ָאָדם.  - ּכָ ֵני ּבְ ׁשְ   ּבִ

                                                           
ם ִא  111 ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ִמים לֹו ׁשַ ֶמׁש ָעָליו ּדָ ֶ ְגֵנָבתוֹ ִאם ָזְרָחה ַהׁשּ ר ּבִ   ם ֵאין לֹו ְוִנְמּכַ

  רש"י
 לשלם לו יש םא -  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 שתיהם
 דכל ונמכר וחוזר נמכר האחת

 ונמכר ביה קרינן וחדא חדא
  .בגניבתו

 על עמד אם -  משמע טובא
 ביה קרינן כולן' א יןבד 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 אפילו
 הוציאה הכתוב דאחת דומיא
 אדם בני בשני אבל יחיד בלשון

 פעמים שתי אותו שמעמידים
 אחת לכ בשביל נמכר בדין

 ועמד גנב אם הדין והוא ואחת
 משיצא וגנב וחזר ונמכר בדין

  .ונמכר חוזר חפשי
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        יח, איח, איח, איח, א .70
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ֵניבֹו ֶאֶלף" ֶוה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ,ּגְ ר – ְוׁשָ ר ְוחֹוֵזר ְוִנְמּכָ    .ִנְמּכָ
ֵניבֹו ֲחֵמׁש ֵמאֹות ֶוה ֶאֶל וְ  ,ּגְ ָלל – ףׁשָ ר ּכְ    .ֵאינֹו ִנְמּכָ

י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ
רוֹ  ֶנֶגד ִמְמּכָ ֵניבֹו ּכְ ר – ִאם ָהָיה ּגְ ר – ְוִאם ָלאו ,ִנְמּכָ    ."ֵאינֹו ִנְמּכָ

  
  : ָרָבאֲאַמר 

ָנן:  י ֱאִליֶעֶזר ְלַרּבָ ָהא ְזַכְנהּו ַרּבִ   ּבְ
ָנא ַמאי ׁשְ ֶוה ֶאֶל " :ּדְ ֵניבֹו ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוׁשָ רּדְ  ףּגְ   ? "ֵאין ִנְמּכָ

ר ּכּוּלֹו ֲאַמר ַרְחָמָנא, ְולֹא ֶחְציֹו.  ִנְמּכָ   ּדְ
ְגֵניָבתוֹ "ָהִכי ַנִמי:  ר ּבִ ֵניָבתֹו. "ִנְמּכָ ֲחִצי ּגְ ר ּבַ   ֲאַמר ַרְחָמָנא, ְולֹא ִנְמּכָ

  
  

  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

  .הז 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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        בבבב- - - - יח, איח, איח, איח, א .71
ְרחוֹ " ַעל ּכָ ין אֹוָתּה ּבְ   ".ּוַמְפּדִ
  

  ְלֵמיַמר:  ָרָבאָסַבר 
ְר  ַעל ּכָ ָאדֹון. ּבְ   ֵחיּה ּדְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה     :ַאּבַ
?  –ַמאי ִניהּו  ֶמיהָּ ָטָרא ַאּדָ ַכְתִבָנא ֵליּה ׁשְ   ּדְ

ָיֵדיּה  ִניָתא ּבְ אי? ָנֵקיט ַמְרּגָ א?! ,ַאּמַ   ָיִהיְבָנא ֵליּה ַחְסּפָ
  

א ֲאַמר  ֵייֶאּלָ   : ַאּבַ
ָאב,  ְרֵחיּה ּדְ ַעל ּכָ   ּבְ

ָחה.  ּפָ ַגם ִמׁשְ ּום ּפְ   ִמׁשּ
  

  ִכי, ֶעֶבד ִעְבִרי ַנִמי, ִאי ָה 
ָחה!  ּפָ ַגם ִמׁשְ ּום ּפְ ָחה ִמׁשּ ּפָ יְנהּו ִלְבֵני ִמׁשְ   ִנְכּפִ

  
יּה.  ין ַנְפׁשֵ   ָהָדר ָאֵזיל ּוְמַזּבֵ

  
ין ָלּה!  אָהכָ    ַנִמי ָהָדר ָאֵזיל ּוְמַזּבֵ

  
ֵני:    ָהא ָקּתָ

ֵנית" ֶרת ְוִנׁשְ   . "ֵאיָנּה ִנְמּכֶ
  

י?    ּוַמּנִ
ְמעֹון  י ׁשִ   ִהיא, ַרּבִ

ַתְנָיא:    ּדְ
ּתֹו ְלִאיׁשּות ְוׁשֹוֶנה"    ,מֹוֵכר ָאָדם ֶאת ּבִ

ְפחּות ְוׁשֹוֶנה    ,ְלׁשִ
ְפחּות ְפחּות ַאַחר ִאיׁשּות ,ְלִאיׁשּות ַאַחר ׁשִ    .ֲאָבל לֹא ְלׁשִ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְפחּות ַאַחר ִאיׁשּות ּתֹו ְלׁשִ ֵאין ָאָדם מֹוֵכר ֶאת ּבִ ם ׁשֶ ׁשֵ    ,ּכְ

ְפחּות ְפחּות ַאַחר ׁשִ ּתֹו ְלׁשִ ְך ֵאין ָאָדם מֹוֵכר ֶאת ּבִ   . "ּכָ
  

ֵאי,  ּנָ ָהֵני ּתַ ָתא ּדְ   ּוִבְפלּוּגְ
ַתְנָיא:    ּדְ

הּ "" ִבְגדֹו ּבָ 112"ּבְ
   – ), ח(שמות כא 

יתֹו ָעֶליָה    ביח, יֵרׂש ַטּלִ ּפֵ יָון ׁשֶ אי ְלמֹוְכָרּה  ,ּכֵ ַ    ,ׁשּוב ֵאין ַרׁשּ
ְבֵרי  י ֲעִקיָב ּדִ    .אַרּבִ

י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ

הּ " ִבְגדֹו ּבָ ּה  – "ּבְ ַגד ּבָ ּבָ יָון ׁשֶ אי ְלמֹוְכָרּה  ,ּכֵ ַ   . "ׁשּוב ֵאין ַרׁשּ
  

ַמאי    ? ָקִמיְפְלֵגיּבְ
  

סֹוֶרת,  י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר: ֵיׁש ֵאם ַלּמָ   ַרּבִ
ְקָרא,  י ֲעִקיָבא ָסַבר: ֵיׁש ֵאם ַלּמִ   ְוַרּבִ

ְמעֹון ָסַב  י ׁשִ סֹוֶרת.ְוַרּבִ ְקָרא ְוַלּמָ   ר: ֵיׁש ֵאם ַלּמִ
  
  

                                                           
ִבְגדֹו ָבּה  112 ּה ְלַעם ָנְכִרי לֹא ִיְמׁשֹל ְלָמְכָרּה ּבְ ר (לא) לֹו ְיָעָדּה ְוֶהְפּדָ ֵעיֵני ֲאדֶֹניָה ֲאׁשֶ   ִאם ָרָעה ּבְ

  רש"י
 טפי דעבריה כרחו בעל ד"ה -  נינהו מאי

 ליה לית דאי למימרא אי מעברי
 דמיה על שטרא ליה כתבינן גירעונה
 הא לן מנא ידה כשתשיג לו ותתנם

 לו המשועבד גופה מרגניתא נקיט איהו
  .חספא ליה יהבינן אנןו

 אותו כופין לו יש אם -  דאב ל כרחיהבע
  .אותה ופודה

  .ונשנית נמכרת אינה דקתני הא - ומני
 קיבל - ושונה לאישות בתו אדם מוכר

 מן נתגרשה או ונתארמלה קידושין בה
 וכסף לאחר ומקדשה חוזר האירוסין
  .בגרה לא אם שלו קידושיה
 וא בשש ויצאה מכרה -  ושונה לשפחות

 קטנה ועודה האדון במיתת או ביובל
 לא בסימנין יוצאה אבל ומוכרה חוזר

 והביאה מעולם מכרה לא דאפילו
 במסכת כדתניא מוכרה אינו סימנין
 את אדם ימכור יכול:) כט דף( ערכין

 מכורה ומה אמרת נערה כשהיא בתו
 אינו מכורה שאינה עכשיו יוצאה כבר
  .תמכר שלא דין

 בקבלת וכרהמ -  שפחות אחר לאישות
 ויצתה לשפחות שמכרה אחר קידושין

  .אליו וחזרה
 קיבל -  אישות אחר לשפחות] לא[ אבל

 אין שנתארמלה אליו וחזרה קידושין
' ילפי ולקמיה לשפחות ומוכרה חוזר

  .לה
 קמיפלגי כלומר - תנאי דהני ובפלוגתא

 דפליגי קרא דהאי בדרשה ש"ור ק"ת
  .ע"ור א"ר בה

 טליתו שפירש כיון  גרסינן ע"ר בדברי
 לאוקמי ליה מיבעי כרחך דעל -  עליה

 כדאמרינן ע"כר למקרא אם יש
 א"כר למסורת אם ויש ק"בפ בסנהדרין

 מהא דרמינן בבכורות' כדדייקי
 דאמרינן אחריתי מילתא על פלוגתא

 עלה ורמינן למקרא אם יש א"לר התם
' בפ ְסִביָרא ֵליּה למסורת אם דיש מהא

 גרסינן לתאובמכי המוקדשין פסולי כל
 א"ודר ע"ר בדברי עליה טליתו שפירש

  .התם ליתא
 ימשול לא לשפחות דהיינו - נכרי לעם
 עליה אדון טליתו שפירש מאחר האב
 אצל וחזרה בגט גירשה אם יעוד לשם

 אב אצל וחזרה יעדה לא אבל אביה
 לעיל דאמרי כרבנן ומוכרה חוזר

 הכא כי דלא הוא אישות אחר לשפחות
 אבל לאישות ליה הוה יעדה דמכי

 א"ור מזבין מצי שפחות אחר לשפחות
 לשפחות שמכרה בה שבגד כיון אומר

 דהיינו נכרי לעם למוכרה יכול אינו שוב
 אישות אחר לשפחות אבל שפחות

 להא דריש ש"ור מזבין מצי קידושין
 ימכרנה לא שוב בה שבגד כיון א"כר

 שפירש דכיון ע"כר נמי ליה ודריש
 קאמר להכי הימכרנ לא עליה טליתו

 לשפחות ולא אישות אחר לשפחות לא
  .שפחות אחר

 אין בביגדו ולא כתיב בבגדו - למסורת
 שתחת ונקודה ד"יו בלא חירק הברת

 לפי אבל משתמשת ד"יו במקום ת"הבי
 קמץ חטף לקרות לו היה שנכתב מה

 קורא שאתה כמו בגידה לשון בבגדו
  ).כט דברים( האלה דברי את בשמעו

 כמו קרינן בבגדו - למקרא אם יש
  ).לט בראשית( בבגדו ותתפשהו

 דריש הילכך - ולמסורת למקרא אם יש
 גבי בסנהדרין דאמר הא ת"וא תרוייהו

 אם יש ש"לר בסוכות בסכת בסכת
 מקרא למימר ליכא התם למקרא
 להאי ליתיה להאי איתיה דאי ומסורת

 תדרש לא הכשרת דפנות שלשה אם
 מסורת תדרש לא תפסול ואם מקרא

  .שניהם לקיים יש כאן אבל
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        יט, איט, איט, איט, א    ––––יח, ב יח, ב יח, ב יח, ב  .72
ֵעי  ר ֲאבּוהַּ ּבָ ה ּבַ    :ַרּבָ

  , 'ִיעּוד'
ה ּוִאין עֹוׂשֶ    ?ִניׂשּ

ה?    אֹו ֵאירּוִסין עֹוׂשֶ
  

ּה:    ָנְפָקא ִמיּנַ
ּה,    ְליֹוְרׁשָ

א ָלּה,  ּמֵ   ְוִליּטַ
  ּוְלָהֵפר ְנָדֶריָה. 

  
  ַמאי? 

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ִבְגדוֹ "" הּ  ּבְ 113"ּבָ
יתֹו ָעֶליָה  – ), ח(שמות כא  יֵרׂש ַטּלִ ּפֵ יָון ׁשֶ אי ְלמֹוְכָרּה  ,ּכֵ ַ   , "ׁשּוב ֵאינֹו ַרׁשּ

ין ָלּה,  ָלא ְמַזּבִ   ַזּבּוֵני הּוא ּדְ
  ָהא ִיעּוֵדי ְמַייֵעד ָלּה. 

ה  ּוִאין עֹוׂשֶ    –ְוִאי ַאְמַרּתְ ִניׂשּ
את ׁשּוב ֵאין ְלָאִביָה ְרׁשוּ  ֵ ִניׂשּ יָון ּדְ ּה! ּכֵ   ת ּבָ

א ָלאו,    ֶאלָּ
ה.  ּה: ֵאירּוִסין עֹוׂשֶ ַמע ִמיּנַ   ׁשְ

  
ר ִיְצָחקֲאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ַעְלָמא ָקֵאי,  ין ּדְ ִקיּדּוׁשִ   ָהָכא ּבְ
  ְוָהִכי ָקָאַמר: 

סּוָתּה ְועֹוָנָתּה,  ֵאָרּה ּכְ ׁשְ יב ּבִ ְתַחּיֵ ּנִ ְסָרּה ָאִביָה ְלִמי ׁשֶ ּמָ יָון ׁשֶ   ּכֵ
  כֹול ְלמֹוְכָרּה. ׁשּוב ֵאין יָ 

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

   .ֵאין מֹוְכָרּה ִלְקרֹוִבים"
ּום  י ֱאִליֶעֶזרִמׁשּ    :ָאְמרוּ  ַרּבִ

   .מֹוְכָרּה ִלְקרֹוִבים
דֹול ּמֹוְכָרּה ַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ּגָ ִוין ׁשֶ    ,ְוׁשָ

ה ַוֲחלּוָצה ְלכֵֹהן ֶהְדיֹוט רּוׁשָ    ".ּגְ
ֵמי?  "ַאְלָמָנה"ַהאי    ֵהיִכי ּדָ

ּה ִאי יׁש ַנְפׁשָ ַקּדִ   ַאְלָמָנה ָקֵרי ָלּה?!  –ֵליָמא ּדְ
ּה ָאִביָה  ׁשָ ִקּדְ א ּדְ ין ָלּה?!  –ְוֶאּלָ   ִמי ָמֵצי ְמַזּבִ

ְפחּות ַאַחר ִאיׁשּות"ְוָהא  ּתֹו ְלׁשִ   ! "ֵאין ָאָדם מֹוֵכר ֶאת ּבִ
י ִיְצָחקָאַמר  ַרב ַעְמָרםַוֲאַמר    : ַרּבִ

י ִיעּוד, וְ  ִקּדּוׁשֵ י ְיהּוָדה, ָהָכא ּבְ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ַרּבִ א ּדְ יּבָ   ַאּלִ
נּו.  ין ִניּתְ ֲאַמר: ָמעֹות ָהִראׁשֹונֹות ָלאו ְלִקיּדּוׁשִ   ּדַ

ה  ּוִאין עֹוׂשָ ּה!  –ְוִאי ַאְמַרּתְ ִניׂשּ את ׁשּוב ֵאין ְלָאִביָה ְרׁשּות ּבָ ֵ יׂשּ ּנִ יָון ׁשֶ   ּכֵ
  

ה? א ַמאי, ֵאירּוִסין עֹוׂשָ    !ְוֶאּלָ
וִ " ּמֹוְכָרּה ְוׁשָ   ?! "ין ׁשֶ

ְפחּות ַאַחר ִאיׁשּות"ָהא  ּתֹו ְלׁשִ   !"ֵאין ָאָדם מֹוֵכר ֶאת ּבִ
  

א ַמאי ִאית ָלְך ְלֵמיַמר?    ֶאלָּ
ָאִביָה,  יָדּה ֵמֵאירּוִסין ּדְ אִני ֵאירּוִסין ּדִ   ׁשַ

ה:  ּוִאין עֹוׂשָ יָמא ִניׂשּ   ֲאִפיּלּו ּתֵ
ּוִא  יׂשּ יָדּה ִמּנִ ּוִאין ּדִ אִני ִניׂשּ ָאִביָה. ׁשַ   ין ּדְ

  
  ַהאי ַמאי? 

ָלָמא ֵאירּוִסין ֵמֵאירּוִסין  ׁשְ אִני.  –ּבִ   ׁשַ
                                                           

ּה ְלַעם ָנְכִרי לֹא ִיְמׁשֹל לְ  113 ר (לא) לֹו ְיָעָדּה ְוֶהְפּדָ ֵעיֵני ֲאדֶֹניָה ֲאׁשֶ ִבְגדֹו ָבּה ִאם ָרָעה ּבְ   ָמְכָרּה ּבְ

  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 כדאשכחן

 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 לקרובים

 יעדה לא אשר דבעינן לייעד
  ).כא שמות(

 בעינן ולא - לקרובים מוכרה
 קרא אמר יתיהדא והיכא יעוד

  .דתפיס
 אלמנה כשהיא - שמוכרה ושוין

 בה לו תופסין וקידושין ג"לכ
 לאוין בחייבי תופסין דקידושין

  ).סח דף( ג"בפ קידושין כדלקמן
 י"ע שלא - נפשה דקדיש אי

  .הימנו ונתארמלה אביה
 יש וכי בתמיה - לה קרי אלמנה
  .כלום קטנה במעשה

  .גרסינן - עמרם רב ואמר
 מקידושי מלהשנתאר - 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 לקידושין

 לה מייעד עליה לו שיש בעבדות
 האב י"ע אלו קידושין ואין

 שיהיו היא הכתוב וגזירת
 מצי הדר הילכך ושיןקיד

  .לזבונה
' ואפי -  'וכו מוכר אדם אין הא

  .אירוסין אחר
 דכיון - דידה אירוסין שאני
  .למוכרה יכול קידשה לא דהוא

 מאירוסין אירוסין בשלמא
 אאב למימר דאיכא - שאני
 בתר לזבנה דלא קרא קפיד

 קידושין דהני וכיון דקידשה
 רשות לו ניתן עביד איהו לאו

  .למוכרה



ה ִנְקֵנית –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק א'  113                 ""ָהִאׁשָּ

ּוִאין   איט, יׂשּ ּוִאין ִמּנִ א ִניׂשּ אִני? –ֶאּלָ   !^ִמי ׁשַ
  

ָאַמר:  ר ִיְצָחק, ּדְ   ּוְלַרב ַנְחָמן ּבַ
י ְיהּוָדה ָמעֹות ָהִראׁשֹונֹות ְלִקיּדּוׁשִ  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ נּו, ֲאִפיּלּו ְלַרּבִ   ין ִניּתְ

ַמאי מֹוִקים ָלּה?    ּבְ
  

י ֱאִליֶעֶזר,  ַרּבִ   מֹוִקים ָלּה ּכְ
ין ָלּה,  ָלא ָמֵצי ְמַזּבִ ְפחּות הּוא ּדְ ְפחּות ַאַחר ׁשִ ָאַמר: ְלׁשִ   ּדְ

ין ָלּה.  ְפחּות ַאַחר ִאיׁשּות ָמֵצי ְמַזּבִ   ֲאָבל ְלׁשִ
  
  

  רש"י
 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 נינהו דאב דקידושין

 היכי עושה אירוסין ואפילו לה
  .לה מזבין הדר

  .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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ר לוֹ "[ ֵעיֵני ֲאדֶֹניָה ֲאׁשֶ ּה ְלַעם ָנְכִרי לֹא ִיְמ  ִאם ָרָעה ּבְ ִבְגדֹו ָבהּ ְיָעָדּה ְוֶהְפּדָ     .ׁשֹל ְלָמְכָרּה ּבְ

הּ  ה ּלָ נֹות ַיֲעׂשֶ ט ַהּבָ ּפַ ִמׁשְ ה ּכְ   ].ט)-(שמות כא, ח "ְוִאם ִלְבנֹו ִייָעֶדּנָ
  

ֵעי    : ֵריׁש ָלִקיׁש ּבָ
ַייֵעד ָאָדם ִלְבנֹו ָקָטן?  ּמְ   ַמהּו ׁשֶ

נוֹ " הּו,  –ְחָמָנא ֲאַמר ַר  ט)שמות כא, ( "ּבְ ל ּדְ נֹו ּכָ   ּבְ
יֵדיּה:  נֹו ּדּוְמָיא ּדִ יְלָמא, ּבְ   אֹו ּדִ

דֹול?  נֹו ּגָ דֹול ַאף ּבְ   ַמה הּוא ּגָ
  

י ֵזיָראֲאַמר    : ַרּבִ
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

114"ִאיׁש ""
ָרט ְלָקָטן – ), י(ויקרא כ    , ּפְ

ת ִאיׁש " ר ִיְנַאף ֶאת ֵאׁשֶ ת ָקָטן –" ֲאׁשֶ ָרט ְלֵאׁשֶ   . "ּפְ
ן ָמִצינּו ִאיׁשּות ְלָקָטן!ְוִא    י ַאְמַרּתְ ְמַייֵעד, ִאם ּכֵ
  

א ַמאי, ֵאינֹו ְמַייֵעד?    !ְוֶאּלָ
אי ָקא ְמַמֵעט ֵליּה ְקָרא?   ַאּמַ

ְמַייֵעד!  ּה ּדִ יְפׁשֹוט ִמיּנַ   ּתִ
  

יֲאַמר     :ַרב ַאׁשִ
א ַעל ְיִבְמּתֹו ַעְס  ִנים ְויֹום ֶאָחד ַהּבָ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ָיָבם ּבֶ   ִקיָנן, ָהָכא ּבְ

אֹוַרְייָתא ַחְזָיא ֵליּה.  ִמּדְ   ּדְ
ֵתיָמא:    ַמהּו ּדְ

יָאה,  אֹוַרְייָתא ַחְזָיא ֵליּה, ּוִביָאתֹו ּבִ ִמּדְ יָון ּדְ   ּכֵ
ת ִאיׁש.  ֵאׁשֶ יב ּבְ א ָעֶליָה ִמְתַחּיֵ   ַהּבָ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

  ַמאי ָהֵוי ֲעָלּה? 
  

ַמע: א ׁשְ   ּתָ
י ַאְייבוּ ָאַמר  איַר ָאַמר  ַרּבִ י ַיּנַ   : ּבִ

ָגדֹול,  א ּבְ   ֵאין ִיעּוד ֶאּלָ
ַעת.  א ִמּדַ   ֵאין ִיעּוד ֶאּלָ

  
י?!  ְרּתֵ   ּתַ

  
ַעם' ָקָאַמר:    'ַמה ּטַ

ָגדֹול?  א ּבְ ַעם ֵאין ִיעּוד ֶאּלָ   ַמה ּטַ
ַעת.  א ִמּדַ ֵאין ִיעּוד ֶאּלָ   ְלִפי ׁשֶ

  
ִעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ

ַעת?    ַמאי ִמּדַ
יָדּה.  ַעת ּדִ   ִמּדַ

ֵייָתֵני ּדְ  ֵריּה ּדְ  ַאּבַ הוּ ּבְ י ַאּבָ    :ַרּבִ
ר לֹא ְיָעָדהּ "" ִריְך ְלַיֲעָדּה   – ), ח(שמות כא "ֲאׁשֶ ּצָ ד ׁשֶ    ."ְמַלּמֵ

ֵני ָלּה, ְוהּוא ָאַמר ָלּה:    הּוא ּתָ
י ְיהּוָדה,  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ַרּבִ א ּדְ יּבָ י ִיעּוד, ְוַאּלִ ִקיּדּוׁשֵ   ּבְ

ֲאַמר: ָמעֹות ָהִראׁש  נּו. ּדַ ין ִניּתְ   ֹונֹות ָלאו ְלִקיּדּוׁשִ
  

ר ִיְצָחק   ֲאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ
נּו,  ין ִניּתְ יָמא ְלִקיּדּוׁשִ   ֲאִפיּלּו ּתֵ

ֲאַמר ַרְחָמָנא  אִני ָהָכא, ּדַ   . "ְיָעָדהּ "ׁשַ
  

                                                           
ת ֵרֵעהּו מֹות יּוַמת ַהּנֵֹאף ְוַהּנָֹאֶפת 114 ר ִיְנַאף ֶאת ֵאׁשֶ ת ִאיׁש ֲאׁשֶ ר ִיְנַאף ֶאת ֵאׁשֶ   ְוִאיׁש ֲאׁשֶ

  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 למתניתין תני

 צריך דהאי טעמא והאי מנפשיה
 יהודה ברבי יוסי רבי ליעדה

 הראשונות מעות דאמר היא
 ניתנו לקידושין לאו בהא 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 ליה דהוה
 אין שוב ונתארמלה יעדה ואם

  .עקיבא לרבי לשפחות מוכרה
 יעדה לשון' דכתי - הכא שאני

  .דיעה לשון ידרשהלמ



ה ִנְק  –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק א'  115                 "ֵנית"ָהִאׁשָּ

י ְיהּוָדה?  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   ַמאי ַרּבִ
  

ַתְנָיא:    ּדְ
הּ "" יה – )ח, (שמות כא "ְיָעָדּה ְוֶהְפּדָ ִדּיָ ֵדי ּפְ ּיֹום ּכְ הּות ּבַ ֵהא ׁשְ ּיְ    .ָצִריְך ׁשֶ

אן ָאַמר  י ְיהּוָדהִמּכָ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :ַרּבִ
רּוָטה ֵוה ּפְ ֵדי ַלֲעׂשֹות ִעּמֹו ׁשְ ּיֹום ּכְ הּות ּבַ ת – ִאם ֵיׁש ׁשְ ׁשֶ    ,ְמקּוּדֶ

ת – ְוִאם ָלאו ׁשֶ   . "ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
נּו. ַאְלָמא ָקָסַבר: ָמעֹות ָה  ין ִניּתְ   ִראׁשֹונֹות ָלאו ְלִקיּדּוׁשִ

  
ר ִיְצָחק   ֲאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ

נּו,  ין ִניּתְ יָמא ְלִקיּדּוׁשִ   ֲאִפיּלּו ּתֵ
ֲאַמר ַרְחָמָנא:  אִני ָהָכא, ּדַ הּ "ׁשַ   ."ְוֶהְפּדָ

  
  

  רש"י
 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
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  : ַרב ַנְחָמןָאַמר  ָרָבאָאַמר 

ה ִיְך','ְצִאי וְ  :אֹוֵמר ָאָדם ְלִבּתֹו ְקַטּנָ ִלי ִקיּדּוׁשַ   ַקּבְ
ַר  י ְיהּוָדהִמּדְ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   .ּבִ

  

י ְיהּוָדה:  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   ָלאו ָאַמר ַרּבִ
נוּ " ין ִניתְּ   ,"ָמעֹות ָהִראׁשֹונֹות ָלאו ְלִקיּדּוׁשִ

י,  רּוָטה ֲהוּו ִקיּדּוׁשֵ ֵוה ּפְ ּה ׁשְ יר ּבָ ּיֵ   ְוִכי ְמׁשַ
ָנא.    ָהָכא ַנִמי ָלא ׁשְ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר  ָרָבאַמר ְוָא 

ּכֹון  ׁש ָעֶליָה ַמׁשְ ּיֵ ִמְלֶוה ׁשֶ ׁש ּבְ ַקּדֵ ת.  –ַהּמְ ׁשֶ   ְמקּוּדֶ
י ְיהּוָדה:  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ַרּבִ   ִמּדְ

י ְיהּוָדה:  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   ָלאו ָאַמר ַרּבִ
נוּ " ין ִניתְּ   ?!"ָמעֹות ָהִראׁשֹונֹות ָלאו ְלִקיּדּוׁשִ

ּכֹון ִהיא,ַהאי ַהְלָוָאה    ִהיא, ְוִהיא ּגּוָפא ַמׁשְ

ין,    ביט, רּוָטה ּוְמַייֵעד ֲהוּו ִקיּדּוׁשִ ֵוה ּפְ ּה ׁשְ יר ּבָ ּיֵ   ְוִכי ְמׁשַ
ָנא.    ָהָכא ַנִמי ָלא ׁשְ

  
  
  

  רש"י
 לקידושין לאו הראשונות מעות
 מ"ע אב קבל דאי - ניתנו

 תלויין יעוד וקידושי להתייעד
 נמי שהות אדליכ 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 מדעתיה זמן
  .קידושיך קבלי לה כאומר

 ואינו - ניתנו לקידושין לאו
 לו שיש גרעון י"ע אלא מקדשה

 היא שהרי מלוה דהוה יהעל
 שוויים או הם או לו חייבת

  .משכון עצמה והיא
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ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

יַצד ִמְצַות ִיעּוד"    ?ּכֵ
ַנִים ְפֵני ׁשְ    :אֹוֵמר ָלּה ּבִ

ת ִלי" ׁשֶ    ,"ִלי ֲהֵרי ַאתְּ ְמאֹוֶרֶסת" ,"ֲהֵרי ַאתְּ ְמקּוּדֶ
ׁש  סֹוף ׁשֵ ה ,ֲאִפיּלּו ּבְ ִקיַעת ַהַחּמָ    .ַוֲאִפיּלּו ָסמּוְך ִלׁשְ

ּה ִמְנַהג ִאיׁשּות ְפחּות ,ְונֹוֵהג ּבָ ּה ִמְנַהג ׁשִ    .ְוֵאינֹו נֹוֵהג ּבָ
י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֵדי ַלֲעשׂ  ּיֹום ּכְ הּות ּבַ רּוָטהִאם ֵיׁש ׁשְ ֵוה ּפְ ת – ֹות ִעּמֹו ׁשְ ׁשֶ    ,ְמקּוּדֶ
ת – ְוִאם ָלאו ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

ה ָ ל ְלאֹוֵמר ְלִאׁשּ ים יֹום" :ָמׁשָ לֹׁשִ יו ְלַאַחר ׁשְ י ִלי ֵמַעְכׁשָ ׁשִ    ,"ִהְתַקּדְ

ים יֹום לֹׁשִ תֹוְך ׁשְ ּה ּבְ ׁשָ ת ָלִראׁשֹון ,ּוָבא ַאֵחר ְוִקיּדְ ׁשֶ קּוּדֶ ּמְ    ."ׁשֶ
  
  ְלַמאן?  "לָמׁשָ "
  

י ְיהּוָדה  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ל ְלַרּבִ     –ִאיֵליָמא ָמׁשָ
רּוָטה"ָהא  ֵוה ּפְ ֵדי ַלֲעׂשֹות ִעּמֹו ׁשְ ּיֹום ּכְ הּות ּבַ ת – ִאם ֵיׁש ׁשְ ׁשֶ    ,ְמקּוּדֶ

  !"ָלא – ְוִאם ָלאו
   

ָרָבאֲאַמר  ֵריּה ּדְ    :ַרב ַאָחא ּבְ
ָנן.  ל ְלַרּבָ   ָמׁשָ

    
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  
ֵתיָמא: ַמה   ּו ּדְ

יו'.    ָהא ָלא ֲאַמר ֵליּה 'ֵמַעְכׁשָ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
ְנָיא ִאיָדְך:    ּתַ

ּתוֹ " ּה ְלַאֵחר ,ַהּמֹוֵכר ֶאת ּבִ ׁשָ     – ְוָהַלְך ְוִקיּדְ
ָאדֹון יֵחק ּבָ ִני ,ׂשִ ֵ ת ַלׁשּ ׁשֶ    ,ּוְמקּוּדֶ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    .ַרּבִ
   .ְמַייֵעד – ִאם ָרָצה ְלַייֵעד :יםאֹוְמִר  ֲחָכִמיםוַ 

ה ָ ל ְלאֹוֵמר ְלִאׁשּ ים יֹום' :ָמׁשָ לֹׁשִ ת ִלי ְלַאַחר ׁשְ ׁשֶ    ',ֲהֵרי ַאתְּ ְמקּוּדֶ
ים יֹום לֹׁשִ תֹוְך ׁשְ ּה ּבְ ׁשָ ִני ,ּוָבא ַאֵחר ְוִקיּדְ ֵ ת ַלׁשּ ׁשֶ קּוּדֶ ּמְ   . ׁשֶ

  
ל"   ְלַמאן?  "ָמׁשָ
  

ָנן      –ִאיֵליָמא ְלַרּבָ
ָנן:  ָהָאְמֵרי   ! "ְמַייֵעד – ִאם ָרָצה ְלַייֵעד"ַרּבָ

   
א ֲאַמר  ָרָבאֶאּלָ ֵריּה ּדְ   : ַרב ַאָחא ּבְ

י ְיהּוָדה. ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ל ְלַרּבִ   ָמׁשָ
     

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
    

ֵתיָמא:    ַמהּו ּדְ
ים יֹום'.  לֹׁשִ   ָהא ָלא ֲאַמר ָלּה 'ְלַאַחר ׁשְ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  רש"י
 ביום -  שש בסוף אפילו

  .השלמתם
 כלומר - לאשה לאומר משל

 לאשה לאומר למד אתה מכאן
  '.כו

 - יום שלשים ולאחר 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 מצינוד - 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
 למידין 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 אמרד 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

 



118                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        כ, אכ, אכ, אכ, א    ––––יט, ב יט, ב יט, ב יט, ב  .76
נְ    ָיא ִאיָדְך: ּתַ

ּתוֹ "    ,ַהּמֹוֵכר ֶאת ּבִ
לֹא ְלַייֵעד ַנאי  – ּוָפַסק ַעל ְמָנת ׁשֶ ים ַהתְּ    ,ִנְתַקּיֵ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ     .ַרּבִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

   ,ִאם ָרָצה ְלַייֵעד ְמַייֵעד
ּתֹוָרה תּוב ּבַ ּכָ ֶ ִהְתָנה ַעל ַמה ׁשּ ֵני ׁשֶ ְתֶנה ַעל ַמה ,ִמּפְ ֵטל ְוָכל ַהּמַ ָנאֹו ּבָ ּתֹוָרה תְּ תּוב ּבַ ּכָ ֶ    ."ׁשּ

  
ים?!  ָנאֹו ַקּיָ י ֵמִאיר  ּתְ   ּוְלַרּבִ

ְנָיא:    ְוָהּתַ
ה" ָ סּות ְועֹוָנה' :ָהאֹוֵמר ְלִאׁשּ ֵאר ּכְ ֵאין ָלְך ָעַלי ׁשְ ת ִלי ַעל ְמָנת ׁשֶ ׁשֶ    ',ֲהֵרי ַאתְּ ְמקּוּדֶ

ֵטל ֲהֵרי ֶזה ת ּוְתָנאֹו ּבָ ׁשֶ    ,ְמקּוּדֶ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ     .ַרּבִ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ים ָנאֹו ַקּיָ ָממֹון תְּ ּבְ ָדָבר ׁשֶ   ! "ּבְ

  
הֲאַמר    : ִחְזִקּיָ

ֲאַמר ְקָרא:  אִני ָהָכא, ּדַ 115"ְלָאָמה"ׁשַ
    – ), ז(שמות כא 

ְלַבד.  א ְלָאָמה ּבִ ֵאינֹו מֹוְכָרּה ֶאּלָ ָעִמים ׁשֶ   ּפְ
  

ָנן,    ְוַרּבָ
  ֵדי ֵליּה? ַמאי ָעְב  "ְלָאָמה"ַהאי 

  
ֵעי ְלהּו, ְלִכְדַתְנָיא:    ַהאי ִמיּבָ

ּמֹוְכָרּה ִלְפסּוִלים – ), ז(שמות כא "ְלָאָמה"" ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ
ין הּוא    :ַוֲהלֹא ּדִ

ּה ִלְפסּוִלים ׁשָ ה ִלְפסּוִלים ,ִאם ְמַקּדְ ֶרּנָ    ?!לֹא ִיְמּכְ
ּה ִלְפסּוִלים ׁשָ ְמַקּדְ ׁש  – ַמה ּלִ ן ָאָדם ְמַקּדֵ ּכֵ ִהיא ַנֲעָרה ׁשֶ ׁשֶ ּתֹו ּכְ   ,ֶאת ּבִ

ה ִלְפסּוִלים ֶרּנָ ִהיא ַנֲעָרה – ִיְמּכְ ׁשֶ ּתֹו ּכְ ֵאין ָאָדם מֹוֵכר ֶאת ּבִ    ?!ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר ּמֹוְכָרּה ִלְפסּוִלין – "ְלָאָמה" :תַּ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ
י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ

ּמֹוְכָרּה ִלְפסּוִליןִאם ְלַל  ד ׁשֶ    – ּמֵ
ָבר ֶנֱאַמרֲהֵר  ֵעיֵני ֲאדֹוֶניהָ ": י ּכְ ּוֶאיָה  – (שמות כא, ח) "ִאם ָרָעה ּבְ ִניׂשּ ָרָעה ּבְ    .ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר   ? "ְלָאָמה" :ַמה תַּ
ּמֹוְכָרּה    אכ, ד ׁשֶ    .ִלְקרֹוִבים^ ְמַלּמֵ

ין הּוא    :ַוֲהלֹא ּדִ
ה ִלְקרֹוִבים ֶרּנָ   ?!ִאם מֹוְכָרּה ִלְפסּוִלין לֹא ִיְמּכְ

ִאם ָרָצה ְלַייֵעד ְמַייֵעד ?מֹוְכָרּה ִלְפסּוִליןַמה ּלְ     ,ׁשֶ
ִאם ָרָצה ְלַייֵעד ֵאינֹו ְמַייֵעד ה ִלְקרֹוִבים ׁשֶ ֶרּנָ    ?!ִיְמּכְ

ּמֹוְכָרּה ִלְקרֹוִבים – "ְלָאָמה": ֲאַמר ְקָרא ד ׁשֶ   . "ְמַלּמֵ
  

ַנְפָקא ֵליּה  י ֵמִאיר: ִלְפסּוִלין ָנְפָקא ֵליּה ֵמֵהיָכא ּדְ י ֱאִליֶעֶזר,  ְוַרּבִ   ְלַרּבִ
ָאְמֵרי: ֵאין מֹוְכָרּה ִלְקרֹוִבים.  ָנן, ּדְ ַרּבָ ְקרֹוִבים ָסַבר ָלּה ּכְ   ּבִ

  
ֵני ֲחָדא:    , "מֹוְכָרּה ְלָאִביו ְוֵאין מֹוְכָרּה ִלְבנוֹ "ּתָ

  . "ֵאין מֹוְכָרּה לֹא ְלָאִביו ְולֹא ִלְבנוֹ "ְוַתְנָיא ִאיָדְך: 
  

ָלָמא 'ֵאינֹו מֹוְכָר  ׁשְ ָנן,  –ּה לֹא ְלָאִביו ְולֹא ִלְבנֹו' ּבִ ַרּבָ   ּכְ
א 'מֹוְכָרּה ְלָאִביו ְוֵאין מֹוְכָרּה ִלְבנו'  ַמאן? –ֶאלָּ   ֹ ּכְ

י ֱאִליֶעֶזר!  ַרּבִ ָנן ְוָלא ּכְ ַרּבָ   ָלא ּכְ
  

ָנן ַרּבָ    , ְלעֹוָלם ּכְ
נָ  א ַצד ִיעּודמֹודּו ַרּבָ ִאיּכָ    .ן ֵהיָכא ּדְ

                                                           
ֵצאת ָהֲעָבִדים 115 ּתֹו ְלָאָמה לֹא ֵתֵצא ּכְ   ְוִכי ִיְמּכֹר ִאיׁש ֶאת ּבִ

  רש"י
  .בתמיה - קיים תנאו מ"רול

 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 ואינה

  .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
 קידושין לעיל כדילפינן מקדשה

  .כסף אין חנם מויצאה:) ד דף(
 והלא בתמיה -  לפסולין ימכרנה

 כך כל בידו מסורה המכירה אין
 נערה כשהיא וכרהמ אינו שהרי

 ומה ַקל ָוחֹוֶמר כדדרשינן
 עכשיו יוצאה כבר מכורה
 שלא דין אינו מכורה שאינה
  :).כט דף( ערכין במסכת תמכר
 לו שאסורה - בנישואיה שרעה
 קדושין בה ליה תפסי מיהא

 לא אשר) כא שמות( כדכתיב
  .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
 לו שאסורה - לאביו מוכרה אין

  .בנו בת משום
 אחותו ליה דהויא - לבנו ולא

 בחייבי תופסין קידושין ואין
 דף קידושין( כדלקמן כריתות

  :).סו
 - יעוד צד דאיכא היכא

 בן לו ויש לאביו שמוכרהכ
 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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ַגּפֹו ֵיֵצא"" ַגּפֹו ָיבֹא ּבְ 116"ִאם ּבְ
     – ), ג(שמות כא 

גּופֹו ֵיֵצא גּופֹו ִנְכַנס ּבְ    .ּבְ
ן ַיֲעקֹב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

  . "ְיִחיִדי ִנְכַנס ְיִחיִדי ֵיֵצא
  

ַגּפוֹ "ַמאי  גּופֹו ֵיֵצא" -  "ּבְ גּופֹו ִנְכַנס ּבְ   ? "ּבְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ֵאינוֹ  ֶעֶבד.  לֹוַמר ׁשֶ י ֵאָבִרים ּכְ ָראׁשֵ   יֹוֵצא ּבְ

  
ֵייֲאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ֵצאת ָהֲעָבִדים"ַההּוא ִמ  117"לֹא ֵתֵצא ּכְ
  ָנְפָקא!  ), ז(שמות כא 

  
  ִאי ֵמָהָתם, ֲהָוה ֲאִמיָנא: 

ֵמי ֵעיֵניּה, ְוֵניּפּוק.    ֵניִתיב ֵליּה ּדְ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
ן ַיֲעקֹב" י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :ֹוֵמרא ַרּבִ

  . "ְיִחיִדי ִנְכַנס ְיִחיִדי ֵיֵצא
  

  ? "ְיִחיִדי ֵיֵצא"ַמאי 
  

ר ִיְצָחקֲאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
  ָהִכי ָקָאַמר: 

ה ּוָבִנים  ָ ַנֲעִנית.  –ֵיׁש לֹו ִאׁשּ ְפָחה ּכְ   ַרּבֹו מֹוֵסר לֹו ׁשִ
ה ּוָבִנים  ָ ַנֲענִ ֵאין ַרּבֹו  –ֵאין לֹו ִאׁשּ ְפָחה ּכְ    .יתמֹוֵסר לֹו ׁשִ

  
  

                                                           
ַעל  116 ַגּפֹו ֵיֵצא ִאם ּבַ ַגּפֹו ָיבֹא ּבְ ּתֹו ִעּמוֹ ִאם ּבְ ה הּוא ְוָיְצָאה ִאׁשְ ָ   ִאׁשּ
ֵצאת ָהֲעָבִדים 117 ּתֹו ְלָאָמה לֹא ֵתֵצא ּכְ   ְוִכי ִיְמּכֹר ִאיׁש ֶאת ּבִ

  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 ינהע

  .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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ָמֶנה" ר ּבְ יַח ְוָעַמד ַעל ָמאַתִים ,ִנְמּכַ ּבִ     – ְוִהׁשְ
א ָמֶנה ִבין לֹו ֶאּלָ ְ ֵאין ְמַחׁשּ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ ֶסף ִמְקָנתוֹ ": ׁשֶ 118"ִמּכֶ
  .  ), נא(ויקרא כה 

ָמאַתִים ר ּבְ     – ְוִהְכִסיף ְוָעַמד ַעל ָמֶנה ,ִנְמּכַ
א ָמֶנהִמ  ִבין לֹו ֶאּלָ ְ ֵאין ְמַחׁשּ ִין ׁשֶ    ?ּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ָניו": תַּ ִפי ׁשָ 119"ּכְ
  .  ), נב(ויקרא כה 

ר  ְמּכָ א ֶעֶבד ַהּנִ    ,ְלגֹויֵאין ִלי ֶאּלָ
ְחּתֹוָנה ְקרֹוִבים ָידֹו ַעל ַהתַּ    , הֹוִאיל ְוִנְגָאל ּבִ

ָרֵאל ְמָנָלן ר ְלִיׂשְ   ?ִנְמּכָ
ְלמּוד לֹוַמר 120"ִכירׂשָ ": תַּ

ִכיר" ), נג(ויקרא כה  121"ׂשָ
ָוה ), נג(ויקרא כה    . "ִלְגֵזיָרה ׁשָ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

איֲהֵריִני כְּ  ׁשּוֵקי ְטֶבְרָיא.  ֶבן ַעּזַ   ּבְ
  

ָנןֲאַמר ֵליּה  ֵיילְ  ַההּוא ֵמַרּבָ   : ַאּבַ
י ָהֵני ְקָרֵאי,    ִמְכּדֵ

א ְלִמי א ְוִאיּכָ יְנהּו ְלקּוּלָ א ְלִמיְדְרׁשִ יְנהּו ְלחּוְמָרא. ִאיּכָ   ְדְרׁשִ
יְנהּו ְלחּוְמָרא!  א? ִניְדְרׁשִ יְנהּו ְלקּוּלָ ַדְרׁשִ   ַמאי ָחִזית ּדְ

  
ְך:  ְעתָּ   ָלא ָסְלָקא ּדַ

ַתְנָיא:  יּה, ּדְ ֲאִקיל ַרְחָמָנא ְלַגּבֵ   ִמּדַ
ךְ "" י טֹוב לֹו ִעּמָ 122"ּכִ

ה – ), טז(דברים טו  תֶּ ִמׁשְ ְך ּבְ ַמֲאָכל ְוִעּמָ ְך ּבְ    , ִעּמָ
ר ת ִקיּבָ ה ְוהּוא אֹוֵכל ּפַ ת ְנִקּיָ ה אֹוֵכל ּפַ ֵהא ַאתָּ לֹא תְּ    ,ׁשֶ

ן ְוהּוא ׁשֹוֶתה ַיִין ָחָדׁש  ה ׁשֹוֶתה ַיִין ָיׁשָ    ,ַאתָּ
ֶבן י ַהתֶּ ּבֵ ן ַעל ּגַ י מֹוִכים ְוהּוא ָיׁשֵ ּבֵ ן ַעל ּגַ ה ָיׁשֵ    .ַאתָּ

אן ָאְמרוּ  קֹונֶ  :ִמּכָ ל ַהּקֹוֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ּכְ   . "ה ָאדֹון ְלַעְצמוֹ ּכָ
  

  ְוֵאיָמא: 
ה,  ִתּיָ י ְלִעְנַין ֲאִכיָלה ּוׁשְ   ָהֵני ִמיּלֵ

ָלא ִליְצַטֵער ֵליּה,  י ֵהיִכי ּדְ   ּכִ
י ֲחִניָנא?  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ַרּבִ ְדיֹון ַנְחִמיר ֲעֵליּה, ִמּדְ   ָהא ְלִעְנַין ּפִ

ַתְנָיא:    ּדְ
י ֲחִניָנא" ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִביִעית ל ׁשְ ה ֲאָבָקּה ׁשֶ ה ָקׁשֶ ּמָ    :ּבֹא ּוְרֵאה ּכַ
ִביִעית ֵפירֹות ׁשְ א ְונֹוֵתן ּבְ    ,ָאָדם נֹוׂשֵ

ְלְטָליו    ,ְלסֹוף מֹוֵכר ֶאת ִמטַּ
ֱאַמר ּנֶ ַנת ַהּיֹוֵבל ": ׁשֶ ׁשְ תוֹ את זֹ הַ ּבִ ׁשּובּו ִאיׁש ֶאל ֲאחּוּזָ   ,  ), יג(ויקרא כה "ּתָ

ד ֲעִמיֶתךָ ְוִכי ִת " :ּוְסִמיְך ֵליּה  ר ַלֲעִמיֶתָך אֹו ָקנֹה ִמּיַ רּו ִמְמכָּ    – ), יד(ויקרא כה "ְמּכְ
ד ְלָיד ְקֶנה ִמּיָ ָבר ַהּנִ    .ּדָ

יׁש  דֹוָתיו – לֹא ִהְרּגִ    ,ְלסֹוף מֹוֵכר ֶאת ׂשְ

ֱאַמר ּנֶ תוֹ ": ׁשֶ י ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמַכר ֵמֲאחּוּזָ 123"ּכִ
  .  ), כה(ויקרא כה 

את ְלָידוֹ  יתוֹ ַע  – ָלא ּבָ ּמֹוֵכר ֶאת ּבֵ    ,ד ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ב ִעיר חֹוָמה": ׁשֶ ית מֹוׁשָ י ִיְמּכֹור ּבֵ 124"ּכִ
   "), כט(ויקרא כה 

  
ָאַמר:  ָנא ָהָתם, ּדְ יׁש "ַמאי ׁשְ   ",לֹא ִהְרּגִ
ֲאַמר:  ָנא ָהָכא, ּדַ את ְלָידוֹ "ּוַמאי ׁשְ   ? "ָלא ּבָ

                                                           
ֶסף ִמְקָנתוֹ  118 תֹו ִמּכֶ ֻאּלָ יב ּגְ ִנים ְלִפיֶהן ָיׁשִ ָ ׁשּ   ִאם עֹוד ַרּבֹות ּבַ
ב  119 ַ ַנת ַהּיֵֹבל ְוִחׁשּ ִנים ַעד ׁשְ ָ ׁשּ ַאר ּבַ תוֹ ְוִאם ְמַעט ִנׁשְ ֻאּלָ יב ֶאת ּגְ ָניו ָיׁשִ ִפי ׁשָ   לֹו ּכְ
ֶפֶרְך ְלֵעיֶניךָ  120 ּנּו ּבְ ָנה ִיְהֶיה ִעּמֹו לֹא ִיְרּדֶ ׁשָ ָנה ּבְ ִכיר ׁשָ ׂשְ   ּכִ
ךְ  121 ַנת ַהּיֵֹבל ַיֲעבֹד ִעּמָ ְך ַעד ׁשְ ב ִיְהֶיה ִעּמָ תֹוׁשָ ִכיר ּכְ ׂשָ   ּכְ
י  122 ְך ּכִ י יֹאַמר ֵאֶליָך לֹא ֵאֵצא ֵמִעּמָ ךְ ְוָהָיה ּכִ י טֹוב לֹו ִעּמָ יֶתָך ּכִ   ֲאֵהְבָך ְוֶאת ּבֵ
ר ָאִחיו 123 רֹב ֵאָליו ְוָגַאל ֵאת ִמְמּכַ תֹו ּוָבא גֲֹאלֹו ַהּקָ י ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמַכר ֵמֲאֻחּזָ   ּכִ
רֹו ָיִמים תִּ  124 ַנת ִמְמּכָ תֹו ַעד ּתֹם ׁשְ ֻאּלָ ב ִעיר חֹוָמה ְוָהְיָתה ּגְ ית מֹוׁשַ י ִיְמּכֹר ּבֵ תוֹ ְוִאיׁש ּכִ   ְהֶיה ְגֻאּלָ

  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 ושעלי
 מאי יליף ולקמיה במנה נמכר
 של וידו לקולא להו דדריש חזית
 התחתונה על כוכבים עובד

  .כדאמרן
 כי - עזאי כבן הריני אביי אמר
 רגיל 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 - חנינא ברבי יוסי מדרבי

 שהיה אלא עבדות לידי בא
  .השביעית על חשוד

 איסור -  שביעית של אבקה
 סחורה העושה שבה הקל

 הבא לאו ליה דהוה יהבפירות
) 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

 



ה ִנְקֵנית –ן ֶּפֶרק א' ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשי 121                 ""ָהִאׁשָּ

  
ְד    . ַרב הּוָנאּכִ

ָאַמר  ָע ַרב הּוָנאּדְ יָון ׁשֶ ּה, : ּכֵ ָנה ּבָ   ַבר ָאָדם ֲעֵביָרה ְוׁשָ
ָרה לֹו.    הּוּתְ

  
ְך?!  ְעּתָ ָרה לֹו" ָסְלָקא ּדַ   "הּוּתְ

  
א,    ֶאּלָ

ר.  ֶהיּתֵ ית לֹו ּכְ   ַנֲעׂשֵ
  
ּתוֹ " ּמֹוֵכר ֶאת ּבִ את ְלָידֹו ַעד ׁשֶ    ,ָלא ּבָ

ֱאַמר ּנֶ ּתֹו ְלָאָמה": ׁשֶ 125"ְוִכי ִיְמּכֹור ִאיׁש ֶאת ּבִ
    ."), ז(שמות כא 

  
ַהאי ִעְנָיָנא, ְוַא  ִתיָבא ּבְ ִבּתֹו ָלא ּכְ ב ּדְ   ף ַעל ּגַ

יָתא.  ִריּבִ יּה ְוָלא ֵניִזיף ּבְ ַרּתֵ ין ֱאיָנׁש ּבְ ַמע ָלן: ִניַזּבֵ   ָהא ָקא ַמׁשְ
  ַמאי ַטְעָמא? 

יּה  ַרתֵּ   ְמָגְרָעא ְוָנְפָקא,  –ּבְ
  מֹוְסָפא ְוָאְזָלא.  –ְוָהא 

  
ִר " לֶֹוה ּבְ את ְלָידֹו ַעד ׁשֶ יתָלא ּבָ    ,ּבִ

ֱאַמר ּנֶ ךְ ": ׁשֶ 126"ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמָטה ָידֹו ִעּמָ
  , ), לה(ויקרא כה 

ח ֵמִאּתוֹ ": ּוְסִמיְך ֵליּה  ּקַ ית ַאל ּתִ ְך ְוַתְרּבִ 127"ֶנׁשֶ
  . ), לו(ויקרא כה 

ּמֹוֵכר ֶאת ַעְצמוֹ  את ְלָידֹו ַעד ׁשֶ    ,ָלא ּבָ

ֱאַמר ּנֶ 128"ר ָלךְ ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך ְוִנְמכַּ ": ׁשֶ
  .  ), לט(ויקרא כה 

א ְלֵגר    ,לֹא ָלְך ֶאּלָ

ֱאַמר ּנֶ 129"ְלֵגר": ׁשֶ
  .  ), מז(ויקרא כה 

ב ,ְולֹא ְלֵגר ֶצֶדק א ְלֵגר ּתֹוׁשָ    ,ֶאּלָ
ֱאַמר ּנֶ ב" :ׁשֶ ר ּתֹוׁשָ   . ), מז(ויקרא כה "ּגֵ

ר" ַחת ּגֵ ּפַ    .ֶזה ּגֹוי – ), מז(ויקרא כה "ִמׁשְ
הּוא אֹוֵמר ׁשֶ     – "ְלֵעֶקר": ּכְ

ר   בכ, ְמּכָ   !"ַעְצָמּה  ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ֶזה ַהּנִ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
  ָהָתם ָהא ַאַהְדֵריּה ְקָרא. 
ָמֵעאל:  י ִיׁשְ ֵבי ַרּבִ ָתֵני ּדְ   ּדְ

ה ּכֹוֶמר ַלֲעבֹוָדה ָזָרההֹוִאיל וְ "    ,ָהַלְך ֶזה ְוַנֲעׂשָ
   ?ֵאיָמא ִליְדֵחי ֶאֶבן ַאַחר ַהּנֹוֵפל

ְלמּוד לֹוַמר ְהֶיה ּלוֹ ַא ": תַּ ה ּתִ אּולָּ ר ּגְ    ,ֲחֵרי ִנְמּכַ
  .  "), מח(ויקרא כה "ֶאָחד ֵמֶאָחיו ִיְגָאֶלּנוּ 

  
ְהֶיה ּלוֹ "ְוֵאיָמא:  ה ּתִ אּוּלָ י – "ּגְ ין ַהּגֹוִים ּכִ ַמע ּבֵ ָלא ִליּטָ   , ֵהיִכי ּדְ

ְדיֹון  ַר  –ָהא ְלִעְנַין ּפִ י ֲחִניַנְחִמיר ֲעֵליּה, ִמּדְ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    !ָנאּבִ
  

ר ִיְצָחקֲאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ִתיֵבי.  ֵרי ְקָרֵאי ּכְ   ּתְ

ִתיב:  ִנים"ּכְ ָ ׁשּ   ,  "ִאם עֹוד ַרּבֹות ּבַ
ִנים"ּוְכִתיב:  ָ ׁשּ ַאר ּבַ 130"ְוִאם ְמַעט ִנׁשְ

  .  )נב-, נא(ויקרא כה 
ִנים מּוָעטֹות?!  ִנים ְמרּוּבֹות ְוֵיׁש ׁשָ   ְוִכי ֵיׁש ׁשָ

ה כַּ  א: ִנְתַרּבָ ֶסף ִמְקָנתֹו,  –ְסּפֹו ֶאלָּ   ִמּכֶ

                                                           
ֵצאת ָהֲעָבִדים 125 ּתֹו ְלָאָמה לֹא ֵתֵצא ּכְ   ְוִכי ִיְמּכֹר ִאיׁש ֶאת ּבִ
ךְ  126 ב ָוַחי ִעּמָ ר ְותֹוׁשָ ְך ְוֶהֱחַזְקּתָ ּבֹו ּגֵ   ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמָטה ָידֹו ִעּמָ
ית ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיָך ְוֵחי ָא  127 ְך ְוַתְרּבִ ח ֵמִאּתֹו ֶנׁשֶ ּקַ ךְ ַאל תִּ   ִחיָך ִעּמָ
ר ָלְך לֹא ַתֲעבֹד ּבֹו ֲעבַֹדת ָעֶבד 128 ְך ְוִנְמּכַ   ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך ִעּמָ
ַחת גֵּ  129 ּפַ ְך אֹו ְלֵעֶקר ִמׁשְ ב ִעּמָ ר ְלֵגר ּתֹוׁשָ ְך ּוָמְך ָאִחיָך ִעּמֹו ְוִנְמּכַ ב ִעּמָ ר ְותֹוׁשָ יג ַיד ּגֵ ִ   רְוִכי ַתׂשּ
ִנים נאנאנאנא 130 ָ ׁשּ יב ִאם עֹוד ַרּבֹות ּבַ ֶסף ִמְקָנתוֹ  ְלִפיֶהן ָיׁשִ תֹו ִמּכֶ ֻאּלָ ָני נבנבנבנב .ּגְ ִפי ׁשָ ב לֹו ּכְ ַ ַנת ַהּיֵֹבל ְוִחׁשּ ִנים ַעד ׁשְ ָ ׁשּ ַאר ּבַ תוֹ ְוִאם ְמַעט ִנׁשְ ֻאּלָ יב ֶאת ּגְ   ו ָיׁשִ

  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 רשנאמ
 יד תשיג וכי לך לנמכר הסמוכה

  '.וגו עמך ותושב גר
 כוכבים לעבודת הנמכר זה

 ושאר עצים לחטוב -  עצמה
  .אלהות לשם ולא צרכיה

 ישראל 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
 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

 



122                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

ְסּפֹו  ָניו" –ִנְתַמֵעט ּכַ ִפי ׁשָ   . "ּכְ
  

  ְוֵאיָמא ָהִכי ָקָאַמר: 
ֵרי ּוָפׁש ֵליּה  ֵהיָכא ָעַבד ּתְ ֶסף ִמְקָנתֹו,  עּבַ ְר ַא ֵניִתיב ֵליּה  – עּבַ ְר ַא ּדְ   ִמּכֶ
י  עּבַ ְר ַא ָעַבד  ְרּתֵ י  –ּוָפׁשּו ֵליּה ּתַ ְרּתֵ פִ "ֵניִתיב תַּ ָניוּכְ   ? "י ׁשָ

  
ן, ִנְכּתֹוב ְקָרא:    ִאם ּכֵ

ִנים"  ַאר ׁשָ ִנים ִאם ְמַעט ִנׁשְ   "ִאם עֹוד ַרּבֹות ׁשָ
ִנים"ַמאי  ָ ׁשּ   ? "ּבַ

ִנים  ָ ׁשּ ְסּפֹו ּבַ ה ּכַ ֶסף ִמְקָנתוֹ " –ִנְתַרּבָ   , "ִמּכֶ
ִנים  ָ ׁשּ ְסּפֹו ּבַ ָניו" –ִנְתַמֵעט ּכַ ִפי ׁשָ   . "ּכְ

  
  : ַרב יֹוֵסףֲאַמר 
ְרׁשִ  ִסיַני.  131ַרב ַנְחָמןיְנהּו ּדַ   ְלָהֵני ְקָרֵאי ּכְ

  

                                                           
ר ִיְצָחק) במהדורת הדפוס נכתב: 131   , המהרש"ל מוחק וגורס רק רב נחמן(ּבַ

  רש"י
 שנים ארבע דמי -  ליה ניתיב

 בהשביח לא קרא איירי ולא
  .בהכסיף ולא

 



ה ִנְקֵנית –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק א'  123                 ""ָהִאׁשָּ

        כ, בכ, בכ, בכ, ב .79
  בית עבד קרובים)  ן,עבד בית חצאי :(סימן

  
יּה  ָעא ִמיּנֵ ָנאּבָ ר ִחיּנְ תֵמ  ַרב הּוָנא ּבַ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ר  ְמּכָ   , ְלגֹויֶעֶבד ִעְבִרי ַהּנִ
  ִנְגָאל ַלֲחָצִאין אֹו ֵאינֹו ִנְגָאל ַלֲחָצִאין? 

  
תוֹ " אּוּלָ 132"ּגְ

תוֹ " )נה-מז, (ויקרא כה  אּוּלָ 133"ּגְ
ַמר:  )כח-, כה(ויקרא כה  ה ּגָ ֵדה ֲאחּוּזָ ְ   ִמׂשּ

ה ֵאינֹו ִנְגָאל ַלֲחָצִאין,  ֵדה ֲאחּוּזָ ְ   ַמה ׂשּ
  ַאף ַהאי ַנִמי ֵאינֹו ִנְגָאל ַלֲחָצִאין, 

א ָאְמִריַנן ְלחּוְמָרא ָלא ָאְמִריַנן?  יְלָמא, ְלקּוּלָ   אֹו ּדִ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
ר ּכּוּלֹו ְולֹא ֶחְציֹו?    ָלאו ַאְמָרת ָהָתם ִנְמּכָ

  ָהִכי ַנִמי, ִנְגָאל ּכּוּלֹו ְולֹא ֶחְציֹו. 
  

ֵייֲאַמר    : ַאּבַ
יְמֵצי לֹוַמר ִנְגָאל ַלֲחָצִאין,    ִאם ּתִ
א ּוְלחּוְמָרא.  ַחּתְ ָלּה ְלקּולָּ ּכַ   ַמׁשְ

  
א:    ְלקּולָּ

י ֵמָאה, ָיַהב ֵליּה ַחְמׁשִ ָדֵמי, ַזְבֵניּה ּבְ א ּדְ ְלּגָ   ן ּפַ
ח ְוָקם ַעל ָמאָתן ּבַ    , ְוַאׁשְ

  ָיִהיב ֵליּה ֵמָאה ְוָנֵפיק,  –ִאי ַאְמָרת ִנְגָאל ַלֲחָצִאין 
ין ְוָנֵפיק.  –ְוִאי ַאְמָרת ֵאין ִנְגָאל ַלֲחָצִאין    ָיִהיב ֵליּה ֵמָאה ְוַחְמׁשִ

  
 :   ְוַהָאְמַרּתְ

ְסּפֹו " ה ּכַ ֶסף ִמְקנָ " –ִנְתַרּבָ   ! ""תוֹ ִמּכֶ
  

אֹוִקיר, ְוָזל, ְואֹוִקיר.  גֹון ּדְ   ּכְ
  

ַחּתְ ָלּה ְלחּוְמָרא:  ּכַ   ַמׁשְ
ָדֵמי,  י ּדְ ְלּגֵ ָמאָתן, ָיִהיב ֵמָאה ּפַ   ַזְבֵניּה ּבְ

   , ְוִאיְכַסף ְוָקם ַעל ֵמָאה
ין ְוָנֵפיק,  –ִאי ַאְמָרת ִנְגָאל ַלֲחָצִאין    ָיִהיב ֵליּה ַחְמׁשִ

יּה,  –ָאל ַלֲחָצִאין ְוִאי ַאְמָרת ֵאין ִנגְ  ּבֵ דֹון ִניְנהּו ּגַ ּקָ   ָהָנְך ֵמָאה ּפִ
  ָיִהיב ְלהּו ִניֲהֵליּה ְוָנֵפיק. 

  
  
  
  
  
  

                                                           
ַחת גֵּ  מזמזמזמז 132 ּפַ ְך אֹו ְלֵעֶקר ִמׁשְ ב ִעּמָ ר ְלֵגר ּתֹוׁשָ ְך ּוָמְך ָאִחיָך ִעּמֹו ְוִנְמכַּ ב ִעּמָ ר ְותֹוׁשָ יג ַיד ּגֵ ִ ה מחמחמחמח. רְוִכי ַתׂשּ ֻאּלָ ר ּגְ ְהֶיה לּ  ַאֲחֵרי ִנְמּכַ  .ֹו ֶאָחד ֵמֶאָחיו ִיְגָאֶלּנוּ תִּ

ְחּתֹו ִיְגָא  מטמטמטמט ּפַ ׁשְ רֹו ִמּמִ ׂשָ ֵאר ּבְ ְ יָגה ָידֹו ְוִנְגָאלאֹו דֹדֹו אֹו ֶבן ּדֹדֹו ִיְגָאֶלּנּו אֹו ִמׁשּ ִ ֶסף  ננננ. ֶלּנּו אֹו ִהׂשּ ַנת ַהּיֵֹבל ְוָהָיה ּכֶ ְכרֹו לֹו ַעד ׁשְ ַנת ִהּמָ ְ ב ִעם קֵֹנהּו ִמׁשּ ַ ְוִחׁשּ
ִכיר ִיְהֶיה ִעּמוֹ  יֵמי ׂשָ ִנים ּכִ ר ׁשָ ִמְסּפַ רֹו ּבְ ֶסף  נאנאנאנא. ִמְמּכָ תֹו ִמּכֶ ֻאּלָ יב ּגְ ִנים ְלִפיֶהן ָיׁשִ ָ ׁשּ ַנת ַהּיֵֹבל  נבנבנבנב. ִמְקָנתוֹ ִאם עֹוד ַרּבֹות ּבַ ִנים ַעד ׁשְ ָ ׁשּ ַאר ּבַ ְוִאם ְמַעט ִנׁשְ

תוֹ  ֻאּלָ יב ֶאת ּגְ ָניו ָיׁשִ ִפי ׁשָ ב לֹו כְּ ַ ֶפֶרְך ְלֵעיֶניךָ   נגנגנגנג. ְוִחׁשּ ּנּו ּבְ ָנה ִיְהֶיה ִעּמֹו לֹא ִיְרּדֶ ׁשָ ָנה ּבְ ִכיר ׁשָ ׂשְ ַנת ַה  נדנדנדנד. ּכִ ׁשְ ה ְוָיָצא ּבִ ֵאּלֶ ֵאל ּבְ ּיֵֹבל הּוא ּוָבָניו ְוִאם לֹא ִיּגָ
ר הֹוֵצאִתי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני ה נהנהנהנה. ִעּמוֹ  ָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם ֲאׁשֶ י ִלי ְבֵני ִיׂשְ   .ֱאלֵֹהיֶכם 'ּכִ

רֹב ֵאלָ  כהכהכהכה 133 תֹו ּוָבא גֲֹאלֹו ַהּקָ י ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמַכר ֵמֲאֻחּזָ ר ָאִחיוּכִ יָגה   כוכוכוכו .יו ְוָגַאל ֵאת ִמְמּכַ ִ י לֹא ִיְהֶיה ּלֹו ּגֵֹאל ְוִהׂשּ תוֹ ְוִאיׁש כִּ ֵדי ְגֻאּלָ ב  כזכזכזכז. ָידֹו ּוָמָצא ּכְ ַ ְוִחׁשּ
יב ֶאת ָהעֵֹד  רֹו ְוֵהׁשִ ֵני ִמְמּכָ תוֹ ף ָלִאיׁש ֲאׁשֶ ֶאת ׁשְ ב ַלֲאֻחּזָ ַיד ַהּקֶֹנה אֹתוֹ  כחכחכחכח .ר ָמַכר לֹו ְוׁשָ רֹו ּבְ יב לֹו ְוָהָיה ִמְמּכָ י ָהׁשִ ַנת ַהּיֹוֵבל  ְוִאם לֹא ָמְצָאה ָידֹו ּדֵ ַעד ׁשְ

תוֹ  ב ַלֲאֻחּזָ ּיֵֹבל ְוׁשָ   .ְוָיָצא ּבַ

  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 רולהחמי

 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 גניבו) 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 ופדיונ 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 דאייקר
 מנה על ועמד והוזל במאתים

 לו ונתן שניו כפי ליה וחשיב
 לגמור הספיק ולא חמשים

 על ועמד שהוקר עד נופדיו
  .מאתים

 אינו אמרת ואי במסקנא ג"ה
 פקדון מאה הני לחצאין נגאל
 ניהליה ליה יהיב גביה נינהו
 נתמעט אמרת והא ג"ול ונפיק
 נגאל אינו אמרת ואי - 'כו כספו

 בתורת האדון קנאן לא לחצאין
 הוא שהכסיף ועכשיו גאולה
 זוזי והנך לפדותו כוליה עומד

 להו יהיבו גביה פקדון הוו
  .ונפיק ניהליה
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יּה  ָעא ִמיּנֵ ָנאּבָ ר ִחיּנְ תֵמ  ַרב הּוָנא ּבַ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

י ָעֵרי חֹוָמה,  ָבּתֵ ִית ּבְ   ַהּמֹוֵכר ּבַ
  ל ַלֲחָצִאין? ִנְגָאל ַלֲחָצִאין אֹו ֵאינֹו ִנְגָא 

  
תוֹ " אּוּלָ 134"ּגְ

תוֹ " (ויקרא כה, כט)  אּוּלָ ַמר:   )כו, (ויקרא כה"ּגְ ה ּגָ ֵדה ֲאחּוּזָ ְ   ִמׂשּ
ה ֵאיָנּה ִנְגֶאֶלת ַלֲחָצִאין,  ֵדה ֲאחּוּזָ ְ   ַמה ׂשּ

  ַאף ַהאי ַנִמי ֵאינֹו ִנְגָאל ַלֲחָצִאין, 
י  ַגּלֵ יְלָמא, ֵהיָכא ּדְ לָ  –אֹו ּדִ י, ֵהיָכא ּדְ ּלֵ י ּגַ ּלֵ י? –א ּגַ ּלֵ   ָלא ּגַ

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

לֶֹוה ְוגֹוֵאל, ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאין.  ַמע ׁשֶ ְמעֹון ִנׁשְ י ׁשִ ל ַרּבִ ְדָרׁשֹו ׁשֶ   ִמּמִ
ַתְנָיא:    ּדְ

אֹל ִיְגַאל"" 135"ִאם ּגָ
   – ), יט(ויקרא כז 
לֶֹוה ְוגֹוֵאל ד ׁשֶ    .ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאין ,ְמַלּמֵ

ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ    :ַרּבִ
ַעם    ?ַמה טַּ

ה ּכֹחוֹ  ּפָ ּיִ ה ׁשֶ ֵדה ֲאחּוּזָ מֹוֵכר ׂשְ ִצינּו ּבְ ּמָ     – ְלִפי ׁשֶ
ּיֹוֵבל יַע יֹוֵבל ְולֹא ִנְגֲאָלה חֹוֶזֶרת ִלְבָעֶליָה ּבַ ִאם ִהּגִ    ,ׁשֶ

ֵאינֹו לֶֹוה ְוגֹוֵאל ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאין – הּוַרע ּכֹחוֹ     ,ׁשֶ
יׁש  הּוַרע ּכֹחוֹ  ,ַמְקּדִ     – ׁשֶ

ִאם ּיֹוֵבל ׁשֶ יַע יֹוֵבל ְולֹא ִנְגֲאָלה יֹוְצָאה ַלּכֲֹהִנים ּבַ    ,ִהּגִ
ה ּכֹחוֹ  לֶֹוה ְוגֹוֵאל ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאין – ִיּפָ   . "ׁשֶ

י ָעֵרי חֹוָמה ַנִמי:  ָבּתֵ ִית ּבְ   ַהאי מֹוֵכר ּבַ
   –הֹוִאיל ְוהּוַרע ּכֹחֹו 

ִמיָמה ְולֹא ִנְגֲאָלה ֶנְח  ָנה ּתְ ִאם ָמְלָאה לֹו ׁשָ   ָלט, ׁשֶ
ה ּכֹחֹו  לֶֹוה ְוגֹוֵאל, ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאין.  –ִיּפָ   ׁשֶ

  
  ֵאיִתיֵביּה: 

אֹל ִיְגַאל""     – ), יט(ויקרא כז "ִאם ּגָ
לֶֹוה ְוגֹוֵאל ד ׁשֶ    .ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאין ,ְמַלּמֵ

ין הּוא כֹול ַוֲהלֹא ּדִ ּיָ ה ּכֹחוֹ  :ׁשֶ ּפָ ּיִ ה ׁשֶ ֵדה ֲאחּוּזָ    – ּוַמה ּמֹוֵכר ׂשְ
ּיֹוֵבלׁשֶ  יַע יֹוֵבל ְולֹא ִנְגֲאָלה חֹוֶזֶרת ִלְבָעֶליָה ּבַ    ,ִאם ִהּגִ

ֵאין לֶֹוה ְוגֹוֵאל ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאין – הּוַרע ּכֹחוֹ     .ׁשֶ
יׁש  הּוַרע ּכֹחוֹ  ,ַמְקּדִ     – ׁשֶ

ּיֹוֵבל יַע יֹוֵבל ְולֹא ִנְגֲאָלה יֹוְצָאה ַלּכֲֹהִנים ּבַ ִאם ִהּגִ    ,ׁשֶ
הוּ  ין ׁשֶ ֵאין לֶֹוה ְוגֹוֵאל ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאין – ַרע ּכֹחוֹ ֵאינֹו ּדִ    ?!ׁשֶ

ה ֵדה ֲאחּוּזָ מֹוֵכר ׂשְ ד ,ַמה ּלְ ֵאל ִמּיָ ן הּוַרע ּכֹחֹו ִליּגָ ּכֵ    .ׁשֶ
יׁש  ַמְקּדִ ד ,ּתֹאַמר ּבְ ֵאל ִמּיַ ה ּכֹחֹו ִליּגָ ּפָ ּיִ    !ׁשֶ

י ָעֵרי חֹוָמה יֹוִכיַח  ָבתֵּ ִית ּבְ    :מֹוֵכר ּבַ

ה ּכֹחוֹ  ּפָ ּיִ ד ׁשֶ ֵאל ִמּיָ   ! "ְוֵאין לֶֹוה ְוגֹוֵאל ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאין ,ִליּגָ
  

ָיא:   ָלא ַקׁשְ
ָנן,  -  ָהא  אכא,   ַרּבָ

ְמעֹון.   - ָהא  י ׁשִ   ַרּבִ
  

ֵני ֲחָדא:    , "לֶֹוה ְוגֹוֵאל ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאין"ּתָ
  ! "ֵאין לֶֹוה ְוגֹוֵאל ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאין"ְוַתְנָיא ִאיָדְך: 

  
יָ    א: ָלא ַקׁשְ

ָנן,  - ָהא    ַרּבָ
ְמעֹון.   - ָהא  י ׁשִ   ַרּבִ

                                                           
תוֹ  134 ְהֶיה ְגֻאּלָ רֹו ָיִמים תִּ ַנת ִמְמּכָ תֹו ַעד ּתֹם ׁשְ ֻאּלָ ב ִעיר חֹוָמה ְוָהְיָתה ּגְ ית מֹוׁשַ י ִיְמּכֹר ּבֵ   ְוִאיׁש ּכִ
יׁש אֹתֹו ְוָיַסף ֲחִמ  135 ְקּדִ ֶדה ַהּמַ ָ אֹל ִיְגַאל ֶאת ַהׂשּ ָך ָעָליו ְוָקם לוֹ ְוִאם ּגָ ֶסף ֶעְרּכְ ית כֶּ   ׁשִ

  רש"י
 שהוא -  חומה בעיר בית המוכר

  .יותר ולא שנה עד נגאל
 חצי נתן אם - לחצאין נגאל
 פלגיה מפריק שנה בתוך דמיו

  .לא או
  .גאולתו 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 שמצינו לפי

 מ"ב( דוכתא בכל דקרא טעמא
 טעמא יהיב נמי והכא) קטו דף

 דהקפידה ואשמעינן לקרא
 אחוזה תפקע שלא ורלחז 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 נחלתו 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

 מוכר 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 יםשנ
 תבואות שני במספר) כה ויקרא
 פחותה מכירה אין לך ימכר

 כ"ואח לעת מעת שנים משתי
 שם( כדכתיב כסף בגרעון גואל

 השנים רוב לפי) כה ויקרא
 כמה' וגו ממכרו שני את וחשב
 היובל עד משלקחה הם שנים
 לבעלים להחזיר עתיד שהיה

 מנה עשרים ודמיה שנה עשרים
 שנה כל תבואות קנייתש הרי

 שאכלה שנה לכל יגרע וכן במנה
  .גאולתו לפי
 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
 מינאקא ש"לר' כו וגואל לוה

  .לקרא טעמא דיהיב
 בעיר בית המוכר -  חדא תני

  '.כו וגואל לוה חומה
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אֹל ִיְגַאל""[      – ), יט(ויקרא כז "ִאם ּגָ

לֶֹוה ְוגֹוֵאל ד ׁשֶ    .ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאין ,ְמַלּמֵ
ין הּוא כֹול ַוֲהלֹא ּדִ ּיָ ה ּכֹחוֹ  :ׁשֶ ּפָ ּיִ ה ׁשֶ ֵדה ֲאחּוּזָ    – ּוַמה ּמֹוֵכר ׂשְ

יַע יֹוֵבל וְ  ִאם ִהּגִ ּיֹוֵבלׁשֶ    ,לֹא ִנְגֲאָלה חֹוֶזֶרת ִלְבָעֶליָה ּבַ
ֵאין לֶֹוה ְוגֹוֵאל ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאין – הּוַרע ּכֹחוֹ     .ׁשֶ

יׁש  הּוַרע ּכֹחוֹ  ,ַמְקּדִ     – ׁשֶ
ּיֹוֵבל יַע יֹוֵבל ְולֹא ִנְגֲאָלה יֹוְצָאה ַלּכֲֹהִנים ּבַ ִאם ִהּגִ    ,ׁשֶ

הּוַרע ּכֹחוֹ  ין ׁשֶ ֵאין  – ֵאינֹו ּדִ    ?!לֶֹוה ְוגֹוֵאל ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאיןׁשֶ
ה ֵדה ֲאחּוּזָ מֹוֵכר ׂשְ ד ,ַמה ּלְ ֵאל ִמּיָ ן הּוַרע ּכֹחֹו ִליּגָ ּכֵ    .ׁשֶ

יׁש  ַמְקּדִ ד ,ּתֹאַמר ּבְ ֵאל ִמּיַ ה ּכֹחֹו ִליּגָ ּפָ ּיִ    !ׁשֶ
י ָעֵרי חֹוָמה יֹוִכיַח  ָבתֵּ ִית ּבְ    :מֹוֵכר ּבַ

ד ֵאל ִמּיָ ה ּכֹחֹו ִליּגָ ּפָ ּיִ   ]."ֵאין לֶֹוה ְוגֹוֵאל ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאיןוְ  ,ׁשֶ
  

  (סי' חרש חבש זמן) 
  

ָרָבאֲאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ ילְ  ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ
א ְלִמיְפַרְך:    ִאיּכָ

י ָעֵרי חֹוָמה  ָבּתֵ ִית ּבְ מֹוֵכר ּבַ ֵאל ְלעֹוָלם,  –ַמה ּלְ ן הּוַרע ּכֹחֹו ִליּגָ ּכֵ   ׁשֶ
יׁש  ַמְקּדִ ֵאל ְלעֹוָלם?! ׁשֶ  –ּתֹאַמר ּבְ ה ּכֹחֹו ִליּגָ ּפָ   ּיִ

  
ילְ  ַרב ַאָחא ָסָבאֲאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ

ד:  ה ַהּצַ ּמֶ יֵתי ּבַ יָנא, ּתֵ א ְלֵמיַמר: ֶניֱהַדר ּדִ ִאיּכָ ּום ּדְ   ִמׁשּ
ה יֹוִכיַח  ֵדה ֲאחּוּזָ    –מֹוֵכר ׂשְ

ֵאל ְלעֹוָלם, ְוֵאין לֶֹוה ְוגֹוֵאל ְוגוֹ  ה ּכֹחֹו ִליּגָ ּפָ ּיִ   ֵאל ַלֲחָצִאין. ׁשֶ
ד!  ֵאל ִמּיַ ן הּוַרע ּכֹחֹו ִליּגָ ּכֵ ה, ׁשֶ ֵדה ֲאחּוּזָ מֹוֵכר ׂשְ   ַמה ּלְ

י ָעֵרי חֹוָמה יֹוִכיַח.  ָבּתֵ ִית ּבְ   מֹוֵכר ּבַ
ְרִאי ֶזה ין: לֹא ְרִאי ֶזה ּכִ    , ְוָחַזר ַהּדִ

ְגָאִלין, ְוֵאין לֶֹוה ְוגֹוֵאל ְוגוֹ  ּנִ ֶהן: ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ   ֵאל ַלֲחָצִאין. ַהּצַ
יׁש  ְגָאל, ְוֵאין לֶֹוה ְוגֹוֵאל ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאין.  –ַאף ֲאִני ָאִביא ַמְקּדִ ּנִ   ׁשֶ

  
ַרב ָמִריֲאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ   : ָרִביָנאלְ  ָמר זּוְטָרא ּבְ

א ְלִמיְפַרְך:    ִאיּכָ
ֵאל ּבְ  ן הּוַרע ּכָֹחם ִליּגָ ּכֵ ֶהן, ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ַהּצַ ה, ַמה ּלְ ִנּיָ ָנה ׁשְ   ׁשָ

ה?!  ִנּיָ ָנה ׁשְ ׁשָ ֵאל ּבְ ה ּכֹחֹו ִליּגָ ּפָ ּיִ יׁש, ׁשֶ ַמְקּדִ   ּתֹאַמר ּבְ
  

  : ָרִביָנאֲאַמר ֵליּה 
א ְלֵמיַמר:  ִאיּכָ ּום ּדְ   ִמׁשּ
ר ְלגֹוי ְמּכָ   יֹוִכיַח,  ֶעֶבד ִעְבִרי ַהּנִ

ה, ְוֵאין לֶֹוה  ִנּיָ ָנה ׁשְ ׁשָ ֵאל ּבְ ה ּכֹחֹו ִליּגָ ּפָ ּיִ   ְוגֹוֵאל ְוגֹוֵאל ַלֲחָצִאין. ׁשֶ
  
  
  
  

  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

  .ילךוא ראשונה
 כחו שיפה במקדיש תאמר
 יובל של לעולמו - לעולם לגאול

 דאין הגזבר מכרה לא אם
  .היובל עד לכהנים מתחלקת

' כו יוכיח אחוזה שדה מוכר
' חוזר 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

 ולא כולו ונגאל:) כ דף( קידושין
 או דהא וגואל לוה ואין לחציו

  ).כה ויקרא( כתיב השיגה
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יּה  ָעא ִמיּנֵ ָנאּבָ ר ִחיּנְ תֵמ  ַרב הּוָנא ּבַ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

י ָעֵרי חֹוָמה,  ָבּתֵ ִית ּבְ   ַהּמֹוֵכר ּבַ
  ִנְגָאל ִלְקרֹוִבים אֹו ֵאין ִנְגָאל ִלְקרֹוִבים? 

  
תוֹ " אּוּלָ 136"ּגְ

תוֹ " (ויקרא כה, כט)  אּוּלָ ַמר:  )כו, (ויקרא כה 137"ּגְ ה ּגָ ֵדה ֲאחּוּזָ ְ   ִמׂשּ
ה ֵאיָנּה ִנְגֶאֶלת ַלֲחָצִאין, ְוִנְגֶאֶלת ִלְקרֹוִבים,  ֵדה ֲאחּוּזָ ְ   ַמה ׂשּ

  ֵאין ִנְגָאל ַלֲחָצִאין ְוִנְגָאל ִלְקרֹוִבים,  –ַאף ַהאי ַנִמי 
ה  אּולָּ ִתיָבא ּגְ י ּכְ יְלָמא: ּכִ ְכִתיב,  –אֹו ּדִ ֲחָצִאין הּוא ּדִ   ּבַ

ְקר ִתיב? ּבִ   ֹוִבים לֹא ּכְ
  

  ֲאַמר ֵליּה: ֵאינֹו ִנְגָאל. 
  

ָכל""ֵאיִתיֵביּה:  נוּ  …ּבְ ּתְ ה ּתִ אּוּלָ 138"ּגְ
    – ), כד(ויקרא כה 

ים ְוֶעֶבד ִעְבִרי תִּ   . "ְלַרּבֹות ּבָ
י ָעֵרי חֹוָמה?  ּתֵ   ַמאי ָלאו ּבָ

  
י ֲחֵצִרים.  ּתֵ   לֹא, ּבָ

  
הוּ  ִתיב ּבְ ֶהְדָיא ּכְ י ֲחֵצִרים ּבְ ּתֵ   : ּבָ

ב" ֵדה ָהָאֶרץ ֵיָחׁשֵ 139"ַעל ׂשְ
  ! ), לא(ויקרא כה 

  
  ַההּוא ְלקֹוְבעֹו חֹוָבה, 

י ֱאִליֶעֶזר.  ַרּבִ א ּדְ יּבָ   ְוַאּלִ
ַתְנָיא:    ּדְ

ר ָאִחיו"" 140"ְוָגַאל ֶאת ִמְמּכַ
   .ְרׁשּות – ), כה(ויקרא כה 

ה אֹוֵמר ְרׁשּות א חֹוָבה ,ַאתָּ    ?אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ

ְלמּוד לֹוַמר י לֹא ִיְהֶיה ּלֹו ּגֹוֵאל": תַּ 141"ְוִאיׁש ּכִ
    – ), כו(ויקרא כה 

ֵאין לֹו ּגֹוֲאִלים ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ    ?ְוִכי ֵיׁש ָאָדם ּבְ
ׁש לוֹ  ּיֵ א ֶזה ׁשֶ ח ,ֶאּלָ ָידוֹ  – ְוֵאינֹו רֹוֶצה ִליּקַ ָהְרׁשּות ּבְ    ,ׁשֶ

ְבֵרי  ַע ּדִ י ְיהֹוׁשֻ    .ַרּבִ
י ֱאִליֶעֶזר ר ָאִחיוְוָגַאל ֶא " :אֹוֵמר ַרּבִ    .חֹוָבה – "ת ִמְמּכַ

ה אֹוֵמר חֹוָבה א ְרׁשּות ,ַאתָּ    ?אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ
ְלמּוד לֹוַמר ָכל": תַּ נוּ  …ּבְ ּתְ ה ּתִ אּוּלָ תוּב ְקָבעֹו חֹוָבה –" ּגְ   . "ַהּכָ

  
ָנן לְ  יָאְמֵרי ֵליּה ַרּבָ י, ְוָאְמֵרי ָלּה ַרב ַאׁשִ   : ָרִביָנא ְלַרב ַאׁשִ

ָלָמא ְלַמאן  ׁשְ י ָעֵרי חֹוָמה, ּבִ ּתֵ ֲאַמר ְלַרּבֹות ּבָ   ּדַ
ְכִתיב:  ָכל"ַהְיינּו ּדִ   . "ּבְ

י ֲחֵצִרים,  ּתֵ ֲאַמר ְלַרּבֹות ּבָ א ְלַמאן ּדַ   ֶאלָּ
ָכל"ַמאי    ?!"ּבְ

  
ָיא.    ַקׁשְ

  
ֵייֵאיִתיֵביּה    : ַאּבַ

ְלמּוד לֹוַמר " ָע  ׁש לֹ ׁשָ  "ִיְגָאֶלּנוּ " "ִיְגָאֶלּנוּ " "ִיְגָאֶלּנוּ "ַמה תַּ    ?ִמיםּפְ
ה ֶדר ַהּזֶ סֵּ ְגָאלֹות ּכַ ּנִ אּוּלֹות ׁשֶ ל ַהּגְ    ."ְלַרּבֹות ּכָ

י ּתֵ   .ָעֵרי חֹוָמה ְוֶעֶבד ִעְבִרי ַמאי ָלאו, ּבָ
  

  לֹא, 

                                                           
תוֹ  136 ְהֶיה ְגֻאּלָ רֹו ָיִמים תִּ ַנת ִמְמּכָ תֹו ַעד ּתֹם ׁשְ ֻאּלָ ב ִעיר חֹוָמה ְוָהְיָתה ּגְ ית מֹוׁשַ י ִיְמּכֹר ּבֵ   ְוִאיׁש ּכִ
תוֹ  137 ֵדי ְגֻאּלָ יָגה ָידֹו ּוָמָצא ּכְ ִ י לֹא ִיְהֶיה ּלֹו ּגֵֹאל ְוִהׂשּ   ְוִאיׁש ּכִ
נּו ָלָאֶרץּובְ  138 תְּ ה תִּ ֻאּלָ ְתֶכם ּגְ   כֹל ֶאֶרץ ֲאֻחּזַ
ְהֶיה ּלֹו ּוַבּיֵֹבל ֵיֵצא 139 ה תִּ ֻאּלָ ב ּגְ ֵדה ָהָאֶרץ ֵיָחׁשֵ ר ֵאין ָלֶהם חָֹמה ָסִביב ַעל ׂשְ י ַהֲחֵצִרים ֲאׁשֶ   ּוָבתֵּ
רֹב ֵאָליו ְוָגַאל ֵא  140 תֹו ּוָבא גֲֹאלֹו ַהּקָ י ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמַכר ֵמֲאֻחּזָ ר ָאִחיוּכִ   ת ִמְמּכַ
תוֹ  141 ֵדי ְגֻאּלָ יָגה ָידֹו ּוָמָצא ּכְ ִ י לֹא ִיְהֶיה ּלֹו ּגֵֹאל ְוִהׂשּ   ְוִאיׁש ּכִ

  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 דלהכי

 גאולתו - כתיב כי דילמא או
 חצאין למעט אחוזתו בשדה

 ויקרא שם( שנאמר דכתיב הוא
 כולו כדי גאולתו דיכ 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 ובכל - תתנו גאולה בכל
 לארץ תתנו גאולה אחוזתכם

 פירש ולא הוא יתירא קרא
  .אתא למאי

 שיהו - עברי ועבד בתים לרבות
  .לקרובים נגאלין

 שאין עיירות -  החצרים תיב
  .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 סדרכ נגאל שיהא ליגאל

 בא לקרובים נגאלין שיהו ד"קס
  .ללמדנו

 לישראל הנמכר -  עברי ועבד
 .קרובים גאולת ביה כתיב דלא
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ה.  ֵדה ֲאחּוּזָ י ֲחֵצִרים ּוׂשְ ּתֵ   ּבָ
  

ִתיב:  ֶהְדָיא ּכְ ה ּבְ ֵדה ֲאחּוּזָ י ֲחֵצִרים ּוׂשְ ּתֵ   ּבָ
ב" ֵדה ָהָאֶרץ ֵיָחׁשֵ   ! ויקרא כה, לא)( "ַעל ׂשְ
  

ְדָאַמר  ר ִיְצָחקּכִ   : "ְלָקרֹוב ָקרֹוב קֹוֵדם", ַרב ַנְחָמן ּבַ
  ָהִכי ַנִמי ְלָקרֹוב ָקרֹוב קֹוֵדם. 

  
ַמר ּדְ  ר ִיְצָחקֵהיָכא ִאיּתְ   ? ַרב ַנְחָמן ּבַ

  
ְעָיא ְלהּו:  ִאיּבָ   ַאָהא, ּדְ

ָרֵאל, ִנְגָאל ִלְקרֹוִבים ר ְלִיׂשְ ְמּכָ   אֹו ֵאינֹו ִנְגָאל ִלְקרֹוִבים?  ֶעֶבד ִעְבִרי ַהּנִ
ִעי ָלְך,  ּבָ י ָלא תִּ ַרּבִ א ּדְ יּבָ   ַאּלִ

ׁש  ׁשֵ ה ִנְגָאל ּבְ ֵאּלֶ ֵאינֹו ִנְגָאל ּבְ ָאַמר: ִמי ׁשֶ    –ּדְ
  ַאְלָמא ָלא ִמיְפַרק. 

ָנן, ַמאי?  ַרּבָ א ּדְ יּבָ ֵעי ָלְך ַאּלִ יּבָ י ּתִ   ּכִ
ִכיר"ָיְלִפיַנן  ִכיר" 142"ׂשָ ְר  "ׂשָ י ְוָלא ּדָ 143"ִיְגָאֶלּנוּ "ׁשֵ

  , (ויקרא כה, מט) 
יְלָמא    ָלֶזה ְולֹא ְלַאֵחר?  – "ִיְגָאֶלּנוּ "אֹו ּדִ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ָכל"" נוּ  …ּבְ ּתְ ה ּתִ אּוּלָ ים ְוֶעֶבד ִעְבִרי  – (ויקרא כה, כד) "ּגְ תִּ   . "ְלַרּבֹות ּבָ
  

ר לְ  ְמּכָ י ָעֵרי חֹוָמה ְוֶעֶבד ִעְבִרי ַהּנִ ּתֵ ָרֵאל? ַמאי ָלאו, ּבָ   ִיׂשְ
  

  לֹא, 
ר ְלגֹוי.  ְמּכָ   ֶעֶבד ִעְבִרי ַהּנִ

  
יּה:  ִתיב ּבֵ ֶהְדָיא ּכְ ר ְלגֹוי ּבְ ְמּכָ   ֶעֶבד ִעְבִרי ַהּנִ

ן ּדֹודֹו ִיְגָאֶלּנוּ "   !), מט(ויקרא כה "אֹו דֹודֹו אֹו ּבֶ
  

ַע.    בכא, י ְיהֹוׁשֻ   ַההּוא ְלקֹוְבעֹו חֹוָבה, ַוֲאִפיּלּו ְלַרּבִ
  

ַמע א ׁשְ   : ּתָ
ְלמּוד לֹוַמר" 144"ִיְגָאֶלּנוּ " "ִיְגָאֶלּנוּ " "ִיְגָאֶלּנוּ " :ַמה תַּ

ָעִמים הׁשָ לֹ ׁשְ  )מט-, מח(ויקרא כה      ?ּפְ
ה ֶדר ַהּזֶ סֵּ ְגָאלֹות ּכַ ּנִ אּוּלֹות ׁשֶ ל ַהּגְ   . "ְלַרּבֹות ּכָ

ָרֵאל?!  ר ְלִיׂשְ ְמּכָ י ָעֵרי חֹוָמה ְוֶעֶבד ִעְבִרי ַהּנִ ּתֵ   ַמאי ָלאו, ּבָ
  
  א, לֹ 

ה.  ֵדה ֲאחּוּזָ י ֲחֵצִרים ּוׂשְ ּתֵ   ּבָ
  

הּו:  ִתיב ּבְ ֶהְדָיא ּכְ י ֲחֵצִרים ּבְ ּתֵ   ּבָ
ב" ֵדה ָהָאֶרץ ֵיָחׁשֵ   !  (ויקרא כה, לא) "ַעל ׂשְ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
  .םְלָקרֹוב ָקרֹוב קֹוֵד 

  
  

                                                           
 עבד הנמכר לישראל מעבד הנמכר לגוי  142

יָגה ָידֹו וְ  143 ִ ְחּתֹו ִיְגָאֶלּנּו אֹו ִהׂשּ ּפַ ׁשְ רֹו ִמּמִ ׂשָ ֵאר ּבְ ְ   ִנְגָאלאֹו דֹדֹו אֹו ֶבן ּדֹדֹו ִיְגָאֶלּנּו אֹו ִמׁשּ
ְהֶיה ּלֹו ֶאָחד ֵמֶאָחיו  מחמחמחמח 144 ה תִּ ֻאּלָ ר ּגְ ְ  ִיְגָאֶלּנוּ אֹו דֹדֹו אֹו ֶבן ּדֹדֹו  מטמטמטמט. ִיְגָאֶלּנוּ ַאֲחֵרי ִנְמּכַ ְחּתֹו אֹו ִמׁשּ ּפַ ׁשְ רֹו ִמּמִ ׂשָ יָגה ָידֹו ְוִנְגָאל ִיְגָאֶלּנוּ ֵאר ּבְ ִ   אֹו ִהׂשּ

  רש"י
 שדה דגבי - קודם קרוב לקרוב
 הקרוב גואלו 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 ינושא מי
 דאין ְסִביָרא ֵליּה אלמא -  בשש
  .בקרובים נגאל

 לעובד בנמכר כתיב - יגאלנו
 ומשמע קרובים גבי כוכבים
  .מיעוטא

 תלה תתנו גאולה בכל - ההוא
  .חובה לקובעו קרא ביה

 גבי דאמר - יהושע לרבי' ואפי
 מודה הכא רשות אחוזה שדה

 בעובדי יטמע דלא דחובה
  .כוכבים
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        כא, בכא, בכא, בכא, ב .83
ְרִציָעה" ְרָצע ִנְקֶנה ּבִ   . "ְוַהּנִ
  

ְכִתיב:  ְרֵצַע ָרַצע ֲאדֹוָניו ֶאת ָאְזנֹו וְ "ּדִ ּמַ 145"ַוֲעָבדֹו ְלעָֹלם ּבַ
  .), ו(שמות כא 

  
  
  
יֹוֵבל :ְוקֹוֶנה ֶאת ַעְצמוֹ "   ."ּוְבִמיַתת ָהָאדֹון ,ּבְ
  

ְכִתיב:  ת" – "ַוֲעָבדוֹ "ּדִ ן ְולֹא ֶאת ַהּבַ   . "ְולֹא ֶאת ַהּבֵ
ל יֹוֵבל" – "ְלעֹוָלם"   . "ְלעֹוָלמֹו ׁשֶ
  
  
  

                                                           
ְרֵצַע  145 ּמַ זּוָזה ְוָרַצע ֲאדָֹניו ֶאת ָאְזנֹו ּבַ ֶלת אֹו ֶאל ַהּמְ יׁשֹו ֶאל ַהּדֶ יׁשֹו ֲאדָֹניו ֶאל ָהֱאלִֹהים ְוִהּגִ   ַוֲעָבדֹו ְלעָֹלםְוִהּגִ

  ירש"
 כדילפינן -  יובל של לעולמו

) טו דף( קידושין פירקין בריש
  .אחוזתו אל איש מושבתם
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        כא, בכא, בכא, בכא, ב .84
נּו  ָנן: ּתָ   ַרּבָ

146"ַמְרֵצַע ""
א ַמְרֵצַע  – ), ו(שמות כא     ,ֵאין ִלי ֶאּלָ

ב ְכתֵּ ַח ְוַהּמַ ְקּדֵ ַחט ְוַהּמַ יָרא ְוַהּמַ ִין ְלַרּבֹות ַהּסֹול ְוַהסִּ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר 147"ְוָלַקְחּתָ ": תַּ
ד – ), יז(דברים טו  ּיָ ח ּבַ ּקָ ּנִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ    ,ְלַרּבֹות ּכָ

ְבֵרי  י ּדִ י ְיהּוָדהַרּבִ ַרּבִ    .יֹוֵסי ּבְ
י    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֶכת ל ַמתֶּ ְרֵצַע ְמיּוָחד ׁשֶ ֶכת ,ַמה ּמַ ל ַמתֶּ ל ׁשֶ    .ַאף ּכָ
ְרֵצַע ": רֵח ר ַא ָב ּדָ  דֹול – "ַהּמַ ְרֵצַע ַהּגָ    .ְלָהִביא ַהּמַ

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
י ִריּבִ    :ָהָיה ּדֹוֵרׁש  יּוָדן ּבְ

ֵהן רֹוְצִעים ֵאין ר ׁשֶ ֵמיְלָתאּכְ א ּבְ    .ֹוְצִעים ֶאּלָ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ַעל מּום ה ּבַ ֲעׂשָ ּנַ ֵני ׁשֶ     – ֵאין ֶעֶבד ִעְבִרי ּכֵֹהן ִנְרָצע ִמּפְ
ֵמיְלָתא ֵהם רֹוְצִעים ר:אַמ ם ּתְֹוִא  ַעל מּום ,ּבְ ה ּבַ    ?ֵהיַאְך ֶעֶבד ִעְבִרי ּכֵֹהן ֵיָעׂשֶ

גֹוַבּה ׁשֶ  א ּבְ   . "ל אֶֹזןָהא ֵאין ִנְרָצע ֶאּלָ
  

ַמאי ָקִמיְפ    ְלֵגי? ּבְ
  

ָלֵלי ּוְפָרֵטי:  ִריׁש ּכְ י ּדָ ַרּבִ   ּדְ
ָלל,  – "ְוָלַקְחּתָ "   ּכְ
ָרט,  – "ַמְרֵצַע "   ּפְ
ֶלת" ָאְזנֹו ּוַבּדֶ   ָחַזר ְוָכַלל.  – "ּבְ

ָרט:  ֵעין ַהּפְ א ּכְ ן ֶאּלָ ה ּדָ ָלל ּוְפָרט ּוְכָלל ִאי ַאּתָ   ּכְ
ָרט ְמפֹוָרׁש ׁשֶ  ֶכת. ַמה ַהּפְ ל ַמּתֶ ל ׁשֶ ֶכת, ַאף ּכָ   ל ַמּתֶ

ִריׁש ִריּבּוֵיי ּוִמיעּוֵטי:  י יֹוֵסי ּדָ   ַרּבִ
ה,  – "ְוָלַקְחּתָ "   ִריּבָ
  ִמיֵעט,  – "ַמְרֵצַע "
ֶלת" ָאְזנֹו ּוַבּדֶ ה.  – "ּבְ   ָחַזר ְוִריּבָ

ה ַהּכֹל:  ה ִריּבָ ה ּוִמיֵעט ְוִריּבָ   ִריּבָ
י. ל ִמיּלֵ י ּכָ י? ַרּבִ    ַמאי ַרּבִ
  ַמאי ִמיֵעט? ִמיֵעט ַסם. 

  
  
  

                                                           
יׁשֹו ֲאדָֹניו ֶאל ָהֱאלֹ  146 ְרֵצַע ַוֲעָבדֹו ְלעָֹלםְוִהּגִ ּמַ זּוָזה ְוָרַצע ֲאדָֹניו ֶאת ָאְזנֹו ּבַ ֶלת אֹו ֶאל ַהּמְ יׁשֹו ֶאל ַהּדֶ   ִהים ְוִהּגִ
ן 147 ה ּכֵ ֲעׂשֶ ֶלת ְוָהָיה ְלָך ֶעֶבד עֹוָלם ְוַאף ַלֲאָמְתָך תַּ ה ְבָאְזנֹו ּוַבּדֶ ְרֵצַע ְוָנַתתָּ   ְוָלַקְחתָּ ֶאת ַהּמַ

  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 מום 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 וינקבנה אזנו

 אדם מכח נוקב שאינו למרצע
  .מאליו אלא
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        כא, בכא, בכא, בכא, ב .85
  ָאַמר ָמר: 

ְרֵצַע "" 148"ַהּמַ
דֹול – ), ו(שמות כא    . "ְלָהִביא ַמְרֵצַע ַהּגָ

  
ַמע?    ַמאי ַמׁשְ

  
ְדֲאַמר    : ָרָבאּכִ

ֵרךְ " 149"ַהּיָ
ֵרְך,  – ), לג(בראשית לב  ּיָ ּבַ ֶנת ׁשֶ יּוּמֶ   ַהּמְ

ְרֵצַע "ָהִכי ַנִמי:  ּבַ  – "ַהּמַ ְר ְמיּוָחד ׁשֶ   .ֵצִעיןּמַ
  
  

                                                           
יׁשֹו ֲאדָֹניו  148 ְרֵצַע ַוֲעָבדֹו ְלעָֹלםְוִהּגִ ּמַ זּוָזה ְוָרַצע ֲאדָֹניו ֶאת ָאְזנֹו ּבַ ֶלת אֹו ֶאל ַהּמְ יׁשֹו ֶאל ַהּדֶ   ֶאל ָהֱאלִֹהים ְוִהּגִ
ַכף ֶיֶר  149 י ָנַגע ּבְ ה כִּ ֵרְך ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ף ַהּיָ ר ַעל ּכַ ה ֲאׁשֶ ׁשֶ יד ַהּנָ ָרֵאל ֶאת ּגִ ן לֹא יֹאְכלּו ְבֵני ִיׂשְ הְך ַיֲע ַעל ּכֵ ׁשֶ ִגיד ַהּנָ   קֹב ּבְ

  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, בכא, בכא, בכא, ב .86
י ָאַמר     :ֶאְלָעָזרַרּבִ

י ִריּבִ    :ָהָיה ּדֹוֵרׁש  יּוָדן ּבְ
ֵמיְלָתא א ּבְ ֵהן רֹוְצִעין ֵאין רֹוְצִעין ֶאּלָ ׁשֶ    .ּכְ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ַעל מּום ה ּבַ ֲעׂשָ ּנַ ֵני ׁשֶ    .ֵאין ֶעֶבד ִעְבִרי ּכֵֹהן ִנְרָצע ִמּפְ

  
ה  ַעל מּום"ְוֵיָעׂשֶ   ! "ּבַ

  
יָלאָאַמר  ר ַרב ׁשִ ה ּבַ   : ַרּבָ

ְחּתוֹ "ֲאַמר ְקָרא:  ּפַ ב ֶאל ִמׁשְ 150"ְוׁשָ
ְחּתֹו.  – ), מא(ויקרא כה  ּפַ ִמׁשְ ּבְ   ְלמּוְחָזק ׁשֶ

  
  

ְעָיא ְלהּו:    ִאיּבָ
ַנֲעִנית?  ְפָחה ּכְ ְמסֹור לֹו ַרּבֹו ׁשִ ּיִ   ֶעֶבד ִעְבִרי ּכֵֹהן, ַמהּו ׁשֶ

ָנא ּכֹ  –ִחיּדּוׁש הּוא  ָרֵאל, ָלא ׁשְ ָנא ִיׂשְ   ֲהִנים ְוָלא ׁשְ
יְלָמא  תּוב ִמְצֹות ְיֵתירֹות?  –אֹו ּדִ ֶהן ַהּכָ ה ּבָ אִני ּכֲֹהִנים הֹוִאיל ְוִריּבָ   ׁשַ

  
ר,  ַרב   ָאַמר: מּוּתָ

מּוֵאלוּ    ָאַמר: ָאסּור.  ׁשְ
  

  : ַרב ָעָנןלְ  ַרב ַנְחָמןֲאַמר ֵליּה 
ִאיְסקוּ  מּוֵאל ּבְ י ָמר ׁשְ י ֲהִויתּו ּבֵ ִליתּו?! ּכִ ּלְ ֵרי ִאיּטַ   ְמּדְ

יְמרּו ֵליּה ֵמָהא:    ַמאי ַטְעָמא ָלא ּתֵ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ "

ַעל מּום ה ּבַ ֲעׂשָ ּנַ ֵני ׁשֶ     – "ֵאין ֶעֶבד ִעְבִרי ּכֵֹהן ִנְרָצע ִמּפְ
ַנֲעִנית,  ְוִאם ּתֹאַמר ְפָחה ּכְ   ֵאין ַרּבֹו מֹוֵסר לֹו ׁשִ

ָבֵעיָנא:  יּפּוק ִלי ּדְ ַניָא "ּתֵ י ְוֶאת ּבָ ּתִ י ֶאת ֲאדֹוִני ֶאת ִאׁשְ 151"ַהְבּתִ
א!  ), ה(שמות כא    ְוֵליּכָ

  
  תּו ָלא ִמיֵדי. 

  
  

                                                           
ת ֲאבָֹתיו ָיׁשּוב 150 ְחּתֹו ְוֶאל ֲאֻחּזַ ּפַ ב ֶאל ִמׁשְ ְך הּוא ּוָבָניו ִעּמֹו ְוׁשָ   ְוָיָצא ֵמִעּמָ
י 151 ָני לֹא ֵאֵצא ָחְפׁשִ י ְוֶאת ּבָ תִּ י ֶאת ֲאדִֹני ֶאת ִאׁשְ   ְוִאם ָאמֹר יֹאַמר ָהֶעֶבד ָאַהְבתִּ

  רש"י
 בכך ומה - מום בעל ויעשה

  .היא מצוה רציעה והלא
 שפחה שהתיר - הוא חידוש
  .לישראל כנענית

 לא - איטלליתו באיסקונדרי
 בשמועתכם לדקדק לב הטיתם

 סיןבפספ 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

  .זאת
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        כא, בכא, בכא, בכא, ב .87
ְעָיא ְלהּו:    ִאיּבָ

יַפת ּתֹוַאר?  - ּכֵֹהן    ַמהּו ּבִ
ָרֵאל,  –ִחיּדּוׁש הּוא  ָנא ִיׂשְ ָנא ּכֵֹהן ְוָלא ׁשְ   ָלא ׁשְ

יְלָמא  אִני ּכֲֹהִנים הוֹ  –אֹו ּדִ ֶהן ִמְצֹות ְיֵתרֹות? ׁשַ ה ּבָ   ִאיל ְוִריּבָ
  

ר,  ַרב   ָאַמר: מּוּתָ
מּוֵאלוּ    ָאַמר: ָאסּור.  ׁשְ
  

ִביָאה ִראׁשֹוָנה ֵרי,  ,ּבְ ׁשָ ִליֵגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּוּלֵ   ּדְ
ֶנֶגד ֵיֶצר ָהַרע.  א ּכְ ָרה ּתֹוָרה ֶאּלָ ּבְ לֹא ּדִ   ּדְ

ה:  ִנּיָ ִביָאה ׁשְ ִליֵגי ּבְ י ּפְ   ּכִ
ר. ָא  ַרב   ַמר: מּוּתָ

מּוֵאלוּ    ָאַמר: ָאסּור.  ׁשְ
  

ר  ַרב ִרי.  –ָאַמר מּוּתָ תְּ ְרָיא ִאיׁשְ ּתַ   הֹוִאיל ְוִאיׁשְ
מּוֵאלוּ  ּיֹוֶרת, ְוִגּיֹוֶרת ְלכֵֹהן ָלא ַחְזָיא.  –ָאַמר ָאסּור  ׁשְ ָהא ַהְוָיא ָלּה ּגִ   ּדְ
  

י ָעְלָמא לָ  ה כּוּלֵ ִנּיָ ִביָאה ׁשְ ָאְמֵרי: ּבְ א ּדְ ֲאִסיָרא, ִאיּכָ ִליֵגי ּדַ   א ּפְ
ּיֹוֶרת.  ָהְוָיא ָלּה ּגִ   ּדְ

ִביָאה ִראׁשֹוָנה:  ִליֵגי ּבְ י ּפְ   ּכִ
ר  ַרב ֶנֶגד ֵיֶצר ָהַרע.  –ָאַמר מּוּתָ א ּכְ ָרה ּתֹוָרה ֶאּלָ ּבְ ָהא לֹא ּדִ   ּדְ

מּוֵאלוּ     –ָאַמר ָאסּור  ׁשְ
יּה:  ָקִריָנא ּבֵ ל ֵהיָכא ּדְ יֶתךָ  ַוֲהֵבאָתּה ֶאל ּתֹוךְ "ּכָ 152"ּבֵ

  ,  )יב-, יא(דברים כא 
יּה:  ְבָיה"ָקִריָנא ּבֵ ִ ׁשּ   . "ְוָרִאיָת ּבַ

יּה:  ָלא ָקִריָנא ּבֵ ל ֵהיָכא ּדְ יֶתךָ "ּכָ   , "ַוֲהֵבאָתּה ֶאל ּתֹוְך ּבֵ
יּה:  ְבָיה"ָלא ָקִריָנא ּבֵ ִ ׁשּ   . "ְוָרִאיָת ּבַ

  
  
  

                                                           
ת יְ  יאיאיאיא 152 ְבָיה ֵאׁשֶ ִ ׁשּ הְוָרִאיָת ּבַ ָ ְקתָּ ָבּה ְוָלַקְחתָּ ְלָך ְלִאׁשּ ְרֶניָה  יביביביב .ַפת ּתַֹאר ְוָחׁשַ ָתה ֶאת ִצּפָ ּה ְוָעׂשְ ָחה ֶאת רֹאׁשָ יֶתָך ְוִגּלְ   .ַוֲהֵבאָתּה ֶאל ּתֹוְך ּבֵ

  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 - שניה בביאה
  .רוחו

 - ביתך תוך אל והבאתה
  .לקיימה

 - בשביה וראית ביה קרינא
  .בה עיניו שנתן במה לו הותרה
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        כב, אכב, אכב, אכב, א    ––––כא, ב כא, ב כא, ב כא, ב  .88
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ְביָ "" ִ ׁשּ 153"הְוָרִאיָת ּבַ
ְבָיה – )יב-, יא(דברים כא  ַעת ׁשִ ׁשְ   . ּבִ

ת" ת ִאיׁש  – "ֵאׁשֶ    .ַוֲאִפיּלּו ֵאׁשֶ
ֶנֶגד ֵיֶצר ָהַרע – "ְיַפת ּתֹוַאר" א ּכְ ָרה ּתֹוָרה ֶאּלָ ּבְ    – לֹא ּדִ

ר   אכב, ׂשַ ָרֵאל ּבְ ּיֹאְכלּו ִיׂשְ חּוטֹות^מּוָטב ׁשֶ מּותֹות ׁשְ    ,תְּ
מּותוֹ  ר תְּ ׂשַ    .ת ְנֵבילֹותְוַאל יֹאְכלּו ּבְ

ְקתָּ " ֵאיָנּה ָנָאה – "ְוָחׁשַ י ׁשֶ    .ַאף ַעל ּפִ
הּ " ּה  –" ּבָ ּה ּוַבֲחֶבְרתָּ    .ְולֹא ּבָ
ּה  – "ְוָלַקְחּתָ "    .ִליּקּוִחין ֵיׁש ְלָך ּבָ
ה" ָ ים – "ְלָך ְלִאׁשּ י ָנׁשִ תֵּ ח ׁשְ לֹא ִיּקַ    ,ׁשֶ

   .ַאַחת לֹו ְוַאַחת ִלְבנוֹ  ,ַאַחת לֹו ְוַאַחת ְלָאִביו

ד ׁשֶ  – "ַוֲהֵבאָתהּ " ְלָחָמהְמַלּמֵ ּמִ ה ּבַ   ."לֹא ִיְלָחֶצּנָ
  
  
  

                                                           
ה יאיאיאיא 153 ָ ְקתָּ ָבּה ְוָלַקְחתָּ ְלָך ְלִאׁשּ ת ְיַפת ּתַֹאר ְוָחׁשַ ְבָיה ֵאׁשֶ ִ ׁשּ ְרֶניָה ַוֲהֵבאָתּה ֶא  יביביביב .ְוָרִאיָת ּבַ ָתה ֶאת ִצּפָ ּה ְוָעׂשְ ָחה ֶאת רֹאׁשָ יֶתָך ְוִגּלְ   .ל ּתֹוְך ּבֵ

  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

 מאוסה שהיא ַאף ַעל ִּפיו
 בא ולא) ד( ביחזקאל כדכתיב

  .פגול בשר בפי
 - 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 ליקוחין
 שהיתה ַאף ַעל ִּפיו תופסין
 אינה שהרי כוכבים עובדת

  .מדעתה מתגיירת
 יקחנה שלא - לאחרים אול לך

  .אביו כגון אחרים לצורך
 לבא -  במלחמה ילחצנה שלא
  .עליה
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        כב, אכב, אכב, אכב, א .89
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

154"ִאם ָאמֹר יֹאַמר""
ֶנה – ), ה(שמות כא  ּיֹאַמר ְוִיׁשְ    .ַעד ׁשֶ

ׁש  סֹוף ׁשֵ ׁש ְולֹא ָאַמר ּבְ ת ׁשֵ ְתִחיּלַ    ,ֵאינֹו ִנְרָצע – ָאַמר ּבִ
ֱאַמר ּנֶ י": ׁשֶ ַעת ְיִציָאה – "לֹא ֵאֵצא ָחְפׁשִ ׁשְ ּיֹאַמר ּבִ    .ַעד ׁשֶ

ׁש  ת ׁשֵ ְתִחיּלַ ׁש ְולֹא ָאַמר ּבִ סֹוף ׁשֵ    ,ֵאינֹו ִנְרָצע – ָאַמר ּבְ

ֱאַמר ּנֶ הּוא ֶעֶבד – "ִאם ָאמֹר יֹאַמר ָהֶעֶבד": ׁשֶ ׁשֶ ּיֹאַמר ּכְ   . "ַעד ׁשֶ
  

  ָאַמר ָמר: 
ׁש " סֹוף ׁשֵ ׁש ְולֹא ָאַמר ּבְ ת ׁשֵ ְתִחיּלַ    ,ינֹו ִנְרָצעֵא  – ָאַמר ּבִ

ֱאַמר ּנֶ י": ׁשֶ   . ""לֹא ֵאֵצא ָחְפׁשִ
  

י"ַמאי ִאיְרָיא ִמ    ? "לֹא ֵאֵצא ָחְפׁשִ
ָבֵעיַנן:  יּפּוק ֵליּה ּדְ   ּתֵ

ַני" י ְוֶאת ּבָ ּתִ י ֶאת ֲאדֹוִני ֶאת ִאׁשְ א!   – "ָאַהְבּתִ   ְוֵליּכָ
  

  ְותּו, 
ׁש ֵאינוֹ " ת ׁשֵ ְתִחיּלַ ׁש ְולֹא ָאַמר ּבִ סֹוף ׁשֵ    ,ִנְרָצע ֲאַמר ּבְ

ֱאַמר ּנֶ   . ""ָהֶעֶבד": ׁשֶ
ׁש ָלאו ֶעֶבד הּוא?!    ַאּטּו סֹוף ׁשֵ

  
  : ָרָבאָאַמר 
ׁש "ַמאי  ת ׁשֵ ְתִחיּלַ רּוָטה ַאֲחרֹוָנה,  ?"ּבִ ת ּפְ ְתִחיּלַ   ּבִ

ׁש "ּוַמאי  סֹוף ׁשֵ רּוָטה ַאֲחרֹוָנה ?"ּבְ סֹוף ּפְ   .ּבְ
  
  
  
  
  

                                                           
י 154 ָני לֹא ֵאֵצא ָחְפׁשִ י ְוֶאת ּבָ תִּ י ֶאת ֲאדִֹני ֶאת ִאׁשְ   ְוִאם ָאמֹר יֹאַמר ָהֶעֶבד ָאַהְבתִּ

  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 בדע 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 להתחיל 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 וךסמ 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

 לאו שש בתחילת אמר עבד כשהוא שיאמר עד העבד וישנה שיאמר עד יאמר אמר הלשון וזה בה תשובות שהרבה 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 דבעינן 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 ברכ 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 ועוד נרצע דאינו ליה מנא
  .מהעבד ליה תיפוק יצא כבר והרי אאצ
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        כב, אכב, אכב, אכב, א .90
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ה ּוָב " ָ ה ּוָבִנים ,ִניםלֹו ִאׁשּ ָ    ,ֵאינֹו ִנְרָצע – ּוְלַרּבֹו ֵאין ִאׁשּ

ֱאַמר ּנֶ יֶתךָ ": ׁשֶ י ֲאֵהְבָך ְוֶאת ּבֵ 155"ּכִ
  .  ), טז(דברים טו 

ה ּוָבִנים ָ ה ּוָבִנים ,ְלַרּבֹו ִאׁשּ ָ    ,ֵאינֹו ִנְרָצע – ְולֹו ֵאין ִאׁשּ
ֱאַמר ּנֶ י ְוֶאת בָּ ": ׁשֶ ּתִ י ֶאת ֲאדֹוִני ֶאת ִאׁשְ   . "ַניָאַהְבּתִ

   ,ֵאינֹו ִנְרָצע – ְוַרּבֹו ֵאינֹו אֹוֲהבוֹ  ,הּוא אֹוֵהב ֶאת ַרּבוֹ 
ֱאַמר ּנֶ ךְ ": ׁשֶ י טֹוב לֹו ִעּמָ   .  "ּכִ

   ,ֵאינֹו ִנְרָצע – ְוהּוא ֵאינֹו אֹוֵהב ֶאת ַרּבוֹ  ,ַרּבֹו אֹוֲהבוֹ 
ֱאַמר ּנֶ י ֲאֵהְבךָ ": ׁשֶ   . "ּכִ

   ,ֹו ִנְרָצעֵאינ – ְוַרּבֹו ֵאינֹו חֹוֶלה ,הּוא חֹוֶלה
ֱאַמר ּנֶ ךְ ": ׁשֶ י טֹוב לֹו ִעּמָ   . "ּכִ

   ,ֵאינֹו ִנְרָצע – ְוהּוא ֵאינֹו חֹוֶלה ,ַרּבֹו חֹוֶלה

ֱאַמר ּנֶ ךְ ": ׁשֶ   .""ִעּמָ
  

ֵעי  ֵייּבָ ר ַאּבַ י ּבַ יּבִ   : ַרב ּבִ
ֵניֶהם חֹוִלין ַמאי?    ׁשְ

ךְ " ֵעיַנן  "ִעּמָ א,  –ּבָ   ְוָהא ִאיּכָ
יְלָמא:  י טוֹ "אֹו ּדִ ךְ ּכִ ֵעיַנן  "ב לֹו ִעּמָ א?  –ּבָ   ְוָהא ֵליּכָ

  
יקּו.   ּתֵ

  
  
  
  
  

                                                           
י טוֹ  155 יֶתָך ּכִ י ֲאֵהְבָך ְוֶאת ּבֵ ְך ּכִ י יֹאַמר ֵאֶליָך לֹא ֵאֵצא ֵמִעּמָ ךְ ְוָהָיה ּכִ   ב לֹו ִעּמָ

  רש"י
 כנענית שפחה - ובנים אשה לו

  .לו וילדה לו שנמסרה
  .לחולה פרט - לו טוב כי
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ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ךְ "" י טֹוב לֹו ִעּמָ 156"ּכִ
ַמֲאָכל – ), טז(דברים טו  ְך ּבְ ה ,ִעּמָ תֶּ ִמׁשְ ְך ּבְ    , ִעּמָ

ה ת ְנִקּיָ ה אֹוֵכל ּפַ ֵהא ַאתָּ לֹא תְּ ר – ׁשֶ ת ִקיּבָ    ,ְוהּוא אֹוֵכל ּפַ
ה ׁשֹוֶת  ןַאתָּ    ,ְוהּוא ׁשֹוֶתה ַיִין ָחָדׁש  – ה ַיִין ָיׁשֵ

י מֹוִכין ּבֵ ן ַעל ּגַ ה ָיׁשֵ ֶבן – ַאתָּ י תֶּ ּבֵ ן ַעל ּגַ    .ְוהּוא ָיׁשֵ

אן ָאְמרוּ  ל ַהּקֹוֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי :ִמּכָ קֹוֶנה ָאדֹון ְלַעְצמוֹ  – ּכָ   . "ּכְ
  
  

ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ְך הּוא ּוָבָניו ִעּמוֹ "" 157"ְוָיָצא ֵמִעּמָ

  .  )מא, (ויקרא כה 
ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ    :ַרּבִ

ר ִרים ,ִאם הּוא ִנְמּכָ ָניו ּוְבנֹוָתיו ִמי ִנְמּכָ    ?ּבָ
ָניו ְמזֹונֹות ּבָ יב ּבִ ַרּבֹו ַחּיָ אן ׁשֶ    .ִמּכָ

  
ה אֹוֵמר ָבר ַאתָּ ּדָ ּיֹוֵצא ּבַ   : ּכַ

ּתֹו ִעּמוֹ " ה הּוא ְוָיְצָאה ִאׁשְ ָ ַעל ִאׁשּ 158"ִאם ּבַ
  . )(שמות כא, ג 

ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ    :ַרּבִ
ר ָרה ,ִאם הּוא ִנְמּכָ ּתֹו ִמי ִנְמּכָ    ?ִאׁשְ

ּתוֹ  ְמזֹונֹות ִאׁשְ יב ּבִ ַרּבֹו ַחּיָ אן ׁשֶ   . "ִמּכָ
  

  ּוְצִריָכא: 
ָניו  מּוִעיָנן ּבָ ִאי ַאׁשְ ֵני ִמיֲעַבד ּוֵמיַכל ִניְנהּו,  –ּדְ ָלא ּבְ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ַבת ֵמיַכל  ּתֹו, ּדְ ֲעֵביד ְוֵתיכּול. ֲאָבל ִאׁשְ   ּוֶמיֱעַבד ִהיא, ֵאיָמא ּתַ
ּתֹו  ְמִעיָנן ִאׁשְ ּה ַלֲהדּוֵרי,  –ְוִאי ַאׁשְ יְרּכָ ָלאו ּדִ   ּדְ

ְייהּו ַלֲהדּוֵרי, ֵאיָמא ָלא.  ִדיְרּכַ ָניו, ּדְ   ֲאָבל ּבָ
  ְצִריָכא. 

  
  
  
  

                                                           
ךְ  156 י טֹוב לֹו ִעּמָ יֶתָך ּכִ י ֲאֵהְבָך ְוֶאת ּבֵ ְך ּכִ י יֹאַמר ֵאֶליָך לֹא ֵאֵצא ֵמִעּמָ   ְוָהָיה ּכִ
ת ֲאבָֹתיו ָיׁשּוב 157 ְחּתֹו ְוֶאל ֲאֻחּזַ ּפַ ב ֶאל ִמׁשְ ְך הּוא ּוָבָניו ִעּמֹו ְוׁשָ   ְוָיָצא ֵמִעּמָ
ַגּפֹו ֵיֵצא ִאם  158 ַגּפֹו ָיבֹא ּבְ ּתֹו ִעּמוֹ ִאם ּבְ ה הּוא ְוָיְצָאה ִאׁשְ ָ ַעל ִאׁשּ   ּבַ

  רש"י
 בבני כרחיך על - עמו ובניו הוא

 כנענית בבני דאי ישראלית
  ).כא שמות( כתיב וילדיה האשה

 - נינהו ומיכל מיעבד בני דלאו
  .הם שקטנים
 הפתחים על לחזר - לאהדורי

  .בושה שהיא לפי
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ָנן: נּו ַרּבָ   ּתָ

ּדֶ " :ִאיּלּו ֶנֱאַמר"   בכב, 159"ֶלתָאְזנֹו ּבַ
   ,(דברים טו, יז) 

ֶלת :ָהִייִתי אֹוֵמר ּדֶ ֶנֶגד ָאְזנֹו ּבַ    , ִיְדקֹור ּכְ
ֶלת    ,יןִא  – ּדֶ
  . ָלא – ָאְזנוֹ 

  
  ְואֶֹזן ָלא?! 

ִתיב:  ְרֵצַע "ְוָהּכְ ּמַ 160"ְוָרַצע ֲאדֹוָניו ֶאת ָאְזנֹו ּבַ
  ! ), ו(שמות כא 

  
א,    ֶאּלָ

ה ָלאֶֹזן ֵמַאְבָר  ֶלת, ָהִייִתי אֹוֵמר: ִיְרָצֶעּנָ ה ַעל ַהּדֶ יֶחּנָ   ִאי, ְוַיּנִ
ֶלת.  ּדֶ ֶנֶגד ָאְזנֹו ּבַ   ְוִיְדקֹור ּכְ

  
ְלמּוד לֹוַמר ֶלת" :תַּ ָאְזנֹו ּוַבּדֶ    ."ּבְ

יַצד    ?ָהא ּכֵ
ֶלת יַע ֵאֶצל ּדֶ ּגִ ּמַ    .ּדֹוֵקר ְוהֹוֵלְך ַעד ׁשֶ

ֶלת" ֵאיָנּה ֲעקּוָרה – "ּדֶ ין ׁשֶ ין ֲעקּוָרה ּבֵ    ?ׁשֹוֵמַע ֲאִני ּבֵ

ד – "ְמזּוָזה" :ְלמּוד לֹוַמרתַּ  זּוָזה ְמעּוּמָ ד ,ַמה ּמְ ֶלת ַנִמי ְמעּוּמָ    ."ַאף ּדֶ
  
אי" ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ִמין חֹוֶמר ַרּבָ ה ּכְ ְקָרא ַהּזֶ    :ָהָיה ּדֹוֵרׁש ֶאת ַהּמִ

ּגּוף ּבַ ל ֵאָבִרים ׁשֶ ה אֶֹזן ִמּכָ ּנָ תַּ ׁשְ    ?ַמה ּנִ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ    :ָאַמר ַהּקָ

י ָאַמְרתִּ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְמָעה קֹוִלי ַעל ַהר ִסיַני ּבְ ָ ׁשּ    :אֶֹזן ׁשֶ

ָרֵאל ֲעָבִדים" ֵני ִיׂשְ י ִלי ּבְ 161"ּכִ
   ,ְולֹא ֲעָבִדים ַלֲעָבִדים – ), נה(ויקרא כה 

   .ֵיָרַצע – ְוָהַלְך ֶזה ְוָקָנה ָאדֹון ְלַעְצמוֹ 
יוְ  ר ַרּבִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִמין חֹוֶמרָהָיה ּדֹוֵרׁש ֶאת ַהּמִ  ַרּבִ ה ּכְ    :ְקָרא ַהּזֶ

ִית ּבַ ּבַ ִלים ׁשֶ ל ּכֵ ֶלת ּוְמזּוָזה ִמּכָ ה ּדֶ ּנָ תַּ ׁשְ    ?ַמה ּנִ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ    :ָאַמר ַהּקָ

ִמְצַרִים ָהיּו ֵעִדים ּבְ ֶלת ּוְמזּוָזה ׁשֶ    ,ּדֶ
זּוזֹות י ַהּמְ תֵּ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ י ַעל ַהמַּ ַסְחתִּ ּפָ ָעה ׁשֶ ׁשָ    ,ּבְ

יְוָאַמְר  ָרֵאל ֲעָבִדים" :תִּ ֵני ִיׂשְ י ִלי ּבְ    ,ְולֹא ֲעָבִדים ַלֲעָבִדים – "ּכִ
  , ְוהֹוֵצאִתים ֵמַעְבדּות ְלֵחירּות

ְפֵניֶהם – ְוָהַלְך ֶזה ְוָקָנה ָאדֹון ְלַעְצמוֹ    ."ֵיָרַצע ּבִ
  
  
  
  
  
  

                                                           
ן 159 ה ּכֵ ֲעׂשֶ ֶלת ְוָהָיה ְלָך ֶעֶבד עֹוָלם ְוַאף ַלֲאָמְתָך תַּ ה ְבָאְזנֹו ּוַבּדֶ ְרֵצַע ְוָנַתתָּ   ְוָלַקְחתָּ ֶאת ַהּמַ
זּוָזה ְוָר  160 ֶלת אֹו ֶאל ַהּמְ יׁשֹו ֶאל ַהּדֶ יׁשֹו ֲאדָֹניו ֶאל ָהֱאלִֹהים ְוִהּגִ ְרֵצַע ַוֲעָבדֹו ְלעָֹלםְוִהּגִ ּמַ   ַצע ֲאדָֹניו ֶאת ָאְזנֹו ּבַ
ר הֹוֵצאִתי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני ה 161 ָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם ֲאׁשֶ י ִלי ְבֵני ִיׂשְ   ֱאלֵֹהיֶכם 'ּכִ

  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 בדלת אזנו יתן

 כנגד השני מעבר בדלת וידקור
 המרצע ולקחת לקיים אזנו
  .בדלת באזנו ונתת

 על כשנותנה אזנו - ויורד וקרד
  .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, אכב, אכב, אכב, א .93
ָנה   : ִמׁשְ

ַנֲעִני    :ֶעֶבד ּכְ
ֶכֶסף    :ִנְקֶנה   ּבְ

ָטר    ּוִבׁשְ
   ,ָקהּוַבֲחזָ 

ֶכֶסף    :ְוקֹוֶנה ֶאת ַעְצמוֹ     ,ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים - ּבְ
ָטר     ,ַעל ְיֵדי ַעְצמוֹ  -ּוִבׁשְ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ֶכֶסף     ,ַעל ְיֵדי ַעְצמוֹ  - ּבְ
ָטר     ,ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים -ּוִבׁשְ

יְּ  ל ֲאֵחִריםּוִבְלַבד ׁשֶ ֶ ֶסף ִמׁשּ   .ֵהא ַהּכֶ
  

ָמָרא         ּגְ
  

  ְמָנָלן? 
  

ְכִתיב:  ה"ּדִ ת ֲאחּוּזָ ם אֹוָתם ִלְבֵניֶכם ַאֲחֵריֶכם ָלֶרׁשֶ 162"ְוִהְתַנַחְלּתֶ
     – ), מו(ויקרא כה 

ה:  ֵדה ֲאחּוּזָ תּוב ִלׂשְ ן ַהּכָ יׁשָ   ִהּקִ
ה  ֵדה ֲאחּוּזָ ְ ָטר ּוַבֲחָזָקה,  -ַמה ׂשּ ׁשְ ֶכֶסף ּבִ   ִנְקֶנה ּבְ

ַנֲעִני  ָטר ּוַבֲחָזָקה. ִנְקנֶ  - ַאף ֶעֶבד ּכְ ׁשְ ֶכֶסף ּבִ   ה ּבְ
  

ּיֹוֵבל,  ָעִלים ּבַ ה חֹוֶזֶרת ַלּבְ ֵדה ֲאחּוּזָ ְ   ִאי ַמה ׂשּ
ּיֹוֵבל?!  ָעִלים ּבַ ַנֲעִני חֹוֵזר ַלּבְ   ַאף ֶעֶבד ּכְ

  
ְלמּוד לֹוַמר:  ֲעבֹודוּ "ּתַ ֶהם ּתַ     .), מו(ויקרא כה "ְלעֹוָלם ּבָ

  

                                                           
ֲעבֹדוּ  162 ֶהם תַּ ה ְלעָֹלם ּבָ ת ֲאֻחּזָ ם אָֹתם ִלְבֵניֶכם ַאֲחֵריֶכם ָלֶרׁשֶ ָפֶרךְ  ְוִהְתַנֲחְלתֶּ ה בֹו ּבְ ָאִחיו לֹא ִתְרּדֶ ָרֵאל ִאיׁש ּבְ ֵני ִיׂשְ   ּוְבַאֵחיֶכם ּבְ

  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
 משל 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 נקראין
 עבד) ט בראשית( ביה דכתיב
  .עבדים
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        כב, אכב, אכב, אכב, א .94
ָנא:    ּתָ

ֲחִליִפין"   . "ַאף ּבַ
  

יַדן?  א ּדִ   ְוַתּנָ
  

ְמַטְלְטִלין  ֵליָתא ּבִ ָתא ּדְ ֵני,  -ִמיּלְ   ָקּתָ
ְמַטְלְטִלין  ִאיָתא ּבִ ָתא ּדְ ֵני.  -ִמיּלְ   ָלא ָקּתָ

  
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

יָכה.  ְמׁשִ ַנֲעִני ִנְקֶנה ּבִ   ֶעֶבד ּכְ
יַצד?    ּכֵ

ְקפֹו ּוָבא ֶאְצלֹו    ְקָנאֹו.  –ּתָ
  ָנאֹו. לֹא ְק  –ְקָראֹו ּוָבא ֶאְצלֹו 

  
יַדן,  א ּדִ ָלָמא ְלַתּנָ ׁשְ   ּבִ

ְמַטְלְטֵלי  ִאיָתא ּבִ ָתא ּדְ ֵני,  –ִמיּלְ   ָלא ָקּתָ
ְמַטְלְטֵלי  ֵליָתא ּבִ ֵני.  –ּדְ   ָקּתָ
ָרא,  א ּבְ א ְלַתּנָ   ֶאּלָ

יָכה!    ִניְתֵני ְמׁשִ
  

ְמַטְלְטֵלי.  ין ּבִ ְמַקְרְקֵעי ּבֵ ין ּבִ ִאיָתא ּבֵ ָתא ּדְ ֵני, ִמיּלְ י ָקּתָ   ּכִ
ִבְמַטְלְטֵלי ִאיָתא יָכה, ּדְ ֵני.  ,ְמׁשִ ְמַקְרְקֵעי ֵליָתא, ָלא ָקּתָ   ּבִ

  
יַצד?    "ּכֵ

ְקפֹו ּוָבא ֶאְצלֹו    ְקָנאֹו,  –ּתָ
  לֹא ְקָנאֹו".  –ְקָראֹו ּוָבא ֶאְצלֹו 

  
  ּוְקָראֹו לֹא?! 

ְנָיא:    ְוָהּתַ
ְמִסיָרה?  יַצד ּבִ   "ּכֵ

ָעָרּה, ּבְ  ׂשְ ּה, ּבִ ַטְלּפָ ָעֶליָה, ָאֲחָזּה ּבְ ף ׁשֶ   אּוּכָ
אָרּה  ַצּוָ ּבְ ִפיָה, ּוְבזּוג ׁשֶ ּבְ ָיא ׁשֶ ְפרּוְמּבְ ָעֶליָה, ּבִ ִליף ׁשֶ ׁשְ   ְקָנָאּה.  –ּבִ

ָאה,  יָכה? קֹוֵרא ָלּה ְוִהיא ּבָ ְמׁשִ יַצד ּבִ   ּכֵ
ל ְוָרְצָתה ְלָפָניו,  ַמּקֵ ּה ּבְ יׁשָ ִהּכִ   אֹו ׁשֶ

ָעְקָרה ָיד ְוֶרֶגל  יָון ׁשֶ    .ְקָנָאּה  –ּכֵ
י ַא  יִח ַרּבִ

  אֹוֵמר:  ַאָחא יּבִ ַר ְוָאְמֵרי ָלּה  163
ְך ְלָפָניו ְמלֹא קֹוָמָתּה" ַהּלֵ תְּ   ! ַעד ׁשֶ

  
  ָאְמֵרי: 

ָמָרּה ָאְזָלה.  א ּדְ ְעּתָ ֵהָמה ַאּדַ   ּבְ
יּה ָקָאֵזיל.  ַנְפׁשֵ יּה ּדְ ְעּתֵ   ֶעֶבד ַאּדַ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ֵמי.  ְבֵהָמה ּדָ   ֶעֶבד ָקָטן ּכִ
  
  

                                                           
  במהדורת הדפוס הגירסה: רבי אסי. לא מצאנו תנא בשם זה, במקבילה ב"ב עה: וכן בכתב יד הגירסה רבי אחי. 163

  רש"י
 וליתא בעבד דאיתיה -  מילתא

 אבל קתני מטלטלין שארב
 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 -  דידן לתנא בשלמא
 משיכה תני לא אמאי לשמואל

 לתרוצי דאיכא במתניתין
 דאיתא דמילתא כדאוקמינן

 תנא אלא קתני לא טלטליןבמ
 בהדייהו חליפין דתנא ברא

 איתיה אי לשמואל תיקשי
 נמי ליתנייה במשיכה דנקנה

  .במתניתין
 במקרקעי בין דאיתא מילתא

 חליפין כגון - במטלטלי בין
 דאיתנהו השאר עם ושנה צירף

 דליתא משיכה אבל במקרקעי
  .בהדייהו תנא לא במקרקעי

 קאי בהמה גבי -  במסירה כיצד
 דף קידושין לקמן' (מתני קתניד

 נקנית גסה בהמה:) כה
  .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, אכב, אכב, אכב, א .95
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ֲחָזָקה" יַצד ּבַ    ?ּכֵ
יר לֹו ִמְנָעלוֹ  ְרָחץ ,ִהתִּ ָליו ַאֲחָריו ְלֵבית ַהּמֶ    ,אֹו הֹוִליְך ּכֵ

יטוֹ  ְרדוֹ  ,ָסכוֹ  ,ִהְרִחיצוֹ  ,ִהְפׁשִ יׁשוֹ  ,ּגֵ יהוֹ  ,ִהְנִעילוֹ  ,ִהְלּבִ    – ִהְגּבִ
   .ְקָנאוֹ 
ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ    :ַרּבִ

ד ֵהא ֲחָזָקה ּגְ ָההלֹא תְּ    ,ֹוָלה ֵמַהְגּבָ
ָכל ָמקֹום ָהה קֹוָנה ּבְ ַהְגּבָ    ."ׁשֶ

  
  ַמאי ָקָאַמר? 

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

יהֹו הּוא ְלַרּבֹו    ָקְנאֹו,  –ִהְגּבִ
יהֹו ַרּבֹו לֹו    לֹא ְקָנאֹו.  –ִהְגּבִ

ְמעֹוןָאַמר " י ׁשִ    :ַרּבִ
ָהה דֹוָלה ֵמַהְגּבָ ֵהא ֲחָזָקה ּגְ    ,לֹא תְּ

ָהה  ַהְגּבָ ָכל ָמקֹוםׁשֶ    "קֹוָנה ּבְ
  

 : ָאְמַרּתְ א ּדְ ּתָ   ַהׁשְ
יהֹו הּוא ְלַרּבֹו    ָקְנאֹו",  –"ִהְגּבִ

ִביָאה?!  ֶנה ּבְ ּקָ ַנֲעִנית ּתִ ְפָחה ּכְ ה, ׁשִ א ֵמַעּתָ   ֶאּלָ
  

י ָקַאְמִריָנן: ֶזה ֶנֱהֶנה ְוֶזה ִמְצַטֵער.    ּכִ
  ָהָכא, ֶזה ֶנֱהֶנה ְוֶזה ֶנֱהֶנה הּוא. 

  
ַדְרכָּ  לֹא ּכְ א ְלֵמיַמר?  –ּה ׁשֶ   ַמאי ִאיּכָ

  
אֲאַמר  ר ַאּדָ ִמן ַאָחא ַרב ַאַחיי ּבַ   : ּדְ

ָלאו ֲהָנָאה ִאית ְלהּו ְלַתְרַוְייהּו?    ַמאן ֵליָמא ָלן ּדְ
  ְועֹוד, 

ה" ָ ֵבי ִאׁשּ ּכְ 164"ִמׁשְ
ִתיב, (ויקרא כ, יג)     ּכְ

ּה.  ַדְרּכָ לֹא ּכְ ּה ְלׁשֶ ַדְרּכָ תּוב ּכְ ּה ַהּכָ יׁשָ   ִהּקִ
  
  

                                                           
ֵניהֶ  164 ה ּתֹוֵעָבה ָעׂשּו ׁשְ ָ ֵבי ִאׁשּ ּכְ ב ֶאת ָזָכר ִמׁשְ ּכַ ר ִיׁשְ םְוִאיׁש ֲאׁשֶ ֵמיֶהם ּבָ   ם מֹות יּוָמתּו ּדְ

  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 עבודה משום

  .בחזקה לקנותו בו
 לרבו הוא דהגביהו -  מעתה אלא

  .קנאו
 - יאהבב תקנה כנענית שפחה

  .ליה אגבהה דהא
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י ין ֲהָוה.  ְיהּוָדה ִהְנּדּוָאה  ַרּבִ ֵאין לֹו יֹוְרׁשִ ר ׁשֶ   ּגֵ

  ָחַלׁש. 
יּה.  ָמר זּוְטָראָעל  ּיּוֵלי ּבֵ   ְלׁשַ

ָתִקיף ֵליּה ָעְלָמא טּוָבא.    ַחְזֵיּיה ּדְ
לֹוף ִלי ְמָסָנִאי ְוַאְמִטיְנהּו ְלֵביָתא.  יּה: ׁשְ   ֲאַמר ֵליּה ְלַעְבּדֵ

  
ָא  א ּדְ   ְמֵרי: ִאיּכָ

דֹול ֲהָוה      –ּגָ
ים.    אכג, יֵרׁש ְלַחּיִ יֵרׁש ְלִמיָתה, ְוֶזה ּפִ   ֶזה ּפִ

  
ָאְמֵרי:  א ּדְ   ְוִאיּכָ

   –ָקָטן ֲהָוה 
אּול.  א ׁשָ ַאּבָ   ּוְדָלא ּכְ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

ָרֵאל ְנָכָסיו" זּו ִיׂשְ ת ּוִבְזּבְ ּמֵ ר ׁשֶ    ,ּגֵ
ֶהן ֲעָבִדים דֹוִלים ּבֵ  ,ְוָהיּו ּבָ ין ּגְ יםּבֵ    – ין ְקַטּנִ

ֵני חֹוִרין    .ָקנּו ַעְצָמן ּבְ
אּול א ׁשָ    :אֹוֵמר ַאּבָ

דֹוִלים ֵני חֹוִרין – ּגְ    .ָקנּו ַעְצָמן ּבְ
ים ל  – ְקַטּנִ ֶהןּכָ ֶהן ָזָכה ּבָ ֲחִזיק ּבָ   ."ַהּמַ

  
   

  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 מתכוון היה בחזקה

  .אדונו כשימות בעבודתו
 העבד -  היה גדול דאמרי איכא
 עצמו הוא יזכה שלא בו ונזהר

 לפני קדם לפיכך ההפקר ןמ
 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 - שאול כאבא ודלא

 לאחר' אפי זכה בהן המחזיק
  .בהן זכה זמן
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ֶכֶסף    :ֹוֶנה ֶאת ַעְצמוֹ ְוק" ָטר ַעל ְיֵדי ַע  ,ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים[ּבְ ְבֵרי  ,ְצמוֹ ּוִבׁשְ י ֵמִאירּדִ    ."]ַרּבִ
  
ֶכֶסף ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים"   ִאין,  – "ּבְ

  ֲאָבל לֹא ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו. 
  

ַמאי ַעְסִקיָנן?    ּבְ
  

ְעּתֹו  לֹא ִמּדַ    –ִאיֵליָמא ׁשֶ
ָאַמר:  י ֵמִאיר ּדְ ַמְעָנא ֵליּה ְלַרּבִ י ׁשְ   ִמְכּדֵ

ד ַרּבֹו לְ  ֵצא ִמּיַ ּיֵ   ֵחירּות. חֹוב הּוא ְלֶעֶבד ׁשֶ
  ְוָתִניָנא: 

ָפָניו" לֹא ּבְ    ,ָזִכין ְלָאָדם ׁשֶ
ָפָניו א ּבְ   ! "ְוֵאין ָחִבין לֹו ֶאּלָ

  
א,    ֶאּלָ

ְעּתֹו.  יָטא ִמּדַ ׁשִ   ּפְ
ַמע ָלן:    ְוָהא ָקַמׁשְ

  ִאין,  –ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים 
  ָלא.  –ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו 

  
לֹא ַרּבֹו.    ַאְלָמא: ֵאין ִקְנָין ְלֶעֶבד ּבְ

  
  ִאי ָהִכי, ֵאיָמא ֵסיָפא: 

ָטר ַעל ְיֵדי ַעְצמוֹ " ׁשְ    , "ּבִ
  ִאין,  –ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו 

  ָלא.  –ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים 
אי ָלא?!  ְעּתֹו, ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים ַאּמַ   ְוִאי ִמּדַ

  
יָמא:    ְוִכי ּתֵ

  ? "ַעל ְיֵדי ַעְצמוֹ "ַמאי 
  ַאף ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו, 
ַמע לָ    ן: ְוָהא ָקא ַמׁשְ

ֶאָחד.  ִאים ּכְ ִגיּטֹו ְוָידֹו ּבָ   ּדְ
ֵני ָהִכי!    ְוָהא ָלא ּתָ

ַתְנָיא:    ּדְ
ָטר ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו ְולֹא ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים" ׁשְ    ,ּבִ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   ! "ַרּבִ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ְעּתֹו.  לֹא ִמּדַ   ְלעֹוָלם ׁשֶ

ֶסף,  אִני ּכֶ ַעלְוׁשַ ַעל ּכֹוְרֵחיּה.  –ּכֹוְרֵחיּה  הֹוִאיל ְוָקֵני ֵליּה ּבַ   ַמְקֵני ֵליּה ּבַ
  

  ִאי ָהִכי, 
ָטר ַנִמי!    ׁשְ

  
ָטָרא ְלחּוד.  ָטָרא ְלחּוד ְוַהאי ׁשְ   ַהאי ׁשְ

  
  ָהָכא ַנִמי, 

א ְלחּוד!  ְסּפָ א ְלחּוד ְוַהאי ּכַ ְסּפָ   ַהאי ּכַ
  

  ִטיְבָעא ִמיָהא ַחד הּוא. 
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ֶסף  ַלת ַרּבֹו  –ּכֶ ְרָמה לֹו. ַקּבָ   ּגָ

ָטר  ְרָמה לֹו. –ׁשְ ַלת ֲאֵחִרים ּגָ   ַקּבָ

  רש"י
 כסף לו נתן שאם -  לא עצמו י"ע

 דמה פדוי אינו עצמו את דותלפ
  .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 שאם
 אוסרו ישראל עבד ואי התרומה
 פריצא ליה דשכיחא בשפחה

  .ליה
 אין - 'כו לאדם חבין ןאי 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 לאשמועינן

  .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
 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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ֶכֶסף ַעל ְיֵדי ַעְצמוֹ  :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ "    ."ּבְ
  

ֶכֶסף ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו    ָלא?  –ִאין, ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים  –ּבְ
אי?    ַאּמַ

ְעּתֹו,  לֹא ִמּדַ ׁשֶ   ְנִהי ַנִמי ּדְ
ַמְעָנא ְלהּו ְלַר  י ׁשְ ָאְמֵרי: ִמְכּדֵ ָנן ּדְ   ּבָ

ַחת ַיד ַרּבֹו ְלֵחירּות,  ֵצא ִמּתַ ּיֵ   ְזכּות הּוא ׁשֶ
  ְוָתִניָנא: 

ָפָניו" א ּבְ ָפָניו ְוֵאין ָחִבין לֹו ֶאּלָ לֹא ּבְ   ! (גיטין יא:) "ָזִכין ְלָאָדם ׁשֶ
  

יָמא:    ְוִכי ּתֵ
  ? "ַעל ְיֵדי ַעְצמוֹ "ַמאי 

  ַאף ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו, 
ַמע ָלן  לֹא ַרּבֹו. וָקא ַמׁשְ ֵיׁש ִקְנַין ְלֶעֶבד ּבְ   ּדְ

  ִאי ָהִכי, ֵאיָמא ֵסיָפא: 
ָטר ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים ְולֹא ַעל ְיֵדי ַעְצמוֹ " ׁשְ   , "ּבִ

ֶאָחד!  ִאין ּכְ ִגיּטֹו ְוָידֹו ּבָ   ְוָהא ַקְייָמא ָלן ּדְ
  

יָמא:    ְוִכי ּתֵ
  ? "ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים"ַמאי 

  ַאף ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים, 
ַמע ָלן:  ְוָהא   ָקא ַמׁשְ

ד ַרּבֹו ְלֵחירּות.  ֵצא ִמּיַ ּיֵ ְזכּות הּוא ְלֶעֶבד ׁשֶ   ּדִ
  ִאי ָהִכי, ְנָעְרִביְנהּו ְוִניְתִניְנהּו: 

ין ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו'!  ין ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים ּבֵ ָטר ּבֵ ֶכֶסף ּוִבׁשְ   'ּבְ
  

א,    ֶאּלָ
ֶכֶסף  ין ַעל ְיֵד  –ּבְ ין ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים ּבֵ   י ַעְצמֹו, ּבֵ

ָטר  ׁשְ   ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים ְולֹא ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו,  –ּבִ
ן ֶאְלָעָזר הּוא,  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ְוַרּבִ

ַתְנָיא:    ּדְ
ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר "ַרּבִ

ָטר ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים ְולֹא ַעל ְיֵדי ַעְצמוֹ  ׁשְ   . "ַאף ּבִ
ָבר ּדָ לֹׁש ַמְחלֹוקֹות ּבַ   . ְוׁשָ

  
הֲאַמר    : ַרּבָ

ן ֶאְלָעָזר?  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ
ַמר  165"ָלהּ "ּגָ

166"ָלהּ " (ויקרא יט, כ) 
ה:  (דברים כד, א)  ָ   ֵמִאׁשּ

ּלֹו,  ֵאיָנּה ׁשֶ ט ִלְרׁשּות ׁשֶ ּיֹוִציא ּגֵ ה ַעד ׁשֶ ָ   ָמה ִאׁשּ
ֵאיָנּה ׁשֶ  ט ִלְרׁשּות ׁשֶ ּיֹוִציא ּגֵ   ּלֹו. ַאף ֶעֶבד ַנִמי ַעד ׁשֶ

  
  

                                                           
ה לֹ  165 ָתה אֹו ֻחְפׁשָ ה לֹא ִנְפּדָ ְפָחה ֶנֱחֶרֶפת ְלִאיׁש ְוָהְפּדֵ ְכַבת ֶזַרע ְוִהוא ׁשִ ה ׁשִ ָ ב ֶאת ִאׁשּ ּכַ י ִיׁשְ הְוִאיׁש ּכִ ׁשָ י לֹא ֻחּפָ ְהֶיה לֹא יּוְמתּו ּכִ ּקֶֹרת תִּ ן ָלּה ּבִ   א ִנתַּ
ה ּוְבָע  166 ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ ָיָדּה ְוׁשִ ּכִ ִריֻתת ְוָנַתן ּבְ ָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ּכְ י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ּדָ ֵעיָניו ּכִ יתוֹ ָלּה ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ּבְ ָחּה ִמּבֵ   ּלְ

  רש"י
 גיטין במסכת - 'כו להו שמענא

  :).יא דף(
  .התנן כמו - תנינא

 מ"ע ליה יהבי כי - קנין שדי
  .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 - אחרים 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 ַאף ַעל ִּפי 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 כותדז 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
 ששל 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 גיטו
 כאחד באין וידו גיטו ל"דקי

 עבדינן מאיר' וכר היא יחידאה
 אלא לפרושי ליכא לכךהי ליה

 דמילתא דרישא כדפרישית
' לר אתאן וסיפא רבנן אמרוה
  .אלעזר בן שמעון

 דברים( דכתיב - שלו שאינה
 אקניה לא ואיהי בידה ונתן) כד

  .לגופה לבעל
 ורבנן רבו של - שלו שאינה

 מקבלת אשה מה הכי גמרי
  .גט מקבל עבד אף גיטה

 



144                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        בבבב- - - - כג, אכג, אכג, אכג, א .99
ֵעי  הּבָ   : ַרּבָ

ן ֶאְלָעָזר,    בכג, ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ְלַרּבִ
ד ַרּבֹו?  יּטֹו ִמּיַ ל ּגִ ִליַח ְלַקּבֵ ה ׁשָ ֲעׂשֶ ּיַ ַנֲעִני, ַמהּו ׁשֶ   ֶעֶבד ּכְ

ָגַמר  יָון ּדְ 167"ָלהּ "ּכֵ
168"ָלהּ " (ויקרא יט, כ) 

ה  (דברים כד, א)  ָ ה,  –ֵמִאׁשּ ָ ִאׁשּ   ּכְ
יְלָמ  ּה אֹו ּדִ יּטָ ֶלת ּגִ ִאיִהי ָמֵצי ְמַקּבֶ ה, ּדְ ָ     –א: ִאׁשּ

ְוָיא,  ִליַח ַנִמי ָמֵצי ַמׁשְ   ׁשָ
יּה  יּטֵ ל ּגִ ִאיהּו לֹא ְמַקּבֵ    –ֶעֶבד, ּדְ

ֵוי?  ִליַח ַנִמי ָלא ָמֵצי ַמׁשְ   ׁשָ
  

ָטא:  ׁשְ ַבְעָיא ָהָדר ּפַ ַתר ּדְ   ּבָ
ה  "ָלהּ " "ָלהּ " ָ ה.  –ֵמִאׁשּ ָ ִאׁשּ   ּכְ
  

א,    ְוֶאּלָ
ֲאַמר ָה  ַע א ּדַ ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ   : ַרב הּוָנא ּבְ

ַרֲחָמָנא ִניְנהּו.  לּוֵחי ּדְ   'ָהֵני ּכֲֹהֵני, ׁשְ
יַדן ִניְנהּו,  לּוֵחי ּדִ ְך ׁשְ ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ   ּדְ

ֲאַנן ָלא ָמִציָנן ָעְבִדיַנן ְוִאיְנהּו ָמֵצי ָעְבֵדי?!',  א ִמיֵדי ּדַ   ִמי ִאיּכָ
  ְוָלא?! 
ֵוי! ְוָהא ַע  ִליַח ָמֵצי ַמׁשְ יּה, ְוׁשָ יּטֵ ל ּגִ ִאיהּו ָלא ָמֵצי ְמַקּבֵ א, ּדְ   ְבּדָ

  
  ְוָלא ִהיא. 

ָלל,  נֹות ּכְ תֹוַרת ָקְרּבָ ְייֵכי ּבְ ָרֵאל ָלא ׁשַ   ִיׂשְ
ין.  ִגיּטִ יְך ּבְ ּיָ   ֶעֶבד ׁשַ

ַתְנָיא:    ּדְ
ָבִרים"    ,ִנְרִאין ַהּדְ

ל ֲחֵבירוֹ  יּטֹו ׁשֶ ל ּגִ ָהֶעֶבד ְמַקּבֵ ל ֲחֵבירוֹ  ׁשֶ ד ַרּבֹו ׁשֶ    ,ִמּיַ
ּלוֹ  ד ַרּבֹו ׁשֶ   ."ֲאָבל לֹא ִמּיַ

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ָת  167 ה לֹא ִנְפּדָ ְפָחה ֶנֱחֶרֶפת ְלִאיׁש ְוָהְפּדֵ ְכַבת ֶזַרע ְוִהוא ׁשִ ה ׁשִ ָ ב ֶאת ִאׁשּ ּכַ י ִיׁשְ הְוִאיׁש ּכִ ׁשָ י לֹא ֻחּפָ ְהֶיה לֹא יּוְמתּו ּכִ ּקֶֹרת תִּ ן ָלּה ּבִ ה לֹא ִנתַּ   ה אֹו ֻחְפׁשָ
ָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר 168 י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ּדָ ֵעיָניו ּכִ ה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ּבְ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ ָחּה ִמבֵּ  ּכִ ּלְ ָיָדּה ְוׁשִ ִריֻתת ְוָנַתן ּבְ   יתוֹ ּכְ

  רש"י
 דאמר - אלעזר בן שמעון' לר

 מהו עבד גיטו מקבל ינוא 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 רגמ

  .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 בהבהקר

 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 דהא אחר איש של
  .שלו שאינו לרשות

 היו אם - שלו רבו מיד לא אבל
  .אחד איש של שניהם
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        כד, אכד, אכד, אכד, א    ––––כג, ב כג, ב כג, ב כג, ב  .100
ל ֲאֵחִרים" ֶ ֶסף ִמׁשּ ֵהא ַהּכֶ ּיְ   ."ּוִבְלַבד ׁשֶ
  

ָהא    : ָקִמיְפְלֵגיֵניָמא ּבְ
לֹא ַרּבֹו,  י ֵמִאיר ָסַבר: ֵאין ִקְנָין ְלֶעֶבד ּבְ ַרּבִ   ּדְ

ה ּבְ  ָ ְעָלּה, ְוֵאין ִקְנָין ְלִאׁשּ   לֹא ּבַ
לֹא ַרּבֹו,  ָנן ָסְבֵרי: ֵיׁש ִקְנָין ְלֶעֶבד ּבְ   ְוַרּבָ

ְעָלּה.  לֹא ּבַ ה ּבְ ָ   ְוֵיׁש ִקְנָין ְלִאׁשּ
  

ה ֲאַמר  תֲאַמר ַרּבָ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
לֹא ַרּבֹו,  י ָעְלָמא ֵאין ִקְנָין ְלֶעֶבד ּבְ כּוּלֵ   ּדְ

ְעָלּה.  לֹא ּבַ ה ּבְ ָ   ְוֵאין ִקְנָין ְלִאׁשּ
ַמאי ַעְסִקיָנןְוָה     :ָכא ּבְ

ַאְקֵני ֵליּה ַאֵחר ָמֶנה, ַוֲאַמר ֵליּה:    ּדְ
ָך ְרׁשּות ּבוֹ  ֵאין ְלַרּבְ    , ַעל ְמָנת ׁשֶ

י ֲאַמר ֵליּה  י ֵמִאיר ָסַבר: ּכִ יּה,  –'ָקֵני'  :ַרּבִ   ָקֵני ֶעֶבד ְוָקֵני ַרּבֵ
לּום ָקָאַמר ֵליּה.  –ְוִכי ֲאַמר ֵליּה 'ַעל ְמָנת'    ָלא ּכְ

ֲאַמר ֵליּה  יָון ּדַ ָנן ָסְבֵרי: ּכֵ ָנֵאיּה.  –'ַעל ְמָנת'  :ְוַרּבָ   ַאֲהֵני ֵליּה ּתְ
  

י    ֲאַמר:  ֶאְלָעָזרְוַרּבִ
ְווָנא,  י ַהאי ּגַ ל ּכִ   ּכָ

ִליֵגי י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּוּלֵ יּה.  :ּדְ ָקֵני ֶעֶבד ְוָקֵני ַרּבֵ   ּדְ
ַמאי ַעְסִקיָנן:    ְוָהָכא ּבְ

ַאְקֵני  גֹון ּדְ   ֵליּה ַאֵחר ָמֶנה, ַוֲאַמר ֵליּה: ּכְ
ֵצא ּבֹו ְלֵחירּות.  ּתֵ   ַעל ְמָנת ׁשֶ
י ֲאַמר ֵליּה  י ֵמִאיר ָסַבר: ּכִ יּה,  –'ָקֵני'  :ַרּבִ   ָקֵני ֶעֶבד ְוָקֵני ַרּבֵ

לּום ָקָאַמר ֵליּה.  –ְוִכי ֲאַמר ֵליּה 'ַעל ְמָנת'    ָלא ּכְ
ָנן ָסְבֵרי: ְלִדיֵדיּה ַנִמי ָהא ָלא   ָקא ַמְקֵני ֵליּה,  ְוַרּבָ

א ָהא ָלא ֲאַמר ֵליּה ֶאּלָ ֵצא ּבֹו ְלֵחירּות'.  :ּדְ ּתֵ   'ַעל ְמָנת ׁשֶ
  

י ֵמִאיר,  ַרּבִ י ֵמִאיר ַאּדְ ַרּבִ   ְוָרֵמי ּדְ
ָנן! ַרּבָ ָנן ַאּדְ ַרּבָ   ְוָרֵמי ּדְ

   
ַתְנָיא:    ּדְ

לֹא חֹוֶמׁש "  אכד, ִני ּבְ ר ׁשֵ ה ּפֹוָדה ַמֲעׂשֵ ָ    .ֵאין ִאׁשּ
י ׁשִ  ן ֶאְלָעָזרַרּבִ ּום  ְמעֹון  ּבֶ י ֵמִאיראֹוֵמר ִמׁשּ    :ַרּבִ

לֹא חֹוֶמׁש  ִני ּבְ ר ׁשֵ ה ּפֹוָדה ַמֲעׂשֵ ָ   . "ִאׁשּ
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
  

זּוֵזי  ַבַעל ִאיֵליָמא ּבְ ר ּדְ ַבַעל ּוַמֲעׂשֵ ִלי –ּדְ ַבַעל ָקא ָעְבָדה! ׁשְ   חּוֵתיּה ּדְ
א זּוֵזי ּדִ  ,ְוֶאּלָ ר ּדִ ּבְ 169"ִאיׁש" –יֵדיּה יָדּה ּוַמֲעׂשֵ

ה!  (ויקרא כז, לא)  ָ   ֲאַמר ַרְחָמָנא, ְולֹא ִאׁשּ
  

ְווָנא:  י ַהאי ּגַ א ָלאו, ּכִ   ֶאלָּ
ַאְקֵני ָלּה ַאַחר ָמֶנה, ְוָאַמר ָלּה:    ּדְ

ר.  ֲעׂשֵ י ּבֹו ֶאת ַהּמַ ְפּדִ ּתִ   ַעל ְמָנת ׁשֶ
ַמְעָנא ְלהּו!  ָכא ׁשְ   ְוִאיּפְ

  
ֵייֲאַמר    : ַאּבַ

  ֵאיפּוְך. 
  
  : ֲאַמרָבא ָר 

יּפּוְך,    ְלעֹוָלם ָלא ּתֵ
א ַעְסִקיָנן.  י ָנׁשָ ֲאָתא ִמּבֵ ר ּדַ ַמֲעׂשֵ   ְוָהָכא ּבְ

                                                           
יתֹו יֵֹסף ָעָליו 169 רֹו ֲחִמׁשִ ַעׂשְ אֹל ִיְגַאל ִאיׁש ִמּמַ   ְוִאם ּגָ

  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 מתנה 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 יהבי 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
 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 חוילק

  .פירות

 



146                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

ָאַמר:  י ֵמִאיר ְלַטְעֵמיּה, ּדְ   ְוַרּבִ
ַעל.  ׁש הּוא, ְוָלא ָקֵני ֵליּה ּבַ ר ָממֹון ֶהְקּדֵ   ַמֲעׂשַ

ָאְמֵרי:  ָנן ְלַטְעַמְייהּו, ּדְ   ְוַרּבָ
ַעל, ָממֹון ֶהְדיֹוט הּוא,    ְוָקֵני ֵליּה ּבַ

ַבַעל ָקָעְבָדא. ִליחּוָתא ּדְ ְך ׁשְ   ִהיְלּכָ
  
  
  
  

  רש"י
 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 לבעל פירות רבנן
 דבעל בזוזי ליה פרקה וכי ביה
 דחד דזוזי הוא ממעשרו לאו

  .דחד ומעשר
 ממון דאמרי מייהולטע ורבנן

 עליה וחיילא -  הוא הדיוט
 לבעל ופירות דרבנן תקנתא

 דבזוזי וכיון מלוג נכסי כשאר
  .חומש בעי פרקה דבעל
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        בבבב- - - - כד, אכד, אכד, אכד, א .101
ָנא:    ּתָ

ן ְוַעִין" ׁשֵ    ,יֹוֵצא ּבְ
ֵאיָנן חֹוְזִרים י ֵאָבִרים ׁשֶ   . "ְוָראׁשֵ

  
ָלָמא  ׁשְ ן ְוַעִין"ּבִ ִתיֵבי "ׁשֵ ּכְ

170
  , כז)-(שמות כא, כו 

א  י ֵאָבִרים"ֶאּלָ   ְמָנָלן?  "ָראׁשֵ
  

ן ְוַעִין"ְמָיא ּדְ ּדוּ    : "ׁשֵ
ָגלּוי ְוֵאיָנן חֹוְזִרין,  ּבְ ן ְוַעִין מּוִמין ׁשֶ ֵ   ַמה ׁשּ

ָגלּוי ְוֵאיָנן חֹוְזִרין.  ּבְ ל מּוִמין ׁשֶ   ַאף ּכָ
  

  ְוֵאיָמא: 
ֶאָחד,  ִאים ּכְ תּוִבים ַהּבָ ֵני ּכְ ׁשְ ן ְוַעִין ּכִ   ֶניֱהוּו ׁשֵ

ֶאָחד ִאים ּכְ תּוִבים ַהּבָ ֵני ּכְ ִדין!  ְוָכל ׁשְ   ֵאין ְמַלּמְ
  

  ְצִריָכא: 
ן  ַתב ַרְחָמָנא ׁשֵ ִאי ּכָ     –ּדְ

ָחָלב.   כד, ב ן ּדְ   ֲהָוה ֲאִמיָנא: ֲאִפיּלּו ׁשֵ
ַתב ַרְחָמָנא ַעִין.    ּכָ

ַתב ַרְחָמָנא ַעִין      –ְוִאי ּכָ
ְבָרא ִעּמו, ֹ ּנִ ל ׁשֶ ְבָרא ִעּמֹו, ַאף ּכָ ּנִ   ֲהָוה ֲאִמיָנא: ָמה ַעִין ׁשֶ

ן   ָלא.  ֲאָבל ׁשֵ
  ְצִריָכא. 

  
  ְוֵאיָמא: 

ה" י ַיּכֶ ָלל,  – "ּכִ   ּכְ
ן ְוַעִין" ָרט,  – "ׁשֵ   ּפְ

ָלל ּוְפָרט  ְפָרט:  –ּכְ ּבִ ֶ א ַמה ׁשּ ְכָלל ֶאּלָ   ֵאין ּבִ
ן ְוַעִין    ָלא!  –ִאין, ִמיֵדי ַאֲחִריָנא  –ׁשֵ

  
ֶחּנוּ " ּלְ י ְיׁשַ   ָחַזר ְוָכַלל.  -  "ַלָחְפׁשִ

ָלל ּוְפָרט ּוְכָלל ִא  ָרט: ּכְ ֵעין ַהּפְ א ּכְ ן ֶאּלָ ה ּדָ   י ַאּתָ
ָרט ְמפֹוָרׁש  ָגלּוי ְוֵאיָנן חֹוְזִרים,  –ָמה ַהּפְ ּבְ   מּום ׁשֶ

ל  ָגלּוי ְוֵאיָנן חֹוְזִרין.  –ַאף ּכָ ּבְ   מּוִמין ׁשֶ
  

ָרט ְמפֹוָרׁש     –ִאי ָמה ַהּפְ
ַלאְכּתֹו, ְוֵאינֹו חֹוֵזר.  ָגלּוי, ּוָבֵטל ִמּמְ ּבְ   מּוִמין ׁשֶ

ל  ַאף ַלאְכּתֹו?  –ּכָ ָגלּוי, ְוֵאינֹו חֹוֵזר, ּוָבֵטל ִמּמְ ּבְ   מּוִמין ׁשֶ
ְנָיא:  ה ּתַ ּמָ   ַאלָּ

ל ּבֹו ֶעֶצם" ְזָקנֹו ְוִדיְלּדֵ ַלׁש ּבִ ֶהם ְלֵחירּות – תָּ   ! "ֶעֶבד יֹוֵצא ּבָ
  
ֶחּנוּ " ּלְ י ְיׁשַ   ִריּבּוָיא הּוא.  -  "ַלָחְפׁשִ
  

  ְוִאי ִריּבּוָיא הּוא, 
הּו ַעל ָידֹו ְוָצְמָתה ְוסֹוָפּה ַלֲחזֹור ַנִמי!ֲאִפיּלּו ִה    ּכָ

ְנָיא:  ה ּתַ ּמָ   ַאלָּ
הּו ַעל ָידֹו ְוָצְמָתה ְוסֹוָפּה ַלֲחזֹור" ּה ְלֵחירּות – ִהּכָ   ! "ֵאין ֶעֶבד יֹוֵצא ּבָ
  

ן,    ִאם ּכֵ
ן ְוַעִין   ַמאי ַאֲהֵני ֵליּה?!  ׁשֵ

                                                           
ֲחָתּה ַלָחְפׁשִ  כוכוכוכו 170 ה ִאיׁש ֶאת ֵעין ַעְבּדֹו אֹו ֶאת ֵעין ֲאָמתֹו ְוׁשִ ַחת ֵעינוֹ ְוִכי ַיּכֶ ֶחּנּו תַּ ּלְ ּנוֹ   כזכזכזכז .י ְיׁשַ ַחת ׁשִ ֶחּנּו תַּ ּלְ י ְיׁשַ יל ַלָחְפׁשִ ן ֲאָמתֹו ַיּפִ ן ַעְבּדֹו אֹו ׁשֵ   ְוִאם ׁשֵ

  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 - ןחוזרי 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 להחליפה

 לו ריבה - ישלחנו לחפשי
 הוא חפשי כתיב מדלא שלוחים

  .חפשי יצא או
 נסמת העין - כתוממלא 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 אריבוי

 אלא ופרט בכלל נידון להיות
  .הכל וריבה וריבה ומיעט בריבה
  .יבשה - וצמתה

 מיעוט מידי ממעט דלא -  כ"א
  .מיעט למאי ועין דשן

 



148                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        כד, בכד, בכד, בכד, ב .102
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ם ֶעֶבד יוֹ " כּוּלָ ֶהם ְלֵחירּותּבְ    ,ֵצא ּבָ
ְחרּור ט ׁשִ    ,ְוָצִריְך ּגֵ

ְבֵרי  ְמעֹוןּדִ י ׁשִ    .ַרּבִ
י ֵמִאיר    .ֵאינֹו ָצִריךְ  :אֹוֵמר ַרּבִ

י ֱאִליֶעֶזר    .ָצִריךְ  :אֹוֵמר ַרּבִ
י ַטְרפֹון    .ֵאינֹו ָצִריךְ  :אֹוֵמר ַרּבִ

י ֲעִקיָבא    .ָצִריךְ  :אֹוֵמר ַרּבִ
ְכִריִעים ִלְפֵני     :אֹוְמִרים ִמיםֲחָכ ַהּמַ

ְבֵרי  י ַטְרפֹוןִנְרִאין ּדִ ן ְוַעִין ַרּבִ ׁשֵ ָתה לוֹ  ,ּבְ ַהּתֹוָרה ִזּכְ    ,ׁשֶ
ָאר ֵאָבִרים ׁשְ י ֲעִקיָבא ּבִ   . "הֹוִאיל ּוְקַנס ֲחָכִמים הּוא ,ְוִדְבֵרי ַרּבִ

  
  ְקָנס הּוא?! 

יַנן!  ְרׁשִ   ְקָרֵאי ָקא ּדָ
  

א,    ֶאּלָ
  ּוא. הֹוִאיל ּוִמְדַרׁש ֲחָכִמים ה

  
ְמעֹון?  י ׁשִ ַרּבִ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ

  
יּלּוַח 'ָיִליף  171'ׁשִ

יּלּוַח ' כז)שמות כא, (  172'ׁשִ
ה:  (דברים כד, א)  ָ   ֵמִאׁשּ

ָטר.  ׁשְ ָטר, ַאף ֶעֶבד ַנִמי ּבִ ׁשְ ה ּבִ ָ   ָמה ִאׁשּ
  

י ֵמִאיר?     ְוַרּבִ
  

ַתב  י'ִאי ּכָ .  'ָחְפׁשִ ְדָקָאְמַרּתְ   ְלַבּסֹוף, ּכִ
א, ּדְ  ּתָ ֶחּנוּ "ָכַתב ַהׁשְ ּלְ י ְיׁשַ ָרא.  – "ַלָחְפׁשִ י ֵמִעיּקָ   ֲהָוה ֵליּה ָחְפׁשִ

  
  
  
  
  
  

                                                           
ּנוֹ  171 ַחת ׁשִ ֶחּנּו תַּ ּלְ י ְיׁשַ יל ַלָחְפׁשִ ן ֲאָמתֹו ַיּפִ ן ַעְבּדֹו אֹו ׁשֵ   ְוִאם ׁשֵ
172  ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ יָ ּכִ ִריֻתת ְוָנַתן ּבְ ָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ּכְ י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ּדָ ֵעיָניו ּכִ יתוֹ ה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ּבְ ָחּה ִמּבֵ ּלְ   ָדּה ְוׁשִ

  רש"י
  .קאי אברים אראשי - בכולן
 בבת להתירו - שחרור גט וצריך
  .חורין

 דכתיב - לו זכתה שהתורה
  .בהדיא

 לבסוף חפשי כתב אי
 אלא חיפושו דלאו - מרתכדקא

  .בשילוח
 ישלחנו לחפשי דכתיב השתא

 וכי - מעיקרא חפשי ליה הוה
 ראשי לשאר ישלחנו אתא

  .אתא אברים
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        כד, בכד, בכד, בכד, ב .103
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ָאּה " הּו ַעל ֵעינֹו ְוִסּמְ ּה  ,ִהּכָ    – ַעל ָאְזנֹו ְוֵחְרׁשָ
ֶהן ְלֵחירּות    .ֶעֶבד יֹוֵצא ּבָ

ֶנֶגד ָאְזנֹו ְוֵאינֹו ׁשוֹ  ,ֶנֶגד ֵעינֹו ְוֵאינֹו רֹוֶאה    – ֵמַע ּכְ
ֶהן ְלֵחירּות   . "ֵאין ֶעֶבד יֹוֵצא ּבָ

  
ֶמןֲאַמר  ילְ  ַרב ׁשֶ   : ַרב ַאׁשִ

לּום הּוא?  ָקָלא ָלאו ּכְ   ְלֵמיְמָרא ּדְ
ר ְיֶחְזֵקאלְוָהָתִני    : ָרִמי ּבַ

ִלי ְזכּוִכית" יט רֹאׁשֹו ָלֲאִויר ּכְ הֹוׁשִ ְרְנגֹול ׁשֶ ָברוֹ  ,תַּ    – ְוָתַקע ּבֹו ּוׁשְ
ם ֶנֶזק  ּלֵ ֵלםְמׁשַ   !"ׁשָ

   
  : ַרב יֹוֵסףַוֲאַמר 
י ַרבָאְמֵרי    : ּבֵ

ִית  תֹוְך ַהּבַ ִלים ּבְ ְברּו ּכֵ ַער, ְוׁשָ ּנָ ַנף, ַוֲחמֹור ׁשֶ ּצָ    –סּוס ׁשֶ
ִמים ֲחִצי ֶנֶזק!  ּלְ   ְמׁשַ

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

יּה.  ַעת הּוא ִאיהּו ִמיְבִעית ַנְפׁשֵ ַבר ּדַ ֵכיָון ּדְ אִני ָאָדם, ּדְ   ׁשַ
  

ְניָ  ְדּתַ   א: ּכִ
ְבִעית ֶאת ֲחֵבירוֹ " ַמִים – ַהּמַ ִדיֵני ׁשָ יב ּבְ יֵני ָאָדם ְוַחּיָ טּור ִמּדִ    ,ּפָ

יַצד    ?ּכֵ
ָאְזנֹו ְוֵחְרׁשוֹ  ַקע ּבְ טּור – תָּ    .ּפָ

ָאְזנֹו ְוֵחְרׁשוֹ  ,ַאֲחָזהוּ  יב – ְוָתַקע ּבְ   . "ַחּיָ
  
  
  
  
  
  

  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 לםמש 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 מיבעית וכי ניזק

 קול פחד אל לבו שנותן מיבעית
  .פתאום הבא
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        כד, בכד, בכד, בכד, ב .104
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

הּו ַעל ֵעינֹו ְוָכֲהָתה" יּנֹו ְוָנְדָדה ,ִהּכָ    , ַעל ׁשִ
יו ֶהן ַעְכׁשָ ׁש ּבָ ּמֵ תַּ ֶהן ְלֵחירּות – ִאם ָיכֹול ְלִהׁשְ    .ֵאין ֶעֶבד יֹוֵצא ּבָ

ֶהן ְלֵחירּות – ְוִאם ָלאו    ."ֶעֶבד יֹוֵצא ּבָ
  

ְנָיא ִאיָדְך:    ּתַ
ָאּה " הּוָיה ְוִסּמְ ָהְיָתה ֵעינֹו ּכְ יָלּה  ,ֲהֵרי ׁשֶ יּנֹו ְנדּוָדה ְוִהּפִ    , ׁשִ

ָבר ֶהן ּכְ ׁש ּבָ ּמֵ תַּ ֶהן ְלֵחירּות – ִאם ָיכֹול ְלִהׁשְ    .ֶעֶבד יֹוֵצא ּבָ
ֶהן ְלֵחירּות – ְוִאם ָלאו   . "ֵאין ֶעֶבד יֹוֵצא ּבָ

  
  ּוְצִריָכא: 

ְייָתא  מּוִעיָנן ַהְך ַקּמַ ִאי ַאׁשְ    –ּדְ
ִחיׁשָ  א ְנהֹוָרא ּכְ ּתָ ְרָיא, ְוַהׁשְ ָרא ְנהֹוָרא ּבָ ֵמִעיּקָ ּום ּדְ   א. ִמׁשּ
א, ֵאיָמא ָלא.  ִחיׁשָ ָרא ַנִמי ְנהֹוָרא ּכְ ֵמִעיּקָ   ֲאָבל ָהָכא, ּדְ

מּוִעיָנן ָהא     –ְוִאי ַאׁשְ
ָלא ַסְמָיא ְלַגְמֵרי ֵאיָמא ָלא.  ַסְמָיא ְלַגְמֵרי, ֲאָבל ָהָתם ּדְ ּום ּדְ   ִמׁשּ

  ְצִריָכא. 
  
  
  

  רש"י
 לגמרי נסמית ולא - וכהתה
  .קצתבמ 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 עיקראדמ
 אימא בו להשתמש דיכול ג"ואע
  .הוא עין לאו
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ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ָהָיה ַרּבֹו רֹוֵפא"    ,ֲהֵרי ׁשֶ
ָאּה  – ַמר לֹו ִלְכחֹול לֹו ֵעינוֹ ְוָא     ,ְוִסּמְ

יּנוֹ  יָלּה  – ַלְחּתֹור לֹו ׁשִ    , ְוִהּפִ
ָאדֹון יֵחק ּבָ    .ְוָיָצא ְלֵחירּות ,ׂשִ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ
ֲחָתהּ " 173"ְוׁשִ

ֲחָתּה  – ), כו(שמות כא  ין ְלׁשַ ּוֵ ְתּכַ ּיִ   . ַעד ׁשֶ
  

ָנן,    ְוַרּבָ
ֲחָתהּ וְ "ַהאי    ַמאי ָעְבֵדי ֵליּה?  ), כו(שמות כא "ׁשִ

  
ֵעי ְלהּו, ְלִכְדַתְנָיא:    ִמיּבָ

י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֵמֶעיָה  ּבְ ר ׁשֶ א עּוּבָ ְפָחתֹו ְוִסימֵּ יט ָידֹו ִלְמֵעי ׁשִ הֹוׁשִ טּור – ֲהֵרי ׁשֶ    ".ּפָ

   ?ַמאי ַטְעָמא
ֲאַמר ְקָרא ֲחָתהּ ": ּדַ ֲחָתּה  – ), כו(שמות כא "ְוׁשִ ין ְלׁשַ ַכּוֵ ּיְ   . "ַעד ׁשֶ

  
  ְוִאיָדְך? 

  
ֵחת'ִמ  ֲחָתהּ "- 'ְוׁשִ   ָנְפָקא.  ), כו(שמות כא "ׁשִ
  

  ְוִאיָדְך? 
  
ֵחת' ֲחָתהּ "- 'ׁשִ ִריׁש.  "ׁשִ   ָלא ּדָ

  
תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ָטּה  ָהְיָתה ֵעינֹו ְסמּוָיה ְוִחּטְ ֶהן ְלֵחירּות.  –ֲהֵרי ׁשֶ   ֶעֶבד יֹוֵצא ּבָ
  

  ָמא? ַמאי ַטְע 
  

ר ֵאֶבר הּוא.   ְמחּוּסַ
  

א ּתּוָנא:    ְוַתּנָ
ְבֵהָמה" ּמּות ְוַזְכרּות ּבִ עֹופֹות ,תַּ ּמּות ְוַזְכרּות ּבְ ְוֵאין תַּ

174
   .יט)-(ויקרא כב, יח 

ּה ִנְקְטָעה ַרְגָלּה ֶנְחְטָטה ֵעיָנּה  ּפָ ה ּגַ    ?ָיכֹול ָיְבׁשָ

ְלמּוד לֹוַמר 175"ִמן ָהעֹוף": תַּ
ל ָהעֹוףוְ  – (ויקרא א, יד)     ".לֹא ּכָ

  
  
  
  

                                                           
ֶחּנּו תַּ  173 ּלְ י ְיׁשַ ֲחָתּה ַלָחְפׁשִ ה ִאיׁש ֶאת ֵעין ַעְבּדֹו אֹו ֶאת ֵעין ֲאָמתֹו ְוׁשִ   ַחת ֵעינוֹ ְוִכי ַיּכֶ
ָרֵאל ּוִמן ַהגֵּ  יחיחיחיח 174 ית ִיׂשְ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ִמּבֵ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ָניו ְוֶאל ּכָ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָ ּבֵ נֹו ְלָכל ִנְדֵריֶהם ּוְלָכל ּדַ ר ַיְקִריב ָקְרּבָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִיׂשְ ר ּבְ

ר ַיְקִריבּו ַליהָוה ְלעָֹלה ים טטטטיייי. ִנְדבֹוָתם ֲאׁשֶ ִבים ּוָבִעּזִ ׂשָ ּכְ ָקר ּבַ ּבָ ִמים ָזָכר ּבַ   ִלְרצְֹנֶכם תָּ
נוֹ  175 ֵני ַהּיֹוָנה ֶאת ָקְרּבָ נֹו ַליהָוה ְוִהְקִריב ִמן ַהּתִֹרים אֹו ִמן ּבְ   ְוִאם ִמן ָהעֹוף עָֹלה ָקְרּבָ

  רש"י
 ולגרר לנקרה -  שינו לו לחתור

  .מושבה סביב
 למעי ידו הושיט לכדתניא

 פטור עוברה להוציא - שפחה
 כחול אבל כלל לעין נתכוין 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 תמות 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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י ַרב ָאַמר ר ַאׁשִ יא ּבַ   : ַרבָאַמר  ִחּיָ

   –ָהְיָתה לֹו ^ְיֶתֶרת ַוֲחָתָכּה   אכה,
ֶהן ְלֵחירּות.    ֶעֶבד יֹוֵצא ּבָ

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר 
דְוהּוא  ב ַהּיָ ֶרת ַעל ּגַ ְסּפֶ ּנִ   .ׁשֶ

  
  
  
  
  

  רש"י
  .יתירה אצבע - יתרת

 שהיתה - היד גב על שנספרת
  .אצבעות שאר בשורת
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ְנזּוְנָיא ָלא ָאתוּ  א ַרבְלִפיְרֵקיּה ּדְ  ָסֵבי ּדִ   . ִחְסּדָ

ִעיְנהּו. ַרב ַהְמנּוָנאֲאַמר ֵליּה לְ    : ִזיל ַצּנְ
ָנן ְלִפיְרָקא?    ָאַזל, ֲאַמר ְלהּו: ַמאי ַטְעָמא ָלא ָאתּו ַרּבָ

ט ָלן.  ׁשַ ָתא ְוָלא ּפָ יּה ִמיּלְ ָבֵעיַנן ִמיּנֵ אי ֵניֵתי? ּדְ   ָאְמרּו ֵליּה: ַאּמַ
ֵעיתוּ  יְטָנא ְלכּו?!  ֲאַמר ְלהּו: ִמי ּבְ ׁשִ אי ִמיֵדי ְוָלא ּפְ   ִמיּנַ

ִצים ַמהּו?  ּבֵ ְרסֹו ַרּבֹו ּבַ ּסֵ יּה: ֶעֶבד ׁשֶ עּו ִמיּנֵ   ּבָ
ֵמי, אֹו ָלא?  ָגלּוי ּדָ ּבְ מּום ׁשֶ   ּכְ

ָיֵדיּה.    ָלא ֲהָוה ּבְ
ָמְך?  ְ   ָאְמרּו לֹו: ַמה ׁשּ

  ֲאַמר ְלהּו: ַהְמנּוָנא. 
א ַקְרנּוָנא. ָאְמרּו ֵליּה: ָלאו ַהְמנּוָנא ֶא    ּלָ
א.  ַרב ִחְסּדָ יּה ּדְ   ָאָתא ְלַקּמֵ

ְך.  עּו ִמיּנָ   ֲאַמר ֵליּה: ַמְתִניָתא ּבָ
ְתַנן:    ּדִ

ָאָדם" ּבְ י ֵאָבִרים ׁשֶ ָעה ָראׁשֵ ִרים ְוַאְרּבָ    ,ֶעׂשְ
ּום ִמְחָיה ִאין ִמׁשּ ּמְ ם ֵאין ִמטַּ    :ְוֵאּלּו ֵהם .ּכּוּלָ

עֹות ָיַדִים ְוַרְג  י ֶאְצּבָ י ָאְזַנִים ,ַלִיםָראׁשֵ    ,ְוָראׁשֵ
יה ,ְורֹאׁש ַהחֹוֶטם ִוּיָ    ,ְורֹאׁש ַהּגְ

ה ָ ִאׁשּ ּבָ ים ׁשֶ ּדִ י ּדַ    .ְוָראׁשֵ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִאיׁש  ּבָ    .(נגעים ו,ז) "ַאף ׁשֶ
  

  ְוָתֵני ָעָלה: 
ֶהם ְלֵחירּות" ם ֶעֶבד יֹוֵצא ּבָ כּוּלָ    .ּבְ

י    :אֹוֵמר ַרּבִ
ירּוס    .ַאף ַהסֵּ

איּבֶ     :אֹוֵמר ן ַעּזַ
ׁשֹון    ."ַאף ַהּלָ

  
  ֲאַמר ָמר: 

י"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ירּוס    ".ַאף ַהסֵּ

  
ַמאי?    ֵסירּוס ּדְ

  
ִגיד  יה!  –ִאיֵליָמא ֵסירּוס ּדְ ִוּיָ   ַהְיינּו ּגְ

  
ֵביִצים.  א ָלאו, ֵסירּוס ּדְ   ֶאלָּ

  
י"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ירּוס    ."ַאף ַהסֵּ
  

י, ָלׁשֹון לֹא?!    ְוַרּבִ
  ְרִמיְנהּו: וּ 
ה" ָהָיה ַמּזֶ יו ,ֲהֵרי ִמי ׁשֶ ָאה ַעל ּפִ ָזה ַהּזָ    , ְוִנתְּ

י ה :אֹוֵמר ַרּבִ    ,ִהיּזָ
ה :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ     "לֹא ִהיּזָ

  ַמאי ָלאו, ַעל ְלׁשֹונֹו?! 
  

  לֹא, 
ָפָתיו.    ַעל ׂשְ

  
יָטא!  ׁשִ ָפָתיו ּפְ   ַעל ׂשְ

  
ְפ  ָחִלים ׂשִ ֵתיָמא: ִזיְמָנא ּדְ   ֵתיּה. ַמהּו ּדְ

  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 הלמחי
 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 זה
 לו קצצו אם דכולן - לחירות

 ואינו הוא שבגלוי מום רבו
  .חוזר
 יףמוס - 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 אמר

 בעיא למיפשט למילתיה ואזיל
  .דסבי
 לענין דאימני - גוייה היינו
 עבד ק"ת אמר בכולהוו 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 - היזה אומר רבי
  .כדלקמיה בעינן הגלוי על

 עד בחזקה פיו סוגר -  דחלים
 ולא מאד נדבקות ששפתיו

 ופעמים הואיל כגלוי וינהונש
, 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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ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

ְנָיא:     "!ַעל ְלׁשֹונוֹ "ְוָהּתַ
  

  ְועֹוד, 
ְנָיא:    ּתַ

ׁשֹון" ל רֹוב ַהּלָ יטַּ ּנִ    .ְוׁשֶ
י    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְלׁשֹונוֹ  ּבִ ר ׁשֶ ַדּבֵ   ! "רֹוב ַהּמְ
  

א,    ֶאּלָ
ְעָיא ָלׁשֹון.  י אֹוֵמר: ֵסירּוס, ְוָלא ִמיּבָ   ַרּבִ

אי ָאַמר: ָלׁשֹון ן ַעּזַ   . ֲאָבל ֵסירּוס ָלא. ּבֶ
ְייָתא.  ּמַ   ּוַמאי ַאף? ַאּקַ

  
  ִאי ָהִכי, 

א?!  ֵריׁשָ אי ּבְ ֶבן ַעּזַ ָמּה ּדְ   ַנְקּדְ
  

י ְוַקְבָעּה,  ְמָעּה ִלְדַרּבִ א ׁשַ ּנָ   ּתַ
אי ְוָתֵני,  ְמָעּה ִלְדֶבן ַעּזַ   ְוׁשַ

קֹוָמּה.  ָנה לֹא ָזָזה ִמּמְ   ּוִמׁשְ
  

  : עּוָלאָאַמר 
ׁשֹון, ַהּכֹל מֹוִדים ּבַ    ּלָ
ֶרץ.   –ְלִעְנַין טּוְמָאה  ֶ ָגלּוי הּוא ֵאֶצל ַהׁשּ   ּדְ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

ע ּבוֹ " ר ִיּגַ 176"ֲאׁשֶ
  ֲאַמר ַרְחָמָנא,  ), יא(ויקרא טו 

ר ְנִגיָעה הּוא.    ְוַהאי ַנִמי ּבַ
  

ֵמי.  –ְלִעְנַין ְטִביָלה  ָטמּון ּדָ   ּכְ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
ִים" ּמַ רֹו ּבַ ׂשָ 177"ְוָרַחץ ּבְ

  ֲאַמר ַרְחָמָנא,   ), יג(ויקרא טו 
ל ֵמַאְבָרִאי.  רֹו ֵמַאְבָרִאי, ַאף ּכָ ׂשָ   ַמה ּבְ

  
ָאה א ְלִעְנַין ַהּזָ    , לֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ

י ָלּה ְלטּוְמָאה,  י ְמַדּמֵ   ַרּבִ
ָנן ְמַדּמּו ָלּה ִלְטִביָלה.    ְוַרּבָ

  
ַהאי ְקָרא    : ָקִמיְפְלֵגיְוַתְרַוְייהּו ּבְ

ִביִעיְוִהזָּ " ְ ּיֹום ַהׁשּ אֹו ּבַ ִביִעי ְוִחּטְ ְ י ּוַבּיֹום ַהׁשּ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ֵמא ּבַ הֹר ַעל ַהּטָ    ,ה ַהּטָ
ָעֶרב ִים ְוָטֵהר ּבָ ּמַ ָגָדיו ְוָרַחץ ּבַ ס ּבְ   .  ), יט(במדבר יט "ְוִכּבֶ

י ָסַבר:    ַרּבִ
י ּוַביּ " ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ֵמא ּבַ הֹור ַעל ַהּטָ ה ַהּטָ אוֹ ְוִהּזָ ִביִעי ְוִחּטְ ְ   . "ֹום ַהׁשּ

ָנן ָסְבֵרי:    ַרּבָ
ַמִים" ָגָדיו ְוָרַחץ ּבְ ס ּבְ ִביִעי ְוִכּבֶ ְ ּיֹום ַהׁשּ אֹו ּבַ   ."ְוִחּטְ
   

ָייּה ְלטּוְמָאה?!  ָנן ַנִמי, ְנַדּמְ   ְוַרּבָ
  

ֳהָרה ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלף.    ָטֳהָרה ִמּטָ
  

ָייּה ִלְטִביָלה?  י, ְנַדּמְ   ְוַרּבִ

                                                           
ָגָדיו  176 ס ּבְ ִים ְוִכּבֶ ּמָ ַטף ּבַ ב ְוָיָדיו לֹא ׁשָ ע ּבֹו ַהּזָ ר ִיּגַ ִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרבְוכֹל ֲאׁשֶ ּמַ   ְוָרַחץ ּבַ
ים  177 ַמִים ַחּיִ רֹו ּבְ ׂשָ ָגָדיו ְוָרַחץ ּבְ ס ּבְ ְבַעת ָיִמים ְלָטֳהָרתֹו ְוִכּבֶ ב ִמּזֹובֹו ְוָסַפר לֹו ׁשִ   ְוָטֵהרְוִכי ִיְטַהר ַהּזָ

  רש"י
 מומי לענין - הלשון רוב שניטל

  .בבכורות שנו בכור
 פרישת ממקום -  המדבר רוב

 ג"אע ברמד קרי ולמעלה דיבוקו
 קרי שייכא לא בבהמה דדיבור

 המדבר והוא הואיל מדבר ליה
  .האדם בלשון

ַאף ַעל  - סירוס אומר רבי אלא
  .לעולם בכיס טמונין שהן ִּפי

 נגלה שהוא - לשון מיבעיא ולא
  .לפרקים

  .עזאי בן דקאמר - אף ומאי
 אעשרים קאי -  אקמייתא

 נגעים אצל המנויין וארבעה
 הןב 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 בילר
 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 ולחזור 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 יגע אשר
  .הוא במים שטף לא דוידיו קרא

 בגלוי הוא כידיו - נגיעה בר
 בו ונוגעין לשונו וציאמ 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 למקצת
  .נגיעה הויא שהוא בכל
 וחטאו הטמא על דריש - רבי

 הוי טומאה וםמק על חטוי
  .חטוי
 בגדיו וכבס וחטאו סברי ורבנן
 על שיפול חטוי בעינן -  ורחץ

 דהיינו לרחיצה הראוי מקום
  .טבילה
 הזאה - מטהרה טהרה

  .מטבילה
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ָגָדיוְוכִ " ס ּבְ   ִהְפִסיק ָהִעְנָין.  "ּבֶ
  

ֵמי?!  ָטמּון ּדָ י ְלִעְנַין ְטִביָלה ּכְ   ְוָסַבר ַרּבִ
  

אָאַמר  ָרִביןְוָהֲאַמר  י ִיְצָחקָאַמר  ַרב ַאּדָ   : ַרּבִ
ית  ל ּבֵ ְפָחה ׁשֶ ׁשִ ה ּבְ יַמֲעׂשֶ   , ַרּבִ

יָה,  יּנֶ ין ׁשִ ְבָלה ְוָעְלָתה, ְוִנְמָצא ֶעֶצם ּבֵ ּטָ   ׁשֶ
ייָכּה ְוִהְצִר    ְטִביָלה ַאֶחֶרת! ַרּבִ

ֵעיַנן,  ִביַאת ַמִים ָלא ּבָ   ְנִהי ּדְ
ֵעיַנן.    ָמקֹום ָהָראּוי ָלבֹוא ּבֹו ַמִים ּבָ

  
ְד  י ֵזיָראּכִ   . ַרּבִ

ָאַמר  י ֵזיָראּדְ ל ָהָראּוי ְלִביָלה ַרּבִ ֶבת ּבֹו,  –: ּכָ יָלה ְמַעּכֶ   ֵאין ּבִ
ֵאינֹו ָראּוי ְלִביָלה  יָלה  –ְוׁשֶ ֶבת ּבֹו.ּבִ   ְמַעּכֶ

  
ֵאי:    בכה, ַתּנָ   ּכְ

178"ּוָמעּוְך ְוָכתּות ְוָנתּוק ְוָכרּות""
   – ), כד(ויקרא כב 

ֵביִצים ן ּבְ    ,ּכּוּלָ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . "ַרּבִ
  

ִגיד?!  ֵביִצים ְולֹא ּבְ   ּבְ
  

א,    ֶאּלָ
ֵביִצים" ן ַאף ּבְ    ,ּכּוּלָ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . "ַרּבִ
  
י ֱאִליֶע " ן ַיֲעקֹבַרּבִ    :אֹוֵמר ֶזר ּבֶ

ִגיד ם ּבְ    .ּכּוּלָ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֵביִצים – ָמעּוְך ְוָכתּות    .ַאף ּבְ
ִגיד ִא  – ָנתּוק ְוָכרּות ֵביִצים ָלא ,יןּבְ   ."ּבְ

  
  

                                                           
  וּ ּוְבַאְרְצֶכם לֹא ַתֲעשׂ  'ּוָמעּוְך ְוָכתּות ְוָנתּוק ְוָכרּות לֹא ַתְקִריבּו ַלה 178

  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 יםשש
 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
  .נןבעי 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 מום ולא הוא טמון
 - בביצים אף וכתות מעוך

  .טפי דמינכר
 החוטין כרותין - כרות

 בכיסן בהן ןתלויי 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
  .מכרות טפי הוי נתוק אלמא
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ְמִסיָרה ה ִנְקֵנית ּבִ סָּ ֵהָמה ּגַ    ,ּבְ
ָהה ַהְגּבָ ה ּבְ ּקָ    ,ְוַהּדַ

ְבֵר  י ֵמִאיר י ּדִ י ֱאִליֶעֶזרוְ ַרּבִ    .ַרּבִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

יָכה: ְמׁשִ ה ִנְקֵנית ּבִ ּקָ ֵהָמה ּדַ   ּבְ
  

ָמָרא   ּגְ

ַרׁש  ִקיְמחּוְנָיא:  ַרבּדָ   ּבְ
ה  ּסָ ֵהָמה ּגַ יָכה.  - ּבְ ְמׁשִ   ִנְקֵנית ּבִ

  
ִחיְנהּו  ּכְ מּוֵאלַאׁשְ   , ַרבְלַתְלִמיֵדי ּדְ  ׁשְ
  ֲאַמר ְלהּו: 

ה " :ַמר ַרבִמי ֲא  ּסָ ֵהָמה ּגַ יָכה -ּבְ ְמׁשִ    !?"ִנְקֵנית ּבִ
ְמִסיָרה"ְוָהֲאַנן  ַנן!  "ּבִ   ּתְ

ְמִסיָרה ֲאַמר!    ְוַרב ַנִמי ּבִ
יּה ֵמַהִהיא?    ָהַדר ּבֵ

  
ַתְנָיא:  א, ּדְ ּנָ י ַהאי ּתַ ֲאַמר ּכִ   הּוא ּדַ

יָכה :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ " ְמׁשִ    .זּו ְוזֹו ִנְקֵנית ּבִ
י ׁשִ  ָהה :אֹוֵמר ְמעֹוןַרּבִ ַהְגּבָ    ".זּו ְוזֹו ּבְ

  
  : ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 

ה,  א ֵמַעּתָ   ֶאּלָ
ה ִיָקֶנה?!  ּמֶ ְמעֹון, ּבַ י ׁשִ יל ְלַרּבִ   ּפִ

  
ֵייֲאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ֲחִליִפין.    ּבַ

  
  ִאי ַנִמי, 

ׂשֹוֵכר ֶאת ְמקֹומֹו.    ּבְ
  

י ֵזיָרא   ָאַמר:  ַרּבִ
ָעה כֵּ    ִלים, ֵמִביא ַאְרּבָ

ַחת ַרְגָליו.    ּוְמִניָחן ּתַ
  

ּה:  ְמַעּתְ ִמיּנַ   ׁשָ
ְרׁשּות מֹוֵכר, ָקָנה לֹוֵקַח?! ל לֹוֵקַח ּבִ ָליו ׁשֶ   ּכֵ

  
ַמאי ַעְסִקיָנן    :ָהָכא ּבְ

ִסיְמָטא.   ּבְ
  

  ִאי ַנִמי:   אכו,
ֲחִביֵלי ְזמֹורֹות   .ּבַ

  
  
  

  רש"י
  '.מתני

 בעליה -  במסירה נקנית
 באפסר ללוקח אותה מוסרים

 לעיל כדתניא בשערה או
 במסירה כיצד:) כב דף( קידושין

 דאין מקניא לא משיכה אבל' כו
  .לפניו להוליכה בכך דרכה

  .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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ׁש ָלֶהם ַאֲחָריּות ּיֵ ָטר ּוַבֲחָזָקה – ְנָכִסים ׁשֶ ֶכֶסף ּוִבׁשְ    .ִנְקִנין ּבְ
ֵאין ָלֶהם ַאֲחָריּות יָכה – ׁשֶ ְמׁשִ א ּבִ    .ֵאין ִנְקִנין ֶאּלָ

ֵאין ָלֶהם ַאֲחָריּות    ,ְנָכִסים ׁשֶ
ׁש ָלֶהם ַאֲחָריּות ּיֵ ָטר ּוַבֲחָזָקה ,ִנְקִנין ִעם ְנָכִסים ׁשֶ ֶכֶסף ּוִבׁשְ    .ּבְ

ָכִסים ׁשֶ  ׁש ָלֶהםְוזֹוְקִקין ֶאת ַהּנְ ַבע ֲעֵליֶהן ּיֵ ָ   .ַאֲחָריּות ִליׁשּ
  

ָמָרא         ּגְ
ֶכֶסף"   ְמָנָלן?  "ּבְ
  

הֲאַמר     :ִחְזִקּיָ
ֶסף ִיְקנוּ "ֲאַמר ְקָרא  ּכֶ דֹות ּבַ 179"ׂשָ

  . ), מד(ירמיהו לב 
  

ָטר?  א ׁשְ ִאיּכָ   ְוֵאיָמא: ַעד ּדְ
ְכִתיב  ֶפר ְוָחתֹום"ּדִ ּסֵ   ! ), מד(ירמיהו לב "ְוָכתֹוב ּבַ

  
ִת  . ִאי ּכְ ְדָקָאְמַרּתְ נּו ְלַבּסֹוף ּכִ   יב ִיּקָ

ְכִתיב  א, ּדִ ּתָ ָרא  "ִיְקנוּ "ַהׁשְ    –ֵמִעיּקָ
ֶסף    ָקֵני,  –ּכֶ

ָטר  ָעְלָמא הּוא.  –ׁשְ   ְרָאָיה ּבְ
  

  : ַרבָאַמר 
א נּו ֶאלָּ ָטר,  :לֹא ׁשָ ְ ֵאין ּכֹוְתִבין ֶאת ַהׁשּ ָמקֹום ׁשֶ   ּבְ

 ְ ּכֹוְתִבין ֶאת ַהׁשּ ָמקֹום ׁשֶ   לֹא ָקָנה.  -ָטר ֲאָבל ּבְ
ִריׁש.  ִריׁש ּפָ   ְוִאי ּפָ

  
י ָהא ּדְ  ר ָאִביןּכִ    ַרב ִאיֵדי ּבַ

י ְזֵבין ַאְרָעא, ֲאַמר:    ּכִ
א  ַכְסּפָ ִעיָנא ּבְ   ִאיְקֵני,  –ִאי ּבְ
ָטָרא  ׁשְ ִעיָנא ּבִ   ִאיְקֵני.  –ִאי ּבְ

  
א ִאיְקֵני  ַכְסּפָ ִעיָנא ּבְ ֵעיתּו ְלֶמיֱהַדר לָ  –ִאי ּבְ ִאי ּבְ   א ָמִציתּו ַהְדִריתּו. ּדְ

ָטָרא ִאיְקֵני  ׁשְ ִעיָנא ּבִ ִע  –ְוִאי ּבְ ִאי ּבְ יּדְ   .יָנא ְלֶמיֱהַדר ָהַדְרָנא ּבֵ
  
  

                                                           
ם ּוְבָעֵרי  179 לִַ ְנָיִמן ּוִבְסִביֵבי ְירּוׁשָ ֶאֶרץ ּבִ ֶפר ְוָחתֹום ְוָהֵעד ֵעִדים ּבְ ּסֵ ֶסף ִיְקנּו ְוָכתֹוב ּבַ ּכֶ דֹות ּבַ יב ׂשָ י ָאׁשִ ֶגב ּכִ ֵפָלה ּוְבָעֵרי ַהּנֶ ְ ְיהּוָדה ּוְבָעֵרי ָהָהר ּוְבָעֵרי ַהׁשּ

בּוָתם ְנֻאם ה   'ֶאת ׁשְ

  רש"י
  '.מתני
 היינו - אחריות להם שיש

 אדם כל שאחריות קרקעות
 לפי עליהן בחבירו והנושה הלוה

 נסמכין לפיכך ועומדין שקיימין
  .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 הנכסים את
 לבדן הקרקעות על נשבעין דאין

:) מב דף( בשבועות לן כדנפקא
 וקרקעות כלים ודטענ 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 דכתיב כסף
  .וחתום בספר וכתוב

 לחודיה בכספא דקני - שנו לא
 לכתוב יןרגיל 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
 כרהמו 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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ָטר"   ".ּוִבׁשְ
  

  ְמָנָלן? 
  

ְכִתיב:  ּום ּדִ   ִאיֵליָמא ִמׁשּ
ֶפר ְוָחתֹום ְוָהֵעד ֵעִדים" סֵּ 180"ְוָכתֹוב ּבַ

    – ), מד(ירמיהו לב 
 : ָעְלָמא הּוא!ְוַהָאְמַרּתְ ַטר ְרָאָיה ּבְ   ׁשְ

   
א ֵמָהָכא:  ְקָנה"ֶאלָּ ח ֶאת ֵסֶפר ַהּמִ 181"ָוֶאּקַ

  . ), יא(ירמיהו לב 
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
ָנה,  ַטר ַמּתָ ׁשְ א ּבִ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

ִמים.  ן לֹו ּדָ ּתֵ ּיִ ֶמֶכר לֹא ָקָנה, ַעד ׁשֶ   ֲאָבל ּבְ
  

  : ַרב ַהְמנּוָנאְמִתיב 
יַצ " ָטר ּכֵ ׁשְ    ?דּבִ

ָייר אֹו ַעל ַהֶחֶרס ַתב לֹו ַעל ַהּנְ    ,ּכָ
רּוָטה ֵוה ּפְ ֶהם ׁשְ ֵאין ּבָ י ׁשֶ    :ַאף ַעל ּפִ

ִדי ְמכּוָרה ָלךְ ' ִדי ְנתּוָנה ָלךְ ' ',ׂשָ     –' ׂשָ
  "!ֲהֵרי זּו ְמכּוָרה ּוְנתּוָנה

  
  הּוא מֹוִתיב ָלּה, ְוהּוא ְמָפֵרק ָלּה: 

ֵני ָרָעָתּה. ֵדהּו ִמּפְ מֹוֵכר ׂשָ    ּבְ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ָנּה לֹו.  ׁש ִליּתְ יּקֵ ָנה ּבִ ַמּתָ   ּבְ

ַתב לֹו ְלׁשֹון ֶמֶכר?  ה ּכָ   ְוָלּמָ
ֵדי ְלַיּפֹות ֶאת ּכֹוחוֹ    .ּכְ

  
  
  

                                                           
ֶסף ִיְק  180 ּכֶ דֹות ּבַ ם ּוְבָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבָעֵרי ָההָ ׂשָ לִַ ְנָיִמן ּוִבְסִביֵבי ְירּוׁשָ ֶאֶרץ ּבִ ֶפר ְוָחתֹום ְוָהֵעד ֵעִדים ּבְ ּסֵ יב נּו ְוָכתֹוב ּבַ י ָאׁשִ ֶגב ּכִ ֵפָלה ּוְבָעֵרי ַהּנֶ ְ ר ּוְבָעֵרי ַהׁשּ

בּוָתם ְנֻאם ה   'ֶאת ׁשְ
צְ  181 ְקָנה ֶאת ֶהָחתּום ַהּמִ ח ֶאת ֵסֶפר ַהּמִ לּויָוֶאּקַ ים ְוֶאת ַהּגָ   ָוה ְוַהֻחּקִ

  רש"י
 יש אלמא - המקנה ספר את

  .לבדו בספר אף קנין
 מוכר גמר דלא - דמים שיתן עד

 ג"ואע דמים דקביל עד ומקנה
 אלא טראש 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 נהונתו מכורה שדי לו כתב

 בעל יגבנה שאם כחו את לייפות
 עליו ישוב ממנה נותן של חוב

  .המפורשים דמים ממנו לתבוע
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  ."ּוַבֲחָזָקה"
  

  ְמָנָלן? 
  

הֲאַמר     :ִחְזִקּיָ
ם"ֲאַמר ְקָרא:  ּתֶ ַפׂשְ ר ּתְ ָעֵריֶכם ֲאׁשֶ בּו ּבְ 182"ּוׁשְ

  – ), י(ירמיהו מ 
ה ּמֶ ם" ּבַ ּתֶ ַפׂשְ   ? "ּתְ

יָבה.  יׁשִ   ּבִ
  

ֵבי  יּדְ ָמֵעאל ַרּבִ ָנא:  ִיׁשְ   ּתָ
הּ "" ם ּבָ ְבּתֶ ם אֹוָתּה ִויׁשַ ּתֶ 183"ִויִרׁשְ

    – ), לא(דברים יא 
ה ּמֶ ם" ּבַ ּתֶ   ? "ְיַרׁשְ

יָבה יׁשִ   ."ּבִ
  
  

                                                           
ם ִאְספּו ַיִין ְוַקִיץ ְוׁשֶ  182 ר ָיבֹאּו ֵאֵלינּו ְוַאתֶּ ים ֲאׁשֶ ּדִ ׂשְ ה ַלֲעמֹד ִלְפֵני ַהּכַ ְצּפָ ּמִ ב ּבַ םַוֲאִני ִהְנִני יֹׁשֵ תֶּ ַפׂשְ ר תְּ ָעֵריֶכם ֲאׁשֶ בּו ּבְ ְכֵליֶכם ּוׁשְ מּו ּבִ   ֶמן ְוׂשִ
ם עְֹבִרים ֶאת הַ  183 י ַאתֶּ ר הּכִ ת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ן ָלבֹא ָלֶרׁשֶ ְרּדֵ ּה  'ּיַ ם ּבָ ְבתֶּ ם אָֹתּה ִויׁשַ תֶּ   ֱאלֵֹהיֶכם נֵֹתן ָלֶכם ִויִרׁשְ

  רש"י
 בן גדליה - בעריכם ושבו

  .ליה קאמר אחיקם
  .קאי אשבו דתפשתם - בישיבה
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ֵאין ָלֶהם ַאֲחָריּות " יָכה - ְוׁשֶ ְמׁשִ א ּבִ   ".ֵאין ִנְקִנין ֶאּלָ
  
  ָנָלן? ְמ 
  

ְכִתיב:    ּדִ
ד ֲעִמיֶתךָ " ר ַלֲעִמיֶתָך אֹו ָקנֹה ִמּיַ רּו ִמְמכָּ 184"ְוִכי ִתְמּכְ

    – ), יד(ויקרא כה 
ד ְלָיד.  ְקֶנה ִמּיָ ָבר ַהּנִ   ּדָ

  
ָאַמר:  י יֹוָחָנן, ּדְ   ּוְלַרּבִ

ַבר ּתֹוָרה: ָמעֹות קֹונֹות,    ּדְ
א ְלֵמיַמר?    ַמאי ִאיּכָ

  
א ּדְ  ְנּתָ ּקַ א, תַּ ּנָ ֵני.ּתַ ָנן ָקּתָ   ַרּבָ

  
  

                                                           
ד ֲעִמיֶתָך ַאל ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו 184 ר ַלֲעִמיֶתָך אֹו ָקנֹה ִמּיַ רּו ִמְמּכָ   ְוִכי ִתְמּכְ

  רש"י
  .משיכה דהיינו - ליד מיד
  .הזהב בפרק - דאמר יוחנן' ולר
 - קונות מעות תורה דבר

 הכסף ונתן שהקד 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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ֵאין ָלֶהם ַאֲחָריּות" ׁש ָלֶהם ַאֲחָריּות[ ְנָכִסים ׁשֶ ּיֵ   ]".ִנְקִנין ִעם ְנָכִסים ׁשֶ
  

י?  י ִמיּלֵ   ְמָנַהּנֵ
  

הֲאַמר    : ִחְזִקּיָ
ֲאַמר ְקָרא:  נֹות"ּדַ ן ָלֶהם ֲאִביֶהם ַמּתָ ּתֵ יהּוָדה...  ַוּיִ 185"ִעם ָעֵרי ְמצּורֹות ּבִ

  .), גימים ב כא(דברי ה 
  

ְעָיא ְלהּו:   ִאיּבָ
ֵעיַנן ְצבּוִרים אֹו ָלא?    ּבָ

  
  : ַרב יֹוֵסףֲאַמר 

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר "ַרּבִ

הּוא ל ׁשֶ    ,ַקְרַקע ּכָ
ּכּוִרים ֵפָאה ּוְבּבִ יֶבת ּבְ   ,ַחּיֶ

רֹוְסּבּול   בכו,    ,ְוִלְכּתֹוב ָעֶליָה ּפְ
ּה ְנָכִסים ׁשֶ     .(פאה ג, ו) "ֵאין ָלֶהם ַאֲחָריּותְוִלְקנֹות ִעּמָ

הּוא ְלַמאי ָחֵזי?!  ל ׁשֶ ֵעיַנן ְצבּוִרים, ּכָ   ְוִאי ַאְמָרת ּבָ
  

ְרּגּוָמא  יְסָנאּתַ ר ּבִ מּוֵאל ּבַ יּה ּדְ  ַרב ׁשְ    :ַרב יֹוֵסףַקּמֵ
ּה ַמַחט.  ַעץ ּבָ ּנָ גֹון ׁשֶ   ּכְ

  
  : ַרב יֹוֵסףֲאַמר ֵליּה 
ן!    ְקַבְסּתָ

נָּ  ל ּתַ מּוִעי' ַמַחט?! ִאיְכּפַ   א ְלַאׁשְ
  

יֲאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ְווָיא ַאְלָפא זּוֵזי?!  ׁשַ ִניָתא ּדְ ּה ַמְרּגָ ָלה ּבָ ָלא ּתָ   ַמאן ֵליָמא ָלן ּדְ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

י ֶאְלָעָזרָאַמר "    :ַרּבִ
ַלִים ירּוׁשָ ָהָיה ּבִ ָמדֹוִני ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ    ,ַמֲעׂשֶ

ה ָהיּו לֹו ְמַטְלְטִלין ַהְרּבֵ ָנה ,ׁשֶ ַמתָּ ָנם ּבְ ׁש ִליתְּ    .ּוִביּקֵ
י ַקְרַקע :ָאְמרּו לוֹ  ּבֵ ְקֵנם ַעל ּגַ ּיַ ָנה ַעד ׁשֶ ּקָ    .ֵאין לֹו תַּ

ה ַלִים ?ָמה ָעׂשָ ית ֶסַלע ָסמּוְך ִלירּוׁשָ    ,ָהַלְך ְוָלַקח ּבֵ
   .ְוִעּמֹו ֵמָאה צֹאן ּוֵמָאה ָחִבּיֹות ,ְצפֹוִני ֶזה ִלְפלֹוִני :ְוָאַמר

ָבָריוְוִק  ,ּוֵמת ימּו ֶאת ּדְ    ".ּיְ
ּה,  :ְוִאי ַאְמָרת ֵעיַנן ְצבּוִרים ּבָ ית ֶסַלע"ּבָ   ְלַמאי ָחֵזי!  "ּבֵ

  
ית ֶסַלע"ִמי ָסְבַרתְּ  ׁש?!  – "ּבֵ   ֶסַלע ַמּמָ

ָנִפיׁש טּוָבא. "ֶסַלע"ַמאי    ? ּדְ
אי ָקרּו ֵליּה  ֶסַלע. "ֶסַלע"ְוַאּמַ י ּכְ ָקׁשֵ   ? ּדְ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ָאַמר    : ַרבָאַמר  ב ְיהּוָדהַר ּדְ
ַלִים  ירּוׁשָ ָחָלה ּבִ ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ י ֱאִליֶעֶזר,  –ַמֲעׂשֶ ַרּבִ   ּכְ

ִריא ָהָיה  ָנן,  –ְוָאְמֵרי ָלּה: ּבָ ַרּבָ   ּכְ
ָנה.  ַמּתָ ָנם ּבְ ׁש ִליּתְ ה, ּוִביּקֵ ָהיּו לֹו ְמַטְלְטִלין ַהְרּבֵ   ׁשֶ

יַּ  ָנה, ַעד ׁשֶ ּקָ יְקֵנם ָאְמרּו לֹו: ֵאין לֹו ּתַ ּבֵ   ַקְרַקע.  ַעל ּגַ
ַלִים,  ית רֹוַבע ָסמּוְך ִלירּוׁשָ ה? ָהַלְך ְוָלַקח ּבֵ   ָמה ָעׂשָ

  ְוָאַמר: ֶטַפח ַעל ֶטַפח ִלְפלֹוִני, ְוִעּמֹו ֵמָאה צֹאן ּוֵמָאה ָחִבּיֹות. 
ָבָריו.  ימּו ֲחָכִמים ֶאת ּדְ   ּוֵמת, ְוִקּיְ
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  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

  .לי 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 ולקח
 סלע רוחב מלא קרקע ד"וקס

 ממש סלע א"ל מטבע שהוא
 להעמיד ואין דודוח 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 דבריו 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
  .אליעזר' אדר דפליגי כרבנן

 רובע זריעת בית - רובע בית
 בחצר סאתים חשבון לפי הקב

  .המשכן
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ֵעיַנן ְצבּוִרים, ֶטַפח   ַעל ֶטַפח ְלַמאי ָחֵזי?!  ְוִאי ַאְמָרת ּבָ
  

ַמאי ַעְסִקיָנן:    ָהָכא ּבְ
  ִלְדֵמי. 

  
ָרא,  ּבְ   ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ

ׁש,  ְך: ֵמָאה צֹאן ּוֵמָאה ָחִבּיֹות ַמּמָ ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ   ּדְ
ֲחִליִפין!    ִניְקִניְנהּו ִניֲהֵליּה ּבַ

  
א ַמאי, ִלְדֵמי?!    ְוֶאּלָ
ְמ  יָכה! ִניְקִניְנהּו ִניֲהֵליּה ּבִ   ׁשִ

  
ָנה.  ל ַמּתָ ֵליֵתיּה ִלְמַקּבֵ א, ּדְ   ֶאלָּ

ָנה.  ל ַמּתָ ֵליֵתיּה ִלְמַקּבֵ   ָהִכי ַנִמי ּדְ
  

ב ַאֵחר?!  יְנהּו ִניֲהֵליּה ַאּגַ   ְוִניְזּכִ
  

יּה,  ְעּתֵ   ָלא ַסְמָכה ּדַ
ִמיט ְוָאִכיל ְלהּו.    ָסַבר: ׁשָ

  
ָנה"?  ּקָ א ַמאי "ֵאין לֹו ּתַ   ְוֶאּלָ

  
  :  ָהִכי ָקָאַמר

יּה  ְעּתֵ ָלא ַסְמָכה ּדַ    –ְלַמאי ּדְ
י ַקְרַקע.  ּבֵ ְקֵנם ַעל ּגַ ּיַ ָנה ַעד ׁשֶ ּקָ   ֵאין לֹו ּתַ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ה ּבְ " ְמִליֵאלַמֲעׂשֶ ן ּגַ ְסִפיָנה ַרּבָ ִאים ּבִ ָהיּו ּבָ    .ּוְזֵקִנים ׁשֶ
ְמִליֵאלָאַמר ָלֶהם  ן ּגַ ֵקִנים ַרּבָ    :ַלּזְ

ֲאִני   אכז, ּור ׁשֶ ַע ^ ָעִתיד ָלמֹוד ִעיׂשּ    ,ָנתּון לֹו ִליהֹוׁשֻ
ר לוֹ  ּכָ    .ּוְמקֹומֹו מּוׂשְ

ֲאִני ָעִתיד ָלמֹוד ָנתּון לֹו ַל  ּור ַאֵחר ׁשֶ ן יֹוֵסףְוִעיׂשּ    ,ֲעִקיָבא ּבֶ
ים ה ּבֹו ַלֲעִנּיִ ְזּכֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ ר לוֹ  ,ּכְ ּכָ    ".ּוְמקֹומֹו מּוׂשְ

ּה! ֵעיַנן ְצבּוִרים ּבָ ּה: ּבָ ַמע ִמיּנַ    ׁשְ
  

אִני ָהָתם,    ׁשַ
ָלא ִליְטְרִחיְנהּו.  י ֵהיִכי ּדְ   ּכִ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ָאַמר  ר ִיְצָחקּדְ   : ַרבָאַמר  ָרָבא ּבַ
ָטרֹות ֵהן:  ֵני ׁשְ   ׁשְ

ָטר'  ְ ֶדה זּו ִלְפלֹוִני ְוִכְתבּו לֹו ֶאת ַהׁשּ ׂשָ    –'ְזכּו ּבְ
ֶדה.  ׂשָ ָטר ְוֵאינֹו חֹוֵזר ּבְ ׁשְ   חֹוֵזר ּבִ

ָטר' 'ַעל ְמָנת ׁשֶ  ְ בּו לֹו ֶאת ַהׁשּ ְכּתְ ֶדה.  –ּתִ ׂשָ ין ּבְ ָטר ּבֵ ׁשְ ין ּבִ   חֹוֵזר ּבֵ
  
ר ָאִביןוְ  יא ּבַ   : ַרב הּוָנאָאַמר  ַרב ִחּיָ

ָטרֹות ֵהן:  ה ׁשְ לֹׁשָ   ׁשְ
ֵרי  ֲאָמָרן.  –ּתְ   ָהא ּדַ

ָטר.  –ִאיָדְך  ְ   ִאם ָקַדם מֹוֵכר ְוָכַתב לֹו ֶאת ַהׁשּ
ִנינּו:  ָ ׁשּ אֹוָתּה ׁשֶ   ּכְ

ֵאין לֹוֵקַח ִעּמוֹ " י ׁשֶ ָטר ְלמֹוֵכר ַאף ַעל ּפִ     –" ּכֹוְתִבים ׁשְ
הּוא. ָכל ָמקֹום ׁשֶ ָטר ּבְ ְרַקע, ִנְקֶנה ׁשְ ּקַ ֶהֱחִזיק ִעּמֹו ּבַ יָון ׁשֶ   ּכֵ

  
ּה:  ַמע ִמיּנַ   ׁשְ

ּה.  ֵעיַנן ְצבּוִרים ּבָ   ָלא ּבָ
  

  רש"י
 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 המקבל 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
 נותן דהאי -  דעתיה סמכה לא

 המקום באנשי מאמין היה ולא
 מפני המטלטלין למסור

 מקיימם והיה בידו שהמטלטלין
  .בביתו

 יכול הא - תקנה לו אין מאי
  .ירצה אם חריםא ידי על לזכות
 ולא ושכח -  בספינה באין שהיו

  .לתרום רשות נתן
 בן יהושע רבי - ליהושע נתון

 דף( ערכין' במס כדאמר חנניא
 ברבי יהושע ברבי מעשה:) יא

 יוחנן' ר את לסייע שהלך חנניא
 לו אמר דלתות בהגפת גודגדא בן

 המשוררים מן שאתה בך חזור
, הוה לוי אלמא השוערים מן ואני

' ר בקש וכבר) קרח' פ( ספרי
 רבי את לסייע חנניא בן יהושע

 חזור ליה אמר גודגדא בן יוחנן
 בנפשך מחייב אתה לאחוריך

 מן ואני המשוררין מן שאתה
  .השוערין
 רבי לו ונתן - מושכר ומקומו
 המקום בשכר פרוטה יהושע
 הקרקע עם נקנין מטלטלין ונמצא
 מילתא דהך מסקנא והכי בכסף
) ט"מ ה"פ( שני מעשר' במס

 פ"ואע מזה זה שכר ונתקבלו
 הוא שם קריית הופרש לא שעדיין
 דבר לחברים לשהות שאסור
 ממנו אכלו ואפילו מתוקן שאינו

 טבל משום מיתה חיוב כאן אין
  .מעשרותיו יפריש המותר ומן

 שנת - יוסף בן לעקיבא נתון
 גבאי עקיבא' ור היתה עני מעשר
 שניהם היו ובספינה היה עניים

  .עמו
 מקומו מדקאמר - בעינן צבורים

  .אחר מקום ולא
 משם ולהוציא -  ליטרחינהו דלא

  .שם להניחו שרצו זמן כל
 דינין שני - הן שטרות שני

  .בשטר חלוקין
 לצרכו בו החזיקו - זו בשדה זכו

 לראיה השטר את לו וכתבו
  .בעלמא

 רצוני אין אומר אם - בשטר חוזר
  .בידו ראיה לו שתהא

 שהרי בשדה אף חוזר - 'וכו מ"ע
 עם אלא לזכות שלוחין עשאן לא

  .בשטר לו חוזר והרי השטר
 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
 בר חייא' ר - 'כו שהחזיק כיון

  .המשנה מן ואינה לה אמר אבין
 זה לו שאמר כגון -  השטר נקנה

  .עמה והשטר בחזקה קרקע קני



ה ִנְקֵנית –ין ֶּפֶרק א' ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁש  163                 ""ָהִאׁשָּ

ַאְרָעא הּוא.  ַאְפִסיָרא ּדְ ָטר, ּדְ אִני ׁשְ   ׁשַ
  

ֵני: ְוָהא ֲע    ַלּה ָקּתָ
ִנינוּ " ָ ׁשּ    :זּו ִהיא ׁשֶ

ֵאין ָלֶהם ַאֲחָריּות    ,ְנָכִסים ׁשֶ
ָטר ּוַבֲחָזָקה ׁשְ ֶכֶסף ּבִ ׁש ָלֶהם ַאֲחָריּות ּבְ ּיֵ   ! "ִנְקִנין ִעם ְנָכִסים ׁשֶ

  
ּה:   ַמע ִמיּנַ   ׁשְ

ּה.  ֵעיַנן ְצבּוִרים ּבָ   ָלא ּבָ
ּה.  ַמע ִמיּנַ   ׁשְ

  
  

  רש"י
 בית כלומר ר"קבישט - אפסר

  .דמי קרקע וכגון אחיזתה
 נכסים שאר אלמא -  'כו היא וזו

  .כשטר
  

 



164                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        כז, אכז, אכז, אכז, א .114
ְעָיא ְלהוּ    : ִאיּבָ

ב אֹו ָלא?  ֵעיַנן ַאּגַ   ִמי ּבָ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ב'.  ֵני 'ַאּגַ ל ָהֵני, ְוָלא ָקּתָ ֵני ּכָ ָקּתָ   ּדְ

  
  ּוְלַטְעֵמיְך,

ֵני?    'ְקֵני' ִמי ָקּתָ
ֲאַמר ְקֵני.  א, ַעד ּדַ   ֶאלָּ

ב.  ֲאַמר ַאּגַ   ָהָכא ַנִמי, ַעד ּדַ
  

  ְוִהְלְכָתא: 
ֵעיַנן.    ְצבּוִרים ָלא ּבָ

ב ּוְקנֵ  ֵעיַנןַאּגַ   .י ּבָ
  
  

  רש"י
 וקני קרקע קני לו שיאמר -  אגב

  .אגבה מטלטלין
 ולא צאן מאה ועמו -  הני כל

  .צאן' ק אגבן קתני
 לומר הוצרך -  קני דאמר עד

 לפלוני טפח על בטפח זכה לאחר
 שלא שבידי צאן מאה ועמו
  .בי לחזור אוכל
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ְעָיא ְלהּו:    ִאיּבָ

ָנה,  ַמּתָ ֶמֶכר, ּוְמַטְלְטִלין ּבְ ֶדה ּבְ   ׂשָ
  ַמהּו? 

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ֲאִני ָעִתיד ָלמֹוד" ּור ׁשֶ ר לוֹ  ,ִעיׂשּ ּכָ ַע ּוְמקֹומֹו מּוׂשְ    ".ָנתּון ִליהֹוׁשֻ
ּה.   ַמע ִמיּנַ   ׁשְ

  
  
  

ְעָיא ְלהּו:    ִאיּבָ
ֶדה ְלֶאָחד,    ּוְמַטְלְטִלין ְלַאֵחר, ׂשָ

  ַמהּו? 
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ֲאִני ָעִתיד ָלמֹוד" ּור ׁשֶ ן יֹוֵסף ,ִעיׂשּ    ,ָנתּון ַלֲעִקיָבא ּבֶ

ים ה ּבֹו ַלֲעִנּיִ ְזּכֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ    ,ּכְ
ר לוֹ  ּכָ    ".ּוְמקֹומֹו מּוׂשְ

  
ר"ַמאי  ּכָ ר. "מּוׂשְ ר ְלַמֲעׂשֵ ּכָ   ? מּוׂשְ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאי ּבָ

אנִ  י ֲעִקיָבא, ׁשַ   י ַרּבִ
ים ֲהָוה.  ַיד ֲעִנּיִ   ּדְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ן.  ֵמי ּכּוּלָ ַתן ּדְ ּנָ א ׁשֶ נּו, ֶאּלָ   לֹא ׁשָ
ן  ֵמי ּכּוּלָ ֶנֶגד ָמעֹוָתיו.  –ֲאָבל לֹא ָנַתן ּדְ א ּכְ   לֹא ָקָנה, ֶאּלָ

  
ָרָבא:  ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ   ּתַ

ָטר" ְ ֶסף ִמּכַֹח ַהׁשּ    ,ָיֶפה ּכַֹח ַהּכֶ
ֶסף ָטר ִמּכַֹח ַהּכֶ ְ    , ְוכַֹח ַהׁשּ

ֶסף ִני :ָיֶפה ּכַֹח ַהּכֶ ר ׁשֵ ׁשֹות ּוַמֲעׂשֵ ֶסף ּפֹוִדין ּבֹו ֶהְקּדֵ ַהּכֶ    ,ׁשֶ
ָטר ׁשְ ן ּבִ ֵאין ּכֵ ֶ    .ַמה ׁשּ

ָטר ְ ָרֵאל :ְוָיֶפה ּכַֹח ַהׁשּ ַבת ִיׂשְ ָטר מֹוִציא ּבְ ְ ַהׁשּ    ,ׁשֶ
ֶכֶסף ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ    .ַמה ׁשּ

ֵניֶהם ִמּכַֹח ֲחָזָקה ְוָיֶפה ּכַֹח     ,ׁשְ
ֵניֶהם    , ְוכַֹח ֲחָזָקה ִמּכַֹח ׁשְ

ֵניֶהם ֶעֶבד ִעְבִרי :ָיֶפה ּכַֹח ׁשְ ֵניֶהם קֹוִנים ּבְ ְ ׁשּ    ,ׁשֶ
ֲחָזָקה ן ּבַ ֵאין ּכֵ ֶ    .ַמה ׁשּ

ֲחָזָקה :ָיֶפה ּכַֹח ֲחָזָקה ר ְמִדינֹות ,ׁשֶ ֶעׂשֶ דֹות ּבְ ר ׂשָ     – ָמַכר לֹו ֶעׂשֶ
ֶהֱח  יָון ׁשֶ םּכֵ ַאַחת ֵמֶהם ְקָנָאם ּכּוּלָ   .ִזיק ּבְ

ָבִרים ֲאמּוִרים  בכז, ה ּדְ ּמֶ    ?ּבַ
ן ֵמי ּכּוּלָ ַתן לֹו ּדְ ּנָ    ,ׁשֶ

ן ֵמי ּכּוּלָ ֶנֶגד ָמעֹוָתיו – ֲאָבל לֹא ָנַתן לֹו ּדְ א ּכְ    ".לֹא ָקָנה ֶאּלָ
  

מּוֵאל.  יע ֵליּה ִלׁשְ   ְמַסּיַ
ָאַמר  מּוֵאלּדְ   : ׁשְ

ד ר ׂשָ ר ְמִדינֹות ָמַכר לֹו ֶעׂשֶ ֶעׂשֶ     –ֹות ּבְ
ן.  ַאַחת ֵמֶהן ָקָנה ֶאת ּכּוּלָ ֶהֱחִזיק ּבְ יָון ׁשֶ   ּכֵ

  
ַרב ִאיָקאֲאַמר  ֵריּה ּדְ   : ַרב ַאָחא ּבְ

ַאְפָסר ֶאָחד ַוֲאַמר ֵליּה 'ָקֵני',  ֵהמֹות ּבְ ר ּבְ ִאיּלּו ָמַסר לֹו ֶעׂשֶ ַדע, ׁשֶ   ּתֵ
  ִמי ָלא ָקֵני?! 

  

  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 הואיל - 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 עדקרק בחזקה מטלטלין

  .מעותיו כנגד
 הקדשות 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

 דף( קידושין לעיל נןילפי בפרקין
  :).יד

 דקנה - אמורים 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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  ֲאַמר ֵליּה: 
ֵמי   ?! ִמי ּדָ

ָידֹו,    ָהָתם ִאיּגּודֹו ּבְ
ָידו! ֹ    ָהָכא ֵאין ִאיּגּודֹו ּבְ

  
ָאְמֵרי:  א ּדְ   ִאיּכָ

ַרב ִאיָקאֲאַמר  ֵריּה ּדְ   : ַרב ַאָחא ּבְ
ָלא ָקֵני,  ַדע ּדְ   ּתֵ

ַאְפָסר ֶאָחד, ַוֲאַמר לֹו: 'זּו ְקֵני',  ֵהמֹות ּבְ ר ּבְ   ִאיּלּו ָמַסר לֹו ֶעׂשֶ
  ִמי ָקֵני?! 

  
ֵמי?!    ִמי ּדָ

   ּּוִפים מּוְחָלִקים,  - ָהָתם 
ַאְרָעא ַחד הּוא. -ָהָכא    ַסְדָנא ּדְ

  
  

  רש"י
 באגד אגודות ןכול - בידו אגודו

  .שבידו זה
 - קני דלא תדע 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 דנאדס
  .מחוברת כולה
 של סדן כמו ק"טרינ -  סדנא

 וחיבור עשת כלומר נפחים
 כולה דהא הוא חד הקרקע

  .מחוברת
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        כח, אכח, אכח, אכח, א    ––––כז, ב כז, ב כז, ב כז, ב  .116
ָכִסים" ׁש ָלֶהם ְוזֹוְקִקים ֶאת ַהּנְ ּיֵ ַבע ֲעֵליֶהן ׁשֶ ָ   ."ַאֲחָריּות ִליׁשּ
  

  : עּוָלאָאַמר 
בּוָעה ִמן ַהּתֹוָרה?  ִין ְלִגְלּגּול ׁשְ   ִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ ָ "ׁשֶ 186"ה ָאֵמן ָאֵמןְוָאְמָרה ָהִאׁשּ
  , ), כב(במדבר ה 

  ּוְתַנן: 
  ? "ָאֵמן ָאֵמן"ַעל ַמה ִהיא אֹוֶמֶרת "

בּוָעה ,ָאֵמן ַעל ָהָאָלה ְ    ,ָאֵמן ַעל ַהׁשּ
   ,ָאֵמן ִאם ֵמִאיׁש ַאֵחר ,ָאֵמן ִאם ֵמִאיׁש ֶזה

לֹא ָסִטיִתי ֲארּוָסה ּוְנׂשּוָאה ְוׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ּוְכנּוָסה    .יח.)(סוטה  "ָאֵמן ׁשֶ
  

ֵמי?  "ֲארּוָסה"ַהאי    ֵהיִכי ּדָ
ִהיא ֲארּוָסה,  ׁשֶ ָקֵני ָלּה ּכְ   ִאיֵליָמא ּדְ

ִהיא ֲארּוָסה  ׁשֶ ֵקי ָלּה ּכְ     –ְוָקא ַמׁשְ
ַנן:    ְוָהּתְ

תּוָבה ,ֲארּוָסה ְוׁשֹוֶמֶרת ָיָבם"    !)סוטה כג:( "לֹא ׁשֹותֹות ְולֹא נֹוְטלֹות ּכְ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
ךְ " ַחת ִאיׁשֵ 187"ּתַ

א. ), יט(במדבר ה    ֲאַמר ַרְחָמָנא, ְוֵליּכָ
   

א,    ֶאּלָ
ִהיא ֲארּוָסה,  ׁשֶ ָרה ּכְ ִהיא ֲארּוָסה, ְוִנְסּתְ ׁשֶ ָקֵני ָלּה ּכְ   ּדְ

ִהיא ְנׂשּוָאה  ׁשֶ ֵקי ָלּה ּכְ     –ְוָקא ַמׁשְ
א?!  ְדֵקי ָלּה ַמּיָ   ִמי ּבַ

ה ָהִאיׁש ֵמָעֹון" 188"ְוִנּקָ
   , אֲאַמר ַרְחָמנָ  ), לא(במדבר ה 

ה ֵמָעֹון  ָהִאיׁש ְמנּוּקֶ ְזַמן ׁשֶ ּתֹו.  –ּבִ   ַמִים ּבֹוְדִקים ֶאת ִאׁשְ
ה ֵמָעֹון  ּתֹו!  –ֵאין ִאיׁש ְמנּוּקֶ ִים ּבֹוְדִקים ֶאת ִאׁשְ   ֵאין ַהּמַ

  
א  ְלּגּול.  –ֶאּלָ   ַעל ְיֵדי ּגִ

  
ִאיּסּוָרא,  ָחן סֹוָטה, ּדְ ּכְ   ַאׁשְ

  ָממֹוָנא ְמָנָלן? 
  

ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלַר ּתָ י ִיׁשְ   : ּבִ
   :ַקל ָוחֹוֶמר"

ֵעד ֶאָחד^ ּוַמה ּסֹוָטה  אכח, ַבע ּבְ ָנה ְלִהתָּ לֹא ִניתְּ ִלין – ׁשֶ    ,ְמַגְלּגְ
ֵעד ֶאָחד ,ָממֹון ַבע ּבְ ן ְלִהתָּ יתָּ ּנִ ִלין – ׁשֶ ַגְלּגְ ּמְ ין ׁשֶ    ?!".ֵאינֹו ּדִ

  
אי.  ַוּדַ ָחן ּבְ ּכְ   ַאׁשְ

  ָסֵפק ְמָנָלן? 
  

ְנָיא:    ּתַ
ן יֹוַחי"ַרּבִ  ְמעֹון ּבֶ    :אֹוֵמר י ׁשִ

חּוץ בּוָעה ּבַ ְפִנים ,ֶנֶאְמָרה ׁשְ בּוָעה ּבִ    , ְוֶנֶאְמָרה ׁשְ
אי ַוּדַ ּה ָסֵפק ּכְ ה ּבָ ְפִנים ָעׂשָ בּוָעה ָהֲאמּוָרה ּבִ ה ׁשְ    ,מַּ

אי ַוּדַ ּה ָסֵפק ּכְ ה ּבָ חּוץ ָעׂשָ בּוָעה ָהֲאמּוָרה ּבַ    ".ַאף ׁשְ
  
  

                                                           
ה ָאֵמן ָאֵמן 186 ָ ל ָיֵרְך ְוָאְמָרה ָהִאׁשּ ֶטן ְוַלְנּפִ ֵמַעִיְך ַלְצּבֹות ּבֶ ה ּבְ ִים ַהְמָאְרִרים ָהֵאּלֶ   ּוָבאּו ַהּמַ
יַע אָֹתּה  187 ּבִ ִריְוִהׁשְ י ַהּמָ ִקי ִמּמֵ ְך ִהּנָ ַחת ִאיׁשֵ ִטית ֻטְמָאה תַּ ַכב ִאיׁש אָֹתְך ְוִאם לֹא ׂשָ ה ִאם לֹא ׁשָ ָ הַהּכֵֹהן ְוָאַמר ֶאל ָהִאׁשּ   ם ַהְמָאֲרִרים ָהֵאּלֶ
א ֶאת ֲעֹוָנּה  188 ָ ׂשּ ה ַהִהוא תִּ ָ ה ָהִאיׁש ֵמָעֹון ְוָהִאׁשּ   ְוִנּקָ

  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 - ועההשב

 במדבר( כדכתיב נטמאת שלא עליך משביעני
  .אותה והשביע) ה

 יבם שומרת יבמה גבי למיתני שייך -  כנוסה
 הדבר את שמר כמו ליבום ומצפה ממתנת

 כניסה לשון שייך להכי) לז בראשית(
 המת אשת תהיה לא) כה דברים( כדכתיב
 לאשה יקחנה יבמה אלא זר לאיש החוצה
  .בביתו

 -  ארוסה כשהיא לה ומשקה' כו נימא אי
 כולם על שתשבע ולא קתני מילי ומילי
 שהיא בין ארוסה שהיא בין ק"וה כאחד

  .ולהשקותה להשביעה יכול נשואה
  .אישה תחת דבעינן נסתרו אם -  שותות לא

 לעצמה גרמה שהיא - כתובה נוטלות ולא
  .עליו ליאסר

 תסתיר על - נשואה כשהיא לה משקה וקא
  .אירוסין

 שנסתרה אחר עליה בא שלא - האיש ונקה
  .זו בסתירה עליו שנאסרה

 דקני גרסינן ולא - גלגול י"ע לאו אלא ג"ה
 לחופה ונכנסה ואסתתר ארוסה כשהיא לה
  '.כו

 ונסתרה נשואה כשהיא לה שקינא - גלגול
 ַאף ַעל ִּפי אירוסין על שבועה עליה ומגלגל

 לא שהרי ןעצמ בפני לשבועה ראוין היו שלא
 לה בדקני לאוקמא לה הויא קשיא ואי קינא

 משנכנסה לה ומשקה ואסתתרה ארוסה
 בא שלא וכגון אישך תחת בה וקרינא לחופה

 בעי הא מעון מנוקה ליה דהוה עליה
) נח דף( יבמות במסכת הכי לאוקמא

 שקדמה אישך מבלעדי עלה ואותיבנא
 בועל שכיבת שקדמה ולא לבועל בעל שכיבת

 של זנות על להשביעה לך אין כךהיל לבעל
 דזנות גלגול י"ע אלא ענין בשום אירוסין
 וביבמות הוא בועל שכיבת קדמה אירוסין

 בבית ארוס עליה כשבא לה דמוקי איכא
  .שינויא ההוא ליה סבירא לא ועולא אביה

 אחד בעד שלה שבועה - ליתבע ניתנה שלא 
 שני דצריך) סוטה ריש( התם כדאמרינן

 דבר דבר דיליף שנסתרה שראוה עדים
  .מממון

 אם אחד בעד להשביע -  ליתבע שניתן ממון
 מעידו אחד ועד בכולו לו וכפר מנה טענו

 עד יקום לא שנאמר נשבע לו חייב שהוא
 עון לכל חטאת ולכל עון לכל באיש אחד
 לשבועה הוא קם אבל קם אינו חטאת ולכל

  ).מ דף שבועות(
 ביעלהש 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
 שבועת כגון שמא טענת - מנין ספק

 בשבועות דתנן שחלקו והאריסין השותפין
 ליכו אינו והאריסין השותפין חלקו) מה דף(

 ממקום שבועה לו נתחייב וקתני להשביעו
 נמי ספק אלמא הכל את עליו מגלגלין אחר

  .מגלגלין
 כל דסוטה דמי לא ַקל ָוחֹוֶמרמ אי -  מנלן

 עיקר ממון ספק נמי וגלגול ספק שבועתה
 דכתיב ודאי בטענת אלא באה אינו שבועתו

 השותפין ושבועת איש יתן כי) כב שמות(
 היתירא בה ורודמ משום היא דרבנן תקנתא
 דעיקר וכיון:) מח דף שבועות( התם כדאמר
 גלגול ודאי בטענת אלא ליתא ממון שבועת
  .ספק בטענת ולא ודאי בטענת נמי דידיה

 אותה שמשביעין דסוטה - בפנים שבועה
  .בעזרה
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לְ  בּוָעה? ַעד ֵהיָכן ּגִ   ּגּול ׁשְ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ֲאַמר ֵליּה:  ָ "ּדְ הִהיׁשּ י ַאּתָ ֵאין ַעְבּדִ   . "ַבע ִלי ׁשֶ
  

יָנן ֵליּה!  ְמּתִ מּוֵתי ְמׁשַ   ַההּוא ׁשְ
ַתְנָיא:    ּדְ

   :ַהּקֹוֵרא ַלֲחֵבירוֹ "
ִניּדּוי –' ֶעֶבד'    .ְיֵהא ּבְ
ִעים –' ַמְמֵזר'    .סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ
ע' יו –' ָרׁשָ    !"יֹוֵרד ִעּמֹו ְלַחּיָ

  
א, ָאַמר    : ָרָבאֶאלָּ

לֹא נִ " ַבע ִלי ׁשֶ ָ ֶעֶבד ִעְבִריִהיׁשּ ְרּתָ ִלי ּבְ   . "ְמּכַ
  

ָייָתא ִהיא!    ַהאי ַטֲעָנָתא ְמַעּלְ
יּה!  ּבֵ   ָממֹוָנא ִאית ֵליּה ּגַ

  
  ָרָבא ְלַטְעֵמיּה. 

ָאַמר    : ָרָבאּדְ
  י. ֶעֶבד ִעְבִרי ּגּופֹו ָקנוּ 

  
  ִאי ָהִכי, 

  ַהְיינּו ַקְרַקע! 
  

ִציְנָעא,  ֵני ּבְ ְמַזּבְ י ּדִ ָעְבֵדי ֱאיָנׁשֵ ֵתיָמא: ַקְרַקע הּוא ּדְ   ַמהּו ּדְ
ין  ַזּבִ   ֵלית ֵליּה ָקָלא.  –ִאם ִאיָתא ּדְ

ין  ַזּבִ   ָקָלא ִאית ֵליּה.  –ַהאי, ִאם ִאיָתא ּדְ
ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ

  
  

  רש"י
 לגלגל גלגול של כחה -  היכן עד

  .עליו נשבעין שאין דבר
 זו' אפי -  אתה עבדי ליה דאמר
 שבועה לו יתחייב אם ליןמגלג

 מפרש ובמסקנא אחר ממקום
 עד דאמר מקרקע רבותא 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
 מרכלו - לחייו עמו יורד רשע

 הוא אבל נזקקים ד"ב אין לזו
 למעט ואף לשנאתו מותר

  .לאומנתו ולירד פרנסתו
 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

 נתטע 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

 



ה ִנְקֵנית –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק א'  169                 ""ָהִאׁשָּ

            בבבב- - - - כח, אכח, אכח, אכח, א .118
ָנה         ִמׁשְ

ל ַהנַּ  ַאֵחרּכָ ִמים ּבְ ה ּדָ    – ֲעׂשֶ
ָכה ֶזה ּזָ יָון ׁשֶ ֲחִליָפיו ,ּכֵ יב ֶזה ּבַ    .ִנְתַחּיֵ

יַצד    ?ּכֵ
ׁשֹור ָפָרה אֹו ֲחמֹור ּבְ     – ֶהֱחִליף ׁשֹור ּבְ

ָכה ֶזה ּזָ יָון ׁשֶ ֲחִליָפיו: ,ּכֵ יב ֶזה ּבַ   ִנְתַחּיֵ
  

ָמָרא         ּגְ
ַע.    ֲחִליִפין ַמאי ִניהּו? ַמְטּבֵ

ּה:  ַמע ִמיּנַ   ׁשְ
ה ֲחִליִפין!  ַע ַנֲעׂשֶ   ַמְטּבֵ

  
  : ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 

  ָהִכי ָקָאַמר: 
ַאֵחר" ִמים ּבְ ֹום ּדָ יׁשּ ל ַהּנִ    – ּכָ

ָכה ֶזה  בכח, ּזָ יָון ׁשֶ ֲחִליִפין - ּכֵ יב ּבַ    ".ִנְתַחּיֵ
  

ְיָקא ַנִמי,    ּדַ
ֵני:  ָקּתָ   ּדְ

יַצד" ׁשֹור ?ּכֵ ָפָרה אֹו ֲחמֹור ּבְ    ."ֶהֱחִליף ׁשֹור ּבְ
ּה.  ׁשְ    ַמע ִמיּנַ
  

ָרא,  ין ֵמִעיּקָ ְעּתִ ָסֵליק ַאּדַ   ּוְלַמאי ּדְ
ה ֲחִליִפין,  ַע ַנֲעׂשֶ ַמְטּבֵ   ּדְ

יַצד"ַמאי    ? "ּכֵ
  

ירֹות ַנִמי ָעְבֵדי ֲחִליִפין,    ָהִכי ָקָאַמר: ּפֵ
יַצד?    ּכֵ

ָפָרה,  ר ׁשֹור ּבְ ׂשַ   ֶהֱחִליף ּבְ
ׁשֹור  ר ֲחמֹור ּבְ ׂשַ     –אֹו ּבְ

זָּ  יָון ׁשֶ ֲחִליִפין. ּכֵ יב ּבַ   ָכה ֶזה ִנְתַחּיֵ
  

תָהִניָחא לְ  ׁשֶ   , ַרב ׁשֵ
ירֹות ָעְבֵדי ֲחִליִפין.  ֲאַמר: ּפֵ   ּדַ

א לְ    , ַרב ַנְחָמןֶאּלָ
ירֹות ָלא ָעְבֵדי ֲחִליִפין  ֲאַמר: ּפֵ     –ּדַ

א ְלֵמיַמר?    ַמאי ִאיּכָ
  

  ָהִכי ָקָאַמר:  
ֲחִליִפין,  ֵהן ּכַ ִמים ׁשֶ   ֵיׁש ּדָ

יַצד?    ּכֵ
ָפָרה,  ֵמי ׁשֹור ּבְ   ֶהֱחִליף ּדְ

ׁשֹור.  ֵמי ֲחמֹור ּבְ   אֹו ּדְ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

י יֹוָחָנןָסַבר ָלּה כְּ    , ַרּבִ
ַבר ּתֹוָרה: ָמעֹות קֹונֹות.  ָאַמר: ּדְ   ּדְ

יָכה קֹוָנה?  ַעם ָאְמרּו ְמׁשִ   ּוַמה ּטַ
י ֲעִלּיָ יָך ּבַ ְרפּו ִחיּטֶ א יֹאַמר לֹו 'ִנׂשְ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   ה'.ּגְ

ָנן,  ּה ַרּבָ ְזרּו ּבָ ִכיַח ּגָ ׁשְ ָתא ּדִ   ִמיּלְ
ָנן.  ּה ַרּבָ ְזרּו ּבָ ִכיַח לֹא ּגָ ָלא ׁשְ ָתא ּדְ   ִמיּלְ

  
  , ְלֵריׁש ָלִקיׁש וּ 

  רש"י
  '.מתני

 בדמים לתתו שדרכו - באחר דמים הנעשה כל
 אתא דמטבע ד"ס והשתא אחד חפץ כשקונין

 חליפיוב זה נתחייב זה שזכה כיון לאשמועינן
 דמים בתורת ולא חליפין בתורת דנתנו היכא
  .נעלו איש שלף כעין בסודר שקונין כעין אלא
 הקונה מן אחד זוז ומשך המקנה בו - שזכה כיון

 באונסי הקונה נתחייב חליפין קנין בתורת
 נאבדו אם או מתו אם שהם מקום בכל חליפין

 לפי לו לתת שפוסק המעות לשלם עליו
 הזוז את או הסודר את המוכר שכשמושך

 מקום בכל ללוקח המקח נקנה חליפין בתורת
  .שהוא

 את הפרה בעל שמשך כיון -  בפרה שור החליף
 שהיא מקום בכל ללוקח פרה נקנית השור

 הואיל כיצד מאי פריך ובגמרא עליו ואונסיה
ַאף ש חליפין נעשה דמטבע לאשמועינן אתי והוא

) מד דף מ"בב( לן קיימא דמים שבתורת ַעל ִּפי
 כי המקח משיכת אלא קונות אינן דמעות

 סודר כי קני סודר קנין בתורת ניהליה יהבינהו
  .בפרה מעות החליף כיצד למיתני ליה הוה

  
  '.גמ

 בכל באחר דמים הניתן שהוא -  מטבע ניהו מאי
 דמים דבתורת ג"דאע' מתני ואשמועינן מקום

 חליפין בתורת ליה יהביה כי קני דלא לן קיימא
  .קני
 הזהב בפרק לן קיימא ואנן - 'כו מינה עשמ

  .חליפין נעשה מטבע דאין) מו דף מ"ב(
 דמים הנישום כל קאמר הכי יהודה רב אמר

 באחר דמים לתתו בא שאם דבר כל - באחר
 בר המטלטלין כל דהיינו בדמים לשומו צריך

  .ממטבע
 נקנו חליפין בתורת נתנו אם - 'כו שזכה כיון

 את המקח בעל ךשמש במשיכה ללוקח חליפין
 ולמימר במטלטלין חליפין דתורת ואשמועינן זה

 הוו בעלמא מטלטלין אלא כלי דליתנהו ג"דאע
  .לאשמועינן אתא מטבע ולא חליפין
  .לאשמועינן אתא מטבע דלאו - נמי דיקא

 מעות החליף כיצד למיתני ל"ה - כיצד מאי
  .בפרה

 ברישא נקט לאשמועינן אתא תרתי -  'כו ק"ה
  .מטלטלין שאר אשמועינן והדר מטבע
 קרי פירי כלי הוי דלא מידי כל - 'כו נמי ופירי

  .פירי נקט שכיחי דפירי ומשום חליפין לענין ליה
 אמרינן ולא חליפין תורת עושין - חליפין עבדי

  .דוקא נעל
 לכלי דדמי טפי דעדיף חי שור ש"וכ - שור בשר

  .בו שמשתמשין
 בין למתניתין לתרוצי איכא - ששת לרב הניחא

 כל דתריצנא למאי בין מעיקרא ד"דס למאי
  .הנישום

 ואף מעיקרא ד"דס למאי כיצד מאי - נ"לר אלא
 ששת דרב פלוגתא ליתא נמי דאוקימנא למאי

  ).מז דף מ"ב( הזהב בפרק נ"ור
 חדא' מתני כולה - כחליפין שהן דמים יש ק"ה

 הנעשה כל ק"וה עסקינן ובמטבע קאמר מילתא
 קונים שדמים פעמים בעמט דהיינו באחר דמים

  .דמים בתורת כשנתנוהו ואף דנעל חליפין כמו
 במנה שור לו מכר -  בפרה שור דמי החליף כיצד

 יש המוכר לו אמר המנה זה לו ונתחייב ומשכו
 או במנה לו שמאה הן ל"א בדמים ליתן פרה לך

 שאתה מעות הרי השור מוכר לו אמר בפרס
 קונים הללו מעות בדמיה לך נתונים לי חייב
  .דכלים כחליפין פרה משיכת בלא
  .מעות משאר שאני - טעמא מאי
' כו דאמר יוחנן' כר' דמתני תנא - לה סבר

  .איתא מדרבנן ומשיכה
 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 יותלה ברשותיה אוקמינהו
 נפשיה דלימסר נתייקרו אם לחזור והשכר

  .לאצולינהו
  .במקח מעות נתינת שאר - דשכיחא במילתא

 הדמים לו חייב שהיא - שכיחא דלא מילתא
  .לכן קודם
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ת ִמן ַהּתֹוָרה יָכה ְמפֹוֶרׁשֶ ָאַמר: ְמׁשִ    , ּדְ
תָהִניָחא ִאי ָסַבר ָלּה כְּ  ׁשֶ   , ַרב ׁשֵ

ירֹות ָעְבֵדי ֲחִליִפין ֲאַמר: ּפֵ ת.  – ּדַ ׁשֶ ַרב ׁשֵ ֵרץ ּכְ   ְמּתַ
א ִאי ָסַבר ָלּה כְּ    , ַרב ַנְחָמןֶאלָּ

ַע ָלא ָקֵני  ירֹות ָלא ָעְבֵדי ֲחִליִפין, ּוַמְטּבֵ ֲאַמר: ּפֵ    –ּדַ
ַמאי מֹוֵקי ָלּה?    ּבְ

  
ת ְסִביָרא ֵליּה. ׁשֶ ַרב ׁשֵ ְרָחְך ּכְ   ַעל ּכָ

  
  

  רש"י
 לה ויליף - מפורשת משיכה

 לא ש"ול עמיתך מיד קנה מאו
  .מדשכיחא שכיחא
 - ששת כרב לה סבר אי הניחא
 כלי שאינן טלטליןמ דשאר
 למתניתין מוקי חליפין נעשה

 הנישום כל ששת כרב
 אתא דהא כדאוקימנא
  .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 יתיןלמתנ

, 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 ילתאמ ולאו מטלטלין
 דף( בהזהב מפורש נ"דר דטעמא

 אין נעל נעל קרא דאמר) מז
 דרב וטעמא לא אחרינא מידי
 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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ָנה             ִמׁשְ

ֶכ  בֹוהַּ ּבְ    ,ֶסףְרׁשּות ַהּגָ
ֲחָזָקה    .ּוְרׁשּות ַהֶהְדיֹוט ּבַ

ְמִסיָרתֹו ְלֶהְדיֹוט:   ֲאִמיָרתֹו ְלָגבֹוהַּ ּכִ
  

ָמָרא         ּגְ
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ֶכֶסף" בֹוהַּ ּבְ יַצד ְרׁשּות ַהּגָ    ?ּכֵ
ְבֵהָמה ַתן ָמעֹות ּבִ ּנָ ר ׁשֶ יְזּבָ סֹוף ָהעֹוָלם ֲאִפיּלוּ  ,ּגִ ֵהָמה ּבְ    .ָקָנה – ּבְ

ְמׁשֹוךְ ּוְבֶהְדיֹוט  ּיִ    .לֹא ָקָנה ַעד ׁשֶ
ְמִסיָרתֹו ְלֶהְדיֹוט יַצד ֲאִמיָרתֹו ְלָגבֹוהַּ ּכִ    ?ּכֵ

ׁש  ,ָהאֹוֵמר ׁשֹור ֶזה עֹוָלה ִית ֶזה ֶהְקּדֵ סֹוף ָהעֹוָלם ֲאִפיּלוּ  ,ּבַ    .ָקָנה – ּבְ
ֶהְדיֹוט לֹא ָקָנה  אכט, ְמׁשֹוְך ְוַיֲחִזיק^ ּבְ ּיִ    .ַעד ׁשֶ

ָמֶנה כֹו ּבְ ָמאַתִיםְולֹ  ,ְמׁשָ ָעַמד ּבְ יק ִלְפּדֹותֹו ַעד ׁשֶ    – א ִהְסּפִ
   ".נֹוֵתן ָמאַתִים

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

ֶסף ְוָקם לוֹ " 189"ְוָנַתן ַהּכֶ
  . ), יט(ויקרא כז 

  
ָמאַתִים" כֹו ּבְ ָמֶנה ,ְמׁשָ ָעַמד ּבְ יק ִלְפּדֹותֹו ַעד ׁשֶ    – ְולֹא ִהְסּפִ

  . "נֹוֵתן ָמאַתִים
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ׁש. לֹא ְיֵה    א ּכַֹח ֶהְדיֹוט ָחמּור ֵמֶהְקּדֵ
  
ָמאַתִים" ָדאֹו ּבְ ָמֶנה ,ּפְ ָעַמד ּבְ כֹו ַעד ׁשֶ יק ְלמֹוׁשְ    – ְולֹא ִהְסּפִ

   ".נֹוֵתן ָמאַתִים
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  
ֶסף ְוָקם לוֹ "   . ), יט(ויקרא כז "ְוָנַתן ַהּכֶ
  
ָמֶנה" ָדאֹו ּבְ ָעַמ  ,ּפְ כֹו ַעד ׁשֶ יק ְלמֹוׁשְ ָמאַתִיםְולֹא ִהְסּפִ     – ד ּבְ

א ָמֶנה דּוי ְוֵאין נֹוֵתן ֶאּלָ ָדה ּפָ ּפָ ֶ    ".ַמה ׁשּ
  

אי?    ַאּמַ
ׁש?    ָהִכי ַנִמי ֵניָמא: לֹא ְיֵהא ּכַֹח ֶהְדיֹוט ָחמּור ֵמֶהְקּדֵ

  
ַרע ָקֵאי?! ּפָ ִמי ׁשֶ   ַאּטּו ֶהְדיֹוט ָלאו ּבְ

  
  

                                                           
ה  189 ָ ה ָהִאיׁש ֵמָעֹון ְוָהִאׁשּ א ֶאת ֲעֹוָנּה ְוִנּקָ ָ ׂשּ   ַהִהוא תִּ

  רש"י
  .'מתני
' בגמ -  בכסף הגבוה רשות
  .קונות הקדש תדמעו מפרש

  .משיכה - בחזקה
 מפרש -' כו לגבוה אמירתו
  .בגמרא

  
  .'גמ

  .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
  .עותהמ נתן
 שאם - 'כו הדיוט כח יהא לא

 כל ישלם הדיוט מיד משכו
 במשיכה דקנאו מעותיו

  .דזל הוא וברשותו
  .המעות את נתן - פדאו
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ָנה    ִמׁשְ

ן ַעל ָהָאב ל ִמְצֹות ַהּבֵ י – ּכָ טּורֹותֲאָנׁשִ ים ּפְ יִבין ְוָנׁשִ    .ם ַחּיָ
ן יִבין – ְוָכל ִמְצֹות ָהָאב ַעל ַהּבֵ ים ַחּיָ ים ְוֶאָחד ָנׁשִ    .ֶאָחד ֲאָנׁשִ

ָרָמאְוָכל ִמְצ  ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ טּורֹות – ֹות ֲעׂשֵ ים ּפְ יִבין ְוָנׁשִ ים ַחּיָ    .ֲאָנׁשִ
ָרָמאְוָכל ִמְצֹות  ַמן ּגְ לֹא ַהּזְ ה ׁשֶ יִביןֶאָחד  – ֲעׂשֵ ים ַחּיָ ׁשִ ים ְוֶאָחד ַהּנָ    .ָהֲאָנׁשִ

ה ֲעׂשֶ ָרָמא ,ְוָכל ִמְצֹות לֹא תַּ ַמן ּגְ ַהּזְ ין ׁשֶ ָרָמא ּבֵ ַמן ּגְ לֹא ַהּזְ ין ׁשֶ     – ּבֵ
יִבין ים ַחּיָ ׁשִ ים ְוֶאָחד ַהּנָ    ,ֶאָחד ָהֲאָנׁשִ

יף  : חּוץ ִמ  ּקִ ל תַּ    ,ּבַ
ִחית ׁשְ    ,ּוַבל תַּ

א ְלֵמִתים ּמָ טַּ   .ּוַבל תִּ
  

ָמָרא    ּגְ
ן ַעל ָהָאב"ַמאי  ל ִמְצֹות ַהּבֵ   ? "ּכָ

טּורֹות  ים ּפְ א ָנׁשִ ָרא ְלֶמיֱעַבד ְלַאּבָ יב ּבְ ִמיַחּיַ ל ִמְצֹות ּדְ     –ִאיֵליָמא ּכָ
ְנָיא:    ְוָהּתַ

א ִאיׁש  – "ִאיׁש ""    ,ֵאין ִלי ֶאּלָ
ִין ה ִמּנַ ָ    ?ִאׁשּ

הּוא אֹוֵמר ׁשֶ יָראוּ " ּכְ ַנִים "ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ אן ׁשְ   ! "ֲהֵרי ּכָ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
  ָהִכי ָקָאַמר: 

ן ַהּמּוָטלֹות ַעל ָהָאב ַלֲעׂשֹות ִלְבנֹו  ל ִמְצֹות ַהּבֵ     –ּכָ
ים  טּורֹותֲאָנׁשִ ים ּפְ יִבין ְוָנׁשִ   . ַחּיָ

  
ֵניָנא ְלָהא,    ּתְ
ָנן:  נּו ַרּבָ ּתָ   ּדְ

ְבנוֹ " יב ּבִ    :ָהָאב ַחּיָ
   ,ְלמּולוֹ 

   ,ּדֹותוֹ ְוִלְפ 
דֹו ּתֹוָרה    ,ּוְלַלּמְ

ה ָ יאֹו ִאׁשּ ִ    ,ּוְלַהׂשּ
נּות דֹו אּוּמָ    ,ּוְלַלּמְ

   :ֵיׁש אֹוְמִריםוְ 
ַמִים יטֹו ּבְ    .ַאף ַלֲהׁשִ

י ְיהּוָדה     :אֹוֵמרַרּבִ
דֹו ִליְסטּות נּות ְמַלּמְ נֹו אּוּמָ ד ֶאת ּבְ ֵאינֹו ְמַלּמֵ ל ׁשֶ   . "ּכָ

  
ךְ  "ִליְסטּות" ְעּתָ   ?! ָסְלָקא ּדַ
  

א,    ֶאּלָ
דֹו ִליְסטּות. ִאיּלּו ְמַלּמְ   ּכְ

  
  

  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 כל 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

 יאוולהש הוא בכור אם סלעים
  .מקראי ואזיל יליף וכולה אשה

 יפרוש שמא -  בנהר להשיטו אף
 אין אם ויסתכן ותטבע בספינה

  .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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ְבנוֹ "[ יב ּבִ    ."ְלמּולוֹ ] :ָהָאב ַחּיָ
  

  ְמָנָלן? 
  

ְכִתיב  נוֹ "ּדִ ָמל ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ּבְ 190"ַוּיָ
  . ), ד(בראשית כא 

  
ָלא ַמֲהֵליּה ֲאבּוהַּ  יָנא ְלִמיְמֲהֵליּה, –ְוֵהיָכא ּדְ י ּדִ יֵבי ּבֵ    ִמיַחּיְ

ְכִתיב:  ל ָזָכר"ּדִ 191"ִהּמֹול ָלֶכם ּכָ
  . ), י(בראשית יז 

יָנא  י ּדִ ָלא ַמֲהֵליּה ּבֵ יּה,  –ְוֵהיָכא ּדְ יב ִאיהּו ְלִמיְמַהל ַנְפׁשֵ   ִמיַחּיֵ
ְכִתיב:  ר ָעְרָלתֹו ְוִנְכְרָתה"ּדִ ׂשַ ר לֹא ִיּמֹול ֶאת ּבְ 192"ְוָעֵרל ָזָכר ֲאׁשֶ

  . ), יד(בראשית יז 
  

יָבא? ִאיִהי ְמָנָלן  ָלא ִמיַחּיְ   ּדְ
  

ְכִתיב  ה אֹותֹו ֱאלִֹהים"ּדִ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ    - ), ד(בראשית כא "ּכַ
  ְולֹא אֹוָתּה.  – "אֹותוֹ "
  

ד,  ָחן ִמּיָ ּכְ   ַאׁשְ
  ְלדֹורֹות ְמָנָלן? 

  
ָנא  ֵבי ּתָ ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ   : ַרּבִ

ֱאַמר" ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ א ֵזירּוז – "ַצו" ּכָ ד וּ  ,ֵאינֹו ֶאּלָ    .ְלדֹורֹותִמּיָ

ְכִתיב ֵצהוּ ": ֵזירּוז ּדִ ֵקהּו ְוַאּמְ ַע ְוַחּזְ 193"ְוַצו ֶאת ְיהֹוׁשֻ
  .), כח(דברים ג 

ד ּוְלדֹורֹות ְכִתיב ִמּיָ ה ה' ָוָהְלָאה ְלדֹורֹוֵתיֶכם": ּדִ ר ִצּוָ 194"ִמן ַהּיֹום ֲאׁשֶ
  . "), כג(במדבר טו 

  
  

                                                           
ה אֹתֹו ֱא  190 ר ִצּוָ ֲאׁשֶ מַֹנת ָיִמים ּכַ ן ׁשְ נֹו ּבֶ ָמל ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ּבְ   לִֹהים- ַוּיָ
ל ָזָכר 191 יִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ִהּמֹול ָלֶכם ּכָ ְמרּו ּבֵ ׁשְ ר תִּ ִריִתי ֲאׁשֶ   זֹאת ּבְ
ר לֹא 192 ִריִתי ֵהַפר ְוָעֵרל ָזָכר ֲאׁשֶ יָה ֶאת ּבְ ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ ר ָעְרָלתֹו ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ׂשַ   ִיּמֹול ֶאת ּבְ
ה ְוהּוא ַיְנִחיל אֹוָתם ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ  193 י הּוא ַיֲעבֹר ִלְפֵני ָהָעם ַהּזֶ ֵצהּו ּכִ ֵקהּו ְוַאּמְ ַע ְוַחּזְ ְרֶאהְוַצו ֶאת ְיהֹוׁשֻ   ר תִּ
ה ה 194 ר ִצּוָ ל ֲאׁשֶ ה ה 'ֵאת ּכָ ר ִצּוָ ה ִמן ַהּיֹום ֲאׁשֶ ַיד מֹׁשֶ  ָוָהְלָאה ְלדֹרֵֹתיֶכם 'ֲאֵליֶכם ּבְ

  רש"י
  .שרה את ולא -  אותו צוה כאשר

  .כשיגדל -  איהו מיחייב
 נאמר לאברהם - מיד אשכחן

  .כן
 שיהא -  זירוז לשון אלא אינו

 מיד ונוהג בדבר וזריז מהיר
  .לדורות ונוהג

  

 



174                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        כט, אכט, אכט, אכט, א .122
ְבנוֹ "[ יב ּבִ   "ִלְפּדֹותוֹ ] : ...ָהָאב ַחּיָ
  

  ְמָנָלן? 
  

ְכִתיב:  ה"ּדִ ְפּדֶ ֶניָך ּתִ כֹור ּבָ ל ּבְ 195"ּכָ
  . )לד, כ(שמות  

  
ְרֵקיּה ֲאבּוהַּ  ָלא ּפַ     –ְוֵהיָכא ּדְ
יב ִאיהּו ְלִמְפְרֵקיּה,    ִמיַחּיֵ

ְכִתיב:  ה"ּדִ דֹה ִתְפּדֶ 196"ּפָ
  . ), טו(במדבר יח 

  
ָלא ִמיְפְקָדּה?    ְוִאיִהי ְמָנָלן ּדְ

  
ְכִתיב:  ֶדה"ּדִ יּפָ ה" "ּתִ ְפּדֶ    – "ּתִ

ה ִלְפּדֹות ֶאת ַעְצמֹו  צּוּוֶ ּמְ ל ׁשֶ ה ִלְפּדֹות ֶאת ֲאֵחִרים,  –ּכָ   ְמצּוּוֶ
ה ִלְפּדֹות ֶאת ַעְצמֹו  ֵאינֹו ְמצּוּוֶ ה ִלְפּדֹות ֲאֵחִרים.  –ְוָכל ׁשֶ   ֵאינֹו ְמצּוּוֶ

  
ּה?  יָבא ְלִמיְפַרק ַנְפׁשָ ָלא ִמיַחּיְ   ְוִאיִהי ְמָנָלן ּדְ

  
ְכִתיב:  ה"ּדִ ְפּדֶ ֶדה" "ּתִ יּפָ    -  "ּתִ

ים ִלְפּדֹותֹו  ֲאֵחִרים ְמצּוּוִ ל ׁשֶ ה ִלְפּדֹות ֶאת ַעְצמֹו,  –ּכָ   ְמצּוּוֶ
ים ִלְפּדֹותֹו  ֵאין ֲאֵחִרים ְמצּוּוִ ה ִלְפּדֹות ֶאת ַעְצמֹו.  –ְוָכל ׁשֶ   ֵאין ְמצּוּוֶ

  
ֵאין ֲאֵחִרים ְמצּוִוין ִלְפּדֹוָתּה?  ִין ׁשֶ   ּוִמּנַ

  
ֲאַמר ְק  ה"ָרא: ּדַ ְפּדֶ ֶניָך ּתִ כֹור ּבָ ל ּבְ   , )לד, כ(שמות  "ּכָ

ֶניךָ " נֹוֶתיָך.  – "ּבָ   ְולֹא ּבְ
  

                                                           
ה ְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם 195 ְפּדֶ ֶניָך תִּ כֹור ּבָ ה ַוֲעַרְפּתֹו ּכֹל ּבְ ה ְוִאם לֹא ִתְפּדֶ ה ְבׂשֶ ְפּדֶ   ּוֶפֶטר ֲחמֹור תִּ
ר ַיְקִריבּו לַ  196 ר ֲאׁשֶ ׂשָ ֶטר ֶרֶחם ְלָכל ּבָ ל ּפֶ ְפּדֶ ּכָ ֵמָאה תִּ ֵהָמה ַהּטְ כֹור ַהּבְ כֹור ָהָאָדם ְוֵאת ּבְ ה ֵאת ּבְ דֹה ִתְפּדֶ ְך ַאְך ּפָ ֵהָמה ִיְהֶיה ּלָ ָאָדם ּוַבּבְ   היהָוה ּבָ

  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
  

 



ה ִנְקֵנית –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק א'  175                 ""ָהִאׁשָּ

        כט, בכט, בכט, בכט, ב    ––––כט, א כט, א כט, א כט, א  .123
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

דֹות" דֹות ּוְבנֹו ִלּפָ    – הּוא ִלּפָ
   .הּוא קֹוֵדם ִלְבנוֹ 

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
נֹו קֹוְדמוֹ     ,ּבְ

ה ִמְצָותֹו ַעל ָאִביו ּזֶ נֹו ָעָליווְ  ,ׁשֶ   . "ֶזה ִמְצַות ּבְ
  

י ִיְרְמָיהָאַמר    : ַרּבִ
  ַהּכֹל מֹוִדין, 

א ָחֵמׁש ְסָלִעים   בכט, א ֶאּלָ ֵליּכָ ל ֵהיָכא ּדְ     –ּכָ
  הּוא קֹוֵדם ִלְבנֹו. 

  
  ַמאי ַטְעָמא?

  
גּוֵפיּה ֲעִדיָפא.    ִמְצָוה ּדְ

  
ִדים וְ  א ָחֵמׁש ְמׁשּוְעּבָ ִאיּכָ ִליֵגי, ֵהיָכא ּדְ י ּפְ ֵני חֹוִרין ּכִ     –ָחֵמׁש ּבְ

ְמָיא ָטר ּדַ ׁשְ ְכתּוָבה ּבִ ּתֹוָרה ּכִ ְכִתיב ּבַ י ְיהּוָדה ָסַבר: ִמְלֶוה ּדִ    , ַרּבִ
ִריק ִלְבֵריּה,  י ָחֵמׁש ּפָ ַהּנֵ   ּבְ

ִדים ְלִדיֵדיּה.    ְוָאִזיל ּכֵֹהן ְוָטִריף ֵליּה ְלָחֵמׁש ְמׁשּוְעּבָ
ְכִתיב ָנן ָסְבֵרי: ִמְלֶוה ּדִ ְמָיא ְוַרּבָ ָטר ּדַ ׁשְ ְכתּוָבה ּבִ אֹוַרְייָתא ָלאו ּכִ    , ּבְ

גּוֵפיּה ָעִדיף.  ְך ִמְצָוה ּדְ   ְוִהיְלּכָ
  
  

  רש"י
  .אביו פדאו שלא -  לפדות הוא

 אלא 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
  .ממשועבדים גובה

 



176                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        כט, בכט, בכט, בכט, ב .124
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

נֹו ְוַלֲעלֹות ָלֶרֶגל" ְך עֹוֶלה ָלֶרֶגל  – ִלְפּדֹות ֶאת ּבְ נֹו ְוַאַחר ּכָ    .ּפֹוֶדה ֶאת ּבְ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ךְ ל עֹוֶלה ָלֶרֶג  נוֹ  ְוַאַחר ּכָ    ,ּפֹוֶדה ֶאת ּבְ

ֵאיָנּה עֹוֶבֶרת ּזּו ִמְצָוה עֹוֶבֶרת ְוזֹו ִמְצָוה ׁשֶ   . "ׁשֶ
  

ְדָקָאַמר ַטְעָמא,  י ְיהּוָדה ּכִ ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ   ּבִ
ָנן ַמאי ַטְעַמְייהּו?  א ַרּבָ   ֶאּלָ

  
ֲאַמר ְקָרא  ה"ּדַ ְפּדֶ ֶניָך ּתִ כֹור ּבָ ל ּבְ 197"ּכָ

  , ), כ(שמות לד 
  . "לֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם"ָהַדר וְ 
  
  

                                                           
ה ְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם 197 ְפּדֶ ֶניָך תִּ כֹור ּבָ ה ַוֲעַרְפּתֹו ּכֹל ּבְ ה ְוִאם לֹא ִתְפּדֶ ה ְבׂשֶ ְפּדֶ   ּוֶפֶטר ֲחמֹור תִּ



ה ִנְקֵנית"ָהִא  –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק א'  177                 "ׁשָּ

        כט, בכט, בכט, בכט, ב     .125
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ים" ִנים ֵמָחֵמׁש ָנׁשִ ה ּבָ ָ ִאם ָהיּו לֹו ֲחִמׁשּ ִין ׁשֶ    ,ִמּנַ
ן יב ִלְפּדֹות ּכּוּלָ ַחּיָ    ?ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר ה": תַּ ְפּדֶ ֶניָך ּתִ כֹור ּבָ ל ּבְ 198"ּכָ
  . "), כ(שמות לד 

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ
ֶפֶטר ֶרֶח  ָלא ַרְחָמָנא!ּבְ   ם ּתָ

   
ֵתיָמא: ֵניַלף  כֹור"ַמהּו ּדְ כֹור" ), כ(שמות לד "ּבְ 199"ּבְ

ֲחָלה ), יז(דברים כא      , ִמּנַ
ן  ַהּלָ ית אֹונוֹ "ַמה ּלְ ית אֹונֹו'.  ), יז(דברים כא "ֵראׁשִ אן 'ֵראׁשִ   , ַאף ּכָ

ַמע ָלן.   ָקא ַמׁשְ
  
  
  

                                                           
ה ְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם 198 ְפּדֶ ֶניָך תִּ כֹור ּבָ ה ַוֲעַרְפּתֹו ּכֹל ּבְ ה ְוִאם לֹא ִתְפּדֶ ה ְבׂשֶ ְפּדֶ   ּוֶפֶטר ֲחמֹור תִּ
ית אֹנֹו לֹו ִמ  199 י הּוא ֵראׁשִ ֵצא לֹו ּכִ ר ִיּמָ כֹל ֲאׁשֶ ַנִים ּבְ י ׁשְ יר ָלֶתת לֹו ּפִ נּוָאה ַיּכִ ְ ן ַהׂשּ כֹר ּבֶ י ֶאת ַהּבְ ּפַ ּכִ כָֹרהׁשְ   ט ַהּבְ



178                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        כט, בכט, בכט, בכט, ב .126
ְבנוֹ "[ יב ּבִ   ."דֹו ּתֹוָרהְלַלּמְ  ]: ...ָהָאב ַחּיָ
  

  ְמָנָלן? 
  

ְכִתיב:  ֵניֶכם"ּדִ ם אֹוָתם ֶאת ּבְ ְדּתֶ 200"ְוִלּמַ
  . ), יט(דברים יא 

  
ָלא ַאְגְמֵריּה ֲאבּוהַּ      –ְוֵהיָכא ּדְ

יּה,  יב ִאיהּו ְלִמיְגַמר ַנְפׁשֵ   ִמיַחּיֵ
ְכִתיב  םּולְ "ּדִ ְדּתֶ 201"ּמַ

  . ), א(דברים ה 
  

יָבא?  ָלא ִמיַחּיְ   ִאיִהי ְמָנָלן ּדְ
  

ְכִתיב:  ם"ּדִ ְדּתֶ ם" ), יט(דברים יא "ְוִליּמַ    - "ּוְלַמְדּתֶ
ה ִלְלמֹוד  צּוּוֶ ּמְ ל ׁשֶ ד,  –ּכָ ה ְלַלּמֵ   ְמצּוּוֶ

ה ִלְלמֹוד  ֵאינֹו ְמצּוּוֶ ד.  –ְוָכל ׁשֶ ה ְלַלּמֵ   ֵאינֹו ְמצּוּוֶ
  

ּה?  יָבה ְלֵמיַלף ַנְפׁשָ ָלא ִמיַחּיְ   ְוִאיִהי ְמָנָלן ּדְ
  

ְכִתיב:  םְוִליּמַ "ּדִ םּולְ " ), יט(דברים יא "ְדּתֶ ְדּתֶ    – "ּמַ
דֹו  ֲאֵחִרים ְמצּוִוין ְלַלּמְ ל ׁשֶ ד ֶאת ַעְצמֹו,  –ּכָ ה ְלַלּמֵ   ְמצּוּוֶ

דֹו  ֵאין ֲאֵחִרים ְמצּוִוין ְלַלּמְ ד ֶאת ַעְצמֹו.  –ְוָכל ׁשֶ ה ְלַלּמֵ   ֵאין ְמצּוּוֶ
  

ָדּה?  ֵאין ֲאֵחִרים ְמצּוִוין ְלַלּמְ ִין ׁשֶ   ּוִמּנַ
  
ֵניֶכם"ֲאַמר ְקָרא: ּדַ  ם אֹוָתם ֶאת ּבְ ְדּתֶ נֹוֵתיֶכם.   – ), יט(דברים יא "ְוִלּמַ   ְולֹא ּבְ
  
  

                                                           
ָך ּוְבקּוֶמךָ  200 ְכּבְ ֶרְך ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכתְּ ָך ּבְ ְבתְּ ׁשִ ם ּבְ ר ּבָ ֵניֶכם ְלַדּבֵ ם אָֹתם ֶאת ּבְ ְדתֶּ   ְוִלּמַ
ִטים ֲאׁשֶ  201 ּפָ ׁשְ ים ְוֶאת ַהּמִ ָרֵאל ֶאת ַהֻחקִּ ַמע ִיׂשְ ָרֵאל ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ׁשְ ל ִיׂשְ ה ֶאל ּכָ ְקָרא מֹׁשֶ ם ַוּיִ ַמְרתֶּ ם אָֹתם ּוׁשְ ָאְזֵניֶכם ַהּיֹום ּוְלַמְדתֶּ ר ָאנִֹכי ּדֵֹבר ּבְ

  ַלֲעׂשָֹתם

  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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ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

   .הּוא קֹוֵדם ִלְבנוֹ  – הּוא ִלְלמֹוד ּוְבנֹו ִלְלמֹוד"
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ים ּבְ  ח ְוַתְלמּודֹו ִמְתַקּיֵ נֹו ָזִריז ּוְממּוּלָ נֹו קֹוְדמוֹ  – ָידוֹ ִאם ּבְ   . "ּבְ
  

י ָהא ּדְ  ר ַיֲעקֹבּכִ ַרב ַאָחא ּבַ ֵריּה ּדְ   , ַרב ַיֲעקֹב ּבְ
יּה ּדְ  ַדֵריּה ֲאבּוהַּ ְלַקּמֵ ֵייׁשַ    .ַאּבַ

יּה,  ַמְעּתֵ ִדין ׁשְ ָלא ֲהָוה ִמיַחּדְ י ָאָתא ַחְזֵיּיה ּדְ   ּכִ
ְך,    ֲאַמר ֵליּה: ֲאָנא ֲעִדיָפא ִמיּנָ

ֵא  , ּדְ   יִזיל ֲאָנא. ּתּוב ַאּתְ
ַמע  ֵייׁשָ ָקא ֲהָוה ָאֵתי. ַאּבַ   ּדְ

ֵיי,  ַאּבַ ָנן ּדְ י ַרּבָ יק ּבֵ   ֲהָוה ַההּוא ַמּזִ
ְזֵקי.  יָמָמא ֲהוּו ִמיּתַ ְתֵרין ֲאִפיּלּו ּבִ ִכי ֲהוּו ָעְייֵלי ּבִ   ּדְ

יָזא,  ּפִ   ֲאַמר ְלהּו: ָלא ֵליִתיב ֵליּה ֱאיָנׁש אּוׁשְ
ִמְתְרִחיׁש ִניּסָ  ר ּדְ   א. ֶאְפׁשָ

ָנן.  י ַרּבָ ַההּוא ּבֵ ת ּבְ   ַעל, ּבַ
ָווֵתיּה,  ְבָעה ֵריׁשְ ׁשִ יָנא ּדְ ַתּנִ ֵמי ֵליּה ּכְ   ִאיּדְ

ָכַרע  ִריָעה ּדְ ל ּכְ יּה.  –ּכָ   ָנַתר ַחד ֵריׁשֵ
ין.  יְנּתִ א, ַסּכִ   ֲאַמר ְלהּו ְלָמָחר: ִאי ָלא ִאיְתְרִחיׁש ִניּסָ

  
  

  רש"י
 רואה והאב -  זריז בנו ההי 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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ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

הִלְלמֹוד ּתֹוָר " ָ א ִאׁשּ ָ ְך  – ה ְוִליׂשּ הִיְלמֹוד ּתֹוָרה ְוַאַחר ּכָ ָ א ִאׁשּ ָ    .ִיׂשּ
ה ָ לֹא ִאׁשּ ר לֹו ּבְ     – ְוִאם ִאי ֶאְפׁשָ

ְך  ה ְוַאַחר ּכָ ָ א ִאׁשּ ָ   . "ִיְלמֹוד ּתֹוָרהִיׂשּ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ
   :ֲהָלָכה

ְך ִיְלמֹוד ּתוֹ  ה ְוַאַחר ּכָ ָ א ִאׁשּ   ָרה. נֹוׂשֵ
  

י   ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ
ּתֹוָרה?!  ארֹו ְוַיֲעסֹוק ּבַ ַצּוָ   ֵריַחִיים ּבְ

  
ִליֵגי:    ְוָלא ּפְ

  ָלן,  - ָהא 
  ְלהּו. -ְוָהא 

  
  

  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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ח ֵליּה  ּבַ ּתַ אִמׁשְ ְד  ַרב הּוָנאלְ  ַרב ִחְסּדָ דֹול הּוא.  ַרב ַהְמנּוָנאּבִ ָאָדם ּגָ   ּדְ

בֹא ּיָ ׁשֶ   ְלָיְדָך ֲהִביֵאהּו ְלָיִדי.  ֲאַמר ֵליּה: ּכְ
ִריס סּוְדָרא,  ָלא ּפָ י ָאָתא, ַחְזֵייּה ּדְ   ּכִ

ִריָסת סּוְדָרא?    ֲאַמר ֵליּה: ַמאי ַטְעָמא ָלא ּפְ
ָלא ְנִסיְבָנא.    ֲאַמר ֵליּה: ּדְ

יּה,  יּה ִמיּנֵ ִריְנהּו ְלַאּפֵ   ַאְהּדְ
י ַעד ּדְ  ָלא ָחִזית ְלהּו ְלַאּפֵ   ַנְסָבת.ֲאַמר ֵליּה: ָחִזי ּדְ

   
ֲאַמר:    ַרב הּוָנא ְלַטְעֵמיּה, ּדַ

ה  ָ א ִאׁשּ ָנה ְולֹא ָנׂשָ ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ ֲעֵביָרה.  –ּבֶ ל ָיָמיו ּבַ   ּכָ
   
ֲעֵביָרה" ְך?! "ּבַ ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ
    

א ֵאיָמא:  ִהְרהּור ֲעֵביָרהכָּ ֶאּלָ   . ל ָיָמיו ּבְ
  

ָנא ָרָבאָאַמר  ֵבי, ְוֵכן ּתָ ָמ  ּדְ י ִיׁשְ    :ֵעאלַרּבִ
ה?  ָ א ִאׁשּ ָ ה ָלָאָדם, ָמַתי ִיׂשּ רּוְך הּוא ּוְמַצּפֶ דֹוׁש ּבָ ב ַהּקָ ָנה יֹוׁשֵ ִרים ׁשָ   ַעד ֶעׂשְ

ח ַעְצמֹוָתיו'.  יּפַ א, אֹוֵמר: 'ּתִ ִרים ְולֹא ָנׂשָ יַע ֶעׂשְ ִהּגִ יָון ׁשֶ   ּכֵ
  

אֲאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ָעִדיְפָנא ֵמַחְבָרִאי  ׁשִ  –ַהאי ּדְ ְנִסיְבָנא ּבְ ַסר, ּדִ   יּתְ

יַסר,  ַאְרּבֵ   ְוִאי ֲהָוה ְנִסיְבָנא ּבְ
ֵעיָניְך'.   אל, יָרא ּבְ ָטן 'ּגִ ָ   ֲהָוה ֲאִמיָנא ַלׂשּ

  
ילְ  ָרָבאֲאַמר ֵליּה  ר ַאִמי ַרּבִ    :ָנָתן ּבַ

ְבִריְך,  אֵרי ּדִ ָיָדְך ַעל ַצּוְ   ַאּדְ
י,  ִרים ְוַתְרּתֵ ַסר ְוַעד ֶעׂשְ יּתְ ִ   ִמׁשּ

ְמ  ָעה. ְוָאְמֵרי ָלּה: ִמּתַ ִרים ְוַאְרּבָ   ֵני ְסֵרי ַעד ֶעׂשְ
  

ֵאי:  ַתּנָ   ּכְ
ְרּכוֹ "" י ּדַ ַער ַעל ּפִ 202"ֲחנֹוְך ַלּנַ

    – ), ו(משלי כב 
י ְיהּוָדה י ְנֶחְמָיהוְ  ַרּבִ    :ַרּבִ

ִרים ְוַתְרֵתין,  ַסר ְוַעד ֶעׂשְ יתְּ ִ   ַחד ֲאַמר: ִמׁשּ

ִרים ְוַאְרּבָ  ְמֵני ְסֵרי ְוַעד ֶעׂשְ   ."ָעהְוַחד ֲאַמר: ִמתַּ
  
  

                                                           
ה 202 ּנָ י ַיְזִקין לֹא ָיסּור ִמּמֶ ם ּכִ י ַדְרּכֹו ּגַ ַער ַעל ּפִ   ֲחנְֹך ַלּנַ

  רש"י
  .המנונא לרב הונא רב - חזייה

 כדרך - סודר פריס דלא
 לכסות רגילין שהיו הנשואין

  .ראשן
 גירא לשטן ליה אמינא הוה 

 מתגרה תיהיי כלומר - בעיניך
 ולא הרע יצר הוא ושטן בו

  .שיחטיאני אירא
 בעוד - דבריך צוארי 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

 למדול זהיר הוי עליו תקיפה
 משיתסר זמנו ואיזה תוכחות

 בציר ותרתין עשרים ועד
 לקבל דעת בו אין 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

 



182                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        ל, אל, אל, אל, א .130
נֹו ּתֹוָרה?  ד ֶאת ּבְ יב ָאָדם ְלַלּמֵ   ַעד ֵהיָכן ַחּיָ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ן,  ן ּדָ גֹון ְזבּולּון ּבֶ   ּכְ
דֹות.  ָנה ְוַתְלמּוד ֲהָלכֹות ְוַאּגָ דֹו ֲאִבי ָאִביו ִמְקָרא ּוִמׁשְ יּמְ ּלִ   ׁשֶ

  
  ֵמיִתיֵבי: 

דֹו ִמְקָרא ֵאין ְמ " ָנהִלּמְ דֹו ִמׁשְ    ",ַלּמְ
  : ִמְקָרא זֹו ּתֹוָרה! ָרָבאְוָאַמר 

  
ן ן ּדָ ְזבּולּון ּבֶ ן ְולֹא ּכִ ן ּדָ ְזבּולּון ּבֶ    , ּכִ

ן  ן ּדָ ְזבּולּון ּבֶ דֹו ֲאִבי ָאִביו,  –ּכִ ּמְ ּלִ   ׁשֶ
ן  ן ּדָ ְזבּולּון ּבֶ ָנה ְוַתְלמּוד ֲהָלכֹות ְוַא  –ְולֹא ּכִ ִאיּלּו ָהָתם ִמְקָרא ִמׁשְ דֹות, ּדְ   ּגָ

  ְוִאיּלּו ָהָכא ִמְקָרא ְלָבד. 
  

יב?    ַוֲאִבי ָאִביו ִמי ִמיַחּיֵ
ְנָיא:    ְוָהּתַ

ֵניֶכם"" ם אֹוָתם ֶאת ּבְ ְדּתֶ "ְוִלּמַ
203
    – ), יט(דברים יא 

ֵניֶכם ֵני ּבְ    .ְולֹא ּבְ

ים ֶניךָ " ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ּבָ "ְוהֹוַדְעּתָ
204
   ?), ט(דברים ד 

נֹו ּתֹוָרה ד ֶאת ּבְ ַלּמֵ ל ַהּמְ ּכָ    ,לֹוַמר ְלָך ׁשֶ
נוֹ  דּו לֹו ְוִלְבנֹו ּוְלֶבן ּבְ ִאיּלּו ִלּמְ תּוב ּכְ    ,ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ

ל ַהּדֹורֹות   !"ַעד סֹוף ּכָ
  

א,  ּנָ י ַהאי ּתַ ֲאַמר ּכִ   הּוא ּדַ
ַתְנָיא:    ּדְ

ֵניֶכם"" ם אֹוָתם ֶאת ּבְ ְדּתֶ     – )(דברים יא, יט "ְוִלּמַ
ֵניֶכם א ּבְ    ,ֵאין ִלי ֶאּלָ

ִין ֵניֶכם ִמּנַ ֵני ּבְ    ?ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר ֶניךָ " :תַּ ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ּבָ    .  (דברים ד, ט) "ְוהֹוַדְעּתָ

ן ְלמּוד לֹוַמר ,ִאם ּכֵ ֵניֶכם" :ַמה תַּ    ?"ּבְ

ֵניֶכם" נֹוֵתיֶכם – "ּבְ    ."ְולֹא ּבְ

  
ן לֵ ָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ     :ִויַרּבִ

נֹו ּתֹוָרה  ן ּבְ ד ֶאת ּבֶ ַלּמֵ ל ַהּמְ     –ּכָ
ָלּה ֵמַהר ִסיַני.   ִאיּלּו ִקּבְ תּוב ּכְ   ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ

ֱאַמר:  ּנֶ ֶניךָ "ׁשֶ ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ּבָ   , ), ט(דברים ד "ְוהֹוַדְעּתָ
חֹוֵרב"ּוְסִמיְך ֵליּה  ר ָעַמְדּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ּבְ   . "יֹום ֲאׁשֶ

  

א ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ ֵחיּה לְ  ַרּבִ ּכְ ן ֵלִויַאׁשְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ יּה,  ַרּבִ יְסָנא ַאֵריׁשֵ ֵדי ּדִ ׁשָ   ּדְ
א.  ּתָ ִניׁשְ   ְוָקא ַמְמֵטי ֵליּה ִלינּוָקא ְלֵבי ּכְ

י ַהאי?    ֲאַמר ֵליּה: ַמאי ּכּוּלֵ
ְכִתיב:  ם ְלבָ "ֲאַמר ֵליּה: ִמי זּוָטר ַמאי ּדִ    ),, ט(דברים ד "ֶניךָ ְוהֹוַדְעּתָ

חֹוֵרב"ְוָסִמיְך ֵליּה:  ר ָעַמְדּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ּבְ   ?"יֹום ֲאׁשֶ
  

אן ָוֵאיָלְך  אִמּכָ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ   , ַרּבִ
ַמְקֵרי ִלינּוָקא, ּומֹוְסֵפיּה.    ָלא ָטִעים אּוְמָצא, ַעד ּדְ

  
ר ַרב הּוָנא ה ּבַ   , ַרּבָ

א.ָלא ָטִעים אּוְמָצא, ַעד  ַמְייֵתי ִלינּוָקא ְלֵבית ִמְדָרׁשָ   ּדְ
  

                                                           
ֶר  203 ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכתְּ ָך ּבְ ְבתְּ ׁשִ ם ּבְ ר ּבָ ֵניֶכם ְלַדּבֵ ם אָֹתם ֶאת ּבְ ְדתֶּ ָך ּוְבקּוֶמךָ ְוִלּמַ ְכּבְ   ְך ּוְבׁשָ
ָבְבָך  204 ר ָראּו ֵעיֶניָך ּוֶפן ָיסּורּו ִמּלְ ָבִרים ֲאׁשֶ ח ֶאת ַהּדְ ּכַ ׁשְ ן תִּ ָך ְמאֹד ּפֶ מֹר ַנְפׁשְ ֶמר ְלָך ּוׁשְ ָ ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניךָ ַרק ִהׁשּ יָך ְוהֹוַדְעתָּ   ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ

  רש"י
 שהיה תלמיד - דן בן זבולון

  .בימיהם
 חובת אין - 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 נולב 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
 - יהומוספ לינוקא דמקרי עד

 אתמול שקרא מה לו מהדר
  .יותר פסוק עוד ומלמדו
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ּום  ַרב ָסְפָראָאַמר  יִמׁשּ ן ֲחַנְנָיא ַרּבִ ַע ּבֶ    :ְיהֹוׁשֻ

ְכִתיב:  ם ְלָבֶניךָ "ַמאי ּדִ ְנּתָ ּנַ 205"ְוׁשִ
  ? ), ז(דברים ו 

ְקֵרי  ם"ַאל ּתִ ְנּתָ ּנַ ם'  -  "ְוׁשִ תָּ ׁשְ ּלַ א 'ְוׁשִ     –ֶאּלָ
ׁש ָאָדם ּלֵ נֹוָתיו:  ְלעֹוָלם ְיׁשַ   ׁשְ

ִליׁש  ִמְקָרא,  - ׁשְ   ּבְ
ִליׁש  ָנה,  - ׁשְ ִמׁשְ   ּבְ
ִליׁש  ַתְלמּוד.  - ׁשְ   ּבְ

  
ה ָחֵיי?  ּמָ   ִמי יֹוֵדַע ּכַ

  
  ָלא ְצִריָכא, 

  ְליֹוֵמי. 
  

  ְלִפיָכְך ִנְקְראּו ִראׁשֹוִנים סֹוְפִרים, 
ּתֹוָרה ּבַ ל ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ָהיּו סֹוְפִרים ּכָ    , ׁשֶ

ָהיּו אֹוְמ  206"ָגחֹון"ִרים 'ָוא"ו' ּדְ ׁשֶ
ל ֵסֶפר ּתֹוָרה.  – ), מב(ויקרא יא  ל אֹוִתּיֹות ׁשֶ   ֶחְצָיין ׁשֶ

ַרׁש " רׁש ּדָ 207"ּדָ
יבֹות.  – ), טז(ויקרא י  ל ּתֵ   ֶחְצָיין ׁשֶ

ח" ּלָ 208"ְוִהְתּגַ
סּוִקים.  – ), לג(ויקרא יג  ל ּפְ   ׁשֶ

ַער" ה ֲחִזיר ִמּיָ 209"ְיַכְרְסֶמנָּ
ַער""ן' ּדְ 'ַעיִ  – ), יד(תהילים פ  ים.  "ּיָ ִהּלִ ל ּתְ   ֶחְצָיין ׁשֶ

ר ָעֹון" 210"ְוהּוא ַרחּום ְיַכּפֵ
ְפסּוִקים.  – ), לח(תהילים עח    ֶחְציֹו ּדִ

  
ֵעי     :ַרב יֹוֵסףּבָ

יָסא?  –" ָגחֹון"'ָוא"ו' ּדְ  יָסא אֹו ֵמַהאי ּגִ   ֵמַהאי ּגִ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
  ֵניֵתי ֵסֶפר ּתֹוָרה ְוִאיְמִניְנהּו! 

ר ָחָנהא ָאַמר ִמי לָ  ר ּבַ ה ּבַ    :ַרּבָ
ֵהִביאּו ֵסֶפר ּתֹוָרה ּוְמָנאּום?  ם ַעד ׁשֶ ָ   לֹא ָזזּו ִמׁשּ

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

ֲחֵסירֹות ִויֵתרֹות,  ִקיֵאי ּבַ   ִאיְנהּו ּבְ
ִקיִאיָנן.    ֲאַנן ָלא ּבְ

  
ֵעי    : ַרב יֹוֵסףּבָ

ח" ּלָ יָסא?  –" ְוִהְתּגַ יָסא אֹו ֵמַהאי ּגִ   ֵמַהאי ּגִ
  
ֵייַמר ֵליּה ֲא    : ַאּבַ

סּוֵקי ִמיָהא ֵליֵתי ְוִליְמִניְנהוּ    ! 211ּפְ
  

ִקיִאיָנן.  ְפסּוֵקי ַנִמי ָלא ּבְ   ּבִ
  

ִכי ָאָתא  אּדְ ר ַאּדָ   ֲאַמר:  ַרב ַאָחא ּבַ
סּוֵקי:  ְסֵקי ֵליּה ְלַהאי ְקָרא ִלְתָלָתא ּפְ ַמֲעָרָבא ּפַ   ּבְ

א ֵא " ה ָאנִֹכי ּבָ ה ִהּנֵ ַעב ֶהָעָנןַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ 212"ֶליָך ּבְ
  . ), ט(שמות יט 

  
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

סּוִקים" מֹוָנה ּפְ מֹוִנים ּוׁשְ מֹוָנה ֵמאֹות ּוׁשְ ת ֲאָלִפים ּוׁשְ    ,ֲחֵמׁשֶ

                                                           
ְרתָּ  205 ם ְלָבֶניָך ְוִדּבַ ְנתָּ ּנַ ָך ּוְבקּוֶמךָ  ְוׁשִ ְכּבְ ֶרְך ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכתְּ ָך ּבְ ְבתְּ ׁשִ ם ּבְ   ּבָ
ֵֹרץ ַעל ָהָאֶרץ לֹא תֹא 206 ֶרץ ַהׁשּ ֶ ה ַרְגַלִים ְלָכל ַהׁשּ ל ַמְרּבֵ ע ַעד ּכָ חֹון ְוכֹל הֹוֵלְך ַעל ַאְרּבַ ֶקץ ֵהםּכֹל הֹוֵלְך ַעל ּגָ י ׁשֶ   ְכלּום כִּ
ִעיר ַהַחּטָ  207 ֵני ַאֲהרֹן ַהּנֹוָתִרם ֵלאמֹרְוֵאת ׂשְ ְקצֹף ַעל ֶאְלָעָזר ְוַעל ִאיָתָמר ּבְ ה ׂשָֹרף ַוּיִ ה ְוִהּנֵ ַרׁש מֹׁשֶ רֹׁש ּדָ   את ּדָ
ִנית 208 ְבַעת ָיִמים ׁשֵ ֶתק ׁשִ יר ַהּכֵֹהן ֶאת ַהנֶּ ַח ְוִהְסּגִ ֶתק לֹא ְיַגּלֵ ח ְוֶאת ַהּנֶ ּלָ   ְוִהְתּגַ
ַער ְוזִ  209 ה ֲחִזיר ִמּיָ הְיַכְרְסֶמּנָ ַדי ִיְרֶעּנָ   יז ׂשָ
ל ֲחָמתוֹ  210 יב ַאּפֹו ְולֹא ָיִעיר ּכָ ה ְלָהׁשִ ִחית ְוִהְרּבָ ר ָעֹון ְולֹא ַיׁשְ   ְוהּוא ַרחּום ְיַכּפֵ
  על פי כתב יד מינכן 211
ךְ  'ַוּיֹאֶמר ה 212 ִרי ִעּמָ ַדּבְ ַמע ָהָעם ּבְ ֲעבּור ִיׁשְ ַעב ֶהָעָנן ּבַ א ֵאֶליָך ּבְ ה ָאנִֹכי ּבָ ה ִהּנֵ ְבֵרי ָהָעם ֶאל ה ֶאל מֹׁשֶ ה ֶאת ּדִ ד מֹׁשֶ ּגֵ ָך ַיֲאִמינּו ְלעֹוָלם ַוּיַ   'ְוַגם ּבְ

  רש"י
 כתיב מדלא - ושלשתם 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 בריד= ה"ד( כדכתיב
 יושבי סופרים ומשפחות) ב

  .יעבץ
  .גחון על הולך כל -  דגחון ו"וי

 איתפרש לא - משם זזו לא
  .היכא
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סּוֵקי     .ֵסֶפר ּתֹוָרהֲהוּו ּפְ
מֹוָנה ים ׁשְ ִהּלִ    ,ֶיֶתר ָעָליו תְּ

מֹוָנה ִמים ׁשְ ְבֵרי ַהּיָ ּנּו ּדִ   ".ָחֵסר ִמּמֶ
  

נוּ  ָנן:  ּתָ   ַרּבָ
ם"" ְנּתָ ּנַ ִפיךָ  –" ְוׁשִ ִדים ּבְ ְבֵרי ּתֹוָרה ְמחּוּדָ הּו ּדִ ּיְ    .ׁשֶ

ָבר ַאל ְלָך ָאָדם ּדָ ִאם ִיׁשְ    ,ׁשֶ
ם ְותֹאַמר לוֹ  ַגְמּגֵ ד ,ַאל תְּ א ֱאמֹור לֹו ִמּיָ    .ֶאּלָ

ֱאַמר   בל, ּנֶ יָנה ִתְקָרא ֱאמֹור ַלָחְכָמה ֲאחֹוִתי ַאּתְ ": ^ׁשֶ   , ), ד(משלי ז "ּומָֹדע ַלּבִ
ךָ ": ְואֹוֵמר ְתֵבם ַעל לּוַח ִלּבֶ עֹוֶתיָך ּכָ ֵרם ַעל ֶאְצּבְ   , ), ג(משלי ז "ָקׁשְ
עּוִרים": ְואֹוֵמר ֵני ַהּנְ ן ּבְ ּבֹור ּכֵ ַיד ּגִ ים ּבְ ִחּצִ   , ), ד(תהילים קכז "כְּ
נּוִנים": ְואֹוֵמר ּבֹור ׁשְ י ּגִ 213"ִחּצֵ

  , ), ד(תהילים קכ 
יָך ׁשְ ": ְואֹוֵמר לוּ ִחּצֶ יָך ִיּפְ ְחתֶּ ים ּתַ 214"נּוִנים ַעּמִ

  , ), ו(תהילים מה 
תֹו ֵמֶהם": ְואֹוֵמר ּפָ א ֶאת ַאׁשְ ר ִמּלֵ ֶבר ֲאׁשֶ ֵרי ַהּגֶ    ,ַאׁשְ

ַער" ָ ׁשּ רּו ֶאת אֹוְיִבים ּבַ י ְיַדּבְ    ."), ה(תהילים קכז "לֹא ֵיבֹוׁשּו ּכִ
  

ַער"ַמאי  ָ ׁשּ   ? ), ה(תהילים קכז "ֶאת אֹוְיִבים ּבַ
  

אר ָאַמ  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ    :ַרּבִ
  ֲאִפיּלּו ָהָאב ּוְבנֹו, ָהַרב ְוַתְלִמידֹו, 

ַער ֶאָחד,  ׁשַ ּתֹוָרה ּבְ עֹוְסִקין ּבַ   ׁשֶ
ים אֹוְיִבים ֶזה ֶאת ֶזה,    ַנֲעׂשִ

ים אֹוֲהִבים ֶזה ֶאת ֶזה.  ֲעׂשִ ּנַ ם ַעד ׁשֶ ָ   ְוֵאיָנם ָזִזים ִמׁשּ
ֱאַמר:  ּנֶ סּוָפה"ׁשֶ 215"ֶאת ָוֵהב ּבְ

    – ), יד(במדבר כא 
ְקֵרי  סּוָפה"ַאל ּתִ סֹוָפּה."ּבְ א ּבְ   , ֶאּלָ

  

                                                           
ֲחֵלי ְרָתִמים 213 נּוִנים ִעם ּגַ י ִגּבֹור ׁשְ   ִחּצֵ
ֶלךְ  214 ֵלב אֹוְיֵבי ַהּמֶ לּו ּבְ יָך ִיּפְ ְחתֶּ ים תַּ נּוִנים ַעּמִ יָך ׁשְ   ִחּצֶ
ֵסֶפר ִמְלֲחמֹת ְיהָוה ֶאת ָוֵה  215 ן ֵיָאַמר ּבְ ָחִלים ַאְרנֹוןַעל ּכֵ סּוָפה ְוֶאת ַהּנְ   ב ּבְ

  רש"י
  .ת"ס ממנין - ממנו חסר
 חזור - בפיך מחודדין יהו

 שאם בעומקם ובדוק עליהם
 לגמגם תצטרך לא אדם ישאלך

  .מיד לומר שתוכל אלא
 - את אחותי לחכמה אמור

 כאחותך בה בקי שתהא
 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 אשר

 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
 לה דריש הכי -  בסופה והב את

 ידי שעל מלחמה מלחמות ספר
  .בסופה יש אהבה ספר

 



ה ִנְקֵנית –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק א'  185                 ""ָהִאׁשָּ

        ל, בל, בל, בל, ב .132
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ם"" ְמּתֶ 216"ְוׂשַ
ם – ), יח(דברים יא     .ַסם תַּ

ים ַסם ַחּיִ ָלה ּתֹוָרה ּכְ    :ִנְמׁשְ
דֹוָלה ה ּגְ נֹו ַמּכָ ה ֶאת ּבְ ִהּכָ ל ְלָאָדם ׁשֶ ה ַעל ַמּכָ  ,ָמׁשָ יַח לֹו ְרִטּיָ    ,תוֹ ְוִהּנִ

ִני :ְוָאַמר לוֹ  ְתךָ  ,ּבְ ה זּו ַעל ַמּכָ ָהְרִטּיָ ל ְזַמן ׁשֶ    ,ּכָ
ֲהָנָאְתךָ  ֶ ֵתה ַמה ׁשּ ֲהָנָאְתָך ּוׁשְ ֶ    ,ֱאכֹול ַמה ׁשּ

צֹוֵנן ין ּבְ ין ּבֵ ַחמִּ ין ּבְ     – ּוְרחֹוץ ּבֵ
ה ִמְתָייֵרא    .ְוֵאין ַאתָּ
ה ַמֲעִביָרּה     .ֲהֵרי ִהיא ַמֲעָלה נֹוִמי – ְוִאם ַאתָּ

ְך  רּוְך הּואּכָ דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ַהּקָ    :ָאַמר ָלֶהם ְלִיׂשְ
ַני ָראִתי ֵיֶצר ָהַרע ,ּבָ    ,ּבָ

ְבִלין    ,ּוָבָראִתי לֹו ּתֹוָרה תַּ
ָידוֹ  ם ִנְמָסִרים ּבְ ּתֹוָרה ֵאין ַאתֶּ ם עֹוְסִקים ּבַ    ,ְוִאם ַאתֶּ

ֱאַמר ּנֶ ֵאת": ׁשֶ ִטיב ׂשְ 217"ֲהלֹא ִאם ּתֵ
  , ), ז(בראשית ד 

ָידוֹ  ְוִאם ם ִנְמָסִרים ּבְ ּתֹוָרה ַאתֶּ ם עֹוְסִקין ּבַ    ,ֵאין ַאתֶּ
ֱאַמר ּנֶ את רֹוֵבץ": ׁשֶ ַתח ַחּטָ   , ), ז(בראשית ד "ַלּפֶ

ךָ  נֹו ּבְ אֹו ּוַמתָּ ָ ל ַמׂשּ ּכָ א ׁשֶ    ,ְולֹא עֹוד ֶאּלָ
ֱאַמר ּנֶ ׁשּוָקתוֹ ": ׁשֶ   , ), ז(בראשית ד "ְוֵאֶליָך ּתְ

ה מוֹ  ה רֹוֶצה ַאתָּ ל ּבוֹ ְוִאם ַאתָּ    ,ׁשֵ

ֱאַמר ּנֶ ל ּבוֹ ": ׁשֶ ְמׁשָ ה ּתִ    ".), ז(בראשית ד "ְוַאּתָ
  

ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ֲאִפיּלּו יֹוְצרֹו ְקָראֹו ַרע" ה ֵיֶצר ָהַרע ׁשֶ    .ָקׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ עּוָריו": ׁשֶ י ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמּנְ 218"ּכִ
  ."), כא(בראשית ח 

  
  : ַרב ִיְצָחקָאַמר 

ל ָאָדם ָכל יֹום,  ִיְצרֹו ׁשֶ ׁש ָעָליו ּבְ   ִמְתַחּדֵ
ֱאַמר  ּנֶ ל ַהּיֹום"ׁשֶ 219"ַרק ַרע ּכָ

  . ), ה(בראשית ו 
  

ְמעֹון ְוָאַמר  י ׁשִ ן ֵלִוי ַרּבִ   : ּבֶ
ׁש ֲהִמיתֹו,  ָכל יֹום ּוְמַבּקֵ ר ָעָליו ּבְ ּבֵ ל ָאָדם ִמְתּגַ   ִיְצרֹו ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ׁש ַלֲהִמ "ׁשֶ יק ּוְמַבּקֵ ּדִ ע ַלּצַ   , )לב, (תהילים לז "יתוֹ צֹוֶפה ָרׁשָ
רּוְך הּוא עֹוְזרֹו ֵאין ָיכֹול לֹו,  דֹוׁש ּבָ   ְוִאְלָמֵלא ַהּקָ

ֱאַמר:  ּנֶ ָידוֹ "ׁשֶ   . )לג, (תהילים לז 220"ֱאלִֹהים לֹא ַיַעְזֶבּנּו ּבְ
  

ָנא  ֵביּתָ י ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ
ִני" ול ֶזה ,ּבְ ָך ְמֻנּוָ ַגע ּבְ ֵכהּו ְלֵבית ַהּמִ  ,ִאם ּפָ    :ְדָרׁש ָמׁשְ

   ,ִאם ֶאֶבן הּוא ִניּמֹוַח 
ְרֶזל הּוא ִמְתּפֹוֵצץ    ,ְוִאם ּבַ

ֱאַמר ּנֶ ֵאׁש ְנֻאם ה'" :ׁשֶ יׁש ְיפֹוֵצץ ָסַלע ,ֲהלֹא כֹה ְדָבִרי ּכָ   . ), כט(ירמיהו כג "ּוְכַפּטִ
   ,ִאם ֶאֶבן הּוא ִניּמֹוַח 

ֱאַמר ּנֶ ִים": ׁשֶ ל ָצֵמא ְלכּו ַלּמַ 221"הֹוי ּכָ
  , ), א(ישעיהו נה 

ֲחקּו ַמִים" :ְואֹוֵמר 222"ֲאָבִנים ׁשָ
   ."), יט(איוב יד 

                                                           
י 216 ם אָֹתם ְלאֹות ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹת ּבֵ ְרתֶּ ֶכם ּוְקׁשַ ה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפׁשְ ָבַרי ֵאּלֶ ם ֶאת ּדְ ְמתֶּ   ן ֵעיֵניֶכםְוׂשַ
את רֵֹבץ ְוֵאֶלי 217 ַתח ַחּטָ ֵאת ְוִאם לֹא ֵתיִטיב ַלּפֶ יִטיב ׂשְ ל ּבוֹ ֲהלֹוא ִאם תֵּ ְמׁשָ ה תִּ ׁשּוָקתֹו ְוַאתָּ   ָך תְּ
ַרח ה 218 יחַֹח ַוּיֹאֶמר ה 'ַוּיָ ֻעָריו ְולֹא אִֹסף עֹוד לְ  'ֶאת ֵריַח ַהּנִ י ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמּנְ ֲעבּור ָהָאָדם ּכִ ל עֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה ּבַ ל ֶאל ִלּבֹו לֹא אִֹסף ְלַקּלֵ ַהּכֹות ֶאת ּכָ

יִתי ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ   ַחי ּכַ
ְרא ה  219 ל ַהּיֹום 'ַוּיַ בֹת ִלּבֹו ַרק ַרע ּכָ ָאֶרץ ְוָכל ֵיֶצר ַמְחׁשְ ה ָרַעת ָהָאָדם ּבָ י ַרּבָ   ּכִ
ְפטוֹ  'ה 220 ָ ִהׁשּ יֶעּנּו ּבְ   לֹא ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו ְולֹא ַיְרׁשִ
ְברּו ֶוֱאכֹלּו ּוְלכּו  221 ֶסף ְלכּו ׁשִ ר ֵאין לֹו ּכָ ִים ַוֲאׁשֶ ל ָצֵמא ְלכּו ַלּמַ לֹוא ֶכֶסף ּוְבלֹוא ְמִחיר ַיִין ְוָחָלבהֹוי ּכָ ְברּו ּבְ   ׁשִ
טֹף ְסִפיֶחיָה ֲעַפר ָאֶרץ ְוִתְקַות ֱאנֹוׁש ֶהֱאַבְדתָּ  222 ׁשְ ֲחקּו ַמִים תִּ   ֲאָבִנים ׁשָ

  רש"י
 - תם סם אלה דברי את ושמתם

  .הצלה שום חסר נושאי 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 איתיר קרא -  היום כל
 רעתו היום שעות שכל ללמדנו

  .מתחדשת
  .בך מתגרה הרע יצר - זה מנוול

 נמשלה כאש שהתורה - מתפוצץ
  .הברזל את המפעפע

 



186                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        ל, בל, בל, בל, ב .133
ְבנוֹ "[ יב ּבִ ה ]: ...ָהָאב ַחּיָ ָ יאֹו ִאׁשּ ִ   . "ְלַהׂשּ
  

  ְמָנָלן? 
  

ְכִתיב:  ִנים ּוָבנֹות"ּדִ ים ְוהֹוִלידּו ּבָ    ,ְקחּו ָנׁשִ
ים    ,ּוְקחּו ִלְבֵניֶכם ָנׁשִ

ים נּו ַלֲאָנׁשִ נֹוֵתיֶכם ּתְ 223"ְוֶאת ּבְ
  .  ), ו(ירמיהו כט 

  
ָידֹו,  נֹו ּבְ ָלָמא ּבְ ׁשְ   ּבִ

ָידֹו ִהיא?!  ּתֹו ּבְ א ּבִ   ֶאלָּ
  

  ָהִכי ָקָאַמר ְלהּו: 
ַייּה,  ַייּה ְוִנַכּסְ ן ָלּה ִמיֵדי, ְוִלְבׁשְ   ִניּתֵ

י. ָקְפצּו ֲעַלּה ֱאיָנׁשֵ י ֵהיִכי ּדְ   ּכִ
  
  

                                                           
ים ְוֵת  223 נּו ַלֲאָנׁשִ נֹוֵתיֶכם תְּ ים ְוֶאת ּבְ ִנים ּוָבנֹות ּוְקחּו ִלְבֵניֶכם ָנׁשִ ים ְוהֹוִלידּו ּבָ ְמָעטוּ ְקחּו ָנׁשִ ם ְוַאל תִּ ִנים ּוָבנֹות ּוְרבּו ׁשָ   ַלְדָנה ּבָ

  רש"י
 בתמיה -  היא בידו בתו אלא

 אנשים לה להרגיל יכול כלום
 ואת קרא דאמר להשיאה
  .לאנשים תנו בנותיכם

 



ה ִנְקֵנית –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק א'  187                 ""ָהִאׁשָּ

        ל, בל, בל, בל, ב .134
ְבנוֹ "[ יב ּבִ דֹו אּוּמָ  ]: ...ָהָאב ַחּיָ   ".נּותְלַלּמְ
  

  ְמָנָלן? 
  

הֲאַמר    : ִחְזִקּיָ
ֲאַמר ְקָרא:  ר ָאַהְבתָּ "ּדַ ה ֲאׁשֶ ָ ים ִעם ִאׁשּ 224"ְרֵאה ַחּיִ

    – ), ט(קוהלת ט 
ׁש ִהיא  ה ַמּמָ ָ נּות.  –ִאם ִאׁשּ דֹו אּוּמָ יב ְלַלּמְ ְך ַחּיָ ה, ּכָ ָ יאֹו ִאׁשּ ִ יב ְלַהׂשּ ַחּיָ ם ׁשֶ ׁשֵ   ּכְ

ַחיָּ  –ִאם ּתֹוָרה ִהיא  ם ׁשֶ ׁשֵ נּות.ּכְ דֹו אּוּמָ יב ְלַלּמְ ְך ַחּיָ דֹו ּתֹוָרה, ּכָ   יב ְלַלּמְ
  

                                                           
ֶמׁש ּכֹל ְיֵמי ֶהְבֶלךָ  224 ֶ ַחת ַהׁשּ ר ָנַתן ְלָך תַּ י ֶהְבֶלָך ֲאׁשֶ ל ְיֵמי ַחּיֵ ר ָאַהְבתָּ ּכָ ה ֲאׁשֶ ָ ים ִעם ִאׁשּ ַחת  ְרֵאה ַחּיִ ה ָעֵמל תַּ ר ַאתָּ ים ּוַבֲעָמְלָך ֲאׁשֶ ַחּיִ י הּוא ֶחְלְקָך ּבַ ּכִ

 ָ   ֶמׁש ַהׁשּ

  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

  

 



188                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        ל, בל, בל, בל, ב .135
ָנָהר :ְוֵיׁש אֹוְמִרים" יטֹו ּבְ   . "ַאף ַלֲהׁשִ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

  ַחּיּוֵתיּה הּוא.
  



ה ִנְקֵנית –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק א'  189                 ""ָהִאׁשָּ

        ל, בל, בל, בל, ב .136
י ְיהּוָדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ

דֹו ִליְסטּות נּות ְמַלּמְ דֹו אּוּמָ ֵאינֹו ְמַלּמְ ל ׁשֶ   ".ּכָ
  
ְך?!   "ִליְסטּות" ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ
  

א,    ֶאּלָ
דֹו ִליְסטּות.  ִאיּלּו ְמַלּמְ   ּכְ

  
יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהּו:  א ּבֵ   ִאיּכָ

ַאְגְמֵריּה ִעיְסָקא.    ּדְ
  
  
  
  

  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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ן" ל ִמְצֹות ָהָאב ַעל ַהּבֵ יִבין – ּכָ ים ַחּיָ ים ְוֶאָחד ָנׁשִ   ."ֶאָחד ֲאָנׁשִ
  

ל ִמְצֹות ָהָאב ַע "ַמאי  ןּכָ    "?ל ַהּבֵ
  

יבֹות,  ים ַחּיָ א ְלֶמיֱעַבד ִלְבֵריּה ָנׁשִ יב ַאּבָ ִמיַחּיַ ל ִמְצָוָתא ּדְ   ִאיֵליָמא ּכָ
ְנָיא:    ְוָהּתַ

ְבנֹו ְלמּולֹו ְוִלְפּדֹותוֹ " יב ּבִ    – "ָהָאב ַחּיָ
  ִאין,  –'ָאִביו' 

  ָלא!  - ִאּמֹו 
  

   :ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
  ָהִכי ָקָאַמר: 

ל ִמְצַות ָהָא  ן ַלֲעׂשֹות ְלָאִביו,   –ב ּכָ   ַהּמּוֶטֶלת ַעל ַהּבֵ
יִבין.  ים ַחּיָ ים ְוֶאָחד ָנׁשִ   ֶאָחד ֲאָנׁשִ

  
ָנן:  נּו ַרּבָ ּתָ ֵניָנא ְלָהא ּדְ   ּתְ

225"ִאיׁש ""
א ִאיׁש  – ), ג(ויקרא יט     ,ֵאין ִלי ֶאּלָ
ִין ה ִמּנַ ָ    ?ִאׁשּ

הּוא אֹוֵמר ׁשֶ יָראוּ " ּכְ ַנִים - "ּתִ אן ׁשְ    .ֲהֵרי ּכָ
ְלמּוד לֹוַמר ן ַמה תַּ    ?"ִאיׁש " ִאם ּכֵ

ָידֹו ַלֲעׂשֹות -ִאיׁש  ק ּבְ    ,ִסיּפֵ
ה  ָ ָיָדּה ַלֲעׂשֹות - ִאׁשּ ק ּבְ    ,ֵאין ִסיּפֵ

ְרׁשּות ֲאֵחִרים ָעֶליָה  ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ
  

ר ָאִביןָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרב ִאיֵדי ּבַ
ה  ְרׁשָ ִוים.  –ִנְתּגָ ֵניֶהם ׁשָ   ׁשְ

  
  

                                                           
מֹרּו ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם 225 ׁשְ תַֹתי תִּ ּבְ יָראּו ְוֶאת ׁשַ   ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו תִּ

  רש"י
 - לברא למיעבד אבא דמיחייב

 משמע 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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נּו  ָנן: ּתָ   ַרּבָ

ךָ ": ֶנֱאַמר" ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ 226"ּכַ
  , ), יב; דברים ה, טז(שמות כ 

ד ֶאת ה' ֵמהֹוֶנךָ ": ְוֶנֱאַמר ּבֵ 227"ּכַ
    – ), ט(משלי ג 

קֹום בֹוד ָאב ָוֵאם ִלְכבֹוד ַהּמָ תּוב ּכְ ָוה ַהּכָ    .ִהׁשְ

יָראוּ ": ֶנֱאַמר 228"ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ
  , ), ג(ויקרא יט 

יָרא ְואֹותֹו ַתֲעבֹוד": ְוֶנֱאַמר 229"ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך ּתִ
    – ), יג(דברים ו 

קֹום תּוב מֹוָרַאת ָאב ָוֵאם ְלמֹוָרַאת ַהּמָ ָוה ַהּכָ    .ִהׁשְ
ל ָאִביו ְוִאּמֹו מֹות יּוַמת": ֶנֱאַמר   , )יז, (שמות כא "ְמַקּלֵ

ל ֱאלָֹהיו ְוָנׂשָ ": ְוֶנֱאַמר י ְיַקּלֵ 230"א ֶחְטאוֹ ִאיׁש ִאיׁש ּכִ
    – ), טו(ויקרא כד 

קֹום ת ַהּמָ ת ָאב ָוֵאם ְלִבְרּכַ ְרּכַ תּוב ּבִ ָוה ַהּכָ    .ִהׁשְ
ָאה ַהּכָ ר ,ֲאָבל ּבְ אי ִאי ֶאְפׁשָ    .ַוּדַ

ִדין ִפין ּבוֹ  ,ְוֵכן ּבְ ן ׁשּותְּ תָּ ָלׁשְ ְ ׁשּ    ."ׁשֶ
  

ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ָאָדם" ִפין ֵהן ּבָ ה ׁשּותְּ לֹׁשָ    :ׁשְ

דֹוׁש  רּוְך הּואַהּקָ    .ְוָאִביו ְוִאּמוֹ  ,ּבָ
ד ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמוֹ  ָאָדם ְמַכּבֵ ְזַמן ׁשֶ    ,ּבִ

רּוְך הּואָאַמר  דֹוׁש ּבָ    :ַהּקָ
דּוִני יֵניֶהם ְוִכּבְ י ּבֵ ְרתִּ ִאיּלּו ּדַ    ".ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶהם ּכְ

  
ְנָיא:    ּתַ

י    :אֹוֵמר "ַרּבִ
ָא  לּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני ִמי ׁשֶ ד ֶאת ִאּמֹו יֹוֵתר ֵמָאִביו ,ַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלםּגָ ן ְמַכּבֵ ּבֶ    ,ׁשֶ

ֵני   אלא, ְדָבִרים^ ִמּפְ ְלּתֹו ּבִ ּדַ ׁשַ ּמְ    ,ׁשֶ
יּבּוד ָאב ְלִכיּבּוד ֵאם רּוְך הּוא ּכִ דֹוׁש ּבָ ים ַהּקָ    .ְלִפיָכְך ִהְקּדִ

ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם ַה  ,ְוָגלּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני ִמי ׁשֶ ן ִמְתָייֵרא ֵמָאִביו יֹוֵתר ֵמִאּמוֹ ׁשֶ    ,ּבֵ
דֹו ּתֹוָרה ַלּמְ ּמְ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ

רּוְך הּוא מֹוָרא ָהֵאם ְלמֹוָרא ָהָאב דֹוׁש ּבָ ים ַהּקָ    ".ְלִפיָכְך ִהְקּדִ
  

יּה ּדְ  א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ   : ַרב ַנְחָמןּתָ
ָאָדם ְמַצֵער ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמוֹ " ְזַמן ׁשֶ    ,ּבִ

רּוְך הּואָאַמר ַה  דֹוׁש ּבָ יֵניֶהם :ּקָ י ּבֵ ְרתִּ לֹא ּדַ יִתי ׁשֶ    ,ָיֶפה ָעׂשִ
יֵניֶהם ִציֲערּוִני י ּבֵ ְרתִּ ִאְלָמֵלי ּדַ   . "ׁשֶ

  
יָאַמר    : ִיְצָחק ַרּבִ

ִכיָנה,  ִאיּלּו ּדֹוֵחק ַרְגֵלי ׁשְ ֶתר ּכְ ּסֵ ל ָהעֹוֵבר ֲעֵביָרה ּבַ   ּכָ
ֱאַמר:  ּנֶ ַמִים "ׁשֶ ָ ְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָליּכֹה ָאַמר ה' ַהׁשּ 231"ּכִ

  . ), א(ישעיהו סו 
  

ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
קֹוָמה ְזקּוָפה,  ע ַאּמֹות ּבְ ְך ַאְרּבַ ַהּלֵ ּיְ   ָאסּור ְלָאָדם ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ בֹודוֹ "ׁשֶ ל ָהָאֶרץ כְּ 232"ְמלֹא ּכָ
  . ), ג(ישעיהו ו 

  
ַע  ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ    ַרב הּוָנא ּבְ

ִגיּלּוי ָהרֹאׁש,   ע ַאּמֹות ּבְ י ַאְרּבַ   ָלא ְמַסּגֵ
י.  ִכיָנה ְלַמְעָלה ֵמרֹאׁשִ   ָאַמר: ׁשְ

                                                           
ר ה 226 ָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ   ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלךְ  'ּכַ

ָך  ר ִצּוְ ֲאׁשֶ ָך ּכַ ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ר ה-ֱא  'הּכַ   לֶֹהיָך נֵֹתן ָלךְ -ֱא  'לֶֹהיָך ְלַמַען ַיֲאִריֻכן ָיֶמיָך ּוְלַמַען ִייַטב ָלְך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ
ד ֶאת ה 227 ּבֵ בּוָאֶתךָ  'ּכַ ל תְּ ית ּכָ   ֵמהֹוֶנָך ּוֵמֵראׁשִ
מֹרּו ֲאִני ה 228 ׁשְ תַֹתי תִּ ּבְ יָראּו ְוֶאת ׁשַ   לֵֹהיֶכם-ֱא  'ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו תִּ
ֵבַע -ֱא  'ת הֶא  229 ָ ׁשּ מֹו תִּ יָרא ְואֹתֹו ַתֲעבֹד ּוִבׁשְ   לֶֹהיָך תִּ
ל ֱא  230 י ְיַקּלֵ ר ֵלאמֹר ִאיׁש ִאיׁש ּכִ ַדּבֵ ָרֵאל תְּ ֵני ִיׂשְ א ֶחְטאוֹ -ְוֶאל ּבְ   לָֹהיו ְוָנׂשָ
ְבנּו ִלי וְ  'ּכֹה ָאַמר ה 231 ר ּתִ ְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרְגָלי ֵאי ֶזה ַבִית ֲאׁשֶ ַמִים כִּ ָ   ֵאי ֶזה ָמקֹום ְמנּוָחִתיַהׁשּ
בֹודוֹ  'ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה 232   ְצָבאֹות ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ

  רש"י
 - אפשר אי בהכאה ודאי
 כלפי הכאה שאין ישהלהק

  .מעלה
 לכיבוד שיוקשו - בדין וכן

 הן אף שהרי הבן 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 אומר 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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ן ַאְלָמָנה ַאַחת ֶאת " ַאל ּבֶ י ֱאִליֶעֶזרׁשָ    :ַרּבִ

א אֹוֵמר ֵקיִני ַמִים" :ַאּבָ א אֹוֶמֶרת ,"ַהׁשְ ֵקיִני ַמִים" :ְוִאיּמָ    ,"ַהׁשְ
   ?ֵאיֶזה ֵמֶהם קֹוֶדם

בֹוד ָאִביךָ  :ֲאַמר ֵליּה  ה ּכְ ָך ַוֲעׂשֵ בֹוד ִאּמְ    ,ָהַנח ּכְ
ְכבֹוד ָאִביךָ  יִבים ּבִ ָך ַחּיָ ה ְוִאּמְ ַאתָּ    .ׁשֶ

א ִלְפֵני  ַע ּבָ י ְיהֹוׁשֻ    ,ַרּבִ
ךְ     .ָאַמר לֹו ּכָ

י :ָאַמר לוֹ  ה ַמהוּ  ,ַרּבִ ְרׁשָ    ?ִנְתּגָ
ּבֶ  :ֲאַמר ֵליּה  ר ׁשֶ ין ִריֵסי ֵעיֶניָך ִניּכָ הִמּבֵ    ,ן ַאְלָמָנה ַאתָּ

ַתְרְנגֹוִלין ֵסֶפל ְוַקֲעֵקַע ָלֶהן ּכְ    ."ָהֵטל ָלֶהן ַמִים ּבְ
  

ַרׁש  ה עּוָלאּדָ יָאה:  ַרּבָ ֵבי ְנׂשִ יְתָחא ּדְ   ַאּפִ
ְכִתיב:  ְמעּו ִאְמֵרי ִפיךָ "ַמאי ּדִ י ׁשָ ל ַמְלֵכי ֶאֶרץ ּכִ   ? ), ד(תהילים קלח "יֹודּוָך ה' ּכָ

יָך' לֹא נֶ  א: 'ַמֲאַמר ּפִ     – "ִאְמֵרי ִפיךָ "ֱאַמר ֶאּלָ
רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ 233"לֹא ִיְהֶיה ְלךָ "וְ  ,"ָאנִֹכי"ּבְ

  , )ג-, ב(שמות כ 
  ָאְמרּו אּוּמֹות ָהעֹוָלם: ִלְכבֹוד ַעְצמֹו הּוא ּדֹוֵרׁש. 

ָאַמר:  יָון ׁשֶ ךָ "ּכֵ ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ 234"ּכַ
  – ), יב(שמות כ 

ֲאָמרֹות ָהִראׁשֹונֹות.    ָחְזרּו ְוהֹודּו ַלּמַ
  

  ֲאַמר:  ָרָבא
ָבְרָך ֱאֶמת"ֵמָהָכא:  235"רֹאׁש ּדְ

    – ), קס(תהילים קיט 
ָבְרךָ " ָבְרָך?!  "רֹאׁש ּדְ   ְולֹא סֹוף ּדְ

ָבְרָך ֱאֶמת.  רֹאׁש ּדְ ר ׁשֶ ָבְרָך ִניּכָ א, ִמּסֹוף ּדְ   ֶאלָּ
  
  
  
  
  

                                                           
ית ֲעָבִדים-ֱא  'ָאנִֹכי ה בבבב 233 ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבֵ ָניַ  גגגג. לֶֹהיָך ֲאׁשֶ   לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ּפָ
בֵּ  234 ר הּכַ ָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ   לֶֹהיָך נֵֹתן ָלךְ -ֱא  'ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ
ט ִצְדֶקךָ  235 ּפַ ל ִמׁשְ ָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ּכָ   רֹאׁש ּדְ

  רש"י
 לו השיב יהושע' ר - כך לו אמר

  .אליעזר' ר ול 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 מעשהל 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

 ותףש 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, אלא, אלא, אלא, א .140
יּה ֵמ  עּו ִמיּנֵ    :ב עּוָלאַר ּבָ

יּבּוד ָאב ָוֵאם?    ַעד ֵהיָכן ּכִ
מֹו.  ן ְנִתיָנה ׁשְ ְקלֹון, ְוָדָמא ּבֶ ַאׁשְ ה ּגֹוי ֶאָחד ּבְ   ָאַמר ָלֶהם: ְצאּו ּוְראּו ֶמה ָעׂשָ

ָכר,  ים ִריּבֹוא ׂשָ ִ ׁשּ ׁשִ ַרְקַמְטָיא ּבְ ׁשּו ֲחָכִמים ּפְ ּקְ ַעם ַאַחת ּבִ   ּפַ
ַחת ְמ  ח ּתַ ַח מּוּנָ ל ָאִביו, ְולֹא ִציֲערֹו. ְוָהָיה ַמְפּתֵ   ַרֲאׁשֹוָתיו ׁשֶ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ֲאלּו ֶאת  י ֱאִליֶעֶזרׁשָ יּבּוד ָאב ָוֵאם?  :ַרּבִ   ַעד ֵהיָכן ּכִ
מֹו.  ן ְנִתיָנה ׁשְ ְקלֹון, ְוָדָמא ּבֶ ַאׁשְ ה ּגֹוי ֶאָחד ְלָאִביו ּבְ   ָאַמר ָלֶהם: ְצאּו ּוְראּו ֶמה ָעׂשָ

ּקְ  ָכר, ּבִ ים ִריּבֹוא ׂשָ ִ ׁשּ ׁשִ ּנּו ֲחָכִמים ֲאָבִנים ָלֵאפֹוד ּבְ   ׁשּו ִמּמֶ
ֲהָנאוְ  מֹוִנים ִריּבֹוא,  ַרב ּכָ ׁשְ   ַמְתֵני: ּבִ

ל ָאִביו, ְולֹא ִציֲערֹו.  ַחת ְמַרֲאׁשֹוָתיו ׁשֶ ַח מּוַנח ּתַ   ְוָהָיה ַמְפּתֵ
כָ  רּוְך הּוא ׂשְ דֹוׁש ּבָ ָנה ָהַאֶחֶרת, ָנַתן ַהּקָ ֶעְדרֹו. ְלׁשָ ה ּבְ ָרה ֲאדּוּמָ ּנֹוְלָדה לֹו ּפָ   רֹו ׁשֶ

ָרֵאל ֶאְצלֹו,    ִנְכְנסּו ַחְכֵמי ִיׂשְ
  ָאַמר ָלֶהם: 

ם נֹוְתִנין ִלי,  עֹוָלם ַאּתֶ ּבָ ל ָממֹון ׁשֶ ם ּכָ ׁש ִמּכֶ ִאם ֲאִני ְמַבּקֵ ֶכם ׁשֶ   יֹוֵדַע ֲאִני ּבָ
א אֹותֹו ָמ  ם ֶאּלָ ׁש ִמּכֶ א, ֵאין ֲאִני ְמַבּקֵ א. ֶאלָּ בֹוד ַאּבָ ִביל ּכְ ׁשְ י ּבִ ִהְפַסְדּתִ   מֹון ׁשֶ

  
י ֲחִניָנאַוָאַמר    : ַרּבִ

ְך,  ה ּכָ ה ְועֹוׂשֶ ֵאינֹו ְמצּוּוֶ י ׁשֶ   ּוַמה ּמִ
ה! ה ְוַכּמָ ּמָ ה ַעל ַאַחת ּכַ ה ְועֹוׂשֶ   ְמצּוּוֶ

ָאַמר  י ֲחִניָנאּדְ ה וְ ַרּבִ ֵאינֹו ְמצּוּוֶ י ׁשֶ ה ִמּמִ ה ְועֹוׂשֶ דֹול ְמצּוּוֶ ה. : ּגָ   עֹוׂשֶ
  

   :ַרב יֹוֵסףֲאַמר 
  ֵמֵריׁש ֲהָוה ֲאִמיָנא: 

ְצֹות"  טּור ִמן ַהּמִ ֲאַמר: "סּוָמא ּפָ י ְיהּוָדה ּדַ ַרּבִ ֲהָוה ֲאַמר ִלי ֲהָלָכה ּכְ     –ַמאן ּדַ
ָהא ָלא ִמיְפִקיְדָנא ְוָהא ָעִביְדָנא.  ָנן, ּדְ   ָעִביְדָנא יֹוָמא ָטָבא ְלַרּבָ

ְמִעיָת  ׁשַ א, ּדְ ּתָ י ֲחִניָנא: ַהׁשְ ָאַמר ַרּבִ   א ְלָהא ּדַ
ה",  ה ְועֹוׂשֶ ֵאינֹו ְמצּוּוֶ י ׁשֶ ה יֹוֵתר ִמּמִ ה ְועֹוׂשֶ דֹול ְמצּוּוֶ   "ּגָ

י ְיהּוָדה  ַרּבִ ֵאין ֲהָלָכה ּכְ ֲאַמר ִלי ּדְ ה, ַמאן ּדַ ַרּבָ     –ַאּדְ
ָנן.    ָעִביְדָנא יֹוָמא ָטָבא ְלַרּבָ

  
י ָאָתא  יִמיּכִ   ָאַמר:  ַרב ּדִ

ַעם ל ָזָהב,  ּפַ   ַאַחת ָהָיה ָלבּוׁש ִסיְרקֹון ׁשֶ
דֹוֵלי רֹוִמי,  ין ּגְ ב ּבֵ   ְוָהָיה יֹוׁשֵ

ָפָניו,  ּנּו, ְוָטְפָחה לֹו ַעל רֹאׁשֹו, ְוָיְרָקה לֹו ּבְ   ּוָבאָתה ִאּמֹו, ּוְקָרָעתֹו ִמּמֶ
  ְולֹא ִהְכִליָמּה. 

  
ֵני  הוּ ּתָ י ַאּבָ ַרּבִ ֵריּה ּדְ   : ֲאִביִמי ּבְ

ְסיֹוֵני ְוטֹוְרדֹו ִמן ָהעֹוָלםֵיׁש ַמֲאכִ "    ,יל ְלָאִביו ּפַ
ֵריַחִים   בלא, א^ ְוֵיׁש ַמְטִחינֹו ּבְ י ָהעֹוָלם ַהּבָ    ".ּוְמִביאֹו ְלַחּיֵ

  
הוּ ֲאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ

יּבּוד:  ים ִמְצַות ּכִ ִרי ִקּיֵ גֹון ֲאִביִמי ּבְ   ּכְ
ַח  ֵני ַסְמֵכי ֲהָוה ֵליּה ַלֲאִביִמי ּבְ ה ּבְ ָ י ָאִביו, ֲחִמׁשּ   ּיֵ

הוּ ְוִכי ֲהָוה ָאָתא  י ַאּבָ ָבא,  ַרּבִ   ָקֵרי ַאּבָ
ְמָטאי ָהָתם.  "ִאין ִאין" :ָרִהיט ְוָאִזיל ּוָפַתח ֵליּה ַוֲאַמר   ַעד ּדִ

אַאׁשְ "יֹוָמא ַחד, ֲאַמר ֵליּה:    , "ְקָיין ַמּיָ
ַאְייֵתי ֵליּה, ִנְמֵנם.    ַאּדְ

ִאיְתַער ִחין, ָקֵאי ֲעֵליּה ַעד ּדְ   .ּגְ
ֵתיּה, ְוָדַרׁש ֲאִביִמי  יָעא ִמיּלְ ּיְ 236"ִמְזמֹור ְלָאָסף"ִאיְסּתַ

  . ), א(תהילים עט 
  

ר ֲאבּוהַּ ֲאַמר ֵליּה  ֵיילְ  ַרב ַיֲעקֹב ּבַ   : ַאּבַ

                                                           
מּו - ִמְזמֹור ְלָאָסף ֱא  236 ָך ׂשָ אּו ֶאת ֵהיַכל ָקְדׁשֶ ַנֲחָלֶתָך ִטּמְ אּו גֹוִים ּבְ יםלִֹהים ּבָ ם ְלִעּיִ לִַ   ֶאת ְירּוׁשָ

  רש"י
 היה - שכר ריבוא בששים
 דינרי יבואר 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 ליוע מטיל והמלאכה
 השעה צורך לו מראה רכה

 אלא להתפרנס יכולין שאינן
 גרס ירושלמי ובגמרת זו ביגיעה
 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

 מזמור 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
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גֹון ֲאָנא,    ּכְ
א ַמְזָגה ִלי,  א ְוִאּמָ ּסָ א ַמְדֵלי ִלי ּכָ י ַרב, ַאּבָ ָאִתיָנא ִמּבֵ ַעד ּדְ   ּדְ

  ֵהיִכי ֶאיֱעֵביד? 
ל, ֲא  ַקּבֵ יל, ּוֵמֲאבּוְך לֹא ּתְ ָך ַקּבִ   ַמר ֵליּה: ֵמִאּמְ

יּה.  ְעתֵּ ה ּדַ ַבר ּתֹוָרה הּוא ָחְלׁשָ ֵכיָון ּדְ   ּדְ
  
  

י ַטְרפֹון א,  ַרּבִ   ֲהָוה ֵליּה ַהִהיא ִאּמָ
ֲעָיא ְלֵמיַסק ְלפּוְרָיא  ֲהַות ּבָ ָכל ֵאיַמת ּדַ ִחין ְוָסִליק ָלּה,  –ּדְ   ּגְ

ֲהוַ  ֵויּה.  –ת ָנִחית ְוָכל ֵאיַמת ּדַ   ַנְחָתת ִעּלָ
א.  י ִמְדָרׁשָ ח ּבֵ ּבַ ּתַ   ָאָתא, ְוָקא ִמׁשְ

יּבּוד,  ְעּתָ ַלֲחִצי ּכִ   ָאְמֵרי ֵליּה: ֲעַדִיין לֹא ִהּגַ
ּה? ם ְולֹא ִהְכַלְמּתָ ָפֶניָך ַלּיָ לּום ָזְרָקה ַאְרְנֵקי ּבְ    !ּכְ

  
   ַרב יֹוֵסף

יּה  ִאּמֵ ְרָעא ּדְ ַמע ָקל ּכַ י ֲהָוה ׁשָ   , ּכִ
ַאְתָיא'.  ִכיָנה ּדְ י ׁשְ ּמֵ   ֲאַמר 'ֵאיקּום ִמּקַ

  
י יֹוָחָנןֲאַמר    : ַרּבִ

א ֲחָמָאן. ּלָ ֵרי ִמי ׁשֶ   ַאׁשְ
   

ָרתֹו ִאּמֹו  י ִעּבְ י יֹוָחָנן, ּכִ   ֵמת ָאִביו,  –ַרּבִ
  ֵמָתה ִאּמֹו.  –ְיָלָדתֹו 

ֵייְוֵכן    . ַאּבַ
  

  ֵאיִני?!
ֵייְוָהֲאַמר    : ַאּבַ

  '! 'ָאְמָרה ִלי ֵאם
  

יּה ֲהַואי.  יְנּתֵ   ַהִהיא ְמַרּבִ
  

א ְזֵקיָנה.  ַרב ַאִסי   ֲהָוה ֵליּה ַהִהיא ִאּמָ
יִטין  ְכׁשִ   ָעַבד ָלּה.  –ָאְמָרה ֵליּה: ְבִעיָנא תַּ

ְבָרא  ִעיָנא ּגַ ן ָלְך.  –ּבְ   ִנייַעּיֵ
ָתְך  ּוָ יר ּכַ ּפִ ׁשַ ְבָרא ּדְ ִעיָנא ּגַ ִיׂשְ  –ּבְ ְבָקּה ְוָאַזל ְלַאְרָעא ּדְ   ָרֵאל. ׁשַ
ְתֵריּה,  ָקא ָאְזָלה ַאּבַ ַמע ּדְ   ׁשָ

יּה ּדְ  י יֹוָחָנןָאָתא ְלַקּמֵ   , ֲאַמר ֵליּה: ַמהּו ָלֵצאת ֵמָאֶרץ ְלחּוָצה ָלָאֶרץ? ַרּבִ
  ֲאַמר ֵליּה: ָאסּור. 

א ַמהּו?   ִלְקַראת ִאּמָ
  ֲאַמר ֵליּה: ֵאיִני יֹוֵדַע. 

א, ָהָדר ָאָתא  237ַאְתַרח   ּפּוְרּתָ
יָת ָלֵצאת ֲאַמר ֵליּה  לֹום.  –: ַאִסי, ִנְתַרּצֵ קֹום ַיְחִזיְרָך ְלׁשָ   ַהּמָ

יּה ּדְ  י ֶאְלָעָזרָאָתא ְלַקּמֵ ח ָרַתח. ַרּבִ ְלָמא ִמיְרּתַ לֹום ּדִ   , ֲאַמר ֵליּה: ַחס ְוׁשָ
  ֲאַמר ֵליּה: ַמאי ֲאַמר ָלְך? 

לֹום'.  קֹום ַיְחִזיְרָך ְלׁשָ   ֲאַמר ֵליּה: 'ַהּמָ
ָרַתח, ָלא ֲהָוה ְמָבֵרְך ָלְך.  ֲאַמר ֵליּה: ְוִאם   ִאיָתא ּדְ

ָקָאֵתי.  ַמע ַלֲארֹוָנא ּדְ ָהֵכי ְוָהֵכי, ׁשָ   ַאּדְ
  ֲאַמר: ִאי ָיְדֵעי ָלא ַנְפֵקי. 

  
  

                                                           
  ח"תַ ְר גירסת הדפוס בסוגריים מרובעות. בדפוסים קודמים גרסו "ַא 237

  רש"י
 לאבי אהוב שאני -  אנא כגון

 מה זאת לי ועושין לאמי ויקיר
  .אעשה

 חלשה הוא תורה דבר כיון
 ממנו תקבל אם - דעתיה
 .עבודה
 איש - חמאן שלא מי אשרי
 הצורך ככל כבודם לקיים אפשר
  .עליהם נענש והוא

  .אומנת - 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



ה ִנְקֵנית –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק א'  195                 ""ָהִאׁשָּ

        לא, בלא, בלא, בלא, ב .141
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

מֹותוֹ " דֹו ּבְ יו ּוְמַכּבְ ַחּיָ דֹו ּבְ    .ְמַכּבְ
יַצד יו ּכֵ ַחּיָ    ?ּבְ

ְדַבר ָאִביו ְלָמ  ָמע ּבִ ׁשְ    ,קֹוםַהּנִ
ִביל ַעְצִמי" :לֹא יֹאַמר ׁשְ חּוִני ּבִ ּלְ    ,"ׁשַ

ִביל ַעְצִמי" ׁשְ    ,"ַמֲהרּוִני ּבִ
ִביל ַעְצִמי" ׁשְ ְטרּוִני ּבִ    ,"ּפִ

א ִביל ַאּבָ ׁשְ הּו ּבִ א ּכּוּלְ    .ֶאּלָ
יַצד מֹותֹו ּכֵ    ?ּבְ

יו מּוָעה ִמּפִ ַבר ׁשְ    ,ָהָיה אֹוֵמר ּדְ
א" :לֹא יֹאַמר ְך ָאַמר ַאּבָ    ,"ּכָ

א בוֹ " :ֶאּלָ ּכָ ַרת ִמׁשְ ּפָ א ָמִרי ֲהֵריִני ּכַ ְך ֲאַמר ַאּבָ    "."ּכָ
  

ר חֶֹדׁש,  ֵנים ָעׂשָ י ּתֹוְך ׁשְ   ְוָהֵני ִמיּלֵ
אן ָוֵאיָלְך, אֹוֵמר:  אִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה "ִמּכָ י ָהעֹוָלם ַהּבָ   . "ְלַחּיֵ

  
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ם ַרּבוֹ " ם ָאִביו ְוׁשֵ ה ׁשֵ ּנֶ    .ָחָכם ְמׁשַ
ם ַרּבוֹ  ם ָאִביו ְולֹא ׁשֵ ה לֹא ׁשֵ ּנֶ ָמן ֵאינֹו ְמׁשַ    ".ּתּוְרּגְ

  
ַמאן?    ֲאבּוהַּ ּדְ

  
ָמן,  ְמתּוְרּגְ   ִאיֵליָמא ֲאבּוהַּ ּדִ

ר ִחּיּוָבא הּוא?!  ָמן ָלאו ּבַ   ַאּטּו ּתּוְרּגְ
  

א,    ֶאּלָ
  : ָרָבאָאַמר 

ל ָחָכם.  ם ַרּבֹו ׁשֶ ל ָחָכם, ְוׁשֵ ם ָאִביו ׁשֶ   ׁשֵ
  
יי ָהא ּדְ כִּ  ר ַרב ַאׁשִ    ,ָמר ּבַ

ִפיְרָקא,  ִריׁש ּבְ י ֲהָוה ּדָ   ּכִ
א ָמִרי" :ִאיהּו ֲאַמר   , "ַאּבָ

י"ְוָאמֹוֵריּה ֲאַמר:    . "ָהִכי ֲאַמר ַרב ַאׁשִ
  

  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 לע לבא הראוי רע כל
 מה קבל כבר - ואילך מכאן

 ישראל רשעי משפט שאין שקבל
  .חדש ב"י אלא בגיהנם

 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

  .פלוני 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 לתורגמן 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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ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
יּבּוד"    ?ֵאיֶזהּו מֹוָרא ְוֵאיֶזהּו ּכִ

   :מֹוָרא
ְמקֹומוֹ  ְמקֹומֹו ְולֹ  ,לֹא עֹוֵמד ּבִ ב ּבִ   א יֹוׁשֵ

ָבָריו    .ְולֹא ַמְכִריעוֹ  ,ְולֹא סֹוֵתר ֶאת ּדְ
יּבּוד    :ּכִ

ה יׁש ּוְמַכסֶּ ֶקה ַמְלּבִ   . "ַמְכִניס ּומֹוִציא ,ַמֲאִכיל ּוַמׁשְ
  

ְעָיא ְלהּו:   ִאיּבָ

ל ִמי?    אלב, ֶ   ִמׁשּ
  

  ָאַמר:  ַרב ְיהּוָדה
ן.  ל ּבֶ ֶ   ִמׁשּ

  
ְעָיא ר אֹוׁשַ   ר: ָאַמ  ַרב ָנָתן ּבַ

ל ָאב.  ֶ   ִמׁשּ
  

ָנןאֹורּו ֵליּה    , ַרב ִיְרְמָיהלְ  ַרּבָ
ַרב ִיְרְמָיהְוָאְמֵרי ָלּה לִ     ,ְבֵריּה ּדְ

ל ָאב.  ֶ ֲאַמר ִמׁשּ ַמאן ּדַ   ּכְ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ך" :ֶנֱאַמר" ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ 238"ּכַ

  , ), יב(שמות כ 
ד ֶאת ה' ֵמהֹוֶנךָ " :ְוֶנֱאַמר ּבֵ 239"ּכַ

    – )ט ,(משלי ג 
יס ֶחְסרֹון ּכִ אן ּבְ יס ַאף ּכָ ֶחְסרֹון ּכִ ן ּבְ ַהּלָ    ",ַמה ּלְ

ל ָאב,  ֶ   ְוִאי ַאְמָרת ִמׁשּ
יּה?!    ַמאי ָנְפָקא ֵליּה ִמיּנֵ

  
  ִביּטּול ְמָלאָכה. 

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ִני ַאִחים" ִפין ,ׁשֵ ִני ׁשּותְּ     – ָהַרב ְוַתְלִמידוֹ  ,ָהָאב ּוְבנוֹ  ,ׁשֵ
ִניּפֹוִדין ֶזה ָל  ר ׁשֵ    ,ֶזה ַמֲעׂשֵ

ר ָעִני    ".ּוַמֲאִכיִלין ֶזה ָלֶזה ַמֲעׂשַ
ן,  ל ּבֶ ֶ   ְוִאי ַאְמָרת ִמׁשּ

ים! ל ֲעִנּיִ ֶ   ִנְמָצא ֶזה ּפֹוֵרַע חֹובֹו ִמׁשּ
  

  ָלא ְצִריָכא, 
ָפה.    ְלַהְעּדָ

  
  ִאי ָהִכי, 

ֵני ֲעַלּה:  ָקּתָ   ַהְיינּו ּדְ
י ְיהּוָדהָאַמר "    :ַרּבִ

בֹא ְמֵאיָרה ְל  ר ָעִניתָּ ֲאִכיל ֶאת ָאִביו ַמֲעׂשֵ ּמַ    "ִמי ׁשֶ
ּה?!  ָפה ַמאי ָנְפָקא ִמיּנַ   ְוִאי ְלַהְעּדָ

  
ָתא.  יּה ִמיּלְ   ֲאִפיּלּו ָהִכי, ִזיָלא ּבֵ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ֲאלּו ֶאת " י ֱאִליֶעֶזרׁשָ    :ַרּבִ
יּבּוד ָאב ָוֵאם    ?ַעד ֵהיָכן ּכִ

                                                           
ר ה 238 ָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ   לֶֹהיָך נֵֹתן ָלךְ -ֱא  'ּכַ
ד ֶאת ה 239 ּבֵ בּוָאֶתךָ  'ּכַ ל תְּ ית ּכָ   ֵמהֹוֶנָך ּוֵמֵראׁשִ

  רש"י
 במקום - במקומו עומד לא

 בסוד שם ודלעמ 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 ואבי לצורך משלו

 שהרי כגופו הוא הרי' אמרי ולא
 ולא עליו 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

 שחביב ַאף ַעל ִּפי כולם וכן עני
 בידו היה לא ואם כגופו עליו
 מזונות לו נותן היה זה רמעש

  .משלו
 להאכילו מוטל עליו -  להעדפה

 ואם בינונית מדה ולהשקותו
 יתירה לסעודה צריך אביו

  .עני מעשר יאכילנו
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ּטֹול ַאְרְנֵק  :ָאַמר ָלֶהם ּיִ ֵדי ׁשֶ ָפָניו ְוֵאינֹו ַמְכִלימוֹ ּכְ ם ּבְ   . "י ְוִיְזְרֶקּנּו ַלּיָ
ל ָאב,  ֶ   ְוִאי ַאְמָרת ִמׁשּ

יּה?!    ַמאי ָנְפָקא ֵליּה ִמיּנֵ
  

ָראּוי ְליֹוְרׁשֹו.    ּבְ
  

ר ַרב הּוָנא ה ּבַ ַרּבָ    , ְוִכי ָהא ּדְ
י  ַרב הּוָנאּדְ  ַאְנּפֵ יָרֵאי ּבְ הָקַרע ׁשִ ֵריּה  ַרּבָ     –ּבְ

  ּול ִאיְחֵזי ִאי ָרַתח ִאי ָלא ָרַתח.ֲאַמר: ֵאיז
    

ן ִמְכׁשֹול"ְוִדְלָמא ָרַתח ְוָקָעַבר ַא  ר לֹא ִתּתֵ ְפֵני ִעּוֵ 240"ּלִ
  ?), יד(ויקרא יט 

  
ָמִחיל ֵליּה ְלִיָקֵריּה.   ּדְ

    
ּום  ל"ְוָהא ָקָעַבר ִמׁשּ ִחית ּבַ ׁשְ 241"תַּ

  !), יט(דברים כ 
    

ָייֵני. פּוְמּבְ ָעַבד ֵליּה ּבְ   ּדְ
    
ּום ָהִכי ָלא ָרַתח?וְ    ִדיְלָמא ִמׁשּ
   

ַעת ִריְתֵחיּה. ׁשְ ָעַבד ֵליּה ּבִ   ּדְ
  

                                                           
ֱאלֶֹהיָך ֲאִני ה 240 ן ִמְכׁשֹל ְוָיֵראָת ּמֵ ר לֹא ִתתֵּ ל ֵחֵרׁש ְוִלְפֵני ִעּוֵ   'לֹא ְתַקּלֵ
י ִמ  241 ְרֶזן ּכִ ִחית ֶאת ֵעָצּה ִלְנּדַֹח ָעָליו ּגַ ּה לֹא ַתׁשְ ֵחם ָעֶליָה ְלָתְפׂשָ ים ְלִהּלָ י ָתצּור ֶאל ִעיר ָיִמים ַרּבִ ּנּו תֹאֵכל ְואֹתֹו לֹא ִתְכרֹת כִּ ּכִ ֶדה ָלבֹא ּמֶ ָ י ָהָאָדם ֵעץ ַהׂשּ

צֹור ּמָ ֶניָך ּבַ   ִמּפָ

  רש"י
 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
 מיניה ליה פקאנ

 ואמר -  רתח ודלמא.להכלימו
  .בריתחיה מידי לאבוה

  .הונא רב - עבר וקא
 לבנו שגורם - עור לפני משום

  .לחטוא
 התפירה במקום - בפומבייני

 כגון בכך מדמיו נחסר שאינו
  .בשוליו
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ֵריּה:  ָרִמילְ  ַרב ְיֶחְזֵקאלַמְתֵני ֵליּה    ּבְ

ְסָקִלים" ּנִ ָרִפים ּבַ ׂשְ     – ַהּנִ
ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֵריָפה ֲחמּוָרה ְ ַהׂשּ ְסִקיָלה ׁשֶ    ".ִיּדֹונּו ּבִ
  

ֵריּה ֲאַמר ֵליּה    : ַרב ְיהּוָדה ּבְ
יְתְנָייא ָהִכי,  א ָלא ּתִ   ַאּבָ

ֵריָפה ֲחמּוָרה"ַמאי ִאיְרָיא    , "ׂשְ
א ִנְסָקִלים ִניְנהּו!  רּוּבָ יּפּוק ִלי ּדְ   ּתֵ

ָרִפים'.  ׂשְ ּנִ ְסָקִלים ּבַ א ָהִכי ִאיְתְנָייא: 'ַהּנִ   ֶאלָּ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
  ִאי ָהִכי ֵאיָמא ֵסיָפא: 

   :ְמִריםאוֹ  ֲחָכִמיםוַ "
ִקיָלה ֲחמּוָרה ַהסְּ ֵריָפה ׁשֶ ׂשְ    "ִיּדֹונּו ּבִ

   ",ְסִקיָלה ֲחמּוָרה"ַמאי ִאיְרָיא ּדִ 
ָרִפים ִניְנהּו!  א ִנׂשְ רּוּבָ יּפּוק ִלי ּדְ   ּתֵ

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

ְמעֹון:  י ׁשִ ָקָאְמרּו ֵליּה ְלַרּבִ ָנן הּוא ּדְ   ָהָתם, ַרּבָ
ָקָאְמַרּתְ  ֵריָפה ֲחמּוָרה"ּדְ   . "ְסִקיָלה ֲחמּוָרה", לֹא "ׂשְ

  
מּוֵאל  ֲאַמר ֵליּה     :ַרב ְיהּוָדהלְ ׁשְ

יָמא ֵליּה ַלֲאבּוְך ָהִכי,  יְנָנא, ָלא ּתֵ   ׁשִ
ַתְנָיא:    ּדְ

ְבֵרי ּתֹוָרה" ָהָיה ָאִביו עֹוֵבר ַעל ּדִ    ,ֲהֵרי ׁשֶ
ְבֵרי ּתֹוָרה" :ַאל יֹאַמר לוֹ  א ָעַבְרתָּ ַעל ּדִ    ,"ַאּבָ

א אֹוֵמר לוֹ  ּתֹוָרה" :ֶאּלָ תּוב ּבַ ְך ּכָ א ּכָ    .""ַאּבָ
  
ּתֹוָרה" תּוב ּבַ ְך ּכָ   ? "ּכָ

  ְצעּוֵרי ָקא ְמַצֵער ֵליּה!
  

א אֹוֵמר לוֹ  א" :ֶאּלָ ךְ  ,ַאּבָ ּתֹוָרה ּכָ תּוב ּבַ   . "ִמְקָרא ּכָ
  
  

  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 בחמורה 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
 בנסקלין 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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ן ַמְתָיא    :אֹוֵמר ֶאְלָעָזר ּבֶ

א אֹוֵמר ֵקיִני ַמִים" :ַאּבָ    :ֹותּוִמְצָוה ַלֲעשׂ  ,"ַהׁשְ
א בֹוד ַאּבָ    ,ֵמִניַח ֲאִני ּכְ

ְצָוה ה ֶאת ַהּמִ    ,ְועֹוׂשֶ
ִמְצָוה יִבים ּבְ א ַחּיָ ֲאִני ְוַאּבָ    .ׁשֶ

ן ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ִאיִסי ּבֶ
ר ְלִמְצָוה ֵליָעׂשֹות  ה ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים   – ֲאֵחִרים ַעל ְיֵדיִאם ֶאְפׁשָ יָעׂשֶ   תֵּ

ְכבֹוד ָאִביו   . ְוֵיֵלְך הּוא ּבִ
  

ָנהָאַמר    : ַרב ַמּתָ
ן ְיהּוָדה.  ִאיִסי ּבֶ   ֲהָלָכה ּכְ

  
  

  רש"י
 ויש -  מים השקיני אומר אבא

 כגון לעשות לפני אחרת מצוה
  .לויה או המת את לקבור
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יָלא ָאַמר ַרב ר ׁשִ ָנה ָאַמר ַרב ִיְצָחק ּבַ אָאַמר  ַמּתָ   : ַרב ִחְסּדָ

בֹודֹו ָמחּול,  בֹודֹו ּכְ ַחל ַעל ּכְ ּמָ   ָהָאב ׁשֶ
בֹודֹו ָמחּול.  בֹודֹו ֵאין ּכְ ַחל ַעל ּכְ ּמָ   ָהַרב ׁשֶ

   
  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסףוְ 

בֹודֹו ָמחּול,  בֹודֹו ּכְ ַחל ַעל ּכְ ּמָ   ֲאִפיּלּו ָהַרב ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ 242"' הֹוֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמםהוַ "ׁשֶ

  . ), כא(שמות יג 
  

  : ָרָבאֲאַמר 
א?  ּתָ   ָהִכי ַהׁשְ

יֵליּה ִהיא,  יֵליּה הּוא ְותֹוָרה ּדִ רּוְך הּוא ָעְלָמא ּדִ דֹוׁש ּבָ   ָהָתם, ַהּקָ
  ְלִיְקֵריּה.  ָמִחיל ֵליּה 

יֵליּה ִהיא?!    בלב,   ָהָכא ּתֹוָרה ּדִ
  

  , ָרָבאָהַדר ֲאַמר 
יֵליּה ִהיא,    ִאין, ּתֹוָרה ּדִ

ְכִתיב:  ה יֹוָמם ָוָלְיָלה"ּדִ 243"ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהּגֶ
  . ), ב(תהילים א 

  
  ֵאיִני?! 

ְבֵריּה,  ָרָבאְוָהא  י ִהּלּוָלא ּדִ ֵקי ּבֵ   ַמׁשְ
ָסא לְ  אְוַדל ֵליּה ּכָ ּפָ ַע ּולְ  ַרב ּפַ ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ יּה,  – ַרב הּוָנא ּבְ ּמֵ   ְוָקמּו ִמּקַ

אוּ  ַרב ָמִרילְ  ַרב ִחְסּדָ ֵריּה ּדְ ְנָחס ּבְ יּה. – ְלַרב ּפִ ּמֵ   ְוָלא ָקמּו ִמּקַ
ָנן?!  ָנן ָלאו ַרּבָ ָנן, ְוָהנּו ַרּבָ ָנן ַרּבָ ד ַוֲאַמר: ָהנּו ַרּבָ   ִאיְקּפַ

  
  ְותּו, 

ּפָ  ֵריּה,  אַרב ּפַ א ָמר ּבְ ַאּבָ י ִהּלּוָלא ּדְ ֵקי ּבֵ   ֲהָוה ַמׁשְ
ָסא לְ  י ֵליּה ּכָ ַרב ְיהּוָדה יּבִ ַר ְוַדּלֵ ֵריּה ּדְ יּה,  ִיְצָחק ּבְ ּמֵ   ְוָלא ָקם ִמּקַ

ד!    ְוִאיְקּפַ
  

עּו.    ֲאִפיּלּו ָהִכי, ִהיּדּור ִמיֲעַבד ֵליּה ּבָ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ֲאַמר: בֹודֹו  ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדַ ַחל ַעל ּכְ ּמָ בֹודֹו ָמחּול",  - "ָהַרב ׁשֶ   ּכְ

בֹודֹו  ַחל ַעל ּכְ ּמָ יא ׁשֶ בֹודֹו ָמחּול.  -ָנׂשִ   ֵאין ּכְ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ה ּבְ " י ֱאִליֶעֶזרַמֲעׂשֶ ַע וְ  ַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ י ָצדֹוקוְ ַרּבִ    ,ַרּבִ

ֵבית  ין ּבְ ָהיּו ְמסּוּבִ ל ׁשֶ נֹו ׁשֶ ה ּבְ תֶּ ׁשְ ְמ ּמִ ן ּגַ    ,ִליֵאלַרּבָ
ְמִליֵאלְוָהָיה  ן ּגַ ֶקה ֲעֵליֶהם ַרּבָ    .עֹוֵמד ּוַמׁשְ

י ֱאִליֶעֶזרָנַתן ַהּכֹוס ְל     ,ְולֹא ְנָטלוֹ  – ַרּבִ
ַע ְנָתנֹו ְל  י ְיהֹוׁשֻ לוֹ  –ַרּבִ    .ְוִקיּבְ

י ֱאִליֶעֶזרָאַמר לֹו     :ַרּבִ
ה ַע  ַמה ּזֶ    ?ְיהֹוׁשֻ

ִבין ְמִליֵאל ּבְ  ,ָאנּו יֹוׁשְ ן ּגַ יְוַרּבָ ֶקה ָעֵלינוּ  ִרּבִ    ?!עֹוֵמד ּוַמׁשְ
ׁש ָמִצינּו  :ֲאַמר ֵליּה  ּמֵ ִ ׁשּ ּנּו ׁשֶ דֹול ִמּמֶ ׁש ַאְבָרָה  ,ּגָ ּמֵ ּנּו ְוׁשִ דֹול ִמּמֶ     –, ם ּגָ

דֹול ַהּדֹור ָהָיה ְוָכתּוב ּבוֹ    : ַאְבָרָהם ּגְ
244"ְוהּוא עֹוֵמד ֲעֵליֶהם"

  . ), ח(בראשית יח 
ַמְלֲאֵכ  א ּתֹאְמרּו ּכְ ּמָ ֵרת ִנְדמּו לוֹ ְוׁשֶ ָ    ?י ַהׁשּ

ים א ְלַעְרִבּיִ    !לֹא ִנְדמּו לֹו ֶאּלָ
יא ְיֵהא ְוָאנּו לֹ  ִרּבִ ְמִליֵאל ּבְ ן ּגַ ֶקה ָעֵלינוּ  ַרּבָ    ?!עֹוֵמד ּוַמׁשְ

י ָצדֹוקָאַמר ָלֶהם     :ַרּבִ

                                                           
ַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם ָלֶלֶכת יֹוָמם ָוָלְילָ  'ַוה 242 ֶרְך ְוַלְיָלה ּבְ ַעּמּוד ָעָנן ַלְנחָֹתם ַהּדֶ   ההֵֹלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּבְ
תֹוַרת 243 י ִאם ּבְ ה יֹוָמם ָוָלְילָ  'ה ּכִ   הֶחְפצֹו ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהּגֶ
ַחת ָהֵעץ ַוּיֹאֵכלוּ  244 ן ִלְפֵניֶהם ְוהּוא עֵֹמד ֲעֵליֶהם תַּ תֵּ ה ַוּיִ ר ָעׂשָ ָקר ֲאׁשֶ ח ֶחְמָאה ְוָחָלב ּוֶבן ַהּבָ ּקַ   ַוּיִ

  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 בלשוןו נינהו רבנן
  .להם

 רוצה כאילו מעט לנוע - הידור
  .מפניו לעמוד

 - לערביים אלא לו 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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ִר  ְכבֹוד ַהּבְ ם עֹוְסִקים ּבִ ל ָמקֹום ְוַאתֶּ בֹודֹו ׁשֶ ם ְמִניִחים ּכְ    ?ּיֹותַעד ָמַתי ַאתֶּ
יִאים יב רּוחֹות ּוַמֲעֶלה ְנׂשִ ִ רּוְך הּוא ַמׁשּ דֹוׁש ּבָ    ,ַהּקָ

   ,ּומֹוִריד ָמָטר ּוַמְצִמיַח ֲאָדָמה
ל ֶאָחד ְוֶאָחד    ,ְועֹוֵרְך ׁשּוְלָחן ִלְפֵני ּכָ

יְוָאנּו לֹא ְיֵהא  ִרּבִ ְמִליֵאל ּבְ ן ּגַ ֶקה ָעֵלינוּ  ַרּבָ   . "?עֹוֵמד ּוַמׁשְ
  

א, ִאי ִאיּתְ  ַמר: ֶאּלָ   ַמר ָהִכי ִאיּתְ
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

בֹודֹו ָמחּול",  בֹודֹו ּכְ ַחל ַעל ּכְ ּמָ יא ׁשֶ ֲאַמר: "ָנׂשִ   ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדַ
בֹודֹו ָמחּול.  בֹודֹו ֵאין ּכְ ַחל ַעל ּכְ ּמָ   ֶמֶלְך ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ים ָעֶליָך ֶמֶלךְ "ׁשֶ ׂשִ 245"ׂשֹום ּתָ
ֵהא ֵאיָמ  – )טו, (דברים יז  ּתְ   תֹו ָעֶליָך. ׁשֶ

  
  
  

                                                           
ר ִיְבַחר ה 245 ים ָעֶליָך ֶמֶלְך ֲאׁשֶ ׂשִ ים ָעֶליָך ֶמֶלְך לֹא תּוַכל ָלֵתת ָעֶלי-ֱא  'ׂשֹום תָּ ׂשִ ֶרב ַאֶחיָך תָּ ר לֹא ָאִחיָך הּואלֶֹהיָך ּבֹו ִמּקֶ   ָך ִאיׁש ָנְכִרי ֲאׁשֶ

  רש"י
 אדם כלומר -  ברבי גמליאל רבן

  '.שבגמ רביב כל וכן גדול
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ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

קּום"" יָבה תָּ ֵני ׂשֵ 246"ִמּפְ
   , ), לב(ויקרא יט 

ָמִאי ֵני ָזֵקן ַאׁשְ    ?ָיכֹול ֲאִפיּלּו ִמּפְ
ְלמּוד לֹוַמר א ָחָכם -  "ָזֵקן" :תַּ    ,ְוֵאין ָזֵקן ֶאּלָ

ֱאַמר ּנֶ ָרֵאל": ׁשֶ ְקֵני ִיׂשְ ְבִעים ִאיׁש ִמּזִ 247"ֶאְסָפה ִלי ׁשִ
  . ), טז(במדבר יא 

ִליִלי י יֹוֵסי ַהּגְ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָנה ָחְכָמה ּקָ א ִמי ׁשֶ    ,ֵאין ָזֵקן ֶאּלָ

ֱאַמר ּנֶ ְרּכוֹ ": ׁשֶ ית ּדַ 248"ה' ָקָנִני ֵראׁשִ
  . ), כב(משלי ח 

קֹום ָרחֹוק ָניו ִמּמָ    ?ָיכֹול ַיֲעמֹוד ִמּפָ
ְלמּוד לֹוַמר קּום ְוָהַדְרּתָ ": תַּ ׁש ִהיּדּורלֹא ָאַמְרתִּ   – "ּתָ ּיֵ ָמקֹום ׁשֶ א ּבְ    .י ִקיָמה ֶאּלָ

ָממֹון ֶרּנּו ּבְ    ?ָיכֹול ְיַהּדְ
ְלמּוד לֹוַמר קּום ְוָהַדְרּתָ ": תַּ יס   – "ּתָ ּה ֶחְסרֹון ּכִ ֵאין ּבָ יָמה ׁשֶ    ,ַמה ּקִ

יס ֵאין ּבֹו ֶחְסרֹון ּכִ    .ַאף ִהיּדּור ׁשֶ
א ּוִמ  סֵּ ית ַהּכִ ָניו ִמּבֵ ְרָחץָיכֹול ַיֲעמֹוד ִמּפָ ית ַהּמֶ    ?ּבֵ

ְלמּוד לֹוַמר קּום ְוָהַדְרּתָ ": תַּ ׁש ִהיּדּור – "ּתָ ּיֵ ָמקֹום ׁשֶ א ּבְ י ִקיָמה ֶאּלָ    .לֹא ָאַמְרתִּ
לֹא ָרָאהוּ  ִמי ׁשֶ    ?ָיכֹול ַיֲעִצים ֵעיָניו ּכְ

ְלמּוד לֹוַמר קּום ְוָיֵראָת ": תַּ ב ֶנֱאַמר ּבוֹ   – "ּתָ סּור ַלּלֵ ָבר ַהּמָ ֱאלֶֹהיךָ  ְוָיֵראָת " ּדָ    ."ּמֵ
ן ֶאְלָעָזר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמרַרּבִ
לֹא ַיְטִריַח  ִין ְלָזֵקן ׁשֶ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר    ."ְוָיֵראָת  ָזֵקן": תַּ
ן ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ִאיִסי ּבֶ

קּום" יָבה ּתָ ֵני ׂשֵ ַמע – "ִמּפְ ַמׁשְ יָבה ּבְ ל ׂשֵ    ."ֲאִפיּלּו ּכָ
  

ִליִלי י יֹוֵסי ַהּגְ א!  ַרּבִ א ַקּמָ ּנָ   ַהְיינּו ּתַ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ ים :ִאיּכָ יק ְוַחּכִ    ,ַיּנִ
א ָסַבר א ַקּמָ ּנָ ים   :ּתַ יק ְוַחּכִ   ָלא,  - ַיּנִ

ִליִלי ָסַברַר  י יֹוֵסי ַהּגְ ים.  :ּבִ יק ְוַחּכִ   ֲאִפיּלּו ַיּנִ
  

ִליִלי?  י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  

  ֲאַמר ָלְך: 
א, ִאי ָסְלָקא ּדַ  א ַקּמָ ּנָ ְדָקָאַמר ּתַ ְך ּכִ   ְעּתָ

 !' קּום ְוָהַדְרּתָ יָבה ָזֵקן ּתָ ֵני ׂשֵ ן ִנְכּתֹוב ַרְחָמָנא 'ִמּפְ   ִאם ּכֵ
ַפְלִגיְנהּו ַרְחָמָנא?  ָנא ּדְ   ַמאי ׁשְ

ַהאי ָלאו ַהאי, ְוַהאי ָלאו ַהאי.    ְלֵמיַמר ּדְ
ים.  יק ְוַחּכִ ּה:  ֲאִפיּלּו ַיּנִ ַמע ִמיּנַ   ׁשְ

  
נָּ  א? ְוּתַ   א ַקּמָ

  
ָבֵעי ְלִמיְסַמְך  ּום ּדְ   . "ְוָיֵראָת " "ָזֵקן"ִמׁשּ

  
א ַמאי ַטְעָמא?  א ַקּמָ   ְוַתּנָ

  
ִליִלי,  י יֹוֵסי ַהּגְ ְדָקָאַמר ַרּבִ ְך ּכִ ְעּתָ   ִאי ָסְלָקא ּדַ

ן, ִנְכּתֹוב ַרְחָמָנא:    ִאם ּכֵ
קּום ְוָהַדְרּתָ    אלג, קּום ְוָהַדְרּתָ ּתָ יָבה ּתָ ֵני ׂשֵ ֵני ָזֵקן',  'ִמּפְ   ּפְ

ַתב ָהִכי,  ָלא ּכָ   ּוִמּדְ
ּה  ַחד הּוא.  ַמע ִמיּנַ   ׁשְ

                                                           
ֱא  246 ֵני ָזֵקן ְוָיֵראָת ּמֵ קּום ְוָהַדְרתָּ ּפְ יָבה תָּ ֵני ׂשֵ   'לֶֹהיָך ֲאִני ה-ִמּפְ
י ֵהם ִזְקֵני ָהָעם ְוׁשְֹטָריו וְ  'ַוּיֹאֶמר ה 247 ר ָיַדְעתָּ ּכִ ָרֵאל ֲאׁשֶ ְקֵני ִיׂשְ ְבִעים ִאיׁש ִמּזִ י ׁשִ ה ֶאְסָפה ּלִ ךְ ֶאל מֹׁשֶ ם ִעּמָ בּו ׁשָ   ָלַקְחתָּ אָֹתם ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ְוִהְתַיּצְ
ְרּכֹו ֶקֶדם ִמְפָעָליו ֵמָאז 'ה 248 ית ּדַ   ָקָנִני ֵראׁשִ

  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 יכול - 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 ראהו 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

  .אייר הזקן שאף לומר לזקן
 זקן' ואפי - במשמע שיבה כל

  .אשמאי
 והכי - לא וחכים יניק סבר ק"ת

 אלא זקן אין קמא תנא קאמר
 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 כדאמר 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 רבי
 .יהודה בן איסי היינו כן אם

 לומר - למיסמך דבעי משום
�.כדלעיל יטריח שלא

 נינהו דתרי -  יוסי רבי כדקאמר
  .והידור קימה בתרוייהו נכתוב

 
  



ה ִנְקֵנית –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק א'  203                 ""ָהִאׁשָּ

        לג, אלג, אלג, אלג, א .147
  ָאַמר ָמר: 

ָממֹון" ֶרּנּו ּבְ    ?ָיכֹול ְיַהּדְ

ְלמּוד לֹוַמר קּום ְוָהַדְרּתָ " תַּ 249"ּתָ
    – ), לב(ויקרא יט 

יָמה'ַמה  יס 'ּקִ ּה ֶחְסרֹון ּכִ ֵאין ּבָ    ,ׁשֶ

ֵאין בּ  'ִהיּדּור'ַאף  יסׁשֶ    ."ֹו ֶחְסרֹון ּכִ
  
יס?!  "ִקיָמה"וְ  ּה ֶחְסרֹון ּכִ   ֵלית ּבָ

ִניָתא,  ָקא ָנִקיב ַמְרּגָ   ִמי ָלא ַעְסִקיָנן ּדְ
ַלאְכּתֹו!  יּה ּוָבִטיל ִמּמְ ּמֵ ָהֵכי ְוָהֵכי ָקִאים ִמּקַ   ַאּדְ

  
א,    ֶאּלָ

יׁש 'ִקיָמה' ְל'ִהיּדּור':    ַאּקִ
יּטּול, ַא  ֵאין ּבֹו ּבִ יּטּול. ַמה ִהיּדּור ׁשֶ ּה ּבִ ֵאין ּבָ   ף ִקיָמה ׁשֶ

יׁש ַנִמי 'ִהיּדּור' ְל'ִקיָמה':    ְוַאּקִ
יס.  ֵאין ּבֹו ֶחְסרֹון ּכִ יס, ַאף ִהיּדּור ׁשֶ ּה ֶחְסרֹון ּכִ ֵאין ּבָ יָמה ׁשֶ   ַמה ּקִ

אן ָאְמרּו:    ִמּכָ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמי ֵני ּתַ ִאין ַלֲעמֹוד ִמּפְ ָ ִנּיֹות ַרׁשּ ֲעֵלי אּוּמְ    ,םֵאין ּבַ

ם.  ְמַלאְכתָּ עֹוְסִקין ּבִ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ
   

  ְוָלא?! 
ַנן:    ְוָהּתְ

לֹוָמם " ׁשְ ֵניֶהם ְוׁשֹוֲאִלים ּבִ ִנּיֹות עֹוְמִדים ִמּפְ ֲעֵלי אּוּמְ ל ּבַ   ּכָ
לֹום :ְואֹוְמִרים ָלֶהם לֹוִני ּבֹוֲאֶכם ְלׁשָ י ָמקֹום ּפְ   ! "ַאֵחינּו ַאְנׁשֵ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ֵני   ֶהם עֹוְמִדים, ִמּפְ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֵאין עֹוְמִדים.  ֵני ּתַ   ִמּפְ
  

ר ָאִביןָאַמר  י יֹוֵסי ּבַ   : ַרּבִ
ָעָתּה  ׁשְ ה ֲחִביָבה ִמְצָוה ּבִ ּמָ    , ּבֹוא ּוְרֵאה ּכַ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֵאין עֹוְמִדים.  ֵני ּתַ ֵניֶהם עֹוְמִדים, ִמּפְ ֲהֵרי ִמּפְ   ׁשֶ
  

אִני ָהָתם   , ְוִדְלָמא ׁשַ
יָלן ֶלָעִתיד ָלבֹא.  ה ַמְכׁשִ ן ַאּתָ ִאם ּכֵ   ּדְ

  
  
  

                                                           
ֱא  249 ֵני ָזֵקן ְוָיֵראָת ּמֵ קּום ְוָהַדְרתָּ ּפְ יָבה תָּ ֵני ׂשֵ   'לֶֹהיָך ֲאִני ה-ִמּפְ

  רש"י
 כדכתיב - בממון יהדרנו יכול

 גדול פני תהדר לא) יט ויקרא(
 לא ודל וכגון בממון דמשמע

  ).כג שמות( 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 תנשיאו
 במשמעו ואין דברים בכיבוד
  .מלאכה ביטול

 כיס חסרון בה שאין 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
 חץהמר 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
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  ָאַמר ָמר: 

ְרָחץ" ית ַהּמֶ א ּוִמּבֵ סֵּ ית ַהּכִ ָניו ִמּבֵ    .?"ָיכֹול ַיֲעמֹוד ִמּפָ
  

  ְוָלא?! 
יאְוָהא  י ִחּיָ י ַמְסחּוָתא,  ַרּבִ   ֲהָוה ָיֵתיב ּבֵ

יְוָחִליף ְוָאִזיל  ר ַרּבִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ יּה, , וְ ַרּבִ ּמֵ   ָלא ָקם ִמּקַ
ד,    ְוִאיְקּפַ

 :   ַוֲאָתא ֲאַמר ֵליּה ַלֲאבּוהַּ
ַני.  ים ְולֹא ָעַמד ִמּפָ ִהּלִ ֵסֶפר תְּ ִניִתי לֹו ּבְ ים ׁשָ ׁשִ ֵני חּוּמָ   ׁשְ

  
  ְותּו, 

ָרא ר ַקּפָ י יֹוֵסי, ְוָאְמֵרי ָלּה ּבַ ר ַרּבִ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י ַמְסחּוָתא,  ַרּבִ   ֲהָוה ָיֵתיב ּבֵ
יָאִזיל ָעל וְ  ר ַרּבִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ יּה, ַרּבִ ּמֵ   , ְוָלא ָקם ִמּקַ

ד,    ְוִאיְקּפַ
 :   ַוֲאָתא ֲאַמר ֵליּה ַלֲאבּוהַּ

תֹוַרת ּכֲֹהִנים ִניִתי לֹו ּבְ ִליׁש ׁשָ י ׁשְ ִליׁשֵ ִני ׁשְ ַני.  ,ׁשֵ   ְולֹא ָעַמד ִמּפָ
ב ּוְמַהְרֵהר.  ֶהן יֹוׁשֵ א ּבָ ּמָ   ְוָאַמר לֹו: ׁשֶ

ָב  ב ּוְמַהְרֵהר, ָהא ָלאו ָהִכי, ָלא! ַטְעָמא ּדְ   ֶהן יֹוׁשֵ
  

ָיא:   ָלא ַקׁשְ
ֵאי,  - ָהא  ּוָ י ּגַ ָבּתֵ   ּבְ
ָרֵאי.  - ָהא  י ּבָ ָבּתֵ   ּבְ

  
ָרא,  ּבְ   ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ

ֲאַמר  ר ָחָנהּדַ ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
ר ְלַהְרֵהר ָכל ָמקֹום מּוּתָ    ,ּבְ

ית ַהּמֶ  א. חּוץ ִמּבֵ ּסֵ ית ַהּכִ   ְרָחץ ּוִמּבֵ
  

אִני. יְלָמא ְלאֹוְנֵסיּה ׁשַ   ּדִ
  
  

  רש"י
' כדמתרגמי מרחץ - מסחותא

  .ואסחי וירחץ) מג בראשית(
 חמישיות שני - חומשים שני
 מדרש לו שניתי ספר של

  .אגדותיו
 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
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לֹא ָרָאהוּ " ִמי ׁשֶ    ."ָיכֹול ַיֲעִצים ֵעיָניו ּכְ
  

יֵעי ַעְסִקיָנן? ְרׁשִ    !ַאּטּו ּבִ
  

א:    ֶאּלָ
ִליְמְטֵיּה ְזַמן ִחּיּוָבא,  –" ָיכֹול ַיֲעִצים ֵעיָניו" י ּדְ ּמֵ   ִמּקַ

ִכי ָמָטא ְזַמן ִח  יּה? ּדְ ּמֵ ָקִאים ִמּקַ   ּיּוָבא, ָהא ָלא ָחֵזי ֵליּה ּדְ
ְלמּוד לֹוַמר" קּום ְוָיֵראָת ": תַּ 250"ּתָ

  . "), לב(ויקרא יט 
  
  
  

                                                           
ֵני ָזֵקן וְ  250 קּום ְוָהַדְרתָּ ּפְ יָבה תָּ ֵני ׂשֵ ֱא ִמּפְ   'לֶֹהיָך ֲאִני ה-ָיֵראָת ּמֵ

  רש"י
 למה בתמיה - עסקינן עיברשי

 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
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ָנא:    ּתָ

ּה ִהיּדּור" ׁש ּבָ ּיֵ    ?ֵאיזֹוִהי ִקיָמה ׁשֶ
   ".ַאּמֹותע ּבַ ְר ַא ֶזה  :ֱהֵוי אֹוֵמר

  
ֵייֲאַמר    : ַאּבַ

ַר  א ּבְ ֵאינֹו מּוְבָהק, ָלא ֲאָמָרן ֶאּלָ   ּבֹו ׁשֶ
ַרּבֹו ַהּמּוְבָהק    ְמלֹא ֵעיָניו.  –ֲאָבל ּבְ

  
ֵיי ַחְמָרא ּדְ  ,ַאּבַ י ֲהָוה ָחֵזי ֵליּה ְלאּוְדֵניּה ּדְ ָאֵתי,  ַרב יֹוֵסףִמּכִ   ּדְ

  ֲהָוה ָקִאים. 
  

ֵיי ְנַהר ַסְגָיא.  ַאּבַ א ּדִ י ַאּגּוּדָ   ֲהָוה ָרִכיב ַחְמָרא, ְוָקא ְמַסּגֵ
אָיֵתיב  ּיָ ְרׁשִ ָנןוְ  ַרב ְמׁשַ יָסא  ַרּבָ ִאיָדְך ּגִ יּה.  –ּבְ ּמֵ   ְוָלא ָקמּו ִמּקַ

  ֲאַמר ְלהּו: ְוָלאו ַרב מּוְבָהק ֲאָנא?! 
ין. ְעּתִ   ָאְמרּו ֵליּה: ָלאו ַאּדַ

  

  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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ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְלמּוד לֹוַמר לֹא ַיְטִריַח תַּ ִין ְלָזֵקן ׁשֶ 251"ָזֵקן ְוָיֵראָת " :ִמּנַ
  ."), לב(ויקרא יט 

  
ֵייֲאַמר     :ַאּבַ

יף ָחֵיי.  ִאי ַמּקִ   ַנְקִטיַנן ּדְ
  

ֵיי יף.  ַאּבַ   ַמּקִ
  

י ֵזיָרא יף.  ַרּבִ   ַמּקִ
  

יּה ּדְ  ָרִביָנא יֲהָוה ָיֵתיב ַקּמֵ יְפּתִ    ,ַרב ִיְרְמָיה ִמּדִ
א,  יּה ְוָלא ִמיְכֵסי ֵריׁשָ ְבָרא ַקּמֵ   ָחַלף ַההּוא ּגַ

ְבָרא. ֲאַמ  ה ָחִציף ָהא ּגַ ּמָ   ר: ּכַ
ָנן. ּה ַרּבָ ִגיֵסי ּבָ ָתא ְמַחְסָיא ִניהּו, ּדְ ְלָמא ִמּמָ   ֲאַמר ֵליּה: ּדִ

  
  
  

                                                           
ֱא  251 ֵני ָזֵקן ְוָיֵראָת ּמֵ קּום ְוָהַדְרתָּ ּפְ יָבה תָּ ֵני ׂשֵ   'לֶֹהיָך ֲאִני ה-ִמּפְ

  רש"י
 אחרת דרך מסבב -  מקיף ואי

  .הצבור לפני לעבור שלא
  .ימים מאריך - חיי

 רגילים דתמי - ברבנן בהו דגיסי
 כאילו בחכמים גס ולבם אצלם

  .מהם הם
  .ץ"פריבי ז"בלע -  גיסי
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ן ְיהּוָדה"    :אֹוֵמר ִאיִסי ּבֶ
קּום" יָבה ּתָ ֵני ׂשֵ ַמע – "ִמּפְ ַמׁשְ יָבה ּבְ ל ׂשֵ   ."ַוֲאִפיּלּו ּכָ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ִא  ן ְיהּוָדה. ֲהָלָכה ּכְ   יִסי ּבֶ

  
י יֹוָחָנן ַאְרָמֵאי,  ַרּבִ י ָסֵבי ּדְ ּמֵ   ֲהָוה ָקֵאי ִמּקַ

ָהֵני.  ֵקי ָעדּו ֲעַלְייהּו ּדְ ּתְ ה ַהְרּפַ ּמָ   ֲאַמר: ּכַ
  

   ,ָרָבא
  ֵמיָקם ָלא ָקֵאי, 

  ִהיּדּור ָעַבד ְלהּו. 
  

ֵיי   .ָיִהיב ָיָדא ְלָסֵבי ַאּבַ
  

לּוֵחיּה  ָרָבא ר ׁשְ ּדֵ    .ְמׁשַ
  
ר ּגּוָזֵאי  ב ַנְחָמןַר  ּדֵ    –ְמׁשַ

ה ַנְחָמן ּמָ ׁשּוָקא ֲאַמר: ִאי ָלאו ּתֹוָרה, ּכַ א ּבְ א ִאיּכָ ר ַאּבָ    !ּבַ
  
  
  

  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 חתן

 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 חמןנ כמה תורה
 עצמי בשביל חשיבותי אין הלכך
 ואית תורה בשביל אלא

 לסבי ידא יהיב אביי דמפרשי
 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 ריםאח על הוא

 לקיש ריש:) ט דף( דיומא קמא
 בר רבה אתא בירדנא סחי הוה

' ר שישען ידא ליה יהיב חנה בר
 לשפת ויצא עליו לקיש בן שמעון
  .הנהר
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י ַאְייבוּ ָאַמר  איָאַמר  ַרּבִ י ַיּנַ   :ַרּבִ

ֲחִרית ְוַעְרִבית,    בלג, א ׁשַ ֵני ַרּבֹו ֶאּלָ אי ַלֲעמֹוד ִמּפְ ַ ְלִמיד ָחָכם ַרׁשּ   ֵאין ּתַ
ַמִים. כְּ  בֹוד ׁשָ ה ִמּכְ בֹודֹו ְמרּוּבֶ לֹא ִיְהֶיה ּכְ   ֵדי ׁשֶ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

לֹא ַיְטִריַח  ִין ְלָזֵקן ׁשֶ ְלמּוד לֹוַמר ?ִמּנַ 252"ָזֵקן ְוָיֵראָת " :תַּ
   ,"), לב(ויקרא יט 

ְלַבד,  ֲחִרית ְוַעְרִבית" ּבִ   ְוִאי ַאְמָרת: "ׁשַ
אי ָלא ִניְטַרח? ִחּיּוָבא הּוא!    ַאּמַ

י יֹוָמא!  א ָלאו, ּכּוּלֵ   ֶאלָּ
  

  לֹא, 
ְלַבד,  ֲחִרית ְוַעְרִבית ּבִ   ְלעֹוָלם ׁשַ

ר ֵליּה ָלא ִניְטַרח.  ֶאְפׁשָ ה ּדְ ּמָ   ַוֲאִפיּלּו ָהִכי ּכַ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
ֵני ַרּבוֹ  ֵאין עֹוֵמד ִמּפְ ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ל ּתַ    , ּכָ

ע,    ִנְקָרא ָרׁשָ
  ְוֵאינֹו ַמֲאִריְך ָיִמים, 
ַח.  ּכֵ ּתַ   ְוַתְלמּודֹו ִמׁשְ

ֱאַמר:  ּנֶ ע"ׁשֶ    ,ְוטֹוב לֹא ִיְהֶיה ָלָרׁשָ
   ,ְולֹא ַיֲאִריְך ָיִמים

ְפֵני ָהֱאלִֹהים ר ֵאיֶנּנּו ָיֵרא ִמלִּ ל ֲאׁשֶ ּצֵ   .  ), יג(קוהלת ח" ּכַ
  מֹוָרא זּו ֵאיִני יֹוֵדַע ַמהּו? 

ׁשֶ  ֱאלֶֹהיךָ "הּוא אֹוֵמר ּכְ   ֲהֵרי מֹוָרא זּו ִקיָמה.  - ), לב(ויקרא יט "ְוָיֵראָת ּמֵ
  

  ְוֵאיָמא: 
ית?    מֹוָרַאת ִרּבִ

ָקלֹות?    ּומֹוָרַאת ִמׁשְ
  

ֵני' י ֶאְלָעָזר 'ּפְ ֵני'  ), יג(קוהלת ח ַרּבִ ַמר.  ), לב(ויקרא יט 'ּפְ   ּגָ
  
  

                                                           
ֱא  252 ֵני ָזֵקן ְוָיֵראָת ּמֵ קּום ְוָהַדְרתָּ ּפְ יָבה תָּ ֵני ׂשֵ   'לֶֹהיָך ֲאִני ה-ִמּפְ

  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 וצדק שלמה

 מלפני הכא כתיב - גמר פני פני
 מפני) יט ויקרא( התם וכתיב
  .שיבה
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        לג, בלג, בלג, בלג, ב .154
ְעָיא ְלהּו:    ִאיּבָ

נֹו ְוהּוא ַר  ֵני ָאִביו? ּבְ   ּבֹו, ַמהּו ַלֲעמֹוד ִמּפְ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ֲאַמר ֵליּה  מּוֵאלּדַ   : ַרב ְיהּוָדהלְ  ׁשְ

י ֲאבּוְך.  ּמֵ יְנָנא, קּום ִמּקַ   ׁשִ
  

אִני  ים ֲהָוה,  ַרב ְיֶחְזֵקאלׁשַ ַבַעל ַמֲעׂשִ   ּדְ
ֲאִפיּלּו  מּוֵאלּדַ יּה.  ָמר ׁשְ ּמֵ   ַנִמי ָקִאים ִמּקַ

  
א ַמאי ָקָאַמ    ר ֵליּה? ֶאלָּ

  
  ָהִכי ָקָאַמר ֵליּה: 

ָאֵתי ֵמֲאחֹוַרי,    ִזיְמִנין ּדְ
יִדי.  יחּוׁש ְלִיְקָרא ּדִ יּה, ְוָלא ּתֵ ּמֵ   קּום ַאּתְ ִמּקַ

  

  רש"י
  .אביו של רבו הבן - רבו והוא

 יהודה דרב ג"ואע - אבוך מקמי
 הוה אבוה יחזקאל דרב רביה

) לב דף( קידושין לעיל' כדאמרי
  .הכי תתנייא לא אבא
 אמאי - ליה קאמר מאי אלא
 למילף לאו אי לאזהוריה צריך
 פי על דאף בעלמא הוראה מינה

  .מפניו לעמוד חייב רבו שהוא
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        לג, בלג, בלג, בלג, ב .155
ְעָיא ְלהּו:    ִאיּבָ

ָניו?  ֲעמֹוד ָאִביו ִמּפָ ּיַ נֹו ְוהּוא ַרּבֹו, ַמהּו ׁשֶ   ּבְ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ֲאַמר  ַע ּדַ י ְיהֹוׁשֻ ן ֵלִוי ַרּבִ   : ּבֶ

ִני,  ֵני ּבְ ַדי ַלֲעמֹוד ִמּפְ   ֲאִני ֵאיִני ּכְ
יא.  ית ָנׂשִ בֹוד ּבֵ ּום ּכְ א ִמׁשּ   ֶאּלָ

יּה!  ּמֵ ִאי ָקֵאיְמָנא ִמּקַ יּה, ָהא ִאיהּו ַרּבָ ֲאָנא ַרּבֵ   ַטְעָמא ּדַ
  

  ָהִכי ָקָאַמר: 
ִני, ַוֲאִפיּלּו הּוא ַרּבָ  ֵני ּבְ ַדי ַלֲעמֹוד ִמּפְ ָהא ֲאָנא ֲאבּוהַּ ֲאִני ֵאיִני ּכְ    , ִאי, ּדְ

יא.  ית ָנׂשִ בֹוד ּבֵ ּום ּכְ א ִמׁשּ   ֶאּלָ
  

  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

 דקאמר 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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        לג, בלג, בלג, בלג, ב .156
ְעָיא ְלהּו:    ִאיּבָ

ֵמי אֹו ָלא?  ְך ּדָ ְמַהּלֵ   ָרכּוב ּכִ
  

ֵייֲאַמר    : ַאּבַ
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ַחת ָהִאיָלן ְוָטהֹור עֹוֵמד " ב תַּ    .ָטֵמא –ָטֵמא יֹוׁשֵ
ַחת ָהִאיָלן  ב ָטֵמא עֹוֵמד תַּ    .ָטהֹור –ְוָטהֹור יֹוׁשֵ

ֵמא ב ַהטָּ הֹור ָטֵמא - ְוִאם ָיׁשַ    .ַהטָּ
ַעת ֶאֶבן ַהְמנּוּגַ   . "ְוֵכן ּבְ

ר ּכֵֹהןְוָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
  זֹאת אֹוֶמֶרת: 

ֵמי,  ְך ּדָ ְמַהּלֵ   ָרכּוב ּכִ
ּה.   ַמע ִמיּנַ   ׁשְ

  
  

  רש"י
 רכוב רבו - דמי כמהלך רכוב

  .מפניו לעמוד וצריך דמי כמהלך
 אלא דמי כמהלך -  לאו או

 אזלינן דידיה דבתריה כיושב
  .יתיב קא האו

 טמא כ"בת ברייתא להך ג"ה
 עומד וטהור האילן תחת יושב
 האילן תחת עומד טמא טמא

 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
 בומוש מושבו למחנה מחוץ
 יושב הטמא אמרו מכאן טמא
  '.כו האילן תחת
 וטהור 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
 בתריה 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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        לג, בלג, בלג, בלג, ב .157
ְעָיא ְלהּו:    ִאיּבָ

ֵני ֵס    ֶפר ּתֹוָרה? ַמהּו ַלֲעמֹוד ִמּפְ
  

ה י ִחְלִקּיָ י ִסימֹוןוְ  ַרּבִ י ֶאְלָעָזרוְ  ַרּבִ   ָאְמֵרי:  ַרּבִ
ן?!  ּכֵ ל ׁשֶ ֶניָה לֹא ּכָ ֵני לֹוְמֶדיָה עֹוְמִדים, ִמּפָ   ַקל ָוחֹוֶמר: ִמּפְ

  
י ִאָלִעי יוְ  ַרּבִ ר ַזְבּדִ י ַיֲעקֹב ּבַ   ֲהוּו ָיְתֵבי,  ַרּבִ

ר ָחִליף ְוָאִזיל  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ אַרּבִ יּה. ַאּבָ ּמֵ   , ְוָקמּו ִמּקַ
  ֲאַמר ְלהּו: 

יֵמי ַוֲאָנא ָחֵבר,  ַאּתּון ַחּכִ   ֲחָדא ּדְ
ֵני לֹוְמֶדיָה?!  לּום ּתֹוָרה עֹוֶמֶדת ִמּפְ   ְועֹוד, ּכְ

  
י ֶאְלָעָזר,  ַרּבִ   ָסַבר ָלּה ּכְ

ֲאַמר  י ֶאְלָעָזרּדַ   : ַרּבִ
ֵני ַרבּ  אי ַלֲעמֹוד ִמּפְ ַ ְלִמיד ָחָכם ַרׁשּ ּתֹוָרה. ֵאין ּתַ עֹוֵסק ּבַ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ֹו ּבְ

  
יט ָעָלה  ֵייַלּיֵ   .ַאּבַ

  
ה ַעד ּבֹואֹו ָהאֱֹהָלה" יטּו ַאֲחֵרי מֹׁשֶ 253"ְוִהּבִ

    – ), ח(שמות לג 
י ַאִמי י ִיְצָחק ַנְפָחאוְ  ַרּבִ   : ַרּבִ

  ַחד ֲאַמר: ִלְגַנאי. 
ַבח.    ְוַחד ֲאַמר: ִלׁשְ

  
ְדִאיָתא.  ֲאַמר ִלְגַנאי: ּכִ   ַמאן ּדַ

  
ַבח:  ֲאַמר ִלׁשְ   ַמאן ּדַ

הֲאַמר     :ִחְזִקּיָ
הוּ ֲאַמר ִלי  י ַאּבָ ַרּבִ ֵריּה ּדְ י ֲחִניָנא ּבְ הוּ ָאַמר  ַרּבִ י ַאּבָ    ,ַרּבִ

ִמן ֵחיָפאָאַמר  יִמי ּדְ י ַאְבּדִ   : ַרּבִ
ָפָניו  –ָחָכם עֹוֵבר  ָעַבר  עּבַ ְר ַא עֹוֵמד ִמּלְ   ב. ַאּמֹות יֹוׁשֵ  עּבַ ְר ַא ַאּמֹות, ְוֵכיָון ׁשֶ

ין עֹוֵבר  ית ּדִ ָעַבר  –ָאב ּבֵ ָפָניו ְמלֹא ֵעיָניו, ְוֵכיָון ׁשֶ ב.  עּבַ ְר ַא עֹוֵמד ִמּלְ   ַאּמֹות יֹוׁשֵ
יא עֹוֵבר  ְמקֹומֹו,  –ָנׂשִ ב ּבִ ׁשֵ ּיֵ ב ַעד ׁשֶ ָפָניו ְמלֹא ֵעיָניו, ְוֵאינֹו יֹוׁשֵ   עֹוֵמד ִמּלְ

ֱאַמר:  ּנֶ ה ַעד ּבוֹ "ׁשֶ יטּו ַאֲחֵרי מֹׁשֶ   . ), ח(שמות לג "אֹו ָהאֱֹהָלהְוִהּבִ
  

                                                           
ל ָהָע  253 ה ֶאל ָהאֶֹהל ָיקּומּו ּכָ ֵצאת מֹׁשֶ ה ַעד ּבֹאֹו ָהאֱֹהָלהְוָהָיה ּכְ יטּו ַאֲחֵרי מֹׁשֶ ַתח ָאֳהלֹו ְוִהּבִ בּו ִאיׁש ּפֶ   ם ְוִנּצְ

  "ירש
 למיקם מיחייב מי -  לעמוד מהו

  .לא או
 - לומדיה מפני עומדת תורה

 בדבר שעסוקים לפי בתמיה
 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

 



214                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        לד, אלד, אלד, אלד, א    ––––לג, ב לג, ב לג, ב לג, ב  .158
ָרָמא" ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ ל ִמְצַות ֲעׂשֵ טּורֹות –ּכָ ים ּפְ יִבין ְוָנׁשִ ים ַחּיָ   . ֲאָנׁשִ

ָרָמאְוָכל ִמְצֹות  ַמן ּגְ לֹא ַהּזְ ה ׁשֶ יִבין – ֲעׂשֵ ים ַחּיָ ׁשִ ים ְוֶאָחד ַהּנָ   ."ֶאָחד ָהֲאָנׁשִ
  

ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ָרָמא"ֹוִהי ֵאיז" ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ    "?ִמְצַות ֲעׂשֵ

ה ְולּוָלב  אלד, ין^ ׁשֹוָפר ְוִציִצית ,סּוּכָ    .ּוְתִפיּלִ
  

ָרָמא"ְוֵאיזֹוִהי  ַמן ּגְ לֹא ַהּזְ ה ׁשֶ    "?ִמְצַות ֲעׂשֵ
ן ,ַמֲעֶקה ,ְמזּוָזה יּלּוַח ַהּקֵ    ".ֲאֵביָדה ְוׁשִ

  
  ּוְכָלָלא הּוא?! 

ְמָחה, ַה  ה, ׂשִ     –ְקֵהל ֲהֵרי ַמּצָ
יבֹות!  ים ַחּיָ ָרָמא, ְוָנׁשִ ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ ִמְצַות ֲעׂשֵ   ּדְ

  
  ְותּו, 

ן  ה, ּוִפְדיֹון ַהּבֵ ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ ְלמּוד ּתֹוָרה, ּפְ     –ַוֲהֵרי ּתַ
טּורֹות!  ים ּפְ ָרָמא הּוא, ְוָנׁשִ ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ ָלאו ִמְצַות ֲעׂשֵ   ּדְ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ָללֹות, ֵאין    ְלֵמִדין ִמן ַהּכְ
ֱאַמר ּבֹו 'חּוץ'.  ּנֶ ָמקֹום ׁשֶ   ַוֲאִפיּלּו ּבְ

  
ְתַנן:    ּדִ

ִים ּוֶמַלח" ִפין חּוץ ִמן ַהּמַ תְּ תַּ ּכֹל ְמָעְרִבין ּוִמׁשְ   . (עירובין כו:) "ּבַ
ֵמִהין ּוִפְטִרּיֹות?  א ּכְ א?! ְוָהִאיּכָ   ְותּו ֵליּכָ

ָלל א, ֵאין ְלֵמִדין ִמן ַהּכְ   ֹות, ֶאּלָ
ֱאַמר ּבֹו 'חּוץ'. ּנֶ ָמקֹום ׁשֶ   ַוֲאִפיּלּו ּבְ

  
  
  

  רש"י
 זמן לאו לילה וקסבר -  ותפילין
 לאו ט"ויו שבת נמי אי תפילין

 דאיכא כיון לכךהי תפילין זמן
 זמן בה מיחייב דלא שעתא
  .הוא גרמא

  .אבידה 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( םבפסחי כדאמר
 תורה דבר מצה באכילת חייבות
 חמץ 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

 פטורות נשים:) כט דף( קידושין
 בפירקין כדלעיל הבן פדיון וכן

  .).כט. שם( קידושין
 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

  .רבוו פרו ביה קרינן
 כל -  הכללות מן למדין אין

 כל 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 ביעירו -  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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ָרָמא " ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ טּורֹות - ּוִמְצַות ֲעׂשֵ ים ּפְ   ."ָנׁשִ
  

  ְמָנָלן? 
  

ין ִפיּלִ ַמר ִמּתְ    , ּגָ
טּורֹות,  ים ּפְ ין ָנׁשִ ִפיּלִ   ַמה תְּ

ט ים ּפְ ָרָמא ָנׁשִ ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ ל ִמְצַות ֲעׂשֵ   ּורֹות. ַאף ּכָ
ְלמּוד ּתֹוָרה ַמר ָלּה ִמּתַ ין ּגָ    , ּוְתִפיּלִ

טּורֹות,  ים ּפְ ְלמּוד ּתֹוָרה ָנׁשִ   ַמה תַּ
טּורֹות. ים ּפְ ין ָנׁשִ ִפיּלִ   ַאף ּתְ

   
ין ִלְמזּוָזה!  ִפיּלִ יׁש ּתְ   ְוַנּקִ

  
ין ּבְ  ה ִראׁשֹוָנה ּבֵ ָפָרׁשָ ין ּבְ ין ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה, ִאיְתִקיׁש ּבֵ ִפיּלִ ה. ּתְ ִנּיָ ה ׁשְ   ָפָרׁשָ

ה ָלא ִאיְתִקיׁש. ִנּיָ ה ׁשְ ָפָרׁשָ ין ִלְמזּוָזה, ּבְ ִפיּלִ   ּתְ
   

יׁש ְמזּוָזה ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה!    ְוַנּקִ
   

ְך,  ְעּתָ   ָלא ָסְלָקא ּדַ
ְכִתיב:  254"ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם"ּדִ

    – ), כא(דברים יא 
ֵעי ָחיֵ  י ָלא ּבָ ֵעי ָחֵיי, ָנׁשֵ ְבֵרי ּבָ   י?!ּגַ

   
ה,    ַוֲהֵרי סּוּכָ

ָרָמא,  ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ ִמְצַות ֲעׂשֵ   ּדְ
ְכִתיב:  ְבַעת ָיִמים"ּדִ בּו ׁשִ ׁשְ ּסּוּכֹות ּתֵ 255"ּבַ

    – ), מב(ויקרא כג 
ָכַתב ַרְחָמָנא  ים – "ָהֶאְזָרח"ַטְעָמא ּדְ ׁשִ    ,ְלהֹוִציא ֶאת ַהּנָ

יבֹות!  ים ַחּיָ   ָהא ָלאו ָהִכי ָנׁשִ
  

יֵ ֲאַמר    , יַאּבַ
  ִאיְצְטִריְך: 

ְך ֲאִמיָנא:  ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ
ְכִתיב  בוּ "הֹוִאיל ּדִ ׁשְ ּסּוּכֹות ּתֵ    ,"ּבַ

בוּ "" ׁשְ דּורוּ  – "ּתֵ ֵעין תָּ    , "ּכְ
ּתו. ה ִאיׁש ְוִאׁשְ ּתֹו, ַאף סּוּכָ יָרה ִאיׁש ְוִאׁשְ   ַמה ּדִ

ֹ  
  ֲאַמר,  ָרָבאוְ 

  ִאיְצְטִריְך:    בלד,
ְך ֲאִמינָ  ְעּתָ   א: ָסְלָקא ּדַ

ר"ֵניַלף  ה ָעׂשָ ָ 256"ֲחִמׁשּ
ר" (ויקרא כג,לט)  ה ָעׂשָ ָ 257"ֲחִמׁשּ

ּצֹות (ויקרא כג, ו)     , ֵמַחג ַהּמַ
יבֹות.  ים ַחּיָ אן ָנׁשִ יבֹות, ַאף ּכָ ים ַחּיָ ן ָנׁשִ ַהּלָ   ַמה ּלְ

  ְצִריָכא. 
  

ָרָמא,  ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ ִמְצַות ֲעׂשֵ ה, ּדְ   ַוֲהֵרי ְרִאּיָ
ָכַתב ַר  258"ְזכּוְרךָ "ְחָמָנא ְוַטְעָמא ּדְ

ים – ), יז; לד, כג; דברים טז, טז(שמות כג  ׁשִ    ,ְלהֹוִציא ַהּנָ
יבֹות!  ים ַחּיָ   ָהא ָלאו ָהִכי ָנׁשִ

  
  ִאיְצְטִריְך: 

ְך ֲאִמיָנא:  ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ
ה" 259ֵניַלף "ְרִאּיָ

ה" (דברים לא, יא)    ֵמַהְקֵהל.  ), יז(שמות כג "ְרִאּיָ
                                                           

ע ה 254 ּבַ ר ִנׁשְ ַמִים ַעל ָהָאֶרץ 'ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ָ יֵמי ַהׁשּ   ַלֲאבֵֹתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ּכִ
ְבַעת ָיִמים  255 בּו ׁשִ ׁשְ ּכֹת תֵּ ּסֻ ּכֹתּבַ ּסֻ בּו ּבַ ָרֵאל ֵיׁשְ ִיׂשְ ל ָהֶאְזָרח ּבְ   ּכָ
ְבַעת ָיִמ  256 חֹּגּו ֶאת ַחג ְיהָוה ׁשִ בּוַאת ָהָאֶרץ תָּ ֶכם ֶאת תְּ ָאְסּפְ ִביִעי ּבְ ְ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ תֹוןַאְך ּבַ ּבָ ִמיִני ׁשַ ְ תֹון ּוַבּיֹום ַהׁשּ ּבָ ּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשַ   ים ּבַ
257  ָ ּצֹות ַלהּוַבֲחִמׁשּ ה ַחג ַהּמַ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ ְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלוּ  'ה ָעׂשָ   ׁשִ
ֵני ָהָאדֹן ה 258 ל ְזכּוְרָך ֶאל ּפְ ָנה ֵיָרֶאה ּכָ ָ ׁשּ ָעִמים ּבַ לֹׁש ּפְ   'ׁשָ
ְק  259 ר ִיְבָחר תִּ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּבַ ָרֵאל ֵלָראֹות ֶאת ּפְ בֹוא ָכל ִיׂשְ ָאְזֵניֶהםּבְ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ   ָרא ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֶנֶגד ּכָ

  רש"י
 מצינו במה - מתפילין גמירי

 עשה מצות שהיא בתפילין
 אף פטורות ונשים גרמא שהזמן

 אדיליף פריך ולקמן' וכו כל
 ממצה נילף לפטור מתפילין

  .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 ליןתפי ונקיש
 בתריה כתיב דהא הנשים

 מה ונימא 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 לתלמוד 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

  .הדיאב 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
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ַיְלִפיָנן  ין ִלְפטּוָרא, ְוַאּדְ ִפיּלִ   ִמּתְ

ְמָחה ְלִחּיּוָבא!  ִ   ֵניַלף ִמׂשּ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ָחּה.  ּמְ ְעָלּה ְמׂשַ ה ּבַ ָ   ִאׁשּ

  
א ְלֵמיַמר?    ַאְלָמָנה ַמאי ִאיּכָ

  
רּוָיה ֶאְצלֹו.  ׁשְ   ּבִ

  
  ְוֵניַלף ֵמַהְקֵהל! 

  
ִאים  תּוִבים ַהּבָ ֵני ּכְ ה ְוַהְקֵהל ׁשְ ֲהָוה ַמּצָ ּום ּדַ ֶאָחד, ִמׁשּ   ּכְ

ִדים.  ֶאָחד ֵאין ְמַלּמְ ִאין ּכְ תּוִבים ַהּבָ ֵני ּכְ   ְוָכל ׁשְ
  

  ִאי ָהִכי, 
ה ַנִמי  ין ּוְרִאּיָ ִפיּלִ     –ּתְ

ִדים!  ֶאָחד ְוֵאין ְמַלּמְ ִאים ּכְ תּוִבים ַהּבָ ֵני ּכְ   ׁשְ
  

  ְצִריֵכי: 
ה  ַתב ְרִאּיָ ין ְולֹא ּכָ ִפיּלִ ַתב ַרְחָמָנא ּתְ ִאי ּכָ     –ּדְ

ה ֵמַהְקֵהל.  ֲהָוה ה ְרִאּיָ   ֲאִמיָנא ֵניַלף ְרִאּיָ
ין  ִפיּלִ ַתב ּתְ ה ְולֹא ּכָ ַתב ַרְחָמָנא ְרִאּיָ     –ְוִאי ּכָ

ין ִלְמזּוָזה.  ִפיּלִ יׁש ּתְ   ֲהָוה ֲאִמיָנא ַאּקִ
  ְצִריָכא. 

  
  ִאי ָהִכי, 

ה ְוַהְקֵהל ַנִמי ְצִריֵכי!    ַמּצָ
  

  ְלַמאי ְצִריֵכי? 
ַתב ָלָמא ִאי ּכָ ׁשְ ה,  ּבִ ַתב ַמּצָ   ַרְחָמָנא ַהְקֵהל ְולֹא ּכָ

ר"ֵניַלף  :ֲהָוה ֲאִמיָנא ה ָעׂשָ ָ 260"ֲחִמׁשּ
ר" (ויקרא כג, ו)  ה ָעׂשָ ָ 261"ֲחִמׁשּ

  ֵמַחג ַהּסּוּכֹות.  (ויקרא כג,לט) 
ֵעי ַהְקֵהל,  ה ְוָלא ּבָ א ִניְכּתֹוב ַרְחָמָנא ַמּצָ   ֶאלָּ

ים יִבים, ָנׁשִ ן?! ַוֲאָנא ֲאִמיָנא: ְטָפִלים ַחּיָ ּכֵ ל ׁשֶ   לֹא ּכָ
ִדים.  ֶאָחד ְוֵאין ְמַלּמְ ִאים ּכְ תּוִבים ַהּבָ ֵני ּכְ ְך ֲהָוה ְלהּו ׁשְ   ִהיְלּכָ

  
ֲאַמר ִדין: "ָהִניָחא ְלַמאן ּדַ   . "ֵאין ְמַלּמְ

ֲאַמר א ְלַמאן ּדַ ִדין" :ֶאלָּ   , "ְמַלּמְ
א ְלֵמיַמר   !ַמאי ִאיּכָ

  
  ְותּו, 

ַמן גְּ  לֹא ַהּזְ ה ׁשֶ יבֹות" "ִמְצַות ֲעׂשֵ ים ַחּיָ   ָרָמא ָנׁשִ
  ְמָנָלן? 

  
ָיִליף ִמּמֹוָרא    , ּדְ

יבֹות,  ים ַחּיָ   ַמה ּמֹוָרא ָנׁשִ
יבֹות.  ים ַחּיָ ָרָמא ָנׁשִ ַמן ּגְ לֹא ַהזְּ ה ׁשֶ ל ִמְצַות ֲעׂשֵ   ַאף ּכָ

  
ְלמּוד ּתֹוָרה?    ְוֵניַלף ִמּתַ

  
ה ּוְרִב  ְלמּוד ּתֹוָרה ּוְפִרּיָ ֲהָוה ֵליּה ּתַ ּום ּדַ ֶאָחד, ִמׁשּ ִאים ּכְ תּוִבים ַהּבָ ֵני ּכְ ה ׁשְ   ּיָ

ִדים. ֶאָחד ֵאין ְמַלּמְ ִאים ּכְ תּוִבים ַהּבָ ִני ּכְ   ְוָכל ׁשֵ

                                                           
ּצֹות ַלה 260 ה ַחג ַהּמַ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ ה ָעׂשָ ָ ְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלוּ  'ּוַבֲחִמׁשּ   ׁשִ
חֹגּ  261 בּוַאת ָהָאֶרץ תָּ ֶכם ֶאת תְּ ָאְסּפְ ִביִעי ּבְ ְ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ תֹוןַאְך ּבַ ּבָ ִמיִני ׁשַ ְ תֹון ּוַבּיֹום ַהׁשּ ּבָ ּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשַ ְבַעת ָיִמים ּבַ   ּו ֶאת ַחג ְיהָוה ׁשִ

  רש"י
 - לפטורא מתפילין ואדילפינן

) כט דף קידושין לעיל' (אמתני
 עשה מצות כל דגמר פריך

 לפטור מתפילין גרמא שהזמן
 מצינו דמה 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

 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

 ישדאיתק בתפילין בין פטורא
 זכורך דכתיב בראיה בין ת"לת

  .הנשים את להוציא
 פטורא למיכתב - 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
 ייבלח 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

 מינאא דאנא אב בבנין מיניה
 ו"ט ו"ט הסוכות מחג ש"ג נגמר

 דכתיב 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
 יןקידוש לעיל נשים ביה דילפינן

 תיראו אומר כשהוא) כט דף(
  .שנים כאן הרי

  .לפטורה - תורה מתלמוד ונילף
 



ה ִנְקֵנית –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק א'  217                 ""ָהִאׁשָּ

  
ָאַמר:         אלה, רֹוָקא, ּדְ ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ   ּוְלַרּבִ

ֵניֶהם הּוא אֹוֵמר:  רּו ּוְרבוּ "ַעל ׁשְ   (בראשית א),  "ַוְיָבֶרְך אֹוָתם ֱאלִֹהים ּפְ
  א ְלֵמיַמר? ַמאי ִאיכָּ 

  
ֶאָחד,  ִאים ּכְ תּוִבים ַהּבָ ֵני ּכְ ן ׁשְ ְלמּוד ּתֹוָרה ּוִפְדיֹון ַהּבֵ ֲהָוה ּתַ ּום ּדַ   ִמׁשּ

ִדין.  ֶאָחד ֵאין ְמַלּמְ ִאים ּכְ תּוִבים ַהּבָ ֵני ּכְ   ְוָכל ׁשְ
  

רֹוָקא ַנִמי,  ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ   ּוְלַרּבִ
נֵ  ְרָיה ְוִרְבָיה ּומֹוָרא ׁשְ ִדין! ֶניֱהוּו ּפִ ֶאָחד, ְוֵאין ְמַלּמְ ִאים ּכְ תּוִבים ַהּבָ   י ּכְ

  
  ְצִריֵכי: 

ְרָיה ְוִרְבָיה,  ַתב ּפִ ַתב ַרְחָמָנא מֹוָרא ְולֹא ּכָ ִאי ּכָ   ּדְ
    –ֲאַמר ַרְחָמָנא  "ְוִכְבׁשּוהָ "ֲהָוה ֲאִמיָנא: 

ַדְרּכֹו ִלְכּבׁש  ּה ִלְכּבׁש  –ִאיׁש ּדְ ְרּכָ ֵאין ּדַ ה ּדְ ָ   א. לָ  –ִאין, ִאׁשּ
ַתב מֹוָרא,  ְרָיה ְוִרְבָיה ְולֹא ּכָ ַתב ּפִ   ְוִאי ּכָ

ָידֹו ַלֲעׂשֹות  ק ּבְ ִסיּפֵ   ִאין,  –ֲהָוה ֲאִמיָנא: ִאיׁש ּדְ
ָיָדּה ַלֲעׂשֹות  ק ּבְ ֵאין ִסיּפֵ ה ּדְ ָ   ָלא.  –ִאׁשּ

ָלל. יב ּכְ ְתַחּיֵ ָיָדּה ַלֲעׂשֹות לֹא ּתִ ק ּבְ ֵאין ִסיּפֵ   ְוֵכיָון ּדְ
  ְצִריָכא. 

  
ִדין", ָה  ֶאָחד ֵאין ְמַלּמְ ִאים ּכְ תּוִבים ַהּבָ ֵני ּכְ ֲאַמר: "ׁשְ   ִניָחא ְלַמאן ּדַ

ֲאַמר: "ְמַלּמְ  א ְלַמאן ּדַ א ְלֵמיַמר - ִדין" ֶאּלָ   ! ַמאי ִאיּכָ
  

   ::::ָרָבאֲאַמר 
ָתא,  ָהא ִמיּלְ ּפּוָנֵאי ָיְדֵעי ָלּה ְלַטְעָמא ּדְ   ּפַ

ר ַיֲעקֹבּוַמּנּו?     :ַרב ַאָחא ּבַ
ין ֵעיֶניךָ "ְקָרא:  ֲאַמר רֹון ּבֵ    ,ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך ּוְלִזּכָ

ִפיךָ  ְהֶיה ּתֹוַרת ה' ּבְ 262"ְלַמַען ּתִ
    – ), ט(שמות יג 
ין ּה ִלְתִפיּלִ ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ה ּכָ ׁשָ    , הּוּקְ

טּורֹות,  ים ּפְ ָרָמא ְוָנׁשִ ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ ין ִמְצַות ֲעׂשֵ ִפיּלִ   ַמה ּתְ
טּורֹות. ַא  ים ּפְ ָרָמא ָנׁשִ ַמן ּגְ ַהּזְ ה  ׁשֶ ל ִמְצַות ֲעׂשֵ   ף ּכָ

טּורֹות,  ים ּפְ ָרָמא ָנׁשִ ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ ִמְצַות ֲעׂשֵ   ּוִמּדְ
יבֹות.  ים ַחּיָ ָרָמא ָנׁשִ ַמן ּגְ לֹא ַהּזְ ה  ׁשֶ ִמְצַות ֲעׂשֵ ָלל ּדְ   ִמּכְ

  
ֲא  הָהִניָחא ְלַמאן ּדַ ין ִמְצַות ֲעׂשֵ ִפיּלִ ָרָמא,  ַמר: ּתְ ַמן ּגְ ַהּזְ   ׁשֶ

ָרָמא,  ַמן ּגְ לֹא ַהּזְ ה ׁשֶ ין ִמְצַות ֲעׂשֵ ִפיּלִ ֲאַמר: ּתְ א ְלַמאן ּדַ   ֶאּלָ
א     !ְלֵמיַמרַמאי ִאיּכָ

  
י ֵמִאיר.  ָרָמא: ַרּבִ ַמן ּגְ לֹא ַהּזְ ה ׁשֶ ין ִמְצַות ֲעׂשֵ ִפילִּ ֲאַמר ּתְ ְמַעּתְ ֵליּה ּדַ   ַמאן ׁשָ

תּוִבי ֵני ּכְ ֶאָחד, ְוָסַבר ָלּה ׁשְ ִאים ּכְ   ם ַהּבָ
ִדין.  ֶאָחד ֵאין ְמַלּמְ ִאים ּכְ תּוִבים ַהּבָ ֵני ּכְ   ְוָכל ׁשְ

  
ִדין,  ֶאָחד ְמַלּמְ ִאים ּכְ תּוִבים ַהּבָ ֵני ּכְ ָאַמר: ׁשְ י ְיהּוָדה ּדְ   ּוְלַרּבִ

ַמן  לֹא ַהּזְ ה  ׁשֶ ין ִמְצַות ֲעׂשֵ א ְלֵמיַמרּוְתִפיּלִ ָרָמא, ַמאי ִאיּכָ    !ּגְ
  

ּום  ֶאָחד, ִמׁשּ ִאים ּכְ תּוִבים ַהּבָ ה ּכְ לֹׁשָ ְמָחה ְוַהְקֵהל ׁשְ ה ׂשִ ֲהָוֵאי ַמּצָ   ּדַ
ִאים כְּ  תּוִבים ַהּבָ ה ּכְ לֹׁשָ ִדיןּוׁשְ   .ֶאָחד ֵאין ְמַלּמְ

  
  

                                                           
ְהֶיה ּתֹוַרת ה 262 ין ֵעיֶניָך ְלַמַען תִּ רֹון ּבֵ ָיד ֲחָזָקה הֹוִצֲאָך ה 'ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך ּוְלִזּכָ י ּבְ ִפיָך ּכִ ְצָרִים 'ּבְ   ִמּמִ

  רש"י
 לעיל דילפינן -  הבן ופדיון

 נשים) כט דף( קידושין בפירקין
 דכתיב בניהם מלפדות פטורות
  .תפדה תיפדה

 - 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
 הבאין כתובים שני ורביה
   .כאחד
 כאחד באין לאו כלומר - צריכי
 מלמדין דאין ולמימרא נינהו
 הוה דאי צריכי תרוייהו אלא
  .מיניה אידך גמיר לא חד כתב
 הארץ את -  לכבש דרכו

 וכיון' כו דרכה ואין במלחמה
 קרינן לא וכבשוה בה קרינן דלא

  .ורבו פרו בה
 את לכבד -  לעשות בידו סיפק
  .עליו אחרים 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( בהשותפין
 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 תלמודמ ולא

  .גרמא הזמן לשלא
 גרמא שהזמן 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 אאיפכ כ"א - ל"מא
 נשים גרמא הזמן דשלא למילף

  .פטורות
 האי ליה שמעת 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 בסנהדרין -  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" ֲעׂשֶ ָרָמא ְוָכל ִמְצַות לֹא תַּ ַמן ּגְ ַהּזְ ין ׁשֶ ָרָמא ּבֵ ַמן ּגְ לֹא ַהּזְ ין ׁשֶ     – ּבֵ

י יִביןֶאָחד ָהֲאָנׁשִ ים ַחּיָ ׁשִ   ."ם ְוֶאָחד ַהּנָ
  

י?  י ִמיּלֵ   ְמָנַהּנֵ
  

  : ַרבֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
ָנא  ֵבי ְוֵכן ּתָ ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ   : ַרּבִ

ל ַחּטֹאת ָהָאָדם": ֲאַמר ְקָרא י ַיֲעׂשּו ִמּכָ ה ּכִ ָ 263"ִאיׁש אֹו ִאׁשּ
    – ), ו(במדבר ה 

ה ְלִאיׁש ְלכָ  ָ תּוב ִאׁשּ ָוה ַהּכָ ּתֹוָרהִהׁשְ ּבַ ים ׁשֶ   . ל עֹוָנׁשִ
  

י ֱאִליֶעֶזר ֵבי ַרּבִ ָנא:  ּדְ   ּתָ
ים ִלְפֵניֶהם": ֲאַמר ְקָרא" ׂשִ ר ּתָ 264"ֲאׁשֶ

    – ), א(שמות כא 

ּתֹוָרה ּבַ יִנים ׁשֶ ה ְלִאיׁש ְלָכל ּדִ ָ תּוב ִאׁשּ ָוה ַהּכָ    ."ִהׁשְ
  

ה ֵבי ִחְזִקּיָ ָנא:  ּדְ   ּתָ
הְוֵהִמית ִאיׁש אֹו ִא " :ֲאַמר ְקָרא" ָ 265"ׁשּ

    – ), כט(שמות כא 

ּתֹוָרה ּבַ ה ְלִאיׁש ְלָכל ִמיתֹות ׁשֶ ָ תּוב ִאׁשּ ָוה ַהּכָ    ."ִהׁשְ
  

  ּוְצִריָכא: 
ְייָתא,  ְמִעיָנן ַהְך ַקּמַ ִאי ַאׁשְ   ּדְ

ָרה ַחס ַרְחָמָנא ֲעַלּה,  ּפָ ּום ּכַ   ִמׁשּ
ן  א ּוַמּתָ ָ ַבר ַמׂשּ יִנין, ֵאיָמא: ִאיׁש ּדְ ָ  –ֲאָבל ּדִ   ָלא.  –ה ִאין, ִאׁשּ

מּוִעיָנן ָהא,    ְוִאי ַאׁשְ
ִחּיּוָתּה ִהיא,  ּום ּדְ   ִמׁשּ

  ֲאָבל ּכֹוֶפר, ֵאיָמא: 
ַבר ִמְצֹות    בלה, ה  –ִאיׁש ּדְ ָ   ָלא.  –ִאין, ִאׁשּ

ְמִעיָנן ָהא,    ְוִאי ַאׁשְ
ָמה, ַחס ַרְחָמָנא ֲעַלּה,  א ִאיּבּוד ְנׁשָ ִאיּכָ ּום ּדְ   ִמׁשּ

י ֵאי ְרּתֵ   ָמא ָלא. ֲאָבל ָהָנְך ּתַ
  ְצִריָכא.

  
  

                                                           
ר ֶא  263 ּבֵ הּדַ ל ַחּטֹאת ָהָאָדם ִלְמעֹל ַמַעל ּבַ י ַיֲעׂשּו ִמכָּ ה ּכִ ָ ָרֵאל ִאיׁש אֹו ִאׁשּ ֵני ִיׂשְ ֶפׁש ַהִהוא 'ל ּבְ ָמה ַהּנֶ   ְוָאׁשְ
ים ִלְפֵניֶהם 264 ׂשִ ר תָּ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ   ְוֵאּלֶ
ְמ  265 ְבָעָליו ְולֹא ִיׁשְ ְלׁשֹם ְוהּוַעד ּבִ מֹל ׁשִ ח הּוא ִמתְּ ָעָליו יּוָמתְוִאם ׁשֹור ַנּגָ ֵקל ְוַגם ּבְ ֹור ִיּסָ ה ַהׁשּ ָ   ֶרּנּו ְוֵהִמית ִאיׁש אֹו ִאׁשּ

  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 עתשבו
  .נשא

 בכלל 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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יף" ּקִ ל תַּ ִחית ,חּוץ ִמּבַ ׁשְ א ְלֵמִתים, ּוַבל תַּ מָּ טַּ   ."ּוַבל תִּ
  

ָלָמא  ׁשְ א ְלֵמִתים"ּבִ ּמָ טַּ ל תִּ   , "ּבַ
ְכִתיב:  ֵני ַאֲהרֹן"ּדִ 266"ֱאמֹור ֶאל ַהּכֲֹהִנים ּבְ

  , ), א(ויקרא כא 
ֵני ַאֲהרֹן" נֹות ַאֲהרֹן.  – "ּבְ   ְולֹא ּבְ
  

  א, ֶאלָּ 
ִחית" ׁשְ יף ּוַבל תַּ ּקִ ל תַּ   ְמָנָלן?  "ּבַ
  

ְכִתיב:  ֶכם"ּדִ ַאת רֹאׁשְ יפּו ּפְ    ,לֹא ַתּקִ
ַאת ְזָקֶנךָ  ִחית ֵאת ּפְ     – ), כז(ויקרא יט "ְולֹא ַתׁשְ

ָחָתה  ַהׁשְ נֹו ּבְ ׁשְ ּיֶ ל ׁשֶ ָפה,  –ּכָ ַהּקָ נֹו ּבְ   ֶיׁשְ
ַהׁשְ  י, הֹוִאיל ְוָלא ִאיְתְנהּו ּבְ ָפה. ְוָהֵני ָנׁשֵ ַהּקָ   ָחָתה, ֵליְתְנהּו ּבְ

  
ָחָתה?  ַהׁשְ ָלא ִאיְתְנהּו ּבְ   ּוְמָנָלן ּדְ

  
ֵעית ֵאיָמא ְסָבָרא:    ִאיּבָ
ָהא ָלא ִאית ְלהּו ָזָקן.    ּדְ

  
ִעית ֵאיָמא ְקָרא:    ְוִאיּבָ

ֲאַמר ְקָרא:  ֶכם"ּדַ ַאת רֹאׁשְ יפּו ּפְ    ,לֹא ַתּקִ
ַאת ְזָקֶנךָ  ִחית ֶאת ּפְ     - "ְולֹא ַתׁשְ

ִדיּבּוֵריּה,  י ְקָרא ּבְ ּנֵ ׁשַ   ִמּדְ
ַאת ְזַקְנֶכם'.  ן ִניְכּתֹוב ַרְחָמָנא 'ּפְ ִאם ּכֵ   ּדְ

  ? "ְזָקֶנךָ "ַמאי 
ָך.  - "ְזָקֶנךָ " ּתְ   ְוָלא ְזַקן ִאׁשְ
  

  ְוָלא?! 
ְנָיא:    ְוָהּתַ

ָער " ֶהֱעלּו ׂשֵ ִריס ׁשֶ ה ְוַהסָּ ָ ְבֵריֶהם - ְזַקן ִאׁשּ ָזָקן ְלָכל ּדִ    ".ֲהֵרי ֵהן ּכְ
ָחָתה!    ַמאי ָלאו, ְלַהׁשְ

  
ֵייֲאַמר    : ַאּבַ

ָחָתה ָלא ָמִצית ָא    , ּתְ ַר ְמ ְלַהׁשְ
ָיִליף  ַאת"ּדְ ַאת" ), כז(ויקרא יט "ּפְ 267"ּפְ

ֵני ַאֲהרֹן:  , )א, ה(ויקרא כ    ִמּבְ
טּורֹות,  ים ּפְ ן ָנׁשִ ַהּלָ   ַמה ּלְ

טּורֹות.  ים ּפְ אן ָנׁשִ   ַאף ּכָ
  

ִכי  ַתב: ְוִאי ְסִביָרא ָלן ּדְ ֵני ַאֲהרֹן"ּכָ ִתיב,  "ּבְ יּה ִעְנָיָנא ּכְ   ַאּכּוּלֵ
ַקל ָוחֹוֶמר,  יּה, ְוֵתיֵתי ּבְ ּתֹוק ְקָרא ִמיּנֵ   ִניׁשְ

תּוב ִמְצֹות ְיֵתירֹות,  ֶהם ַהּכָ ה ּבָ ִריּבָ   ַוֲאָנא ֲאִמיָנא: ּוַמה ּכֲֹהִנים ׁשֶ
ֵני ַאֲהרֹן" נֹות ַאֲהרֹן,  -" ּבְ   ְולֹא ּבְ

ָרֵאל לֹא כָּ  ן?! ִיׂשְ ּכֵ   ל ׁשֶ
  

ָוה,  ֵזיָרה ׁשָ   ִאי ָלאו ּגְ
  ֲהָוה ֲאִמיָנא: ִהְפִסק ָהִעְנָין. 

   
א ַנִמי ֵניָמא ִהְפִסיק ָהִעְנָין! ּתָ   ַהׁשְ

ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא:  ָוה, ִמיּבָ ֵזיָרה ׁשָ ּום ּגְ   ְוִאי ִמׁשּ
חוּ "" ַרִיים – ), ה(ויקרא כא "לֹא ְיַגּלֵ ִמְסּפָ יְלחֹו ּבְ יב ָיכֹול ּגִ    ?ִיְהֶיה ַחּיָ

ְלמּוד לֹוַמר ִחית" :תַּ   . ), כז(ויקרא יט "לֹא ַתׁשְ
יב ַמְלֵקט ּוִבְרִהיְטִני ְיֵהא ַחּיָ טֹו ּבְ    ?ָיכֹול ִלּקְ

                                                           
יו 'ַוּיֹאֶמר ה 266 ַעּמָ א ּבְ ּמָ ֵני ַאֲהרֹן ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ְלֶנֶפׁש לֹא ִיּטַ ה ֱאמֹר ֶאל ַהּכֲֹהִנים ּבְ   ֶאל מֹׁשֶ
ח 267 ם ּוְפַאת ְזָקָנם לֹא ְיַגּלֵ רֹאׁשָ ָרֶטתלֹא ִיְקְרחּו ָקְרָחה ּבְ ְרטּו ׂשָ ָרם לֹא ִיׂשְ   ּו ּוִבְבׂשָ

  רש"י
 צדעיו המשוה - הראש הקפת

 שאחורי ולפדחתו אזנו לאחורי
 סמוך עד הם חלקים האזנים

 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
 ההעלת 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

ַקל ב פטורא ותיתי ישראליות
  .מכהנות ָוחֹוֶמר

 בני קאי ולא -  הענין סיקהפ
 שיש לחוד אטומאה אלא אהרן

  .יטמא לה כגון 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
  .תריסין

 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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ְלמּוד לֹוַמר חוּ " תַּ    ".לֹא ְיַגּלֵ
יַצד ָחָתה ?ָהא ּכֵ ּה ַהׁשְ ׁש ּבָ ּיֵ יּלּוַח ׁשֶ ַער :ֱהֵוי אֹוֵמר ,ּגִ    "!ֶזה תַּ

  
ן, נִ  ְזָקֶנָך'. ִאם ּכֵ ּבִ   יְכּתֹוב ְקָרא 'ֶאת ׁשֶ

ַאת ְזָקֶנךָ "ַמאי    ? ), כז(ויקרא יט "ּפְ
י.  ְרּתֵ ּה  ּתַ ַמע ִמיּנַ   ׁשְ

  
ַתְנָיא:  א, ָהא ּדְ   ְוֶאּלָ

ָער " ֶהֱעלּו ׂשֵ ִריס ׁשֶ ה ְוַהסָּ ָ ְבֵריֶהם - ְזַקן ָהִאׁשּ ָזָקן ְלָכל ּדִ   ",ֲהֵרי ֵהן ּכְ
  ְלַמאי ִהְלְכָתא? 

  
  : ְטָראָמר זוּ ָאַמר 

  ְלטּוְמַאת ְנָגִעים. 
  

ִתיָבא:  ֶהְדָיא ּכְ   טּוְמַאת ְנָגִעים ּבְ
רֹאׁש אֹו ְבָזָקן" י ִיְהֶיה ּבֹו ָנַגע ּבְ ה ּכִ ָ 268"ְוִאיׁש אֹו ִאׁשּ

  ! ), כט(ויקרא יג 
  

א,    ֶאּלָ
  : ָמר זּוְטָראָאַמר 

  ְלָטֳהַרת ְנָגִעים. 
  

יָטא!  ׁשִ   ָטֳהַרת ְנָגִעים ַנִמי ּפְ
יָון ּדְ  ת ָטֳהָרה ִהיא! ּכֵ   ַבת טּוְמָאה ִהיא, ּבַ

  
  ִאיְצְטִריְך: 

ְך ֲאִמיָנא:  ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ
ִתיב  רֹאׁש " –ִלְצָדִדים ּכְ י ִיְהֶיה ּבֹו ָנַגע ּבְ ה ּכִ ָ    ",ִאיׁש אֹו ִאׁשּ

  ָהַדר ֲאָתאן ְלִאיׁש.  – ), כט(ויקרא יג "אֹו ְבָזָקן"
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
  
  

                                                           
רֹאׁש אֹו ְבָזָקן 268 י ִיְהֶיה בֹו ָנַגע ּבְ ה ּכִ ָ   ְוִאיׁש אֹו ִאׁשּ

  רש"י
 דאתא הוא דלהכי - כן אם

 ליה דהוה שבזקנך את נכתוב
 דהא פאה דכתיב כמאן נמי

 גבי קרא ההואב פאה כתיב
 את זקן גבי כתיב ומדהוי ראש

 זקנך 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 ןדי תטען

  .וצפורים
 נגעים לטומאת - איצטריך
 להשוות מעיקרא 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

  .ריהםדב לכל כזקן
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  ֵני: ּתָ  ִאיִסי

ל"ַאף " טּורֹות - "ִיְקְרחוּ  ּבַ ים ּפְ    ."ָנׁשִ
  

ִאיִסי?    ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  

ָדִריׁש ָהִכי:  ם ַלה' ֱאלֵֹהיֶכם"ּדְ ִנים ַאּתֶ    ,ּבָ
ין ֵעיֵניֶכם ָלֵמת ימּו ָקְרָחה ּבֵ    ,לֹא ִתְתּגֹוְדדּו ְולֹא ָתׂשִ

ה ַלה' ֱאלֶֹהיךָ  י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ 269"ּכִ
  . )ב-, א(דברים יד 

ִנים" נֹות ל – "ּבָ   . "ָקְרָחה"ְולֹא ּבָ
  

ה אֹוֵמר  א ִלְגִדיָדה? "ְלָקְרָחה"ַאּתָ   , אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ
  

הּוא אֹוֵמר:  ׁשֶ ה ַלה' ֱאלֶֹהיךָ "ּכְ י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ ִדיָדה ָאמּור.  -  "ּכִ   ֲהֵרי ּגְ
ים  ִנים"ָהא ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ נֹות?  "ּבָ   ְולֹא ּבָ

  ְלָקְרָחה. 
  

ִדיָדה ּוְלהֹוִציא ֶאת ַה ּוָמה  ְרָחהָרִאיָת ְלַרּבֹות ֶאת ַהּגְ   ? ּקָ
  

ָער ְמקֹום ׂשֵ לֹא ּבִ ָער ְוׁשֶ ֵ ְמקֹום ַהׂשּ ָנּה ּבִ ׁשְ ּיֶ ִדיָדה, ׁשֶ ה ֲאִני ֶאת ַהּגְ    , ְמַרּבֶ
ָער.  ְמקֹום ׂשֵ א ּבִ ֵאיָנּה ֶאּלָ ְרָחה ׁשֶ   ּומֹוִציא ֲאִני ֶאת ַהּקָ

  
ִנים"ְוֵאיָמא:  ין ִלְגִדיָדה, ְולֹא ּבָ  "ּבָ ין ְלָקְרָחה ּבֵ   נֹות ּבֵ

ַתב  ה ַלה' ֱאלֶֹהיךָ "ְוִכי ּכָ י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ ְכִתיב!  "ּכִ ִריָטה הּוא ּדִ ׂשְ   ּבִ
  

ִריָטה ּוְגִדיָדה ^ַאַחת ִהיא.    אלו,   ָקָסַבר ִאיִסי: ׂשְ
  

ֵיי   ֲאַמר:  ַאּבַ
ִאיִסי:    ַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ

ָגַמר  270"ָקְרָחה" ), איד(דברים  "ָקְרָחה"ּדְ
ֵני ַאֲהרֹן:  (ויקרא כא, ה)    ִמּבְ

טּורֹות, ים ּפְ ן ָנׁשִ ַהּלָ   ַמה ּלְ
טּורֹות. ים ּפְ אן ָנׁשִ   ַאף ּכָ

  
ְכִתיב, י ִעְנָייָנא הּוא ּדִ כּוּלֵ ִתיב ְקָרא ּבְ ִכי ּכְ   ְוִאי ְסִביָרא ָלן ּדְ

ַקל ָוחֹוֶמר! יּה, ְוֵתיֵתי ּבְ ּתֹוק ְקָרא ִמיּנֵ   ִנׁשְ
תּוב ִמְצֹות ְיֵתירֹות, ַוֲאָנא  ֶהם ַהּכָ ה ּבָ ִריּבָ   ֲאִמיָנא: ּוַמה ּכֲֹהִנים ׁשֶ

ֵני ַאֲהרֹן" נֹות ַאֲהרֹן,  – "ּבְ   לֹא ּבְ
ן?!  ּכֵ ל ׁשֶ ָרֵאל לֹא ּכָ   ִיׂשְ

  
ָוה,  ֵזיָרה ׁשָ   ִאי ָלאו ּגְ

  ֲהָוה ֲאִמיָנא ִהְפִסיק ָהִעְנָין.
  

א ַנִמי ֵניָמא ִהְפִסיק ָהִעְנָין!  ּתָ   ַהׁשְ
ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא: וְ  ָוה, ִמיּבָ ֵזיָרה ׁשָ ּום ּגְ   ִאי ִמׁשּ
א ַאַחת -   (ויקרא כא, ה) "א ִיְקְרחוּ "ל" יב ֶאּלָ ע ְוָחֵמׁש ָקְרחֹות לֹא ְיֵהא ַחּיָ    ?ָיכֹול ֲאִפיּלּו ָקַרח ַאְרּבַ

ְלמּוד לֹוַמר ל ַאַחת ְוַאַחת -  "ָקְרָחה" :תַּ יב ַעל ּכָ    .ְלַחּיֵ
ם" רֹאׁשָ ְלמּוד לֹוַמר "ּבְ    ?ַמה תַּ

ֱאַמר ּנֶ ין ֵעיֵניֶכם ָלֵמת" :ְלִפי ׁשֶ ימּו ָקְרָחה ּבֵ     – ), א(דברים יד "לֹא ִתְתּגֹוְדדּו ְולֹא ָתׂשִ
ין ָהֵעיַנִים א ַעל ּבֵ יב ֶאּלָ    ,ָיכֹול לֹא ְיֵהא ַחּיָ

ל ָהרֹאׁש  ִין ְלַרּבֹות ּכָ    ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ם" תַּ רֹאׁשָ ֵבין ָהֵעיַנִיםְלַחיֵּ  – "ּבְ    .יב ַעל ָהרֹאׁש ּכְ

א ּכֲֹהִנים תּוב ִמְצֹות ְיֵתירֹות ,ְוֵאין ִלי ֶאּלָ ֶהם ַהּכָ ה ּבָ ִריּבָ    ,ׁשֶ

                                                           
ם ַלה אאאא 269 ִנים ַאתֶּ ין ֵעיֵניֶכם ָלֵמת-ֱא  'ּבָ ימּו ָקְרָחה ּבֵ ה ַלה בבבב. לֵֹהיֶכם לֹא ִתְתּגְֹדדּו ְולֹא ָתׂשִ י ַעם ָקדֹוׁש ַאתָּ ה  'ַחר הֱאלֶֹהיָך ּוְבָך בָּ  'כִּ ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגּלָ

ֵני ָהֲאָדָמה ר ַעל ּפְ ים ֲאׁשֶ   ִמּכֹל ָהַעּמִ
ָרֶטת 270 ְרטּו ׂשָ ָרם לֹא ִיׂשְ חּו ּוִבְבׂשָ ם ּוְפַאת ְזָקָנם לֹא ְיַגּלֵ רֹאׁשָ   לֹא ִיְקְרחּו ָקְרָחה ּבְ

  רש"י
' לה אתם בנים -  בנות ולא בנים

 קרחה תשימו 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 אומוצי שער במקום
 במקום אלא שאינה הקרחה

  .שער
 וחוקי ר"אשגרטינ - גדידה

  .מתיהן על היו האמורי
 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 כתיב
 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
  .לפדחת סמוך משמע עיניכם בין
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ָרֵאל ְמָנָלן    ?ִיׂשְ
אן ן "ָקְרָחה" ֶנֱאַמר ּכָ    ,"ָקְרָחה" ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ

ל ָקְרָחה ְוָקְרָחה יב ַעל ּכָ אן ַחּיָ יב ַעל ָהרֹאׁש  ,ַמה ּכָ ֵבין ָהֵעיַנִים ְוַחּיָ    ,ּכְ
ל ָקְרָחה ְוָקְרָחה יב ַעל ּכָ ן ַחּיָ ַהּלָ ֵבין ָהֵעיַנִים ,ַאף ּלְ יב ַעל ָהרֹאׁש ּכְ    .ְוַחּיָ

ן ַעל ֵמת  ַהּלָ אן ַעל ֵמת -ּוַמה ּלְ   . "ַאף ּכָ
  
ן ִנְכּתֹוב ְקָרא: 'ָקַרח'ִא    ? "ָקְרָחה"ַמאי  ,ם ּכֵ

י. ְרּתֵ ּה ּתַ ְמַעּתְ ִמיּנַ   ׁשָ
  

  ַמר: ֲא  ָרָבא
ִאיִסי:    ַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ

ָיִליף  ין ֵעיֵניֶכם"ּדְ ין "ּבֵ ִפיּלִ 271ִמּתְ
  : (דברים יא, יח) 

ן  ַהּלָ טּורֹות,  -ַמה ּלְ ים ּפְ   ָנׁשִ
אן  טּורֹות.  - ַאף ּכָ ים ּפְ   ָנׁשִ

  
  ְוָרָבא, 

ֵיי?  ַאּבַ   ַמאי ַטְעָמא ָלא ֲאַמר ּכְ
  

ַמע ֵליּה.  "ָקְרָחה"- ָקַרח   ָלא ַמׁשְ
  

י, ְוַא  ּיֵ   ּבַ
ָרָבא?    ַמאי ַטְעָמא ָלא ֲאַמר ּכְ

  
  ֲאַמר ָלְך: 

ַמר ָלּה:  ין ּגּוַפְייהּו ֵמָהָכא ּגָ ִפיּלִ   ּתְ
ן  ַהּלָ ל רֹאׁש,  -ַמה ּלְ גֹוְבָהּה ׁשֶ ים ָקְרָחה ּבְ עֹוׂשִ   ָמקֹום ׁשֶ

אן  גֹוַבּה ָהרֹאׁש.  - ַאף ּכָ ָחה ּבְ   ְמקֹום ַהּנָ
  

ֵיי ּוֵבין ְלָרָבא   , ּוֵבין ְלַאּבַ
ם"ַהאי  ִנים ַאּתֶ יּה?  ), א(דברים יד "ּבָ י ּבֵ ְרׁשֵ   ַמאי ּדָ

  
ֵעי ְלִכְדַתְנָיא:    ַהאי ִמיּבָ

ם ַלה' ֱאלֵֹהיֶכם"" ִנים ַאּתֶ    :), א(דברים יד "ּבָ
ִנים  ם נֹוֲהִגים ִמְנַהג ּבָ ַאתֶּ ְזַמן ׁשֶ ם ְקרּוִים  - ּבִ ִנים"ַאתֶּ    ,"ּבָ

ִני ם נֹוֲהִגים ִמְנַהג ּבָ ם ְקרּוִים  - ם ֵאין ַאתֶּ ִנים"ֵאין ַאתֶּ    ."ּבָ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ

י ֵמִאיר    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִנים ם ְקרּוִים ּבָ ְך ַאתֶּ ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ    .ּבֵ

ֱאַמר ּנֶ ה": ׁשֶ ִנים ְסָכִלים ֵהּמָ 272"ּבָ
  , ), כב(ירמיהו ד 

ם": ְואֹוֵמר ִנים לֹא ֵאמּון ּבָ 273"ּבָ
  , ), כ(דברים לב 

ִחיִתים": ְואֹוֵמר ִנים ַמׁשְ 274"ֶזַרע ְמֵרִעים ּבָ
  , ), ד(ישעיהו א 

ם": ְואֹוֵמר י ַאּתֶ ר ֵיָאֵמר ָלֶהם לֹא ַעּמִ ְמקֹום ֲאׁשֶ    ,ְוָהָיה ּבִ
ֵני ֵאל ָחי   . א) הושע ב,( 275 ""ֵיָאֵמר ָלֶהם ּבְ

  
  ? "ְואֹוֵמר"ַמאי 

  
יָמא:    ְוִכי ּתֵ

ֵני,  ֵרי ּבְ ִמּקְ   ְסָכֵלי הּוא ּדְ
י ֵלית ּבְ  ֵני? ּכִ רּו ּבְ   הּו ֵהיָמנּוַתְייהּו ָלא ִמיּקְ

ַמע: ְואֹוֵמר  א ׁשְ ם"ּתָ ִנים לֹא ֵאמּון ּבָ    .), כ(דברים לב "ּבָ

                                                           
ֶכם ּוְקׁשַ  271 ה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפׁשְ ָבַרי ֵאּלֶ ם ֶאת ּדְ ְמתֶּ ין ֵעיֵניֶכםְוׂשַ ם אָֹתם ְלאֹות ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹת ּבֵ   ְרתֶּ
ה ְלָהַרע ּוְלֵהיִטיב לֹא  272 ה ֲחָכִמים ֵהּמָ ה ְולֹא ְנבֹוִנים ֵהּמָ ִנים ְסָכִלים ֵהּמָ י אֹוִתי לֹא ָיָדעּו ּבָ י ֱאִויל ַעּמִ   ָיָדעוּ ּכִ
יָרה ָפַני ֵמֶהם ֶאְרֶאה ָמה ַאֲחִר  273 םַוּיֹאֶמר ַאְסתִּ ִנים לֹא ֵאֻמן ּבָ ה ּבָ כֹת ֵהּמָ ְהּפֻ י דֹור תַּ   יָתם ּכִ
ִחיִתים ָעְזבּו ֶאת ה 274 ִנים ַמׁשְ ֶבד ָעֹון ֶזַרע ְמֵרִעים ּבָ ָרֵאל ָנזֹרּו ָאחֹור 'הֹוי ּגֹוי חֵֹטא ַעם ּכֶ   ִנֲאצּו ֶאת ְקדֹוׁש ִיׂשְ
ר לֹא ִיּמַ  275 ם ֲאׁשֶ חֹול ַהּיָ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ֵני ֵאל ָחיְוָהָיה ִמְסּפַ ם ֵיָאֵמר ָלֶהם ּבְ י ַאתֶּ ר ֵיָאֵמר ָלֶהם לֹא ַעּמִ ְמקֹום ֲאׁשֶ ֵפר ְוָהָיה ּבִ   ד ְולֹא ִיּסָ

  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 דהיינו 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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יָמא:    ְוִכי ּתֵ
רּו  ִמיּקְ הּו ֵהיָמנּוָתא הּוא ּדְ י ֵלית ּבְ ִנים"ּכִ   , "ּבָ

רּו  ְלחּו ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ָלא ִמיּקְ י ּפָ ִנים"ּכִ   ?"ּבָ
ַמע: וְ  א ׁשְ ִחיִתים"אֹוֵמר ּתָ ִנים ַמׁשְ   . "ֶזַרע ְמֵרִעים ּבָ
יָמא:    ְוִכי ּתֵ

ִחיִתים" ִנים ַמׁשְ רּו,  "ּבָ ִמיּקְ   הּוא ּדְ
רּו?  ָייא ָלא ִמיּקְ ֵני ְמַעּלְ   ּבְ

ַמע: ְואֹוֵמר  א ׁשְ ם"ּתָ י ַאּתֶ ר ֵיָאֵמר ָלֶהם לֹא ַעּמִ ְמקֹום ֲאׁשֶ    ,ְוָהָיה ּבִ
ֵני ֵאל ָחי :ָלֶהם ֵיָאֵמר   ."ּבְ

  
  

  רש"י
 עוד - מקרו לא מעליא בני

  .לעולם
 חי אל בני מקרו דהדרי - ש"ת
  .תשובה י"ע
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        לו, א לו, א לו, א לו, א  .163
ָנה   ִמׁשְ

ִמיכֹות נּופֹות ,ַהסְּ ׁשֹות ,ְוַהתְּ ִמיצֹות ,ְוַהַהּגָ ָטרֹות ,ְוַהּקְ    ,ְוַהּקְ
ִליקֹות לֹות ,ְוַהמְּ ּבָ אֹות ,ְוַהּקַ    :ְוַהּזָ

ים ָנׁשִ ים ְולֹא ּבְ ֲאָנׁשִ    .נֹוֲהִגים ּבַ
ְנַחת סֹוָטה ּוְנִזיָרה: חּוץ ִמ  ֵהן ְמִניפֹות - ּמִ   .ׁשֶ

  

ָמָרא   ּגְ
   ":יכֹותְסִמ "

ְכִתיב:  ָרֵאל"ּדִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ 276"ְוָסַמךְ  ... ּדַ
    – )ד-, ב(ויקרא א 

ָרֵאל" ֵני ִיׂשְ ָרֵאל  - "ּבְ נֹות ִיׂשְ   סֹוְמכֹות. - סֹוְמִכים, ְוֵאין ּבְ
  
נּופֹות"   : "תְּ
ָרֵאל ְוֵהִניף" ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ 277"ּדַ

   – )ל-, כט(ויקרא ז 
ָרֵאל" ֵני ִיׂשְ ָרֵאל  - "ּבְ נֹות ִיׂשְ   ְמִניפֹות. -ְמִניִפין, ְוֵאין ּבְ
  
ׁשֹות"   :"ַהּגָ

ְכִתיב:  ֵני ַאֲהרֹן"ּדִ ְנָחה ַהְקֵרב אֹוָתּה ּבְ 278"ְוזֹאת ּתֹוַרת ַהּמִ
    – ), ז(ויקרא ו 

ֵני ַאֲהרֹן" נֹות ַאֲהרֹן.  – "ּבְ   ְולֹא ּבְ
  
  ":ְקִמיצֹות"

ְכִתיב:  ֵני ַאֲהרֹן ְוָק "ּדִ 279"ַמץֶוֱהִביָאּה ֶאל ּבְ
    – ), ב(ויקרא ב 

ֵני ַאֲהרֹן" נֹות ַאֲהרֹן. -  "ּבְ   ְולֹא ּבְ
  
  ":ַהְקָטרֹות"

ְכִתיב:  ֵני ַאֲהרֹן"ּדִ 280"ְוִהְקִטירּו אֹותֹו ּבְ
    – ), ה(ויקרא ג 

ֵני ַאֲהרֹן" נֹות ַאֲהרֹן. – "ּבְ   ְולֹא ּבְ
  
ִליקֹות"   ":ַהּמְ

ְכִתיב:  281"ּוָמַלק ְוִהְקִטיר"ּדִ
    – ), טו(ויקרא א 

ׁש ְמִליָקה ְלַהְקָטָרה. ּקַ   ִאיּתַ
  
לֹות" ּבָ   :"ַהּקַ

ְכִתיב:  ֵני ַאֲהרֹן"ּדִ 282"ְוִהְקִריבּו ּבְ
  , ), ה(ויקרא א 

  ְוָאַמר ָמר: 
ם – "ְוִהְקִריבוּ ""   בלו, ַלת ַהּדָ   ."זּו ַקּבָ

  
אֹות"   ":ְוַהּזָ

ֵהיָכא?  ָאה ּדְ   ַהּזָ
ָפָרה  283"ֶאְלָעָזר" –ִאי ּדְ

תּוב  (במדבר יט, ג)  ּה! ּכָ   ּבָ
ְפִנים  יַח " –ִאי ּדִ ׁשִ 284"ַהּכֵֹהן ַהּמָ

ּה!  ), ה; ד, טז(ויקרא ד  תּוב ּבָ   ּכָ
ן צֹאן:  ַקל ָוחֹוֶמר ִמּבֶ ַאְתָיא ּבְ ֶבן עֹוף, ּדְ ָאה ּדְ א, ַהּזָ   ֶאלָּ

ִחיָטתֹו  לֹא ָקַבע לֹו ּכֵֹהן ִלׁשְ ן צֹאן ׁשֶ ָאתֹו,  –ּוַמה ּבֶ   ָקַבע לֹו ּכֵֹהן ְלַהּזָ
ן עֹוף, ׁשֶ  ַבע לֹו ּכֵֹהן ִלְמִליָקתֹו ּבֶ ָאתֹו? –ּקָ ע לֹו ְלַהּזָ ְקּבַ ּיִ ין ׁשֶ    !ֵאינֹו ּדִ

                                                           
ן ַלה בבבב 276 ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ָאָדם ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְקִריבּו ֶא  'ּדַ ָקר ּוִמן ַהּצֹאן תַּ ֵהָמה ִמן ַהּבָ ְנֶכםִמן ַהּבְ נֹו ִמן  גגגג  .ת ָקְרּבַ ִאם עָֹלה ָקְרּבָ

ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ַיְקִריב אֹתֹו ִלְרצֹנֹו ִלְפֵני ה ִמים ַיְקִריֶבּנּו ֶאל ּפֶ ָקר ָזָכר תָּ ר ָעָליו  דדדד'. ַהּבָ   ְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש ָהעָֹלה ְוִנְרָצה לֹו ְלַכּפֵ
ְקִר  כטכטכטכט 277 ָרֵאל ֵלאמֹר ַהּמַ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ָלָמיו ַלהּדַ נֹו ַלה 'יב ֶאת ֶזַבח ׁשְ ָלָמיו 'ָיִביא ֶאת ָקְרּבָ ַבח ׁשְ י ה לללל. ִמּזֶ ֵ ִביֶאיָנה ֵאת ִאׁשּ ֶאת ַהֵחֶלב ַעל ֶהָחֶזה  'ָיָדיו תְּ

נּוָפה ִלְפֵני ה   'ְיִביֶאּנּו ֵאת ֶהָחֶזה ְלָהִניף אֹתֹו תְּ
ֵני ַאֲהרֹן לִ  278 ְנָחה ַהְקֵרב אָֹתּה ּבְ ַח  'ְפֵני הְוזֹאת ּתֹוַרת ַהּמִ ְזּבֵ ֵני ַהּמִ   ֶאל ּפְ
ל ְלבָֹנָתּה ְוהִ  279 ְמָנּה ַעל ּכָ ַ ּה ּוִמׁשּ ְלתָּ ם ְמלֹא ֻקְמצֹו ִמּסָ ָ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ְוָקַמץ ִמׁשּ ה ֵריַח ִניחַֹח ַלהֶוֱהִביָאּה ֶאל ּבְ ֵ ָחה ִאׁשּ ְזּבֵ ָרָתּה ַהּמִ   'ְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַאְזּכָ
ה ֵריַח ִניחַֹח ַלה ְוִהְקִטירּו אֹתוֹ  280 ֵ ר ַעל ָהֵאׁש ִאׁשּ ר ַעל ָהֵעִצים ֲאׁשֶ ָחה ַעל ָהעָֹלה ֲאׁשֶ ְזּבֵ   'ְבֵני ַאֲהרֹן ַהּמִ
ַח  281 ְזּבֵ ָחה ְוִנְמָצה ָדמֹו ַעל ִקיר ַהּמִ ְזּבֵ ַח ּוָמַלק ֶאת רֹאׁשֹו ְוִהְקִטיר ַהּמִ ְזּבֵ   ְוִהְקִריבֹו ַהּכֵֹהן ֶאל ַהּמִ
ָק  282 ן ַהּבָ ַחט ֶאת ּבֶ ַתח אֶֹהל מֹוֵעד 'ר ִלְפֵני הְוׁשָ ר ּפֶ ַח ָסִביב ֲאׁשֶ ְזּבֵ ם ַעל ַהּמִ ם ְוָזְרקּו ֶאת ַהּדָ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ַהּדָ   ְוִהְקִריבּו ּבְ
ַחט אָֹתּה ְלָפָניו 283 ֲחֶנה ְוׁשָ ם אָֹתּה ֶאל ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוהֹוִציא אָֹתּה ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ   ּוְנַתתֶּ
ר ְוֵהִביא אֹתֹו ֶאל אֶֹהל מֹוֵעדְוָלַקח  הההה 284 ם ַהּפָ יַח ִמּדַ ׁשִ ר ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד טזטזטזטז. ַהּכֵֹהן ַהּמָ ם ַהּפָ יַח ִמּדַ ׁשִ   ְוֵהִביא ַהּכֵֹהן ַהּמָ

  רש"י
  '.מתני

 סומכת אינה -  'כו סמיכותה
 מנחה מגשת ואינה מניפה ואינה

 העבודה אין כהנת היא 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 נחתןמ

 טעונה שמנחתן ישראליות
  .לה יליף' ובגמ 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( וטהדס 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 כל שכןו פסולין כהנים

 כגון דפנים הזאה - דפנים אי
 האמורין הזהב ומזבח הפרוכת

 דבר העלם ופר משיח כהן בפר
  .ציבור של

 - בהן כתיב המשיח הכהן
 נשים ל שכןוכ הדיוטים למעוטי

 לתנא ליה איצטריך ומאי
  .למיתנייה

 בחטאת דכתיב - עוף דם הזאת
 מדם והזה) ה ויקרא( העוף

 לאשמועינן ואיצטריך החטאת
ַקל מ ליה ונפקא פסולות נשים

 בן דעולת דם מזריקת ָוחֹוֶמר
) א ויקרא( ביה דכתיב צאן

  .אהרן בני וזרקו
 - לשחיטתו כהן לו קבע לא

 דכתיב בזר כשרה שהשחיטה
 הבקר בן את ושחט) א ויקרא(

 מקבלה אהרן בני והקריבו
 על לימד כהונה מצות ואילך

 ברכות( בזר שכשרה השחיטה
  :).לא דף

 כדכתיב דמו לזריקת - להזאתו
  .אהרן בני וזרקו) א ויקרא(

 - למליקתו כהן לו שקבע עוף בן
 והקריבו) א ויקרא( דכתיב
 את ומלק המזבח אל הכהן
  .ראשו
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ְנַחת סֹוָטה ּוְנִזיָרה"   ".חּוץ ִמּמִ
  

י ֱאִליֶעֶזרֲאַמר ֵליּה  הלְ  ַרּבִ ּיָ י יֹאׁשִ ָדֵריּה:  ַרּבִ   ּדְ
ָתא:  ַמְעּתָ ָאְמַרּתְ ִלי ְלָהא ׁשְ ְרָעְך ַעד ּדְ יִתיב ַאּכַ   ָלא ּתֵ

נּוָפה?  עּוָנה ּתְ ּטְ ִין ְלִמְנַחת סֹוָטה ׁשֶ   ִמּנַ
  

  ְמָנָלן?! 
ִתיב  גּוָפּה ּכְ ְנָחה"ּבְ 285"ְוֵהִניף ֶאת ַהּמִ

  ! ), כה(במדבר ה 
  

ְבָעִלים ְמָנָלן?  נּוָפה ּבִ א ּתְ   ֶאלָּ
  

ָלִמים:  ְ   ָאְתָיא 'ָיד' 'ָיד' ִמׁשּ
ִתיב ָהָכא:  ה"ּכְ ָ ד ָהִאׁשּ   ,), כהדבר ה(במ "ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמּיַ
ִביֶאָנה"ּוְכִתיב ָהָתם  286"ָיָדיו ּתְ

    – ), ל(ויקרא ז 
ן ּכֵֹהן.  אן ּכֵֹהן, ַאף ְלַהּלָ   ַמה ּכָ

ָעִלים.  אן ּבְ ָעִלים, ַאף ּכָ ן ּבְ ַהּלָ   ַמה ּלְ
יַצד?    ָהא ּכֵ

ָעִלים, ּוֵמִניף.  ַחת ַיד ּבְ   ּכֵֹהן ַמְכִניס ָידֹו ּתַ
  

ָחן סֹוָטה,  ּכְ   ַאׁשְ
  ָלן? ְנִזיָרה ְמנָ 

  
ף' 287ָאְתָיא 'ּכַ

ף' (במדבר ו, יט)  288'ּכַ
  ִמּסֹוָטה. (במדבר ה, יח) 

  
  
  

                                                           
ְנָחה ִלְפֵני ה 285 ָנאֹת ְוֵהִניף ֶאת ַהּמִ ה ֵאת ִמְנַחת ַהּקְ ָ ד ָהִאׁשּ ְזבֵּ  'ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמּיַ   ַח ְוִהְקִריב אָֹתּה ֶאל ַהּמִ
נּוָפה ִלְפֵני ְיהוָ  286 י ְיהָוה ֶאת ַהֵחֶלב ַעל ֶהָחֶזה ְיִביֶאּנּו ֵאת ֶהָחֶזה ְלָהִניף אֹתֹו תְּ ֵ ִביֶאיָנה ֵאת ִאׁשּ   הָיָדיו תְּ
ה ֶאָחד ְוָנַתן ַעל  287 ל ּוְרִקיק ַמּצָ ה ַאַחת ִמן ַהּסַ ת ַמּצָ ָלה ִמן ָהַאִיל ְוַחּלַ ׁשֵ רַֹע ּבְ חֹו ֶאת ִנְזרוֹ ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּזְ ּלְ ִזיר ַאַחר ִהְתּגַ י ַהּנָ ּפֵ   כַּ
ה ִלְפֵני ה 288 ָ רֹון ִמְנַחת ְקָנאֹת ִהוא ּוְבַיד ַהּכֵֹהן ִיְהיּו ֵמי  'ְוֶהֱעִמיד ַהּכֵֹהן ֶאת ָהִאׁשּ ּכָ יָה ֵאת ִמְנַחת ַהּזִ ּפֶ ה ְוָנַתן ַעל ּכַ ָ ִרים ַהְמָאֲרִריםּוָפַרע ֶאת רֹאׁש ָהִאׁשּ   ַהּמָ

  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
 ההסוט 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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ָנה   ִמׁשְ

ָאֶרץ לּוָיה ּבָ ִהיא תְּ ל ִמְצָוה ׁשֶ ָאֶרץ – ּכָ א ּבָ    ,ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ֶאּלָ
ָאֶרץ לּוָיה ּבָ ֵאיָנּה תְּ ָאֶרץ – ְוׁשֶ ין ּבָ חּוָצה ָלָאֶר  נֹוֶהֶגת ּבֵ ין ּבְ   ,ץּבֵ

   .חּוץ ִמן ָהָעְרָלה ְוִכְלַאִים  אלז,
י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ

  .ַאף ֶהָחָדׁש 
  

ָמָרא   ּגְ
לּוָיה"ַמאי  לּוָיה"ּוַמאי  "תְּ ֵאיָנּה תְּ   ? "ׁשֶ

  
לּוָיה"ִאיֵליָמא  ּה  "תְּ ְכִתיב ּבָ יָאה'ּדִ   , 'ּבִ

לּוָיה" ֵאיָנּה תְּ ּה  "ְוׁשֶ ִתיב ּבָ לֹא ּכְ יָאה'ּדְ     – 'ּבִ
ֶהן ַוֲה  ְכִתיב ּבָ ין ּוֶפֶטר ֲחמֹור, ּדִ ִפיּלִ יָאה'ֵרי ּתְ   , 'ּבִ

חּוץ ָלָאֶרץ!  ין ּבְ ָאֶרץ ּבֵ ין ּבָ   ְונֹוֲהִגין ּבֵ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
  ָהִכי ָקָאַמר:  

ִהיא חֹוַבת ַהּגּוף ל ִמְצָוה ׁשֶ חּוץ ָלָאֶרץ.  –ּכָ ין ּבְ ָאֶרץ ּבֵ ין ּבָ   נֹוֶהֶגת ּבֵ
ָאֶרץ. ֵאי –חֹוַבת ַקְרַקע  א ּבָ   ָנּה נֹוֶהֶגת ֶאּלָ

  
י?    מנָהֵני ִמיּלֵ

  
ָנן:  נּו ַרּבָ ּתָ   ּדְ

ים"" ה ַהחּוּקִ 289"ֵאּלֶ
ְדָרׁשֹות – (דברים יב, א)     .ֵאּלּו ַהּמִ

ִטים" ּפָ ׁשְ יִנים – "ְוַהּמִ   . ֵאּלּו ַהּדִ
ְמרּון" ׁשְ ר ּתִ ָנה – "ֲאׁשֶ   . זּו ִמׁשְ
ה – "ַלֲעׂשֹות"    .זּו ַמֲעׂשֶ
ָאֶרץ" ָאֶרץ – "ּבָ א ּבָ ן לֹא ְיהּו נֹוֲהִגים ֶאּלָ ְצֹות ּכּוּלָ ל ַהּמִ    ?ָיכֹול ּכָ

ְלמּוד לֹוַמר ים ַעל ָהֲאָדָמה" :תַּ ם ַחּיִ ר ַאּתֶ ִמים ֲאׁשֶ ל ַהּיָ   .  "ּכָ
ִמים"ִאי  ל ַהּיָ חּוץ ָלָאֶרץ ,"ּכָ ין ּבְ ָאֶרץ ּבֵ ין ּבָ    ?ָיכֹול ְיהּו נֹוֲהִגים ּבֵ

ְלמּוד לֹוַמר ָאֶר " :תַּ   . "ץּבָ
תּוב ּוִמיֵעט ה ַהּכָ ִריּבָ    ,ַאַחר ׁשֶ

ִעְנָין ָאמּור ּבָ ֶ ה ׁשּ    :ֵצא ּוְלַמד ִמּמַ
ם" ר ָעְבדּו ׁשָ קֹומֹות ֲאׁשֶ ל ַהּמְ דּון ֶאת ּכָ ַאּבְ ד ּתְ    – ), ב(דברים יב ְוגֹו' 290"ַאּבֵ

   ,ָמה ֲעבֹוָדה ָזָרה ְמיּוֶחֶדת
ִהיא חֹוַבת ַהּגּוף ָאֶרץ ,ׁשֶ ין ּבָ חּוץ ָלָאֶרץ ְונֹוֶהֶגת ּבֵ ין ּבְ    ,ּבֵ

ִהיא חֹוַבת ַהּגּוף  ל ׁשֶ חּוץ ָלָאֶרץ -ַאף ּכָ ין ּבְ ָאֶרץ ּבֵ ין ּבָ   ."נֹוֶהֶגת ּבֵ
  
  
  

                                                           
ה הַ  289 ר ָנַתן הֵאּלֶ ָאֶרץ ֲאׁשֶ ְמרּון ַלֲעׂשֹות ּבָ ׁשְ ר תִּ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ים ְוַהּמִ ים ַעל ָהֲאָדָמה 'ֻחּקִ ם ַחּיִ ר ַאתֶּ ִמים ֲאׁשֶ ל ַהּיָ ּה ּכָ תָּ   ֱאלֵֹהי ֲאבֶֹתיָך ְלָך ְלִרׁשְ
ם יֹ  290 ר ַאתֶּ ם ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ר ָעְבדּו ׁשָ קֹמֹות ֲאׁשֶ ל ַהּמְ דּון ֶאת ּכָ ַאּבְ ד תְּ ל ֵעץ ַרֲעָנןַאּבֵ ָבעֹות ְוַתַחת ּכָ ים אָֹתם ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ַעל ֶהָהִרים ָהָרִמים ְוַעל ַהּגְ   ְרׁשִ

  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
 ץהאר 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

 התלוי אינה היינו -  הגוף חובת
 על לא מוטלת אינה בארץ

 על אלא גידוליו 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 זו 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 םועליה 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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ְלַאִים"   .חּוץ ִמן ָהָעְרָלה ְוַהּכִ
י ֱאִליֶעֶזר[    :אֹוֵמר ַרּבִ

   ]."ַאף ֶהָחָדׁש 
  

ְעָיא ְלהּו:    ִאיּבָ
ִליג, א ּפָ י ֱאִליֶעֶזר ְלקּוּלָ ִליג?  ַרּבִ   אֹו ְלחּוְמָרא ּפָ

  
ִליג     –ְלחּוְמָרא ּפָ

א:  ְוָהִכי ָקָאַמר א ַקּמָ ּנָ   ּתַ
ְלַאִים" ִמיֵרי ָלּה,  - "חּוץ ִמן ָהָעְרָלה ּוִמן ַהּכִ ִהְלְכָתא ּגְ   ּדְ

א ְלֵמיַמר חֹוַבת ַקְרַקע ִהיא.  ִאיּכָ ב ּדְ   ַאף ַעל ּגַ
ָאֶרץ    ִאין,  –ֲאָבל ָחָדׁש, ּבָ

חּוץ ָלָאֶרץ   ָלא.  – ּבְ
  ַמאי ַטְעָמא?

ב' 291'מֹוׁשָ
ַמע.  – (ויקרא כג, יד)  יָבה ַמׁשְ ה ִויׁשִ ָ   ְלַאַחר ְירּוׁשּ

י ֱאִליֶעֶזר ְלֵמיַמר:    ַוֲאָתא ַרּבִ
חּוץ ָלָאֶרץ.  "ַאף ָחָדׁש " ין ּבְ ָאֶרץ ּבֵ ין ּבָ   נֹוֵהג ּבֵ

  ַמאי ַטְעָמא? 
ב' ם יוֹ  – (ויקרא כג, יד) 'מֹוׁשָ ַאּתֶ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ִבים. ּבְ   ׁשְ

  
ִליג  א ּפָ ְלָמא, ְלקּוּלָ    –אֹו ּדִ
א:  א ַקּמָ ּנָ   ְוָהִכי ָקָאַמר ּתַ

ְלַאִים" ִמיֵרי ָלּה,  "חּוץ ִמן ָהָעְרָלה ְוַהּכִ ִהְלְכָתא ּגְ   ּדְ
ן  ּכֵ ל ׁשֶ ַמע.  – "ָחָדׁש "ְוּכָ ִבים ַמׁשְ ם יֹוׁשְ ַאתֶּ   ָכל ָמקֹום ׁשֶ

י ֱאִליֶעֶזר ְלֵמיַמר:    ַוֲאָתא ַרּבִ
ָאֶרץ,  "ׁש ָחָד " א ּבָ   ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאּלָ
ב'ּדְ  ַמע.  'מֹוׁשָ יָבה ַמׁשְ ה ִויׁשִ ָ   ְלַאַחר ְירּוׁשּ

   "?ַאף"ּוַמאי 
ְייָתא?  ּמַ   ַאּקַ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ֲאַמר  ֵייּדַ   : ַאּבַ
י ֱאִליֶעֶזר?  ַרּבִ ָפֵליג ֲעֵליּה ּדְ א ּדְ ּנָ   ַמאן ּתַ

ָמֵעאל ִהיא,  י ִיׁשְ   ַרּבִ
ַתְנָיא:    ּדְ

ְדךָ ְלַל " ֱאַמר ּבוֹ  ,ּמֶ ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ּכָ   : ׁשֶ
ב" יָבה – "מֹוׁשָ ה ִויׁשִ ָ א ְלַאַחר ְירּוׁשּ    ,ֵאינֹו ֶאּלָ

ְבֵרי  ָמֵעאלּדִ י ִיׁשְ    .ַרּבִ
י ֲעִקיָבאָאַמר לֹו     :ַרּבִ

ת ּבָ ֱאַמר ּבוֹ  ,ֲהֵרי ׁשַ ּנֶ בֹות" ׁשֶ    ,)שמות לה, ג( 292"מֹוׁשָ
ח ין ּבְ ָאֶרץ ּבֵ ין ּבָ    ?ּוץ ָלָאֶרץְונֹוֶהֶגת ּבֵ

ת ַקל ָוחֹוֶמר ָאְתָיא :ֲאַמר ֵליּה  ּבָ    :ׁשַ
חּוץ ָלָאֶרץ ין ּבְ ָאֶרץ ּבֵ ין ּבָ ְצֹות ַקּלֹות נֹוֲהגֹות ּבֵ    ,ַמה ּמִ

ן ּכֵ ל ׁשֶ ת ֲחִמיָרא ָלא ּכָ ּבָ    ."?!ׁשַ
  

ֵיי ֲאַמר ַאּבַ ָמֵע " :ִמּדַ י ִיׁשְ י ֱאִליֶעֶזר? ַרּבִ ַרּבִ ָפֵליג ֲעֵליּה ּדְ א ּדְ ּנָ    ."אלַמאן ּתַ
ִליג.  י ֱאִליֶעֶזר ְלחּוְמָרא ּפָ ּה: ַרּבִ ַמע ִמיּנַ   ׁשְ

ּה.  ַמע ִמיּנַ   ׁשְ
  

                                                           
ת עֹוָלם ְלדֹרֵֹת  291 ן ֱאלֵֹהיֶכם ֻחּקַ ה ַעד ֲהִביֲאֶכם ֶאת ָקְרּבַ בֵֹתיֶכםְוֶלֶחם ְוָקִלי ְוַכְרֶמל לֹא תֹאְכלּו ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ כֹל מֹׁשְ   יֶכם ּבְ
תלֹא ְת  292 ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ בֵֹתיֶכם ּבְ כֹל מֹׁשְ   ַבֲערּו ֵאׁש ּבְ

  רש"י
 דכתיב ג"ואע נהג לא - חדש אבל
 דולחם בסיפיה ממושבותיכם ביה

 למימרא לאו' וגו וכרמל וקלי
 לומר אלא יושבים שאתם מ"בכ

 ד"י כל יבונתחי לא בארץ שאף
 ושחלקו שכבשו בגלגל שהיו שנה

 אחד כל והכיר בה שנתיישבו עד
  .שלו את
 דקאמר - פליג לקולא דלמא או
 והכלאים הערלה מן חוץ ק"ת

 ביה דכתיב חדש ש"וכ מהלכה
 שאתם מ"כ ומשמע מושבות
 אף למימר א"ר ואתא יושבים
 התלויות המצות מן הוא החדש
 בארץ אלא נוהג ואין בארץ

 וישיבה ירושה אחרל דמושב
  .משמע

 אלא אחוץ קאי לא - אקמייתא
  .בארץ התלויה מצוה אכל
  .א"אדר דפליג' דמתני -  ק"ת מאן

 ליה דשמעינן - היא ישמעאל' ר
 וישיבה ירושה לאחר מושב דאמר

 בארץ אלא נוהג חדש ואין הוא
 נוהג החדש אף למימר א"ר ואתא

 בכל ונוהג וכלאים כערלה
  .יגפל לחומרא אלמא מושבות

 פרשת גבי - 'כו מ"שכ ללמדך
 לך שלח בפרשת קאי נסכים
 ארץ אל תבואו כי דכתיב

' לה אשה ועשיתם מושבותיכם
 בשחיטת ישמעאל' ר ויליף' וגו

 מקרא) קיא דף( זבחים קדשים
 להטעינם אלא הכתוב בא דלא

 לבמות ולא ציבור לבמות נסכים
 אשר מדכתיב ליה ונפקא יחיד

 תהנוהג בבמה לכם נותן אני
 על הלכך מדבר הכתוב לכולכם

 מ"כ לאו מושבותיכם האי כרחך
 במת דאין משמע יושבים שאתם
 אלא אחד במקום אלא ציבור

 קרא אתא דכתיב מושב האי
 גלגל בבמת דאף לאשמועינן

 ד"י כל הנחשת מזבח שם שהיה
 במת והיא וחלקו שכבשו שנה

 אבל בנסכים נתחייבו לא ציבור
 לאחר דהיינו לשילה משבאו

 בנסכים נתחייבו וישיבה רושהי
 מבמות נסכים פסקו לא ושוב

 שילה משחרבה ואפילו ציבור
 וגבעון בנוב ציבור במת והיתה
' כו מ"שכ ללמדך דקאמר והיינו
 במה קרא לך מדפריש כלומר

 מושב מ"ש בכולכם הנוהגת
 משמע מ"כ לאו בנסכים דכתיב

 הנעשית יחיד במת לה הויא כ"דא
  .הבמות היתר בשעת מ"בכ

 תבערו לא בה נאמר - שבת והרי
 מושבותיכם אף מ"בכ ונוהגת' וגו

 יחיד ובבמת קאמר מ"בכ דנסכים
 הכתוב מושבות בכל הנוהגת

 הארץ בביאת דתלייה והאי מדבר
 במשכן הייתם עכשיו עד ק"ה

 לא ועדיין נאסרו שהבמות
 בבמות אלא נסכים הקרבתם

 ד"י כל לארץ ומשתבואו ציבור
 שילה משכן הוקבע שלא שנה
 טרודים בגלגל שוכנים והיו

 הבמות שהותרו ל"וקי במלחמה
 אל תבואו כי ללמדנו זה כתוב בא

 מותרת יחיד במת ותהא הארץ
 איתא והכי נסכים תטעון היא אף

  ).קיא שם( בזבחים
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ְדךָ "[  ֱאַמר ּבוֹ  ,ְלַלּמֶ ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ּכָ   : ׁשֶ
ב" יָבה – "מֹוׁשָ ה ִויׁשִ ָ א ְלַאַחר ְירּוׁשּ    ,ֵאינֹו ֶאּלָ

ְבֵרי  ָמֵעאלּדִ י ִיׁשְ   ]."ַרּבִ
  

ָמֵעאל י ִיׁשְ ִדי ַרּבִ   ַאֵהיָכא ָקֵאי?  ִמּכְ
ָסִכים ַאּנְ

293
  , (במדבר טו, ב) 

ְנָסִכים ^   בלז, יָאה'ּבִ ב'וּ  'ּבִ הּו!  'מֹוׁשָ ִתיב ּבְ   ּכְ
  

  ָהִכי ָקָאַמר: 
ֱאַמר ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ּכָ ד ׁשֶ יָאה' :ְלַלּמֵ ב'וּ  'ּבִ   , 'מֹוׁשָ

יָבה,  ה ִויׁשִ ָ א ְלַאַחר ְירּוׁשּ   ֵאינֹו ֶאּלָ
ָמֵעא י ִיׁשְ ְבֵרי ַרּבִ   ל. ּדִ

  
  ִאי ָהִכי, 

י ֲעִקיָבאָאַמר לֹו "    :ַרּבִ
ֱאַמר ּבוֹ  ּנֶ ת ׁשֶ ּבָ בֹות" ֲהֵרי ׁשַ   , )שמות לה, ג( 294"מֹוׁשָ

ת ַקל ָוחֹוֶמר ִהיא :ַוֲאַמר ֵליּה  ּבָ     – "ׁשַ
יָאה'ֵניָמא ֵליּה: ֲאָנא  ב'וּ  'ּבִ   ָקָאִמיָנא!  'מֹוׁשָ

  
  ֲחָדא ְועֹוד ָקָאַמר ֵליּה: 

ֲאָנא ּבִ  –ֲחָדא  ב'יָאה וּ ּדַ   ָקָאִמיָנא,  'מֹוׁשָ
ָקא ַאְמָרת:  –ְועֹוד  ֱאַמר ּבוֹ "ּדְ ּנֶ ת ׁשֶ ּבָ בֹות" ֲהֵרי ׁשַ   ? ""מֹוׁשָ

ת ַקל ָוחֹוֶמר ִהיא.  ּבָ   ׁשַ
  

ַמאי ָקִמיְפ    י? גֵ לְ ּבְ
  

ְלֵגי:  ר ָקא ִמיּפַ ְדּבָ ּמִ ֵקיְרבּו ְנָסִכים ּבַ   ּבְ
ָמֵעאל ָסַבר: לֹא ֵקיְרבּו ְנָסִכים י ִיׁשְ ר.  ַרּבִ ְדּבָ ּמִ   ּבַ

ר.  ְדּבָ ּמִ י ֲעִקיָבא ָסַבר: ֵקיְרבּו ְנָסִכים ּבַ   ְוַרּבִ
  

ֵייֲאַמר    : ַאּבַ
ָמֵעאל.  י ִיׁשְ ֵבי ַרּבִ א ּדְ ּנָ יק ֵמִאיָדְך ּתַ ָמֵעאל, ַמּפִ י ִיׁשְ ֵבי ַרּבִ א ּדְ ּנָ   ַהאי ּתַ

ָתָנא  ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ ֵבי ַרּבִ   : ּדְ
יאֹות ּבַ "    ,ּתֹוָרה ְסָתםהֹוִאיל ְוֶנֶאְמרּו ּבִ

יָבה ה ִויׁשִ ָ ֶאָחד ֵמֶהן ְלַאַחר ְירּוׁשּ תּוב ּבְ     – ּוֵפֵרט ְלָך ַהּכָ
יָבה ה ִויׁשִ ָ ל ְלַאַחר ְירּוׁשּ    ".ַאף ּכָ

  
  ְוִאיָדְך?

    
ֶאָחד,  ִאים ּכְ תּוִבים ַהּבָ ֵני ּכְ ֲהָוה ֶמֶלְך ּוִביּכּוִרים ׁשְ ּום ּדַ   ִמׁשּ

ִאים תּוִבים ַהּבָ ֵני ּכְ ִדין.  ְוָכל ׁשְ ֶאָחד ֵאין ְמַלּמְ   ּכְ
  

  ְוִאיָדְך? 
  

  ְצִריֵכי:
יּכּוִרים,  ַתב ּבִ ַתב ַרְחָמָנא ֶמֶלְך ְולֹא ּכָ ִאי ּכָ   ּדְ

ר.  י ְלַאְלּתַ ָקא ִמיְתַהּנֵ יּכּוִרים, ּדְ   ֲהָוה ֲאִמיָנא: ּבִ
ַתב ֶמֶלְך,  יּכּוִרים ְולֹא ּכָ ַתב ּבִ   ְוִאי ּכָ

ַדְרּכוֹ  ר.  ֲהָוה ֲאִמיָנא: ֶמֶלְך, ּדְ   ִלְכּבׁש ְלַאְלּתַ
  

  ְוִאיָדְך?
   

                                                           
י  293 בֵֹתיֶכם ֶאֶרץ-ֶאל, ָתבֹאוּ  ּכִ ר, מֹוׁשְ   ָלֶכם נֵֹתן, ֲאִני ֲאׁשֶ
ת 294 ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ בֵֹתיֶכם ּבְ כֹל מֹׁשְ   לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש ּבְ

 

  רש"י
 והיכי -  בהו כתיב ומושב ביאה
 ביאה בלא מושב מיניה יליף

 ביאת ביה דמפרש האי דלמא
 כל למימר יבע דלא הוא הארץ
 אבל יושבים שאתם מקום
 לך אימא ביאה בלא מושב
  .ל"ח אפילו

 מקום שכל ישמעאל רבי -  ק"ה
 אתא וחדש ומושב ביאה שנאמר

 דכתיב לאשמועינן ישמעאל' ר
  .ומושבות הארץ ביאת נמי ביה

 ע"ר ראה מה -  קמיפלגי במאי
 דכיון ישמעאל' כר למד שלא

 בארץ ומושב ביאה דכתיב
  .וישיבה שהירו לאחר קאמר

 קירבו לא סבר ישמעאל' ר
 דכתיב ג"ואע - במדבר נסכים

 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 שקרבומ 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 במוש 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

 בה שדפרי) כו דברים שם( הארץ
  .וישיבה ירושה נמי

 ישימו - לכבוש דדרכו מלך
  .לפניהם ויצא לאלתר עליהם



ה ִנְקֵנית –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק א'  229                 ""ָהִאׁשָּ

יּכּוִרים,  ֵעי ּבִ   ִנְכּתֹוב ַרְחָמָנא ֶמֶלְך ְוָלא ּבָ
ִלְכּבׁש  ֶלְך, ּדְ יָבה,  –ַוֲאָנא ֲאִמיָנא: ּוַמה ּמֶ ה ִויׁשִ ָ   ְלַאַחר ְירּוׁשּ

ן?!  ּכֵ ל ׁשֶ יּכּוִרים לֹא ּכָ   ּבִ
  

  ְוִאיָדְך?
   

ַתב ָהִכי, ֲהָוה ֲאִמיָנא ִמי ה. ִאי ּכָ ֲהָוה ַאַחּלָ   ֵדי ּדַ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  רש"י
 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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 : ָאְמַרּתְ א ּדְ ּתָ ין "ְוַהׁשְ ָרֵאלּבְ חֹוַבת ַהּגּוף נֹוֶהֶגת ּבֵ חּוץ ָלָאֶרץ ֶאֶרץ ִיׂשְ ין ּבְ    ",ּבֵ

ב' ה ִלי?  )שמות לה, ג( 295'מֹוׁשָ ת ָלּמָ ּבָ י ׁשַ ּבֵ ָכַתב ַרְחָמָנא ּגַ   ּדְ
  

  ִאיְצְטִריְך: 
ְעּתָ    ְך ֲאִמיָנא: ָסְלָקא ּדַ

י מֹוֲעדֹות.  ֵעי ִקיּדּוׁש ּכִ יּבָ ִתיָבא, ּתִ מֹוֲעדֹות ּכְ   הֹוִאיל ּוְבִעְנָיָנא ּדְ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
ב' 296'מֹוׁשָ

ה ִלי?  (ויקרא ג, יז)  י ֵחֶלב ְוָדם ָלּמָ ּבֵ ָכַתב ַרְחָמָנא ּגַ   ּדְ
  

  ִאיְצְטִריְך: 
ְך ֲאִמיָנא:  ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ

ִתיֵבי, הֹוִאיל ּוְבִע  נֹות ּכְ ָקְרּבָ   ְנָיָנא ּדְ
ן  א ָקְרּבָ ִאיּכָ ְזַמן ּדְ ַסר ֵחֶלב ְוָדם,  –ּבִ   ִניּתְ
ן  א ָקְרּבָ ֵליּכָ ְזַמן ּדְ   ָלא.  –ּבִ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  
ב' 297'מֹוׁשָ

ה ִלי?  (שמות יב, כ)  ה ּוָמרֹור ָלּמָ י ַמּצָ ּבֵ ָכַתב ַרְחָמָנא ּגַ   ּדְ
  

  ִאיְצְטִריְך: 
ְע  ְך ֲאִמיָנא: ָסְלָקא ּדַ   ּתָ

298"ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים יֹאְכלּוהוּ "הֹוִאיל ּוְכִתיב 
  , ), יא(במדבר ט 

ַסח  א ּפֶ ִאיּכָ ְזַמן ּדְ   ִאין,  –ּבִ
ַסח  א ּפֶ ֵליּכָ ְזַמן ּדְ   ָלא.  –ּבִ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  
יָאה' 299'ּבִ

ין ּוֶפֶטר ֲח  יג)-(שמות יג , ב  ִפיּלִ י ּתְ ּבֵ ָכַתב ַרְחָמָנא ּגַ ה ִלי? ּדְ   מֹור ָלּמָ
  

ֵעי ֵליּה ְלִכְדָתָנא  ָמֵעאלַההּוא ִמיּבָ י ִיׁשְ ֵבי ַרּבִ   : ּדְ
ֵנס ָלָאֶרץ" יּכָ ִביָלּה תִּ ׁשְ ּבִ ה ִמְצָוה זּו ׁשֶ    ".ֲעׂשֵ
  
  

                                                           
ת 295 ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ בֵֹתיֶכם ּבְ כֹל מֹׁשְ   לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש ּבְ
ת עוֹ  296 ם לֹא תֹאֵכלוּ ֻחּקַ ל ֵחֶלב ְוָכל ּדָ בֵֹתיֶכם ּכָ כֹל מֹוׁשְ   ָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ּבְ
ל ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלוּ  297 בֵֹתיֶכם ּתֹאְכלּו ַמּצֹות ,ּכָ כֹל מֹוׁשְ   ּבְ
ִים ַיֲעׂשּו אֹתֹו ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכלֻ  298 ין ָהַעְרּבַ ר יֹום ּבֵ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ִני ּבְ ֵ חֶֹדׁש ַהׁשּ   הוּ ּבַ
ֵהָמה ִלי הּוא  בבבב 299 ָאָדם ּוַבּבְ ָרֵאל ּבָ ְבֵני ִיׂשְ ל ֶרֶחם ּבִ ֶטר ּכָ כֹור ּפֶ ׁש ִלי ָכל ּבְ ה ֶאל ָהָעם ָזכ גגגג. ַקּדֶ ית ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ ְצַרִים ִמּבֵ ר ְיָצאֶתם ִמּמִ ה ֲאׁשֶ ֹור ֶאת ַהּיֹום ַהּזֶ

חֶֹזק ָיד הֹוִציא  י ּבְ ה ְולֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ ה'ֲעָבִדים ּכִ חֶֹדׁש ָהָאִביב דדדד. ֶאְתֶכם ִמּזֶ ם יְֹצִאים ּבְ י ְוָהֱאמִֹרי  'ְוָהָיה ִכי ְיִביֲאָך ה הההה. ַהּיֹום ַאתֶּ ַנֲעִני ְוַהִחתִּ ֶאל ֶאֶרץ ַהּכְ
חֹ ְוהַ  ע ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת ָלְך ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ְוָעַבְדתָּ ֶאת ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ּבַ ּבַ ר ִנׁשְ י ְוַהְיבּוִסי ֲאׁשֶ הִחּוִ ִביִעי  וווו. ֶדׁש ַהּזֶ ְ ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹת ּוַבּיֹום ַהׁשּ ׁשִ

ִמים ְולֹא ֵיָר   זזזז'. ַחג ַלה ְבַעת ַהּיָ ֻבֶלךָ ַמּצֹות ֵיָאֵכל ֵאת ׁשִ ָכל ּגְ אֹר ּבְ ה ה חחחח. ֶאה ְלָך ָחֵמץ ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ ּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר ּבַ ְדתָּ ְלִבְנָך ּבַ ִלי  'ְוִהּגַ
ְצָרִים ֵצאִתי ִמּמִ ְהֶיה ּתֹוַרת ה טטטט. ּבְ ין ֵעיֶניָך ְלַמַען תִּ רֹון ּבֵ ִפיךָ  'ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך ּוְלִזּכָ ָיד ֲחָזָקה הֹוִצֲאָך ה ּבְ י ּבְ ְצָרִים 'ּכִ ה ַהּזֹאת   יייי. ִמּמִ ַמְרתָּ ֶאת ַהֻחּקָ ְוׁשָ

ִמים ָיִמיָמה ע ְלָך ְוַלֲאבֶֹתיָך ּוְנָתָנּה ָלךְ  'י ְיִבֲאָך הְוָהָיה כִּ  יאיאיאיא(פ)  .ְלמֹוֲעָדּה ִמּיָ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ַנֲעִני ּכַ ה יביביביב. ֶאל ֶאֶרץ ַהּכְ ֶטר ֶרֶחם לַָ ֶגר  'ְוַהֲעַבְרתָּ ָכל ּפֶ ֶטר ׁשֶ ְוָכל ּפֶ
ָכִרים ַלה ר ִיְהֶיה ְלָך ַהּזְ ֵהָמה ֲאׁשֶ ה ְוִאם לֹא ִתְפּדֶ  יגיגיגיג'. ּבְ ה ְבׂשֶ ְפּדֶ ֶטר ֲחמֹר תִּ הְוָכל ּפֶ ְפּדֶ ָבֶניָך תִּ כֹור ָאָדם ּבְ   .ה ַוֲעַרְפּתֹו ְוכֹל ּבְ

  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 - אכלוהוי
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ֲאַמר  ָלָמא ְלַמאן ּדַ ׁשְ ב"ּבִ ַמע,  –" מֹוׁשָ ִבים ַמׁשְ ם יֹוׁשְ ַאּתֶ ל ָמקֹום ׁשֶ   ּכָ

ְכִתיב  ַסח"ַהְיינּו ּדִ ֳחַרת ַהּפֶ 300"ַוּיֹאְכלּו ֵמֲעבּור ָהָאֶרץ ִמּמָ
    – ), יאע ה(יהוש 

ַסח" ֳחַרת ַהּפֶ   ָאכּול,  -  "ִמּמָ
ָרא    ָלא ָאכּול.  - ֵמִעיּקָ

   :ַאְלָמא
  ְוָהַדר ָאכּול.  ,ַאְקרּוב עֹוֶמר  אלח,

ֲאַמר א, ְלַמאן ּדַ יָבה" :ֶאלָּ ה ִויׁשִ ָ     – "ְלַאַחר ְירּוׁשּ
  ר! ֵניכּול ְלַאְלּתַ 

  
  ָלא ֲהוּו ְצִריֵכי. 

ְכִתיב:  ָנה""ּדִ ִעים ׁשָ ן ַאְרּבָ ָרֵאל ָאְכלּו ֶאת ַהּמָ ֶבת ,ּוְבֵני ִיׂשְ    ,ַעד ּבֹוָאם ֶאל ֶאֶרץ נֹוׁשָ
ָנַען ן ָאְכלּו ַעד ּבֹוָאם ֶאל ְקֵצה ֶאֶרץ ּכְ   .), לה(שמות טז "ֶאת ַהּמָ

ר לֹוַמר ֶבת" ִאי ֶאְפׁשָ    ,"ַעד ּבֹוָאם ֶאל ֶאֶרץ נֹוׁשָ
ָבר ֶנֱאַמר ּכְ ָנַען" ׁשֶ   . "ֶאל ְקֵצה ֶאֶרץ ּכְ

ר לֹוַמר ָנַען" ְוִאי ֶאְפׁשָ    ",ֶאל ְקֵצה ֶאֶרץ ּכְ
ָבר ֶנֱאַמר ֲהֵרי ּכְ ֶבת" ׁשֶ    ".ַעד ּבֹוָאם ֶאל ֶאֶרץ נֹוׁשָ

יַצד    ?ָהא ּכֵ
ה ֲאָדר ֵמת מֹׁשֶ ְבָעה ּבַ ׁשִ יֵרד ,ּבְ    ,ּוָפַסק ָמן ִמּלֵ

ִקין ִמ  ּפְ ִניָסןְוָהיּו ִמְסתַּ ר ּבְ ה ָעׂשָ ָ ׁשּ ְכֵליֶהם ַעד ׁשִ ּבִ ן ׁשֶ    ."ּמָ
  

ְנָיא ִאיָדְך:    ּתַ
ָנה"" ִעים ׁשָ ן ַאְרּבָ ָרֵאל ָאְכלּו ֶאת ַהּמָ    .), לה(שמות טז "ּוְבֵני ִיׂשְ

ָנה ָאְכלוּ  ִעים ׁשָ ים יֹום ָאְכלוּ  ?ְוִכי ַאְרּבָ לֹׁשִ ָנה ָחֵסר ׁשְ ִעים ׁשָ    !ַוֲהלֹא ַאְרּבָ

א לֹוַמר ֶהם ַטַעם ָמן :ְלךָ  ֶאּלָ ְצַרִים ָטֲעמּו ּבָ הֹוִציאֹו ִמּמִ    ."עּוגֹות ׁשֶ
  

ְנָיא ִאיָדְך:    ּתַ
ה" ֲאָדר ֵמת מֹׁשֶ ְבָעה ּבַ ׁשִ ֲאָדר נֹוַלד ,ּבְ ְבָעה ּבַ    .ּוְבׁשִ

ֲאָדר ֵמת ְבָעה ּבַ ׁשִ ּבְ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ ה ֶעֶבד ה'" :ׁשֶ ם מֹׁשֶ ָמת ׁשָ 301"ַוּיָ
  , ), ה(דברים לד 

ים יֹום" :ְכִתיבוּ  לֹׁשִ ַעְרבֹות מֹוָאב ׁשְ ה ּבְ ָרֵאל ֶאת מֹׁשֶ ֵני ִיׂשְ ְבּכּו ּבְ 302"ַוּיִ
  , ), ח(דברים לד 

ה ֶעֶבד ה'" :ּוְכִתיב 303"ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות מֹׁשֶ
  , ), אע א(יהוש 

ה קּום ֲעבֹור" :ּוְכִתיב י ֵמת ְוַעּתָ ה ַעְבּדִ 304"מֹׁשֶ
  , ), בע א(יהוש 

ֲחֶנה ְוַצּוּו ֶאת ָהָעם ֵלאמֹר ִעְברוּ " :ּוְכִתיב ֶקֶרב ַהּמַ    ,ּבְ
ן ,ָהִכינּו ָלֶכם ֵציָדה ְרּדֵ ַעְברּו ֶאת ַהּיַ ת ָיִמים ּתַ לֹׁשֶ עֹוד ׁשְ י ּבְ 305"ּכִ

  . ), יא(יהושע א 
ן" :ּוְכִתיב ְרּדֵ ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ,ְוָהָעם ָעלּו ִמן ַהּיַ 306"ּבֶ

  . ), יטע ד(יהוש 
לֹׁשִ  ה ָיִמים ְלַמְפֵרַע ֵצא ֵמֶהן ׁשְ לֹׁשָ    ,ים ּוׁשְ

ה ֲאָדר ֵמת מֹׁשֶ ְבָעה ּבַ ׁשִ ּבְ   . ָהא ָלַמְדתָּ ׁשֶ
ה ֲאָדר נֹוַלד מֹׁשֶ ְבָעה ּבַ ׁשִ ּבְ ִין ׁשֶ    ?ּוִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ ָנה ָאנִֹכי ַהּיֹום" :ׁשֶ ִרים ׁשָ ן ֵמָאה ְוֶעׂשְ 307"לֹא אּוַכל עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹא ,ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ּבֶ
   .), בלא (דברים 

ְלמּוד לֹוַמר  ֵאין תַּ    ."ַהּיֹום"ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר    ?ַהּיֹום ַמה תַּ

יִקים  ל ַצּדִ נֹוֵתיֶהם ׁשֶ א ׁשְ ב ּוְמַמּלֵ רּוְך הּוא יֹוׁשֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
   ,ִמּיֹום ְליֹום ּוֵמחֶֹדׁש ְלחֶֹדׁש 

ֱאַמר ּנֶ א" :ׁשֶ ר ָיֶמיָך ֲאַמּלֵ 308""ֶאת ִמְסּפַ
  . ), כו(שמות כג 

                                                           
ה 300 ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ַסח ַמּצֹות ְוָקלּוי ּבְ ֳחַרת ַהּפֶ   ַוּיֹאְכלּו ֵמֲעבּור ָהָאֶרץ ִמּמָ
ה ֶעֶבד ה 301 ם מֹׁשֶ ָמת ׁשָ י ה 'ַוּיָ ֶאֶרץ מֹוָאב ַעל ּפִ   'ּבְ
ַע  302 ה ּבְ ָרֵאל ֶאת מֹׁשֶ ְבּכּו ְבֵני ִיׂשְ הַוּיִ מּו ְיֵמי ְבִכי ֵאֶבל מֹׁשֶ תְּ ים יֹום ַוּיִ לֹׁשִ   ְרבֹת מֹוָאב ׁשְ
ה ֶעֶבד ה 303 ה ֵלאמֹר 'ַוּיֹאֶמר ה 'ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות מֹׁשֶ ֵרת מֹׁשֶ ן נּון ְמׁשָ ַע ּבִ   ֶאל ְיהֹוׁשֻ
ה ְוָכל ָהָעם ַהזֶּ  304 ה ַאתָּ ן ַהּזֶ ְרּדֵ ה קּום ֲעבֹר ֶאת ַהּיַ י ֵמת ְוַעתָּ ה ַעְבּדִ ָרֵאלמֹׁשֶ ר ָאנִֹכי נֵֹתן ָלֶהם ִלְבֵני ִיׂשְ   ה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ם עְֹבִרים ֶאת 305 ת ָיִמים ַאתֶּ לֹׁשֶ עֹוד ׁשְ י ּבְ ֲחֶנה ְוַצּוּו ֶאת ָהָעם ֵלאמֹר ָהִכינּו ָלֶכם ֵציָדה ּכִ ֶקֶרב ַהּמַ ר ה ִעְברּו ּבְ ת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ה ָלבֹוא ָלֶרׁשֶ ן ַהּזֶ ְרּדֵ  'ַהּיַ

ּה ֱאלֵֹהיֶכם  תָּ   נֵֹתן ָלֶכם ְלִרׁשְ
ְקֵצה ִמְזַרח ְיִריחוֹ  306 ל ּבִ ְלּגָ ּגִ ֲחנּו ּבַ ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ַוּיַ ן ּבֶ ְרּדֵ   ְוָהָעם ָעלּו ִמן ַהּיַ
ָנה ָאנִֹכי ַהּיֹום לֹא אּוַכל עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹוא ַוה 307 ִרים ׁשָ ן ֵמָאה ְוֶעׂשְ ה ָאַמר ֵאַלי לֹא 'ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ּבֶ ן ַהּזֶ ְרּדֵ   .ַתֲעבֹר ֶאת ַהּיַ
א 308 ר ָיֶמיָך ֲאַמלֵּ ַאְרֶצָך ֶאת ִמְסּפַ ָלה ַוֲעָקָרה ּבְ ּכֵ   לֹא ִתְהֶיה ְמׁשַ

  רש"י
 הירדן 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

 מצריםמ שהוציאו מעוגות
 ויסעו) טז שמות( דכתיב

 בני עדת כל 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 בותבער 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
  .אהו
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ְנָיא:    ּתַ

ן יֹוַחי" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְכִניָסָתן ָלָאֶרץ ָרֵאל ּבִ לֹׁש ִמְצֹות ִנְצַטּוּו ִיׂשְ    ,ׁשָ

חּוָצה ָלָאֶרץ ין ּבְ ָאֶרץ ּבֵ ין ּבָ    ,ְונֹוֲהגֹות ּבֵ
ְנֲהגוּ  ּיִ ין ׁשֶ    :ְוהּוא ַהּדִ

ֵאין ִאיּסּורֹו ִאיּסּור  ,ּוָמה ָחָדׁש     ,עֹוָלםׁשֶ
   ,ְוֵאין ִאיּסּורֹו ִאיּסּור ֲהָנָאה

ר ְלִאיּסּורוֹ     ,ְוֵיׁש ֶהיתֵּ
חּוץ ָלָאֶרץ ין ּבְ ָאֶרץ ּבֵ ין ּבָ    .נֹוֵהג ּבֵ

ְלַאִים ִאיּסּוָרן ִאיּסּור עֹוָלם ,ּכִ    ,ׁשֶ
   ,ְוִאיּסּוָרן ִאיּסּור ֲהָנָאה

ר ְלִאיּסּוָרן    ,ְוֵאין ֶהיתֵּ
ְנֲהגּו ּבֵ  ּיִ ין ׁשֶ חּוץ ָלָאֶרץֵאינֹו ּדִ ין ּבְ ָאֶרץ ּבֵ    ?!ין ּבָ

ִים תַּ ׁשְ ין ְלָעְרָלה ּבִ    .ְוהּוא ַהּדִ
ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ   :אֹוֵמר ַרּבִ

ִניָסָתן ָלָאֶרץ   בלח, ָרֵאל קֹוֶדם ּכְ ְצַטּוּו ִיׂשְ ּנִ ל ִמְצָוה ׁשֶ    -  ּכָ
חּוָצה ָלָאֶרץ ין ּבְ ָאֶרץ ּבֵ ין ּבָ    ,נֹוֶהֶגת ּבֵ

ִניָסָתן ָלָאֶרץ ְלַאַחר ָאֶרץ -  ּכְ א ּבָ    ,ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ֶאּלָ
ָסִפים ָמַטת ּכְ יּלּוַח ֲעָבִדים ,חּוץ ִמן ַהׁשְ    ,ְוׁשִ

ִניָסָתן ָלָאֶרץ  ְצַטּוּו ֲעֵליֶהם ְלַאַחר ּכְ ּנִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ   –ׁשֶ
חּוָצה ָלָאֶרץ ין ּבְ ָאֶרץ ּבֵ ין ּבָ   . "נֹוֶהֶגת ּבֵ

  
ָסִפים  ָמַטת ּכְ   חֹוַבת ַהּגּוף ִהיא!ַהׁשְ

  
א ְלִכְדַתְנָיא,    ָלא ִנְצְרָכא ֶאּלָ

ַתְנָיא:    ּדְ
י"    :אֹוֵמר ַרּבִ
מֹוט" ה ׁשָ ִמיּטָ ְ ַבר ַהׁשּ 309"ְוֶזה ּדְ

    – ), ב(דברים טו 
ר תּוב ְמַדּבֵ ִמיּטֹות ַהּכָ י ׁשְ תֵּ ׁשְ    :ּבִ

ת ַקְרַקע ִמיטַּ    ,ַאַחת ׁשְ
ָסִפים ת ּכְ ִמיטַּ    .ְוַאַחת ׁשְ

ְזַמן  ט ַקְרַקע ּבִ ּמֵ ה ְמׁשַ ַאתָּ ָסִפים -ׁשֶ ט ּכְ ּמֵ ה ְמׁשַ    ,ַאתָּ

ט ַקְרַקע  ּמֵ ה ְמׁשַ ִאי ַאתָּ ְזַמן ׁשֶ ָסִפים - ּבִ ט ּכְ ּמֵ ה ְמׁשַ   . "ִאי ַאתָּ

  
  ְוֵאיָמא: 

ט ַקְרַקע  ּמֵ ה ְמׁשַ ַאּתָ ָמקֹום ׁשֶ ָסִפים,  - ּבְ ט ּכְ ּמֵ ה ְמׁשַ   ַאּתָ
ט ַקְר  ּמֵ ה ְמׁשַ ֵאין ַאּתָ ָסִפים?  -ַקע ּוְבָמקֹום ׁשֶ ט ּכְ ּמֵ ה ְמׁשַ   ֵאין ַאּתָ

ְלמּוד לֹוַמר:  ה ַלה"ּתַ ִמיּטָ י ָקָרא ׁשְ ל ָמקֹום! – ), ב(דברים טו '"ּכִ   ִמּכָ
  

יּלּוַח ֲעָבִדים חֹוַבת ַהּגּוף ִהיא!    ׁשִ
  

ְך ֲאִמיָנא:  ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ
ָאֶרץ"הֹוִאיל ּוְכִתיב  רֹור ּבָ      – ), י(ויקרא כה 310"ּוְקָראֶתם ּדְ

ָאֶרץ" חּוָצה ָלָאֶרץ  – "ּבָ   ָלא.  –ִאין, ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר:  ל ָמקֹום.  "יֹוֵבל ִהיא"ּתַ   ִמּכָ

  
ְלמּוד לֹוַמר  ן ַמה ּתַ ָאֶרץ"ִאם ּכֵ   ? "ּבָ

  
ַה  ְזַמן ׁשֶ רֹור"ּבִ ָאֶרץ  "ּדְ חּוָצה ָלָאֶרץ,  –נֹוֵהג ּבָ   נֹוֵהג ּבְ

רֹור"ֵאין  ָאֶרץ  "ּדְ חּוָצה ָלָאֶרץ. ֵאינֹו נֹוֵה  –נֹוֵהג ּבָ   ג ּבְ

                                                           
ֵרֵעהּו לֹא ִיּגֹׂש ֶאת ֵרֵעהּו ְוֶאת ָאִחיו כִּ  309 ה ּבְ ֶ ר ַיׁשּ ה ָידֹו ֲאׁשֶ ֵ ַעל ַמׁשּ ל ּבַ מֹוט ּכָ ה ׁשָ ִמּטָ ְ ַבר ַהׁשּ הְוֶזה ּדְ ִמּטָ   'ַלה י ָקָרא ׁשְ
בְ  310 ְהֶיה ָלֶכם ְוׁשַ ֶביָה יֹוֵבל ִהוא תִּ ָאֶרץ ְלָכל יֹׁשְ רֹור ּבָ ָנה ּוְקָראֶתם ּדְ ים ׁשָ ִ ַנת ַהֲחִמׁשּ ם ֵאת ׁשְ תֶּ ׁשְ בְוִקּדַ ׁשֻ ְחּתֹו תָּ ּפַ תֹו ְוִאיׁש ֶאל ִמׁשְ ם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחּזָ   תֶּ

  רש"י
 וערלה חדש - מצות שלש

  .וכלאים
 במדבר שהרי - לארץ בכניסתן

  .נטעו ולא קצרו ולא זרעו לא
 החדש - שינהגו הדין והוא

 כל וקסבר מושב בו מפורש
 משמע יושבים שאתם מקום
  .ַקל ָוחֹוֶמרמ וכלאים וערלה
 - עולם איסור איסורו שאין
 דכתיב בניסן עשר ששה כל אלא

  .עצם עד
 - הנאה איסור סורואי ואין

 קוצר) עא דף מנחות( דתנן
  .לבהמה ומאכיל 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 - תיםבש לערלה הדין והוא
 זה ַקל ָוחֹוֶמרב באה הערלה

 שהשלישי פ"אע הוכחות בשני
 איסור איסורו שאין בה אין

 הוא הנאה איסור מיהו עולם
  .איסורו ימי בתוך היתר לו ואין
 פליג - ש"בר אלעזר רבי

 נוהג אינו דחדש וסבר אדאבוה
 אלא אינו וכלאים וערלה ל"בח

  .כדלקמן סופרים דברי או הלכה
 - ישראל טוושנצ 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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ַנן ָהָתם:    ּתְ

ָכל ָמקֹום - ֶהָחָדׁש "    .ָאסּור ִמן ַהּתֹוָרה ּבְ
  .ֲהָלָכה - ָעְרָלה 

ְלַאִים  ְבֵרי סֹוְפִרים - ְוַהּכִ   . (ערלה ג, ט) "ִמּדִ
  

  ַמאי ֲהָלָכה? 
  

מּוֵאלֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהֲאַמר    : ׁשְ
  ִהְלְכָתא ְמִדיָנה. 

  
י יֹוָחָנןָאַמר  עּוָלא   : ַרּבִ

יַני.  ה ִמּסִ   ֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ
  

  : ַרב ְיהּוָדהלְ  עּוָלאֲאַמר ֵליּה 
יַני,  ה ִמּסִ ָאִמיָנא ֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ ָלָמא ְלִדיִדי, ּדְ ׁשְ   ּבִ

ְלַאִים,  ין ְסֵפק ָעְרָלה ִלְסֵפק ּכִ ֵני ָלן ּבֵ ׁשָ   ַהְיינּו ּדְ
ְתַנן:    ּדִ

   :ְסֵפק ָעְרָלה"
ָאֶרץ     .ָאסּור –ּבָ

סּוְרָיא  ר –ּבְ    .מּותָּ
חּוָצה ָלָאֶרץ  לֹא ִיְרֶאּנּו לֹוֵקט ,יֹוֵרד ְולֹוֵקַח  -ּבְ    .(ערלה ג, ט) "ּוִבְלַבד ׁשֶ

ַנן:  ְלַאִים ּתְ י ּכִ ּבֵ   ְוִאיּלּו ּגַ
טּוַע ָיָרק" ֶרם ַהּנָ ר חּוָצה לוֹ  ,ּכֶ    :ְוָיָרק ִנְמּכָ

ָאֶרץ     .ָאסּור –ּבָ
סּוְרָיא     .רמּותָּ  –ּבְ

חּוָצה ָלָאֶרץ ד ,יֹוֵרד ְולֹוֵקט - ּבְ ּיָ לֹא ִיְלקֹוט ּבַ    .(ערלה ג, ט) "ּוִבְלַבד ׁשֶ
א ְלִדיָדְך,   ֶאּלָ

  ִניְתֵני אֹו "ֶזה ְוֶזה יֹוֵרד ְולֹוֵקַח",   אלט,
  אֹו "ֶזה ְוֶזה יֹוֵרד ְולֹוֵקט"! 

  
מּוֵאלָהֲאַמר ֵליּה    : ַרב ָעָנןלְ  ׁשְ

ֵני או   , "ד ְולֹוֵקַח ֶזה ְוֶזה יֹוֵר " ּתָ
  . "ֶזה ְוֶזה יֹוֵרד ְולֹוֵקט"אֹו 

  
ַרְבָנא ֵריּה ּדְ א:  ָמר ּבְ   ַמְתֵני ֵליּה ְלקּוּלָ

ד ,ֶזה ְוֶזה יֹוֵרד ְולֹוֵקט" ּיָ לֹא ִיְלקֹוט ּבַ   . "ּוִבְלַבד ׁשֶ
  

מּוֵאללִ  ֵלִויֲאַמר ֵליּה    : ׁשְ
ק ִלי ַוֲאָנא ֵאיכּול.    ַאְריֹוְך, ַסּפֵ

  
ר ַרבַרּבָ וְ  ַרב ַאְוָיא קּו ִסּפּוֵקי ַלֲהָדֵדי.  ָחָנן ה ּבַ   ְמַסּפְ

  
ִדיָתאָאְמֵרי  פּוְמּבְ   : ֲחִריֵפי ּדְ

חּוָצה ָלָאֶרץ.    ֵאין ָעְרָלה ּבְ
  

ְלָחּה  יּה ּדְ  ַרב ְיהּוָדהׁשָ י יֹוָחָנןְלַקּמֵ    .ַרּבִ
ַלח ֵליּה:    ׁשָ

  ְסתֹום ְסֵפיָקא, 
ָאּה,  ד ַוּדָ   ְוַאּבֵ

ירֹוֵת  ִניָזה. ְוַהְכֵרז ַעל ּפֵ עּוִנים ּגְ ּטְ   יֶהן ׁשֶ
חּוץ ָלָאֶרץ'    לֹא ְיֵהא לֹו ִנין ְוֶנֶכד,  –ְוָכל ָהאֹוֵמר: 'ֵאין ָעְרָלה ּבְ

ְקַהל ה'" גֹוָרל ּבִ ִליְך ֶחֶבל ּבְ 311"ַמׁשְ
  . ), ה(מיכה ב 

  

                                                           
ְקַהל יְ  311 גֹוָרל ּבִ ִליְך ֶחֶבל ּבְ   הָוהָלֵכן לֹא ִיְהֶיה ְלָך ַמׁשְ

  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 ישש פרדס נמי

 עובד ולקט נטיעות ושאר
 ידוע ואין הפירות מן כוכבים
  .מהיכן

 שכבש צובה ארם היא -  בסוריא
 ישראל ארץ עם וסנפה דוד

 שמיה לא יחיד כיבוש וקסבר
 מותר ספיקו הלכך כיבוש
 פרכינן) לט דף( קידושין ולקמן

 היא מסיני למשה הלכה ואי
 מיקל היאך לארץ בחוצה

 כך אימא ינןומשנ בספיקה
 מותר ספיקה הלכה נאמרה
  .אסור ודאה לארץ בחוצה

 ולא טפי דרחיק -  לארץ ובחוצה
  .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 יאדתנ
 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 הלכה
  .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 אנאו אצלי ספק שיהיה

  .קאי ובערלה
 עיפא - דפומבדיתא חריפי

  .דפומבדיתא רחבה 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 יהלמדרש

 דריש ואת סתומי לה סתים תנא
 סתום סתום אלמא 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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ַמאן ְסַברּוָה?    ְוִאיְנהּו ּכְ
  

ַתְנָיא:  י ָהא ּדְ   ּכִ
י יֹוֵסי ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ּום  "ַרּבִ ן ּדּוְרַמְסָקהאֹוֵמר ִמׁשּ י יֹוֵסי ּבֶ    ,ַרּבִ

ּום  ָאַמר ִמׁשּ ִליִלי,ׁשֶ י יֹוֵסי ַהּגְ ּום  ַרּבִ ָאַמר ִמׁשּ ן נּוִרי,ׁשֶ י יֹוָחָנן ּבֶ    ַרּבִ
ּום  ָאַמר ִמׁשּ דֹולׁשֶ י ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ    :ַרּבִ

חּוץ ָלָאֶרץ    ".ֵאין ָעְרָלה ּבְ
  

  ְוָלא?! 
ַנן:    ְוָהֲאַנן ּתְ

י ֱאִליֶעֶזר"ַר     :אֹוֵמר ּבִ
  . "ַאף ֶהָחָדׁש 

  
ֵני:    . "ָחָדׁש "ּתָ

  
י ַאִסיָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

חּוץ ָלָאֶרץ  יַני.  –ָעְרָלה ּבְ ה ִמּסִ   ֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ
  

י ֵזיָראֲאַמר ֵליּה  י ַאִסילְ  ַרּבִ   : ַרּבִ
ְנָיא:    ְוָהּתַ

   :ְסֵפק ָעְרָלה"
ָאֶרץ    .ָאסּור – ּבָ

סּוְרָיא ר – ּבְ    .מּותָּ
חּוָצה ָלָאֶרץ   . יֹוֵרד ְולֹוֵקט] – [ּבְ

  
ָעה ֲחָדא,  ׁשָ ּתֹוַמם ּכְ   ֶאיׁשְ

  ֲאַמר ֵליּה: 
ְך ֶנֱאַמר:    ֵאיָמא ּכָ

ָאּה ָאסּור.  ר, ַוּדָ   ְסֵפיָקא מּוּתָ
  
  

  ירש"
 בערלה אלמא -  החדש אף
 מוסיף דקא ְסִביָרא ֵליּה ק"כת

  .חדש
 והכי אף תתני ולא - 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 - אמרהנ כך
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        בבבב- - - - לט, אלט, אלט, אלט, א .172
י ַאִסיָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ַב  ְלַאִים, ּדְ   ר ּתֹוָרה. לֹוִקין ַעל ַהּכִ
  

י יֹוֵסיֲאַמר ֵליּה  ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ   : ַרּבִ
ַנן:    ְוָהֲאַנן ּתְ

ְבֵרי סֹוְפִרים" ְלַאִים ִמּדִ    "!ַהּכִ
  

ָיא:   ָלא ַקׁשְ
אן  ֶרם,  - ּכָ ִכְלֵאי ַהּכֶ   ּבְ
אן  ַבת ָהִאיָלן.  - ּכָ ַהְרּכָ   ּבְ

  
מּוֵאל.  ִדׁשְ   ּכְ

ֲאַמר  מּוֵאלּדַ   : ׁשְ
ׁשְ " 312"מֹורוּ ֶאת ֻחּקַֹתי ּתִ

ָבר.  – ), יט(ויקרא יט  י ְלָך ּכְ ָחַקְקּתִ ים ׁשֶ   חּוּקִ
ְדָך לֹא ִתְזַרע" ְלַאִים ׂשָ יַע ּכִ ָך לֹא ַתְרּבִ ֶהְמּתְ     – "ּבְ

ָעה ַהְרּבָ ָך ּבְ ֶהְמּתְ ָבה,  - ַמה ּבְ ַהְרּכָ ְדָך ּבְ   ַאף ׂשָ
ין ָך נֹוֵהג ּבֵ ֶהְמּתְ חּוץ ָלָאֶרץ ּוַמה ּבְ ין ּבְ ָאֶרץ ּבֵ חּוץ ָלָאֶרץ. ַא  - ּבָ ין ּבְ ָאֶרץ ּבֵ ין ּבָ ְדָך נֹוֵהג ּבֵ   ף ׂשָ

  
ִתיב  א, ָהּכְ ְדךָ "ְוֶאּלָ   ! "ׂשָ

  
חּוץ ָלָאֶרץ.  ּבְ   ַההּוא ִלְמעּוֵטי ְזָרִעים ׁשֶ

  
אּוְרָחא,  ַרב ָעָנןוְ  ַרב ָחָנן ְקִלי ְוַאְזֵלי ּבְ   ֲהוּו ׁשָ

ֲה  ָקא ָזַרע ְזָרִעים ּבַ ְבָרא ּדְ   ֵדי ֲהָדֵדי. ַחְזיּוהּו ְלַההּוא ּגַ
ֵתיּה!  ּמְ   ֲאַמר ֵליּה: ֵניֵתי ָמר ְנׁשַ

  ֲאַמר ֵליּה: ָלא ָחְווִריתּו. 
  

י ּגּוְפֵני.  ָעֵרי ּבֵ י ּוׂשְ ָקא ָזַרע ִחּטֵ ְבָרא ּדְ   ְותּו, ַחְזיּוהּו ְלַההּוא ּגַ
ֵתיּה!  ּמְ   ֲאַמר ֵליּה: ֵניֵתי ָמר ְנׁשַ

  ֲאַמר ֵליּה: ָלא ָצֳהִריתּו. 
ה,  ָלא ַקְייָמא ָלן ּיָ י יֹאׁשִ ַרּבִ   ּכְ

ַמּפֹוֶלת ָיד?!  עֹוָרה ְוַחְרָצן ּבְ ה ּוׂשְ ְזַרע ִחּטָ ּיִ ֲאַמר: ַעד ׁשֶ   ּדַ
  

יְזָרֵני ְוָזַרע.  ַרב יֹוֵסף   ְמָעֵרב ּבִ
ֵייֲאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ַנן:    ְוָהֲאַנן ּתְ
ְבֵרי סֹוְפִרים" ְלַאִים ִמּדִ   !"ַהּכִ
   

  ֲאַמר ֵליּה: 
ָיא:   ָלא ַקׁשְ

אן  ֶרם,  - ּכָ ִכְלֵאי ַהּכֶ   ּבְ
אן  ִכְלֵאי ְזָרִעים - ּכָ     .ּבְ

  
ֶרם" ְלֵאי ַהּכֶ ֲהָנָאה  "ּכִ ָבָאֶרץ ֲאסּוִרים ּבַ ָנן.  –ּדְ הּו ַרּבָ ְזרּו ּבְ חּוץ ָלָאֶרץ ַנִמי ּגָ   ּבְ
ְלֵאי ְזָרִעים" ֲהָנָאה "ּכִ ָבָאֶרץ ָלא ֲאִסיֵרי ּבַ ה –, ּדְ ְזרּו ּבְ חּוץ ָלָאֶרץ ַנִמי לֹא ּגָ ָנן. ּבְ   ּו ַרּבָ
  

  : ַרב יֹוֵסףָהָדר ָאַמר 
ָאְמֵרי,  ָתא ִהיא ּדְ   ָלאו ִמּלְ

אֵרי.  ַרבּדְ  אֵרי ְמׁשָ ֵבי ַרב ְמׁשָ ָתא ּדְ יּנְ   ֶזַרע ּגִ
  ַמאי ַטְעָמא? 

ְלַאִים?!  ּום ֵעירּוב ֵעירּוֵבי ּכִ   ָלאו ִמׁשּ
  

ֵייֲאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

                                                           
ַעְטֵנז  312 ְלַאִים ׁשַ ְלָאִים ּוֶבֶגד ּכִ ְדָך לֹא ִתְזַרע ּכִ ְלַאִים ׂשָ יַע ּכִ ָך לֹא ַתְרּבִ ֶהְמתְּ מֹרּו ּבְ ׁשְ   לֹא ַיֲעֶלה ָעֶליךָ ֶאת ֻחּקַֹתי תִּ

  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 יםכלא זריעת

 דומיא כבר לך שחקקתים
 והיינו המסויים דבר דבהמה
 לן נפקא ומהכא 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 וטילמע 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 נןדבעי ליה נפקא מהיכא
 יד ומפולת שלישי וחרצן זרעים
 מלא) כב דברים( ליה נפקא
 משמע כלאים כרמך 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 דשתק
  .נפקו
 דלא - דאמרי היא מילתא לאו
  .ל"בח זרעים כלאי על גזרו

 לצורך שהיתה - רב דבי לגינתא
  .שבה ירק לאכול התלמידים

 ערוגות - משארי משארי
  .ערוגות
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ְמִעיָנן:  ָלָמא ִאי ַאׁשְ ׁשְ   ּבִ
ֶאְמַצע ַאְר    בלט, ע רּוחֹות ָהֲערּוָגה ְוַאַחת ּבָ ע ַעל ַאְרּבַ יר.  –ּבַ ּפִ   ׁשַ

ּום נֹוי.  א ָהָכא, ִמׁשּ   ֶאלָּ
  

  ְוִאי ַנִמי, 
ָעא ִהיא. ּמָ ׁשַ ּום ִטְרָחא ּדְ   ִמׁשּ

  רש"י
 אם - הערוגה רוחות' מד ארבע

 ונשמר אחת בערוגה זורען היה
 יינקו שלא ביניהם ריוח להניח

' במס השנויה כמשפטם המז 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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ָנה   ִמׁשְ

ה ִמְצָוה ַאַחת ל ָהעֹוׂשֶ    :ּכָ
   ,ְמִטיִבין לוֹ 

   ,ּוַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו
   .ָאֶרץְונֹוֵחל ֶאת ָה 

ה ִמְצָוה ַאַחת ֵאינֹו עֹוׂשֶ    :ְוָכל ׁשֶ
   ,ֵאין ְמִטיִבין לוֹ 

   ,ְוֵאין ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו
  .ֹוֵחל ֶאת ָהָאֶרץְוֵאינֹו נ

  
ָמָרא   ּגְ

  ּוְרִמיְנִהי: 
ה" עֹוָלם ַהּזֶ ירֹוֵתיֶהן ּבָ ָאָדם אֹוֵכל ּפֵ ָבִרים ׁשֶ    ,ֵאּלּו ּדְ

יֶמת לֹו ָלעֹוָלם ֶרן ַקּיֶ א ְוַהּקֶ    :ֵאּלּו ֵהן ,ַהּבָ
ּבּוד ָאב ָוֵאם    ,ּכִ

   ,ּוְגִמילּות ֲחָסִדים
   ,ְוַהְכָנַסת אֹוְרִחים

ין ָאָדם ַלֲחֵבירוֹ  לֹום ּבֵ    ,ַוֲהָבַאת ׁשָ
ם ֶנֶגד ּכּוּלָ   !"ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ּכְ

  
  : ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 

  ָהִכי ָקָאַמר: 
ה ִמְצָוה ַאַחת ְיֵתיָרה ַעל ְזכֻ  ל ָהעֹוׂשֶ   ְמִטיִבים לֹו,  –ּיֹוָתיו ּכָ

ּה.  ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ים ּכָ ַקּיֵ ּמְ ִמי ׁשֶ   ְודֹוֶמה ּכְ
  

ֲחָדא ַנִמי!  ְך, ֲאִפיּלּו ּבַ ַהּנָ ַלל ּדְ   ִמּכְ
  

ַמְעָיּה ֲאַמר    : ַרב ׁשְ
קּוָלה  ִאם ָהְיָתה ׁשְ   ַמְכַרַעת.  –לֹוַמר ׁשֶ

  
ה ִמְצָוה ַאַחת ְיֵתיָרה ַעל ְזֻכּיוֹ 'וְ    !ָתיו ְמִטיִבין לֹו'?ָכל ָהעֹוׂשֶ

  ּוְרִמיְנהּו: 
ין ֵמֲעֹונֹוָתיו" ֻכּיֹוָתיו ְמרּוּבִ ּזְ ל ׁשֶ    ,ְמִריִעין לוֹ  – ּכָ

ה ֲאִפיּלּו אֹות ַאַחת ּנָ יר ִממֶּ ּיֵ ּה ְולֹא ׁשִ ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ַרף ּכָ ָ ׂשּ ִמי ׁשֶ    .ְודֹוֶמה ּכְ
ֻכּיֹוָתיו ין ִמּזְ ֲעֹונֹוָתיו ְמרּוּבִ    ,יִבין לוֹ ְמִט  – ְוָכל ׁשֶ

ה ּנָ ר אֹות ַאַחת ִממֶּ ּה ְולֹא ִחיסֵּ ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ים ּכָ ּיֵ ּקִ ִמי ׁשֶ    !"ְודֹוֶמה ּכְ
  

ֵייֲאַמר    : ַאּבַ
יׁש.  ַעְבִדין ֵליּה יֹום ַטב ְויֹום ּבִ   ַמְתִניִתין, ּדְ

  
  ֲאַמר:  ָרָבא

י ַיֲעקֹב ִהיא,  י? ַרּבִ   ָהא ַמּנִ
ֲאַמר:  ַה ּדַ ַכר ִמְצָוה ּבְ א. ׂשְ   אי ָעְלָמא ֵליּכָ
ַתְנָיא    ּדְ

י ַיֲעקֹב"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּה  ִצּדָ ָכָרּה ּבְ ן ׂשְ תַּ ּמַ ּתֹוָרה ׁשֶ תּוָבה ּבַ ּכְ ל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ׁשֶ    ,ֵאין ְלָך ּכָ

ּה  לּוָיה ּבָ ִתים תְּ ית ַהּמֵ ִחּיַ ֵאין תְּ    .ׁשֶ

ִתיב ִכיּבּוד ָאב ָוֵאם ּכְ 313"ּוְלַמַען ִייַטב ָלךְ ְלַמַען ַיֲאִריכּון ָיֶמיָך ": ּבְ
  . ), טז(דברים ה 

ִתיב ן ּכְ יּלּוַח ַהּקֵ ׁשִ 314"ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכּתָ ָיִמים": ּבְ
  . ), ז(דברים כב 

ָאַמר לֹו ָאִביו יָרה ְוָהֵבא ִלי ּגֹוָזלֹות :ֲהֵרי ׁשֶ    ,ֲעֵלה ַלּבִ
יָרה נִ  ,ְוָעָלה ַלּבִ ח ֶאת ָהֵאם ְוָנַטל ֶאת ַהּבָ ּלַ    ,יםְוׁשִ

    – ּוַבֲחִזיָרתֹו ָנַפל ּוֵמת

                                                           
ָך ה 313 ר ִצּוְ ֲאׁשֶ ָך ּכַ ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ר ה ֱאלֶֹהיָך ְלַמַען ַיֲאִריֻכן ָיֶמיָך ּוְלַמַען 'ּכַ   ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלךְ  'ִייַטב ָלְך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ
ח ָלְך ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכתָּ ָיִמים 314 ּקַ ִנים תִּ ח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהּבָ ּלַ ׁשַ ַח תְּ ּלֵ   ׁשַ

  רש"י
  '.מתני

 מפרש - אחת צוהמ העושה
  .בגמרא
  .עלמא בהאי משמע -  לו מטיבין

 העולם חיי - הארץ את ונוחל
  .הבא

  
  '.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 ותעונ רובא והא בתמיה

 שקולה היתה שאם לומר
 דברים אלו דקתני הא - מכרעת
 זכיות 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 מטיבין 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 ול
 מצותיו שכר לו שמשלמין ביש
  .רע יום 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

  .באה לעולם אלא שכר מתן
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ל ֶזה    ?ֵהיָכן טֹוַבת ָיָמיו ׁשֶ
ל ֶזה    ?ְוֵהיָכן ֲאִריכּות ָיָמיו ׁשֶ

א ּכּוּלֹו טֹוב – "ְלַמַען ִייַטב ָלךְ " ֶאּלָ   . ְלעֹוָלם ׁשֶ
ּכּוּלֹו ָארּוךְ  –" ּוְלַמַען ַיֲאִריכּון ָיֶמיךָ "    ."ְלעֹוָלם ׁשֶ
  

  ה? ְוִדְלָמא ָלאו ָהִכי ֲהוָ 
  

ה ָחָזא.  י ַיֲעקֹב ַמֲעׂשֶ   ַרּבִ
  

ֲעֵביָרה ֲהָוהְוִדְלָמ    !א ְמַהְרֵהר ּבַ
  

ָבה ָרָעה,    ַמְחׁשָ
ה.  רּוְך הּוא ְמָצְרָפּה ְלַמֲעׂשֶ דֹוׁש ּבָ   ֵאין ַהּקָ

  
ֲעבֹוָדה ָזָרה ֲהָוה?    ְוִדְלָמא ְמַהְרֵהר ּבַ

ִלבָּ "ּוְכִתיב:  ָרֵאל ּבְ ית ִיׂשְ פֹוׂש ֶאת ּבֵ 315"םְלַמַען ּתְ
  . ), ה(יחזקאל יד 

  
  ִאיהּו ַנִמי ָהִכי ָקָאַמר: 

ְך:  ְעּתָ   ִאי ָסְלָקא ּדַ
ַהאי ָעְלָמא  ַכר ִמְצָוה ּבְ    –ׂשְ

ָלא ֵליֵתי ִליֵדי ִהְרהּור?  י ֵהיִכי ּדְ ין ִמְצֹות ֲעֵליּה ּכִ אי ָלא ַאּגִ   ַאּמַ
  

י ֶאְלָעָזרְוָהא ָאַמר    : ַרּבִ
לּוֵחי ִמְצָוה ֵאין ִנּזֹוִקין!    ׁשְ

  
אִני.  ֲהִליָכָתן ׁשַ   ָהָתם ּבַ

  
י ֶאְלָעָזרְוָהא ֲאַמר    : ַרּבִ

ֲחִזיָרָתן!  ֲהִליָכָתן ְולֹא ּבַ לּוֵחי ִמְצָוה ֵאיָנן ִנּזֹוִקין לֹא ּבַ   ׁשְ
  

יָקא,  ְקִביַע ֶהיּזֵ ם ָרעּוַע ֲהָוה, ּדִ   סּוּלָ
יָקא  ְקִביַע ֶהיּזֵ יָסא,  - ְוָכל ֵהיָכא ּדִ   ָלא ַסְמִכיָנן ַאּנִ

אּול ַוֲהָרָגִני"ְכִתיב: ּדִ  ַמע ׁשָ מּוֵאל ֵאיְך ֵאֵלְך ְוׁשָ 316"ַוּיֹאֶמר ׁשְ
  . ), ב(שמואל א' טז 

  
  : ַרב יֹוֵסףֲאַמר 

יּה  ְרׁשֵ יּה  'ַאֵחר'ִאיְלָמֵלי ּדַ ַרּתֵ ר ּבְ י ַיֲעקֹב ּבַ ַרּבִ   ָלא ָחָטא.  –ְלַהאי ְקָרא ּכְ
  
  ַמאי הּוא?  'ַאֵחר'וְ 
  

ָאְמֵרי:  א ּדְ   ִאיּכָ
י ַה  ְווָנא ָחָזא. ּכִ   אי ּגַ

  
ָאְמֵרי:  א ּדְ   ְוִאיּכָ

 ְ ָמן ָחָזא, ִליׁשּ תּוְרּגְ ית ַהּמְ חּוְצּפִ   ָנא ּדְ
ִריר ֵליּה  ֲהָוה ּגָ ָבר ַאֵחר'ּדַ   . 'ּדָ

ִלּיֹות ְיַלֵחְך ָעָפר?!  ֵהִפיק ַמְרּגָ ה ׁשֶ   ָאַמר: ּפֶ
  ָנַפק ָחָטא. 

  

                                                           
ם 315 ּלָ ִגּלּוֵליֶהם ּכֻ ר ָנזֹרּו ֵמָעַלי ּבְ ם ֲאׁשֶ ִלּבָ ָרֵאל ּבְ ית ִיׂשְ פֹׂש ֶאת ּבֵ   ְלַמַען תְּ
אּול ַוֲהָרָגִני (ס) ַוּיֹאֶמר ה 316 ַמע ׁשָ מּוֵאל ֵאיְך ֵאֵלְך ְוׁשָ ָיֶדָך ְוָאַמְרתָּ ִלְזּבַֹח ַלה 'ַוּיֹאֶמר ׁשְ ח ּבְ ּקַ ָקר תִּ אִתי 'ֶעְגַלת ּבָ   ּבָ

  רש"י
 יארע לא - הכי הוה לא ודלמא
 מאריכין אלא לעולם הזה הדבר

  .ושנותיו ימיו
 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
 דבשליחותא 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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ר ַרב ִקיְסָנאָרֵמי    : ָרָבאלְ  ַרב טֹוִבי ּבַ
ַנן:    ּתְ

ה ִמְצָוה ַאַחת " ל ָהעֹוׂשֶ   ",ְמִטיִבין לוֹ  - ּכָ
ה  ה  –ָעׂשָ   ָלא.  –ִאין, לֹא ָעׂשָ

  ּוְרִמיְנִהי: 
ב ְולֹא ָעַבר ֲעֵביָרה" ה ִמְצָוה ,ָיׁשָ עֹוׂשֶ ָכר ּכְ    "!נֹוְתִנים לֹו ׂשָ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
ַבר ֲעֵביָרה ְלָידֹו ְוִניּצֹול ֵה  א ּדְ ּבָ גֹון ׁשֶ ה. ָהָתם, ּכְ   יֶמּנָ

י ָהא ּדְ  יּכִ ּפִ ר ּפַ י ֲחִניָנא ּבַ   , ַרּבִ
יּה ַהִהיא ַמְטרֹוִניָתא.  ַבְעּתֵ   ּתְ

יְחָנא ְוִכיָבא.  יּה ׁשִ י ַנְפׁשֵ ָתא, ּוַמּלֵ   ֲאַמר ִמּלְ
י.  ּסֵ ָתא, ְוִאיּתַ   ָעְבָדה ִהיא ִמיּלְ

י,  ּנֵ י ּבַ ַההּוא ּבֵ א ּבְ   ָעַרק, ָטׁשָ
ְתֵר  ִכי ֲהוּו ַעְייִלין ּבִ ְזֵקי. ּדְ יָמָמא ֲהוּו ִמיּתַ   ין ֲאִפיּלּו ּבִ

ָנן: ַמאן ַנְטָרְך?    ְלָמָחר, ָאְמרּו ֵליּה ַרּבָ
ְיָלה.    אמ, ל ַהּלַ ָמרּוִני ּכָ ֵאי ֵקיָסר ׁשְ ֵני ^נֹוׂשְ   ֲאַמר ְלהּו: ׁשְ

ְלּתָ ֵהיֶמּנּו?  א ְלָיְדָך ְוִניּצַ ַבר ֶעְרָוה ּבָ א ּדְ ּמָ   ָאְמרּו ֵליּה: ׁשֶ
  ִניָנא: ָת ּדְ 
ל ֵהיֶמּנוּ " ָבר ֶעְרָוה ְלָידֹו ְוִניּצַ א ּדָ ל ַהּבָ ין לֹו ֵנס – ּכָ   .עֹוׂשִ

  

ָברוֹ " קֹול ּדְ מֹוַע ּבְ י ְדָברֹו ִלׁשְ ּבֹוֵרי כַֹח עֹוׂשֵ     – "ּגִ
גֹון  י ָצדֹוקּכְ    ."ַוֲחֵביָריו ַרּבִ

  
י ָצדֹוק יּה ַהִהיא ַמְטרֹוִניָתא. ַרּבִ ַבְעּתֵ   , ּתְ

אי ְוָלא ָמִציָנא, ֲאַמר ָלּה: ָחַלׁש לִ    י ִליּבַ
א ִמיֵדי ְלֵמיַכל?    ִאיּכָ

ָבר ָטֵמא.  א ּדָ   ָאְמָרה ֵליּה: ִאיּכָ
ָעֵביד ָהא ָאכּול ָהא.  ּה? ּדְ   ֲאַמר ָלּה: ַמאי ָנְפָקא ִמיּנַ

ּנּוָרא, ָקא ַמְנָחא ֵליּה,  ְגַרת ּתַ   ׁשָ
יּה.  ַגּוֵ   ָסִליק ְוָיִתיב ּבְ

  ָאְמָרה ֵליּה: ַמאי ַהאי? 
ָהא. ֲאַמ  ָעֵביד ָהא, ָנִפיל ּבְ   ר ָלּה: ּדְ

י ַהאי  יְך.  –ָאְמָרה ֵליּה: ִאי ָיְדִעי ּכּוּלֵ   ָלא ִצַעְרּתִ
  

ֲהָנא יּקּוֵלי,  ַרב ּכָ ין ּדִ   ֲהָוה ָקְמַזּבִ
יּה ַהִהיא ַמְטרֹוִניָתא.  ַבְעּתֵ   ּתְ

ִאי.  יט ַנְפׁשָ ִ ׁשּ   ֲאַמר ָלּה: ֵאיִזיל ִאיּקַ
  ָרא ְלַאְרָעא, ָסִליק ְוָקָנִפיל ֵמִאיגְּ 

ֵליּה.  הּו ַקּבְ   ָאָתא ֵאִלּיָ
ְרֵסי.  ע ֵמָאה ּפַ ן ַאְרּבַ   ֲאַמר ֵליּה: ַאְטַרְחּתַ

ַרם ִלי, ָלאו ֲעִנּיּוָתא?    !ֲאַמר ֵליּה: ִמי ּגָ
ִדיָנֵרי. יָפא ּדְ   ָיַהב ֵליּה ׁשִ

  

  רש"י
 - לידו עבירה ברד 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 לאד 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 - דעיי אי

  .כך כל הדבר עליכם
 נותנות שנשים סלים - דיקולי

  .פלכיהן 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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   :ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאָרֵמי ֵליּה 

ַנן:    ּתְ
ָאָד " ָבִרים ׁשֶ ה אֹוָתןֵאּלּו ּדְ ה ,ם עֹוׂשֶ עֹוָלם ַהּזֶ ירֹוֵתיֶהן ּבָ    ,ְואֹוֵכל ּפֵ

א יֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ ֶרן ַקּיֶ    :ֵאּלּו ֵהן ,ְוַהּקֶ
יּבּוד ָאב ָוֵאם    ,ּכִ

   ,ּוְגִמילּות ֲחָסִדים
ין ָאָדם ַלֲחֵבירוֹ  ּבֵ לֹום ׁשֶ    ,ַוֲהָבַאת ׁשָ

ם ֶנֶגד ּכּוּלָ   . "ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ּכְ
  

ִכיּבוּ  ִתיב: ּבְ   ד ָאב ָוֵאם ּכְ
317"ְלַמַען ַיֲאִריכּון ָיֶמיָך ּוְלַמַען ִייַטב ָלךְ "

  . ), טז(דברים ה 
  

ִתיב:  ְגִמילּות ֲחָסִדים ּכְ   ּבִ
ים ְצָדָקה ְוָכבֹוד"   . (משלי כא, כא) "רֹוֵדף ְצָדָקה ָוֶחֶסד ִיְמָצא ַחּיִ

  

ִתיב:  לֹום ּכְ   ּוַבֲהָבַאת ׁשָ
לֹום ְוָרְדפֵ " ׁש ׁשָ ּקֵ 318"הוּ ּבַ

  , ), טו(תהילים לד 
הוּ ַוָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ

   , ָאְתָיא 'ְרִדיָפה' 'ְרִדיָפה'
ִתיב ָהָכא:  לֹום ְוָרְדֵפהוּ "ּכְ ׁש ׁשָ ּקֵ   , ), טו(תהילים לד "ּבַ

  . (משלי כא, כא) "רֹוֵדף ְצָדָקה ָוֶחֶסד"ּוְכִתיב ָהָתם: 
  

ִתיב:  ַתְלמּוד ּתֹוָרה ּכְ   ּבְ
יָך וְ " י הּוא ַחּיֶ 319"אֹוֶרְך ָיֶמיךָ ּכִ

  .(דברים ל, כ) 
   

ִתיב:  ן ַנִמי ּכְ יּלּוַח ַהּקֵ ׁשִ   ּבְ
320"ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכּתָ ָיִמים"

    – ), ז(דברים כב 
  ִליְתֵני ַנִמי ָהא! 

  
יר.  ּיֵ ָנא ְוׁשִ   ּתָ

  
א:  ּנָ ֵני ּתַ ָבִרים"ּתָ   , "ֵאּלּו ּדְ

יר" :ְוַאּתְ ַאְמָרת ּיֵ ָנא ְוׁשִ   ?! "ּתָ
  
  : ָרָבאַמר ֲא 

ָרא ִלי:  ַרב ִאיֵדי   ַאְסּבְ
ִרי ַמַעְלֵליֶהם יֹאֵכלוּ " י ּפְ י טֹוב ּכִ יק כִּ 321"ִאְמרּו ַצּדִ

    – ), י(ישעיהו ג 
ֵאינֹו טֹוב? יק ׁשֶ יק טֹוב ְוֵיׁש ַצּדִ    !ְוִכי ֵיׁש ַצּדִ

ִרּיֹות  ַמִים ְוַלּבְ ָ א טֹוב ַלׁשּ יק טֹוב.  –ֶאלָּ   ֶזהּו ַצּדִ
ַמיִ  ָ ִרּיֹות טֹוב ַלׁשּ ֵאינֹו טֹוב.  –ם ְוַרע ַלּבְ יק ׁשֶ   ֶזהּו ַצּדִ

ה אֹוֵמר:  ָבר, ַאּתָ ּדָ ּיֹוֵצא ּבַ ה ּלוֹ "ּכַ י ְגמּול ָיָדיו ֵיָעׂשֶ ע ָרע ּכִ     – ), יא(ישעיהו ג "אֹוי ְלָרׁשָ
ֵאינֹו ַרע? ע ַרע ְוֵיׁש ׁשֶ    !ְוִכי ֵיׁש ָרׁשָ

ִרּיֹות  ַמִים ְוַרע ַלּבְ ָ א ַרע ַלׁשּ ע ַרע. הוּ  –ֶאלָּ   א ָרׁשָ
ִרּיֹות  ַמִים ְוֵאינֹו ַרע ַלּבְ ָ ֵאינֹו ַרע. –ַרע ַלׁשּ ע ׁשֶ   ֶזהּו ָרׁשָ

  

                                                           
ָך ה 317 ר ִצּוְ ֲאׁשֶ ָך ּכַ ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ר הֱאלֶֹהיָך ְלַמַען ַיֲאִריֻכן ָיֶמיָך ּוְלַמַען ִיי 'ּכַ   ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלךְ  'ַטב ָלְך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ
לֹום ְוָרְדֵפהוּ  318 ׁש ׁשָ ּקֵ ה טֹוב ּבַ   סּור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ
ע ה 'ְלַאֲהָבה ֶאת ה 319 ּבַ ר ִנׁשְ ֶבת ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ יָך ְואֶֹרְך ָיֶמיָך ָלׁשֶ י הּוא ַחּיֶ קֹלֹו ּוְלָדְבָקה בֹו ּכִ מַֹע ּבְ בֶֹתיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ָלֵתת ַלֲא  'ֱאלֶֹהיָך ִלׁשְ

  ָלֶהם
ח ָלְך ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכתָּ ָיִמים 320 ּקַ ִנים תִּ ח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהּבָ ּלַ ׁשַ ַח תְּ ּלֵ   ׁשַ
י ְפִרי ַמַעְלֵליֶהם יֹאֵכלוּ  321 י טֹוב ּכִ יק ּכִ   ִאְמרּו ַצּדִ

  רש"י
  .הבא לעולם -  ימיך יאריכון

  .בחייך - לך יטבי
 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
 האידב 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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כּות" ירֹות ,ֵיׁש ָלּה ֶקֶרן – ַהּזְ    ,ְוֵיׁש ָלּה ּפֵ

ֱאַמר ּנֶ י טֹוב" :ׁשֶ יק ּכִ י ְפִרי ַמַעְלֵליֶהם יֹאֵכלוּ  ִאְמרּו ַצּדִ   . ), י(ישעיהו ג "ּכִ
ירֹות ,ּה ֶקֶרןֵיׁש ָל  – ֲעֵביָרה    ,ְוֵאין ָלּה ּפֵ

ֱאַמר ּנֶ ע ָרע" :ׁשֶ ה ּלוֹ  אֹוי ְלָרׁשָ י ְגמּול ָיָדיו ֵיָעׂשֶ   . ), יא(ישעיהו ג "ּכִ
  

א ים ,ְוֶאּלָ    :ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ
עוּ " ּבָ ם ּוִמּמֹוֲעצֹוֵתיֶהם ִיׂשְ ִרי ַדְרּכָ   ? (משלי א) "ַוּיֹאְכלּו ִמּפְ

ירֹות ה ּפֵ עֹוׂשָ ירֹותיֵ  – ֲעֵביָרה ׁשֶ    .ׁש ָלּה ּפֵ
ירֹות ה ּפֵ ֵאין עֹוׂשֶ ירֹות – ְוׁשֶ    .ֵאין ָלּה ּפֵ

  

ָבה טֹוָבה ה – ַמְחׁשָ    ,ְמָצְרָפּה ְלַמֲעׂשֶ
ֱאַמר ּנֶ רּו ִיְרֵאי ה' ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהוּ " :ׁשֶ    ,ָאז ִנְדּבְ

ַמע ַויִּ  ׁשְ ב ה' ַוּיִ ְקׁשֵ ֵת ַוּיַ רֹון ְלָפָניוּכָ    ,ב ֵסֶפר ִזּכָ
מוֹ וּ  ,ְלִיְרֵאי ה' ֵבי ׁשְ   . ), טז(מלאכי ג "ְלחֹוׁשְ

  
מוֹ "ַמאי  ֵבי ׁשְ   ? "ּוְלחֹוׁשְ

  
  : ַרב ַאִסיָאַמר 

ב ָאָדם ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה,    ֲאִפיּלּו ָחׁשַ
ָאּה  ָאּה.  –ְוֶנֱאַנס, ְולֹא ֲעׂשָ ִאיּלּו ֲעׂשָ תּוב ּכְ   ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ

  
ָבה ָרָעה רּוְך הּוא – ַמְחׁשָ דֹוׁש ּבָ ה ֵאין ַהּקָ    ,ְמָצְרָפּה ְלַמֲעׂשֶ

ֱאַמר ּנֶ ַמע ה'" :ׁשֶ י לֹא ִיׁשְ   . ), יח(תהילים סו "ָאֶון ִאם ָרִאיִתי ְבִלּבִ
ם א ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ   : ְוֶאּלָ

בֹוָתם" ִרי ַמְחׁשְ ה ָרָעה ּפְ 322"ִהְנִני ֵמִביא ֶאל ָהָעם ַהּזֶ
   ?ירמיהו ו, יט)( 

ִרי ה ּפְ עֹוׂשָ ָבה ׁשֶ דֹוׁש ּבָ  – ַמְחׁשָ הַהּקָ    ,רּוְך הּוא ְמָצְרָפּה ְלַמֲעׂשֶ

ִרי ּה ּפְ ֵאין ּבָ ָבה ׁשֶ ה – ַמְחׁשָ רּוְך הּוא ְמָצְרָפּה ְלַמֲעׂשֶ דֹוׁש ּבָ    ."ֵאין ַהּקָ
  

ְכִתיב:  א, ָהא ּדִ   ְוֶאּלָ
ית" פֹוׂש ֶאת ּבֵ ם ְלַמַען ּתְ ִלּבָ ָרֵאל ּבְ 323"ִיׂשְ

  ! (יחזקאל יד) 
  

ר ַיֲעקֹבָאַמר    : ַרב ַאָחא ּבַ
ְכִתיב. ַההּוא ּבַ    ֲעבֹוָדה ָזָרה הּוא ּדִ

ָאַמר ָמר:    ּדְ
   ,ֲחמּוָרה ֲעבֹוָדה ָזָרה"

ּה  ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ מֹוֶדה ּבְ ּה ּכְ ל ַהּכֹוֵפר ּבָ ּכָ    ".ׁשֶ
  

  ֲאַמר:  עּוָלא
ָאַמר  ְדַרב הּוָנא, ּדְ   : ַרב הּוָנאּכִ

ּה  ָנה ּבָ ָעַבר ָאָדם ֲעֵביָרה ְוׁשָ יָון ׁשֶ ָרה לוֹ  –ּכֵ   . הּוּתְ
  

ְך?!  ְעּתָ ָרה לֹו' ָסְלָקא ּדַ   'הּוּתְ
  

א,    ֶאּלָ
ר.  ֶהיּתֵ ית לֹו ּכְ   ַנֲעׂשֵ

                                                           
ה ָאנִֹכי ֵמבִ  322 ְמִעי ָהָאֶרץ ִהּנֵ ְמֲאסּו ָבהּ ׁשִ יבּו ְותֹוָרִתי ַוּיִ ָבַרי לֹא ִהְקׁשִ י ַעל ּדְ בֹוָתם ּכִ ִרי ַמְחׁשְ ה ּפְ   יא ָרָעה ֶאל ָהָעם ַהּזֶ
ם 323 ּלָ ִגּלּוֵליֶהם ּכֻ ר ָנזֹרּו ֵמָעַלי ּבְ ם ֲאׁשֶ ִלּבָ ָרֵאל ּבְ ית ִיׂשְ פֹׂש ֶאת ּבֵ   ְלַמַען תְּ

  רש"י
 ממנו נפרעין אין - פירות לו אין

  .רשעו מכדי יותר
 כגון - פירות שעושה עבירה
 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 עביד לא' ואפי למעשה
 שלא אלא שמים לשם חזרתו
 דאמר הונא כדרב לה הוצרך
  .כהיתר לו נעשית
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הוּ ָאַמר  י ַאּבָ ּום  ַרּבִ י ֲחִניָנאִמׁשּ   : ַרּבִ

ֶתר,  ּסֵ ֲעבֹור ֲעֵביָרה ּבַ ּיַ   נֹוַח לֹו ְלָאָדם ׁשֶ
ַפְרֶהְסָיא.  ַמִים ּבְ ם ׁשָ ל ׁשֵ   ְוַאל ְיַחּלֵ

ֱאַמר:  ּנֶ ם"ׁשֶ ָרֵאל ּכֹה ָאַמר ה' ְוַאּתֶ ית ִיׂשְ   :...  ּבֵ
יּלּוָליו ְלכּו ֲעבֹדּו ְוַאַחר ִאם ֵאיְנֶכם ׁשֹוְמִעים ֵאַלי    ,ִאיׁש ּגִ

לוּ  י לֹא ְתַחּלְ ם ָקְדׁשִ 324"ְוֶאת ׁשֵ
  . ), לט(יחזקאל כ 

  
ֵקןָאַמר  י ֶאְלַעאי ַהזָּ   : ַרּבִ

ר ָעָליו,  ּבֵ ְצרֹו ִמְתּגַ ּיִ   ִאם רֹוֶאה ָאָדם ׁשֶ
יִרין אֹותֹו, ֵיֵלְך  ֵאין ַמּכִ   ְלָמקֹום ׁשֶ

חֹוִרים,  ה ׁשְ ּסֶ חֹוִרים, ְוִיְתּכַ ׁש ׁשְ   ְוִיְלּבַ
ּבֹו ָחֵפץ  ּלִ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ַפְרֶהְסָיא.  –ְוַיֲעׂשֶ ַמִים ּבְ ם ׁשָ ל ׁשֵ   ְוַאל ְיַחּלֵ

  
  ֵאיִני?! 

ְנָיא:    ְוָהּתַ
בֹוד קֹונוֹ ּכָ " לֹא ָחס ַעל ּכְ לֹא ּבָ  – ל ׁשֶ    "!א ְלעֹוָלםָראּוי לֹו ׁשֶ

  ַמה ִהיא? 
ה   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ת.  ׁשֶ ּקֶ ל ּבַ ּכֵ ְסּתַ   ֶזה ַהּמִ
  אֹוֵמר:  ַרב יֹוֵסף

ֶתר!  ּסֵ   ֶזה ָהעֹוֵבר ֲעֵביָרה ּבַ
  

ָיא:    ָלא ַקׁשְ
יף ְלִיְצֵריּה,  - ָהא  ּיֵ ָמֵצי ּכַ   ּדְ

יף ְלִיְצֵריּה.  -ְוָהא  ּיֵ ָלא ָמֵצי ּכַ   ּדְ
  

ַנן ָהָתם:    ּתְ
יִפי" םֵאין ַמּקִ ֵ ִחיּלּול ַהׁשּ    .(אבות ד, ד) "ֶאָחד ׁשֹוֵגג ְוֶאָחד ֵמִזיד ,ן ּבְ
  

יִפין"ַמאי    ? "ֵאין ַמּקִ
  

  : ָמר זּוְטָראָאַמר 
ֶחְנָווִני.  ים ּכְ ֵאין עֹוׂשִ   ׁשֶ

  
ַרְבָנא ֵריּה ּדְ   ָאַמר:  ָמר ּבְ

קּוָלה  ִאם ָהְיָתה ׁשְ   ַמְכַרַעת. –לֹוַמר ׁשֶ
  

                                                           
ָרֵאל ּכֹה ָאַמר ֲא  324 ית ִיׂשְ ם ּבֵ נֹוֵתיכֶ  'דָֹני ה- ְוַאתֶּ ַמתְּ לּו עֹוד ּבְ י לֹא ְתַחּלְ ם ָקְדׁשִ ּלּוָליו ְלכּו ֲעבֹדּו ְוַאַחר ִאם ֵאיְנֶכם ׁשְֹמִעים ֵאָלי ְוֶאת ׁשֵ   ם ּוְבִגּלּוֵליֶכםִאיׁש ּגִ

  רש"י
 - תחללו לא קדשי שם ואת

 מזלזל שהרואה פרהסיא היינו
  .המקום בכבוד
 יראה שלא - שחורים ילבש
 לבבו ךיר אולי בכבודו עצמו
 אדם אין יחטא אם וגם בכך
 חשוב שאינו לפי לב נותן

  .שחורים 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 כףה את מכריע השם
 אין כמו עיוני לשון מקיפין והאי

:) מו דף חולין( בבועי מקיפין
 דף חולין שם( ואידמו אקפינהו

 אם ומעיין זו אצל זו שמקריב) נ
  .דומות
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ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

אי ִיְרֶאה ָאָדם ַעְצמוֹ ^ ְלעֹוָלם"  במ, יב ְוֶחְציֹו ַזּכַ ִאיּלּו ֶחְציֹו ַחּיָ    , ּכְ
ה ִמְצָוה ַאַחת ָריו – ָעׂשָ ִהְכִריַע ַעְצמֹו ְלַכף ְזכּות ,ַאׁשְ    .ׁשֶ
ִהְכִריַע ֶאת ַעְצמֹו ְלַכף חֹוָבה ,אֹוי לוֹ  – ָעַבר ֲעֵביָרה ַאַחת   ,ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ הְוחֹוֶטא ֶאָחד ְיַא " :ׁשֶ ד טֹוָבה ַהְרּבֵ 325"ּבֵ
    – ), יח(קוהלת ט 

ָחָטא ִביל ֵחְטא ְיִחיִדי ׁשֶ ׁשְ ה – ּבִ ּנּו טֹובֹות ַהְרּבֵ    .אֹוֵבד ִמּמֶ
ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָהעֹוָלם ִניּדֹון ַאַחר רּוּבוֹ  ִחיד ִניּדֹון ַאַחר רּוּבוֹ  ,ְלִפי ׁשֶ     – ְוַהּיָ
ה ִמְצָוה ָריו – ַאַחת ָעׂשָ ל ָהעֹוָלם ְלַכף ְזכּות ,ַאׁשְ ִהְכִריַע ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת ּכָ    ,ׁשֶ

ל ָהעֹוָלם ְלַכף חֹוָבה ,אֹוי לוֹ  – ָעַבר ֲעֵביָרה ַאַחת ִהְכִריַע ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת ּכָ    ,ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ה ְוחֹוֶטא ֶאָחד": ׁשֶ ד טֹוָבה ַהְרּבֵ   . ), יח(קוהלת ט "ְיַאּבֵ

ִביל ֵח  ׁשְ ה ֶזהּבִ ָעׂשָ ה – ְטא ְיִחיִדי ׁשֶ ל ָהעֹוָלם טֹוָבה ַהְרּבֵ ּנּו ּוִמּכָ ד ִמּמֶ    .ִאּבֵ
ן יֹוַחי ְמעֹון  ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ל ָיָמיו מּור ּכָ יק ּגָ ַאֲחרֹוָנה ,ֲאִפיּלּו ַצּדִ ד ֶאת ָהִראׁשֹונֹות – ּוָמַרד ּבָ    ,ִאיּבֵ

ֱאַמר ּנֶ י": ׁשֶ יק לֹא ַתּצִ ּדִ עוֹ ִצְדַקת ַהּצַ ׁשְ יֹום ּפִ 326"ֶלּנּו ּבְ
   .), יב(יחזקאל לג 

ל ָיָמיו מּור ּכָ ע ּגָ ַאֲחרֹוָנה ,ַוֲאִפיּלּו ָרׁשָ ׁשּוָבה ּבָ ה תְּ עוֹ  – ְוָעׂשָ יִרים לֹו ׁשּוב ִרׁשְ    ,ֵאין ַמְזּכִ

ֱאַמר ּנֶ עוֹ ": ׁשֶ יֹום ׁשּובֹו ֵמִרׁשְ ּה ּבְ ל ּבָ ׁשֶ ע לֹא ִיּכָ ַעת ָהָרׁשָ   . "), יב(יחזקאל לג "ְוִרׁשְ
  

ֶמֱחָצה ֲעֹונֹות ּוֶמֱחָצה ְזֻכּיֹות?    ְוֶניֱהֵוי ּכְ
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
תֹוֶהא ַעל ָהִראׁשֹונֹות   .ּבְ

  
  

                                                           
ה 325 ד טֹוָבה ַהְרּבֵ ֵלי ְקָרב ְוחֹוֶטא ֶאָחד ְיַאּבֵ   טֹוָבה ָחְכָמה ִמּכְ
ֵני ַע  326 ה ֶבן ָאָדם ֱאמֹר ֶאל ּבְ עוֹ ְוַאתָּ יֹום ׁשּובֹו ֵמִרׁשְ ּה ּבְ ל ּבָ ׁשֶ ע לֹא ִיּכָ ַעת ָהָרׁשָ עֹו ְוִרׁשְ ׁשְ יֹום ּפִ יֶלּנּו ּבְ יק לֹא ַתּצִ ּדִ ָך ִצְדַקת ַהּצַ ּה ּמְ יק לֹא יּוַכל ִלְחיֹות ּבָ  ְוַצּדִ

יֹום ֲחטֹאתוֹ    ּבְ

  רש"י
 'כו רובו אחר נידון שהעולם לפי

, שקול כאילו עצמו אדם יראה -
 כמחצה שקול העולם כל

 ומחצה וחסידים צדיקים
 שקולים יומעש וכאילו רשעים
 מצוה עשה מחצה על כמחצה

 מכריעין זכיותיו נמצאו אחת
 העולם כל ידו ועל 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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ָנה   ִמׁשְ

ִמְקָר  נֹו ּבְ ׁשְ ּיֶ ל ׁשֶ ָנה ּוְבֶדֶרְך ֶאֶרץּכָ ְמֵהָרה הּוא חֹוֵטא – א ּוְבִמׁשְ    ,לֹא ּבִ

ֱאַמר ּנֶ ׁש לֹ " :ׁשֶ ֵתקְוַהחּוט ַהְמׁשּוּלָ ְמֵהָרה ִיּנָ 327"א ּבִ
   .(קוהלת ד) 

ִמְקָרא ְולֹא ּבְ  ֵאינֹו לֹא ּבְ ֶדֶרְך ֶאֶרץְוָכל ׁשֶ ָנה ְולֹא ּבְ ּוב – ִמׁשְ יׁשּ   .ֵאינֹו ִמן ַהּיִ
  

ָמָרא   ּגְ

י ָצדֹוקָאַמר " ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ    :ַרּבִ
ה עֹוָלם ַהּזֶ ִלים ּבָ יִקים ִנְמׁשָ ּדִ    ?ְלַמה ּצַ

ּכּוּלוֹ  ְמקֹום ָטֳהָרה ְלִאיָלן ׁשֶ    , ְונֹופֹו נֹוֶטה ִלְמקֹום טּוְמָאה ,עֹוֵמד ּבִ
ְמקֹום ָטֳהָרה – ִנְקַצץ נֹופוֹ     .ּכּוּלֹו עֹוֵמד ּבִ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ְך ַהּקָ ה ,ּכָ עֹוָלם ַהּזֶ יִקים ּבָ    ,ֵמִביא ִיּסּוִרים ַעל ַצּדִ
א יְרׁשּו ָהעֹוָלם ַהּבָ ּיִ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ

ֱאַמר ּנֶ ה ְמאֹדוְ ": ׁשֶ ּגֶ יְתָך ִמְצָער ְוַאֲחִריְתָך ִיׂשְ   . ), ז(איוב ח "ָהָיה ֵראׁשִ
ה עֹוָלם ַהּזֶ ִעים ּדֹוִמים ּבָ    ?ּוְלָמה ְרׁשָ

ְמקֹום טּוְמָאה ּכּוּלֹו עֹוֵמד ּבִ    , ְונֹופֹו נֹוֶטה ִלְמקֹום ָטֳהָרה ,ְלִאיָלן ׁשֶ
ְמקֹום טּוְמָאה – ִנְקַצץ נֹופוֹ     .ּכּוּלֹו עֹוֵמד ּבִ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ְך ַהּקָ ה ,ּכָ עֹוָלם ַהּזֶ ִעים ּבָ יַע ָלֶהן טֹוָבה ָלְרׁשָ ּפִ    ,ַמׁשְ
ְחּתֹוָנה ְדֵריָגה ַהתַּ ן ַלּמַ ֵדי ְלטֹוְרָדן ּוְלהֹוִריׁשָ    ,ּכְ

ֱאַמר ּנֶ ר ִלְפֵני ִאיׁש ְוַאֲחִריָתּה ַדְרֵכי ָמֶות" :ׁשֶ ֶרְך ָיׁשָ   ."(משלי יד) "ֵיׁש ּדֶ
  

                                                           
לָּ  327 ַנִים ַיַעְמדּו ֶנְגּדֹו ְוַהחּוט ַהְמׁשֻ ְ ֵתקְוִאם ִיְתְקפֹו ָהֶאָחד ַהׁשּ   ׁש לֹא ִבְמֵהָרה ִיּנָ

  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 -  גהלמדר

 לחריצין מדרגות שעושין
' כשמגביהי המגדלים שסביבות
  .קרקעיתן

 - איש לפני ישר דרך יש
 נראית שלותן הרשעים כשרואין

 ואחריתה ישרה בעיניהם דרכם
 דרכי הזמנת שלוה אותה של

  .היתה מות
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י ַטְרפֹוןר ָהָיה ּוְכָב " לֹוד ְזֵקִניםוּ  ַרּבִ ית ִנְתָזה ּבְ ת ּבֵ ֲעִלּיַ ין ּבַ    .ְמסּוּבִ

ְפֵניֶהם ֵאיָלה זּו ּבִ ֲאָלה ׁשְ דֹול :ִנׁשְ ה ּגָ דֹול אֹו ַמֲעׂשֶ ְלמּוד ּגָ    ?תַּ
י ַטְרפֹוןַנֲעָנה  דֹול :ְוָאַמר ַרּבִ ה ּגָ    .ַמֲעׂשֶ
י ֲעִקיָבאַנֲעָנה  ְלמּוד  :ְוָאַמר ַרּבִ דֹולתַּ    .ּגָ

ם ְוָאְמרוּ  דֹול" :ַנֲענּו ּכּוּלָ ְלמּוד ּגָ ה ,תַּ ְלמּוד ֵמִביא ִליֵדי ַמֲעׂשֶ ַהתַּ   . ""ׁשֶ
  

ְנָיא:    ּתַ
י יֹוֵסי"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְלמּוד דֹול תַּ ַדם ְל  ,ּגָ ּקָ ה   :ׁשֶ ָנה - ַחּלָ ִעים ׁשָ    ,ַאְרּבָ
רֹות  ע - ִלְתרּומֹות ּוְלַמְעׂשְ ים ְוַאְרּבַ ִ    ,ֲחִמׁשּ

ים ִלׁשְ  ים ְוַאַחת -ִמיטִּ ִ ׁשּ    ,ׁשִ
לֹׁש  - ְליֹוְבלֹות     .ֵמָאה ְוׁשָ

  
לֹׁש "   ?"ֵמָאה ְוׁשָ

ע ַהְוָיין!    ֵמָאה ְוַאְרּבַ
  

  ָקָסַבר: 
ט.  ּמֵ תֹו הּוא ְמׁשַ ִחיּלָ   יֹוֵבל ִמּתְ

  
ם ׁשֶ  יּמּוד ּוְכׁשֵ ה -ַהּלִ    ,קֹוֵדם ְלַמֲעׂשֶ
ינֹו  ְך ּדִ ה - ּכָ    .קֹוֵדם ְלַמֲעׂשֶ

  
ְדַרב ַה    ְמנּוָנא, ּכִ
ָאַמר    : ַרב ַהְמנּוָנאּדְ

ְבֵרי ּתֹוָרה,  א ַעל ּדִ ל ָאָדם ֶאּלָ ינֹו ׁשֶ ת ּדִ ִחיּלַ   ֵאין ּתְ
ֱאַמר:  ּנֶ ית ָמדֹון"ׁשֶ 328"ּפֹוֵטר ַמִים ֵראׁשִ

  . (משלי יז) 
  

ינֹו ּוְכׁשֵ  ּדִ ה - ם ׁשֶ   , קֹוֵדם ְלַמֲעׂשֶ
ָכרֹו  ְך ׂשְ ה -ּכָ    ,קֹוֵדם ְלַמֲעׂשֶ

ֱאַמר ּנֶ ים ִייָרׁשוּ " :ׁשֶ ן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל ְלאּוּמִ ּתֵ   , ַוּיִ
יו ְותֹורֹוָתיו ִיְנצֹורוּ  ְמרּו ֻחּקָ ֲעבּור ִיׁשְ   ."מה)-(תהילים קה, מד "ּבַ

  

                                                           
ע ָהִריב ְנטֹוׁש  328 ּלַ ית ָמדֹון ְוִלְפֵני ִהְתּגַ   ּפֹוֵטר ַמִים ֵראׁשִ

  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 וקוחיל כיבוש
 חלקו מכיר אחד כל שיהא זרעך

 ומשם ד"נ הרי שנים ד"י והן
 שמיטין למנות התחילו

 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 בלא ט"מ אלא

 דכתיב בסופה אלא משמטת
 שנים שבע מקץ) טו דברים(

 שנה כל שנים 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 שכרו
  .מעשה לשכר
 מר ואמר - חוקיו ישמרו בעבור

 תשמרון) לז דף( קידושין לעיל
  .משנה זו

  .יקיימו - ינצורו
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ָנה" ִמׁשְ ִמְקָרא ְולֹא ּבְ ֵאינֹו לֹא ּבְ ל ׁשֶ ֶדֶרְך ֶאֶרץ[ ּכָ ּוב – ְולֹא ּבְ יׁשּ   ]."ֵאינֹו ִמן ַהּיִ
  

י יֹוָחָנןַר ָאַמר    : ּבִ
  ּוָפסּול ְלֵעדּות. 

  
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ּוק " ׁשּ    .ֲהֵרי ֶזה ּדֹוֶמה ְלֶכֶלב - ָהאֹוֵכל ּבַ
   :ֵיׁש אֹוְמִריםוְ 

סּול ְלֵעדּות   . "ּפָ
  

ר ָאִביןָאַמר    : ַרב ִאיֵדי ּבַ
ֵיׁש אֹוְמִרים.    ֲהָלָכה ּכְ

  
  
  

  רש"י
 מן שאינו דכיון - לעדות ופסול

 עצמו על מקפיד אין היישוב
 האוכל וכן פנים ושתב לו ואין

 על מקפיד ואין הואיל בשוק
 בעצמו לזלזל בוש אינו כבודו

  .וליפסל
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ַרׁש  ָראּדָ ר ַקּפָ   : ּבַ
   –ַרְגָזן 

א ַרְגָזנּוָתא.   אמא, ָידֹו ֶאלָּ   לֹא ָעְלָתה ּבְ
   –ּוְלָאָדם טֹוב 

יו. ִרי ַמֲעׂשָ    ַמְטִעיִמים אֹותֹו ִמּפְ
ִמׁשְ  ִמְקָרא ְולֹא ּבְ ֵאינֹו לֹא ּבְ ֶדֶרְך ֶאֶרץ ְוָכל ׁשֶ ּנּו.   –ָנה ְולֹא ּבְ   ּדֹור ֲהָנָאה ִמּמֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ב"ׁשֶ ב ֵלִצים לֹא ָיׁשָ 329"ּוְבמֹוׁשַ
   – ), אתהילים א( 

ב ֵלִצים. בֹו מֹוׁשַ   מֹוׁשָ
  

        הדרן עלך האשה נקניתהדרן עלך האשה נקניתהדרן עלך האשה נקניתהדרן עלך האשה נקנית
  
  
  
  
  

                                                           
ב 329 ב ֵלִצים לֹא ָיׁשָ ִאים לֹא ָעָמד ּוְבמֹוׁשַ ִעים ּוְבֶדֶרְך ַחּטָ ֲעַצת ְרׁשָ ר לֹא ָהַלְך ּבַ ֵרי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ   ַאׁשְ

  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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        מא, אמא, אמא, אמא, א .1
ָנה         ִמׁשְ

ׁש  לּוחוֹ  -  ָהִאיׁש ְמַקּדֵ    .ּבֹו ּוִבׁשְ
ת  ׁשֶ ה ִמְתַקּדֶ ָ לּוָחּה  -ָהִאׁשּ ּה ּוִבׁשְ    .ּבָ

  

ׁש  ִהיא ַנֲעָרהֶאת ּבִ  ָהִאיׁש ְמַקּדֵ ׁשֶ לּוחוֹ  - ּתֹו ּכְ   .ּבֹו ּוִבׁשְ
  

ָמָרא             ּגְ
א  ּתָ לּוחוֹ "ַהׁשְ ׁשְ ׁש,  "ּבִ   ְמַקּדֵ

ְעָיא?!  "ּבוֹ "   ִמיּבָ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
לּוחֹו.  ׁשְ   ִמְצָוה ּבֹו יֹוֵתר ִמּבִ

  
י ָהא ּדְ  א,  ַרב ָסְפָראּכִ   ְמָחֵריְך ֵריׁשָ

יּבּוָטא.  ָרָבא   ָמַלח ׁשִ
  

א ּדְ    ָאְמֵרי: ִאיּכָ
ּה,  ָהא, ִאיּסּוָרא ַנִמי ִאית ּבָ   ּבְ

ְדַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב   ,ּכִ
ָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדְ

ה,  ְרֶאּנָ ּיִ ה ַעד ׁשֶ ָ ׁש ֶאת ָהִאׁשּ ַקּדֵ ּיְ   ָאסּור ְלָאָדם ׁשֶ
ה ָעָליו,  ּנֶ ה ְוִתְתּגַ ָבר ְמגּוּנֶ ּה ּדָ א ִיְרֶאה ּבָ ּמָ   ׁשֶ

מֹוךָ "ְוַרֲחָמָנא ֲאַמר:  330"ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ
  . ), יח(ויקרא יט 

  
ַר  ַמר ּדְ ַמרְוִכי ִאיּתְ יָפא ִאיּתְ לּוָחּה " :ב יֹוֵסף, ַאּסֵ ּה ּוִבׁשְ ת ּבָ ׁשֶ ה ִמְתַקּדֶ ָ    ".ָהִאׁשּ

  
א  ּתָ לּוָחּה "ַהׁשְ ׁשְ א,  "ּבִ ׁשָ ּדְ   ִמיּקַ

ּה " ְעָיא?!  "ּבָ   ִמיּבָ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ּה יֹוֵת  לּוָחּה.ִמְצָוה ּבָ ׁשְ   ר ִמּבִ

   
י ָהא ּדְ  א,  ַרב ָסְפָראּכִ   ְמָחֵריְך ֵריׁשָ

יּבּוָטא.  ָרָבא   ָמַלח ׁשִ
  

ּה.  ָהא, ִאיּסּוָרא ֵלית ּבָ   ֲאָבל ּבְ
ְדֵריׁש ָלִקיׁש,    ּכִ

ֲאַמר    : ֵריׁש ָלִקיׁש ּדַ
ֵמיַתב ַאְרְמלּו.   ַטב ְלֵמיַתב ַטן ּדּו ִמּלְ

  
  

                                                           
ךָ  330 ֵני ַעּמֶ מֹוָך ֲאִני ה לֹא ִתּקֹם ְולֹא ִתּטֹר ֶאת ּבְ   'ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך ּכָ

  רש"י
  .'מתני

' בגמ - ובשלוחו בו מקדש האיש
  .לה יליף

 כשהיא ש"וכ - נערה כשהיא
 קידושין קבל אם קטנה

 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 שיראנה דמצוה שליח
  .עליו תתגנה

 דאמר -  יוסף דרב איתמר וכי
 איסורא ולאו דאיכא הוא מצוה

  .איתמר אסיפא
 ראתהו שלא פ"אע -  בהא אבל

 תראה שמא לומר איסורא ליכא
  .מגונה דבר בו

 - דו טן למיתב טב ל"ר דאמר
 על אומרות יםשהנש 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, אמא, אמא, אמא, א .2
ׁש ֶאת ּבִ " ִהיא ַנֲעָרהָהִאיׁש ְמַקּדֵ ׁשֶ   ."ּתֹו ּכְ
  
ִהיא ַנֲעָרה" ׁשֶ   ִאין,  – "ּכְ

ה  ִהיא ְקַטּנָ ׁשֶ   ָלא.  –ּכְ
  

יע ֵליּה ְלַרב.    ְמַסּיַ
ֲאַמר  יָמא ַרבֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדַ י ֶאְלָעָזר, ְוִאיּתֵ   : ַרּבִ

ה,  ִהיא ְקַטּנָ ׁשֶ ּתֹו ּכְ ׁש ֶאת ּבִ ַקּדֵ ּיְ   ָאסּור ְלָאָדם ׁשֶ
ל  ְגּדַ ּתִ ְפלֹוִני ֲאִני רֹוָצה.ַעד ׁשֶ   ְוֹתאַמר: ּבִ
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        מא, אמא, אמא, אמא, א .3
ִליחּות ְמָנָלן?    ׁשְ

  
ַתְנָיא    ּדְ

ח'" ּלַ 'ְוׁשִ
331
ִליַח  – )ג-, א(דברים כד  ה ׁשָ הּוא עֹוׂשֶ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ

ָחהּ " לְּ ִליַח  – "ְוׁשִ ה ׁשָ ִהיא עֹוׂשֶ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ
ח" לַּ ָחהּ " "ְוׁשִ ּלְ ִליַח עוֹ  – "ְוׁשִ ָ ַהׁשּ ד ׁשֶ ִליַח ְמַלּמֵ ה ׁשָ    ."ׂשֶ
  

ין,  ֵגירּוׁשִ ָחן ּבְ ּכְ   ַאׁשְ
ין ְמָנָלן?  ִקיּדּוׁשִ   ּבְ

  
יָמ  ין ְוִכי ּתֵ ירּוׁשִ ָיִליף ִמּגֵ ְרָחּה!   –א: ּדְ ַעל ּכָ ָנן ּבְ ן ֶיׁשְ ּכֵ ין ׁשֶ ֵגירּוׁשִ   ַמה ּלְ

  
יׁש ֲהָוָיה ִליִציָאה:  – ),ב(דברים כד "ְוָהְיָתה ... ְוָיְצָאה"ֲאַמר ְקָרא    ַמּקִ
ִציָאה  ִליַח,  -ַמה ּיְ ֵוי ׁשָ   ַמׁשְ

ִליַח.  - ַאף ֲהָוָיה  ֵוי ׁשָ   ַנִמי ַמׁשְ
  

ְתַנן:  א ָהא ּדִ   ְוֶאּלָ
רֹום" לּוחֹו ֵצא תְּ     – ָהאֹוֵמר ִלׁשְ

ִית ַעל ַהּבַ ַדַעת ּבַ    .ּתֹוֵרם ּכְ
ִית ַעל ַהּבַ ַעת ּבַ     – ְוִאם ֵאינֹו יֹוֵדַע ּדַ

ֵבינֹוִנית יםֶאָחד ֵמֲחִמ  ,ּתֹוֵרם ּבְ ִ   . ׁשּ
יֵח   במא, ָרהּפִ ָרה אֹו הֹוִסיף ֲעׂשָ רּוָמה – ת ֲעׂשָ רּוָמתֹו תְּ     .(תרומות ד, ד) "תְּ

  ְמָנָלן? 
  

יָמ  ין ְוִכי ּתֵ ירּוׁשִ ָיִליף ִמּגֵ ָנן חֹול!  –א: ּדְ ן ֶיׁשְ ּכֵ ין, ׁשֶ ֵגירּוׁשִ   ַמה ּלְ
   

  ֲאַמר ְקָרא: 
ם" 332"ַאתֶּ

   ,), כח(במדבר יח 
ם" ם ַאּתֶ ִליַח. ְלַרבּ  – "ּגַ ָ   ֹות ֶאת ַהׁשּ
  

ְתרּוָמה,    ְוִנְכּתֹוב ַרְחָמָנא ּבִ
יּה?    ְוֵניתּו ָהָנְך ְוִנְגְמרּו ִמיּנֵ

  
א ְלִמְפַרְך:  ִאיּכָ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ָבה.  ַמְחׁשָ ָנּה ּבְ ן ֶיׁשְ ּכֵ   ׁשֶ
  

ְתַנן:    ְוָהא ּדִ
ְסָחּה ַחב" ָאַבד ּפִ    :ְוָאְמרּו ְלֶאָחד ,ּוָרה ׁשֶ

ח ׁש ּוׁשְ    ,ֹוט ָעֵלינוּ ֵצא ּוַבּקֵ
ַחט ֲחטוּ  ,ְוָהַלְך ּוָמָצא ְוׁשָ    , ְוֵהן ָלְקחּו ְוׁשָ

ַחט ִראׁשֹון ּלֹו ִנׁשְ ּלוֹ  – ִאם ׁשֶ ֶ    .(פסחים צח:) "ְוֵהם אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ִעּמוֹ  ,הּוא אֹוֵכל ִמׁשּ
  ְמָנָלן? 

  
ְך  ְוִכי ָיִליף ֵמַהּנָ יָמא: ּדְ ָנן  –ּתֵ ן ֶיׁשְ ּכֵ ְך, ׁשֶ ַהּנָ ים! ַמה ּלְ   חֹול ֵאֶצל ָקָדׁשִ

  
ן ָקְרָחה,  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ   ָנְפָקא ֵליּה ִמּדְ

ן ָקְרָחהָאַמר ּדַ  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
מֹותוֹ  ל ָאָדם ּכְ לּוחֹו ׁשֶ ְ ׁשּ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ ִים": ׁשֶ ין ָהַעְרּבָ ָרֵאל ּבֵ ל ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ֲחטּו אֹותֹו ּכָ 333"ְוׁשָ
  . ), ו(שמות יב 

ן ׁשֹוֲחִטין ָהל ּכּוּלָ ל ַהּקָ א ֶאָחד ?!ְוִכי ּכָ    !ַוֲהלֹא ֵאינֹו ׁשֹוֵחט ֶאּלָ

                                                           
ָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר אאאא 331 י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ּדָ ֵעיָניו ּכִ ה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ּבְ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ ָיָדּה  ּכִ ִריֻתת ְוָנַתן ּבְ ָחהּ ּכְ ּלְ ָחהּ ְוׁשִ ּלְ ָחהּ ְוׁשִ ּלְ ָחהּ ְוׁשִ ּלְ יתוֹ  ְוׁשִ יתֹו  בבבב. ִמּבֵ ְוָיְצָאה ִמּבֵ

ָיָדּה  גגגג. ְוָהְלָכה ְוָהְיָתה ְלִאיׁש ַאֵחר ִריֻתת ְוָנַתן ּבְ ֵנָאּה ָהִאיׁש ָהַאֲחרֹון ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ּכְ ָחהּ ּוׂשְ ּלְ ָחהּ ְוׁשִ ּלְ ָחהּ ְוׁשִ ּלְ ָחהּ ְוׁשִ ּלְ יתֹו אֹו ִכי ְוׁשִ הָימּות ָהִאיׁש ָהַאֲחרוֹ  ִמּבֵ ָ ר ְלָקָחּה לֹו ְלִאׁשּ   ן ֲאׁשֶ
רּוַמת ה 332 ם תְּ ִרימּו ַגם ַאתֶּ ן תָּ רּוַמת ה 'ּכֵ ּנּו ֶאת תְּ ם ִמּמֶ ָרֵאל ּוְנַתתֶּ ֵני ִיׂשְ ְקחּו ֵמֵאת ּבְ ר תִּ רֵֹתיֶכם ֲאׁשֶ   ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן 'ִמּכֹל ַמְעׂשְ
ֶמֶרת ַעד ַאְרבָּ  333 ִיםְוָהָיה ָלֶכם ְלִמׁשְ ין ָהַעְרּבָ ָרֵאל ּבֵ ֲחטּו אֹתֹו ּכֹל ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ה ְוׁשָ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ   ָעה ָעׂשָ

  רש"י
 ושלחה כתיב בגירושין -  ושלח

 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 ןישנ 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 ומתותר
  .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

  .סולפ ושלהן לשחוט שליח
 כמותו אדם של דשלוחו -  מנלן

  .קדשים לשחיטת
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מֹותוֹ  ל ָאָדם ּכְ לּוחֹו ׁשֶ ְ ׁשּ אן ׁשֶ א ִמּכָ   . ֶאּלָ
  

ים,  ָקָדׁשִ   ִנְכּתֹוב ַרְחָמָנא ּבְ
יּה ְוֵניֵת     !י ָהָנְך ְוִניְגְמרּו ִמיּנֵ

  
א ְלִמְפַרְך:  ִאיּכָ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ָק  ִליַח. ַמה ּלְ יֶהן ַעל ְיֵדי ׁשָ ן רֹוב ַמֲעׂשֵ ּכֵ ים, ׁשֶ   ָדׁשִ
  

  ֲחָדא ֵמָחָדא ָלא ָאְתָיא, 
י?  ְרּתֵ יֵתי ֲחָדא ִמּתַ   ּתֵ

  
יֵתי?    ֵהי ּתֵ

  
ְך! ים, ְוֵתיֵתי ֵמַהּנָ ָקָדׁשִ   ָלא ִנְכּתֹוב ַרְחָמָנא ּבְ

  
ים.  ָנן חֹול ֵאֶצל ָקָדׁשִ ן ֶיׁשְ ּכֵ ְך, ׁשֶ ַהּנָ   ַמה ּלְ

  
ְך! ָלא ִנְכּתוֹ  ין, ְוֵתיֵתי ֵמַהּנָ ֵגירּוׁשִ   ב ַרְחָמָנא ּבְ

  
ָבה.  ַמְחׁשָ ָנן ּבְ ן ֶיׁשְ ּכֵ ְך ׁשֶ ַהּנָ   ַמה ּלְ

  
א,    ֶאּלָ

ְך!  ְתרּוָמה, ְוֵתיֵתי ֵמַהּנָ   ָלא ִלְכּתֹוב ַרְחָמָנא ּבִ
  

  ָהִכי ַנִמי. 
  

א,    ְוֶאּלָ
ם" ם"-"ַאתֶּ ם ַאּתֶ ה ִלי?  ), כח(במדבר יח "ּגַ   ָלּמָ
  

ֵעי  אי, ִמיּבָ י ַיּנַ   ֵליּה ְלִכְדַרּבִ
ָאַמר  איּדְ י ַיּנַ   : ַרּבִ

ם" ם ַאּתֶ ִרית.  – "ּגַ ֵני ּבְ לּוֲחֶכם ּבְ ִרית, ַאף ׁשְ ֵני ּבְ ם ּבְ   ָמה ַאּתֶ
  

ה ִלי ְקָרא?    ָהא ָלּמָ
י יֹוָחָנן ָנְפָקא,  א ָאַמר ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ ַרּבִ   ִמּדְ

ָאַמר  אּדַ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןַמר ָא  ַרּבִ   : ַרּבִ
ה,  ָ ל ִאׁשּ ְעָלּה ׁשֶ ד ּבַ ט ִמּיַ ל ּגֵ ִליַח ְלַקּבֵ ה ׁשָ   ֵאין ָהֶעֶבד ַנֲעׂשֶ

ין.  ין ְוִקיּדּוׁשִ יּטִ תֹוַרת ּגִ ֵאינֹו ּבְ   ְלִפי ׁשֶ
  

  ִאיְצְטִריְך: 
ְך ֲאִמיָנא:  ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ

ָלל,  יָרא הּוא ּכְ ר ֶהיּתֵ ָלאו ּבַ   ֶעֶבד, ּדְ
יּה  ֲאָבל ּגֹוי, ַנְפׁשֵ ְתרּוָמה ּדְ     –הֹוִאיל ְוִאיֵתיּה ּבִ

ְתַנן:    ּדִ
רּוָמה" רּוָמָתן תְּ ְרמּו תְּ תָּ   , (תרומות ג, ט) "ַהּגֹוי ְוַהּכּוִתי ׁשֶ

ִליַח ַנִמי ָעֵביד.    ֵאיָמא ׁשָ
ַמע ָלן.    ָקַמׁשְ

  
ָפַטר,  ְמעֹון ּדְ י ׁשִ   ּוְלַרּבִ

ְתַנן:    ּדִ
רּוַמת ַהּגֹוי" ַעת תְּ יִבין ָעֶליָה חֹוֶמׁש  ,ְמַדּמַ    .ְוַחּיָ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ    .(תרומות ג, ט) "ּפֹוֵטר :ַרּבִ
ם" ם"-"ַאתֶּ ם ַאּתֶ ה ִלי?  ), כח(במדבר יח "ּגַ   ָלּמָ
  

  ִאיְצְטִריְך: 
ְך ֲאִמיָנא:  ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ

  רש"י
 חול תרומה' אפי -  קדשים אצל
  .אצלו הוא
 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 מרלו 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 שישנן 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

 רוחומי להפקיע ישראל בארץ
 מן פוטר אינו כוכבים עובד

 יליף) סז דף( ובמנחות התרומה
 זימני תרי דגנך מדגנך טעמא 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
 יבחי כוכבים העובד מירוח

 ולא מדגנך לה ויליף בתרומה
 שם( במנחות כוכבים עובד דיגון

 אחר מיעוט ליכא ולדידיה) סז
  .צריכי להו דמצריך מיעוט

 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 לש
 שלא שלו שאינו את והתורם

 שליח נמי למעוטי אימא מדעתו
  .לרבויי גם איצטריך להכי
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  הֹוִאיל ְוָאַמר ָמר: 
ם""    .ְולֹא ֲאִריִסין – "ַאּתֶ
ם" ִפין – "ַאתֶּ    .ְולֹא ׁשּותְּ
ם"    .ְולֹא ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס – "ַאתֶּ

ם" ּלוֹ  – "ַאתֶּ ֵאינֹו ׁשֶ    ."ְולֹא ַהּתֹוֵרם ֶאת ׁשֶ
ם"ֵאיָמא:  לּוֲחֶכם ַנִמי.  -  "ַאּתֶ   ְולֹא ׁשְ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

ן ָקְרָחה,  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   ָהִניָחא ְלַרּבִ
י יֹוָנָתן,  א ְלַרּבִ   ֶאלָּ

יק ֵליּה ְלַהאי ְקָרא לִ  ַמּפִ א ַאֲחִריָנא, ְמָנא ָלן? ּדְ   ְדָרׁשָ
ַתְנָיא:    ּדְ

י יֹוָנָתן"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ן יֹוְצִאים  אמב, ָרֵאל ּכּוּלָ ל ִיׂשְ ּכָ ִין ׁשֶ ֶפַסח ֶאָחד^ ִמּנַ    ?ּבְ

ֱאַמר ּנֶ ִים": ׁשֶ ין ָהַעְרּבָ ָרֵאל ּבֵ ל ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ֲחטּו אֹותֹו ּכָ    .(שמות יב, ו) "ְוׁשָ
ָה  ל ַהּקָ ם ׁשֹוֲחִטיםְוִכי ּכָ א ֶאָחד ?ל ּכּוּלָ    !ַוֲהלֹא ֵאינֹו ׁשֹוֵחט ֶאּלָ

ֶפַסח ֶאָחד ָרֵאל יֹוְצִאים ּבְ ל ִיׂשְ ּכָ אן ׁשֶ א ִמּכָ   . "ֶאּלָ
ים ְמָנא ֵליּה?  ָקָדׁשִ ִליַח ּבְ   ׁשָ

  
יּה.    ִמיּנֵ

    
  ְוִדיְלָמא, 

ְייהּו!  ַגּוַ פּות ּבְ ִאית ֵליּה ׁשּוּתְ אִני ָהָתם, ּדְ   ׁשַ
  

א ֵמָה    ָכא: ֶאלָּ
ִית" ה ַלּבָ ה ְלֵבית ָאבֹות ׂשֶ 334"ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ

  . ), ג(שמות יב 
  

  ְוִדיְלָמא, 
ְייהּו!  ַגּוַ פּות ּבְ ִאית ֵליּה ׁשּותְּ   ָהָתם ַנִמי, ּדְ

  
ה ִלי?  ֵרי ְקָרֵאי ָלּמָ ן ּתְ   ִאם ּכֵ

יְך,  ּיָ ׁשַ   ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלֵהיָכא ּדְ
ֵניהּו ִעְנָין ְלֵהיכָ  יְך. ּתְ ּיָ ָלא ׁשַ   א ּדְ

  
י ִיְצָחק, ֵעי ֵליּה ְלִכְדַרּבִ   ַהאי ִמיּבָ

ָאַמר  י ִיְצָחקּדַ   : ַרּבִ
  זֹוֶכה,  -  "ִאיׁש "

ָטן זֹוֶכה!    ְולֹא ַהּקָ
  

335"ִאיׁש ְלִפי ָאְכלוֹ "ַההּוא ֵמ 
  ָנְפָקא.  ), ד(שמות יב 

  
י,  ּתִ   ְוַאּכַ

ַסח ַעל ַהיָּ  ׁשֹוֲחִטין ֶאת ַהּפֶ ֵעי ֵליּה ּדְ   ִחיד! ִמיּבָ
  

ֲאַמר:  ַמאן ּדַ   ָסַבר ָלּה ּכְ
ִחיד.  ַסח ַעל ַהּיָ   ֵאין ׁשֹוֲחִטין ֶאת ַהּפֶ

  
ָאַמר  א ָהא ּדְ יּדֵ ְוֶאּלָ   : ַרבָאַמר  לַרב ּגִ

מֹותֹו?  ל ָאָדם ּכְ לּוחֹו ׁשֶ ְ ׁשּ ִין ׁשֶ   ִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ ה"ׁשֶ ּטֶ יא ֶאָחד ִמּמַ יא ֶאָחד ָנׂשִ 336"ְוָנׂשִ

  . (במדבר לד, יח) 
  

י ִליחּות ֵמָהָכא! ּתֵ   ּפּוק ֵליּה ׁשְ

                                                           
ִית 334 ה ַלּבָ ה ְלֵבית ָאבֹת ׂשֶ ה ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ ָעׂשֹר ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ ָרֵאל ֵלאמֹר ּבֶ ל ֲעַדת ִיׂשְ רּו ֶאל ּכָ ּבְ   ּדַ
ִית ִמְהיֹת  335 הְוִאם ִיְמַעט ַהּבַ ֶ כֹּסּו ַעל ַהׂשּ ִמְכַסת ְנָפׁשֹת ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו תָּ יתֹו ּבְ רֹב ֶאל ּבֵ ֵכנֹו ַהּקָ ה ְוָלַקח הּוא ּוׁשְ ֶ   ִמׂשּ
ְקחּו ִלְנחֹל ֶאת ָהָאֶרץ 336 ה תִּ ּטֶ יא ֶאָחד ִמּמַ יא ֶאָחד ָנׂשִ   ְוָנׂשִ

 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 ראהמק 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 קחלי 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

 



253                 "ֵּדׁש"ָהִאיׁש ְמַק  –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק ב' 

  
ִליחּות הּוא?!  ָהא ׁשְ ָרא ּדְ   ְוִתיְסּבְ

ִליחּות ִניְנהּו!  ֵני ׁשְ ים ָלאו ּבְ   ְוָהא ְקַטּנִ
  

א,    ֶאּלָ
ר ַרב הּוָנא:  ָרָבא ּבַ י ָהא ּדְ   ּכִ

ָאַמר  ר ַרב הּוָנאּדְ יּדְ ָאַמר  ָרָבא ּבַ   : ַרבָאַמר  לַרב ּגִ
ִכין ְלָא  ּזָ ִין ׁשֶ ָפָניו? ִמּנַ לֹא ּבְ   ָדם ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ יא ֶאָחד"ׁשֶ יא ֶאָחד ָנׂשִ   .(במדבר לד, יח) "ְוָנׂשִ
  

ָרא ְזכּות ִהיא?!    ְוִתיְסּבְ
א!    ָהא חֹוָבה ַנִמי ִאיּכָ

ִבְקָעה,  ַהר ְוָלא ִניָחא ֵליּה ּבְ ִניָחא ֵליּה ּבְ א ּדְ ִאיּכָ   ּדְ
ִבְקָעה ְוָלא ִניָח  ִניָחא ֵליּה ּבְ א ּדְ ַהר! ְוִאיּכָ   א ֵליּה ּבְ

  
ר ַרב הּוָנא:  ְדָרָבא ּבַ א ּכִ   ְוֶאּלָ

ָאַמר  ר ַרב הּוָנאּדְ יּדֵ ָאַמר  ָרָבא ּבַ    :ַרבָאַמר  לַרב ּגִ
ִנְכֵסי ֲאִביֶהן,  אּו ַלְחלֹוק ּבְ ּבָ ִין ִליתֹוִמים ׁשֶ   ִמּנַ

ין ַמֲעִמיִדין ָלֶהם ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ָלחּוב ְוִלְזּכֹות?  ית ּדִ ּבֵ   ׁשֶ
  

אי? 'ָלחוּ    ב' ַאּמַ
  

א,    ֶאּלָ
   – ָלחּוב ַעל ְמָנת ִלְזכֹות

ְלמּוד לֹוַמר:  ְקחוּ "ּתַ ה ּתִ ּטֶ יא ֶאָחד ִמּמַ יא ֶאָחד ָנׂשִ   .(במדבר לד, יח) "ְוָנׂשִ
  

  רש"י
 יבנוחל - 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

 ותזכ 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

 להעמיד 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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        בבבב- - - - מב, אמב, אמב, אמב, א .4
מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר    : ׁשְ

ִנְכֵסי ֲאִביֶהם,  אּו ַלְחלֹוק ּבְ ּבָ   ְיתֹוִמים ׁשֶ
ין ַמֲעִמיִד  ית ּדִ   ים ָלֶהם ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס, ּובֹוְרִרים ָלֶהם ֵחֶלק ָיֶפה, ּבֵ

ילּו    ְיכֹוִלים ִלְמחֹות.  –ְוִאם ִהְגּדִ
  
יֵדיּה ָאַמר:  ַרב ַנְחָמןוְ    ּדִ

ילּו    ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְמחֹות.  –ִאם ִהְגּדִ
ין ָיֶפה?  ית ּדִ ן ַמה ּכַֹח ּבֵ ִאם ּכֵ   ּדְ

  
ין ָיֶפהִאם כֵּ "ִמי ִאית ֵליּה ְלַרב ַנְחָמן: וּ  ית ּדִ   ? "ן ַמה ּכַֹח ּבֵ

ַנן:    ְוָהּתְ
יֲחתּו " ּפִ יִנים ׁשֶ ּיָ ּתּותׁשּום ַהּדַ ּתּות אֹו הֹוִתירּו ׁשְ ֵטל – ׁשְ    .ִמְכָרן ּבָ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ
ים    .ִמְכָרן ַקּיָ

ין ָיֶפה ית ּדִ ן ַמה ּכַֹח ּבֵ   .(כתובות צט:) "?!ִאם ּכֵ
ָנאַמר ְוָא  ר ִחיּנְ   : ַרב ַנְחָמןָאַמר  ַרב הּוָנא ּבַ

ִדְבֵרי ֲחָכִמים!    ֲהָלָכה ּכְ
  

ָיא:   ָלא ַקׁשְ
ָטעּו,  - ָהא    במב,   ּדְ

ָלא ָטעּו.  - ָהא    ּדְ
  

ָלא ָטעּו, ַמאי "ְיכֹוִלים ִלְמחֹות"!    ִאי ּדְ
  

רּוחֹות.    ְיכֹוִלים ִלְמחֹות ּבְ
  
  
  
  

  "ירש
 אחד לכל - יפה חלק לו ובוררין

  .לזה ויפה לזה יפה
 לוה נכסי ששמו -  הדיינים 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
  .מומא לו שנפלה
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  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ְלקּוחֹותָהַא  ָחְלקּו ֲהֵרי ֵהן ּכִ    , ִחין ׁשֶ
ּתּות  ְ חֹות ִמׁשּ ח,  –ּפָ   ִנְקֶנה ִמּקָ
ּתּות  ח,  –ֶיֶתר ַעל ׁשְ ֵטל ִמּקָ   ּבָ

ּתּות    ָקָנה, ּוַמֲחִזיר אֹוָנָאה.  –ׁשְ
  

  : ָרָבאֲאַמר 
ח",  ּתּות ִנְקֶנה ִמּקָ ְ חֹות ִמׁשּ ֲאָמָרן: "ּפָ   ָהא ּדַ

א ָלא ׁשַ  :ָלא ֲאָמָרן ֶאּלָ ִליַח.ּדְ ֵיּה ׁשָ   ּוְ
יְך ְוָלא ְלִעּוּוֵתי.  ְרּתִ ּדַ ּקּוֵני ׁשַ ִליַח, ֲאַמר: ְלּתִ ֵיּה ׁשָ ּוְ   ֲאָבל ׁשַ

  
ח",  ֵטל ִמּקָ ּתּות ּבָ ְ ֲאָמָרן: "ֶיֶתר ִמׁשּ   ְוָהא ּדַ

א יָנא.  :ָלא ֲאָמָרן ֶאּלָ ֵבי ּדִ ׁשּוָמא ּדְ ָלא ֲאַמר: ִניְפִליַגן ּבְ   ּדְ
יָנא ֲאָבל ֲאַמר: ִנְפלֹוג ּבְ  ֵבי ּדִ ים.  –ׁשּוָמא ּדְ   ִמְכָרן ַקּיָ

ְתַנן:    ּדִ
ּתּות אֹו הוֹ " יֲחתּו ׁשְ ּפִ יִנים ׁשֶ ּיָ ּתּותׁשּום ַהּדַ ֵטל – ִתירּו ׁשְ    .ִמְכָרן ּבָ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ים :אֹוֵמר ַרּבָ   . (כתובות צט:) "ִמְכָרן ַקּיָ

  
ּתּות ָקָנה ּוַמֲחזִ  ֲאָמָרן: "ׁשְ   יר אֹוָנָאה", ְוָהא ּדַ

א ְמַטְלְטֵלי.  :ָלא ֲאָמָרן ֶאּלָ   ּבִ
ְמַקְרְקֵעי    ֵאין אֹוָנָאה ְלַקְרָקעֹות.  –ֲאָבל ּבִ

  
  ּוִבְמַקְרְקֵעי, 

א ִעיּלּוָיא,  :ָלא ֲאָמָרן ֶאּלָ ָפלּוג ּבְ   ּדְ
ָחָתא  ִמׁשְ לּוג ּבְ   ָלא.  –ֲאָבל ּפָ

  
ה,  ְדַרּבָ   ּכִ

ָאַמר  הּדְ   : ַרּבָ
ּבְ  ָבר ׁשֶ ל ּדָ ִמְנָין, ּכָ ּבְ ָקל ְוׁשֶ ִמׁשְ ּבְ ה ְוׁשֶ   ִמּדָ

י אֹוָנָאה  חֹות ִמְכּדֵ   ַנִמי חֹוֵזר. –ֲאִפיּלּו ּפָ
  
  
  
  

  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

 רב דאמר הא לרבא ְסִביָרא ֵליּה
  .חכמים כדברי הלכה לעיל נחמן
 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 שלוחו 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 שבדבר 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
 עבירה דבר לכל - מינה ונילף

  .שליח דיש
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ְתַנן:    ְוָהא ּדִ

ַיד ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן " ֵעיָרה ּבְ ֹוֵלַח ֶאת ַהּבְ    –ַהׁשּ
טּור  יֵני ָאָדם -ּפָ    ,ִמּדִ
יב  ַמִים - ְוַחּיָ ִדיֵני ׁשָ    .ּבְ

ח ּבְ  יּלַ יֵקַח ׁשִ יב – ַיד ּפִ יֵקַח ַחּיָ   . (בבא קמא נט:) "ּפִ
אי?    ְוַאּמַ

מֹותֹו?  ל ָאָדם ּכְ לּוחֹו ׁשֶ   ֵניָמא: ׁשְ
  

אִני ָהָתם,    ׁשַ
ִליַח ִלְדַבר ֲעֵביָרה.  ֵאין ׁשָ   ּדְ

ְבֵרי ִמי ׁשֹוְמִעים?!  ְלִמיד, ּדִ ְבֵרי ָהַרב ְוִדְבֵרי ּתַ ָאְמִריַנן: ּדִ   ּדְ
  

ַתְנָיא:    ְוָהּדְ
ִליחּותוֹ ִל ׁשָ " ה ׁשְ לֹא ָעׂשָ ִליַח ָמַעל – יַח ׁשֶ    .ׁשָ

ִליחּותוֹ  ה ׁשְ ִית ָמַעל – ָעׂשָ ַעל ַהּבַ   . (מעילה כ.) "ּבַ
י  ִליחּותוֹ "ּכִ ה ׁשְ ִית,  "ָעׂשָ ַבַעל ַהּבַ ִית"ּדְ ַעל ַהּבַ     .ָמַעלִמיָהא  "ּבַ

אי?  ִליַח ִלְדַבר ֲעֵביָרה! ַאּמַ   ֵניָמא: ֵאין ׁשָ
  

אִני ְמִעילָ  ַיְלָפא ׁשַ 337'ֵחְטא'ה, ּדְ
338"ֵחְטא" (ויקרא ה, טו) 

רּוָמה:  (ויקרא כב, ט)    ִמּתְ
ִליַח.  ֵוי ׁשָ ִליַח, ַאף ְמִעיָלה ַמׁשְ ֵוי ׁשָ רּוָמה ַמׁשְ   ַמה תְּ

  
ּה!    ְוֵניַלף ִמיּנַ

  
ֶאָחד,  ִאים ּכְ תּוִבים ַהּבָ ֵני ּכְ ִליחּות ָיד ׁשְ ָהֵוי ְמִעיָלה ּוׁשְ ּום ּדְ   ִמׁשּ

נֵ  ִדין.ְוָכל ׁשְ ֶאָחד ֵאין ְמַלּמְ ִאים ּכְ תּוִבים ַהּבָ   י ּכְ
  

ֲאָמָרן,  –ְמִעיָלה    ָהא ּדַ
ִליחּות ָיד    ַמאי ִהיא?  –ׁשְ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

ע"" ׁשַ ַבר ּפֶ ל ּדְ 339"ַעל ּכָ
   , )ח-ב, ו(שמות כ 

אי ּמַ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ
ה ַמֲעׂשֶ ָבה ּכְ ְחׁשָ יב ַעל ַהּמַ    .ְלַחּיֵ

לוּ      :ִריםאֹוְמ  ֵבית ִהּלֵ
ַלח ּבֹו ָיד ׁשְ ּיִ יב ַעד ׁשֶ    ,ֵאינֹו ַחּיָ

ֱאַמר ּנֶ ַלח ָידוֹ ": ׁשֶ   . )ז ב,(שמות כ "ִאם לֹא ׁשָ
איָאְמרּו  ּמַ ית ׁשַ לְל   ּבֵ    :ֵבית ִהּלֵ

ע": ַוֲהלֹא ֶנֱאַמר ׁשַ ַבר ּפֶ ל ּדְ    !)ח ב,(שמות כ"ַעל ּכָ
לּבֵ ָאְמרּו ָלֶהם  איֵב ְל  ית ִהּלֵ ּמַ    :ית ׁשַ

ְמֶלאֶכת ֵרֵעהוּ ": ַמרַוֲהלֹא ֶנֱא  ַלח ָידֹו ּבִ   !  )ב, ז(שמות כ "ִאם לֹא ׁשָ
איָאְמרּו  ּמַ ית ׁשַ לְל  ּבֵ    :ֵבית ִהּלֵ
ן ע" ,ִאם ּכֵ ׁשַ ַבר ּפֶ ל ּדְ ה ִלי )ח ב,(שמות כ"ַעל ּכָ    ?ָלמָּ
כֹול ּיָ א הּוא :ׁשֶ    ,ֵאין ִלי ֶאּלָ

ִין לּוחֹו ִמּנַ    ?ָאַמר ְלַעְבּדֹו ְוִלׁשְ

ְלמּוד לֹוַמ  ע" :רתַּ ׁשַ ַבר ּפֶ ל ּדְ   . ")ח ב,(שמות כ"ַעל ּכָ
  

ל ,    ָהִניָחא ְלֵבית ִהּלֵ
ה, ַמֲעׂשֶ ָבה ּכְ ַמְחׁשָ מֹוְקֵמי ֵליּה ְלַהאי ְקָרא ּבְ אי, ּדְ ּמַ ית ׁשַ א ְלּבֵ   ֶאלָּ

יּה!    אמג,   ֵניַלף ִמיּנֵ

                                                           
י ה 337 ְדׁשֵ ָגָגה ִמּקָ ׁשְ י ִתְמעֹל ַמַעל ְוָחְטָאה ּבִ מֹו ַלהְוֵהבִ  'ֶנֶפׁש ּכִ ם 'יא ֶאת ֲאׁשָ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ְלָאׁשָ ׁשֶ ָקִלים ּבְ ֶסף ׁשְ ָך ּכֶ ֶעְרּכְ ִמים ִמן ַהּצֹאן ּבְ   ַאִיל תָּ
ֻלהּו ֲאִני ה 338 י ְיַחּלְ אּו ָעָליו ֵחְטא ּוֵמתּו בֹו ּכִ י ְולֹא ִיׂשְ ַמְרתִּ ְמרּו ֶאת ִמׁשְ ם 'ְוׁשָ ׁשָ   ְמַקּדְ
ֶס  וווו 339 ן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ּכֶ י ִיתֵּ ָנִיםכִּ ם ׁשְ ּלֵ ב ְיׁשַ ּנָ ֵצא ַהּגַ ית ָהִאיׁש ִאם ִיּמָ ב ִמּבֵ מֹר ְוֻגּנַ ִית ֶאל ָהֱאלִֹהים ִאם  זזזז. ף אֹו ֵכִלים ִלׁשְ ַעל ַהּבַ ב ְוִנְקַרב ּבַ ּנָ ֵצא ַהּגַ ִאם לֹא ִיּמָ

ְמֶלאֶכת ֵרֵעהוּ  ַלח ָידֹו ּבִ ע ַעל ׁשֹור ַעל ֲחמֹור ַעל ׂשֶ   חחחח. לֹא ׁשָ ׁשַ ַבר ּפֶ ל ּדְ ַבר ַעל ּכָ י הּוא ֶזה ַעד ָהֱאלִֹהים ָיבֹא ּדְ ר יֹאַמר ּכִ ל ֲאֵבָדה ֲאׁשֶ ְלָמה ַעל ּכָ ה ַעל ׂשַ
ַנִים ְלֵרֵעהוּ  ם ׁשְ ּלֵ יֻען ֱאלִֹהים ְיׁשַ ר ַיְרׁשִ ֵניֶהם ֲאׁשֶ   ׁשְ

  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 נסיןאו בכל להתחייב

 היה שלא חנם שומר הוי אפילו
  .בפשיעה אלא עכשיו עד חייב

 באונסין שנתחייב - לי אין
 ששלח בזמן אלא יד בשליחות

   .עצמו הוא יד בה
  .ממעילה -  מיניה ניליף

 



257                 ""ָהִאיׁש ְמַקֵּדׁש –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק ב' 

  
ִאים תּוִבים ַהּבָ ֵני ּכְ ֲהָוה ְמִעיָלה ְטִביָחה ּוְמִכיָרה ׁשְ ּום ּדַ ֶאָחד,  ִמׁשּ   ּכְ

ֶאָחד  ִאים ּכְ תּוִבים ַהּבָ ֵני ּכְ ִדין.  -ְוָכל ׁשְ   ֵאין ְמַלּמְ
  

ֲאָמָרן.  –ְמִעיָלה    ָהא ּדַ
  ַמאי ִהיא?  –ְטִביָחה ּוְמִכיָרה 

  
340"ּוְטָבחֹו אֹו ְמָכרוֹ "ֲאַמר ְקָרא: 

    – (שמות כא, לז) 
ִכיָרה    ַעל ְיֵדי ַאֵחר,  -ַמה ּמְ
  ֵחר. ַעל ְיֵדי ַא  -ַאף ְטִביָחה 

  
ֵבי  ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ ָנא:  ַרּבִ   ּתָ

ִליַח  – "אוֹ "" ָ    ."ְלַרּבֹות ֶאת ַהׁשּ
  

ֵבי ה ּדְ ָנא:  ִחְזִקּיָ   ּתָ
ַחת"" ִליַח  – "ּתַ ָ    ."ְלַרּבֹות ֶאת ַהׁשּ
  

ֶאָחד  ִאים ּכְ תּוִבים ַהּבָ ֵני ּכְ ֲאַמר: ׁשְ ִדין,  -ָהִניָחא ְלַמאן ּדַ   ֵאין ְמַלּמְ
ֲאַמ  א ְלַמאן ּדַ ִדין ֶאּלָ א ְלֵמיַמר?  –ר: ְמַלּמְ   ַמאי ִאיּכָ

  
חּוֵטי חּוץ,  ׁשְ י ַרְחָמָנא ּבִ ּלֵ   ּגַ

ַפךְ " ם ׁשָ ב ָלִאיׁש ַההּוא ּדָ ם ֵיָחׁשֵ 341"ּדָ
  .  ), דזי(ויקרא  

לּוחֹו.  – "הּוא"   ְולֹא ׁשְ
  

חּוֵטי חּוץ,  י ׁשְ ּבֵ ָחן ּגַ ּכְ   ַאׁשְ
ָכל ַהּתֹוָרה ְמָנָלן?    ּבְ

  
חּוֵט  ְ ָיִליף ִמׁשּ   י חּוץ. ּדְ

  
חּוֵטי חּוץ,  ְ ָיִליף ִמׁשּ   ַאּדְ

ְך!    ֵניִליף ֵמַהּנָ
  

ַתב ַרְחָמָנא:    ָהָדר ּכָ
   – )יז, ד(ויקרא  "ְוִנְכַרת ָהִאיׁש ַההּוא"

ּה.  ֵנהּו ִעְנָין ְלָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ   ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלגּופֹו, ּתְ
  

ִאים כְּ  תּוִבים ַהּבָ ֵני ּכְ ֲאַמר: ׁשְ ִדים ּוְלַמאן ּדַ    –ֶאָחד ֵאין ְמַלּמְ
הּו?  )יז, ד(ויקרא  "ַההּוא...  ַההּוא"ָהֵני  ִריׁש ּבְ   ַמאי ּדָ

  
ין ְוׁשֹוֲחִטים,  - ַחד  ַסּכִ אֹוֲחִזים ּבְ ַנִים ׁשֶ   ִלְמעּוֵטי ׁשְ

  ְולֹא ָאנּוס,  – "הּוא" ְוַחד: 
  ְולֹא ׁשֹוֵגג,  –" הּוא"
  ְולֹא מּוְטֶעה.  –" הּוא"

  
  ְוִאיָדְך? 

  
  ."ַההּוא"-"הּוא"ֵמ 
  

  ְוִאיָדְך? 
  
ִריׁש.  "ַההּוא"- "הּוא"   ָלא ּדָ
  

ָתֵני:    ְוָהא ּדְ

                                                           
  ְוגֵֹנב ִאיׁש ּוְמָכרֹו ְוִנְמָצא ְבָידֹו מֹות יּוָמת 340
ַתח אֶֹהל מֹוֵעד, לֹא ֱהִביאֹו, לְ ְוֶאל  341 ן ַלהּפֶ ן ה'ַהְקִריב ָקְרּבָ ּכַ ֶרב ַעּמוֹ ' , ִלְפֵני ִמׁשְ ָפְך, ְוִנְכַרת ָהִאיׁש ַההּוא, ִמּקֶ ם ׁשָ ב ָלִאיׁש ַההּוא, ּדָ ם ֵיָחׁשֵ   ּדָ

  רש"י
 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 מינייהו
 תחתיו שליח מינה שאם לרבות
  .הגנב חייב לטבוח

 מיניה נילף -  למימר איכא מאי
  .עבירה לדבר שליח דיש
  .גרסינן -  שלוחו ולא הוא
 לן ולית - מלמדין אין ד"ולמ

 דיש חהוטבי 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

  

 



258                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

לּוחוֹ " ֶפׁש " :ָהאֹוֵמר ִלׁשְ    – "ֵצא ֲהרֹוג ֶאת ַהּנֶ
יב -הּוא     ,ַחּיָ

טּור -ְוׁשֹוְלָחיו     .ּפָ
אי ּמַ ִביא ׁשַ י ַהּנָ ּום ַחּגַ ֵקן אֹוֵמר ִמׁשּ    :ַהּזָ

יב -ׁשֹוְלָחיו     .ַחּיָ

נֶּ  ֵני ַעּמֹון": ֱאַמרׁשֶ ֶחֶרב ּבְ 342"אֹותֹו ָהַרְגּתָ ּבְ
  . "), ט(שמואל ב' יב 

ֵקן?  אי ַהּזָ ּמַ ׁשַ   ַמאי ַטְעֵמיּה ּדְ
  

ֶאָחד  ִאים ּכְ תּוִבים ַהּבָ ֵני ּכְ ִדין,  - ָקָסַבר: ׁשְ   ְמַלּמְ
ִריׁש.  "ַההּוא"-"הּוא"וְ    ָלא ּדָ
  

ִעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ
ִריׁש.    ְלעֹוָלם ּדָ

יב"ּוַמאי    ? "ַחּיָ
ַמִים.  ִדיֵני ׁשָ יב ּבְ   ַחּיָ

  
א ָסַבר:  א ַקּמָ ּנָ ּתַ ָלל ּדְ   ִמּכְ

טּור?!  ַמִים ַנִמי ּפָ יֵני ׁשָ   ֲאִפיּלּו ִמּדִ
  

א,    ֶאּלָ
יַנְייהּו.  א ּבֵ ה ְוִדיָנא זּוָטא ִאיּכָ יָנא ַרּבָ   ּדִ

  
ִעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ

אִני ָהָתם,    ׁשַ
ָגֵלי ַרְחָמָנא:  ֵני ַעּמֹוןאֹותֹו הָ "ּדְ ֶחֶרב ּבְ   . ), ט(שמואל ב' יב "ַרְגּתָ ּבְ

  
  ְוִאיָדְך? 

  
ֵני ַעּמֹון"ֲהֵרי ְלָך כְּ     – "ֶחֶרב ּבְ

ֵני ַעּמֹון  ה ֶנֱעָנׁש ָעָליו,  - ַמה ֶחֶרב ּבְ   ֵאין ַאּתָ
י  ה ַהִחּתִ ה ֶנֱעָנׁש ָעָליו.  -ַאף אּוִרּיָ   ִאי ַאּתָ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
ַמְלכּות ֲהוָ    ה. מֹוֵרד ּבְ

ָקָאַמר ֵליּה:    ּדְ
ֶדה חֹוִנים" ָ ֵני ַהׂשּ 343"ַואדֹוִני יֹוָאב ְוָכל ַעְבֵדי ֲאדֹוִני ַעל ּפְ

  . ), יא(שמואל ב' יא 
  

  : ָרָבאֲאַמר 
אי:  ּמַ ְמֵצי לֹוַמר, ָסַבר ׁשַ   ִאם תִּ

ִדין,  ֶאָחד ְמַלּמְ ִאים ּכְ תּוִבים ַהּבָ ֵני ּכְ   ׁשְ
ִריׁש, "ַההּוא" "הּוא"וְ    ָלא ּדָ

לּוחֹו: מֹוֶד  אֹוֵמר ִלׁשְ עֹול ֶאת ָהֶעְרָוה, ֶוֱאכֹול ֶאת ַהֵחֶלב"ה ּבְ    – "ֵצא ּבְ
הּוא  יב –ׁשֶ    ,ַחּיָ

טּור,   - ְוׁשֹוְלָחיו    ּפָ
יב. ּה ֶזה ֶנֱהֶנה ְוֶזה ִמְתַחּיֵ ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ לֹא ָמִצינּו ּבְ   ׁשֶ

  
  

                                                           
ַבר ה 342 ִזיָת ֶאת ּדְ ּתֹו ָלַקְחתָּ  'ַמּדּוַע ּבָ יָת ַבֶחֶרב ְוֶאת ִאׁשְ י ִהּכִ ה ַהִחתִּ ֵעיַני ֵאת אּוִרּיָ ֵני ַעּמֹון ַלֲעׂשֹות ָהַרע ּבְ ֶחֶרב ּבְ ה ְואֹתֹו ָהַרְגתָּ ּבְ ָ ָך ְלִאׁשּ   ּלְ
ּכֹות ַואדִֹני יֹוָאב ְוַעְבֵדי ֲאדִֹני ַעל ּפְ  343 ּסֻ ִבים ּבַ ָרֵאל ִויהּוָדה יֹׁשְ ִוד ָהָארֹון ְוִיׂשְ ה ֶאל ּדָ ּתֹות ַוּיֹאֶמר אּוִרּיָ יִתי ֶלֱאכֹל ְוִלׁשְ ֶדה חִֹנים ַוֲאִני ָאבֹוא ֶאל ּבֵ ָ ֵני ַהׂשּ

ה ָבר ַהּזֶ ה ֶאת ַהּדָ ָך ִאם ֶאֱעׂשֶ ָך ְוֵחי ַנְפׁשֶ י ַחּיֶ תִּ ב ִעם ִאׁשְ ּכַ   ְוִלׁשְ

  רש"י
 הבאים כתובים שני קסבר
 ממעילה ליףוי - 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

 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

 



259                 ""ָהִאיׁש ְמַקֵּדׁש –ב'  ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק

        בבבב- - - - מג, אמג, אמג, אמג, א .7
ַמר:    ִאיּתְ

  ָאַמר:  ַרב
ה ֵעד. ִליַח ַנֲעׂשֶ    ׁשָ

יָלא י ׁשִ ֵבי ַרּבִ   ָאְמֵרי:  ּדְ
ה ֵעד.  ִליַח ַנֲעׂשֶ   ֵאין ׁשָ

  
יָלא?  י ׁשִ ֵבי ַרּבִ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ

  
ָלא ֲאַמר ֵליּה: 'ָהֵוי ִלי ֵעד'  ּום ּדְ     –ִאיֵליָמא ִמׁשּ

ם ֵעַדיי'  ַנִים, ְולֹא ָאַמר ָלֶהם: 'ַאּתֶ ְפֵני ׁשְ ה ּבִ ָ ׁש ִאׁשּ ה, ִקיּדֵ א ֵמַעּתָ     –ֶאּלָ
י?! ָהכִ  ָלא ֲהוּו ִקיּדּוׁשֵ   י ַנִמי ּדְ

  
א,    ֶאּלָ

  ָאַמר:  ַרב"
ה ֵעד ִליַח ַנֲעׂשֶ ֵתיּה.   – "ׁשָ יְמָנא ְלִמיּלְ   ַאּלּוֵמי ָקא ְמַאּלִ

  
יָלא" י ׁשִ ֵבי ַרּבִ   ָאְמֵרי:  ּדְ

ה ֵעד ִליַח ַנֲעׂשֶ    – "ֵאין ׁשָ
מֹותֹו  ל ָאָדם ּכְ לּוחֹו ׁשֶ ֲאַמר ָמר: ׁשְ יָון ּדַ גּוֵפיּה.  ֲהָוה ֵליּה  –ּכֵ   ּכְ

  
  ֵמיִתיֵבי: 

ה" לֹׁשָ ה" :ָאַמר ִלׁשְ ָ ׁשּו ִלי ָהִאׁשּ     – "ְצאּו ְוַקּדְ
ַנִים ֵעִדים ִליַח ּוׁשְ   ,ֶאָחד ׁשָ

ְבֵרי  איּדִ ּמַ ית ׁשַ     .ּבֵ
לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ

לּוִחין ֵהן ם ׁשְ ה ֵעד ,ּכּוּלָ ִליַח ַנֲעׂשֶ   . "ְוֵאין ׁשָ
ִליֵגי ֶא  אן ָלא ּפְ ה, ַעד ּכָ לֹׁשָ ׁשְ א ּבִ   ּלָ

ְבֵרי ַהּכֹל ָלא! ַנִים ּדִ ׁשְ   ֲאָבל ּבִ
   

א,  ּנָ י ַהאי ּתַ ֲאַמר ּכִ   הּוא ּדַ
ַתְנָיא:    ּדְ

י ָנָתן    :אֹוֵמר "ַרּבִ
אי אֹוְמִרים ּמַ ית ׁשַ ִליַח ְוֵעד ֶאָחד :ּבֵ    .ׁשָ

לוּ  ֵני ֵעִדים :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ ִליַח ּוׁשְ   . "ׁשָ
  

א ּמַ ֵבית ׁשַ   י?! ְוַרב ּכְ
  

  ֵאיפּוְך. 
  
ָרָבאוְ  ֵריּה ּדְ ָכא:  ַרב ַאָחא ּבְ   ַמְתֵני ִאיּפְ

  ָאַמר:  ַרב
ה ֵעד.  ִליַח ַנֲעׂשֶ   ֵאין ׁשָ

יָלא י ׁשִ ֵבי ַרּבִ   ָאְמֵרי:  ּדְ
ה ֵעד.  ִליַח ַנֲעׂשֶ   ׁשָ

  
  ְוִהיְלְכָתא: 

ה ֵעד.  ִליַח ַנֲעׂשֶ   ׁשָ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר  ָרָבאָאַמר 
ַנִים:  ה' ָאַמר ִלׁשְ ָ ׁשּו ִלי ֶאת ָהִאׁשּ    –'ְצאּו ְוַקּדְ

לּוָחיו,    ֵהן ֵהן ׁשְ
  ֵהן ֵהן ֵעָדיו. 

ין, ֵגירּוׁשִ   ְוֵכן ּבְ
ִדיֵני ָממֹונֹות.    במג,   ְוֵכן ּבְ

  

  רש"י
 לקידושין בין - עד נעשה שליח

 חובו לבעל ממון ששלח בין
 להיות עד עם חשלי 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 ול 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

  .בית שמאיל ית הללדב – 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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  ּוְצִריָכא: 
ין  ִקיּדּוׁשִ ְמִעיָנן ּבְ ִאי ַאׁשְ ְלֵמיְסָרּה ָקָאֵתי,  –ּדְ ּום ּדִ   ִמׁשּ
ּמָ  ין, ֵניחּוׁש ׁשֶ ירּוׁשִ ּה. ֲאָבל ּגֵ   א ֵעיָניו ָנַתן ּבָ

ין  ירּוׁשִ ְמִעיָנן ּגֵ ֵרי ָלא ַחְזָיא,  –ְוִאי ַאׁשְ ָתא ְלֵבי ּתְ ִאיּתְ ּום ּדְ   ִמׁשּ
י.  ְלּגֵ   ֲאָבל ָממֹוָנא, ֵאיָמא ָהֵני ִמיְפַלג ּפַ

  ְצִריֵכי. 
  

  ַמאי ָקָסַבר? 
  

ֵעִד  ֵעִדים ָצִריְך ְלפֹוְרעֹו ּבְ ְלֶוה ֲחֵבירֹו ּבְ     –ים ִאי ָקָסַבר: ַהּמַ
ֵעדּות ִניְנהּו!    ָהֵני נֹוְגִעים ּבְ

ְרעּוִני'!  ַרְעֵניּה', ֲאַמר ְלהּו: 'ּפִ ִאי ָאְמֵרי: 'ָלא ּפְ   ּדְ
ֵעִדים,  ֵעִדים ֵאין ָצִריְך ְלפֹוְרעֹו ּבְ ְלֶוה ֶאת ֲחֵבירֹו ּבְ א ְלעֹוָלם ָקָסַבר: ַהּמַ   ֶאלָּ

ִריְנהּו ַללֹ  ַיְכֵלי ְלֵמיַמר: 'ַאְהּדְ ְלֶוה'. ּוִמּגֹו ּדְ ַרְעֵניּה ַלּמַ   ֶוה', ְיכֹוִלין ְלֵמיַמר: 'ּפְ
  

ת בּוַעת ֶהיּסֵ ָנן ׁשְ ַתּקּון ַרּבָ א ּדְ ּתָ    , ְוַהׁשְ
ָיֵהיְבָנא ֵליּה,  ֵעי ָהֵני ֵעִדים ּדְ ּבְ ּתַ   ִמׁשְ
ִקיל ֵליּה,  ָלא ׁשָ ע ַמְלֶוה ּדְ ּבַ ּתַ   ּוִמׁשְ

ְלֶוה.   ּוָפַרע ֵליּה לֶֹוה ַלּמַ
  
  
  

  רש"י
 מה הלכך - קאתי דלמיסרה

 כל ועל עליהם לאוסרה להם
  .בשקר העולם

 - חזיא לא תרי לבי דאיתתא
  .משקרי לא נינהו דתרי וכיון
 וכן רדאמ 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 - הללו 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 לפיכך 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 אל 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, במג, במג, במג, ב .8
ּתוֹ ָהִאיׁש " ׁש ֶאת ּבִ ִהיא ַנֲעָרה[ ְמַקּדֵ ׁשֶ לּוחוֹ  - ּכְ   ]".ּבֹו ּוִבׁשְ

  
ַנן ָהָתם:    ּתְ

אֹוָרָסה"    :ַנֲעָרה ַהמְּ
ּה  יטָּ ִלין ֶאת ּגִ    .ִהיא ְוָאִביָה ְמַקּבְ

י ְיהּוָדהָאַמר     :ַרּבִ
ֶאָחד י ָיַדִים זֹוכֹות ּכְ תֵּ    !ֵאין ׁשְ
ּה  יטָּ ל ֶאת ּגִ א ָאִביָה ְמַקּבֵ   .ֶאּלָ

  

ּה וְ  יטָּ מֹור ֶאת ּגִ ֵאין ְיכֹוָלה ִלׁשְ ֵרׁש  - ָכל ׁשֶ   . )גיטין סד, ב( "ֵאין ְיכֹוָלה ְלִהְתּגָ
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ין,  ַמֲחלֹוֶקת ְלֵגירּוׁשִ   ּכְ

ין.  ְך ַמֲחלֹוֶקת ְלִקיּדּוׁשִ   ּכָ
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ין,    ַמֲחלֹוֶקת ְלֵגירּוׁשִ
ין  ְבֵרי ַהּכֹ  –ֲאָבל ְלִקיּדּוׁשִ   ְולֹא ִהיא.  ,ָאִביָה  :לּדִ

  
י ֲחִניָנאְוָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   : ַרּבִ

ָנן?  ַרּבָ א ּדְ יּבָ י יֹוָחָנן ַאּלִ ַרּבִ   ַמאי ַטְעֵמיּה ּדְ
  

ַמְכֶנֶסת ַעְצָמּה ִלְרׁשּות ָאִביָה  ין, ּדְ ירּוׁשִ ין ִהיא ּוֵבין ָאִביָה.  –ּגֵ   ּבֵ
ַמְפַקַעת ַעְצָמּה ֵמְרׁשוּ  ין, ּדְ   ָאִביָה ְולֹא ִהיא.  –ת ָאִביָה ִקיּדּוׁשִ

   
  ַוֲהֵרי ַמֲאָמר, 

ַמְפַקַעת ַעְצָמּה ֵמְרׁשּות ָאִביָה,    ּדְ
  ּוְתַנן:

ה ִמן ָהֵאירּוִסין"   אמד, ַעת ָאִביָה  – ְקַטּנָ א ִמּדַ ּה ַמֲאָמר ֶאּלָ ים ּבָ    .ֵאין עֹוׂשִ

ֲעָרה ַעת ָאִביָה  – ְוַהּנַ ין ִמּדַ ַעת ַעְצָמּה ּבֵ ין ִמּדַ "ּבֵ
344 !  

  
א,    ֶאּלָ

ַמר:  ַמר, ָהִכי ִאיתְּ   ִאי ִאיּתְ
י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   : ַרּבִ

ָנן?   ַרּבָ א ּדְ יּבָ י יֹוָחָנן ַאּלִ ַרּבִ   ַמאי ַטְעֵמיּה ּדְ
ּה  ְעּתָ ִמּדַ ין, ּדְ   ָאִביָה ְולֹא ִהיא,  –ִקיּדּוׁשִ

ְרָחּה  ְבַעל ּכָ ין, ּדִ ירּוׁשִ ין ָאִב  –ּגֵ ין ִהיא ּבֵ   יָה. ּבֵ
  

ּה,  ְעתָּ ִמּדַ   ֲהֵרי ַמֲאָמר, ּדְ
ֵני:  ין ִהיא ּוֵבין ָאִביָה "ְוָקּתָ   ! "ּבֵ

  
י ִהיא.  ְרָחּה, ְוַרּבִ ְבַעל ּכָ ַמֲאָמר ּדִ   ָהָתם ּבְ

ַתְנָיא:    ּדְ
ּה " ְעתָּ לֹא ִמּדַ יִבְמּתֹו ׁשֶ ה ַמֲאָמר ּבִ    – ָהעֹוׂשֶ

י    .ָקָנה :אֹוֵמר ַרּבִ
  . "ָנהלֹא ָק  :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
  

י?  ַרּבִ   ַמאי ַטְעֵמיּה ּדְ
  

יָבָמה יָאה ּדִ ַמר ִמּבִ    , ּגָ
יָבָמה  יָאה ּדִ ְרָחּה,  - ַמה ּבִ ַעל ּכָ   ּבְ

ְרחֹו.   - ַאף ָהָכא ַנִמי  ַעל ּכָ   ּבְ
  

                                                           
ין(במהדורת הדפוס מופיע בסוגרים:  344 ִקיּדּוׁשִ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ והמהרש"ל לא גורס. אם כי בהמשך הסוגיה זה כן הובא כחלק  )ַמה ׁשּ

  מהברייתא.

  רש"י
 לקטנה ה"ה - המאורסה נערה

 להודיעך בנערה דפליגי האיו
  .יהודה' דר כחו
 אביה או היא או - ואביה היא
 יד לה ויש היא גדולה 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 אול 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 מקודשת
  .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 -  אמרמ
  .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 הזיכת
 אביה בין היא בין כרחה בעל

 ליה מקבל כי לדעתו לנו דמה
  .הוא כרחיה על נמי איהו
 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 כרחה

  :).ח דף( דיבמות
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ָנן ָסְבֵרי:    ְוַרּבָ
ין יּדּוׁשִ    , ָיְלִפיַנן ִמּקִ

ִמּדַ  ּה, ַאף ָהִכי ַנִמי ּדְ ְעּתָ ִמּדַ ין ּדְ יּדּוׁשִ ּה. ַמה ּקִ   ְעּתָ
  

ַמאי ָקִמיְפ    ְלֵגי? ּבְ
  

ָבָמה ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלף,  יָבָמה ִמּיְ י ּדִ י ָסַבר: ִמיּלֵ   ַרּבִ
ין ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלף.  יּדּוׁשִ ין ִמּקִ ָנן ָסְבֵרי: ִקיּדּוׁשִ   ְוַרּבָ

  
ָרא,  ּבְ   ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ

י יֹוָחָנן,  ֵרץ ַרּבִ ְדָקא ְמּתַ   ּכִ
ֵני ֵס  ָקּתָ ין"יָפא: ִמּדְ ִקיּדּוׁשִ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ    ".ַמה ׁשּ

  
ֵריׁש ָלִקיׁש!  א ּדְ יּוְבתָּ יֱהֵוי ּתְ א, ֵניָמא ּתֶ   ֶאּלָ

  
  ֲאַמר ָלְך ֵריׁש ָלִקיׁש: 

י ְיהּוָדה ִהיא,  י? ַרּבִ   ָהא ַמּנִ
ַאַחת.  י ָיַדִים זֹוכֹות ּכְ ּתֵ ֲאַמר: ֵאין ׁשְ   ּדַ

  
י ְיהּוָדה,    ִאי ַרּבִ

ן" ֵאין ּכֵ ֶ ין ַמה ׁשּ ִקיּדּוׁשִ   ?! "ּבְ
ֵעי ֵליּה!  ין" ִמיּבָ ֵגירּוׁשִ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ   "ַמה ׁשּ

  
  ֵאין ָהִכי ַנִמי, 

ין,  ָדֵמי ְלִקיּדּוׁשִ ָתָנא ַמֲאָמר ּדְ יֵדי ּדְ   ַאּיְ
ָנא ַנִמי  ין"ּתָ ִקיּדּוׁשִ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ   . "ַמה ׁשּ

  
י ְיהּוָדה,    ְוַרּבִ

ָנא ַמֲאָמר?    ַמאי ׁשְ
  

  ָקה ְועֹוֶמֶדת. הֹוִאיל ּוְזקוּ 
  

ֲאֵתית ְלָהִכי,  א ּדַ ּתָ   ַהׁשְ
ָרא  י ָלְך ֵמִעיּקָ יְקׁשֵ י יֹוָחָנן ַנִמי ָלא ּתִ     –ַרּבִ
אִני ַמֲאָמר, הֹוִאיל ּוְזקּוָקה ְועֹוֶמֶדת.    ׁשַ

  
ַנן:    ּתְ

ִהיא ַנֲעָרה " ׁשֶ ּתֹו ּכְ ׁש ֶאת ּבִ לּוחוֹ  -ָהִאיׁש ְמַקּדֵ    ".ּבֹו ּוִבׁשְ
לוּ "   ִאין,  – "חוֹ ּבֹו ּוִבׁשְ

לּוָחּה  ּה ּוִבׁשְ   ָלא!  –ּבָ
ֵריׁש ָלִקיׁש!  א ּדְ יּוְבּתָ   ּתְ

  
  ֲאַמר ָלְך ֵריׁש ָלִקיׁש: 

י ְיהּוָדה ִהיא.    ָהא ַנִמי ַרּבִ
  

י ְיהּוָדה?  ַרּבִ   ּוִמי ָמִצית מֹוְקָמת ָלּה ּכְ
ֵני ֵסיָפא:    ְוָהָקּתָ

ה" ָ    :ָהאֹוֵמר ְלִאׁשּ
ְתָמָר ' י ִלי ּבִ ׁשִ    ',ה זוּ ִהְתַקּדְ
זוּ ' י ִלי ּבְ ׁשִ    '"ִהְתַקּדְ

א  ּנָ י"ְוַאְמִריָנן: ַמאן ּתַ ׁשִ י ִהְתַקּדְ ׁשִ   ? "ִהְתַקּדְ
הְוָאַמר  ָאַמר: ַרּבָ ְמעֹון  ִהיא, ּדְ י ׁשִ   : ַרּבִ

בּוָעה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד!  ּיֹאַמר ׁשְ   ַעד ׁשֶ
  

י ְיהּוָדה,  ּה ַרּבִ יָמא: ּכּוּלָ   ְוִכי ּתֵ
ְמעֹוןַב ּוִבְפָרֵטי ָס  י ׁשִ ַרּבִ   .ר ָלּה ּכְ

  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

 נערהוה 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"ומ
 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 כנסתמ 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 צטרפיןמ אין לאו

 כל התקדשי חדא בכל דאמר
 באפי קידושין הוו חדא

  .נפשייהו
 התקדשי דבעינן -  תנא 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 ךל לא בידי
 שבועה שיאמר עד אחת אלא
  .ואחד אחד לכל

 דלא - ש"כר לה סבר ובפרטי
 לכל שיאמר עד פרטא חשיב
  .שבועה ואחד אחד
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  ּוִמי ָסַבר ָלּה?! 

ְנָיא:    ְוָהּתַ
ָלל"    :ֶזה ַהּכְ
א ַאַחתַל ּכָ  יב ֶאּלָ ל ַאַחת ְוַאַחתַר ּפָ  ,ל ֵאינֹו ַחּיָ יב ַעל ּכָ    ,ט ַחּיָ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

בּוָעה לֹא ְלךָ ' י –' לֹא ְלךָ  ,לֹא ְלךָ  ,ׁשְ ל ַאַחת ְוַאַחתַחּיָ    .ב ַעל ּכָ
י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ

בּוָעה ,לֹא ְלךָ  ,לֹא ְלךָ  ,לֹא ְלךָ ' ל ַאַחת ְוַאַחת –' ְולֹא ְלָך ׁשְ יב ַעל ּכָ    .ַחּיָ
ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

יב בּוָעה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ,ְלעֹוָלם ֵאינֹו ַחּיָ ּיֹאַמר ׁשְ   ! "ַעד ׁשֶ
  

א,    ֶאּלָ
ְמעֹון ִהיא, ּכּולָּ  י ׁשִ   ּה ַרּבִ

י ְיהּוָדה.  ַרּבִ ִליחּות ָסַבר ָלּה ּכְ   ּוִבׁשְ
  

י א.  ַאִסי ַרּבִ   ָלא ָעל ְלֵבי ִמְדָרׁשָ
ֵחיּה לְ  ּכְ י ֵזיָראַאׁשְ   , ַרּבִ

א?  י ִמְדָרׁשָ   ֲאַמר ֵליּה: ַמאי ָאמּור ָהִאיָדָנא ּבֵ
י ָאִביןֲאַמר ֵליּה: ַאף ֲאָנא ָלא ָעֵייל,  יל,  הּוא ַרּבִ ַעּיֵ   ּדְ

י יֹוָחָנן. ַוֲאַמר:  ַרּבִ ּה ּכְ   ַחְברּוָתא ּכּוּלָ
רּוְכָיא:  ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָצַווח  י ּכְ 345"ְוָהְיָתה ... ְוָיְצָאה"ּכִ

  !, ),ב(דברים כד 
יּה.  ח ּבֵ ּגַ ַאׁשְ א ּדְ   ְוֵליּכָ

ר ַסְמָכא הּוא?  י ָאִבין ּבַ   ֲאַמר ֵליּה: ַרּבִ
ִמין יַ  א ְלִטיְגֵני הּוא. ֲאַמר ֵליּה: ִאין, ּכְ   ּמָ

  
ר ִיְצָחקֲאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ֲהָנא,  ר ּכָ י ָאִבין ּבַ יא, ְוָלא ַרּבִ י ִחּיָ ַרּבִ י ָאִבין ּבְ   ֲאָנא, ָלא ַרּבִ
י ָאִבין ְסָתם.  א ַרּבִ   ֶאּלָ

  
ּה?    ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנַ

  
יֵדיּה. יֵדיּה ַאּדִ   ְלִמיְרָמא ּדִ

  
  
  
  

                                                           
יתֹו ְוָהְלָכה ְוָהְיָתה לְ  345   ִאיׁש ַאֵחרְוָיְצָאה ִמּבֵ

  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 ךל לא

  .הוי כללא לך ולא לך ולא אבל
 דבעינן - שבועה לך ולא לך לא

 אם אבל באחרונה שבועה
 שדינן לא תחלה שבועה הזכיר

  .הוי וכללא אכולהו
 דהתקדשי' מתני -  אלא

  .היא ש"ר התקדשי
 יהודה כרבי לה סבר ובשליחות

  .היא ולא דאביה -
 מדרשא בי הואי לא נמי אנא
 מדרשא בבי הוה אבין ירב אבל

 שיצא לאחר לי אמר והוא -
 בית של חבורות כל שחברו

 יוחנן כרבי וגמרו ונמנו המדרש
  .היא ולא אביה דבקידושין

 עגור של תרגום -  כרוכיא כי
  .ז"בלע ה"גרוא

 צועק היה כך - והיתה ויצאה
 הויה והיתה ויצאה כתיב הא

 בין היא בין גירושין מה כיציאה
 בין היא בין ןקידושי אף אביה
  .אביה
 - הוא סמכא בר ואבין ליה אמר

 ובקי ליה קאמר שאילה בלשון
 לסמוך שיש זה אבין ברבי אתה

 בשמועתו שמדקדק דבריו על
  .משכח שאינו

 לו היתה לא -  לטגני ימא כמין
 שכשיצא בנתים שכחה שהות
 מיד לי אמרה המדרש מבית

 והמחבת הים מן דג כשולה
 כובתו לתתו האור על נתונה
 א"פריזר טגני לטגנו בשמן

  .ז"בלע
 - חייא ברבי אבין' ר לא אנא

 לא אבין' ר של זו בשמועה
  .הוא אבין איזה שמעתי
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        בבבב- - - - מד, אמד, אמד, אמד, א .9
ָעא ִמינֵּ    :ַרב ַנְחָמןֵמ  ָרָבאיּה ּבָ

ְעָלּה?    במד, ד ּבַ ּה ִמּיַ יּטָ ל ּגִ ִליַח ְלַקּבֵ ה ׁשָ ֲעׂשֶ ּתַ   ַנֲעָרה, ַמהּו ׁשֶ
ְמָיא?  ֲחַצר ָאִביָה ּדַ ְמָיא, אֹו ּכַ ַיד ָאִביָה ּדַ   ּכְ

  
ְמָיא" ַיד ָאִביָה ּדַ ִליַח ַא  – "ּכְ ֵוי ׁשָ ִליַח ָמה ָאִביָה ַמׁשְ ֵוי ׁשָ    .ף ִהיא ַנִמי ַמׁשְ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ְמָיא" ֲחַצר ָאִביָה ּדַ ה?  – "ּכַ ְרׁשָ א ְלָיָדּה ָלא ִמיּגָ יּטָ ַמְטָיא ּגִ   ְוַעד ּדְ
  

ָקא ֵליּה ְלָרָבא ָהא?!    ּוִמי ְמַסּפְ
  : ָרָבאְוָהָאַמר 

ַמְרּתֹו  ן ּוְמׁשַ ּה ָיׁשֵ ַיד ַעְבּדָ ט, ּוְנָתנֹו ּבְ ַתב ּגֵ ט,  –ּכָ   ֲהֵרי ֶזה ּגֵ
ט.  ֵאינוֹ  –ֵניעֹור    ּגֵ

ט?  אי ֵאינֹו ּגֵ   ֵניעֹור ַאּמַ
ּה.  לֹא ְלַדְעּתָ ֶרת ׁשֶ ּמֶ ּתַ ָהְוָיא ָלּה ָחֵצר ִמׁשְ   ּדְ

ְמָיא  ֲחַצר ָאִביָה ּדַ ְך ּכַ ְעּתָ    –ְוִאי ָסְלָקא ּדַ
ֵרׁש,  יּגָ ּה ְלָיָדּה ַנִמי ָלא ּתִ יּטָ י ָמָטא ּגִ   ּכִ

לֹא ְלַדַע  ֶרת ׁשֶ ּמֶ ּתַ ׁשְ ָהְוָיא ָלּה ָחֵצר ַהּמִ   ת ָאִביָה! ּדְ
  

א,    ֶאּלָ
ְמָיא.  ִכי ַיד ָאִביָה ּדַ יָטא ֵליּה ּדְ ׁשִ   ְלעֹוָלם ּפְ

ְעָיא ֵליּה:    ְוָהֵכי ָקִמיּבַ
ִליַח, אֹו ָלא?  ָיה ִאיִהי ׁשָ ּוְ ַיד ָאִביָה ְלׁשַ יָמא ּכְ   ִמי ַאּלִ

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

ִליַח.  ה ׁשָ   ֵאין עֹוׂשָ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
ָאְמָרה" ה ׁשֶ יִה " :ְקַטּנָ יטִּ ל ִלי ּגִ    – "ְתַקּבֵ

ט ט ְלָיָדּה  ,ֵאינֹו ּגֵ יַע ּגֵ ּגִ ּיַ    ".ַעד ׁשֶ
ט!  –ָהא ַנֲעָרה    ֲהֵרי ֶזה ּגֵ

  
ַמאי ַעְסִקיָנן    :ָהָכא ּבְ

ֵאין ָלּה ָאב.  ׁשֶ   ּבְ
  

ֵני ֵסיָפא:  ָקּתָ   ָהא ִמּדְ
י" :ָאַמר ָאִביָה "ִאם  ט ְלִבתִּ ל ּגֵ    – "ֵצא ְוַקּבֵ

ַעל ַלֲחז    ".לֹא ַיֲחזֹור -ֹור ּבֹו ִאם ָרָצה ּבַ
ְדֵיׁש ָלּה ָאב ַעְסִקיָנן!  א ּבִ ֵריׁשָ ָלל ּדְ   ִמּכְ

  
ֵני:  ָרא, ְוָהֵכי ָקּתָ   ַחּסֹוֵרי ִמיַחּסְ

ָאְמָרה" ה ׁשֶ י' :ְקַטּנָ יטֵּ ל ִלי ּגִ    –' ִהְתַקּבֵ
ט ט ְלָיָדּה  ,ֵאינֹו ּגֵ יַע ּגֵ ּגִ ּיַ    ".ַעד ׁשֶ

ט.  –ָהא ַנֲעָרה    ֲהֵרי ֶזה ּגֵ
ּמֶ " ָבִרים ֲאמּוִריםּבַ    :ה ּדְ

ֵאין ָלּה ָאב ׁשֶ    .ּכְ
ּה " :ָאַמר ָאִביָה וְ  ,ֲאָבל ֵיׁש ָלּה ָאב יטָּ י ּגִ ל ְלִבתִּ    ,"ֵצא ְוַקּבֵ

ַעל ַלֲחזֹורְורֹוֶצה    ."לֹא ַיֲחזֹור – ּבַ
  
  
  
  

  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 האבי 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 צרח
  .ונועל ופותח סביב שגדרה

 - לידה גט שיגיע עד גט אינו
 הילכך לקטן שליחות דאין

 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 אבל 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 בא לה בשאין
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        מה, אמה, אמה, אמה, א    ––––מד, ב מד, ב מד, ב מד, ב  .10
ַמר:    ִאיּתְ

לֹא ְלַדַעת ָאִביָה  ה ׁשֶ ׁשָ ְתַקּדְ ּנִ ה ׁשֶ     –ְקַטּנָ
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

ט,    ְצִריָכה ּגֵ
  ּוְצִריָכה ֵמיאּון. 

  
  : ַקְרָנאָאַמר 

גֹו! ָבִרים ּבְ   ּדְ
ה ֵמיאּון?  ט ָלּמָ   ִאם ּגֵ
ט?  ה ּגֵ   ִאם ֵמיאּון ָלּמָ

  
  ָאְמרּו ֵליּה: 

ַכְפֵרי.  ָמר עּוְקָבאָהא  יֵניּה ּבְ   ּוֵבי ּדִ
יּה ּדְ  רּוָה ְלַקּמֵ ּדְ   . ַרבַאְפכּוָה, ׁשַ

  ֱאלִֹהים!ֲאַמר ְלהּו: ָה 
ט    ְצִריָכה ּגֵ

  ּוְצִריָכה ֵמיאּון, 
אְוַחס ֵליּה ְלַזְרֵעיּה ּדְ  ר ַאּבָ א ּבַ ֵניָמא ָהִכי.  ַאּבָ   ּדְ

  
  ְוַטְעָמא ַמאי? 

  
ַרב ִאיָקאֲאַמר  ֵריּה ּדְ   : ַרב ַאָחא ּבְ

ט" א נִ  – "ְצִריָכה ּגֵ ּמָ יןׁשֶ ִקיּדּוׁשִ ה ָהָאב ּבְ    .ְתַרּצָ
ין, ׁשֶ    – "ְצִריָכה ֵמיאּון" ִקיּדּוׁשִ ה ָהָאב ּבְ א לֹא ִנְתַרּצָ   ּמָ

ֲאחֹוָתּה.  ין ּתֹוְפִסין ּבַ   ְויֹאְמרּו ֵאין ִקיּדּוׁשִ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
כּו.  ּדְ ִ ׁשּ   ְוהּוא ׁשֶ

  
  ָאַמר:  עּוָלא

  ֲאִפיּלּו ֵמיאּון ֵאיָנּה ְצִריָכה. 
  

כּו?  יּדְ ׁשִ ב ּדְ   ַאף ַעל ּגַ
  

ַמְתֵני ָהא, ָלא ַמְת    ֵני ָהא. ַמאן ּדְ
  

ָאְמֵרי:  א ּדְ   ִאיּכָ
  : עּוָלאָאַמר 

לֹא ְלַדַעת ָאִביָה  ה ׁשֶ ׁשָ ְתַקּדְ ּנִ ה ׁשֶ    –ְקַטּנָ
  ֲאִפיּלּו ֵמיאּון ֵאיָנּה ְצִריָכה. 

  
ֲהָנאְמִתיב    : ַרב ּכָ

ן ִאם ֵמתוּ "    ,ְוכּוּלָ
   ,אֹו ֵמיֲאנוּ 

ְרׁשוּ     ,אֹו ִנְתּגָ
ְמְצאּו ַאְיילֹוִנית ּנִ    – אֹו ׁשֶ

רֹותָצר    ".ֹוֵתיֶהן מּותָּ
ּה ַמאן?  ׁשָ ִקּדְ   ּדְ

ּה ָאִביָה  ׁשָ ִקּדְ    –ִאיֵליָמא ּדְ
י ָלּה?!  ֵמיאּון ַסּגִ   ּבְ
ֲעָיא!  ָיא ּבָ ט ְמַעּלְ   ּגֵ

ּה,  ּה ִאיִהי ַנְפׁשָ ׁשָ ִקּדְ א ָלאו, ּדְ   ֶאלָּ
ַבְעָיא ֵמיאּון!  ֵני ּדְ   ְוָקּתָ

  
  

  רש"י
 אביה לדעת שלא שנתקדשה קטנה

 ידע ולא לקבלם אביה לה אמר לא -
 קידושיה שאין מודים הכל ובקטנה
  .לדעתו שלא קידושין

 כדאמר -  מיאון וצריכה גט צריכא
  .לקמיה טעמא

 אמר כך - בגו דברים קרנא אמר
 כלומר זה דבר בתוך דברים יש קרנא

  .שמואל בדברי ותימה תשובה יש
  .לקרנא המדרש בית בני -  ליה אמרו

 שם - בכפרי דינו ובית עוקבא מר הא
 נהרדעא אם לנו סמוך מקום

 ונשאל בא ממנו רחוק שם ששמואל
 בימי ד"ב אב היה והוא עוקבא למר

  :).טז דף( ק"במו כדאמר שמואל
 בשם - דרב לקמיה ושדרוה אפכוה
 ובשם ומיאון גט צריכה קרנא

 לקמיה ושדרוה בגו דברים שמואל
 שמואל לדברי יודה אם לידע דרב

 דרב ומשום הדבר על חלוק שהיה
 אולי אפכוה היה שמואל של אוהבו

 בשם שאמרו קרנא לדברי יודה
  .שמואל

  .הוה דשמואל אבוה - אבא בר אבא
 האב נתרצה לא שמא מיאון וצריכה

 הרואה - 'כו ויאמרו בקידושיה
 האב שנתרצה סבור גט שהצרכנוה
 מעליא רושתוג ליה והוה בקידושיה

 לו תופסין קידושין אין ושוב
 בכרת גרושתו שאחות באחותה

 שבחייה כל בחייה) יח ויקרא( דכתיב
 בלא לאפוקה אתי אחותה קדיש ואי
  .גט

 גט צריכה דאמר הא - ששידכו והוא
 קידושין קודם לאביה בה כששידך

 כששמע נתרצה שמא לספוקי דאיכא
  .למפרע קידושין להו והוו
 שאין -  צריכה ינהא מיאון' אפי

  .אביה בחיי כלום קטנה מעשה
 אמר - שידכו אפילו גמרא ומתמה

  .צריכה אינה מיאון דאף עולא
 מאן -  הא מתני לא הא דמתני ומשני
 לא אדשמואל דעולא פלוגתא דמתני

 דפריש פירושא האי אדשמואל מתני
  .ששידכו והוא נ"ר בה

 מילתא - עולא אמר דאמרי איכא
 ולא לה תנימ הוא נפשיה באפיה
 ליה קאמר וסתמא ושמואל אדרב

  .שידכו לא שנא ולא שידכו שנא ולא
 מילתא - עולא אמר דאמרי איכא

 ולא לה מתני הוא נפשיה באפיה
 ליה קאמר וסתמא ושמואל אדרב

  .שידכו לא שנא ולא שידכו שנא ולא
 ביבמות ששנינו עריות ו"ט -  וכולן

 צרותיהן וצרות צרותיהן שפוטרות
 לה ויליף היבום ומן החליצה מן

 לפני ליבום הנופלת שהערוה מקרא
 פטורה בכרת עליו שהיא קרוב

 אם העריות וכולן צרתה ופוטרת
 מיאנו או הבעל שמת קודם מתו

) מיאון קודם( נתגרשו או בבעל
 לא היבם לפני הצרה ונפלה דכשמתה

 ערוה פטרה ולא היתה ערוה צרת
 בתו וקתני ליבם ומותרות צרותיה

 בחיי מיאנה וקאמר דאם ו"ט באותן
 לאחר בעלה ומת שהוא אביה אחי

 אלמא לאביה מתייבמת צרתה מיאון
 והיכי אביה בחיי ממאנת בתו לנו יש

  .דמי
 סגי במיאון לאחיו אביה דקדשה אי
 לאב תורה זיכתה והלא בתמיה -  לה

  .בתו בקידושי
 סגי במיאון לאחיו אביה דקדשה אי
 לאב תורה זיכתה והלא בתמיה -  לה

  .בתו בקידושי
 לדעת שלא - נפשה איהי דקדשה

  .אביה
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  הּוא מֹוִתיב ָלּה, ְוהּוא ְמָפֵרק ָלּה: 
י ָהָאב. כְּ  ַחּיֵ ה ְיתֹוָמה ּבְ ה ָלּה ַמֲעׂשֶ ֲעׂשָ ּנַ   גֹון ׁשֶ
  

  : ַרב ַהְמנּוָנאְמִתיב 
   .ֵאין מֹוְכָרּה ִלְקרֹוִבים"

ּום  י ֶאְלָעָזרִמׁשּ    :ָאְמרוּ  ַרּבִ
  .מֹוְכָרּה ִלְקרֹוִבים

דֹול  אמה, ּמֹוְכָרּה ַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ּגָ ִוין ׁשֶ    ,ְוׁשָ
ה ַוֲחלּוָצה ְלכֹ רּוׁשָ   . "ֵהן ֶהְדיֹוטּגְ

  

ֵמי?  "ַאְלָמָנה"ַהאי    ֵהיִכי ּדָ
ּה ָאִב  ׁשָ ִקּדְ ין ָלּה    –יָה ִאיֵליָמא ּדְ    ?!ִמי ָמֵצי ְמַזּבִ

ְפחּות ַאַחר ִאיׁשּות!  ּתֹו ְלׁשִ   ָהא ֵאין ָאָדם מֹוֵכר ֶאת ּבִ
ּה, ְוָקא ָקֵרי ָלּה ַאְלָמָנה!  יׁש ִאיִהי ַנְפׁשָ ַקּדִ א ָלאו, ּדְ   ֶאלָּ

  
י ִיְצָחקֲאַמר  ַרב ַעְמָרםֲאַמר    : ַרּבִ

י ִיעּוד,  ִקיּדּוׁשֵ   ָהָכא ּבְ
י ְיהּוָדה,  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ַרּבִ א ּדְ יּבָ   ְוַאּלִ

נּו. ין ִניּתְ ֲאַמר: ָמעֹות ָהִראׁשֹונֹות ָלאו ְלִקיּדּוׁשִ   ּדַ
  
  
  
  
  

  רש"י
 כגון - האב בחיי יתומה מעשה

 לאחר אביה שהשיאה
 נתגרשה או ונתארמלה

 אביה בחיי היא שהרי בקטנותה
 אין שהשיאה דכיון כיתומה

 כן ואחרי בה רשות לאביה
 לאחי עצמה את היא קדשה
 מיאון בעו קידושין דהני אביה
 דעת את מתיןלה לה היה שלא

 דאין להו סגי ובמיאון אביה
 מדרבנן אלא כלום קטנה מעשה
 לה שאין לקטנה נישואין דתקון

  .הפקר מנהג בה ינהגו שלא אב
 לקרובים לבתו -  מוכרה אין

 דבעינן בה קידושין להם שאין
  .לייעוד ראויה
 כדילפינן -  לקרובים מוכרה

:) יט דף קידושין לעיל( ק"בפ
 השאינ פעמים לאמה בתו

  .לאמהות אלא נמכרת

 - 'כו אלמנה שמוכרה ושוין
 פ"אע קידושין בה לו ויש הואיל

 תופסין דקידושין בעבירה שהן
  .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 ובוש לאישות
 דרבי אליבא' מתני הא לשפחות

 הראשונות מעות דאמר יוסי
 לאו המכירה 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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ַמר:    ִאיּתְ

    –ֵמת, ְוָנְפָלה ִלְפֵני ָאִחיו ְלִיּבּום 
  : ַרבָאַמר  הּוָנא ַרבָאַמר 

  ְמָמֶאֶנת ְלַמֲאָמרֹו, 
תֹו.    ְוֵאיָנּה ְמָמֶאֶנת ְלִזיּקָ

  
יַצד?    ּכֵ

  
ּה ַמֲאָמר  ה ּבָ ט,   –ָעׂשָ   ְצִריָכה ּגֵ

  ּוְצִריָכה ֲחִליָצה, 
   , ּוְצִריָכה ֵמיאּון

ט" א ִנְתַרּצָ  – "ְצִריָכה ּגֵ ּמָ ִניׁשֶ י ׁשֵ ִקיּדּוׁשֵ    .ה ָהָאב ּבְ
א ִנְתַרּצָ  – "הְצִריָכה ֲחִליָצ " ּמָ י ִראׁשֹוןׁשֶ ִקיּדּוׁשֵ    .ה ָהָאב ּבְ
י ִראׁש  – "ְצִריָכה ֵמיאּון" ִקיּדּוׁשֵ ה ָהָאב לֹא ּבְ א לֹא ִנְתַרּצָ ּמָ ִניׁשֶ י ׁשֵ ִקיּדּוׁשֵ   ,ֹון ְולֹא ּבְ

ֲאחֹוָתּה. ין ּתֹוְפִסין ּבַ   ְויֹאְמרּו ֵאין ִקיּדּוׁשִ
   

ּה ַמֲאָמר  ה ּבָ ְלַבד. ֵאיָנּה ְצ  –לֹא ָעׂשָ א ֲחִליָצה ּבִ   ִריָכה ֶאּלָ
ֲאחֹוָתּה?  ?ַמאי ַאְמָרת ין ּתֹוְפִסין ּבַ א יֹאְמרּו ֵאין ִקיּדּוׁשִ ּמָ ֵעי ַנִמי ֵמיאּון, ׁשֶ יּבָ   ּתִ

ָנןַהּכֹל יֹוְדִע  ַרּבָ    .ים ֲאחֹות ֲחלּוָצה ּדְ
  

ָאַמר    : ֵריׁש ָלִקיׁש ּדְ
אן ּכָ

ָנה  346 יׁשָ   : ַרּבִ
ה רּוׁשָ   אֹוָרְייָתא, ִמּדְ  - ֲאחֹות ּגְ
ְבֵרי סֹוְפִרים.  -  ֲאחֹות ֲחלּוָצה   ִמּדִ

  
  
  
  
  

                                                           
  יבמות מא.  346

  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 צריכה 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
 ידושיןק שהקידושין אומר גט

 תופסין קידושין ואין הן גמורים
 לי למה לי וקשיא באחותה  לו

 בקידושי האב נתרצה 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 ראשון 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 אחות 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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ָבֶבל.  י ּבְ תּו ַחְמָרא ּתּוֵתי ִציּפֵ ֲהוּו ָקא ׁשָ ֵרי, ּדַ י תְּ   ַהְנהּו ּבֵ

ַחְמָרא, ָיַהב ֵליּה ְלַחְבֵריּה,  ָסא ּדְ ְייהּו ּכָ ַקל ַחד ִמיּנַ   ׁשָ
יְך ִלְב  ַרּתֵ א ִלי ּבְ ׁשָ ּדְ   ִרי. ֲאַמר: ִמיּקַ

  
  : ָרִביָנאֲאַמר 

ֲאַמר:  ה ָהָאב"ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדַ א ִנְתַרּצָ ּמָ יָנן ׁשֶ     – "ַחְייׁשִ
ן ָלא ָאְמִריַנן.    במה, ה ַהּבֵ א ִנְתַרּצָ ּמָ   ׁשֶ

  
ָנןָאְמֵרי ֵליּה    : ָרִביָנאלְ  ַרּבָ

ֵיּה  ּוְ ִליַח ׁשַ    !ְוִדיְלָמא ׁשָ
  

ֻוֵיי ַלֲאבּוהַּ  ִליַח.  ָלא ָחִציף ִאיִניׁש ִלׁשְ   ׁשָ
  

יּה ְוִדיְלָמא     !ַאְרצּוֵיי ַאְרְצֵייּה ַקּמֵ
  

יִמיֲאַמר ֵליּה  ר ׁשִ ה ּבַ   : ַרּבָ
ֵפירּוׁש ֲאַמר ָמר מּוֵאל.  :ּבְ ַרב ּוׁשְ ָלא ָסַבר ְלָהא ּדְ   ּדְ

  
  
  

ׁשּוָקא.  ַיְרָקא ּבְ א ּדְ ִכיׁשָ יׁש ּבְ ַקּדִ ְבָרא ּדְ   ַההּוא ּגַ
  

  : ָרִביָנאֲאַמר 
ֲאַמרֲאִפיּלּו ְלַמא ה ָהָאב" :ן ּדַ א ִנְתַרּצָ ּמָ ין ׁשֶ ׁשִ     – "חֹוׁשְ

בֹוד,  ֶרְך ּכָ י ּדֶ   ָהֵני ִמיּלֵ
יֹון  ּזָ ֶרְך ּבִ   לֹא.  -ֲאָבל ּדֶ

  
יֲאַמר ֵליּה  יְפּתִ   : ָרִביָנאלְ  ַרב ַאָחא ִמּדִ

ַמאי?  יֹון ּדְ ּזָ   ּבִ
ׁשּוָקא?  יֹון ּדְ ּזָ ַיְרָקא, ִאי ּבִ יֹון ּדְ ּזָ   ִאי ּבִ

ּה: ָנְפָקא ִמי   ּנַ
ׁשּוָקא,  א ּבְ ַכְסּפָ יׁש ּבְ ַקּדִ   ּדְ

ֵביָתא,  ַיְרָקא ּבְ א ּדְ ִכיׁשָ   אֹו ּבְ
  ַמאי? 

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

יֹון הּוא.  ּזָ ֶרְך ּבִ   ִאיֵדי ְוִאיֵדי ּדֶ

  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
 כלב בתו בקידושי דאב אמרינן

 דו טן למיתב דטב ליה ניחא דהו
 אינו ובן ונסיב דייק גברא אבל

 אשה לו לקדש 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( ואלושמ לדרב ליה סבר
] דאמרי: [ס"הש מסורת
 ש"וכ האב נתרצה שמא חוששין

 כ"אא שליח 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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ֲאַמר: ִלְקִריָבִאי,    ַההּוא ּדַ

  ְוִהיא ָאְמָרה: ִלְקִריָבּה. 
יֱהוֵ  ֲאַמר ָלּה: ּתֶ יּה, ַעד ּדַ ְפּתֵ   י ִלְקִריָבּה. ּכַ

ּה.  ׁשָ ָרא ְוִקּדְ ִאיּגְ י, ָאָתא ְקִריֵביּה ּבְ ּתֵ ַאְכֵלי ּוׁשְ   ַאּדְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ִתיב:  רּו ָכָזב"ּכְ ָרֵאל לֹא ַיֲעׂשּו ַעְוָלה ְולֹא ְיַדּבְ ֵאִרית ִיׂשְ 347"ׁשְ

  . ), יג(צפניה ג 
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ְסעּוָדה ּוַמְפ    ִסיָדּה. ֲחָזָקה ֵאין ָאָדם טֹוֵרַח ּבִ

  
יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהּו:  א ּבֵ   ִאיּכָ

ָלא ָטַרח.   ּדְ
  
  

                                                           
ה ִיְרע 347 י ֵהּמָ ְרִמית ּכִ ִפיֶהם ְלׁשֹון תַּ ֵצא ּבְ רּו ָכָזב ְולֹא ִיּמָ ָרֵאל לֹא ַיֲעׂשּו ַעְוָלה ְולֹא ְיַדּבְ ֵאִרית ִיׂשְ   ּו ְוָרְבצּו ְוֵאין ַמֲחִרידׁשְ

  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 אבה נתרצה שמא בהא
  .מדבוריה ביה הדר
 אחרינא טעמא - אמר רבא

 דטרח דכיון נתרצה לא דודאי
 סעודה לעשות הבת אבי האי
  .מפסידה אינו
 סעודה לעשות -  טרח דלא

 לא תו לה דאודי מכיון לאביי
  .נתרצה לשמא חיישינן ולא הדר
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ה ְלַדַעת ָאִביָה,  ׁשָ   ִנְתַקּדְ

את  ֵ ם, ְוָעְמָדה ְוִניׂשּ    –ְוָהַלְך ָאִביָה ִלְמִדיַנת ַהּיָ
  : ַרבָאַמר 

בֹא ָאִביָה ְוִיְמֶחה.  ּיָ ְתרּוָמה ַעד ׁשֶ   אֹוֶכֶלת ּבִ
   ָאַמר: ַרב ַאִסי

  ֵאיָנּה אֹוֶכֶלת, 
ְתרּוָמה ְלַמְפֵרַע.  א ָיבֹוא ָאִביָה ְוִיְמֶחה, ְוִנְמֵצאת ָזָרה אֹוֶכֶלת ּבִ ּמָ   ׁשֶ

  
א,    ֲהָוה עּוְבּדָ

  . ַרב ַאִסיְלָהא ּדְ  ַרבְוָחׁש ָלּה 
  

ר ַרב ִיְצָחקָאַמר  מּוֵאל ּבַ   : ַרב ׁשְ
ּה  ִאם ֵמָתה ֵאינֹו יֹוְרׁשָ    , ּומֹוֶדה ַרב, ׁשֶ

ֶחְזַקת ָמֵריּה.  אֹוֵקי   ָממֹוָנא ּבְ
  
  

לֹא ְלַדַעת,  ת ׁשֶ ה ְלַדַעת, ְוִניּסֵ ׁשָ   ִנְתַקּדְ
אן      –ְוָאִביָה ּכָ

  ָאַמר:  ַרב הּוָנא
  ֵאיָנּה אֹוֶכֶלת. 

א ר ַאּבָ   ָאַמר:  ַרב ִיְרְמָיה ּבַ
  אֹוֶכֶלת. 

  
  ָאַמר:  ַרב הּוָנא

    –ֵאיָנּה אֹוֶכֶלת 
ֲאַמר אוֹ  ָלא ִאיֵתיּה ְלָאב, ַוֲאִפיּלּו ְלַרב ּדַ   ֶכֶלת, ָהָתם הּוא ּדְ

ִאיֵתיּה ְלָאב  יק  –ֲאָבל ָהָכא, ּדְ ּתִ ִאיׁשְ ח ָרַתח.  –ַהאי ּדְ   ִמיְרּתַ
  

א ר ַאּבָ   ָאַמר:  ַרב ִיְרְמָיה ּבַ
   –אֹוֶכֶלת 

ָאַמר ֵאיָנּה אֹוֶכֶלת,    ַוֲאִפיּלּו ְלַרב ַאִסי ּדְ
א ָיבֹוא ָאִביָה ְויִ  ּמָ ׁשֶ   ְמֶחה, ָהָתם הּוא ּדְ

ִתיק  ׁשָ   ִאיְתנּוֵחי ִאיְתְנָחא ֵליּה.  –ֲאָבל ָהָכא, ִמּדְ
  
  

לֹא ְלַדַעת,  ת ׁשֶ לֹא ְלַדַעת ָאִביָה, ְוִניּסֵ ה ׁשֶ ׁשָ   ִנְתַקּדְ
אן      –ְוָאִביָה ּכָ

  ָאַמר:  ַרב הּוָנא
  אֹוֶכֶלת. 

א ר ַאּבָ   ָאַמר:  ַרב ִיְרְמָיה ּבַ
  ֵאיָנּה אֹוֶכֶלת. 

  
  : עּוָלאֲאַמר 

ַרב הּוָנא:  ָהא חוֹ "ּדְ ן ָלֵעיָנִיםּכַ ִים ְוֶכָעׁשָ ּנַ ִ   )! , כו(משלי י 348"ֶמץ ַלׁשּ
א,  ּתָ אֹוָרְייָתא ַהׁשְ י ּדְ ִקיּדּוׁשֵ   ַאְמָרת ָלא ָאְכָלה,  –ּוַמה ָהָתם, ּדְ

ן?!  ּכֵ ל ׁשֶ   ָהָכא לֹא ּכָ
ְלִמיד.    אמו, ְבֵרי ּתַ   ִנְרִאין ּדִ

  
  : ָרָבאֲאַמר 

ַרב הוּ    ָנא? ַמאי ַטְעָמא ּדְ
י ָהָאב. ַחּיֵ ה ְיתֹוָמה ּבְ ּה ַמֲעׂשֶ ה ּבָ   הֹוִאיל ְוַנֲעׂשָ

                                                           
ן ֶהָעֵצל ְלׁשְֹלָחיו 348 ן ָלֵעיָנִים ּכֵ ִים ְוֶכָעׁשָ ּנַ ִ חֶֹמץ ַלׁשּ   ּכַ

  רש"י
 הוא כהן אם -  בתרומה אוכלת

 זו חופה היתה שלא פ"ואע זה
 כתובות( רבנן מרווא האב לדעת

 אוכלת האשה אין:) נז דף
 זו לחופה שתכנס עד בתרומה

 היו לדעתו וקידושיה 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

 דכיון 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 ראיןנ 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
 וליכ אבל רתח מרתח שתיקה

  .שתיק לא האי
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        מו, אמו, אמו, אמו, א .15
ַמר:    ִאיּתְ

ְתַקּדְ  ּנִ ה ׁשֶ לֹא ְלַדַעת ָאִביָה ְקַטּנָ ה ׁשֶ    .ׁשָ
  : ַרבָאַמר 

ב.  ין ִהיא ּוֵבין ָאִביָה ְיכֹוִלין ְלַעּכֵ   ּבֵ
  ָאַמר:  ַרב ַאִסיוְ 

  ָאִביָה, ְוָלא ִהיא. 
  

ר ַרב, ְוָאְמֵרי ָלּה ַרב ַאִסילְ  הּוָנא ַרבֵאיִתיֵביּה  יא ּבַ   : ַרב ַאִסילְ  ִחּיָ
349"ִאם ָמֵאן ְיָמֵאן ָאִביהָ ""

א ָאִביָה  ֵאין – ), טז(שמות כב     ,ִלי ֶאּלָ
ִין    ?ִהיא ַעְצָמּה ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ל ָמקֹום – "ִאם ָמֵאן ְיָמֵאן": תַּ    ."ִמּכָ
  

  : ַרבֲאַמר ְלהּו 
יְזלּו ּבָ  ָכא, ָלא ּתֵ   ַתר ִאיּפְ

לֹא ְלׁשּום ִאיׁשּות.  ּה ׁשֶ יּתָ ּפִ גֹון ׁשֶ נּוֵיי ְלכּו: ּכְ   ָיכֹול ִלׁשְ
  
לֹא ְלׁשּום ִאיׁשּות" ּה ׁשֶ יּתָ ֵעי?!  "ּפִ   ְקָרא ּבָ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ה.  ְמפּוּתָ ם ְקָנס ּכִ ּלֵ ׁשַ ּמְ   לֹוַמר ׁשֶ

  
  : ַרב יֹוֵסףֲאַמר ֵליּה 

ְתִניָנא: ִאי ָהִכי,    ַהְיינּו ּדִ
ה"" ָ ה ּלֹו ְלִאׁשּ 350"ָמהֹר ִיְמָהֶרּנָ

   – ), טו(שמות כב 

ין ִריָכה ֵהיֶמּנּו ִקיּדּוׁשִ ּצְ    ."ׁשֶ
ה ִלי?  ין ָלּמָ ּה ְלׁשּום ִאיׁשּות, ִקיּדּוׁשִ יּתָ   ְוִאם ּפִ

  
ֵייֲאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ין ְלַדַעת ָאִביָה.   ְצִריָכה ִקיּדּוׁשִ
  
  
  

                                                           
תּולֹתִא  349 מַֹהר ַהּבְ קֹל ּכְ ֶסף ִיׁשְ ּה לֹו ּכֶ   ם ָמֵאן ְיָמֵאן ָאִביָה ְלִתתָּ
ה 350 ָ ה ּלֹו ְלִאׁשּ ּה ָמהֹר ִיְמָהֶרּנָ ַכב ִעּמָ ה ְוׁשָ ר לֹא אָֹרׂשָ תּוָלה ֲאׁשֶ ה ִאיׁש ּבְ   ְוִכי ְיַפתֶּ

  רש"י
 ובשעת הואיל - לעכב יכולין
 אם האב נתרצה לא קבלה
 שיתרצה קודם לחזור באתה

 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 דאביה 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 סייעתא - 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 מו, א מו, א מו, א  .16
            ָנהִמשְׁ 

ה ָ    :ָהאֹוֵמר ְלִאׁשּ
ְתָמָרה זוּ " י ִלי ּבִ ׁשִ    ,"ִהְתַקּדְ
זוּ " י ִלי ּבְ ׁשִ    – "ִהְתַקּדְ

רּוָטה ֵוה ּפְ ַאַחת ֵמֶהן ׁשְ ת – ִאם ֵיׁש ּבְ ׁשֶ    ,ְמקּוּדֶ
ת – ְוִאם ָלאו ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

  

זוּ "    – "ּוְבזוּ  ,ּוְבזוּ  ,ּבְ
ן כּוּלָ רּוָטה ּבְ ֵוה ּפְ ת – ִאם ֵיׁש ׁשְ ׁשֶ    ,ְמקּוּדֶ

ת – ְוִאם ָלאו ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
  

ת – ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ִראׁשֹוָנה ִראׁשֹוָנה ׁשֶ    ,ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
ֵהא  ּיְ רּוָטהַעד ׁשֶ ֵוה ּפְ ַאַחת ֵמֶהן ׁשְ   .ּבְ

  

ָמָרא         ּגְ
א ּנָ י" :ַמאן ּתַ ׁשִ י" "ִהְתַקּדְ ׁשִ   ? "ִהְתַקּדְ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ְמעֹון  י ׁשִ   ִהיא,  ַרּבִ
ָאַמר:  בּוָעה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד"ּדְ ּיֹאַמר ׁשְ   ."ַעד ׁשֶ

  
  
  

  רש"י
  .'מתני
 דכיון - מקודשת אינה לאו ואם

 כל התקדשי התקדשי דאמר
 באנפי קידושין הוו וחדא דאח

  .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, אמו, אמו, אמו, א .17
ה"[ ָ    :ָהאֹוֵמר ְלִאׁשּ
י ִלי" ׁשִ זּו ּוְבזּו ּוְבזוּ  ]ִהְתַקּדְ    – ּבְ

רּוָטה ֵוה ּפְ ן ׁשְ כּוּלָ ת -  ִאם ֵיׁש ּבְ ׁשֶ    ,ְמקּוּדֶ
ת – ְוִאם ָלאו ׁשֶ     ".ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

  

ת – ִראׁשֹוָנה ִראׁשֹוָנהָהְיָתה אֹוֶכֶלת  ׁשֶ    ,ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
ֵהא  ּיְ רּוָטהַעד ׁשֶ ֵוה ּפְ ַאַחת ֵמֶהן ׁשְ   ."ּבְ

  
יא?   ַאֵהּיָ

   
א     –ִאיֵליָמא ַאֵריׁשָ

ַחת ַנִמי, "אֹוֶכֶלת"ַמאי ִאיְרָיא    ? ֲאִפיּלּו ַמּנַ
ָהא  זוּ "ּדְ י ִלי ּבְ ׁשִ   ָקָאַמר!  "ִהְתַקּדְ

יָפא  א ַאּסֵ    –ֶאּלָ
ְייָתא?! ְוָהא ִמְלֶוה ִהיא! ַוֲאִפי ַקּמַ   ּלּו ּבְ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ין, ְוֵאין ָלנּו ֶלֱאכֹול.  ר, ַוֲהֵרי ַסּכִ ׂשָ ְלָחן, ַוֲהֵרי ּבָ   ֲהֵרי ׁשֻ
  

מּוֵאלוּ  ַרב ְרַוְייהּו:  ׁשְ   ָאְמֵרי ּתַ
א,    ְלעֹוָלם ַאֵריׁשָ

ְעָיא ָקָאַמר:    ְוָלא ִמיּבָ
ַחת ְעָיא ַמּנַ   , ָלא ִמיּבָ

רּוָטה  ֵוה ּפְ א ׁשְ ִאי ִאיּכָ   ָלא,  –ִאין, ִאי ָלא  –ּדְ
ְרָבא ֲהָנָייָתּה "אֹוֶכֶלת"ֲאָבל     –, הֹוִאיל ּוִמיּקַ

ּה.  ְמָרה ּוַמְקְנָיא ַנְפׁשָ   ֵאיָמא ּגָ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
י ַאִמי   ֲאַמר:  ַרּבִ

יָפא.    ְלעֹוָלם ַאּסֵ
ַאַחת ֵמֶהן ׁשְ "ּוַמאי  ֵהא ּבְ ּיְ רּוָטהַעד ׁשֶ    ?"ֵוה ּפְ

רּוָטה.  ֵוה ּפְ ַאֲחרֹוָנה ׁשְ ֵהא ּבָ ּיְ   ַעד ׁשֶ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
ָלת:  י ַאִמי ּתְ ַרּבִ ּה ִמּדְ ַמע ִמיּנַ   ׁשְ

ּה  ַמע ִמיּנַ ת,  :ׁשְ ׁשֶ ִמְלֶוה ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ ׁש ּבְ ַקּדֵ   ַהּמְ
ּה  ַמע ִמיּנַ ּה ַאּפְ  :ּוׁשְ ְעּתָ ִמְלֶוה ּוְפרּוָטה ּדַ ׁש ּבְ ַקּדֵ   רּוָטה,ַהּמְ

ּה    במו, ַמע ִמיּנַ ָעְלָמא חֹוְזִרים. :ּוׁשְ   ָמעֹות ּבְ
  
  

  רש"י
  .אוכלת היתה קאי - אהייא

 אמר כי - ארישא אילימא
  .התקדשי התקדשי

 ליה דחשיבא -  אסיפא אלא
 אוכלת היתה דאם קאמר 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
 בקידושיה 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

 ְסִביָרא ֵליּה אלמא קאמר
  .מקודשת שאינה
 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 היינוו וחוזרין פקדון אלא
 מלוה ראשונה אוכלת להך לה

 בשעת וליתנהו דאכלתו דכיון
 בהן מקדשת 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 יןקידוש מ"ע דהא הוי לא
  .דבריו וגמר
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        מו, במו, במו, במו, ב .18
ַמר:    ִאיּתְ

ׁש ֲאחֹותֹו  ַקּדֵ    –ַהּמְ
  ָאַמר:  ַרב

  ָמעֹות חֹוְזִרים. 
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ָנה.    ָמעֹות ַמּתָ
  
ין ּתֹוְפִסין -  "ָמעֹות חֹוְזִרים :ָאַמר ַרב" ֵאין ִקיּדּוׁשִ ֲאחֹותֹו,  ָאָדם יֹוֵדַע ׁשֶ   ּבַ

דֹון.  ּקָ   ְוָגַמר ְוָנַתן ְלׁשּום ּפִ
  

דֹון'?  ּקָ   ְוֵליָמא ָלּה 'ְלׁשּום ּפִ
  

ָלה.    ָסַבר: ָלא ְמַקּבְ
  
מּוֵאלוּ " ָנה ׁשְ ֲאחֹותֹו,  -" ָסַבר: ָמעֹות ַמּתָ ין ּתֹוְפִסין ּבַ ֵאין ִקיּדּוׁשִ   ָאָדם יֹוֵדַע ׁשֶ

ָנה.    ְוָגַמר ְוָנַתן ְלׁשּום ַמּתָ
  

ָנה'? ְוֵני   ָמא ָלּה 'ְלׁשּום ַמּתָ
  

ָתא.  ִסיָפא ָלּה ִמיּלְ   ָסַבר: ּכְ
  

   :ָרִביָנאְמִתיב 
תֹו ֶקַמח" ְפִריׁש ַחּלָ ה   – ַהּמַ    ,ֵאינֹו ַחּלָ

ַיד ּכֵֹהן    ".ְוֶגֶזל ּבְ
אי  ַיד ּכֵֹהן"ְוַאּמַ ֶזל ּבְ   ? "ּגֶ

ה ֶקַמח, ְוָנַתן ים ַחּלָ ֵאין ַמְפִריׁשִ ָנה!  ֵניָמא: ָאָדם יֹוֵדַע ׁשֶ ם ַמּתָ   ְלׁשֵ
  

אִני ָהָתם,    ׁשַ
ּה  ה ִמיּנַ ָנֵפיק חּוְרּבָ    , ּדְ

חֹות ֵמָחֵמׁש ְרָבִעים ֶקַמח,  ִאית ֵליּה ְלכֵֹהן ּפָ   ִזיְמִנין ּדְ
ֲהֵדי ֲהָדֵדי,    ְוַהאי ָאִליׁש ֵליּה ּבַ

ִטיְבַלּה.  תֹו, ְוָאֵתי ְלֵמיְכָלּה ּבְ   ְוָקָסַבר: ִנְתְקָנה ִעיּסָ
  

: ה ֶקַמח'!  ְוַהָאְמַרּתְ ים ַחּלָ ֵאין ַמְפִריׁשִ   'ָאָדם יֹוֵדַע ׁשֶ
  

   , יֹוֵדַע ְוֵאינֹו יֹוֵדַע 
ה ֶקַמח,  –יֹוֵדַע  ֵאין ַמְפִריׁש ַחּלָ   ׁשֶ

כֵֹהן  –ְוֵאינֹו יֹוֵדַע  ּום ִטיְרָחא ּדְ ָסַבר: ַטְעַמְייהּו ַמאי? ִמׁשּ    –ּדְ
יּה.  כֵֹהן ַאִחיְלּתֵ   ְוִטיְרָחא ּדְ

  
רוּ    ָמה, ְוֶתיֱהֵוי תְּ

קֹום ַאֵחר?  ה ִמּמָ ּיֹוִציא ָעֶליָה ַחּלָ ָאֵכל ַעד ׁשֶ   ְולֹא ּתֵ
ַנן:    ִמי ָלא ּתְ

ֵאינֹו ָנקּוב" קּוב ַעל ׁשֶ רּוָמה – ִמן ַהּנָ    ,תְּ
קֹום ַאֵחר ר ִמּמָ רּוָמה ּוַמֲעׂשֵ ּיֹוִציא ָעֶליָה תְּ ָאֵכל ַעד ׁשֶ   ! (דמאי ה, י) "ְולֹא תֵּ

  
י  ְתֵרי ַמּנִ   ָצִאית,  -ּבִ
ַחד ָמָנא    ָלא ָצִאית.  -ּבְ

  
ִעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ

ית,    ְלעֹוָלם ּכֵֹהן ֵמיַצת ַצּיֵ
ַעל ִית ְוָקָסַבר ּבַ תֹו,  :ַהּבַ ִטיְבָלא. ִנְתְקָנה ִעיּסָ   ְוָאֵתי ְלֵמיַכל ּבְ

  
ה ֶקַמח'!  ין ַחּלָ ֵאין ַמְפִריׁשִ : 'ָאָדם יֹוֵדַע ׁשֶ   ְוַהָאְמַרּתְ

  

  רש"י
 ראשית דכתיב - חלה אינה

  .עריסותיכם
 אינו אם - כהן ביד הוא וגזל

  .לבעלים מחזירה
 רבנן אצרכוה להכי - התם שאני

  .חורבה מינה דנפק לאהדורי
 לוגין חמשה -  קמח רבעים חמשת

' ו שהן בחלה חייבין צפורים
 מדבריות שבע שהן ירושלמיות

 ינודהי ביצה וחומש וביצה
 עומר מדבר עיסת כדי עריסותיכם

 האיפה עשירית והעומר לגולגולת
 ששה והסאה סאין שלשה והאיפה

 איפה נמצא לוגין ארבע והקב קבין
 לוגין' ע של עשירית לוגין ב"ע

 שהן לוגין שתי להו פשו לוגין שבעה
 שלהן עשירית ביצים עשר שנים
 שבעה עומר הרי ביצה וחומש ביצה
 הוסיפו ביצה וחומש וביצה לוגין

 שתות המדות על בירושלים
 מלבר שתות ולוגין קבין והגדילו

 שש נתנו מלגאו חומשא דהוה
 לוג להו פשו בחמש הראשונות

 לוג והן וחומש וביצה מדברי
 ששה מדברי לוג כיצד ירושלמי

 גדולים ביצים בחמש תנהו ביצים
 גדולה ביצה חסר ירושלמי לוג הרי

 תמדברי ביצה וחומש מביצה עשה
 שחומש ירושלמית ביצה שבידך

 על להוסיף מלבר שתות הוא ביצה
 ביצה להשלים מדברית ביצת

 לוגין שש הרי ירושלמית
 ציפוריים חמש והם ירושלמיות

 ירושלמיות על עודפות שהציפוריים
  .שתות

 - פחות לכהן דאית דזמנין
 לו שנתן קמח והאי מכשיעור

 ששם וקסבור חלה לשם ישראל
 בחלה חייב ואינו עליו חלה

  .השיעור את ולהשלים להצטרף
 אותם ולש -  הדדי בהדי להו ואליש

  .ביחד
 עד תאכל ולא תרומה ותהוי

 - אחר ממקום חלה עליה שיפרוש
 מחמת להחזירו הזקיקוהו למה

 חלתו המפריש יאמרו זו חורבה
 לשם ונתן דגמר חלה היא הרי קמח

 שיפריש עד לכהן תאכל ולא מתנה
  .חלה עליה הכהן

 הצריכוהו לא דכוותה -  תנן אל מי
  .להחזירה

 ליה דהוה - נקוב שאינו על הנקוב
  .הפטור על החיוב מן

 חייב הכהן שאין -  היא תרומה
  .להחזירה

 גמור טבל דהא לכהן - תאכל ולא
 עליה תרומה שם חל שלא הוא

 הפרישה פטור דבר בשביל שהרי
  .לכהן אף אסור וטבל

 ממקום תרומה עליה שיפריש עד
 לאו אחר ממקום האיו - אחר

 מיניה עליה מפריש אם ה"דה דוקא
  .וביה
 ושאינו נקוב -  ציית מאני בשני
 לכהן אמרת וכי הם כלים שני נקוב
 שלא הוא שטבל עליה והפרש חזור

  .לך ציית עליה תרומה שם חל
 שניטלה קמח חלת כגון -  מנא בחד

 ליה אמרי כי שם הנותר קמח על
 עליה והפרש חזור חלה אינה לכהן

 הצריכוהו לפיכך לך ציית לא
  .להחזירה

 זריזים דכהנים - ציית מיצת כהן
 תרומה נותנין דאין הם וכשרים

 הצריכוהו ולמה חבר לכהן אלא
 דאי הבית בעל משום להחזירה

  .עיסתו נתקנה סבור כהן לה מעכב

 



275                 ""ָהִאיׁש ְמַקֵּדׁש –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק ב' 

   , ַע יֹוֵדַע ְוֵאינֹו יֹוֵד 
ה ֶקַמח,  – "יֹוֵדַע " ין ַחּלָ ֵאין ַמְפִריׁשִ   ׁשֶ
ָסַבר: ַטְעָמא ַמאי – "ְוֵאינֹו יֹוֵדַע " כֵֹהן ּדְ ּום ִטיְרָחא ּדְ ָלּה ֲעֵליּה.  –? ִמׁשּ כֵֹהן ִקּבְ   ִטיְרָחא ּדְ
  

   !רּוָמה, ְוַיֲחזֹור ְוִיְתרֹוםְוֶתיֱהֵוי תְּ 
  

ַנן:    ִמי ָלא ּתְ
ֵאינֹו ָנקּוב ַעל " ֶ קּובִמׁשּ רּוָמה – ַהּנָ   !"ְוַיֲחזֹור ְוִיְתרֹום ,תְּ
  

  ָהא אֹוִקיְמָנא: 
ְתֵרי ָמאֵני    ָצִאית,  - ּבִ

ַחד ָמ    ָלא ָצִאית.  -ָנא ּבְ
  

  ְוָלא ָצִאית?! 
ַנן:   ְוָהּתְ

ּות ְוִנְמָצא ָמָרה" יַח ְוִנְמֵצאת ָסרּוַח  ,ַהּתֹוֵרם ִקיׁשּ    –ֲאַבטִּ
רּוָמה   . "ְוַיֲחזֹור ְוִיְתרֹום ,תְּ

  
אִני ָהָתם,    ׁשַ

י ֶאְלַעאי,  ַרּבִ ָיא ִהיא, ִמּדְ רּוָמה ְמַעּלְ אֹוַרְייָתא ּתְ ִמּדְ   ּדְ
ָאַמר  י ֶאְלַעאיּדַ   : ַרּבִ

רּוָמה?  רּוָמתֹו ּתְ ּתְ ָפה ׁשֶ ִין ְלתֹוֵרם ִמן ָהָרָעה ַעל ַהּיָ   ִמּנַ
ֱאַמר  ּנֶ ֲהִריְמֶכם ֶאת ֶחְלּבוֹ "ׁשֶ אּו ָעָליו ֵחְטא ּבַ 351"ְולֹא ִתׂשְ

   – ), לבבמדבר יח( 
ה?  יאּות ֵחְטא ָלּמָ   ִאם ֵאינֹו ָקדֹוׁש, ְנׂשִ

רּוָמה.  רּוָמתֹו ּתְ ּתְ ָפה ׁשֶ אן ְלתֹוֵרם ִמן ָהָרָעה ַעל ַהּיָ   ִמּכָ
  
  

                                                           
ּנּו ְוֶאת ָקְד  351 ֲהִריְמֶכם ֶאת ֶחְלּבֹו ִמּמֶ אּו ָעָליו ֵחְטא ּבַ לּו ְולֹא ָתמּותוּ ְולֹא ִתׂשְ ָרֵאל לֹא ְתַחּלְ י ְבֵני ִיׂשְ   ׁשֵ

  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 אצריכיתיה
 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

 



276                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        מז, אמז, אמז, אמז, א    ––––מו, ב מו, ב מו, ב מו, ב  .19
  :ָרָבאֲאַמר 

ֲאַמר ָלּה    אמז, א ּדַ נּו ֶאלָּ זּו ּוְבזּו ּוְבזוּ " :ָלא ׁשָ   , "ּבְ
ֵאּלוּ " :ֲאָבל ֲאַמר ָלּה  ת.  – "ּבְ ׁשֶ   ֲאִפיּלּו אֹוֶכֶלת ַנִמי ְמקּוּדֶ

ּה ָקָאְכָלה.  ַנְפׁשָ י ָקא ָאְכָלה, ִמּדְ   ּכִ
  

ָרָבא:  ֵתיּה ּדְ ּוָ ְנָיא ּכַ   ּתַ
י ִלי"" ׁשִ ַאּלֹון :ִהְתַקּדְ ִרּמֹון ּוֶבֱאגֹוז ,ּבְ    ,"ּבְ

ָאַמר ָלּה  ֵאּלוּ " :אֹו ׁשֶ י ִלי ּבְ ׁשִ    – "ִהְתַקּדְ
ן ׁשְ  כּוּלָ רּוָטהִאם ֵיׁש ּבְ ת – ֵוה ּפְ ׁשֶ    ,ְמקּוּדֶ

ת – ְוִאם ָלאו ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
  

זּו ּוְבזּו ּוְבזוּ "    – "ּבְ
רּוָטה ֵוה ּפְ ם ׁשְ כּוּלָ ת  – ִאם ֵיׁש ּבְ ׁשֶ   ְמקּוּדֶ

ת – ְוִאם ָלאו ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
  

זוּ " זוּ " ,ָנַטְלּתֹו ְוָאַכְלּתוֹ  – "ּבְ    ,ָנַטְלּתֹו ְוָאַכְלּתוֹ  – "ּבְ
זוּ " זוּ  ,ְועֹוד ּבְ ת – "ְועֹוד ּבְ ׁשֶ    ,ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

רּוָטה ֵוה ּפְ ַאַחת ֵמֶהן ׁשְ ֵהא ּבְ ּיְ    ".ַעד ׁשֶ
  

ֱאגֹוז"ַהאי  ִרּמֹון ּבֶ ַאּלֹון ּבְ ֵמי?  "ּבְ   ֵהיִכי ּדָ
  

ֱאגֹוז'  ִרּמֹון', 'אֹו ּבֶ ַאּלֹון', 'אֹו ּבְ ֲאַמר ָלּה: 'אֹו ּבְ    –ִאיֵליָמא ּדַ
ת? ִאם ֵיׁש ּבְ  ׁשֶ רּוָטה ְמקּוּדֶ ֵוה ּפְ ן ׁשְ   כּוּלָ

  ְוָהא אֹו ָקָאַמר! 
  

א ַאּלֹון ּוְבִרּמֹון ּוֶבֱאגֹוז" :ְוֶאּלָ זּו ּוְבזּו ּוְבזוּ "ַהְיינּו  – "ּבְ   ! "ּבְ
  

א ָלאו,    ֶאלָּ
ֲאַמר ָלּה:  ֵאּלוּ "ּדַ     – "ּבְ

ֵני ֵסיָפא:  ָקּתָ י ִלי ּבְ "ָהא ִמּדְ ׁשִ ָאַמר ָלּה ִהְתַקּדְ   , "ֵאּלוּ אֹו ׁשֶ
ֵאּלּו ַעְסִקיָנן!  א ָלאו ּבְ ֵריׁשָ ָלל ּדְ   ִמּכְ

  
י ָקא ְמָפֵרׁש: ירּוׁשֵ   ּפִ

ֱאגֹוז" ִרּמֹון ּבֶ ַאּלֹון ּבְ י ִלי ּבְ ׁשִ    ,ִהְתַקּדְ
יַצד    ?ּכֵ
גֹון ֵאּלוּ  ּכְ י ִלי ּבְ ׁשִ ֲאַמר ָלּה ִהְתַקּדְ    ",ּדַ

ֵני ֵסיָפא:    ְוָקּתָ
זוּ ""    – ָנַטְלּתֹו ְוָאַכְלּתוֹ  "ּבְ

רּוָטה ִאם ֵיׁש  ֵוה ּפְ ַאַחת ֵמֶהם ׁשְ ת – ּבְ ׁשֶ    ,ְמקּוּדֶ
ת – ְוִאם ָלאו ׁשֶ    ",ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

ַחת,  ין אֹוֶכֶלת ְלַמּנַ א ָלא ָקא ַמְפִליג ּבֵ   ְוִאיּלּו ֵריׁשָ
ּה:  ַמע ִמיּנַ   ׁשְ

ֲאַמר ָלּה  ל ֵהיָכא ּדַ ֵאּלוּ "ּכָ    –" ּבְ
ּה ָקא  ְפׁשָ י ָקא ָאְכָלה, ִמּנַ   ָאְכָלה. ּכִ

ּה.  ַמע ִמיּנַ   ׁשְ
  

יָפא ָקֵאי,  ֲאַמר: ַאּסֵ   ָהִניָחא ְלַמאן ּדַ
רּוָטה"ּוַמאי  ֵוה ּפְ ַאַחת ֵמֶהן ׁשְ ֵהא ּבְ ּיְ   ?"ַעד ׁשֶ

רּוָטה  ֵוה ּפְ ַאֲחרֹוָנה ׁשְ ֵהא ּבָ ּיְ     –ַעד ׁשֶ
רּוָטה.  ֵוה ּפְ ַאֲחרֹוָנה ׁשְ ֵהא ּבָ ּיְ   ָהִכי ַנִמי, ַעד ׁשֶ

א ְלַרב ּוׁשְ  ְרַוְייהּו: ֶאלָּ ָאְמֵרי תַּ   מּוֵאל ּדְ
א ָקֵאי, ְואֹוֶכֶלת ִאיְצְטִריָכא ֵליּה     –ַאֵריׁשָ

יב! ָרֵטי ָלא ָקא ָחׁשִ יב, ּפְ ָלֵלי ָקָחׁשֵ   ָהָכא ּכְ
  

י ִהיא,  י? ַרּבִ   ָהא ַמּנִ
ַזִית ּוְכַזִית  ָנא ּכְ ַזִית, ְוָלא ׁשְ ַזִית ּכְ ָנא ּכְ ֲאַמר: ָלא ׁשְ ָרָטא ָהֵוי. –ּדַ    ּפְ

  רש"י
 אשונהר דאוכלת היכא -  שנו לא

  .לפרוטה מצטרפת דאין ראשונה
 דלא - ובזו ובזו בזו לה דאמר אלא
 עד לה נקנה ולא קידושין גמרי

 דבורו גמר שהיא אחרונה נתינה
  .מלוה הראשונות היו וכבר
 לא הראשונה מקבלת -  באלו אבל

 מלוה בתורת לידה באתה
 לה הקנה הדיבור דמשנגמר

 מדידה אכלה וכי קידושין בתורת
 ראשונה אכלה פילווא אכלה קא

 בכולן יש אם מקודשת ראשונה
  .פרוטה שוה

' אפי באלו לה אמר אבל -  ג"ה
  .מקודשת נמי אוכלת
 ט"אגלנ אלון -  באגוז ברמון באלון

 יער חזיר מאכל והוא ז"בלע
 בני וגם ן"אייכל אשכנז ובלשון

 באש אותם וצולין אוכלין אדם
  .ערמונים כמו

 ובז' כו בכולן יש אם ובזו בזו ג"ה
 בזו ועוד בזו ועוד ואכלתו נטלתו

 בבי לתרי דפלגינהו והאי -  'וכו
 בתרוייהו ותנא ומציעתא דרישא

 איפלוגי דבעי משום בכולן יש אם
 למנחת אוכלת בין במציעתא
  .ואזיל כדמפרש

 פרכינן לרבא לאו - 'כו הניחא
 היתה דמתרצינן קאי לעיל אלא

 ושמואל לרב' דמתני אוכלת
 הניחא יפאאס אמי ולרבי ארישא

 אוכלת להיתה דאוקמה אמי' לר
 ומאי כללא דהוי אסיפא דמתניתין

 היתה נמי הכא באחרונה באחת
 אכללא נמי קאי דברייתא אוכלת
 בכולן יש אם ובזו בזו בה כדתני

 ותנא מקודשת פרוטה שוה
 למימר ואכלתו נטלתו גבי פלוגתא

 נמי מצינו מהן באחת שיהא עד
 אלא באחרונה שיהא עד לתרוצי

 אפילו באחת דאמרי ושמואל לרב
 אמר נמי מקמייתא אחדא

 קאי התקדשי דהתקדשי ואפרטא
 האי ליה איצטריכא ואוכלת

 הא מיתרצי היכי דברייתא באחת
 פרטא שום תנא לא ברייתא בהך
 לה חשיב כללא ובזו ובזו בזו דהא

 ועוד בזו ועוד דקתני היכא ש"וכ
 עד אוכלת גבי וקתני בזו ועוד בזו

 אקמייתא ואי מהן תבאח שיהא
 דאי קאמר נמי מיד דאכלתנהו

 מקודשת פרוטה שוה בחדא איכא
  .מלוה ליה הוה הא קשיא

 ש"ל דאמר היא רבי מני הא ג"ה
 וכזית כזית ש"ול כזית כזית

 בזו דקתני סיפא והך -  הוי פרטא
 בזו ועוד בזו ועוד ואכלתו נטלתו

 תנא היינו ולאו הוא אחרינא תנא
 יָרא ֵליּהְסבִ ו ומציעתא דרישא

 הדין והוא אוכלת ותנא כרבי
 ליה איצטריכא ואוכלת למנחת

 דמקרבה ג"דאע לאשמועינן
 פ"מש בפחות מקדשה לא הנייתה

 גבי זימני תרי בזו בזו תנא ולהכי
 בזו ועוד בזו ועוד ואכלתו נטלתו

 שוה מכולן באחת יש אם ותנא
ְסִביָרא ד משום מקודשת פרוטה

 קאי חדא אכל התקדשי ֵליּה
 ועוד בזו התקדשי בזו התקדשי

 בזבחים דרבי והך התקדשי בזו
 בין הזבח בשחיטת במחשב ב"בפ

 למחר כזית לאכול מ"ע ששחט
 למחר כזית שאמר בין בחוץ כזית

 מחשבות שתי להו הוו בחוץ וכזית
 לשון בתר דאזיל יהודה ולרבי

 עליו וחייבין פיגול הוי ראשון
  .כרת
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  : ַרבָאַמר 

ִמְלֶוה  ׁש ּבְ ַקּדֵ ת - ַהּמְ ׁשֶ    , ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
ָנה.    ִמְלֶוה ְלהֹוָצָאה ִניּתְ

  
ֵאי:  ַתּנָ   ֵניָמא ּכְ

ִמְלֶוה" ׁש ּבְ ַקּדֵ ת - ַהּמְ ׁשֶ    ,ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
ת :ֵיׁש אֹוְמִריםוְ  ׁשֶ   ".ְמקּוּדֶ

ָהא    : ָקִמיְפְלֵגיַמאי ָלאו ּבְ
ָמר ָסַב  ָנה, ּדְ   ר: ִמְלֶוה ְלהֹוָצָאה ִניּתְ

ָנה!    ּוָמר ָסַבר: ִמְלֶוה ָלאו ְלהֹוָצָאה ִניּתְ
  

ָרא?!    ְוִתְסּבְ
ה ָקָנה"ֵאיָמא ֵסיָפא:  ּזֶ ֶמֶכר ׁשֶ ִוים ּבְ    ".ְוׁשָ

ָנה  ַמאי ָקֵני?!  –ִאי ַאְמָרת: ִמְלֶוה ְלהֹוָצָאה ִניּתְ   ּבְ
  

  : ַרב ַנְחָמןֲאַמר 
י אֹוָחֵרי, ַחְבִרין מֹוִק  הּוָנא ִמיּלֵ   ים ָלּה ּבְ

ַמאי ַעְסִקיָנן:    ְוָהָכא ּבְ
יָנר ָמֶנה, ְוִנְמָצא ָמֶנה ָחֵסר ּדִ י ִלי ּבְ ׁשִ ָאַמר ָלּה: ִהְתַקּדְ גֹון ׁשֶ    , ּכְ

ֵעיּה.  ָתא ְלִמיְתּבְ ִסיָפא ָלּה ִמיּלְ   ָמר ָסַבר: ּכְ
ֵעיּה.  ָתא ְלִמיְתּבְ ִסיָפא ָלּה ִמיּלְ   ּוָמר ָסַבר: ָלא ּכְ

  
א,    ְוֶאּלָ

ֲאַמר  י ֶאְלָעָזרָהא ּדַ   : ַרּבִ
יָנר  ָמֶנה, ְוָנַתן ָלּה ּדִ י ִלי ּבְ ׁשִ ִלים,  –ִהְתַקּדְ ת ְוַיׁשְ ׁשֶ   ֲהֵרי זּו ְמקּוּדֶ
יּה?! ַמְעּתֵ ֵאי ָאְמָרה ִלׁשְ ַתּנָ   ֵליָמא ּכְ

  
  ָאְמֵרי: 

יָנר  ֵעיּה.  –ָמֶנה ָחֵסר ּדִ ָתא ְלִמיְתּבְ ִסיָפא ָלּה ִמיּלְ   ּכְ
ע ָמ  ִעים ְוֵתׁשַ ׁשְ ֵעיּה.  –ֶנה ָחֵסר ּתִ ָתא ְלִמיְתּבְ ִסיָפא ָלּה ִמיּלְ   ָלא ּכְ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ה" ָ ָיֵדךְ " :ָהאֹוֵמר ְלִאׁשּ ׁש ִלי ּבְ ּיֵ דֹון ׁשֶ ִפּקָ י ִלי ּבְ ׁשִ    ,"ִהְתַקּדְ

ָאַבד ְגַנב אֹו ׁשֶ ּנִ    , ְוָהְלָכה ּוְמָצאתֹו ׁשֶ
יֵּ  תַּ ֵוה ּפְ ִאם ִנׁשְ ת – רּוָטהיר ֵהיֶמּנּו ׁשְ ׁשֶ    ,ְמקּוּדֶ
ת – ְוִאם ָלאו ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
   , ּוְבִמְלֶוה

רּוָטה  ֵוה ּפְ יר ֵהיֶמּנּו ׁשְ ּיֵ תַּ לֹא ִנׁשְ י ׁשֶ ת –ַאף ַעל ּפִ ׁשֶ    .ְמקּוּדֶ
ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום אֹוֵמר  ַרּבִ י ֵמִאירִמׁשּ    :ַרּבִ

דוֹ ^ ִמְלֶוה   במז, ִפּקָ   . "ןֲהֵרי ִהיא ּכְ

ִליֵגי,  אן ָלא ּפְ   ַעד ּכָ
רּוָטה,  ֵוה ּפְ ה ׁשְ יר ֵהיֶמּנָ ּיֵ ּתַ ָלא ִנׁשְ ב ּדְ ָמר ָסַבר: ִמְלֶוה ַאף ַעל ּגַ א ּדְ   ֶאלָּ

רּוָטה  ֵוה ּפְ ה ׁשְ יר ֵהיֶמּנָ ּיֵ ּתַ   ִאין,  –ּוָמר ָסַבר: ִנׁשְ
רּוָטה  ֵוה ּפְ ה ׁשְ יר ֵהיֶמּנָ ּיֵ ּתַ   ָלא.  –ְוִאי ָלא ִנׁשְ

כוּ  ת! ֲאָבל ּדְ ׁשֶ ִמְלֶוה ְמקּוּדֶ ׁש ּבְ י ָעְלָמא ְמַקּדֵ   ּלֵ
  

  : ָרָבא 352ֲאַמר
ּתָ  ׁשְ ּבַ א?! ָהא ְמׁשַ ַרְצּתָ ָרא ָהא ְמּתַ    !א ִהיאְוִתְסּבְ

  

דֹון"ַהאי  ּקָ ֵמי?  "ּפִ   ֵהיִכי ּדָ
יל ֲעֵליּה ַאֲחָריּות  ַקּבִ   ַהְיינּו ִמְלֶוה!  –ִאי ּדְ

יל ָע  ָלא ַקּבִ ָתֵני ֵסיָפא: ִאי ָהִכי,  –ֶליָה ַאֲחָריּות ִאי ּדְ   ַאּדְ
רּוָטה  ,ּוְבִמְלֶוה" ֵוה ּפְ יר ֵהיֶמּנּו ׁשְ ּיֵ תַּ לֹא ִנׁשְ י ׁשֶ ת –ַאף ַעל ּפִ ׁשֶ    ",ְמקּוּדֶ

ִדיָדּה:    ִניְפלֹוג ְוִניְתֵני ּבְ

                                                           
   מסורת הש"ס בשם המהרש"ל מוחק.. (ֵליּה) גירסת הדפוס: 352

  רש"י
 נהיש אפילו - מקודשת אינה
  .בעין

 רשאי הלוה -  ניתנה להוצאה
 חייב ואינו בהוצאה להוציאה
 שתהא בעיסקא להעמידה

 וכיון שיתבענו 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 וקחהל

 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 בההיא 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

  .דשתמקו
 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 - יאדתנ
 לא' שאפי פקדון דיש גופיה

  .מקודשת כלום נשתייר
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ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ    ?ּבַ
ָלה ָעֶליָה ַאֲחָריּות לֹא ִקּבְ    .ׁשֶ

ָלה ָעֶליָה ַאֲחָר      – יּותֲאָבל ִקּבְ
רּוָטה  ֵוה ּפְ ה ׁשְ יר ֵהיֶמּנָ ּיֵ ּתַ ָלא ִנׁשְ ב ּדְ ת - ַאף ַעל ּגַ ׁשֶ   ! "ְמקּוּדֶ

  
א,    ֶאּלָ

ֵריץ ָהִכי:    ּתָ
רּוָטה ,ּוְבִמְלֶוה ֵוה ּפְ ה ׁשְ יר ֵהיֶמּנָ ּיֵ תַּ ׁשְ ּנִ י ׁשֶ ת – ַאף ַעל ּפִ ׁשֶ   .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

ּום ן ֶאְלָעָזר אֹוֵמר ִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ י ֵמִאיר ַרּבִ    :ַרּבִ
דֹון ִפּקָ   . ִמְלֶוה ֲהֵרי ִהיא ּכְ

  
ַמאי    ? ָקִמיְפְלֵגיּבְ

  
הֲאַמר     :ַרּבָ

יְנהּו לְ  ְחּתִ ּכַ ֵבי ַרבַאׁשְ ָנן ּבְ ָיְתֵבי ְוָקַאְמֵרי: ַרּבָ   , ּדְ
ין ְלאֹוְנִסין  ָעִלים ַלֲחָזָרה, ְוהּוא ַהּדִ ְרׁשּות ּבְ ִמְלֶוה ּבִ   : ָקִמיְפְלֵגיּבְ

ָמר ָסַב  ין ְלאֹוְנִסים. ּדְ ְרׁשּות לֶֹוה ַקְייָמא, ְוהּוא ַהּדִ   ר: ִמְלֶוה ּבִ
ין ְלאֹוְנִסים.  ָעִלים ַקְייָמא, ְוהּוא ַהּדִ ְרׁשּות ּבְ   ּוָמר ָסַבר: ִמְלֶוה ּבִ

  ַוֲאִמיָנא ְלהּו: 
ִבְרׁשּות לֶֹוה ָקְייֵמי.  ִליֵגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ   ְלאֹוְנִסים ּכּוּלֵ

  ַמאי ַטְעָמא? 
ֵאָלה ְ ְרָעא ִמׁשּ   , ָלא ּגָ

ן?!  ּכֵ ל ׁשֶ אֹוְנִסים, ִמְלֶוה לֹא ּכָ יב ּבְ ִעיָנא ַחּיָ ָהְדָרה ּבְ ֵאָלה ּדְ ְ   ַמה ׁשּ
א,    ֶאּלָ

יַנְייהּו.  א ּבֵ ָעִלים ַלֲחָזָרה ִאיּכָ ְרׁשּות ּבְ   ָהָכא ִמְלֶוה ּבִ
  

ֲאַמר  א ָהא ּדַ   : ַרב הּוָנאְוֶאּלָ
ֹוֵאל קֹוְרּדֹום ֵמֲחֵבירוֹ     , ַהׁשּ

ע ּבֹו  יּקַ   ְקָנאֹו,  –ּבִ
ע ּבֹו  יּקַ   לֹא ְקָנאֹו.  –לֹא ּבִ

יּה?!  ַמְעּתֵ ֵאי ָאְמָרה ִלׁשְ ַתּנָ   ֵליָמא ּכְ
  

  ָלא. 
ִעיָנא.  ָלא ָהְדָרה ּבְ ִמְלֶוה, ּדְ א ּבְ ִליֵגי ֶאּלָ אן ָלא ּפְ   ַעד ּכָ

ֵע  ָהְדָרה ּבְ ֵאָלה, ּדְ ׁשְ   יָנא, ֲאָבל ּבִ
ְבֵרי ַהּכֹל:    ּדִ

ע יּקַ   ִאין,  –ּבֹו  ּבִ
ע ּבֹו  יּקַ   לֹא ְקָנאֹו.  –לֹא ּבִ

  
ֵאי:  ַתּנָ   ֵניָמא ּכְ

ָטר חֹוב"" ׁשְ י ִלי ּבִ ׁשִ    ,"ִהְתַקּדְ
ַיד ֲאֵחִרים ָהָיה לֹו ִמְלֶוה ּבְ ּה ֲעֵליֶהם ,אֹו ׁשֶ    – ְוִהיְרׁשָ

י ֵמִאיר ת :אֹוֵמר ַרּבִ ׁשֶ    ,ְמקּוּדֶ

ת :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ  ׁשֶ   . "ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
ַטר חֹוב"ַהאי  ֵמי?  "ׁשְ   ֵהיִכי ּדָ

ֲאֵחִרים  ַטר חֹוב ּדַ ַיד ֲאֵחִרים!  –ִאיֵליָמא ׁשְ   ַהְיינּו ִמְלֶוה ּבְ
יָדּה  ָטר חֹוב ּדִ א ָלאו, ׁשְ ִמְלֶוה  –ֶאלָּ ׁש ּבְ   ! ָקִמיְפְלֵגיּוִבְמַקּדֵ

  
ֲאֵחִרים.  ָטר חֹוב ּדַ   ְלעֹוָלם ׁשְ

ָטר ׁשְ ִמְלֶוה ּבִ ה ָקא ִמיְפ ּוְב  ,ְוָהָכא ּבְ   ְלֵגי. ִמְלֶוה ַעל ּפֶ
  
  
ָטר" ׁשְ ִמְלֶוה ּבִ ִליֵגי?  -  "ּבְ ַמאי ּפְ   ּבְ
  

ָנן  י ְוַרּבָ ַרּבִ ָתא ּדְ ְפלּוּגְ   , ָקִמיְפְלֵגיּבִ

  רש"י
 עליה בדקבלה 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

  .ניתנה צאהדלהו
 בלהוצאה אי - קמיפלגי במאי
 כתנאי סוף סוף פליגי ניתנה
  .לשמעתיה רב אמרה

 - רב בבי לרבנן אשכחתינהו
 בבית התלמידים מצאתי
 בבי דמיירי היכא דכל המדרש

 בבית אלא הוא ממש רב לאו רב
  .הוא המדרש
 ניתנה להוצאה לעולם - וקאמרי

 יד בה שלח ואם הכל דברי
 הרי פרוטה שוה ממנה להוציא
 יכולין הבעלים ואין בהם החזיק
 ואינה מלוה ליה והויא לחזור

 בעין רובה ואפילו מקודשת
 כלום ממנה הוציא בשלא והכא
 אלעזר בן ש"ר אמר ולהכי

 שהיא מלוה דקסבר מקודשת
 היא בעלים ברשות בעין כולה

 בו לחזור מלוה בא אם לחזרה
 השתא הילכך חוזר ולתובעה

 הדין הואו ניהליה דיהבה הוא
 ברשותיה נמי קיימא לאונסין

  .הלוה פטור מתאנסי דאי
  .ימים לעשרה -  קורדום השואל

 להשתמש חזקה הויא - בו ביקע
 המשאיל ואין שאילתו ימי בו

  .בו לחזור יכול
' דלר -  אמרה כתנאי לימא
 לא קנאו בו ביקע אם מאיר
 אפילו ק"ולת קנאו לא בו ביקע

 אינו דמלוה נמי בו ביקע לא
  .לחזרה בעלים ותברש
 כיון הילכך - בעינא הדרה דלא

 סחורה בהן ליקח הלוה דרשאי
 ואין ברשותיה ליה הויא מיד

 לא שהרי לחזור יכול המלוה
 הללו מעות לקבל הלוהו לכך

  .אחרים מעות אלא עצמן
 דאמר דרב הא -  כתנאי נימא

  .מקודשת אינה במלוה המקדש
 לה כתב -  עליהן והירשה
  .עליהן הרשאה
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ַתְנָיא:    ּדְ
ְמִסיָרה"    ,אֹוִתּיֹות ִנְקנֹות ּבִ

ְבֵרי  יּדִ    .ַרּבִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ַתב ְולֹא ָמַסר ּכָ ין ׁשֶ ַתב ּבֵ  ,ּבֵ ַסר ְולֹא ּכָ ּמָ    –ין ׁשֶ
ְכּתֹוב ְוִיְמסֹור ,לֹא ָקָנה ּיִ   . "ַעד ׁשֶ

י,  ַרּבִ   ָמר ִאית ֵליּה ּדְ
י.  ַרּבִ   ּוָמר ֵלית ֵליּה ּדְ

  
ִעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ

י,  ַרּבִ י ָעְלָמא ֵלית ְלהּו ּדְ כּוּלֵ   ּדְ
א ָקִמיְפ וְ  ּפָ ְדַרב ּפַ   ְלֵגי, ָהָכא ּבִ

ֲאַמר  אּדַ ּפָ   : ַרב ּפַ
ָטָרא ְלַחְבֵריּה,  ין ׁשְ ַזּבִ   ַהאי ַמאן ּדְ

ב ֵליּה  ְעּבּוֵדיּה  ָקֵני" :ָצִריְך ְלִמיְכּתַ   . "ָלְך הּוא ְוָכל ׁשִ
א,  ּפָ ַרב ּפַ   ָמר ִאית ֵליּה ּדְ

א.  ּפָ ַרב ּפַ   ּוָמר ֵלית ֵליּה ּדְ
  

ִעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ
א,  ּפָ ַרב ּפַ י ָעְלָמא ִאית ְלהּו ּדְ כּוּלֵ   ּדְ

מּוֵאל ָקִמיְפ ְוָהָכא  ִדׁשְ   ְלֵגי, ּבְ
ֲאַמר  מּוֵאלּדַ   :ׁשְ

ָטר חֹוב ַלֲחֵבירֹו ְוָחַזר ּוָמֲחלֹו    אמח,   ָמחּול,  –ַהּמֹוֵכר ׁשְ
  מֹוֵחל.  - ַוֲאִפיּלּו יֹוֵרׁש 

מּוֵאל,  ׁשְ ָמר ִאית ֵליּה ּדִ   ּדְ
מּוֵאל.  ׁשְ   ּוָמר ֵלית ֵליּה ּדִ

  
ִעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ

י ָעְלָמא  כּוּלֵ מּוֵאל, ּדְ ׁשְ   ִאית ְלהּו ּדִ
ה  ָ ִאׁשּ   . ָקִמיְפְלֵגיְוָהָכא ּבְ

ּה  ְעּתָ ה ַסְמָכה ּדַ ָ   –ָמר ָסַבר: ִאׁשּ
ֵביק ֵליּה ְלִדיִדי ּוָמַחל ֵליּה ְלַאֲחִריֵני.    ֵמיַמר ָאְמָרה: ָלא ׁשָ

ּה.  ְעּתָ ה ַנִמי ָלא ַסְמָכה ּדַ ָ   ּוָמר ָסַבר: ִאׁשּ
  
  
ה" ִמְלֶוה ַעל ּפֶ ַמ  -  "ּבְ ִליֵגי? ּבְ   אי ּפְ
  

ְדַרב הּוָנא ָאַמר ַרב.    ּבִ
ָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאּדְ

ן  ּתָ ָלׁשְ ַמֲעַמד ׁשְ ֵנהּו ִלְפלֹוִני' ּבְ ָיְדָך', 'ּתְ   ָקָנה.  –'ָמֶנה ִלי ּבְ
דֹון, ֲאָבל ִמְלֶוה לֹא.  ִפּקָ י ּבְ י ָקָאַמר ַרב, ָהֵני ִמיּלֵ   ָמר ָסַבר: ּכִ

ָנא  דֹון. ּוָמר ָסַבר: ָלא ׁשְ ּקָ ָנא ּפִ   ִמְלֶוה ְוָלא ׁשְ
  

ֵאי:  ַתּנָ   ֵניָמא ּכְ
ָטר"" ׁשְ י ִלי ּבִ ׁשִ     – "ִהְתַקּדְ

י ֵמִאיר ת :אֹוֵמר ַרּבִ ׁשֶ    ,ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
י ֶאְלָעָזרוְ  ת :אֹוֵמר ַרּבִ ׁשֶ    ,ְמקּוּדֶ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ָייר ִמין ֶאת ַהּנְ רּוָטה ,ׁשָ ֵוה ּפְ ת – ִאם ֵיׁש ּבֹו ׁשְ ׁשֶ    ,ְמקּוּדֶ

ת – ְוִאם ָלאו ׁשֶ    ."ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
ֵמי?  ָטר ֵהיִכי ּדָ   ַהאי ׁשְ

ֲאֵחִרים  ַטר חֹוב ּדַ י ֵמִאיר!  –ִאיֵליָמא ׁשְ ַרּבִ י ֵמִאיר ַאּדְ ַרּבִ ָיא ּדְ   ַקׁשְ
יָדּה,  ַטר חֹוב ּדִ ׁשְ א, ּבִ   ֶאלָּ

ְלֵגי! ִמְלֶוה ָקא ִמיּפַ ׁש ּבְ   ּוִבְמַקּדֵ
  

ר ִיְצָחקַרב ַנְחָמ ָאַמר    : ן ּבַ

  "ירש
 צריך אינו - במסירה נקנות
 השטר על מכירה שטר לכתוב
 לו משמסר אלא לו מוכר שהוא
 לזכות אחרים 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 לית 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

 נתחייב 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 מחילו אזיל
 בעי דאי - דשמואל להו אית

  .ליה ומחיל אזיל
 - מיפלגי קא באשה והכא

 קרקע 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 דאיתיה - 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
 - ידהד חוב בשטר לאו אלא
  .עליה מלוה לו שיש
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ַמאי ַעְסִקיָנן    :ָהָכא ּבְ
ֵאין ָעָליו ֵעִדים,  ָטר ׁשֶ ׁשְ ּה ּבִ ׁשָ ּדְ ּקִ גֹון ׁשֶ   ּכְ

ְרֵתי,  ֲאַמר: ֵעֵדי ֲחִתיָמה ּכַ י ֵמִאיר ְלַטְעֵמיּה, ּדַ   ְוַרּבִ
ְרֵתי.  ֲאַמר: ֵעֵדי ְמִסיָרה ּכַ י ֶאְלָעָזר ְלַטְעֵמיּה, ּדַ   ְוַרּבִ

ָק  ָנן, ְמַסּפְ י ֶאְלָעָזר, ְוַרּבָ ַרּבִ י ֵמִאיר ִאי ּכְ ַרּבִ   א ְלהּו ִאי ּכְ
ְך:  ָייר"ִהְלּכָ ִמין ֶאת ַהּנְ רּוָטה  ,ׁשָ ֵוה ּפְ ת –ִאם ֵיׁש ּבֹו ׁשְ ׁשֶ    ,ְמקּוּדֶ

ת – ְוִאם ָלאו ׁשֶ    ".ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
  

ִעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ
ָמּה,  לֹא ִלׁשְ ָתבֹו ׁשֶ ּכְ גֹון ׁשֶ   ּכְ

  . ָקִמיְפְלֵגי ּוִבְדֵריׁש ָלִקיׁש 
ָבֵעי     :ֵריׁש ָלִקיׁש ּדְ

ָמּה, ַמהּו?  לֹא ִלׁשְ ָתבֹו ׁשֶ ּכְ ַטר ֵאירּוִסין ׁשֶ   ׁשְ
יַנן  ׁשִ    –ֲהָוָיה ִליִציָאה ַמּקְ

ָמּה, ֵעיַנן ִלׁשְ ָמּה, ַאף ֲהָוָיה ַנִמי ּבָ ֵעיַנן ִלׁשְ ִציָאה ּבָ   ַמה ּיְ
יַנן  ׁשִ ְלָמא ֲהָויֹות ַלֲהָדֵדי ַמּקְ    –אֹו ּדִ

ָמּה? ַמ  ֵעיַנן ִלׁשְ ָטר ָלא ּבָ ׁשְ ָמּה, ַאף ֲהָוָיה ּדִ ֵעיַנן ִלׁשְ ֶכֶסף ָלא ּבָ   ה ֲהָוָיה ּדְ
ָטּה:  ׁשְ ַבְעָיא, ָהָדר ּפַ ַתר ּדְ   ּבָ

יׁש ֲהָוָיה ִליִציָאה.  - "ְוָהְיָתה... ְוָיְצָאה "   ַמּקִ
ֵריׁש ָלִקיׁש,    ָמר ִאית ֵליּה ּדְ
ֵריׁש ָלִקיׁש.    ּוָמר ֵלית ֵליּה ּדְ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאי ּבָ

ֵריׁש ָלִקיׁש,  י ָעְלָמא ִאית ְלהּו ּדְ כּוּלֵ   ּדְ
ַמאי ַעְסִקיָנן:    ְוָהָכא ּבְ

ּה.  ְעּתָ לֹא ִמּדַ ָמּה, ְוׁשֶ ָתבֹו ִלׁשְ ּכְ   ׁשֶ
ָרָבא ְוָרִביָנא ְוַרב ּפַ  ָתא ּדְ ַרְבָיא ָקִמיְפ ּוִבְפלּוּגְ א ְוַרב ׁשְ   ְלֵגי. ּפָ

ַמר:  ִאיּתְ   ּדְ
ָתבוֹ  ּה  ּכְ ְעּתָ לֹא ִמּדַ ָמּה ְוׁשֶ    –ִלׁשְ
ת.  ָרִביָנאוְ  ָרָבא ׁשֶ   ָאְמֵרי: ְמקּוּדֶ

א ּפָ ַרְבָיאוְ  ַרב ּפַ ת.  ַרב ׁשְ ׁשֶ   ָאְמֵרי: ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
  

ֵאי,  ּנָ ָהֵני ּתַ   ֵניָמא ּכְ
ַתְנָיא:    ּדְ

עֹות"" יִרים ְנָזִמים ְוַטּבָ ה ִלי ׁשִ ׁש ֲאִני ְלךָ  ,ֲעׂשֵ ּדֵ    – "ְוֶאּקַ
י ָאןּכֵ ֲעׂשָ ת – ָון ׁשֶ ׁשֶ    ,ְמקּוּדֶ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ת ׁשֶ יַע ָממֹון ְלָיָדּה  ,ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ ּגִ ּיַ    ."ַעד ׁשֶ
ֵמי?  "ָממֹון"ַהאי    ֵהיִכי ּדָ

א ָסַבר ֲאִפיּלּו אֹותֹו ָממֹון ַנִמ  –ִאיֵליָמא אֹותֹו ָממֹון  א ַקּמָ ּנָ ּתַ ַלל ּדְ   י ָלא?ִמּכְ
א!  ׁשָ ּדְ ַמאי? ּבֹו ִמּקַ א ּבְ   ֶאלָּ

ָממֹון ַאֵחר.  א ָלאו, ּבְ   ֶאּלָ
ּה:  ַמע ִמיּנַ   ּוׁשְ

ִמְלֶוה  ׁש ּבְ ְקּדָ ּמִ   , ָקִמיְפְלֵגיּבַ
ה  ִחּלָ ִכירּות ִמּתְ ָנּה ִלׂשְ י ָעְלָמא ֶיׁשְ כּוּלֵ   סֹוף, ַוֲהָוה ִמְלֶוה.  ְוַעדְוַסְבֵרי: ּדְ

ָהא    : ָקִמיְפְלֵגיַמאי ָלאו ּבְ
ת,  ׁשֶ ִמְלֶוה ְמקּוּדֶ ׁש ּבְ ַקּדֵ ָמר ָסַבר: ַהּמְ   ּדְ

ת!  ׁשֶ ִמְלֶוה ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ ׁש ּבְ ְקּדָ   ּוָמר ָסַבר: ַהּמִ
  

  ָלא. 
ת.  ׁשֶ ִמְלֶוה ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ ׁש ּבְ י ָעְלָמא ְמַקּדֵ כּוּלֵ   ּדְ

ה ְוַעד סֹוף  ִחּלָ ִכירּות ִמּתְ ָנּה ִלׂשְ ֶיׁשְ   : ָקִמיְפְלֵגיְוָהָכא, ּבְ
ּסֹוף,    במח, א ּבַ ִכירּות ֶאּלָ   ָמר ָסַבר: ^ֵאיָנּה ִלׂשְ

ה ְוַעד סֹוף.  ִחּלָ ִכירּות ִמּתְ ָנּה ִלׂשְ   ּוָמר ָסַבר: ֶיׁשְ

  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
 העדים שאין כשר עדים בפני

 מפני אלא הגט על חותמים
  .העולם תקון
  .כריתות ספר ליה משוי - כרתי

 אי מ"כר אי בהאי להו מספקא
 להו וסבירא -  אלעזר כרבי

 שמין הלכך אניירא נמי דדעתה
 נראה הזה התירוץ ולפי' כו

 ואם דרבנן בהא גרס דלא בעיני
 א"וחכ אלא מקודשת אינה לאו

 שוה בו יש אם הנייר את שמין
 שוה ובאין מקודשת טהפרו

 דמספקא משום איירי לא מידי
' כר אי מ"כר אי בההיא להו

 הוא בו ביש והשתא אלעזר
 בנייר יש דאם לאיפלוגי דאתו

 בתורת מקודשת פרוטה שוה
  .אנייר נמי דדעתייהו כסף

 שלא אירוסין לשטר - שכתבו
  .לשמה
 דכתיב - לשמה בעינן יציאה

 לשמה לה וכתב) כד דברים(
  .הוא

 ידעה לא - מדעתה שלא
  .כשנכתב

 - מקודשת אמרו ורבינא רבא
 לעיל( ק"בפ מפרש טעמייהו
 לא יציאה מה:) ט דף קידושין

 בעל שהרי מדעתה כתיבה בעינן
  '.כו הויה אף מגרשה כרחה
 יציאה מה -  מקודשת אינה
 מקנה דעת הגט בכתיבת בעינן

 האשה את שמקנה בעל דהיינו
 בעינן הויה אף זה בגט לעצמה

 שמקנה האשה והיא מקנה דעת
  .זה בשטר לבעל עצמה את

 במלוה מקדש -  תנאי כהני
  .דרב דשמעתיה

 שירין מתרגמינן אצעדה -  שירין
  ).לא במדבר(

 פעולתך בשכר -  לך אני ואקדש
  .הוא משלה שהזהב

 לאחר לה שיחזירם - ממון אותו
  .שגמרם

 ממון אותו אפילו ק"דת מכלל
 מכלל כלומר בתמיה - לא נמי

 אף מ"ר דקאמר שעשאן דכיון
 מתמה קא לידה באו שלא פי על

  .מקדשא בו במאי אלא
 - קמיפלגי במלוה במקדש אלא

 דקסברי איכא מלוה מאי והכא
 מתחלה לשכירות ישנה כולהו

 ופרוטה פרוטה כל סוף ועד
 בעל בה נתחייב כשנגמרה
 בשכירות לפועל המלאכה

 הלכך המלאכה עשיית
 לה הויא ההוא לה כשמחזירן

  .למפרע המלו
 - לבסוף אלא לשכירות אינה

 לשם והרי לה כשמחזירן
 ואין אצלה מוחלו הוא קידושין

  .לה כשמחזירן מלוה כאן
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ִעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ

ה ְוַעד סֹוף,  ִחּלָ ִכירּות ִמּתְ ָנּה ִלׂשְ י ָעְלָמא ֶיׁשְ כּוּלֵ   ּדְ
ִמְלֶוה ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ  ׁש ּבְ ת, ּוְמַקּדֵ   ׁשֶ

ִלי  ַבח ּכְ ׁשְ ן קֹוֶנה ּבִ אּוּמָ   : ָקִמיְפְלֵגיְוָהָכא, ּבְ
ִלי,  ַבח ּכְ ׁשְ ן קֹוֶנה ּבִ   ָמר ָסַבר: אּוּמָ

ִלי.  ַבח ּכְ ׁשְ ן קֹוֶנה ּבִ   ּוָמר ָסַבר: ֵאין אּוּמָ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאי ּבָ
ִלי,  ַבח ּכְ ׁשְ ן קֹוֶנה ּבִ י ָעְלָמא ֵאין אּוּמָ כּוּלֵ   ּדְ

ָנּה  ה ְוַעד סֹוף,  ְוֶיׁשְ ִחּלָ ִכירּות ִמּתְ   ִלׂשְ
ת,  ׁשֶ ִמְלֶוה ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ ׁש ּבְ   ּוְמַקּדֵ

ַמאי ַעְסִקיָנן:    ְוָהָכא ּבְ
ּלֹו  ֶ הֹוִסיף ָלּה נֹוֶפְך ִמׁשּ גֹון ׁשֶ    –ּכְ

רּוָטה.  יּה ַאּפְ ְעּתֵ ָמר ָסַבר: ִמְלֶוה ּוְפרּוָטה ּדַ   ּדְ
ְלֶוה. יּה ַאּמִ ְעּתֵ    ּוָמר ָסַבר: ּדַ

  
ֵאי:  ּנָ ָהֵני ּתַ ָתא ּדְ   ּוִבְפלּוּגְ

ַתְנָיא:    ּדְ
ךְ "" יִתי ִעּמָ ָעׂשִ ַכר ׁשֶ ׂשְ ת – "ּבִ ׁשֶ    ,ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
ךְ " ה ִעּמָ ֶאֱעׂשֶ ַכר ׁשֶ ׂשְ ת – "ּבִ ׁשֶ    .ְמקּוּדֶ

י ָנָתן    :אֹוֵמר ַרּבִ
ךְ " ה ִעּמָ ֶאֱעׂשֶ ַכר ׁשֶ ׂשְ ת – "ּבִ ׁשֶ    ,ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

ן  ּכֵ ךְ ּבִ "ְוָכל ׁשֶ יִתי ִעּמָ ָעׂשִ ַכר ׁשֶ    ."ׂשְ
יא ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֱאֶמת ָאְמרוּ  ין  :ּבֶ יִתי"ּבֵ ָעׂשִ ַכר ׁשֶ ׂשְ ין  ,"ּבִ ךְ "ּבֵ ה ִעּמָ ֶאֱעׂשֶ ַכר ׁשֶ ׂשְ ת  – "ּבִ ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

ּלוֹ ְוִאם  ֶ ת – הֹוִסיף ָלּה נֹוֶפְך ִמׁשּ ׁשֶ    ."ְמקּוּדֶ
א ַקּמָ  ּנָ ין ּתַ ִכירּות. ּבֵ יַנְייהּו ׂשְ א ּבֵ י ָנָתן, ִאיּכָ   א ְלַרּבִ

יַנְייהּו ִמְלֶוה ּוְפרּוָטה א ּבֵ יא, ִאיּכָ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ י ָנָתן ְלַרּבִ ין ַרּבִ    , ּבֵ
ְלֶוה.  יּה ַאּמִ ְעּתֵ   ָמר ָסַבר: ִמְלֶוה ּוְפרּוָטה ּדַ

רּוָטה. יּה ַאּפְ ְעּתֵ   ּוָמר ָסַבר: ּדַ
  
  

  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 מלאכהה לגמור
 ועשה כשמשביחו קבלן ובאומן

 בכלי לזכות קונה כלי הזהב מן
 מ"ר קמיפלגי משביחו כשהוא

 ואין כלי בשבח קונה אומן סבר
' כו לשכירות ישנה לומר בזו

 על מלוה אינו שמשביח מה דכל
 זוכה הוא בכלי אלא הבעלים

 הקצוב בשכר לו וכשמחזירו
 כמוכרו הוא הרי שעתא ההיא

  .לו
 הוא והרי -  'כו קונה אומן אין

  .שכירות כשאר
 התקדשי - עמך שעשיתי בשכר

 ליה דהויא מקודשת אינה לי
  .כמלוה
 - מקודשת עמך שאעשה בשכר

 סבר דקא לה ויתננו לכשיגמור
  .לבסוף אלא לשכירות אינה

 שאעשה בשכר אומר נתן' ר
 דישנה - מקודשת אינה עמך

  .סוף ועד מתחילה לשכירות
 דגמרו וןוכי - 'וכו ש"וכ

 מלוה היא כבר לה והחזירו
  .גמורה

 דרבי מכלל - 'כו לה הוסיף ואם
 אינה לה הוסיף אפילו סבר נתן

 ופרוטה מלוה דקסבר מקודשת
  .אמלוה דעתיה

 אם - שכירות בינייהו איכא
 לאו או סוף ועד מתחילה ישנה

  .כדפרישית
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        מח, ב מח, ב מח, ב מח, ב  .21
נָ          הִמׁשְ

י ִלי" ׁשִ כֹוס ֶזה :ִהְתַקּדְ ל ַיִין ּבְ ַבׁש  "ׁשֶ ל ּדְ    ,ְוִנְמָצא ׁשֶ
ַבׁש "  ל ּדְ ל ַיִין "ׁשֶ    ,ְוִנְמָצא ׁשֶ

ֶסף"  ל ּכֶ ִדיָנר ֶזה ׁשֶ ל ָזָהב "ּבְ    ,ְוִנְמָצא ׁשֶ
ל ָזָהב"  ֶסף "ׁשֶ ל ּכֶ    ,ְוִנְמָצא ׁשֶ

יר"                      ֲאִני ָעׁשִ    ,ָצא ָעִניְוִנְמ  "ַעל ְמָנת ׁשֶ
יר "ָעִני"    – ְוִנְמָצא ָעׁשִ

ת ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ַבח ִאם ת – ִהְטָעּה ִלׁשְ ׁשֶ   .ְמקּוּדֶ
  

ָמָרא         ּגְ
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

כֹוס ֶזה" י ִלי ּבְ ׁשִ    ".ִהְתַקּדְ
  

ֵני ֲחָדא:    ּתָ
תֹוכוֹ " ּבְ ֶ   ."ּבֹו ּוְבַמה ׁשּ
  

   ְוַתְנָיא ִאיָדְך:
תֹוכוֹ " ּבְ ֶ ַמה ׁשּ    !"ּבֹו ְולֹא ּבְ
  

  ְוַתְנָיא ִאיָדְך: 
תֹוכֹו ְולֹא ּבוֹ " ּבְ ֶ ַמה ׁשּ   !"ּבְ
  

ָיא:    ְוָלא ַקׁשְ
א,   -ָהא ַמּיָ   ּבְ
ַחְמָרא,  - ָהא    ּבְ
ִציֲהָרא. - ָהא    ּבְ

  
  
  

  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

 תוכושב ובמה בו לשומרו צריך
 יצהר לשון שמן ציהרא א"וי
  ).יח במדבר(
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ַבח" ת -  ִאם ִהְטָעּה ִלׁשְ ׁשֶ    ".ֲהֵרי זּו ְמקּוּדֶ
  

ְמעֹון: ְוֵלית ֵליּה ְלַר  י ׁשִ   ּבִ
   – חֹוֶמץ ְוִנְמָצא ַיִין ,ַיִין ְוִנְמָצא חֹוֶמץ"

ֶהם ֵניֶהם ְיכֹוִלין ַלֲחזֹור ּבָ   !?(בבא בתרא פג:) "ׁשְ
ַחְמָרא.  ִניָחא ֵליּה ּבְ א ּדְ א, ְוִאיּכָ ַחּלָ ִניָחא ֵליּה ּבְ א ּדְ   ַאְלָמא: ִאיּכָ

ַכְסּפָ  א ִניָחא ֵליּה ּבְ ַדֲהָבאא ְוָלא ָהָכא ַנִמי, ִאיּכָ    !ִניָחא ֵליּה ּבְ
  

יֲאַמר  ר ַאׁשִ יִמי ּבַ   : ַרב ׁשִ
יּה לְ  ְחּתֵ ּכַ ֵייַאׁשְ ר ֵליּה ִלְבֵריּה:  ַאּבַ ָיֵתיב ְוָקַמְסּבַ   ּדְ

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
לּוחֹו: ַה  ָאַמר ִלׁשְ גֹון ׁשֶ ֶסף, ּכְ ל ּכֶ יָנר ׁשֶ לֹוִניתְלֵויִני ּדִ ה ּפְ ָ ׁש ִלי ִאׁשּ   , ְוֵלְך ְוַקּדֵ

ל ָזָהב    , ְוָהַלְך ְוִהְלָוה ׁשֶ
יָדא,    ָמר ָסַבר: ְקּפֵ

  ּוָמר ָסַבר: ַמְרֵאה ָמקֹום הּוא לֹו. 
  

  ִאי ָהִכי, 
י ִלי" ׁשִ ֵעי ֵליּה! "ִהְתַקּדְ י לֹו" ִמיּבָ ׁשִ   ?! "ִהְתַקּדְ
ַבח" ֵעי ֵליּה! "ִהְטָעּה ִלׁשְ ַבח" ִמיּבָ   ?! "ִהְטָעהּו ִלׁשְ
ָרא "ִנְמָצא" ָזָהב ֲהָוה! ?! ֵמִעיּקָ   ַנִמי ּדְ
  

א, ָאַמר    : ָרָבאֶאלָּ
יְמָנא,  ְרּגִ ֲחבּוָרה ּתַ ּבַ   ֲאִני ַוֲאִרי ׁשֶ

ר ָאִביןּוַמּנּו?  יא ּבַ י ִחּיָ   : ַרּבִ
ַמאי ַעְסִקיָנן:    ָהָכא ּבְ

לּוָחּה:  ָאְמָרה ִהיא ִלׁשְ גֹון ׁשֶ   ּכְ
ָאַמר ִלי ִהְתַק  לֹוִני ׁשֶ י ִמּפְ ל ִלי ִקּדּוׁשַ ֶסף, ֵצא ְוַקּבֵ ל ּכֶ ִדיָנר ׁשֶ י ִלי ּבְ ׁשִ   ּדְ

ל ָזָהב  יָנר ׁשֶ    –ְוָהַלְך ְוָנַתן לֹו ּדִ
יָדא,    ָמר ָסַבר: ְקּפֵ

  ּוָמר ָסַבר: ַמְרָאה ָמקֹום ִהיא לֹו. 
  ? "ִנְמָצא"ּוַמאי 

ְבִליָתא.  יר ּבִ ָקא ַצּיֵ   ּדְ
  

ֵייֲאַמר    : ַאּבַ
ְמעֹון  ן ׁשִ ְמעֹון, ְוַרּבָ י ׁשִ ְמלִ ַרּבִ ן ּגַ י ֶאלְ ּבֶ   ר, זָ ָע יֵאל, ְוַרּבִ

הּו ְסִביָרא ְלהּו: ַמְרֶאה ָמקֹום הּוא לֹו.    ּכּולְּ
  
ְמעֹון" י ׁשִ ֲאָמָרן.  -" ַרּבִ   ָהא ּדַ
  
ְמִליֵאלַרּבָ " ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ְתַנן: -" ן ׁשִ   ּדִ

ׁשּוט"  אמט, ט ּפָ    .ֵעָדיו ִמּתֹוכוֹ  – ּגֵ
ר ָ    .ֵעָדיו ֵמֲאחֹוָריו – ְמקּוׁשּ

ּכָ  ׁשּוט ׁשֶ ְתבּו ֵעָדיו ִמּתֹוכו ,ְתבּו ֵעָדיו ֵמֲאחֹוָריוּפָ ּכָ ר ׁשֶ ָ   – ּוְמקּוׁשּ
סּוִלים ֵניֶהם ּפְ    .ׁשְ

ְמִליֵאל ן ּגַ י ֲחִניָנא ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְתבּו ֵעָדיו ִמּתֹוכֹו  ּכָ ר ׁשֶ ָ ר –ְמקּוׁשּ ׁשֵ    ,ּכָ

ׁשּוט כֹול ַלֲעׂשֹותֹו ּפָ ּיָ    .ׁשֶ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ

ִדיָנה ִמְנַהג ַהמְּ   . (בבא בתרא קס.) "ַהּכֹל ּכְ
ּה:    ַוֲהִויָנן ּבָ

ִדיָנה?  א, ֵלית ֵליּה ִמְנַהג ַהּמְ א ַקּמָ   ְוַתּנָ
יַוֲאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ר,  ָ ָפׁשּוט, ְוָעַבד ֵליּה ְמקּוׁשּ ְנִהיֵגי ּבְ ַאְתָרא ּדִ   ּבְ
ר ָ ְמקּוׁשּ ְנִהיֵגי ּבִ ַאְתָרא ּדִ ׁשּוט ִאי ַנִמי, ּבְ    –, ְוָעַבד ֵליּה ּפָ

יָדא.  אי ְקּפֵ ַוּדַ ִליֵגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ   ּכּולֵּ

  רש"י
 בבבא ומשנה ומוכר הלוקח - שניהם
  .היא בתרא
 גב על ואף - בחלא ליה דניחא איכא

 צריך שזה פעמים עדיף דחמרא
  .לחומץ

 אי כלומר - 'כו עסקינן במאי הכא
 ש"ר פליג הוה לא הוי דידה גבי טעות
 דאמר דידיה גבי טעות דהוה כגון אלא

  '.כו ליחלש
 ליה ניחא ולא - היא קפידא סבר ק"ת

 בזאת שלוחו זה ואין זהב לה לתת
 ליה ניחא מינח סבר שמעון ורבי

 דקאמר והאי גביה היא דחשיבותא
 לו הוא מקום מראה כסף דינר ליה

 יכול אינך אם ולומר עליו להקל
 דינר לי תלוה זהב דינר לי להלוות

  .כסף
 לו התקדשי לו קדשה דשליח - הכי אי

 הוא גביה טעות אם ועוד ליה מיבעי
 של נמצא ועוד ליה מבעי הטעהו אם
 כי מעיקרא היא מאי דקתני זהב

  .יהביה זהב בחזקת יהביה
 בשל אלא חפיצה היתה לא - קפידא

  .בכספא ליה דניחא דאיכא כסף
 אף - לו היא מקום מראה סבר ומר
 ומיהו קבלהו כסף אלא יתן לא אם

  .ש"ר פליג אל גופה איהי דטעאי היכא
  .הוה הכי מעיקרא הא - נמצא ומאי
 לשליח כשנתנו -  בבליתא צייר דהוה

  .זהב של ומצאתו בסמרטוט 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

 או ארבעה או שלשה עד וכן שיטה
 הראשון חלק וכופל חלק שיטין יותר

 חלק וכופל וחוזר ותופר הכתב על
 ותופר שתחתיו הכתב שיטת על השני

 בין מבחוץ חותמין והעדים שלישי וכן
 פשוט דגט התם וילפינן לקשר קשר
 כפל וכל שלשה עדיו מקושר שנים עדיו
 בו יש קשרין ושלשה קשר קרוי וכפל
 בעדים מרבה קשרים להרבות בא ואם

  .כדרכו כתוב השטר טופס ושאר
 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 אבב התם
 מפני פשוט לעשותו יכול אין

 שוה זמנו אין והפשוט שהמקושר
 מאותה למקושר זמן כותבין שאין
  .אחריה של משנה אלא שנה
 שנהגו מקום - המדינה כמנהג הכל

 ועשאו מקושר מקושר ועשאו בפשוט
 שליח בעל עבדיה דכי פסול פשוט

 דשויה הוא המדינה מנהג על לכתוב
 אלא קמאי תנאי איירי אל ובהאי

 דהוינן והיינו עדים במקום כשאינה
 ומאן המדינה מנהג ליה לית ק"ות בה

  .עליה בהאי פליג
 היא אחריתא פלוגתא ודאי - ומשני
  '.כו דנהיגי באתרא ומיהו
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ר,  ָ ְמקּוׁשּ ין ּבִ ָפׁשּוט ּבֵ ין ּבְ ְנִהיֵגי ּבֵ ַאְתָרא ּדִ ִליֵגי, ּבְ י ּפְ   ּכִ
ׁשּוט,    ַוֲאַמר ֵליּה: ָעֵביד ִלי ּפָ

רוְ  ָ    .ָאַזל ְוָעַבד ֵליּה ְמקּוׁשּ
יָדא.    ָמר ָסַבר: ְקּפֵ

  ּוָמר ָסַבר: ַמְרֶאה ָמקֹום הּוא לֹו. 
  
י ֶאְלָעָזר" ְתַנן:  - " ַרּבִ   ּדִ
ָאְמָרה" ה ׁשֶ ָ לֹוִני" :ָהִאׁשּ קֹום ּפְ י ִמּמָ יטִּ ל ִלי ּגִ    ,"ִהְתַקּבֵ

ל קֹום ַאֵחר ְוַקּבֵ ּה ִמּמָ יטָּ סּול – ָלּה ּגִ    ,ּפָ

י ֶאְלָעָזרוְ  יר ַרּבִ    .(גיטין סה.) "ַמְכׁשִ
  ַמְרָאה ָמקֹום ִהיא לֹו. ַאְלָמא ָקָסַבר: 

  
  
  

  רש"י
  .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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י ִלי"[ ׁשִ ֶסף...  ִהְתַקּדְ ל ּכֶ ִדיָנר ֶזה ׁשֶ ל ָזָהב ּבְ ת - ...  ְוִנְמָצא ׁשֶ ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ַבח ִאם ת – ִהְטָעּה ִלׁשְ ׁשֶ   ]."ְמקּוּדֶ

  
  : עּוָלאָאַמר 

ַבח ָממֹון,  ׁשְ   ַמֲחלֹוֶקת ּבִ
ַבח ֲאָבל ּבִ  ת.  – יֹוֲחִסיןׁשְ ׁשֶ ְבֵרי ַהּכֹל ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ   ּדִ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
ִעיָנא.  ְרָעִאי ָלא ּבְ ַרב ִמּכַ   ְמָסאָנא ּדְ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי:    ּתַ

ְמעֹוןמֹוֶדה " י ׁשִ    ,ַרּבִ
ַבח  ת – יֹוֲחִסיםִאם ִהְטָעּה ִלׁשְ ׁשֶ    ".ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

  
יֲאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ֵני: ַמְתנִ  ָקּתָ יָקא, ּדְ   יִתין ַנִמי ּדֵ

ֲאִני ּכֵֹהן"  "    ,ְוִנְמָצא ֵלִוי "ַעל ְמָנת ׁשֶ
   ,ְוִנְמָצא ּכֵֹהן "ֵלִוי"
   ,ְוִנְמָצא ַמְמֵזר "ָנִתין"

   ,(קידושין מט:) "ְוִנְמָצא ָנִתין "ַמְמֵזר"
ְמעֹון.   י ׁשִ ִליג ַרּבִ   ְוָלא ּפָ

  
יַמְתִקיף ָלּה  ר ַרב ַאׁשִ   : ָמר ּבַ

ֵני: ֶאלָּ  ָקּתָ ֶלת"א ּדְ ְפָחה ְמגּוּדֶ ת אֹו ׁשִ ׁש ִלי ּבַ ּיֵ    ,ְוֵאין לוֹ  ,ַעל ְמָנת ׁשֶ
ֵאין לֹו ְוֵיׁש לוֹ     ",ַעל ְמָנת ׁשֶ

ַבח ָממֹון הּוא,  ׁשְ   ּדִ
ִליג?!  ָלא ּפָ   ָהִכי ַנִמי ּדְ

ין  ְלֵסיָפא.  א ְוהּוא ַהּדִ ֵריׁשָ ִליג ּבְ א, ּפָ   ֶאלָּ
ֵרי ִליג ּבְ ין  ְלֵסיָפא! ָהָכא ַנִמי, ּפָ א ְוהּוא ַהּדִ   ׁשָ

  
א?!  ּתָ   ָהִכי ַהׁשְ

ַבח ָממֹון  ׁשְ ֵסיָפא.  –ָהָתם, ִאיִדי ְוִאיִדי ּדִ ין ּבְ א ְוהּוא ַהּדִ ֵריׁשָ ִליג ּבְ   ּפָ
ַבח  ׁשְ ָפֵליג  יֹוֲחִסיםָהָכא, ּדִ   ִנְתֵני.  –הּוא, ִאם ִאיָתא ּדְ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ִאיּבָ
ַבח     .יֹוֲחִסיםָהָכא ַנִמי ׁשֶ
ֶלת"ִמי ָסְבַרתְּ ַמאי  ׁש?  "ְמגּוּדֶ דֹוָלה ַמּמָ   ? ּגְ

ֶלת"ַמאי  ֶלת, "ְמגּוּדֶ ּדֶ   ? ּגַ
ָאְמָרה ִהיא:    ּדְ

בֹוַתיי.  יּבְ י ׁשִ אי, ְוָאְזָלא ַנְדָיא ַקּמֵ י ִמיּנַ ְקָלה ִמיּלֵ ׁשַ   ָלא ִניָחא ִלי ּדְ
  
  

  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

 יםמ ושואבי עצים חוטבי יהושע
 גזר דוד) עח דף( ביבמות' ואמרי
  .עליהם

 וראויה גדולה - מגודלת
  .לשמשני

 בבבא -  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

 םדברי ממני ותשמע שכינותיה
 שכינותי לפני אותם ותסדר

  .וקלס ללעג בפיהם אותי ותתן
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ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ֲאִני ַקְרָייָנא "    –ַעל ְמָנת ׁשֶ
ת ׁשֶ ֶנֶסת ֲהֵרי זּו ְמקּוּדֶ ֵבית ַהּכְ סּוִקים ּבְ ה ּפְ לֹׁשָ ָרא ׁשְ ּקָ יָון ׁשֶ    .ּכֵ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ם ְקָרא ִויַתְרּגֵ ּיִ    ."ַעד ׁשֶ

  
יּה?!  ְעתֵּ ם ִמּדַ   ְיַתְרּגֵ

ְנָיא:    ְוָהּתַ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר "ַרּבִ

צּוָרתוֹ  סּוק ּכְ ם ּפָ ַתְרּגֵ ִאי ֲהֵרי ֶזה – ַהּמְ ּדָ    ,ּבַ
ף – ְוַהּמֹוִסיף ָעָליו    !"ֲהֵרי ֶזה ְמָחֵרף ּוְמַגּדֵ

  
ְרּגּום?  א, ַמאי ּתַ   ֶאלָּ

יַדן. ְרּגּום ּדִ   ּתַ
   

ֲאַמר ָלּה  י, ּדְ   , "אַקְרָיינָ "ְוָהֵני ִמיּלֵ
ִדּיּוָקא.  – "ְקָרא ֲאָנא" :ֲאָבל ֲאַמר ָלּה  ָקֵרי אֹוַרְייָתא ְנִביֵאי ּוְכתּוֵבי ּבְ   ַעד ּדְ

  
ֲאִני ׁשֹוֶנה"    – "ַעל ְמָנת ׁשֶ

ה   ָאַמר:  ִחְזִקּיָ
  ֲהָלכֹות 

י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ
  ּתֹוָרה. 

  
  ֵמיִתיֵבי: 

ָנה"    ?ֵאיזּו ִהיא ִמׁשְ
י ֵמִאיר    .ֲהָלכֹות :אֹוֵמר ַרּבִ

י ְיהּוָדה   !"ִמְדָרׁש  :אֹוֵמר ַרּבִ
  

  ַמאי ּתֹוָרה?    במט,
  ּתֹוָרה.  "ִמְדַרׁש "
  

ֲאַמר ָלּה ְוָהֵני ִמ  י ּדַ ֵניָנא" :יּלֵ   ,  "ּתְ
א ֲאָנא" :ֲאָבל, ֲאַמר ָלּה  ּנָ    – "ּתַ

ָתֵני א. :ַעד ּדְ   ִהיְלְכָתא ָסְפָרא ְוִסיְפֵרי ְותֹוֶסְפּתָ
  

ְלִמיד"" ֲאִני תַּ     – "ַעל ְמָנת ׁשֶ
אי ן ַעּזַ ְמעֹון ּבֶ ׁשִ ן זֹוָמא ,ֵאין אֹוְמִרים ּכְ ְמעֹון ּבֶ    ,ּוְכׁשִ

א ל ׁשֶ  ,ֶאּלָ ִליּמּודֹו ְואֹוְמרוֹ ּכָ ָבר ֶאָחד ּבְ ָכל ָמקֹום ּדָ ֹוֲאִלין אֹותֹו ּבְ    ,ׁשּ
ה ַכּלָ א ּדְ ְכתָּ ַמסֶּ    .ַוֲאִפיּלּו ּבְ

  

ֲאִני ָחָכם"     – "ַעל ְמָנת ׁשֶ
ַחְכֵמי ַיְבֶנה י ֲעִקיָבא ַוֲחֵביָריו ,ֵאין אֹוְמִרים ּכְ ַרּבִ    ,ּכְ

א ַבר ָח  ,ֶאּלָ ֹוֲאִלים אֹותֹו ּדְ ׁשּ ל ׁשֶ ָכל ָמקֹום ְואֹוְמָרּה ּכָ    .ְכָמה ּבְ
ּבֹור' ֲאִני ּגִ   –' ַעל ְמָנת ׁשֶ

ן ֵנר ַאְבֵנר ּבֶ ן ְצרּוָיה ,ֵאין אֹוְמִרים ּכְ    ,ּוְכיֹוָאב ּבֶ
א בּוָרתוֹ  ,ֶאּלָ ֵני ּגְ ּנּו ִמּפְ ֲחֵביָריו ִמְתָיְרִאים ִמּמֶ ל ׁשֶ    .ּכָ

  

יר" ֲאִני ָעׁשִ    – "ַעל ְמָנת ׁשֶ
ַרּבִ  ן ֲעַזְרָיהֵאין אֹוְמִרים ּכְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ן ַחְרסֹום ּוְכַרּבִ    ,י ֶאְלָעָזר ּבֶ

א רוֹ  ,ֶאּלָ ֵני עֹוׁשְ ִדים אֹותֹו ִמּפְ ֵני ִעירֹו ְמַכּבְ ּבְ ל ׁשֶ    .ּכָ
  

יק" ֲאִני ַצּדִ    – "ַעל ְמָנת ׁשֶ
מּור ע ּגָ ת – ֲאִפיּלּו ָרׁשָ ׁשֶ ַדְעּתוֹ  ,ְמקּוּדֶ ׁשּוָבה ּבְ א ִהְרֵהר תְּ ּמָ    .ׁשֶ

  

עַעל " ֲאִני ָרׁשָ    – "ְמָנת ׁשֶ

מּור יק ּגָ ת – ֲאִפיּלּו ַצּדִ ׁשֶ ָבר  ,ְמקּוּדֶ א ִהְרֵהר ּדָ ּמָ ַדְעּתוֹ  ֲעבֹוָדה ָזָרהׁשֶ   . "ּבְ

  רש"י
 בתמיה - מדעתיה' אפי יתרגם

  .שלנו כתרגום שלא
 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 המקום
 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 איעז

 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 רותעיי אלף
 תריסר - עזריה בן אלעזר' ר

 מעדרו מעשר היה עגלים אלפי
  :).נד דף שבת( שתא כל
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ים ָחְכָמה ָיְרדּו ָלעֹוָלם" ָרה ַקּבִ    ,ֲעׂשָ

ָרֵאל ָעה ָנְטָלה ֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשְ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ  ,תִּ    .ְוֶאָחד ּכָ
י ָרה ַקּבִ    ,ם יֹוִפי ָיְרדּו ָלעֹוָלםֲעׂשָ

ַלִים ָעה ָנְטָלה ְירּוׁשָ ׁשְ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ  ,תִּ    .ְוֶאָחד ּכָ
ירּות ָיְרדּו ָלעֹוָלם ים ֲעׁשִ ָרה ַקּבִ    ,ֲעׂשָ

ים ַקְדמֹוִנים ָעה ָנְטלּו רֹוִמּיִ ׁשְ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ  ,תִּ    .ְוֶאָחד ּכָ
ים ֲעִנּיּות ָיְרדּו ָלעוֹ  ָרה ַקּבִ    ,ָלםֲעׂשָ

ֶבל ָעה ָנְטָלה ּבָ ׁשְ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ  ,תִּ    .ְוֶאָחד ּכָ
ּסּות ָיְרדּו ָלעֹוָלם ים ּגַ ָרה ַקּבִ    ,ֲעׂשָ

ָעה ָנְטָלה ֵעיָלם ׁשְ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ  ,תִּ    ."ְוֶאָחד ּכָ
  

  ְוַגּסּות ְלָבֶבל ָלא ָנִחית?! 
ִתיב:  ּתַ "ְוָהּכְ ה ׁשְ א ֵעיַני ָוֵאֶרא ְוִהּנֵ ָ ים יֹוְצאֹות ָוֶאׂשּ   ִים ָנׁשִ

ַכְנֵפיֶהם ַכְנֵפי ַהֲחִסיָדה ,ְורּוַח ּבְ ה ְכָנַפִים ּכְ    ,ְוָלֵהנָּ
ָמִים ָ ין ָהָאֶרץ ּוֵבין ַהׁשּ אָנה ֶאת ָהֵאיָפה ּבֵ ֶ ׂשּ    ,ַוּתִ

י רַמ אֹ וָ  ְלָאְך ַהּדֹוֵבר ּבִ    :ֶאל ַהּמַ
ה מֹוִליכֹות ֶאת ָהֵאיָפה    ?ָאָנה ֵהּמָ

ְנָערַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִלְבנוֹ  ֶאֶרץ ׁשִ ִית ּבְ   , )יא-, ט(זכריה ה "ת ָלּה ּבַ
י יֹוָחָנןְוָאַמר    : ַרּבִ

ְרדּו ְלָבֶבל.  ּיָ ה ְוַגּסּות ָהרּוַח ׁשֶ   זּו ֲחנּוּפָ
  

  ִאין, ְלָהָכא ָנִחית, 
ְרּבּוֵבי ְלָהָתם.  ּתַ ִאׁשְ ְרּבּוֵבי הּוא ּדְ ּתַ   ְוִאׁשְ

  
יָקא ַנִמי,    ּדֵ

  . )יא, (זכריה ה"ִיתִלְבנֹות ָלּה בַּ ": 353יבִת כְ ּדִ 
ּה.   ַמע ִמיּנַ   ׁשְ

  
  ֵאיִני?! 

א! "ִסיָמן ְלַגּסּות ֲעִנּיּות"ְוָהֲאַמר ָמר:  ִאיּכָ ָבֶבל הּוא ּדְ   , ַוֲעִנּיּות ּבְ
  

  ? "ֲעִנּיּות"ַמאי 
תֹוָרה.    ֲעִנּיּות ּדְ

ְכִתיב:  ַדִים ֵאין ָלהּ "ּדִ ה ְוׁשָ 354"ֲאחֹות ָלנּו ְקַטּנָ
  , ), ח(שיר השירים ח 

י יֹוָחָנןָאַמר וַ     :ַרּבִ
ד.  ְכָתה ִלְלמֹוד ְולֹא ָזְכָתה ְלַלּמֵ ּזָ   זּו ֵעיָלם, ׁשֶ

  
בּוָרה ָיְרדּו ְלעֹוָלם" ים ּגְ ָרה ַקּבִ ים ,ֲעׂשָ ְרִסּיִ ָעה ָנְטלּו ּפַ ׁשְ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ  ,ּתִ    .ְוֶאָחד ָנְטלּו ּכָ

ים ָיְרדּו ָלעֹוָלם ּנִ ים ּכִ ָרה ַקּבִ ָעה ,ֲעׂשָ ׁשְ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ  ,ָנְטָלה ָמַדי ּתִ    .ְוֶאָחד ָנְטלּו ּכָ
ִפים ָיְרדּו ָלעֹוָלם ׁשָ ים ּכְ ָרה ַקּבִ ָעה ָנְטָלה ִמְצַרִים ,ֲעׂשָ ׁשְ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ  ,ּתִ    .ְוֶאָחד ָנְטלּו ּכָ
ים ְנָגִעים ָיְרדּו ְלעֹוָלם ָרה ַקּבִ ָעה ָנְטלּו ֲחִזיִרים ,ֲעׂשָ ׁשְ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ ְוֶאָחד נָ  ,ּתִ    .ְטלּו ּכָ

ים ְזנּות ָיְרדּו ְלעֹוָלם ָרה ַקּבִ ָעה ָנְטָלה ֲעַרְבָיא ,ֲעׂשָ ׁשְ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ  ,ּתִ    .ְוֶאָחד ָנְטלּו ּכָ
ים ַעּזּות ָיְרדּו ָלעֹוָלם ָרה ַקּבִ ן ,ֲעׂשָ ָעה ָנְטָלה ֵמיׁשָ ׁשְ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ  ,ּתִ    .ְוֶאָחד ָנְטלּו ּכָ

יָחה ָיְרדּו ָלעֹוָלםֲע  ים ׂשִ ָרה ַקּבִ ים ,ׂשָ ָעה ָנְטלּו ָנׁשִ ׁשְ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ  ,ּתִ    .ְוֶאָחד ָנְטלּו ּכָ
ְכרּות ָיְרדּו ָלעֹוָלם ים ׁשִ ָרה ַקּבִ ים ,ֲעׂשָ ָעה ָנְטלּו ּכּוׁשִ ׁשְ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ  ,ּתִ    .ְוֶאָחד ָנְטלּו ּכָ

יָנה ָיְרדוּ  ים ׁשֵ ָרה ַקּבִ ָעה ָנְטלּו ֲעָבִדים ,ָלעֹוָלם ֲעׂשָ ׁשְ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ  ,ּתִ   ".ְוֶאָחד ָנְטלּו ּכָ

                                                           
 הגה"ה על פי מסורת הש"ס. 353

ּה  354 ר ּבָ ֻדּבַ ּיְ ּיֹום ׁשֶ ה ַלֲאחֵֹתנּו ּבַ ֲעׂשֶ ַדִים ֵאין ָלּה ַמה ּנַ ה ְוׁשָ    ָאחֹות ָלנּו ְקַטּנָ

  רש"י
  .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 בעיני

 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 מאי
  .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 היו
 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
  .מזרותמ -  עזות

 רובן - מישן נטלה תשעה
:) עא דף( לקמן כדאמר ממזרים

 וביבמות מיתה מישן יוחסין גבי
 דהרפניא פסולי נמי' אמרי
 בשילהי דמישן פסולי משום

  ).יז דף( קידושין ק"פ
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        נ, אנ, אנ, אנ, א    ––––מט, ב מט, ב מט, ב מט, ב  .26
ָנה         ִמׁשְ

ֲאִני ּכֵֹהן"    ,ְוִנְמָצא ֵלִוי "ַעל ְמָנת ׁשֶ
   ,ְוִנְמָצא ּכֵֹהן "ֵלִוי"
   ,ְוִנְמָצא ַמְמֵזר "ָנִתין"
   ,ְוִנְמָצא ָנִתין "ַמְמֵזר"
ן ִעיר" ַרךְ  ְוִנְמָצא "ּבֶ ן ּכְ    ,ּבֶ
ַרךְ " ן ּכְ ן ִעיר "ּבֶ    ,ְוִנְמָצא ּבֶ
ְרָחץ" יִתי ָקרֹוב ַלּמֶ ּבֵ    ,ְוִנְמָצא ָרחֹוק "ַעל ְמָנת ׁשֶ
   ,ְוִנְמָצא ָקרֹוב "ָרחֹוק"
ֶלת" ְפָחה ְמגּוּדֶ ת אֹו ׁשִ ׁש לֹו ּבַ ּיֵ    ,ְוֵאין לוֹ  "ַעל ְמָנת ׁשֶ

ֵאין לוֹ "אֹו     ,ְוֵיׁש לוֹ  "ַעל ְמָנת ׁשֶ
ִניםַעל ְמ " ֵאין לֹו ּבָ    ,ְוֵיׁש לוֹ  "ָנת ׁשֶ

ׁש לוֹ "אֹו  ּיֵ    – ְוֵאין לוֹ  "ַעל ְמָנת ׁשֶ
ם ָאְמָרה ,ּוְבכּוּלָ י ׁשֶ ׁש לוֹ " :ַאף ַעל ּפִ י ָהָיה ְלִהְתַקּדֵ ִלּבִ י  – "ּבְ ת ןֵכ ַאף ַעל ּפִ ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

ִהְטָעתוֹ    .ְוֵכן ִהיא ׁשֶ
  

ָמָרא         ּגְ
ַזּבִ  ְבָרא ּדְ ָרֵאל, ַההּוא ּגַ א ְלֵמיַסק ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ְעּתָ   ין ְלִנְכֵסיּה ַאּדַ

ין ָלא ֲאַמר ְוָלא ִמיֵדי  ַזּבִ   –ּוְבִעיְדָנא ּדְ
  : ָרָבאֲאַמר 

ב, וּ  ּלֵ ּבַ ָבִרים ׁשֶ ָבִרים"ָהֵוי ּדְ ב ֵאיָנם ּדְ ּלֵ ּבַ   . "ְדָבִרים ׁשֶ
  

  ְמָנא ֵליּה ְלָרָבא ָהא? 
  

ְתַנן:   ִאיֵליָמא ֵמָהא ּדִ
355"ִריב אֹותוֹ ַיְק ""  אנ,

ּכֹוִפין אֹותוֹ  – ), ג(ויקרא א  ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ
ְרחוֹ  ַעל ּכָ    ?ָיכֹול ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר   . "ִלְרצֹונוֹ ": תַּ
יַצד    ?ָהא ּכֵ

ּיֹאַמר ּכֹוִפין אֹותוֹ    . "רֹוֶצה ֲאִני :ַעד ׁשֶ

יּה ָלא ִניָחא ֵליּה!  ִלּבֵ אי? ָהא ּבְ   ְוַאּמַ
ָאְמִר  ּום ּדְ א ָלאו, ִמׁשּ ָבִרי"יַנן: ֶאּלָ ָבִריםּדְ ב ֵאיָנן ּדְ ּלֵ ּבַ   ".ם ׁשֶ

  
אִני ָהָתם,    ְוִדיְלָמא, ׁשַ

ָרה!  ַכּפָ ִניָחא ֵליּה ּבְ ֲאַנן ָסֲהֵדי ּדְ   ּדַ
  

יָפא:  א ִמּסֵ   ֶאּלָ
ְחרּוֵרי ֲעָבִדים" ים ְוׁשִ י ָנׁשִ ִגיטֵּ ה מֹוֵצא ּבְ    ,ְוֵכן ַאתָּ

ּיֹאַמר    "רֹוֶצה ֲאִני :ּכֹוִפין אֹותֹו ַעד ׁשֶ
יּה ָלא ִניָחא ֵליּה! וְ  ִלּבֵ אי? ָהא ּבְ   ַאּמַ

ָאְמִריַנן:  ּום ּדְ א ָלאו, ִמׁשּ ָבִרים"ֶאלָּ ב ֵאיָנן ּדְ ּלֵ ּבַ ָבִרים ׁשֶ   . "ּדְ
  

אִני ָהָתם,    ְוִדְלָמא, ׁשַ
ְבֵרי ֲחָכִמים!  מֹוַע ּדִ ִמְצָוה ִלׁשְ ּום ּדְ   ִמׁשּ

  
א, ָאַמר    : ַרב יֹוֵסףֶאלָּ

  ֵמָהָכא: 
ׁש ֶא " ַקּדֵ הַהּמְ ָ ִהיא " :ְוָאַמר ,ת ָהִאׁשּ ָסבּור ָהִייִתי ׁשֶ ה, "ּכֶֹהֶנתּכְ    ,ַוֲהֵרי ִהיא ְלִוּיָ

ה"    ,ְוִנְמֵצאת ּכֶֹהֶנת "ְלִוּיָ
יה" יָרה "ֲעִנּיָ    ,ַוֲהֵרי ִהיא ֲעׁשִ
יָרה" יה "ֲעׁשִ     – ַוֲהֵרי ִהיא ֲעִנּיָ

ת ׁשֶ לֹא ִהְטָעתוֹ  ,ְמקּוּדֶ ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ
                                                           

נֹו  355 ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ַיְקִריב אֹתֹו ִלְרצֹנֹו ִלְפֵני ְיהָוהִאם עָֹלה ָקְרּבָ ִמים ַיְקִריֶבּנּו ֶאל ּפֶ ָקר ָזָכר תָּ   ִמן ַהּבָ

  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 ההו 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

 



289                 ""ָהִאיׁש ְמַקֵּדׁש –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק ב' 

אי? ָהא ָק  ָסבּור ָהִייִתי" :ָאַמרְוַאּמַ    !"ּכְ
ָאְמִריַנן:  ּום ּדְ א, ִמׁשּ ָבִרים"ֶאּלָ ב ֵאיָנן ּדְ ּלֵ ּבַ ָבִרים ׁשֶ   . "ּדְ

  
ֵייֲאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ְלחּוְמָרא!  אִני ָהָתם, ּדִ ְלָמא, ׁשַ   ּדִ
  

א, ֲאַמר  ֵייֶאלָּ   : ַאּבַ
  ֵמָהָכא: 

ָאְמָרה" י ׁשֶ ם ַאף ַעל ּפִ כּוּלָ י ָהיָ  :ּבְ ִלּבִ ׁש לֹו ּבְ    –ה ְלִהְתַקּדֵ
י  ת ןֵכ ַאף ַעל ּפִ ׁשֶ   . "ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

אי? י ָהָיה"ָהא ָקָאְמָרה  ְוַאּמַ ִלּבִ    ."ּבְ
  

אִני ָהָתם,    ְוִדְלָמא, ׁשַ
ַעְקָרא ָלּה ִלְתָנֵאיּה!  ּה ּדְ ִמיּנָ ל ּכְ ַאְתְנַיּה, ָלאו ּכָ ֵכיָון ּדְ   ּדְ

  
א,    ֶאּלָ
ר ָאִביןֲאַמר  יא ּבַ   : ַרב ִחּיָ

י  א ֲהָוה ּבֵ אעּוְבּדָ א, וְ ַרב ִחְסּדָ י  ַרב ִחְסּדָ טּוָה ֵמָהא:ַרב הּוָנאּבֵ   , ּוַפׁשְ
לּוחוֹ " לּוְסְקָמא ,א ִלי ִמן ַהַחּלֹוןַהֵב " :ָהאֹוֵמר ִלׁשְ    ,ְוֵהִביא לוֹ  ,"אֹו ִמן ַהּדְ

ִית ַעל ַהּבַ ָאַמר ּבַ י ׁשֶ א ַעל ֶזה" :ַאף ַעל ּפִ י ֶאּלָ ִלּבִ    ,"לֹא ָהָיה ִלי ּבְ

יָון ׁשֶ  הּכֵ ִית ָמַעל – ֵהִביא לֹו ִמּזֶ ַעל ַהּבַ   . "ּבַ
אי? ָהא ָקָאַמר  י"ְוַאּמַ ִלּבִ   ?"ּבְ

ָאְמִריַנן:  ּום ּדְ א ָלאו, ִמׁשּ ָבִרים"ֶאלָּ ב ֵאיָנן ּדְ ּלֵ ּבַ ָבִרים ׁשֶ   ."ּדְ
  

אִני ָהָתם,    ְוִדְלָמא, ׁשַ
ן ָקָאֵתי!  ְרּבָ יּה ִמּקָ ְלִמיְפַטר ַנְפׁשֵ   ּדִ

  
  יּה ְלֵמיַמר ֵמִזיד ֲהָוה. ֲהָוה לֵ 

  
יָעא!  יּה ַרׁשִ ֵוי ַנְפׁשֵ ַמׁשְ   ָלא ָעֵביד ִאיִניׁש ּדְ

  
י',  ְרּתִ   ֲהָוה ֵליּה לֹוַמר 'ִנְזּכַ

ְתַנן:    ּדִ
ַעל ַה " ר ּבַ ִליַח ִנְזּכַ ר ׁשָ ִית ְולֹא ִנְזּכַ ִליַח ָמַעל – ּבַ    ".ׁשָ
  
  

  רש"י
 כלומר - ראדלחומ 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 בלבש 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 יהה לא

  .זה מכיס
 שליח עשה שהרי -  מעל ב"בעה

) כ דף מעילה( ותנן שליחותו
 שליחותו שעשה השליח

  .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 ידעב 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 הקדש

 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 יןדא
  .מתחייב הוא

 למיסק אדעתא לניכסיה דזבין
 דהכי דאדעתא 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

 



290                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        נ, אנ, אנ, אנ, א .27
ִניְנהּו ְלִניְכֵסי ַזּבְ ְבָרא ּדְ ָרֵאל, ַההּוא ּגַ ִיׂשְ א ְלֵמיַסק ְלַאְרָעא ּדְ ְעּתָ   ּה ַאּדַ

ַדר ֵליּה.    ָסִליק, ְוָלא ִאיּתְ
  

  : ָרָבאֲאַמר 
א ְלֵמיַדר הּוא,  ְעּתָ ָסֵליק ַאּדַ ל ּדְ   ּכָ

ַדר ֵליּה.    ְוָהא ָלא ִאיּתְ
  

ָאְמֵרי:  א ּדְ   ִאיּכָ
א ְלֵמיַסק, ְוָהא ָסִליק ֵליּה.  ְעּתָ   ַאּדַ

  
  

זַ  ְבָרא ּדְ ָרֵאל, ַההּוא ּגַ א ְלֵמיַסק ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ְעּתָ ִניְנהּו ְלִניְכֵסיּה ַאּדַ   ּבְ
  ְלסֹוף ָלא ָסִליק. 

  
יֲאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ֵעי ָסִליק.    ִאי ּבָ
  

ָאְמֵרי:  א ּדְ   ִאיּכָ
ֵעי ָלא ָסִליק?!    ִאי ּבָ

  
יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהּו:  א ּבֵ   ִאיּכָ

ִא  אּוְרָחאּדְ   .יְתְיִליד אֹוְנָסא ּבְ
  
  

  רש"י
 ובדידיה - סליק הוה בעי אי

 בטלה ולא ילתאמ 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 נ, א נ, א נ, א  .28
ָנה         ִמׁשְ

לּוחוֹ     :ָהאֹוֵמר ִלׁשְ
לֹוִני" ָמקֹום ּפְ לֹוִנית ּבְ ה ּפְ ָ ׁש ִלי ִאׁשּ    ,"ֵצא ְוַקּדֵ

ָמקֹום ַאֵחר ְוָהַלךְ  ּה ּבְ ׁשָ ת – ְוִקּדְ ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
  

לֹוִני" ָמקֹום ּפְ    ,"ֲהֵרי ִהיא ּבְ
ָמקֹום ַאֵחר ּה ּבְ ׁשָ ת – ְוִקּדְ ׁשֶ   .ֲהֵרי זּו ְמקּוּדֶ

  

ָמָרא         ּגְ
ין:  יּטִ י ּגִ ּבֵ   ּוְתַנן ַנִמי ּגַ

לֹוִני" :ָהאֹוֵמר" ָמקֹום ּפְ י ּבְ תִּ ט ֶזה ְלִאׁשְ נּו ּגֵ    ,"תְּ
ָמקֹום ַאֵחר  סּול –ּוְנָתנֹו ָלּה ּבְ    .ּפָ

לֹוִני" ָמקֹום ּפְ    ,"ֲהֵרי ִהיא ּבְ
ָמקֹום ַאֵחר  ר –ּוְנָתנֹו ָלּה ּבְ ׁשֵ    ".ּכָ

  
  ּוְצִריָכא: 
ִאי ַאׁשְ  ְלקּוְרָבה ָקָאֵתי ּדְ ָמקֹום ּדִ ין, ּבְ י ִקיּדּוׁשִ ּבֵ    –ְמִעיָנן ּגַ

י ִעּלּוִי,  י ִמיּלֵ ַהאי ַאְתָרא ָרֲחמּו ִלי ְוָלא ְמַמּלֵ   ּבְ
י ִעּלּוִי.  י ִמיּלֵ ַהאי ַאְתָרא ָסנּו ִלי, ְמַמּלֵ   ּבְ

ְלַרחּוָקּה ָקָאֵתי  ין, ּדִ יּטִ י ּגִ ּבֵ ת לֵ  –ֲאָבל ּגַ   יּה. ֵאיַמר ָלא ִאיְכּפַ
ין  ירּוׁשִ י ּגֵ ּבֵ מּוִעיָנן ּגַ    –ְוִאי ַאׁשְ

ַהאי ַאְתָרא ָלא ִניָחא ֵליּה.  י, ּבְ זֵּ ִניּבַ ַהאי ַאְתָרא ִניָחא ֵליּה ּדְ   ּבְ
ין  י ִקיּדּוׁשִ ּבֵ ת ֵליּה.  –ֲאָבל ּגַ   ֵאיָמא ָלא ִאיְכּפַ

  .ְ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 נאיג אשתו את
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        נ, א נ, א נ, א נ, א  .29
ָנה         ִמׁשְ

ה ָ ׁש ֶאת ָהִאׁשּ ַקּדֵ    :ַהּמְ
ת – ְוִנְמְצאּו ָעֶליָה ְנָדִרים, ֵאין ָעֶליָה ְנָדִריםַעל ְמָנת ׁשֶ  ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

ָנָסּה ְסָתם ה – ְוִנְמְצאּו ָעֶליָה ְנָדִרים ,ּכְ ְכתּוּבָ לֹא ּבִ ֵצא ׁשֶ    .תֵּ
  

ֵאין ָעֶליָה מּוִמין ּה מּוִמין ,ַעל ְמָנת ׁשֶ ת – ְוִנְמְצאּו ּבָ ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
ָנָסּה  ּה מּוִמין ,םְסָת ּכְ ה – ְוִנְמְצאּו ּבָ ְכתּוּבָ לֹא ּבִ ֵצא ׁשֶ    .תֵּ

כֲֹהִנים ּפֹוְס  ל ַהּמּוִמין ַהּפֹוְסִלין ּבְ ּכָ יםׁשֶ ָנׁשִ   .ִלין ּבְ
  

ָמָרא         ּגְ
תּוּבֹות י ּכְ ּבֵ ְווָנא!  (כתובות עב:) ּוְתַנן ַנִמי ּגַ י ַהאי ּגַ   ּכִ

  
ָנא כְּ  ין ִאיְצְטִריָכא ֵליּה, ּתָ ין. ָהָכא ִקיּדּוׁשִ   תּוּבֹות ַאּטּו ִקיּדּוׁשִ

תּוּבֹות. ין ַאּטּו ּכְ ָנא ִקיּדּוׁשִ תּוּבֹות ִאיְצְטִריָכא ֵליּה, ּתָ   ָהָתם ּכְ
  
  
  

  רש"י
  .'מתני
 אי דאמר -  בכתובה שלא תצא

 גיטא אבל נדרנית באשה אפשי
 כיון מספיקא מדבריהם בעיא
 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 אאיצטריכ

  .קידושין דין אטו כתובה
 כתובות בדיני דקאי - והתם

 כתובה משום ליה איצטריכא
 מקודשת אינה המקדש ותנא
 בסיפא למיתני דבעי כתובה אטו

  .כתובה בלא תצא סתם כנסה
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        בבבב- - - - נ, אנ, אנ, אנ, א .30
ָנה         ִמׁשְ

רּוָטה ֵוה ּפְ ׁשְ ים ּבִ י ָנׁשִ תֵּ ׁש ׁשְ ַקּדֵ    ,ַהּמְ
רּוָטה ֵוה ּפְ ְ ָפחֹות ִמׁשּ ה ַאַחת ּבְ ָ    ,אֹו ִאׁשּ

ַל  ָ ׁשּ י ׁשֶ אןח ִסְבלֹונֹות ְלַאַח ַאף ַעל ּפִ    – ר ִמּכָ
ת   בנ, ׁשֶ    ,ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

ַלח ין ָהִראׁשֹוִנים ׁשָ ֲחַמת ִקיּדּוׁשִ ּמֵ    .ׁשֶ
ׁש  יּדֵ ּקִ   .ְוֵכן ָקָטן ׁשֶ

  

ָמָרא         ּגְ
  ּוְצִריָכא: 

רּוָטה  ֵוה ּפְ ְמִעיָנן ׁשְ ִאי ַאׁשְ יּה ָטֵעי,  –ּדְ ָקא ָנֵפיק ָממֹוָנא ִמיּנֵ יֵדי ּדְ   ַאּיְ
רּוָטהָבל ּפָ ֲא  ֵוה ּפְ ְ    :חֹות ִמׁשּ

רּוָטה, ֵאיָמא:  ֵוה ּפְ ְ ָפחֹות ִמׁשּ ין ּתֹוְפִסין ּבְ ֵאין ִקיּדּוׁשִ   יֹוֵדַע ׁשֶ
ר.  ּדֵ ין ָקא ְמׁשַ ִקיּדּוׁשִ א ּדְ ְעּתָ ר ִסְבלֹונֹות ַאּדַ ּדֵ   ְוִכי ָקא ְמׁשַ

י  ְרּתֵ ְמִעיָנן ָהֵני ּתַ    –ְוִאי ַאׁשְ
רּוָטה ְלָפח ֵבין ּפְ ּום ּדְ י, ִמׁשּ רּוָטה ָלא ִקים ְלהּו ְלִאיְנׁשֵ ֵוה ּפְ ְ   ֹות ִמׁשּ

לּום,  י ָקָטן ּכְ ֵאין ִקיּדּוׁשֵ ׁש, ַהּכֹל יֹוְדִעין ׁשֶ יּדֵ ּקִ   ֲאָבל ָקָטן ׁשֶ
ר.  ּדֵ י ָקא ְמׁשַ ִקיּדּוׁשֵ א ּדְ ְעּתָ ר ִסְבלֹונֹות ַאּדַ ּדֵ י ָקא ְמׁשַ   ֵאיָמא: ּכִ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

  רש"י
  .'מתני

 חתן שדרך דורונות -  סבלונות
  .לארוסתו לשלוח

 אמרינן ולא -  מקודשת אינה
 קידושיו ןשאי היה יודע

 סבלונות ושלח וגמר קידושין
 אמרינן אלא קידושין לשם

 הראשונים 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
  .נונית לקידושין

 ולא נינהו דקידושין וסבר - טעי
 לשם דסבלונות אדעתיה מסיק

  .קידושין
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        נ, בנ, בנ, בנ, ב .31
ַמר:    ִאיּתְ

  ָאַמר:  הּוָנא ַרב
ין ְלִסְבלֹונֹות.  ׁשִ   חֹוׁשְ

  
הְוֵכן ָאַמר    : ַרּבָ

ין ְלִסְבלֹונֹות. ׁשִ   חֹוׁשְ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ין:  ַמְעּתִ ְ   ּומֹוְתִביָנן ַאׁשּ

י " ַלח ִסְבלֹונֹות ְלַאַחר ַאף ַעל ּפִ ָ ׁשּ אןׁשֶ ת – ִמּכָ ׁשֶ   !"ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
  

ֵייֲאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ְדָק  ֵני ַטְעָמא: ָהָתם ּכִ ַלח"ּתָ ין ָהִראׁשֹוִנים ׁשָ ֲחַמת ִקיּדּוׁשִ ּמֵ   . "ׁשֶ

  
ָאְמֵרי: א ּדְ   ִאיּכָ

הֲאַמר    : ַרּבָ
  ְמָנא ֲאִמיָנא ָלּה? 
ֵני ַטְעָמא:  ְדָקּתָ ַלח"ּכִ ין ָהִראׁשֹוִנים ׁשָ ֲחַמת ִקיּדּוׁשִ ּמֵ    ".ׁשֶ
ָטֵעי,    ָהָכא הּוא ּדְ

ין.  ָעְלָמא ֲהוּו ִקיּדּוׁשִ   ָהא ּבְ
  

י?  ּיֵ   ְוַאּבַ
ְעָיא ָקָאַמר:    ָלא ִמיּבָ

ָלל,  ין ּכְ ָלא ָנִחית ְלתֹוַרת ִקיּדּוׁשִ ָעְלָמא ּדְ ְעָיא ּבְ   ָלא ִמיּבָ
ין,  ָנֵחית ְלתֹוַרת ִקיּדּוׁשִ א ֲאִפיּלּו ָהָכא, ּדְ   ֶאּלָ

ין.    ֵאיָמא ֲהוּו ִקיּדּוׁשִ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
  ַמאי ָהֵוי ָעָלה? 

  
אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ

ֵלי  י ְוָהַדר ְמַסּבְ ׁשֵ ְמַקּדְ ַאְתָרא ּדִ יָנן.  –ּבְ   ַחְייׁשִ
י  ׁשֵ ֵלי ְוָהַדר ְמַקּדְ יָנן.  –ְמַסּבְ   ָלא ַחְייׁשִ

  
יָטא!  ׁשִ ֵלי ּפְ י ְוָהַדר ְמַסּבְ ׁשֵ   ְמַקּדְ

  
  ָלא ְצִריָכא ,

ֵלי,  י ְוָהַדר ְמַסּבְ ׁשֵ א ְמַקּדְ רּוּבָ   ּדְ
ֵלי ְוָהַדר ְמַק  י ּוִמיעּוָטא ְמַסּבְ ׁשֵ    –ּדְ

ֵתיָמא: ֵניחּוׁש ְלִמיעּוָטא.    ַמהּו ּדְ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
  

  רש"י
 ששידך מי - לסבלונות 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 םהת
 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

  .ידושיןק לשם אימא
 דאורחייהו דכיון - חיישינן
 דשדר חיישינן ברישא לקדושי

  .קידושין לשם הני
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יּה  ָעא ִמיּנֵ ר ַרב הּוָנאּבָ   : ָרָבאֵמ  ַרב ַאָחא ּבַ

ּוק ַמהּו?  ׁשּ תּוָבה ּבַ ַטר ּכְ   הּוְחַזק ׁשְ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
ּוק ַנְחִזיק ּבָ  ׁשּ תּוָבה ּבַ ַטר ּכְ ֲחִזיק ׁשְ ּמַ ֵני ׁשֶ ת ִאיׁש?! ְוִכי ִמּפְ ֵאׁשֶ   ּה ּכְ

  
  ַמאי ָהֵוי ֲעַלּה? 

  
יֲאַמר    : ַרב ַאׁשִ

תּוָבה  ְתֵבי ּכְ י ְוָהַדר ּכַ ׁשֵ ְמַקּדְ ַאְתָרא ּדִ יָנן.  –ּבְ   ַחְייׁשִ
י  ׁשֵ ְתֵבי ְוָהַדר ְמַקּדְ יָנן.  –ּכַ   ָלא ַחְייׁשִ

  
יָטא!  ׁשִ ְתֵבי ּפְ י ְוָהַדר ּכַ ׁשֵ   ְמַקּדְ

  
ִכי ָלא ׁשְ    –ַח ָסְפָרא ָלא ְצִריָכא, ּדְ

י.  ִאְתַרּמֵ ֵתיָמא: ָסְפָרא הּוא ּדְ   ַמהּו ּדְ
ַמע ָלן   ָקא ַמׁשְ

  

  רש"י
 - בשוק כתובה שטר הוחזק
  .כתובה שטר שראו

 מהו לאחר נתקדשה אם - מהו
  .לראשון כמקודשת להחזיקה

 הסופר אין - ספרא שכיח דלא
  .תמיד בעיר מצוי

 וקדם -  ליה דאתרמי הוא ספרא
  .יןקידוש קודם לכתוב
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ָנה         ִמׁשְ

ּה  ה ּוִבתָּ ָ ׁש ִאׁשּ ַקּדֵ ַאַחתא ,ַהּמְ ה ַוֲאחֹוָתּה ּכְ ָ    – ֹו ִאׁשּ
ׁשֹות    .ֵאיָנן ְמקּוּדָ

  

ים ָחֵמׁש ָנׁשִ ה ּבְ י ֲאָחיֹות ,ּוַמֲעׂשֶ תֵּ    ,ּוָבֶהן ׁשְ
ט ָא  ֵאִניםְוִליּקֵ ל תְּ ָלה ׁשֶ ְלּכָ    ,ָדם ֶאָחד ּכַ

ֶהן ָהְיָתה ּלָ    ,ְוׁשֶ
ִביִעית ָהְיָתה ל ׁשְ    ,ְוׁשֶ

ָלה זוּ " :ְוָאַמר ַכְלּכָ ׁשֹות ִלי ּבְ ֶכם ְמקּוּדָ    ,"ֲהֵרי ּכּוּלְ
ן ָלה ַאַחת ֵמֶהן ַעל ְיֵדי ּכּוּלָ    .ְוִקיּבְ

   :ֲחָכִמיםְוָאְמרּו 
ׁשֹות   .ֵאין ֲאָחיֹות ְמקּוּדָ

  

מָ          ָראּגְ
י?  י ִמיּלֵ   ְמָנַהּנֵ

  
ר ָחָמאֲאַמר    : ָרִמי ּבַ

ֲאַמר ְקָרא:  ח ִלְצרֹור"ּדַ ה ֶאל ֲאחֹוָתּה לֹא ִתּקַ ָ 356"ִאׁשּ
    – ), יח(ויקרא יח 

ֲעׂשּו ָצרֹות זּו ָלזֹו,  ּנַ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ַהּתֹוָרה ָאְמָרה: ּבְ
ַאַחת ֵמֶהם.    לֹא ְיֵהא לֹו ִליּקּוִחים ֲאִפיּלּו ּבְ

  
  : ָרָבא ֲאַמר ֵליּה 

  ִאי ָהִכי, 
ְכִתיב:  ם"ַהְיינּו ּדִ ֶרב ַעּמָ ָפׁשֹות ָהעֹוׁשֹות ִמּקֶ 357"ְוִנְכְרתּו ַהּנְ

   – ), כט(ויקרא יח 
יב?!  ֵרת ִמי ִמַחּיֵ ּה, ּכָ ְפֵסי ּבָ ין ָלא ּתַ   ִאי ִקיּדּוׁשִ

  
א ֲאַמר    : ָרָבאֶאּלָ

ֶזה ַאַחר ֶזה,  –ְקָרא    ּבָ
ה.  –ּוַמְתִניִתין  ְדַרּבָ   ּכִ

הָאַמר ּדְ    : ַרּבָ
ַבת ַאַחת ֵאינֹו.  ֶזה ַאַחר ֶזה, ֲאִפיּלּו ּבְ ֵאינֹו ּבָ ל ׁשֶ   ּכָ

  
  

                                                           
יָה  356 ַחּיֶ ח ִלְצרֹר ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ָעֶליָה ּבְ ה ֶאל ֲאחָֹתּה לֹא ִתּקָ ָ   ְוִאׁשּ
ה ְוִנְכְרת 357 ה ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאּלֶ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ םּכִ ֶרב ַעּמָ ָפׁשֹות ָהעֹׂשֹת ִמּקֶ   ּו ַהּנְ

  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 הבז שאינו כל הוא בעלמא

 הלכך אינו אחת בבת אפילו זה
 תפסי לא אשה דבאחות כיון

 נמי א"בב קדשינהו כי קידושין
  ..קידושין הוו לא
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  ּגּוָפא: 

הָאַמר "     : ַרּבָ
ַבת ַאַחת ֵאינוֹ  ֶזה ַאַחר ֶזה ֲאִפיּלּו ּבְ ֵאינֹו ּבָ ל ׁשֶ   . "ּכָ

  
ֵייֵאיִתיֵביּה    :ַאּבַ

ַמֲעׂשַ "   אנא, ה ּבְ ְרּבֶ    – רַהּמַ
ירוֹ    ִנים – ָתיוּפֵ רֹות  ,ְמתּוּקָ    ".ְמקּוְלָקִלין -ּוַמְעׂשְ

אי?    ְוַאּמַ
ַבת ַאַחת ֵאינֹו!  ֶזה ַאַחר ֶזה ֲאִפיּלּו ּבְ ֵאינֹו ּבָ ל ׁשֶ   ֵניָמא: ּכָ

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

ִאיֵתיּה ַלֲחָצִאים.  ר ּדְ אִני ַמֲעׂשֵ   ׁשַ
ִאי ֲאַמר א  :ּדְ ְלּגָ ׁש ּפַ ְתַקּדֵ אּתִ ְלּגָ ּפַ

ָתא  358 ִחיּטְ ּה.  –ּדְ ׁשָ   ִקּדְ
  

א ַלֲחָצִאין,  ֵליּכָ ֵהָמה, ּדְ ר ּבְ   ַוֲהֵרי ַמֲעׂשַ
ֶזה ַאַחר ֶזה,  א ּבָ   ְוֵליּכָ

  : ָרָבאְוָאַמר 
יִרי  יִרי ּוְקָרָאן ֲעׂשִ ֲעׂשִ ַנִים ּבַ    –ָיְצאּו ׁשְ

ֶזה!  ר ְמעֹוָרִבים ֶזה ּבָ יִרי ְוַאַחד ָעׂשָ   ֲעׂשִ
  

ִאיֵתיּה ּבְ  ֵהָמה ּדְ ר ּבְ אִני ַמֲעׂשַ   ָטעּות. ׁשַ
ְתַנן:    ּדִ

יִעי ָראָק " ׁשִ יִרי ַלתְּ    ,ֲעׂשִ
יִרי יִעי ְוָלֲעׂשִ ׁשִ    ,תְּ

ר יִרי ְוָלַאַחד ָעׂשָ    – ֲעׂשִ
ין ׁשִ ן ְמקּוּדָ תָּ ָלׁשְ   . (בכורות ס, א) "ׁשְ

  
  

  ֲהֵרי ּתֹוָדה, 
ֶזה ַאַחר ֶזה,  ָטעּות, ְוֵליָתא ַנִמי ּבָ ֵליָתא ּבְ   ּדְ

ַמר:    ְוִאיּתְ
ׁשְ  ּנִ מֹוִנים ַחּלֹות ּתֹוָדה ׁשֶ    –ֲחָטה ַעל ׁשְ

ה   ֲאַמר:  ִחְזִקּיָ
מֹוִנים.  ִעים ִמּתֹוְך ׁשְ י ָלּה ַאְרּבָ   ָקְדׁשֵ

י יֹוָחָנןוְ    ֲאַמר:  ַרּבִ
מֹוִנים! ִעים ִמּתֹוְך ׁשְ י ָלּה ַאְרּבָ   ָלא ָקְדׁשֵ

  
ַמר ָעָלה:    ָלאו ִאיּתְ

ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
  ַהּכֹל מֹוִדים, 

מֹוִנים  ִעים ִמּתֹוְך ׁשְ י ָלּה ַאְרּבָ ֲאַמר ָקְדׁשֵ ל ֵהיָכא ּדַ י.  –ּכָ   ָקְדׁשֵ
מֹוִנים  י ׁשְ ן ָקְדׁשֵ א ִאם ּכֵ ִעים ֶאּלָ ׁשּו ַאְרּבָ י.  –לֹא ִיְקּדְ   ָלא ָקְדׁשֵ

ְסָתם:  א ּבִ   לֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ
ון.    ָמר ָסַבר: ְלַאְחַרּיּות ָקא ִמיַכּוֵ

ון. ּוָמר ָסַבר: ְלָקְרּבָ  דֹול ָקא ִמיַכּוֵ   ן ּגָ
  

ה?  ַרּבָ נּוֵיי ּכְ ה ֵליּה ִלׁשְ   ְוָרָבא, ָלּמָ
ֵאין ְמסּוִרין ְלִביָאה ִניְנהּו!  ין ׁשֶ יּפּוק ֵליּה ִקיּדּוׁשִ   ּתֵ

  
ר ָחָמא ָקָאַמר.  ָרֵמי ּבַ   ִלְדָבָריו ּדְ

  
  

                                                           
אהמילה  358 ְלּגָ   הוספה על ידי הב"ח. וכן הוא בסוגיה המקבילה, וכן בנוסח של רשי.      ּפַ

  רש"י
 שמנה מחמשה אחד המפריש - במעשרות המרבה
  .למעשר חמישית ומדד זה בצד לחולין ארבעה

 בזה זה מעורבין ומעשר דטבל -  מקולקלין מעשרותיו
 היה לא לחולין ארבעה הוכשמנ הוה טבל כולו שהכרי

 חמישית חצי מדה אלא למעשר הכרי מן ליטול לו
 אלא עליו חל לא מעשר ושם שלמה מדה הפריש והוא

 עד אדם לכל ואסור טבל השאר ונמצא חשבון כפי
 אינו זה אחר בזה שאינו  דכל איתא ואם שיתקננה

 חל שם ולמה מתוקנין פירותיו אמאי כלל אחת בבת
 שאם זה אחר בזה אינו הרי ןחשבו לפי' אפי מעשר

 חל מעשר שם היה לא והפריש וחזר אחת פעם הפריש
  .האחרון על

 - קדשה דחיטתא פלגא פלגא תתקדש אמר דאם
 לו יש מכשיעור אחת יותר בבת כשהפריש הלכך

 ואיכא חשבון לפי וחטה חטה כל על לחול למעשר
 אחיות גבי אבל חשבון כולהו לפי דנתפשו למימר

  .וחדא חדא אכל קידושין קצת תפשונ למימר ליכא
 להוציא יכול אינו תשעה כשמנה -  לחצאין דליכא
 לחצאין ויקרב מעשר יהא אחד כל חצי ולומר שנים

 עשירי לעשירי שקרא שאחר זה אחר בזה נמי וליתא
   .קדוש אינו עשירי עשר לאחד וקרא וחזר
 אינו אבל גמור מעשר מהן אחד -  מעורבין עשר ואחד
 עשר אחד כדין עליו שלמים שם והשני ואה איזה ידוע

 ל"דקי תשיעי לעשירי וקרא שטעה אחר עשירי שקרא
 שהרי שלמים נמי הוי האי כדלקמן שלמים שהוא

 נקרא תשיעי קריאת אחר הוא אף זה אחד עשר
 ויביא שיסתאבו עד וירעו מעורבים הן והרי עשירי
 על מחולל יהא שלמים שהן מ"ויאמר כ חולין בהמת
 לבעלים נאכלין והשנים שלמים זו ויקרב זו בהמה

 במומו נאכל בהמה ומעשר מעשר ספק ששניהם
 קרא דאילו זה אחר בזה דאינו הכא והא לבעלים
 קראהו וכי כלל עשר אחד קדש לא עשירי לעשירי
   .התשעה את לפטור מעשר מינייהו חד חשיב בהדדי
 מלקרות טעה אם -  בטעות דאיתיה מעשר שאני

 עשירי לתשיעי] קרא[ דתנן מעשר יהו בשמו העשירי
 קרא זה של אחריו שבא עשר ולאחד תשיעי ולעשירי

 תשיעי המשנה וסוף מקודשין שלשתן) עד( עשירי
 שלמים קרב עשר ואחד מעשר והעשירי במומו נאכל
 הטעות על שמו דחל היכי כי הלכך מקראי לה ויליף

 העשירי הפסיד ולא בהדיה עשר נפיק אחד כי נמי חל
 בזה אינו בטעות דליתנהו קידושין אבל בכך ושמ את

  .אחת בבת שאינו מקום בכל זה אחר
  .תודה לחמי -  תודה והרי

 חלות ארבעים על תודה שחט שאם -  בטעות דליתנהו
 שבדעתו אותן שאינן לבנות ונמצאו לשחורות ונתכוון

 בית שמאי טעות הקדש) לא נזיר( דתנן קדשו לא
  .הקדש אינו אומרים ית הללוב הקדש אומרים
 חלות ארבעים על שחטה שאם -  זה אחר בזה וליתנהו

 אלו עם אלו גם יקדשו אחרות ארבעים על ואמר וחזר
 כדאמרינן חלות ארבעים טעונה שהתודה קדשו לא

הגוף  קדושת מקדשתן הזבח ושחיטת) עו דף( במנחות
 שאין מלמד זבח על קרבנו:) עח דף( התם כדאמרינן

 משתעי בלחם קרבנו האיד בזביחה אלא קדוש הלחם
  '.וגו קרבנו יקריב חמץ לחם חלות על דכתיב

  .שמונים לעזרה אצלה הביא -  חלות שמונים על
 תודתו ידי ויוצא -  שמונים מתוך ארבעים קדשו
 .מתאכלים היכי מפרש והתם

 כל דאמר פליגי בדרבה דעתך סלקא קא -  קדשו לא
 לה ומקשי אחת בבת אינו זה אחר בזה שאינו

 בעירובין כדאמרינן יוחנן' ר של רבו שהיה המדחזקי
  .מתרסיותיו אחת שנפסקה סנדל גבי) כד דף(

 שיקדשו נתכוון דלא היכא כלומר -  'וכו דאמר היכא
 יאבדו שאם לאחריות הביא השאר ואת ארבעים אלא

  .תחתיהן אלו יהו אלו יטמאו או
 בלא ארבעים שיקדשו נתכוון לא כלומר -  יקדשו לא

   שמנים
  .נתכוונתי לכולם ואמר הושבדקנו

 בבת אינו זה אחר בזה שאינו דכל כדרבה -  קדשו לא
  .אחת

  .לו והלך סתם ששחט -  בסתמא
  .ארבעים על אלא בלבו היה ולא -  מתכוין לאחריות

  .לבו היה כולם ועל -  גדול קרבן
 דקתני' דמתני טעמא לעיל - לשנויי ליה למה ורבא
  .כדרבה מקודשת אינה

 אלא מהן אחת אלא קידש לא' דאפי -  ליה תיפוק
 מקודשת דאינה לרבא ליה אית היא איזו פירש שלא

 איזה ידוע שאין הן לביאה מסורין שאין דקידושין
 לקמן דאמר לרבא ליה ושמעינן אשה אחות מהן

  .קידושין אינן לביאה ראויין שאין קידושין
 ליה דילפת לדידך -  לה קאמר חמא בר דרמי לדבריו
 דקשיא אחת בבת לקרא אתוקמ לא קרא מהאי

 בבת לך תיפוק והדר זה אחר בזה אוקמי אלא ונכרתו
  .דרבה משום וביה מיניה' דמתני אחת
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ַמר:    ִאיּתְ

ֵאין ְמסּוִרין ְלִביָאה  ין ׁשֶ    –ִקיּדּוׁשִ
ֵיי   ֲאַמר:  ַאּבַ

ין,    ֲהוּו ִקיּדּוׁשִ
  ֲאַמר:  ָרָבא

ין.    ָלא ֲהוּו ִקיּדּוׁשִ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
ר ֲאִהיָנא ָרא ִלי:  ּבַ ה"ַאְסּבְ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ 359"ּוְבָעָלהּ  ּכִ

   – ), א(דברים כד 
סּוִרין ְלִביָאה  ין ַהּמְ ין,  - ִקיּדּוׁשִ   ֲהוּו ִקיּדּוׁשִ

ֵא  ין ׁשֶ ין.  -ין ְמסּוִרין ְלִביָאה ִקיּדּוׁשִ   ָלא ֲהוּו ִקיּדּוׁשִ
  

ַנן    ּתְ
ּה " ה ּוִבתָּ ָ ׁש ִאׁשּ ְקּדָ ַאַחת ,ַהּמִ ה ַוֲאחֹוָתּה ּכְ ָ ׁשֹות – אֹו ִאׁשּ   . "ֵאיָנן ְמקּוּדָ

ה ַוֲאחֹוָתּה  ָ ּה, אֹו ֵמִאׁשּ ה ּוִבּתָ ָ ת.  –ָהא ַאַחת ֵמִאׁשּ ׁשֶ   ְמקּוּדֶ
ֵאין ין ׁשֶ אי? ִקיּדּוׁשִ   ְמסּוִרין ְלִביָאה ִניְנהּו!  ְוַאּמַ

ָרָבא!  א ּדְ יּוְבּתָ   ּתְ
  

  ֲאַמר ָלְך ָרָבא: 
  ּוְלַטְעֵמיְך, ֵאיָמא ֵסיָפא: 

י ֲאָחיֹות" תֵּ ים ּוָבֶהן ׁשְ ָחֵמׁש ָנׁשִ ה ּבְ    ,ַמֲעׂשֶ
ֵאִנים ל תְּ ָלה ׁשֶ ְלּכָ ט ֶאָחד ּכַ    ,ְוִליּקֵ

ֶהן ָהְיָתה ּלָ ִביִעית ָהְיָתה ,ְוׁשֶ ל ׁשְ    ,ְוׁשֶ
ָלה זוּ ' :ָאַמרוְ  ַכְלּכָ ׁשֹות ִלי ּבְ ֶכם ְמקּוּדָ    ',ֲהֵרי ּכּוּלְ

   :ֲחָכִמיםְוָאְמרּו 
ׁשֹות    –" ֵאין ֲאָחיֹות ְמקּוּדָ

ׁשֹות, ָהא ָנְכִרּיֹות  ֵאיָנן ְמקּוּדָ ׁשֹות.  - ֲאָחיֹות הּוא ּדְ   ְמקּוּדָ
ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ

ֶכם ָקֵני'  ֲאַמר 'ּכּוּלְ   מֹור הּוא! ַאּתְ ַוֲח  –ִאיֵליָמא ּדַ
  ְוַאּתְ ַוֲחמֹור לֹא ָקָנה!

ם',    ב,נא ֲאַמר ְלהּו: 'ַאַחת ִמּכֶ א ָלאו, ּדַ   ֶאלָּ
ֵני:  ׁשֹות"ְוָקּתָ   !"ֵאין ֲאָחיֹות ְמקּוּדָ
א,  -ְלָרָבא  ָיא ֵריׁשָ   ַקׁשְ
י  ּיֵ ָיא ֵסיָפא!  -ְלַאּבַ   ַקׁשְ

  
י ְמָתֵרץ ְלַטֲעֵמיּה,  ּיֵ   ַאּבַ
   ָרָבא ְמָתֵרץ ְלַטֲעֵמיּה.

  
י ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה " ּיֵ   : "ַאּבַ
ַאַחת" ה ַוֲאחֹוָתּה ּכְ ָ ּה אֹו ִאׁשּ ה ּוִבתָּ ָ ׁש ִאׁשּ ַקּדֵ ׁשֹות – ַהּמְ     –" ֵאיָנן ְמקּוּדָ

ה ַוֲאחֹוָתּה  ָ ּה ֵמִאׁשּ ה ּוִבּתָ ָ ת.  –ָהא ַאַחת ֵמִאׁשּ ׁשֶ   ְמקּוּדֶ
ׁש ִלי  ְתַקּדֵ ת. ֵאינָ  –ְוִאם ָאַמר: ָהְראּוָיה ְלִביָאה ּתִ ׁשֶ   ּה ְמקּוּדֶ

ה י ֲאָחיֹותַנִמי  ּוַמֲעׂשֶ תֵּ ים ּוָבֶהן ׁשְ ָחֵמׁש ָנׁשִ   , ּבְ
ֵאִנים ל תְּ ָלה ׁשֶ ְלּכָ ט ֶאָחד ּכַ   , ְוִליּקֵ

ׁש ִלי,  ְתַקּדֵ ם ּתִ   ְוָאַמר: ָהְראּוָיה ִלי ִמּכֶ
   :ֲחָכִמיםְוָאְמרּו 

ׁשֹות   . ֵאין ֲאָחיֹות ְמקּוּדָ
  
ֵרץ ְלַטְעֵמיּה "וְ    : "ָרָבא ְמּתַ

ה ַוֲאחֹוָתּה  ָ ּה אֹו ַאַחת ֵמִאׁשּ ה ּוִבּתָ ָ ׁש ַאַחת ֵמִאׁשּ ַקּדֵ     –ַהּמְ
ִמי ׁשֶ  ה ּכְ ׁש ּקִ ַנֲעׂשֶ ַאַחת יּדֵ ה ַוֲאחֹוָתּה ּכְ ָ ּה אֹו ִאׁשּ ה ּוִבתָּ ָ ׁשֹות ,ִאׁשּ   . ְוֵאיָנן ְמקּוּדָ

ה י ֲאָחיֹותַנִמי  ּוַמֲעׂשֶ תֵּ ים ּוָבֶהם ׁשְ ָחֵמׁש ָנׁשִ   , ּבְ
ט ֵאִנים ְוִליּקֵ ל תְּ ָלה ׁשֶ ְלּכָ   , ֶאָחד ּכַ

                                                           
ָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר 359 י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ּדָ ֵעיָניו ּכִ ה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ּבְ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ יתוֹ כְּ  ּכִ ָחּה ִמּבֵ ּלְ ָיָדּה ְוׁשִ   ִריֻתת ְוָנַתן ּבְ

  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 - יל אסברא אהינא בר
 ראיה לו להביא שיכולני זה דבר

  .התורה מן
 קידושי דהיינו -  איש יקח כי

 קידושין לעיל( להו דגמרינן כסף
 ובעלה וכתיב קיחה קיחה) ב דף

  .לביאה ראויה דבעינן
 מקודשות דאינן הוא - כאחת
 זה אחר בזה שאינו דכל משום

  .אינו אחת בבת' אפי
 ולא -  ובתה מאשה אחת הא

  .דשתמקו פירש
  .מקודשות שעמהם -  נכריות הא
 נותן - 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

 מקודשת ובתה מאשה אחת
 מאשה אחת המקדש ק"ה אלא

 שקדשן כמו הוא הרי ובתה
 מקודשות ואינן כאחת

 לביאה מסורין שאין דקידושין
  .הן
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ָלה זּו,  ַכְלּכָ ׁשֹות ִלי ּבְ י ֲאָחיֹות ְמקּוּדָ ּתֵ ְ ֶכם ְוַאַחת ִמׁשּ   ְוָאַמר: ֲהֵרי ּכּוּלְ
   :ֲחָכִמיםְוָאְמרּו 

ׁשֹות   . ֵאין ֲאָחיֹות ְמקּוּדָ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ּתֹו ְסָתם" ׁש ֶאת ּבִ ַקּדֵ ְכָלל – ַהּמְ   . "ֵאין ַהּבֹוְגרֹות ּבִ

ְכָלל.  - ָהא ְקַטּנֹות    ּבִ
ֵאין ְמסּוִרין ְלִביָאה ִניְנהּו,  ין ׁשֶ אי? ִקיּדּוׁשִ   ְוַאּמַ

ָרָבא!  א ּדְ   ּוְתיּוְבּתָ
  

  ֲאַמר ָלְך ָרָבא: 
ַמאי ָעְסִקיַנן: ה.  ָהָכא ּבְ דֹוָלה ּוְקַטּנָ א ּגְ ם ֶאּלָ ֵאין ׁשָ ׁשֶ   ּכְ

  
ֵני! "ּבֹוְגרֹות"ָהא    ָקתָּ

  
ַעְלָמא. ַמאי ּבֹוְגרֹות? בּ    ֹוְגרֹות ּדְ

  
  ִאי ָהִכי, ַמאי ְלֵמיְמָרא?! 

  
ַמאי ָעְסִקיַנן:    ָהָכא ּבְ

ִליַח.  יֵתיּה ׁשָ ּוִ ׁשַ   ּדְ
ל.  יָדּה ָקא ְמַקּבֵ ּה ּדִ ְעּתָ י, ַאּדַ ל ִקיּדּוׁשֵ י ְמַקּבֵ ֵתיָמא: ּכִ   ַמהּו ּדְ

ִאית ֵליּה ֲהנָ  ֵביק ִאיִניׁש ִמיֵדי ּדְ ָלא ׁשָ ַמע ָלן, ּדְ יּה. ָקא ַמׁשְ   ָאה ִמיּנֵ
  

י ְלִדיָדְך?!  ָאְמָרה ֵליּה: ִקיּדּוׁשַ   ִמי ָלא ָעְסִקיַנן ּדְ
  

  ֲאִפיּלּו ָהִכי, 
ַרְמָיא ֲעֵליּה,  ֵביק ִאיִניׁש ִמְצָוה ּדְ   ָלא ׁשָ

ָלא ַרְמָיא ֲעֵליּה.    ְוָעִביד ִמְצָוה ּדְ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
תֵּ " ְ נֹות ִמׁשּ י ּבָ תֵּ י ּכִ תֵּ ׁש לֹו ׁשְ ּיֵ יםִמי ׁשֶ    ,י ָנׁשִ

דֹוָלה :ְוָאַמר י ַהּגְ תִּ י ֶאת ּבִ תִּ ׁשְ    ,ִקיּדַ
ְגדֹולֹות ּבִ דֹוָלה ׁשֶ ְקַטּנֹות ,ְוֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ּגְ ּבִ דֹוָלה ׁשֶ    ,ְוִאם ּגְ

ְקַטּנֹות ּבִ דֹוָלה ׁשֶ דֹוָלה ִמן ַהּגְ ִהיא ּגְ ְגדֹולֹות ׁשֶ ּבִ ה ׁשֶ     – ִאם ְקַטּנָ
ן ֲאסּורֹות ְקַטּנֹותחּוץ ִמּקְ  ,ּכּוּלָ ּבִ ה ׁשֶ    ,ַטּנָ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   !"ַרּבִ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
רּו ּוְלַבּסֹוף ִנְתָעְרבּו.  הּוּכְ ׁשֶ   ּכְ

  
יָקא ַנִמי,    ּדֵ

ֵני:  ָקּתָ   , "ֵאיִני יֹוֵדַע "ּדְ
ֵני: "ֵאין ָידּוַע".    ְוָלא ָקּתָ

ּה.  ַמע ִמיּנַ   ׁשְ
  

  ִאי ָהִכי, ַמאי ְלֵמיְמָרא?! 
  

ֲאַמר: ַלֲא  י יֹוֵסי, ּדַ ַרּבִ   פּוֵקי ִמּדְ
יּה ִלְסֵפיָקא.    ָלא ָמִחית ִאיִניׁש ַנְפׁשֵ

ַמע ָלן    :ָקא ַמׁשְ
יּה ִלְסֵפיָקא.  ָמִחית ִאיִניׁש ַנְפׁשֵ   ּדְ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

י ֲאָחיֹות" תֵּ ְ ׁש ַאַחת ִמׁשּ יּדֵ ּקִ    ,ִמי ׁשֶ
ׁש  ט ָלז – ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיזּו ִקיּדֵ   ! "ֹו ְוֵגט ָלזוֹ נֹוֵתן ּגֵ

  רש"י
 -  'כו אחיות משתי ואחת כולכם הרי

 דאין דהא הוא וחמור את לאו דהשתא
 הוא ספיקא משום מקודשות אחיות

 בת ידע אי הא קדיש הי ידע דלא
 מקודשות נכריות הלכך היא זכייה

 אחת דאמר כגון אוקמא דלא והא
 ואין כלכם' במתני דקתני משום מכם

 מכלכם דאחת ולומר הספרים לשבש
 כ"דא חדא אלא קידש שלא וכגון גרס
 לקמן דאשמועינן הא מתרצא לא

 נעשית אשה' ממתני) נב דף( קידושין
 לה נעשיתש במקום לחברתה שליח
  .צרה

 מבנותיך אחת - סתם בתו את המקדש
  .לי מקודשת

 בוגרות יש אם - בכלל הבוגרות אין
 קידושין בספק מהן אחת אין הרבה
 ברשותו שאינן לפי גט להצטרך הללו
  .קידושין להו לקבל

' ואפי גט וצריכות - בכלל קטנות הא
  .הרבה

 וקטנה אחת בוגרת אלא שם כשאין
 אין בספק ולההגד שאין וכיון - אחת

 הן ודאי וקידושי בקטנה אלא קידושין
 כיון הרבה גדולות שם היו אם ה"וה

 בקטנה קידושין להו הוו בכלל דאינן
 שם כשאין לשנויי איצטריך ולהכי

' קטנו כרחך דעל אחת גדולה אלא
 דייק ומהשתא דייקינן דגדולות דומיא

  .בכלל קטנה הא הכי
 ודכוותה טובא - קתני בוגרות והא

 בכלל קטנות הא כרחיך על יקינןדי
  .תרתי ודאיכא
 בת לו שיש איש כל - דעלמא בוגרות
 בכלל הבוגרות אותן אין בוגרת

  .אביה שקבל קידושין
 אמרת אי -  למימרא מאי הכי אי

 איצטריך טובא בדאיכא בשלמא
 הא למידק דידה דיוקא משום למתני
 דקידושין' לאשמועי בכלל קטנות

 אלא קידושין הוי לביאה מסורין שאין
 דיוקא ולא איצטריך איהו לא השתא

 אין דבבוגרת דפשיטא איצטריך דידה
 קטנה אלא עוד כאן ואין רשות לו

 ופשיטא הן לביאה מסורין וקידושין
  .קידושין דהוו

  .הבא לכל לקדשה - שליח דשויתיה
 דכסף - מיניה הנאה ליה דאית

  .שלו קידושיה
 לא וכי היא קושיא - עסקינן לא מי

 אמרה' דאפי' ממתני מינה עינןשמ
 נמי קתני לדידך קידושיי לאביה
  .בכלל דאינה
) כט ירמיהו( דכתיב -  עליה דרמיא

  .לאנשים תנו בנותיכם ואת
  .הראשונה בנות - גדולות
  .השניה בנות -  קטנות

 אמצעית ש"וכ -  שבגדולות קטנה אם
 שניה בנות ולגבי זה בספק שבגדולות

  .גדולות בנות כולהו מקרי
 גט שיתן עד לאחרים -  אסורות ולןכ

 קטנות דלגבי שבקטנות אמצעית' ואפי
 ושמעינן היא גדולה הבת אותה

 סתם אחיות משתי אחת דהמקדש
  .גט צריכות שתיהן

  .לו פירש קידושין בשעת - שהוכרו
 גדולה איזו שכח - נתערבו ולבסוף

  .לו פירש
 באידך דפליג - יוסי' מדר לאפוקי
 ואמר:) סד דף קידושין לקמן( פירקא

 גט בלא לאחרים להנשא מותרות כולן
  .שבגדולות הגדולה מן חוץ
 -  לספיקא נפשיה איניש מחית דלא

 גדולה לא אם גדולה שם להזכיר
 יהא שלא הדבר ישתכח שאם שבכולן

  .בספק
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ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

רּו ּוְלַבּסֹוף ִנְתָעְרבּו.  הּוּכְ ׁשֶ   ּכְ
  

יָקא ַנִמי,    ּדֵ
ֵני:  ָקּתָ   , "ֵאינֹו יֹוֵדַע "ּדְ

ֵני: "ֵאינֹו ָידּוַע".    ְוָלא ָקּתָ
  

  ִאי ָהִכי, ַמאי ְלֵמיְמָרא?! 
  

  ֵסיָפא ִאיְצְטִריָכא ֵליּה: 
יֶהן – ְולֹו ָאח ֶאָחד ,ֵמת" תֵּ    .חֹוֵלץ ִלׁשְ

ַנִים ם – ָהיּו לֹו ׁשְ    ,ֶאָחד חֹוֵלץ ְוֶאָחד ְמַייּבֵ
ָדם – ִאם ָקְדמּו ְוָכְנסוּ    . "ֵאין מֹוִציִאין אֹוָתם ִמּיָ

ְוָקא ִמיְחִליץ ְוָהַדר ִיּבּוֵמי,    ּדַ
ֲאחֹות ְזקּוָקתֹו.  ַגע ּבַ ָקא ּפָ   ֲאָבל ִיּבּוֵמי ְוָהַדר ִמיְחִליץ ָלא, ּדְ

  
ַמע: ּתָ    א ׁשְ
י ֲאָחיֹות" תֵּ ׁשּו ׁשְ ּדְ ּקִ ַנִים ׁשֶ    , ׁשְ

ׁש  ׁש  ,ֶזה ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיזּו ִקיּדֵ    – ְוֶזה ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיזּו ִקיּדֵ
ין טִּ ֵני ּגִ ין ,ֶזה נֹוֵתן ׁשְ טִּ ֵני ּגִ   !"ְוֶזה נֹוֵתן ׁשְ

  

רּו ּוְלַבּסֹוף ִנְתָעְרבּו.  הּוּכְ   ָהִכי ַנִמי, ׁשֶ
  

יָקא ַנִמ    י, ּדֵ
ֵני:  ָקּתָ ֵני: "ֵאין ָידּוַע". "ֵאינֹו יֹוֵדַע "ּדְ   , ְוָלא ָקּתָ

ּה.  ַמע ִמיּנַ   ׁשְ
  

  ִאי ָהִכי, ַמאי ְלֵמיְמָרא?! 
  

  ֵסיָפא ִאיְצְטִריָכא ֵליּה: 
   – ְוָלֶזה ָאח ְוָלֶזה ָאח ,ֵמת"

יֶהן תֵּ יֶהן ,ֶזה חֹוֵלץ ִלׁשְ תֵּ    .ְוֶזה חֹוֵלץ ִלׁשְ
   – ַנִיםָלֶזה ֶאָחד ְוָלֶזה ׁשְ 

יֶהן   אנב, תֵּ ַנִים ,ָהֶאָחד חֹוֵלץ ִלׁשְ ְ ם – ְוַהׁשּ    .ֶאָחד חֹוֵלץ ְוֶאָחד ְמַיּבֵ
ָדם – ִאם ָקְדמּו ְוָכְנסוּ    . "ֵאין מֹוִציִאין אֹוָתן ִמּיָ

ְוָקא ִמיְחַלץ ְוָהַדר ִיּבּוֵמי,    ּדַ
יָבָמה ַלׁשּ  ַגע ּבִ ָקא ּפָ   ּוק. ֲאָבל ִיּבּוֵמי ְוָהַדר ִמיְחַלץ ָלא, ּדְ

  
ַמע,  א ׁשְ   ּתָ

ָתֵני    : ַטְביֹוֵמיּדְ
נֹות" ה ּבָ ָ ִנים ְוָלֶזה ֲחִמׁשּ ה ּבָ ָ    ,ָלֶזה ֲחִמׁשּ

ַני :ְוָאַמר ת ְלֶאָחד ִמּבָ ׁשֶ נֹוֶתיָך ְמקּוּדֶ    – ַאַחת ִמּבְ
ין יטִּ ה ּגִ ָ ל ַאַחת ְוַאַחת ְצִריָכה ֲחִמׁשּ    .ּכָ

   – ֵמת ֶאָחד ֵמֶהם
ל ַאַחת ְוַאַחת ְצִריָכה ַא  ין ַוֲחִליָצה ֵמַאַחד ֵמֶהןּכָ יטִּ ָעה ּגִ   !"ְרּבָ

  
יָמא:    ְוִכי ּתֵ

רּו ּוְלַבּסֹוף ִנְתָעְרבּו  הּוּכְ ׁשֶ    –ָהִכי ַנִמי ּכְ
ַני"ָהא  נֹוֶתיָך ְלֶאָחד ִמּבָ ֵני!  "ַאַחת ִמּבְ   ָקּתָ

  
א!  יּוְבּתָ ָרָבא ּתְ א ּדְ יּוְבּתָ   ּתְ

  
ֵיי ַאּבַ ָווֵתיּה ּדְ    :ְוִהיְלְכָתא ּכְ

יע  ."ל קג"םּבְ

  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 היא 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 קתני 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 ןכא 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 רישאמ

 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 אורב 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 ותנביל אוכל מומר

  ).כז דף( סנהדרין] בורר זה[
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    נב, בנב, בנב, בנב, ב    ––––נב, א נב, א נב, א נב, א  .36
ים" ָחֵמׁש ָנׁשִ ה ּבְ י ֲאָחיֹות[ ַמֲעׂשֶ תֵּ    ,ּוָבֶהן ׁשְ

ֵאִנים ל תְּ ָלה ׁשֶ ְלּכָ ט ֶאָחד ּכַ    ,ְוִליּקֵ
ֶהן ָהְיָתה ּלָ    ,ְוׁשֶ

ִביִעית ָהְיָתה ל ׁשְ    ,ְוׁשֶ
ָלה זוּ " :ְוָאַמר ַכְלּכָ ׁשֹות ִלי ּבְ ֶכם ְמקּוּדָ    ,"ֲהֵרי ּכּוּלְ

   :ִמיםֲחָכ ְוָאְמרּו 

ׁשֹות   .]"ֵאין ֲאָחיֹות ְמקּוּדָ
  

  ָאַמר ַרב: 
ע,  ְתִניִתין ַאְרּבַ ּה ִמּמַ ַמע ִמיּנַ   ׁשְ

ָלת.  ָיֵדיּה ּתְ   ְוָנִקיט ַרב ּבְ
  

ּה:  ַמע ִמיּנַ   ׁשְ
ת.  ׁשֶ ִביִעית ְמקּוּדֶ ֵפירֹות ׁשְ ׁש ּבְ ַקּדֵ   ַהּמְ

  
ּה:  ַמע ִמיּנַ   ּוׁשְ

ׁשֶ  ֶגֶזל ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ ּה ּבְ ׁשָ   ת, ִקיּדְ
יָדּה.  ֶגֶזל ּדִ   ֲאִפיּלּו ּבְ

  
אי?    ִמּמַ

  
ֵני:  ָקּתָ ִביִעית ָהְיָתה"ִמּדְ ל ׁשְ ֶהם ָהְיָתה ְוׁשֶ ּלָ    ."ׁשֶ

ֶהְפֵקר הּוא,  ִביִעית, ּדְ ׁשְ   ַטְעָמא ּדִ
בּוַע  ֵני ׁשָ ָאר ׁשְ ׁשְ   ָלא.  –ָהא ּדִ

  
ּה:  ַמע ִמיּנַ   ּוׁשְ

ּה,  ִליַח ַלֲחֶביְרּתָ ית ׁשָ ה ַנֲעׂשֵ ָ   ִאׁשּ
ֲעׂשית ָלּה ָצָרה. ַוֲא  ּנַ ָמקֹום ׁשֶ   ִפיּלּו ּבְ
  

  ְוִאיָדְך ַמאי ִהיא? 
  

ֵאין ְמסּוִרים ְלִביָאה.  ין ׁשֶ   ִקיּדּוׁשִ
  

ָבּה!    ְוִניְחׁשְ
  

ָרָבא.  ֵיי ִאי ּכְ ַאּבַ ָקא ֵליּה ִאי ּכְ ְמַסּפְ ּום ּדִ   ִמׁשּ
  

י ָסִליק  י ֵזיָראּכִ   , ַרּבִ
יּה ּדְ  א ַקּמֵ ַמְעּתָ י יֹוָחָנןֲאָמָרּה ְלָהא ׁשְ   . ַרּבִ
  ֲאַמר ֵליּה: ִמי ֲאַמר ַרב ָהִכי?! 

  
  ְוהּוא לֹא ָאַמר?! 

י יֹוָחָנןְוָהֲאַמר    : ַרּבִ
ַזל ְולֹ  ָעִלים ּגָ יׁש  –א ִנְתָייֲאׁשּו ַהּבְ ֵניֶהם ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַהְקּדִ    , ׁשְ

ּלֹו,  - ֶזה  ֵאינֹו ׁשֶ   ְלִפי ׁשֶ
ְרׁשּותוֹ  -ְוֶזה  ֵאינֹו ּבִ   ! ְלִפי ׁשֶ

  
  ָהִכי ָקָאַמר ֵליּה: 

ָווִתי?    ִמי ֲאַמר ַרב ּכְ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ָחָמס ּוִבְגֵניָבה" ֶגֶזל ּבְ ּה ּבְ ׁשָ    ,ִקיּדְ

ּה  ׁשָ ָדּה ְוִקּדְ ָחַטף ֶסַלע ִמּיָ ת – אֹו ׁשֶ ׁשֶ   !"ְמקּוּדֶ
  

יָדּה.  ֶגֶזל ּדִ   ָהָתם ּבְ

  רש"י
 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 רבאכ ואי קידושין הוו

 ולהכי אחת אלא קידש בשלא
 ממתניתין מינה 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 ופרכינן
 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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ֵני ֵסיָפא:  ָקּתָ ּה "ָהא ִמּדְ ּלָ ֶ ָחַטף ֶסַלע ִמׁשּ   , "אֹו ׁשֶ

ַעְלָמא ָעְסִקיַנן!  ֶגֶזל ּדְ א ּבְ ֵריׁשָ ָלל ּדְ   ִמּכְ
  

י ָקא ְמָפֵרׁש:  ירּוׁשֵ   ּפִ
יַצד?  ָחָמס ּוִבְגֵניָבה ּכֵ ֶגֶזל ּבְ ּה ּבְ ׁשָ   ִקיּדְ

ּה ּבֹו. ׁשָ ָדּה ְוִקּדְ ָחַטף ֶסַלע ִמּיָ גֹון ׁשֶ   ּכְ
  

יָדּה,   בנב, ֶגֶזל ּדִ   ְוָהא ַמְתִניִתין, ּדְ
ת! : ֵאינָ ַרבְוָקָאַמר  ׁשֶ   ּה ְמקּוּדֶ

  
ָיא:    ָלא ַקׁשְ

ִדיְך,  - ָהא  ׁשָ   ּדְ
ִדיְך.  - ָהא  ָלא ׁשָ   ּדְ

  

  רש"י
 דקתני - דידה בגזל' מתני והא
 מינה רב ודייק היתה ןשלה

 לאו אי מקודשת דאינה
  .הואי דשביעית

  .מקודשת דקתני - הא
) ונתרצה( הכי מקמי - בדשדיך
] ונתרצית: [ס"הש מסורת

 לגזל קבילתיה דכי לו להתקדש
  .אחילתיה קידושין בשם דידה
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ְמָיא.  יְכָלא ּדַ ְמׁשִ ְרָעא ּבִ ָיא ּכַ ֲהָוה ָקא ַמׁשְ ָתא ּדַ   ַהִהיא ִאיּתְ

ָדא ָלּה.  ְבָרא, ָחַטף זּוֵזי ֵמַחְבֵריּה ּוׁשְ   ָאָתא ַההּוא ּגַ
ת ִלי.  ׁשָ ּדְ   ֲאַמר ָלּה: ִמיּקַ

יּה ּדְ  ְבָרא ְלַקּמֵ   . ָרָבאָאָתא ַההּוא ּגַ
ְמעֹון,  י ׁשִ ַרּבִ ָחׁש ְלָהא ּדְ   ָאַמר: ֵלית ּדְ

ָעִלים ָהֵוי.  ֵזיָלה ֵיאּוׁש ּבְ ֲאַמר: ְסָתם ּגְ   ּדַ
  
  

ְמֵכי.  ׁשַ מֹוָזא ּדְ יׁש ּבְ ַקּדִ   ַההּוא ֲאִריָסא ּדְ
יּה ּדְ    . ָרָבאָאָתא ְלַקּמֵ

  ֲאַמר ֵליּה: ַמאן ַאֲחָלְך?! 
  

מֹוָזא,  י ּבְ   ְוָהֵני ִמיּלֵ
א  יׁשָ   ָמֵצי ֲאַמר ֵליּה:  –ֲאָבל ּכִ

א.  יׁשָ י ּכִ א ּכִ יׁשָ א. ּכִ יׁשָ ִקיל ַאּתְ ּכִ א, ׁשָ יׁשָ ְקִלי ּכִ   ֲאָנא ׁשָ
  
  

יְכָרא.  ׁשִ ְפרּוָמא ּדְ יׁש ּבִ ַקּדִ   ַההּוא ַסְרְסָיא ּדְ
ֵחיּה ָאָתא ָמֵריּה ּדְ  ּכְ יְכָרא, ַאׁשְ יִתיב ֵמַהאי ֲחִריָפא? ֲאַמר ֵליּה: ַא  ,ׁשִ אי ָלא ּתֵ   ּמַ

יּה ּדְ    . ָרָבאָאָתא ְלַקּמֵ
ָלְך ֵאֶצל ָיפֹות" :ֲאַמר: ָלא ָאְמרוּ  ְלַבד.  "ּכְ רּוָמה ּבִ א ְלִעְנַין ּתְ   ֶאּלָ

ַתְנָיא:    ּדְ
רּוָמה" רּוָמתֹו תְּ ַעת תְּ ּלֹא ִמּדַ יַצד ָאְמרּו ּתֹוֵרם ׁשֶ    ?ּכֵ

ֵדה ַרד ְלתֹוְך ׂשְ ּיָ ְרׁשּות ,ֲחֵבירוֹ  ֲהֵרי ׁשֶ ּלֹא ּבִ ט ְוָתַרם ׁשֶ    .ְוִליּקֵ
ֶזל ּום ּגֶ ׁש ִמׁשּ רּוָמה – ִאם חֹוׁשֵ רּוָמתֹו תְּ    ,ֵאין תְּ

רּוָמה – ְוִאם ָלאו רּוָמתֹו תְּ    .תְּ
ֶזל ִאם ָלאו ּום ּגֶ ׁש ִמׁשּ ִין ָהָיה יֹוֵדַע ִאם חֹוׁשֵ    ?ּוִמּנַ

ִית ּוְמָצאוֹ  ַעל ַהּבַ א ּבַ ּבָ ָלְך ֵאֶצל ָיפֹות" :ַמר לוֹ ְוָא  ,ֲהֵרי ׁשֶ    , "ּכְ
רּוָמה – ִאם ִנְמְצאּו ָיפֹות ֵמֶהם רּוָמתֹו תְּ    ,תְּ

רּוָמה – ְוִאם ָלאו רּוָמתֹו תְּ    .ֵאין תְּ

ִטים ּומֹוִסיִפים ָעִלים ְמַלּקְ רּוָמה – ָהיּו ַהּבְ רּוָמתֹו תְּ ְך תְּ ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ    ."ּבֵ
יּסוּ  ּום ּכִ תָפא הּוא ּדְ ֲאָבל ָהָכא, ִמׁשּ ׁשֶ   .ָעַבד, ְוֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

  
  

  
  

  רש"י
  .ספל - משיכלא

 טהרות בסדר - שמעון דרבי
 ומייתינן) ח משנה כו פרק כלים(

) קיד דף ק"ב( דהגוזל' מבג לה
 מחשבה אין גנב של עורות

 מחשבה גזלן ושל מטמאתן
 מאן דידע כיון דקסבר מטמאתן

 מיניה לאגבויי מצי ולא גזליה
  .מייאש אייאושי

 דקדיש אריסא ההוא ג"ה
 של יד מלא -  דשמכי במוזא
  .בצלים

 חלקו לך מחל מי -  אחלך מאן
  .הבית בעל של

 הירק שדרך אגודה - כישא אבל
 וכל באגודות מתחלק להיות

 נטלתי 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
 מים בו נתנו שלא מחבירו
 לחלוחית ול ויש הרבה פעמים

  .אחרים במים טעם עוד לתת
 - יפות אצל כלך אמרו לא

 בעל של את שנטל למי שיועיל
 גלי דנימא ברשות שלא הבית

 לענין אלא ליה דניחא דעתיה
 הן לתרום דהא בלבד תרומה
 שנטל מי לענין אבל עומדות
 הוא כיסופא משום לעצמו

 אבל נכסוף דלא ליה דקאמר
  .ליה ניחא לא למפרע

 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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ָנה         ִמׁשְ

ֶחְלקוֹ  ׁש ּבְ ַקּדֵ    :ַהּמְ
י ָק  ין ָקְדׁשֵ יםּבֵ ים ַקּלִ ין ָקָדׁשִ ים ּבֵ ת - ָדׁשִ ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

  

ֵני ר ׁשְ ַמֲעׂשֵ ין ֵמִזיד ,ּבְ ין ׁשֹוֵגג ּבֵ ׁש  -  ּבֵ    ,לֹא ִקיּדֵ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

י ְיהּוָדהַר     :אֹוֵמר ּבִ
ׁשֹוֵגג ׁש  – ּבְ    ,לֹא ִקיּדֵ
ֵמִזיד  ׁש  –ּבְ    .ִקיּדֵ

  

ׁש     – ּוְבֶהְקּדֵ
ֵמִזיד  ׁש  -ּבְ    ,ִקיּדֵ
ׁש  -  ּוְבׁשֹוֵגג    ,לֹא ִקיּדֵ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ׁשֹוֵגג  ׁש  –ּבְ    ,ִקיּדֵ
ֵמִזיד ׁש  – ּבְ   .לֹא ִקיּדֵ

  

ָמָרא         ּגְ
ִליִלי? נֵ  י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ ָלא ּכְ   יָמא ַמְתִניִתין ּדְ

ַתְנָיא:    ּדְ
ה'"" 360"ּוָמֲעָלה ַמַעל ּבַ

   – ), כא(ויקרא ה 
ֵהן ָממֹונוֹ  ים ׁשֶ ים ַקּלִ    ,ְלַרּבֹות ָקָדׁשִ

ְבֵרי  ִליִלי"ּדִ י יֹוֵסי ַהּגְ   ?ַרּבִ
  

ִליִלי,  י יֹוֵסי ַהּגְ יָמא ַרּבִ   ֲאִפיּלּו ּתֵ
י ָקָאַמר ַר  ים, ּכִ ִליִלי ֵמַחּיִ י יֹוֵסי ַהּגְ   ּבִ

ִחיָטה    לֹא.  –ֲאָבל ְלַאַחר ׁשְ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

בֹוהַּ ָקא ָזכּו.  ְלַחן ּגָ ֻ י ָקא ָזכּו, ִמׁשּ   ּכִ
  

יָקא ַנִמי,    ּדֵ
ֵני:  ָקּתָ ֶחְלקוֹ "ּדְ ׁש ּבְ ַקּדֵ    – ַהּמְ

ׁש  ים לֹא ִקיּדֵ ים ַקּלִ ים ּוֵבין ָקָדׁשִ י ָקָדׁשִ ין ָקְדׁשֵ   . "ּבֵ
ּה.  ַמע ִמיּנַ   ׁשְ

  
  

                                                           
ה 360 י ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַעל ּבַ ק ֶאת ֲעִמיתוֹ  'ֶנֶפׁש ּכִ דֹון אֹו ִבְתׂשּוֶמת ָיד אֹו ְבָגֵזל אֹו ָעׁשַ ִפּקָ ֲעִמיתֹו ּבְ   ְוִכֵחׁש ּבַ

  רש"י
  '.מתני

 אחיו עם שחלק - בחלקו
  .הכהנים
' ר דקסבר -  'כו שני במעשר

  .הוא גבוה ממון עשרמ 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

 



305                 "ְמַקֵּדׁש "ָהִאיׁש –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק ב' 

        נג, אנג, אנג, אנג, א    ––––נב, ב נב, ב נב, ב נב, ב  .39
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ל " ִטיָרתֹו ׁשֶ י ֵמִאירְלַאַחר ּפְ    ,ַרּבִ
י ְיהּוָדהָאַמר ָלֶהם     :ְלַתְלִמיָדיו ַרּבִ

ְלִמיֵדי " ְנסּו תַּ י ֵמִאירַאל ִיּכָ ָרִנים ֵהם ,ְלָכאן ַרּבִ ְנתְּ ּקַ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ
ִאים ,ִאיםְולֹא ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ֵהם ּבָ  ֲהָלכֹות ֵהם ּבָ ֵחִני ּבַ א ְלַקּפְ    ".ֶאּלָ

ַחק     ,ְוִנְכַנס סּוְמכּוסּדָ
ָנה ִלי  :ָאַמר ָלֶהם ְך ׁשָ י ֵמִאירּכָ    :ַרּבִ

ֶחְלקוֹ  ׁש ּבְ ַקּדֵ ים , ַהּמְ ים ַקּלִ ים ּוֵבין ָקָדׁשִ י ָקָדׁשִ ין ָקְדׁשֵ ׁש  - ּבֵ    .לֹא ִקיּדֵ
ַעס  י ְיהּוָדהּכָ    ,ֲעֵליֶהם ַרּבִ

י ָלֶכם :ַמר ָלֶהםָא  ְך ָאַמְרתִּ    :לֹא ּכָ
ְלִמיֵדי " ְנסּו ִמתַּ י ֵמִאירַאל ִיּכָ ָרִנים ֵהם ,ְלָכאן ַרּבִ ְנתְּ ּקַ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ

ִאים ִאים ,ְולֹא ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ֵהם ּבָ ֲהָלכֹות ֵהם ּבָ ֵחִני ּבַ א ְלַקּפְ    ?"ֶאּלָ
ִין ֲעָזָרה ִמּנַ ה ּבָ ָ    ?!ְוִכי ִאׁשּ

   :י יֹוֵסיַרּבִ ָאַמר 
ַכב -ֵמִאיר  :יֹאְמרוּ  ַעס - ְיהּוָדה  ,ׁשָ ַתק - יֹוֵסי  ,ּכָ    ,ׁשָ

ֵהא ָעֶליָה  ְבֵרי ּתֹוָרה ַמה תְּ    ?ּדִ
ֲעָזָרה ין ְלִבּתֹו ּבָ ל ִקיּדּוׁשִ    ?!ְוִכי ֵאין ָאָדם ָעׂשּוי ְלַקּבֵ

יָה ּבָ  ל ִקיּדּוׁשֶ ִליַח ְלַקּבֵ ה ֲעׂשּוָיה ַלֲעׂשֹות ָלּה ׁשָ ָ    ?!ֲעָזָרהְוֵאין ִאׁשּ

ֲחָקה ְוִנְכְנָסה ,ְועֹוד    ."?ַמאי ּדָ
  

ְנָיא:    ּתַ
י ְיהּוָדה ת :אֹוֵמר "ַרּבִ ׁשֶ    ,ְמקּוּדֶ

י יֹוֵסי ת :אֹוֵמר ַרּבִ ׁשֶ   . "ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ְרׁשּו:  ֵניֶהם ִמְקָרא ֶאָחד ּדָ   ׁשְ

ים ִמן" ָדׁשִ 361"ָהֵאׁש  ְוֶזה ִיְהֶיה ְלָך ִמּקֶֹדׁש ַהּקֳ
  . ), ט(במדבר יח 

י ְיהּוָדה ָסַבר:    ּוְלכֹל ְצָרֶכיָך,  – "ְלךָ "ַרּבִ
י יֹוֵסי ָסַבר: כָּ    ָמה ֵאׁש ַלֲאִכיָלה, ַאף הּוא ַנִמי ַלֲאִכיָלה.  – "ֵאׁש "ְוַרּבִ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    :ַרּבִ

  ִנְמנּו ְוָגְמרּו:      אנג,
ֶחְלקוֹ  ׁש ּבְ ַקּדֵ   ,ַהּמְ

י ָקָד  ין ָקְדׁשֵ ים ּבֵ ים ַקּלִ ים ּוֵבין ָקָדׁשִ ׁש.  -ׁשִ   לֹא ִקיּדֵ
  
  ָאַמר:  ַרבוְ 

  ֲעַדִיין ִהיא ַמֲחלֹוֶקת. 
  

ֵייֲאַמר    : ַאּבַ
ָרא,  ּבְ י יֹוָחָנן ִמְסּתַ ַרּבִ ָווֵתיּה ּדְ   ּכְ

ַתְנָיא:    ּדְ
ֶנֶגד ְזָבִחים" ֵאין חֹוְלִקים ְמָנחֹות ּכְ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ּנּורְוָכל ִמְנָח " :תַּ ּתַ ָאֶפה ּבַ ר ּתֵ ְהֶיה...  ה ֲאׁשֶ ֵני ַאֲהרֹן ּתִ 362"ְלָכל ּבְ
  . )י-, ט(ויקרא ז 

ֶנֶגד ְזָבִחים ַדּלּות ,ָיכֹול לֹא ַיְחְלקּו ְמָנחֹות ּכְ יֶהם ּבְ ְחתֵּ ּלֹא ָקמּו תַּ    ,ׁשֶ
ֶנֶגד עֹופֹות ַדּלּות ,ֲאָבל ַיְחְלקּו ְמָנחֹות ּכְ יֶהן ּבְ ְחתֵּ ֲהֵרי ָקמּו תַּ    ?ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר ת": תַּ ְרֶחׁשֶ ה ַבּמַ ְהֶיה ... ְוָכל ַנֲעׂשֶ ֵני ַאֲהרֹן ּתִ   . )י- , ט(ויקרא ז "ְלָכל ּבְ
ֶנֶגד עֹופֹות לּו ִמיֵני ְקָמִחים ,ָיכֹול לֹא ַיְחְלקּו ְמָנחֹות ּכְ ִמים ְוַהּלָ לּו ִמיֵני ּדָ ַהּלָ    ,ׁשֶ

ֶנֶגד ְזָבִחים ַהּלָ  ,ֲאָבל ַיְחְלקּו עֹופֹות ּכְ ִמיםׁשֶ לּו ִמיֵני ּדָ    ?לּו ְוַהּלָ
ְלמּוד לֹוַמר   . ), ט(ויקרא ז "ַעל ַמֲחַבת" :תַּ

ֶנֶגד ְזָבִחים ְכִלי ,ָיכֹול לֹא ַיְחְלקּו עֹופֹות ּכְ יֶהם ּבִ לּו ַמֲעׂשֵ ָיד ְוַהּלָ יֶהם ּבְ לּו ַמֲעׂשֵ ַהּלָ    ,ׁשֶ
ֶנֶגד ְמָנחֹות ל ,ֲאָבל ַיְחְלקּו ְמָנחֹות ּכְ לּו ְוַהּלָ ַהּלָ ַידׁשֶ    ?ּו ַמֲעׂשיֶהם ּבְ

                                                           
ָנם ְלָכל 361 ל ָקְרּבָ ים ִמן ָהֵאׁש ּכָ ָדׁשִ ים ְלָך הּוא ּוְלָבֶניךָ  ֶזה ִיְהֶיה ְלָך ִמּקֶֹדׁש ַהּקֳ יבּו ִלי קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ר ָיׁשִ ָמם ֲאׁשֶ אָתם ּוְלָכל ֲאׁשָ   ִמְנָחָתם ּוְלָכל ַחּטָ
ְקִריב אָֹתּה לֹו ִתְהֶיה טטטט 362 ת ְוַעל ַמֲחַבת ַלּכֵֹהן ַהּמַ ְרֶחׁשֶ ה ַבּמַ ּנּור ְוָכל ַנֲעׂשָ תַּ ָאֶפה ּבַ ר תֵּ ֵני ַאֲהרֹן ְוָכל ִמְנָחה ְבלוּ  יייי. ְוָכל ִמְנָחה ֲאׁשֶ ֶמן ַוֲחֵרָבה ְלָכל ּבְ ֶ ָלה ַבׁשּ

ָאִחיו ְהֶיה ִאיׁש ּכְ   תִּ

  רש"י
  .ניטיםמק -  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 - בתול
 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 לומר
 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
  .עוףה

 - בדלות תחתיהן קמו שהרי
 ובשמיעת מקדש במטמא דכתיב

 תשיג לא ואם) ה ויקרא( קול
 את והביא תורים לשתי ידו

 עשירית חטא אשר קרבנו
  .האיפה

 בני לכל במרחשת נעשה וכל
 קראי דכולהו -  תהיה אהרן
 כל למיכתב דמצי נינהו יתירי
 למה תהיה אהרן בני לכל מנחה

  .ותמנח מיני כל לפרושי ליה
 אינו אם - 'וגו מחבת ועל ל"ת

 שאינן זבחים כנגד למנחות ענין
  .ועופות לזבחים ענין תניהו מינן
 אלא הכתוב מיעט לא - יכול
 זבחים כנגד עופות יחלקו שלא

 מעשיהן שהעופות נותן והדין
 והזבחים בצפורן מליקה ביד

 .בסכין בכלי מעשיהן
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ְלמּוד לֹוַמר ֶמן ְוָכל": תַּ ֶ ֵני ַאֲהרֹן ... ִמְנָחה ְבלּוָלה ַבׁשּ   .  ), י(ויקרא ז "ְלָכל ּבְ
ֶנֶגד ַמֲחַבת ת ּכְ ת ּוַמְרֶחׁשֶ ֶנֶגד ַמְרֶחׁשֶ    ,ָיכֹול לֹא ַיְחְלקּו ַמֲחַבת ּכְ

ים יֶהם ָקׁשִ ים ְוזֹו ַמֲעׂשֵ יֶהם ַרּכִ ּזּו ַמֲעׂשֵ    ,ׁשֶ
תֲא  ֶנֶגד ַמְרֶחׁשֶ ת ּכְ ֶנֶגד ַמֲחַבת ּוַמְרֶחׁשֶ    ,ָבל ַיְחְלקּו ַמֲחַבת ּכְ

ים יֶהם ָקׁשִ לּו ַמֲעׂשֵ לּו ְוַהּלָ ַהּלָ    ,ׁשֶ
ים ,ַנִמי ִאי יֶהם ַרּכִ    ?ַמֲעׂשֵ

ְלמּוד לֹוַמר ְהֶיה": תַּ ֵני ַאֲהרֹן ּתִ   .  ), י(ויקרא ז "ַוֲחֵרָבה ְלָכל ּבְ
קֶֹד  יםָיכֹול לֹא ַיְחְלקּו ּבְ ָדׁשִ ים ,ׁש ַהּקֳ ים ַקּלִ ָקָדׁשִ    ?ֲאָבל ַיְחְלקּו ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר ָאִחיו" :תַּ   , ), י(ויקרא ז "ִאיׁש ּכְ
363"ִאם ַעל ּתֹוָדה": ּוְסִמיְך ֵליּה 

   – ), יב(ויקרא ז 
ים י ָקָדׁשִ ָקְדׁשֵ ֵאין חֹוְלִקין ּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ    ,ּכְ

ים ים ַקּלִ ָקָדׁשִ ְך ֵאין חֹוְלִקים ּבְ    .ּכָ
ַעל מּום – ), י(ויקרא ז "ִאיׁש "    ,ִאיׁש חֹוֵלק ֲאִפיּלּו ּבַ

ם ָטן חֹוֵלק ַוֲאִפיּלּו תַּ    ".ְוֵאין ַהּקָ
י ְיהּוָדה,  י? ַרּבִ   ְסָתם ָסְפָרא ַמּנִ

ָלל.  ה ּכְ ין ֲחלּוּקָ ּה ּדִ ֵלית ּבָ   ְוהּוא ָקָאַמר ּדְ
ּה.  ַמע ִמיּנַ   ׁשְ

  
  : ָרָבאֲאַמר 

ְנָיא?    ּוְכַרב ִמי ָלא ּתַ
ְנָיא:    ְוָהּתַ

ִכין ֶאת ְיֵדיֶהם" נּוִעים מֹוׁשְ ָרִנים חֹוְלִקים ,ַהּצְ ְרּגְ   ! "ְוַהּגַ
  

  ? חֹוְטִפים. "חֹוְלִקים"ַמאי 
ֵני ֵסיָפא:  ְדָקתָּ   ּכִ

ָחַטף ֶחְלקֹו ְוֵחֶלק ֲחֵברוֹ " ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ    ,ַמֲעׂשֶ
ן ַחְמָצן'ְוָהיּו קֹוְרִאין אֹותֹו    . "ַעד יֹום מֹותוֹ  'ּבֶ

  
יָלאַמר ֲא  ר ַרב ׁשִ ה ּבַ   : ַרּבָ

  ַמאי ְקָרָאה? 
ל ְוחֹוֵמץ" ף ְמַעּוֵ ע ִמּכַ ד ָרׁשָ ֵטִני ִמּיַ ּלְ   . ), ד(תהילים עא "ֱאלַֹהי ּפַ
  

ה   ֲאַמר ֵמָהָכא:  ַרּבָ
רּו ָחמֹוץ" ְ ט ַאׁשּ ּפָ ְרׁשּו ִמׁשְ 364"ִלְמדּו ֵהיֵטב ּדִ

  . ), יז(ישעיהו א 
  
  

                                                           
ִחי 363 ֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמׁשֻ ֶ ׁשּ לּולֹת ּבַ ֶמ ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחּלֹות ַמּצֹות ּבְ ָ ׁשּ לּולֹת ּבַ ֶכת ַחּלֹת ּבְ ֶמן ְוסֶֹלת ֻמְרּבֶ ָ ׁשּ   ןם ּבַ
ְפטּו ָיתֹום ִריבּו ַאְלָמָנה 364 רּו ָחמֹוץ ׁשִ ְ ט ַאׁשּ ּפָ ְרׁשּו ִמׁשְ   ִלְמדּו ֵהיֵטב ּדִ

  רש"י
 היו כלים -  ומרחשת מחבת

 הנקמצות נחותהמ וכל במקדש
 צפה ומחבת שמן לוג טעונות

 שהיא ומתוך עמוקה ואינה
 מתפשט הסולת וצפה רחבה
 שמנה את שורף והאור בכולו
 ומרחשת קשים מעשיהן לפיכך

 את שורף האור ואין עמוקה
 החלות בעובי שנבלע לפי השמן
  .רכין מעשיהן לפיכך

 - מחבת כנגד מחבת יחלקו אבל
 ראובן במנחת חלקי אתה טול

  .שמעון במנחת חלקך אטול אניו
 כנגד קרבן - יחלקו לא יכול

 כמו קדשים בקדשי חבירו
 כנגד קרבן יחלקו אבל מנחה
 להו דאית קלים בקדשים חבירו
 למכור ויכול בגוייהו זכייה
  .זה בשביל זה בקרבן חלקו
  .קטן למעוטי - כאחיו איש
 היו הם שאף -  מום בעל' אפי

 ומפשיטים בעצים מתליעים
  .ושוחטים םומנתחי

 והא כהנים תורת - ספרא
 לית אלמא איתא כהנים בתורת

 בעילוי חלוקות שאר דין בה
 ממונו דלאו מינה ושמעינן דמים

 הוא גבוה משלחן אלא הוא
  .דזכו

 - ממנו ידיהם מושכין הצנועין
 ארבעים תניא הפנים לחם גבי

 הצדיק שמעון ששימש שנה
 הפנים בלחם ברכה נשתלחה

 אוכל יש כזית המגיעו כהן וכל
 מכאן ומותיר אוכל יש ושבע

 בלחם מארה נשתלחה ואילך
 כפול המגיעו כהן וכל הפנים

 ממנו ידיהם מושכין הצנועין
 והגרגרנין מידי להו מהני דלא

 חולקין דהאי ד"וקס חולקין
 קאמר המגיעו חלקו ליטול לאו
 כפול מאירה בו דנשתלחה כיון

 דרך חולקין אלא חזי למאי
 ונוטל לחבירו לקוח מניח עילוי
 אית אלמא אחר במקום כנגדו

' ר הא כרחך ועל חלוקה דין בהו
 הוא ממונו דאמר היא יהודה
 חלוקה דין בו אין לעולם ומשני
 המגיעו חלקו חולקין ומאי

 חוטף לו שוה וכשאינו קאמר
 דתנן והא ואוכלו חבירו חלק

 הנכנסים) נו דף( סוכה במסכת
 המגיעו חלקו בצפון חולקין
  .ברכה בו שהיתה ובעוד קאמר

  .חמסן לשון דחמצן -  קרא מאי
 הנגזל יד החזיקו - חמוץ אשרו

  .עושקו מיד להצילו
 גרסינן לא -  חומץ אשרו ולא

:) מו דף( קמא בבבא אלא הכא
  .תחלה לתובע שנזקקין מנין גבי
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        בבבב- - - - נג, אנג, אנג, אנג, א .40
ֵני" ר ׁשְ ַמֲעׂשֵ    – ּבְ
ין ֵמִזידּבֵ  ׁש  ין ׁשֹוֵגג ּבֵ    ,לֹא ִקיּדֵ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ׁשֹוֵגג ׁש  – ּבְ ֵמִזיד  ,לֹא ִקיּדֵ ׁש  –ּבְ   ְוכּו' ".ִקיּדֵ

  
י?    ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ

  
ָרָבאֲאַמר  ֵריּה ּדְ ְגָמָרא:  ַרב ַאָחא ּבְ ֵמיּה ּדִ ְ   ִמׁשּ

ר ָהָאֶרץ ִמ " ִרי ָהֵעץ ַלה' הּוא קֶֹדׁש ַלה'ְוָכל ַמֲעׂשַ ַרע ָהָאֶרץ ִמּפְ   .(ויקרא כז, ל) "ּזֶ
ה.  – "ַלה' הּוא" ָ ׁש ּבֹו ִאׁשּ   ְולֹא ְלַקּדֵ
  

ר,  רּוַמת ַמֲעׂשֵ   ֲהֵרי ּתְ
ְכִתיב:  רּוַמת ה'"ּדִ ם ּתְ ם ַאּתֶ ִרימּו ּגַ ן ּתָ 365"ּכֵ

  , ), כח(במדבר יח 
  ּוְתַנן: 

ְתרּוָמה ְמקּוּדֶ " ׁש ּבִ ַקּדֵ תַהּמְ   ! (קידושין נח.) "ׁשֶ
  

יּה "ַלה'".  ִתיב ּבֵ ָלא ּכְ   ּדְ
  

  ַוֲהֵרי ָחָלה, 
ּה:  ְכִתיב ּבָ נּו ַלה'"ּדִ ּתְ 366"ּתִ

  , ), כא(במדבר טו 
  ּוְתַנן: 

ת" ׁשֶ ְתרּומֹות ְמקּוּדֶ ׁש ּבִ ַקּדֵ   !(קידושין נח.) "ַהּמְ
  

יּה "קֶֹדׁש".  ִתיב ּבֵ ָלא ּכְ   ּדְ
  

ִביִעית,    ַוֲהֵרי ׁשְ
ְכִתיב ּבָ  ְהֶיה ָלֶכם"ּה: ּדִ 367"יֹוֵבל הּוא קֶֹדׁש ּתִ

  , ), יב(ויקרא כה 
  ּוְתַנן: 

ת" ׁשֶ ִביִעית ְמקּוּדֶ ֵפירֹות ׁשְ ׁש ּבְ ַקּדֵ   !"ַהּמְ
  

יּה "ַלה'".  ִתיב ּבֵ ָלא ּכְ   ּדְ
  

רּוָמה,    ַוֲהֵרי ּתְ
ְכִתיב:  בּוָאתוֹ "ּדִ ית ּתְ ָרֵאל ַלה' ֵראׁשִ 368"קֶֹדׁש ִיׂשְ

  , ), ג(ירמיהו ב 
   ּוְתַנן:

ת" ׁשֶ ְתרּוָמה ְמקּוּדֶ ׁש ּבִ ַקּדֵ   ! "ַהּמְ
  

ִתיב. ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ   ַההּוא ּבְ
  

ּה?!    בנג, ְמַעּתְ ִמיּנַ יָלא ׁשָ   ְוָלאו ִמּמֵ
  

ַמּה  ְרּגְ יּה ּדְ  ָרִבין ָסָבאּתַ   : ַרבַקּמֵ
ֲהָוָייתֹו ְיֵהא.  – (ויקרא כז, ל) "הּוא"ֲאַמר ְקָרא    ּבַ

  

                                                           
רּוַמת ה 365 ם תְּ ִרימּו ַגם ַאתֶּ ן תָּ רּוַמת ה 'ּכֵ ּנּו ֶאת תְּ ם ִמּמֶ ָרֵאל ּוְנַתתֶּ ֵני ִיׂשְ ְקחּו ֵמֵאת ּבְ ר תִּ רֵֹתיֶכם ֲאׁשֶ   ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן 'ִמּכֹל ַמְעׂשְ
נּו ַלהֵמֵר  366 תְּ ית ֲעִרסֵֹתיֶכם תִּ רּוָמה ְלדֹרֵֹתיֶכם 'אׁשִ   תְּ
בּוָאָתּה  367 ֶדה ּתֹאְכלּו ֶאת תְּ ָ ְהֶיה ָלֶכם ִמן ַהׂשּ י יֹוֵבל ִהוא קֶֹדׁש תִּ   ּכִ
ָרֵאל ַלה 368 בֹא ֲאֵליֶהם ְנֻאם  'קֶֹדׁש ִיׂשְ מּו ָרָעה תָּ ל אְֹכָליו ֶיְאׁשָ בּוָאתֹה ּכָ ית תְּ   'הֵראׁשִ

  רש"י
 נקבעה כך - דגמרא משמיה
 בית בני בפי ושגורה בגמרא

  .המדרש
 שתהא דמלמ - 'לה כתיב דלא
 עליה שצוה' ה תרומת אבל שלו
  .הוא
 המקדש ותנן' כו חלה 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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ׁש "    – ּוְבֶהְקּדֵ

ֵמ  ׁש  -ִזיד ּבְ ׁש  - ּוְבׁשֹוֵגג ,ִקיּדֵ ְבֵרי  ,לֹא ִקיּדֵ י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
י ְיהּוָדה ׁשֹוֵגג  :אֹוֵמר ַרּבִ ׁש  –ּבְ ֵמִזיד ,ִקיּדֵ ׁש  – ּבְ   ".לֹא ִקיּדֵ

  
י ַיֲעקֹבָאַמר    : ַרּבִ

י:  ְרּתֵ י יֹוָחָנן ּתַ ַרּבִ ּה ּדְ ַמִעית ִמיּנַ   ׁשְ
י ְיהּוָדה,  ַרּבִ ר ּדְ ְגַגת ַמֲעׂשֵ י ֵמִאיר ׁשִ ַרּבִ ׁש ּדְ ְגַגת ֶהְקּדֵ    –ׁשִ

ֶהם.  ת ּבָ ׁשֶ ה ִמְתַקּדֶ ָ ֵניֶהם ֵאין ִאׁשּ   ׁשְ
ה רֹוֶצה,  - ֲחָדא  ָ ֵאין ִאׁשּ   ְלִפי ׁשֶ

ֵניֶהם רֹוִצים,  - ַוֲחָדא  ֵאין ׁשְ   ְלִפי ׁשֶ
ְייהּו?    ְוָלא ָיַדְעָנא ֵהי ִמיּנַ

  
י ִיְרְמָיהֲאַמר    : ַרּבִ

  ֶניֱחֵזי ֲאַנן: 
ר,  אּוְרָחא,  -  ִאיִהי ָלא ִניָחא ָלּה ַמֲעׂשֵ ּום ָטְרָחא ּדְ   ִמׁשּ

יָלא.  - ִאיהּו ִניָחא ֵליּה  ָתא ִמּמֵ ִניְקֵני ִאיּתְ   ּדְ
ׁש ַעל ָיַדְייהּו.  ִחיל ֶהְקּדֵ ִנתְּ ְרַוְייהּו ָלא ִניָחא ְלהּו ּדְ ׁש, ּתַ א ֶהְקּדֵ   ֶאּלָ

  
י ַיֲעקֹבוְ    ֲאַמר:  ַרּבִ

ָרא.  ּבְ ָכא ִמְסּתַ   ִאיּפְ
א ְלֵמיַמר:  ִמי   ָלא ִאיּכָ

ר, ִאיִהי ָלא ִניָחא ָלּה  אּוְרָחא,  - ַמֲעׂשֵ ּום ִטיְרָחא ּדְ   ִמׁשּ
אּוְרָחא.  - ִאיהּו ָלא ִניָחא ֵליּה  ּום אֹוְנָסא ּדְ   ִמׁשּ

ָלָמא ִאיִהי ָלא ִניָחא ָלּה  ׁשְ ׁש, ּבִ א ֶהְקּדֵ ׁש ַעל ָיָדּה,  - ֶאלָּ ִחיל ֶהְקּדֵ ִנּתְ   ּדְ
א ִאיהּו, ִמ  יָלא?! ֶאּלָ ָתא ִמּמֵ ִניְקֵני ִאיּתְ   י ָלא ִניָחא ֵליּה ּדְ

  

  רש"י
 תרתי יוחנן בידר מיניה שמעית

' דמתני בבי דמתרתי טעמא -
 שגגת קידש לא בשוגג בה דקתני
 ואית הואיל יהודה' לר מעשר

 הוא הדיוט ממון מעשר ליה
 ושגגת קידש לא בשוגג אמאי
 ליה דאית כיון מ"לר הקדש
  .שנא מאי שוגג קידש במזיד

 מתקדשת אשה אין ושניהם
 יוחנן' מר שמעית כלומר - בהן

' דמתני בבי דתרתי טעמא
 דידן תנא ותני בשגגות דאיירי

 מתקדשת אשה אין בתרוייהו
  .בהן

 - רוצה אשה שאין לפי חדא
 שאין לפי פירש מינייהו בחדא
 יודעת היתה אם רוצה אשה

 לשם קבלתו לא כן שהוא
  .טעות קידושי להו והוו קידושין

 - רוצים שניהם שאין לפי וחדא
 בה דפריש דבההיא מינה דנפקא

 רוצה אשה שאין לפי יוחנן' ר
 אני רוצה ואמרה קנוהבד אם

 צריכין אנו אין מקפדת ואינה
 מינח דמסתמא אותו לבדוק

  .ליה ניחא
 באיזה -  מינייהו הי ידענא ולא
 תלה ואיזו באשה תלה מהן

  .בשניהם
 - דאורחא טירחא משום

  .לירושלים להעלותו להצריכה
  .טורח בלא בחנם - ממילא

 - ידייהו על הקדש דניתחיל
 כתובה וקראן איסור דבר שהוא
 הרי הן קידושין ואם מעל מועלי

 הוצאתו היא שזו נתחלל
 ונתנו גבוה מרשות כשהוציאו

  .לה
 הי ידעינן לא דאמר - יעקב' ור

 איפכא אטו לך אמר מינייהו
 ולמימר לפרושי ליכא מי נמי

 רוצים שניהן שאין לפי במעשר
  .רוצה אשה שאין לפי ובהקדש

 דעל - דאורחא אונסא משום
 עליה רחאדאו אונסא כרחך
 שוה כאן בו אין שהמעשר רמיא

 אלא להוציאו ניתן שלא פרוטה
 דמיו תמכרנו' שאפי בירושלים

 וקידושיה בקדושתו נתפסין
 הילכך פרוטה שוה שיהו צריכין

 דמעשר מעיקרא ידע הוה אי
 עליה לקבולי דבעי כיון הוא

 הוה לא דאורחא אונסא
 דשכיח ביה לה מקדשה

 איתתא גבי טפי לאיתנוסי
 אחריות רמי לא נ"א בראמג

 דליתניס ליה ניחא לא עליה
 לו ותאמר תיעצב פן מינה

  .בו נהניתי שלא בדבר קידשתני
 לה ניחא לא איהי בשלמא
 דמה -  ידה על הקדש דניתחל

 לא אם בחילולו לה יש הנאה
 לקדשה זה יצטרך תקבלנו
  .משלו בהיתר
ף על וא – ממילא איתתא דניקני

 השתא להקדש לשלם שעליו פי
 לו אין שמא ליה ניחא מיהא
  .כלום עכשיו משלו
 דאינה קאמרינן הא - אשה

 לרבי הקדש בשגגת מקודשת
  .מאיר

  
  
  

 



309                 ""ָהִאיׁש ְמַקֵּדׁש –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק ב' 

        נג, בנג, בנג, בנג, ב .42
ׁש "[    – ּוְבֶהְקּדֵ

ֵמִזיד  ׁש  -ּבְ ׁש  - ּוְבׁשֹוֵגג ,ִקיּדֵ ְבֵרי  ,לֹא ִקיּדֵ י ֵמִאירּדִ   ]."ַרּבִ
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ אֵמ  ָרָבאּבָ   : ַרב ִחְסּדָ
ת,  ׁשֶ ה ֵאין ִמְתַקּדֶ ָ   ִאׁשּ

ְצאּו ְלחוּ  ּיֵ ין? ָמעֹות ַמהּו ׁשֶ   ּלִ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
ין?!  ת, ָמעֹות ֵהיַאְך ָיְצאּו ְלחּוּלִ ׁשֶ ה ֵאין ִמְתַקּדֶ ָ   ִאׁשּ

  
ּה  ָעא ִמיּנַ ר ָאִביןּבָ יא ּבַ אֵמ  ַרב ִחּיָ   : ַרב ִחְסּדָ

ֶמֶכר ַמאי?    ּבְ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
ֶמֶכר לֹא ָקָנה.    ַאף ּבְ

  
  ֵאיִתיֵביּה: 

ִית" ַבַעל ַהּבַ    ,ֶחְנָוִני ּכְ
ְבֵר  י ֵמִאירי ּדִ    .ַרּבִ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ׁשּוְלָחִני   . "ֶחְנָוִני ּכְ

ְלֵגי,  אן ָלא ָקא ִמיּפַ   ַעד ּכָ
ׁשּוְלָחִני.  ָמר ָסַבר: ֶחְנָוִני ּכְ א ּדְ   ֶאלָּ

ִית.  ַבַעל ַהּבַ   ּוָמר ָסַבר: ֶחְנָוִני ּכְ
י ָעְלָמא, ִאם הֹוִציא  כּוּלֵ   ָמַעל!  –ֲאָבל ּדְ

  
י ֵמִאיר י ְיהּוָדה ָקָאַמר:  ַרּבִ ַרּבִ   ִלְדָבָריו ּדְ

  ְלִדיִדי, ִאם הֹוִציא ַנִמי לֹא ָמַעל, 
ִית.  ַבַעל ַהּבַ ֶחְנָוִני ּכְ א ְלִדיָדְך, אֹוֵדי ִלי ִמיָהא ּדְ   ֶאלָּ

  
ׁשּוְלָחִני.    ְוָאַמר ֵליּה: לֹא! ּכְ

  רש"י
 - לחולין שיצאו מהו מעות

 יתחייב וזה עתה מהן להנות
  .מעילה קרבן בהן

 יצאו במה - לחולין יצאו היאך
 שאין אחרי הקדש מרשות

  .קיימין דבריהם
 במעות ץהחפ לקח -  מאי במכר

 או קנה מאיר לרבי בשוגג הקדש
  .קנה לא
 מעות יצאו ולא - קנה לא

 מאיר לרבי מעילה ואין לחולין
 אוכלי באוכל אלא בהקדשות

 מעות המוציא אבל הקדש
 מקום בכל מעילה לו אין הקדש

   .עליהם הקדש שם שהן
 היא משנה - הבית כבעל חנוני

 מעות המפקיד גזבר במעילה
 לא יןצרור אם שולחני אצל

 הוציא אם לפיכך בהם ישתמש
 שולחני אלא הגזבר מעל לא

 בהם ישתמש מותרים ואם
 הגזבר מעל הוציא אם לפיכך

 ידע דמידע עבד דברשותיה
 אבל תדיר למעות צריך דשולחני

 לא כך ובין כך בין ב"בעה
 דהכי אדעתא דלאו בהן ישתמש

 ב"בעה דסתם גביה אפקדינהו
 במעות תמיד משתמש אינו

 ב"בעה מעל הוציא םא לפיכך
  .שהפקידו הגזבר ולא

 צריך שאינו - ב"כבעה חנוני
 פירות לו שנותנים למעות תמיד

 לו ודי באשראי חנותם מכר וכל
 יהודה' ר שבידו מעות במיעוט

  .כשולחני חנוני אומר
 מעות המוציא - ע"דכ אבל

 אלמא מהם אחד מעל הקדש
 לא דאם קנה מאיר' לר במכר

  .חוליןל מעות יצאו היאך קנה
 לא מעל לא הוציא אם - לדידי

 במעות מעילה שאין זה ולא זה
  .באוכלין אלא

  .במעות מעילה דיש -  לדידך
 - ב"כבעה דחנוני מיהא לי אודי
 דלאו גזבר ולא מעל והוא

 יהודה' ר ל"וא עבד ברשותיה
 אלא בהא לך מודינא לא

 דמידע גזבר ומעל הוא כשולחני
 לקנות למעות תמיד דצריך ידע
  .רהסחו

 
  
  

 

 

 

 
 



310                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        נד, בנד, בנד, בנד, ב    ––––נג, ב נג, ב נג, ב נג, ב  .43
ׁש "[ ֵמִזיד  – ּוְבֶהְקּדֵ ׁש  -ּבְ ׁש  -  ּוְבׁשֹוֵגג ,ִקיּדֵ ְבֵרי  ,לֹא ִקיּדֵ י ֵמִאירּדִ   ]."ַרּבִ
  

  :ַרבָאַמר 
י ֵמִאיר,    אנד, ל ַרּבִ ל ְצָדִדים ׁשֶ   ָחַזְרנּו ַעל ּכָ

ׁשֹוֵגג  ׁש ּבְ ֵמִזיד  –ְולֹא ָמִצינּו ֶהְקּדֵ ל, ּבְ ל.  –ֵאין ִמְתַחּלֵ   ִמְתַחּלֵ
לּו,  ּלֹא ּבָ ה ׁשֶ הּוּנָ ָכְתנֹות ּכְ ָנֵתינּו ּבְ   ּוִמׁשְ

ֶהן, הֹוִאיל ְוִני נּו ֵליָהנֹות ּבָ   ּתְ
ֵרת.  ָ ָנה ּתֹוָרה ְלַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ּלֹא ִניּתְ   ְלִפי ׁשֶ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

לוּ " ּבָ ה ׁשֶ הּוּנָ ְתנֹות ּכְ ֶהם – ּכָ    ,מֹוֲעִלין ּבָ
ְבֵרי  י ֵמִאיר".ּדִ    ַרּבִ

לּו?!    ַמאי ָלאו, ֲאִפיּלּו לֹא ּבָ
  

לוּ "לֹא.  ְוָקא.  "ּבָ   ּדַ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
יןמוֹ " ַחְדתִּ יִקים ֲעִלים ּבְ ַעתִּ   , ְוֵאין מֹוֲעִלים ּבְ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ
י ֵמִאיר    :אֹוֵמר ַרּבִ

יִקים ַעתִּ    ,מֹוֲעִלין ַאף ּבְ
י ֵמִאיר אֹוֵמר ָהָיה ַרּבִ ה :ׁשֶ ּכָ ׁשְ ָיֵרי ַהּלִ ׁשְ   . "מֹוֲעִלין ּבִ

אי?    ְוַאּמַ
נּו ֵליָהנֹות,    ֵניָמא: הֹוִאיל ְוִניּתְ

ֵרת, לְ  ָ ָנה ּתֹוָרה ְלַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ּלֹא ִניּתְ   ִפי ׁשֶ
ה ָאתּו.  ּכָ ׁשְ ָיֵרי ַהּלִ ְ לֹוֶתיָה ִמׁשּ ָהא חֹוַמת ָהִעיר ּוִמְגּדְ   ּדְ

ְתַנן:    ּדִ
ה" ּכָ ׁשְ ָיֵרי ַהּלִ ְ ִאין ִמׁשּ לֹוֶתיָה ְוָכל ָצְרֵכי ָהִעיר ּבָ   !(שקלים ד, ב) "חֹוַמת ָהִעיר ּוִמְגּדְ
  

יָמא   י ֵמִאיר, ַרּבִ  :ָלא ּתֵ
י ְיהּוָדה.  א ֵאיָמא: ַרּבִ   ֶאלָּ

  
ַתְנָיא:  ַמע, ּדְ א ׁשְ   ּתָ

י ִיְצָחקָאַמר " ר ַרּבִ ָמֵעאל ּבַ י ִיׁשְ    :ַרּבִ
רוּ  ׁשְ ּנָ ַלִים ׁשֶ ֶהם – ַאְבֵני ְירּוׁשָ    ,מֹוֲעִלים ּבָ

ְבֵרי  י ֵמִאיר"ּדִ    !ַרּבִ
  

יָמא י ֵמִאיר,  :ָלא ּתֵ   ַרּבִ
י יְ  א ֵאיָמא: ַרּבִ   הּוָדה. ֶאלָּ

  
י ְיהּוָדה  א?!  –ִאי ַרּבִ ׁשָ ּדְ ַלִים ִמי ִמיּקַ   ְירּוׁשָ

ַנן:    ְוָהּתְ
ָרא"" ִאיּמְ ִדיִרים" ,"ּכְ ֵעִצים" ,"ּכְ ים" ,"ּכְ ִ ִאיׁשּ    ,"ּכְ
ֵהיָכל" ַח " ,"ּכְ ִמְזּבֵ ַלִים" ,"ּכְ ירּוׁשָ    ."ּכִ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ל ָהאֹוֵמר  ַלִים'ּכָ לּוםלֹא ָאַמר  'ְירּוׁשָ   !(נדרים י:) "ּכְ
  

ַלִים'  ירּוׁשָ לֹא ָאַמר 'ּכִ ּום ּדְ יָמא: ִמׁשּ     –ְוִכי ּתֵ
ְנָיא:    ְוָהּתַ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר "ַרּבִ
ל ָהאֹוֵמר ַלִים" :ּכָ ירּוׁשָ לּום -  "ּכִ    ,לֹא ָאַמר ּכְ

ּדֹור ּבְ  ּיִ ַליִ ַעד ׁשֶ ירּוׁשָ ֵרב ּבִ   !ם"ָדָבר ַהּקָ
  

ֵאי ִניְנה   בנד, ּנָ ֵרי ּתַ   ּו, ּתְ
י ְיהּוָדה.  ַרּבִ א ּדְ יּבָ   ְוַאּלִ

  רש"י
 - 'כו מ"ר של צדדין כל על חזרנו

 לא בשוגג מ"לר ששנינו פ"אע כלומר
 הקדש ְסִביָרא ֵליּהד משום לאו קידש
 מ"בכ שחזרנו מתחלל אין בשוגג
 ולא הקדש בהלכות מ"ר ששנה
 מתחלל הקדש בו שאמר מקום מצינו
 בין אלא בשוגג מתחלל ואין במזיד
 נהוולית מתחלל במזיד בין בשוגג

 יש מ"דלר יוחנן' דר טעמא להני
 נפק דמעל וכיון הקדש במעות מעילה
  .לחולין
 קידש לא בשוגג דקתני -  'ומתני
  .נתחלל לא אלמא

 וראויין -  בלו שלא כהונה בכתנות
 אין לעבודה שראויין זמן וכל לעבודה
 הוקדשו שלכך בשגגתן מעילה

 שלא רק שוגגין בהן ליהנות מתחלה
 תורה תנהנ שלא לחללן יתכוין

 זריזים הכהנים שיהו השרת למלאכי
 ולא עבודה בגמר להפשיטן כמלאכים

 כהרף העבודה אחר עליהם ישהום
  .עין
 ראויין דאין דכיון -  דווקא בלו

 ולא הקדש כשאר הן הרי לעבודה
  .בהן ליהנות ניתנו

 היו שופרות -  'כו בחדתין מועלין
 באחד שקלים נותנים ובהם במקדש

 שלא ומי חדתין תקלין עליו כתוב
 בתוך שמביאו באדר שקלו שקל
 נותנים והגזברין לתוכה נותנו שנתו
 מפרקי אחד כשמגיע בלשכה אותו

 תורמין פרקים שבשלשה התרומה
 ומי עתיקין תקלין כתוב ובשני אותה
 לשנה מביאו אשתקד שקל שלא

 זה שופר לתוך ונותנן הבאה
 לשירי מעות אותן מפנין והגזברים

  .השעבר משנה לשכה
 שהרי - חדתין בתקלין מועלין

  .עומדין הן צבור לקרבנות
 - עתיקין בתקלין מועלין ואין

 וניתנים עליהם לשכה שירי שתורת
 צרכי וכל ומגדלותיה העיר לחומת

 יהודה' ר וקסבר כדלקמן העיר תקון
 שנשאר לשכה בשירי מעילה אין

  .תרומות' ג לאחר הקופות על עודף
 יןמועל אומר מ"ר שהיה - ג"ה

  .לשכה בשירי
 - 'כו ומגדלותיה העיר חומת והא

 נתנו 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
 הנאות שאר לענין החומה הנאת
  .קיימי שתייהובקדו מיהא
 מועלין אומר יהודה' ר אימא

 נמי' במתני כדאמרי - בעתיקים
 שניתנו פ"אע דקסבר קידש בשוגג
 לאחר לכהנים ליהנות כהונה כתנות
 הנאות שאר לענין עבודה

 זה ומעל קיימי בקדושתייהו
 מזיד אבל לחולין ויצאו בקידושין

 ולא נתחלל לא מעילה בו שאין
  .קידש

 כאימרא זה ככר עלי הרי - כאימרא
  .התמיד כשה

 ודיר הקדש בהמות דיר - כדירים
  .העצים

 לא יהודה' ר דאמר הא - תימא וכי
 אמר דלא משום כלום אמר

  .ירושלים עלי זה הרי אלא כירושלים
 איכא - יהודה' דר ואליבא תנאי תרי
 כהקדש מקדשא ירושלים ד"למ

 לבנות החומה מאבני יטול שאם
  .מקדשא לא ד"למ ואיכא מעל בביתו

  

 



311                 ""ָהִאיׁש ְמַקֵּדׁש –ֶּפֶרק ב' ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין 

        נד, בנד, בנד, בנד, ב .44
ׁש "[ ֵמִזיד  – ּוְבֶהְקּדֵ ׁש  -ּבְ ׁש  -  ּוְבׁשֹוֵגג ,ִקיּדֵ ְבֵרי  ,לֹא ִקיּדֵ י ֵמִאירּדִ   ]."ַרּבִ
  

ֵמיּה  עּוָלאֲאַמר  ְ אִמׁשּ ּדָ ַבר ּפַ   : ּדְ
י ֵמִאיראֹוֵמר ָהָיה    : ַרּבִ

ׁש,    ֶהְקּדֵ
ֵמִזיד  ׁשֹוגֵ  –ּבְ ל, ּבְ ל.  –ג ִמְתַחּלֵ   ֵאין ִמְתַחּלֵ

ְלַבד.  ן ּבִ א ְלִעְנַין ָקְרּבָ ל ֶאלָּ ׁשֹוֵגג ִמְתַחּלֵ   ְולֹא ָאְמרּו ּבְ
  

ל,  ֵאין ִמְתַחּלֵ   ְוִכי ֵמַאַחר ּדְ
יב?! ַמאי ִמַחּיֵ ן ּבְ   ָקְרּבָ

  
א,    ֶאּלָ

י ָאָתא    ,ָרִביןּכִ
ֵמיּה  ְ ִריׁש ִמׁשּ אּפָ ּדָ ַבר ּפַ   : ּדְ

י ֵמִאיראֹוֵמר ָהָיה    : ַרּבִ
ֵמִזיד ֶה  ׁש ּבְ ׁשֹוֵגג  –ְקּדֵ ל, ּבְ ל.  –ִמְתַחּלֵ   ֵאין ִמְתַחּלֵ

ְלַבד.  א ְלִעְנַין ֲאִכיָלה ּבִ ל ֶאלָּ ׁשֹוֵגג ִמְתַחּלֵ   ְולֹא ָאְמרּו ּבְ
  
  

  רש"י
ְסִביָרא ו אדרב פליג -  פדא בר

 מ"דר דטעמא יוחנן' כר ֵליּה
 אין דקסבר משום' במתני
 דמקח בשוגג מתחלל הקדש
 ליה ניחא דלא הוא טעות

  .ידיה על הקדש דנתחלל
 - מתחלל בשוגג אמרו ולא

 מתחלל בתורה כתיב לא כלומר
 אבל מעילה קרבן שצריך אלא

 שהולכות מקום כל המעות
  .הם דשהק

 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, בנד, בנד, בנד, ב .45
ר ַאֲהָבהָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ

ר,  ַמֲעׂשֵ י ֵמִאיר ּבְ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
ֵתיּה. הֹוִאיל ְוָסַתם ָלן  ּוָ ָנא ּכַ   ּתָ

ׁש,  ֶהְקּדֵ י ְיהּוָדה ּבְ ַרּבִ   ְוָהְלָכה ּכְ
ֵתיּה.  ּוָ ָנא ּכַ   הֹוִאיל ְוָסַתם ָלן ּתָ

  
ר, ַמאי ִהיא?  ַמֲעׂשֵ י ֵמִאיר ּבְ ַרּבִ   ּכְ

  
ְתַנן:    ּדִ

ֶרם ְרָבִעי"    :ּכֶ
אי ּמַ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

יעּור ,ֵאין לֹו חֹוֶמׁש     .ְוֵאין לֹו ּבִ
   :אֹוְמִרים לֵבית ִהּלֵ וּ 

   .ֵיׁש לוֹ 
  

אי ּמַ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ
ֶרט ְוֵיׁש לֹו עֹוֵללֹות    .ֵיׁש לֹו ּפֶ

לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ
  . (פאה ז,ו; מעשר שני ה,ג; עדויות ד, ה) "ּכּוּלֹו ְלַגת

  
ל?  ֵבית ִהּלֵ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ

  
ְמֵרי  369"קֹוֶדׁש "ּגַ

370"קֹוֶדׁש " ), כד(ויקרא יט 
ר ), לכז(ויקרא   ֲעׂשֵ    , ִמּמַ

יעּור,  ר ֵיׁש לֹו חֹוֶמׁש ְוֵיׁש לֹו ּבִ ֲעׂשֵ   ַמה ּמַ
יעּור.  ֶרם ְרָבִעי ֵיׁש לֹו חֹוֶמׁש ְוֵיׁש לֹו ּבִ   ַאף ּכֶ

  
אי?  ּמַ ית ׁשַ   ּוּבֵ

  
ְמֵרי  ר.  "קֹוֶדׁש " "קֹוֶדׁש "לֹא ּגַ ֲעׂשֵ   ִמּמַ

  
ר.  ַמֲעׂשֵ ל אֹוְמִרים: ּכְ   ּוֵבית ִהּלֵ

ַמאן ְסִביָר    א ְלהּו? ּכְ
י ְיהּוָדה  ַרּבִ אי ּכּוּלֹו ְלַגת?  –ִאי ּכְ   ַאּמַ

ר ָממֹון ֶהְדיֹוט הּוא!   ָהֲאַמר: ַמֲעׂשַ
  

י ֵמִאיר.  ַרּבִ א ָלאו, ּכְ   ֶאּלָ
  

ׁש ַמאי ִהיא?  ֶהְקּדֵ י ְיהּוָדה ּבְ ַרּבִ   ּכְ
ְתַנן:    ּדִ

יֵקַח " ַיד ּפִ ח ּבְ יּלַ יַע ֵאֶצל ֶח  ,ׁשִ ּלֹא ִהּגִ ר ַעד ׁשֶ    – ְנָווִניְוִנְזּכַ
ּיֹוִציא   . (מעילה כא.) "ֶחְנָווִני ָמַעל ִלְכׁשֶ

  
ַנן?!  ר ִמי ָלא ּתְ ַמֲעׂשֵ י ְיהּוָדה ּבְ   ּוְכַרּבִ

ַנן:    ְוָהּתְ
ּלוֹ " ִני ׁשֶ ר ׁשֵ יתוֹ  – ַהּפֹוֶדה ַמֲעׂשֵ    ,מֹוִסיף ָעָליו ֲחִמיׁשִ

ָנה ַמתָּ ן לֹו ּבְ יתַּ ּנִ ין ׁשֶ ּלֹו ּבֵ ֶ ין ִמׁשּ   . ג)(מעשר שני ד,  "ּבֵ
י?    ַמּנִ

י ֵמִאיר ִהיא  ָנה?!  –ִאיֵליָמא ַרּבִ ַמּתָ   ִמי ָמֵצי ָיִהיב ֵליּה ּבְ
בֹוהַּ הּוא!  ר ָממֹון ּגָ   ְוָהָאַמר: ַמֲעׂשַ

י ְיהּוָדה.  א ָלאו, ַרּבִ   ֶאּלָ
  

  לֹא, 
י ֵמִאיר.    ְלעֹוָלם ַרּבִ

                                                           
ָנה  369 ָ ְריֹו קֶֹדׁש ִהּלּוִלים ַלהּוַבׁשּ ל ּפִ   'ָהְרִביִעת ִיְהֶיה ּכָ
ִרי ָהֵעץ ַלה 370 ַרע ָהָאֶרץ ִמּפְ ר ָהָאֶרץ ִמּזֶ   'הּוא קֶֹדׁש ַלה 'ְוָכל ַמְעׂשַ

  רש"י
  .הוא גבוה דממון - במעשר

 דשוגג -  בהקדש יהודה' כר
  .מזיד ולא מתחלל

 פירותיו המחלל - חומש לו אין
 ןאי לירושלים הדמים להעלות

' ואפי חומש להוסיף צריך
  .בעליו

 שלישית בשנה - ביעור לו אין
 שהמעשרות 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 ןאות פודין או
 ממון כולו דקסברי - לגת כולו
 דיליף שני כמעשר הוא גבוה

 ולא ואזיל כדמפרש 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

 ולה 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

 דבי שלח מעל לא שליחותן
 אצל הגיע שלא עד ונזכר פיקח
 כשהוזכרו התם ואוקמינן חנוני

  .ושליח גיזבר שניהם
 דשגגה - כשיוציא מעל חנוני
 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 - הוא גבוה ממון
 לו שניתן זה ליה והוה ליה

 מוסיף ואין שלו אינו כאילו
 קרינא דלא בעלים אלא חומש

  .ממעשרו ביה
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ַמאי ָעְסִקיַנן:וְ     ָהָכא ּבְ
ִטיְב  ָיִהיב ִניֲהֵליּה ּבְ גֹון ּדְ   ֵליּה.ּכְ

ְמָיין.  ּלֹא הּוְרמּו ּדָ ִמי ׁשֶ ּלֹא הּוְרמּו ּכְ נֹות ׁשֶ   ְוָקָסַבר: ַמּתָ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ּלוֹ " יתוֹ  – ַהּפֹוֶדה ֶנַטע ְרָבִעי ׁשֶ    ,מֹוִסיף ָעָליו ֲחִמיׁשִ

ָנה ַמתָּ ן לֹו ּבְ יתַּ ּנִ ין ׁשֶ ּלֹו ּבֵ ֶ ין ִמׁשּ   . (מעשר שני ה, ה) "ּבֵ
י?    ַמּנִ

  ִמי ָמֵצי ָיִהיב ֵליּה?!  –י ֵמִאיר ִאיֵליָמא ַרּבִ 
ְמֵרי  ר!  "קֹוֶדׁש קֹוֶדׁש "ְוָהא ּגַ ֲעׂשֵ   ִמּמַ

י ְיהּוָדה.  א ָלאו, ַרּבִ   ֶאּלָ
  

י ֵמִאיר.    ְלעֹוָלם ַרּבִ
ַמאי ָעְסִקיַנן:וְ     ָהָכא ּבְ

הּוא ְסָמַדר,  ׁשֶ ָיִהיב ּכְ גֹון ּדְ   ּכְ
ֲאַמר: ְסָמַדר ָאסוּ  י יֹוֵסי ּדַ ַרּבִ ִרי. ּוְדָלא ּכְ הּוא ּפְ ֵני ׁשֶ   ר ִמּפְ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ֶסַלע" ר ּבְ ְך ֵהיֶמּנּו ַמֲעׂשֵ    ,ָמׁשַ
ִים תַּ ׁשְ ָעַמד ּבִ יק ִלְפּדֹותֹו ַעד ׁשֶ    – ְולֹא ִהְסּפִ

ֶסַלע ,נֹוֵתן ֶסַלע ר ּבְ ּכֵ תַּ ּלוֹ  ,ּוִמׂשְ ִני ׁשֶ ר ׁשֵ   .(מעשר שני ד, ו) "ּוַמֲעׂשֵ
י?    ַמּנִ

י ֵמִאיר  ֶסַלע?  –ִאיֵליָמא ַרּבִ ר ּבְ ּכֵ ּתַ אי ִמׂשְ   ַאּמַ
ֶסף ְוָקם לוֹ " 371"ְוָנַתן ֶאת ַהּכֶ

  ָאַמר ַרְחָמָנא!  ), יט(ויקרא כז 
י ְיהּוָדה.  א ָלאו, ַרּבִ   ֶאּלָ

  
י ְיהּוָדה.    ְלעֹוָלם ַרּבִ

ֵמי.  ֵרי ְסּתָ   ְוָהָכא ַחד ְסָתָמא, ְוָהָכא ּתְ
  

ְוָקא,    ְוִאי ְסָתָמא ּדַ
י ַחד ְסָתָמא ַמ  ֵמי?! ַמה ּלִ ֵרי ְסּתָ י ּתְ   ה ּלִ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
י ֵמִאיר,  :ֲהָלָכה ַרּבִ   ּכְ

ָווֵתיּה. א ּכְ ְבִחיְרּתָ   הֹוִאיל ּוְתַנן ּבִ
  
  
  
  
  
  

                                                           
ָך ָעָליו ְוָקם לוֹ  371 ֶסף ֶעְרּכְ ית כֶּ יׁש אֹתֹו ְוָיַסף ֲחִמׁשִ ְקּדִ ֶדה ַהּמַ ָ אֹל ִיְגַאל ֶאת ַהׂשּ   ְוִאם ּגָ

  רש"י
 ד"למ דאיכא -  'כו וקסבר
 דמיין שהורמו כמי בעלמא

 שלא זמן כל ְסִביָרא ֵליּה ואיהו
 דאין הוא גבוה ממון לאו הורם

  .לכלום עליו מעשר שם
 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

 שהוא זמן דכל שמע לןוקמ
 שאין במתנה לתתן יכול סמדר

 יוסי' כר ודלא עליו רבעי שם
 סמדר ערלה במסכת דאמר
 פרי שהוא מפני אסור ערלה

  .פריו את ערלתו ביה וקרינא
  .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 דיוטה ממון שהמעשר
  .במשיכה

 הקדש אין - לו וקם הכסף ונתן
 ויסף ביה דכתיב במשיכה נקנה

 לו וקם עליו 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 וז
 וחדא) ג"מ ה"פ שני מעשר(

  ).ה"מ ד"פ( בעדיות
 דוקא 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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        בבבב- - - - נה, אנה, אנה, אנה, א .46
ַנן ָהָתם:    אנה,   ּתְ

ל ֵעֶדר" ַלִים ְלִמְגּדַ ְמֵצאת ִמירּוׁשָ ּנִ ֵהָמה ׁשֶ    ,ּבְ
ָתּה ְלָכל רּוַח     , ּוְכִמּדָ

ָלִמים – ְנֵקבֹות ,עֹולֹות – ָכִריםזְ    . (שקלים ז, ד) "ִזְבֵחי ׁשְ
  

ָלִמים ָלא ֲהוּו?!  ֲהוּו, ִזְבֵחי ׁשְ א ְזָכִרים עֹולֹות הּוא ּדַ   ֶאלָּ
  

ְעָיאֲאַמר  י אֹוׁשַ   : ַרּבִ
ְדֵמיֶהן ָעְסִקיַנן,  ָבא ָלחּוב ּבִ   ָהָכא ּבְ

א עֹולֹות.  ּמָ יָנן ׁשֶ   ְוָהֵכי ָקָאַמר: ַחְייׁשִ
ָאַמר: וְ  י ֵמִאיר ִהיא, ּדְ   ַרּבִ

ל.  ֵמִזיד ִמְתַחּלֵ ׁש ּבְ   ֶהְקּדֵ
  

ל?!  ת ַהּגּוף ִמי ִמְתַחּלֵ ַ   ּוְקדּוׁשּ
ַנן:    ְוָהּתְ

ין" ׁשִ מּוְקּדָ    ,ֵאין מֹוֵעל ַאַחר מֹוֵעל ּבְ
ְלַבד ֵרת ּבִ ְבֵהָמה ּוִבְכֵלי ׁשָ א ּבִ    .ֶאּלָ

יַצד    ?ּכֵ
ֵהָמה י ּבְ ּבֵ א ֲחֵבירֹו ְוָרַכב ,א ֲחֵבירֹו ְוָרַכבּבָ  ,ָהָיה רֹוֵכב ַעל ּגַ    – ּבָ

ם ָמֲעלוּ     .ּכּוּלָ
ל ָזָהב כֹוס ׁשֶ ָתה ,ָהָיה ׁשֹוֶתה ּבְ א ֲחֵבירֹו ְוׁשָ ָתה ,ּבָ א ֲחֵבירֹו ְוׁשָ    – ּבָ

ם ָמֲעלוּ    ! (מעילה יט, ב) "ּכּוּלָ
  

י ְיהּוָדה ִהיא,  - ַהִהיא    ַרּבִ
י ֵמִאיר.  - ָהא    ַרּבִ

  
י ְיהוּ  ַרּבִ י ֵמִאיר: ִמּדְ ַמע ְלַרּבִ   ָדה ִנׁשְ

י ְיהּוָדה:  ׁשֹוֵגג ָלאו ָאַמר ַרּבִ ׁש ּבְ ל –ֶהְקּדֵ ת ַהּגּוף  ,ִמְתַחּלֵ ַ ֲחָלא,  -ּוְקדּוׁשּ   ָלא ִמּתַ
י ֵמִאיר ַנִמי:    ְלַרּבִ

ֵמִזיד  ׁש ּבְ ֶהְקּדֵ ב ּדְ ל –ַאף ַעל ּגַ ת ַהּגּוף  ,ִמְתַחּלֵ ַ ֲחָלא!  -ְקדּוׁשּ   ָלא ִמּתַ
  

ין, לָ  -  ָהָתם ין ַלֲאפּוִקיְנהּו ְלחּוּלִ   א ָקא ְמַכּוֵ
ין.  -ָהָכא  ין ַלֲאפּוִקיְנהּו ְלחּוּלִ   ָקא ְמַכּוֵ

  
ים,  י ָקָדׁשִ ָקְדׁשֵ י ֵמִאיר ּבְ ְמַעּתְ ֵליּה ְלַרּבִ ׁשָ   ֵאיַמר ּדְ

ְמַעתְּ ֵליּה?!  ים ִמי ׁשָ ים ַקּלִ ָקָדׁשִ   ּבְ
  

ָנן וְ  י ַיֲעקֹ ָאַמר ֵליּה ַההּוא ֵמַרּבָ ֵמיּה:  בַרּבִ   ׁשְ
ִלים,  ים ִמְתַחּלְ י ָקָדׁשִ   ַקל ָוחֹוֶמר: ָקְדׁשֵ

ן?!  ּכֵ ל ׁשֶ ים לֹא ּכָ ים ַקּלִ   ָקָדׁשִ
  

ַמר ַנִמי:    ִאיּתְ
יָאַמר  י ֲעִקיָבא ַרּבִ ַרּבִ י ֲחִניָנאָאַמר  372ָחָמא ּבְ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   : ַרּבִ

י ֵמִאיראֹוֵמר ָהָיה    : ַרּבִ
ֵמִזיד  ׁש ּבְ ׁשֹוֵגג ִמְתַח  - ֶהְקּדֵ ל, ּבְ ל - ּלֵ    , ֵאין ִמְתַחּלֵ

ים.  ים ַקּלִ ים, ְוֶאָחד ָקָדׁשִ י ָקָדׁשִ   ֶאָחד ָקְדׁשֵ
ן?!  ּכֵ ל ׁשֶ ים לֹא ּכָ ים ַקּלִ ִלים, ָקָדׁשִ ים ִמְתַחּלְ י ָקָדׁשִ   ַקל ָוחֹוֶמר: ָקְדׁשֵ

  
ּה    בנה, ֵהי ּבָ י יֹוָחָנןּתָ   : ַרּבִ

ה?! ְוִכי אֹוְמִרים לֹו ְלָאָדם ֲעמֹוד ַוֲחָט  ְזּכֶ ּתִ ִביל ׁשֶ ׁשְ   א ּבִ
  

א, ָאַמר  י יֹוָחָנןֶאלָּ   : ַרּבִ
ֵהמֹות, ּוַמְתֶנה.  י ּבְ ּתֵ ּתּוַמם, ּוַמְייֵתי ׁשְ ין ָלּה ַעד ׁשֶ   ַמְמּתִ
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  רש"י
 מירושלים שנמצאת בהמה התם תנן גרסינן הכי
 שמא דחיישינן משום - עולות זכרים' כו עדר גדללמ

 ממנה היוצאות בהמות ורוב יצאת מירושלים
 ראויה שהיא זבחים בכל לספוקי ואיכא הם זבחים

 ולקמן לעולה מספקא לעולה דחזי זכר הילכך להם
  .עלה פריך

  .לספוקי ליכא בעולה דאילו - שלמים זבחי נקבות
 והיכי יאה שלמים דילמא בתמיה - הוו לא שלמים
  .עולה לה מקריב

 -  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
 דמיה את ולהקדיש לחולין ולהוציאה בספק שהוא

 שמא דחיישינן עולה בדמי אף נתחייב הוא זכר אם
  .הן עולות

 דף קידושין לעיל( במתניתין - דאמר יאה מאיר ורבי
 לחולין להוציאן זה ויכול מתחלל במזיד הקדש:) נב

 יביא תנאי ידי ועל בקדושתם הדמים ויתפסו מזיד
 אם ויאמר לשלמים ואחד לעולה אחד דמים שני

 שלמי יהא והשני זו על מתחלל היא הרי היא עולה
 של על מחוללת היא הרי היא שלמים ואם נדבה

  .עולה לנדבת והשני שלמים
 בלא מתחללת מי מזבח דקדשי -  הגוף וקדושת

  .מום
 זו אחר זו מעילות שתי אין - מועל אחר מועל אין

 יצא הראשון בו שמועל דכיון הקדש של אחד בקרן
  .לחולין

 לפי לקרבן הראויה מזבח קדשי של - בהמה אלא
  .שרת כלי וכן תמימה כשהיא לחולין יוצאה שאין

 מועל אחר מועל אין מדקתני - היא יהודה' ר ההיא
 הוא דשוגג ג"אע לחולין דנפיק הוא מקמא אלמא

 הוא יהודה לרבי סברא והאי מעילה ליכא מזיד דאי
) נב קידושין שם( במתניתין דאמר ליה דשמעת

  .מתחלל בשוגג הקדש
 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 פלוגתייהו דהא
 ביניהם מחלוקת אין דמים וקדושת הגוף בקדושת

 אין בשוגג יהודה' לר מתחלל שאין הקדש באותו
  .מאיר' לר במזיד מתחלל

 עיקר והיא -  ללמתח בשוגג הקדש יהודה ר"א לאו
  .שוגג מתחללין לא הגוף דקדושת וקאמר חילול

 במזיד הקדש חילול עיקר דקאמר -  נמי מאיר' לר
  .דנתחיל אמר לא גוף קדושת
 -  'כו לחולין לאפוקינהו מכוין לא התם ומשני
 דשוגג מחילול עדיפא מאיר' לר דמזיד חילול כלומר

 יןלחול לאפוקינהו מכוין לא שוגג דאילו יהודה' לר
 מעילה קרבן רחמנא מדמחייביה הוא הכתוב וגזירת
 מזיד חילול אבל מיתחיל לא הגוף קדושת הילכך

 קדושת הילכך לחולין לאפוקינהו מכוין מאיר' לר
  .מיתחלא נמי הגוף

 אושעיא אדרבי - 'כו מאיר' לר ליה דשמעת אימר
 דשמעת אימר מ"כר דשקלים ההיא דאוקמא פריך
 בקדשי מתחלל דבמזי הקדש דאמר מ"לר ליה

 והוא הקדש סתם דהיינו הבית קדשי כגון קדשים
 בדק כקדשי לגבוה הוי דכולהו קדשים לקדשי הדין

  .הבית
 דבהמה וההיא - ליה שמעת מי קלים בקדשים

 ליה שמעת והיכא קלים בקדשים נמי לספוקי איכא
  .במזיד דמתחללין מאיר לרבי
  .אושעיא דרבי בהא -  יוחנן' ר בה תהי
 אסור מזבח בהמות דכל -  'כו לאדם לו יםאומר וכי

 ופדה הטמאה בבהמה אם שנאמר תמימה לחללה
 מומין בבעלי) קא דף מנחות( מר ואמר בערכך
 וזה' כו עובר מום על יופדו יכול מדבר הכתוב שנפדו

 וחטא עמוד לו נאמר בדמיה ולחוב לימלך שבא
 של הקרבתה לתקן שתזכה בשביל מזיד לחללה
  .זו בהמה

 לא עולות זכרים דקתני הא -  יוחנן רבי ראמ אלא
 ממתין אלא תמימה בעודה קריבין דמיה ולא היא

 ומייתי לחללה מותר ויהא קבוע מום שתומם עד לה
 אם ומתנה לשלמים וחדא לעולה חדא בהמות שתי

 נדבה שלמי וחבירתה תחתיה עולה זו תהא עולה זו
 וחבירתה תחתיה שלמים זו תהא שלמים זו ואם

  .בהנד עולת

 



315                 ""ָהִאיׁש ְמַקֵּדׁש –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק ב' 

        נה, בנה, בנה, בנה, ב .47
  ָאַמר ָמר: 

   "עֹולֹות – ְזָכִרים"
  

יְלָמא ּתֹוָדה ִהיא    !ּדִ
  

ַמְייֵתי ַנִמי ּתֹוָדה.    ּדְ
  

ֲעָיא ֶלֶחם    !ְוָהא ּבָ
  

ַמְייֵתי ַנִמי ֶלֶחם.    ּדְ
  

ם הּוא    !ְוִדיְלָמא ָאׁשָ
  

ִנים,  י ׁשָ ּתֵ ן ׁשְ ם ּבֶ   ָאׁשָ
ָנה.  ן ׁשָ ַכח ּבֶ ּתְ   ְוִאיׁשְ

  
ם ְמצֹוָרע הּוא,   ְוִדיְלָמא    ֲאׁשַ

ם ָנִזיר הּוא    !ֲאׁשַ
  

ִכיֵחי.    ָלא ׁשְ
  

ַסח הּוא    !ְוִדיְלָמא ּפֶ
  

יּה  ְזַמּנֹו ִמְזַהר ְזִהיֵרי ּבֵ ַסח ּבִ   , ּפֶ
ְזַמּנֹו  ּלֹא ּבִ ָלִמים הּוא.  –ְוׁשֶ   ׁשְ

  
כֹור  ָמא ְוִדילְ     ,ּבְ

ר ִניְנהוּ     !ּוַמֲעׂשֵ
  

מּוָמן? –ְלַמאי ִהיְלְכָתא    ְלֵמיְכִליְנהּו ּבְ
מּוָמן ִמְתַאְכֵלי.  ,ָהִכי ַנִמי   ּבְ

  
  

  רש"י
  .ומתנה - תודה נמי דמייתי
 וליכא - הוא אשם ודילמא
 דאין 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, בנה, בנה, בנה, ב .48
  ָאַמר ָמר: 

ָלִמים – ְנֵקבֹות"   . "ִזְבֵחי ׁשְ
  

יְלָמא ּתֹוָדה ִהיא    !ּדִ
  

ַמְייֵתי ּתֹוָדה.    ּדְ
  

ֵעיַנן ֶלֶחם    !ְוָהא ּבָ
  

ַמְייֵתי ַנִמי ֶלֶחם.    ּדְ
  

את ִהיא   !ְוִדיְלָמא ַחּטָ
  

ָנָתּה,  ת ׁשְ את ּבַ   ַחּטָ
ִנים.  י ׁשָ ּתֵ ת ׁשְ ַכח ּבַ ּתְ   ְוִאיׁשְ

  
ָנָתּה ְוִדיְלָמ  ָעְבָרה ׁשְ את ׁשֶ    !א ַחּטָ

  
ִכיַח.    ָלא ׁשְ

  
ָנָתּה ַמאי ת ׁשְ ַכח ּבַ ּתְ    !ִאׁשְ

  
ְנָיא:    ּתַ

ן ֲחִכיַנאי"    :אֹוֵמר ֲחַנְנָיא ּבֶ
ָנָתּה  ת ׁשְ את – ֵעז ּבַ    ."ְלַחטָּ

  
את" ְך?!  "ְלַחטָּ ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ
  

א,    ֶאּלָ
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

את  ַחּטָ ה ְוִהיא ֵמָתה ֵמֵאֶליָה.  –ּכְ   ּכֹוְנָסּה ְלִכיּפָ
  
  
  

  רש"י
 דכתיב היא - שנתה 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 חטאת 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 אדוק לאו - לכיפה

  .לכך מתוקנת היתה כיפה
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ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ִני ֵאין לֹוְקִחים" ר ׁשֵ ָמעֹות ַמֲעׂשֵ ֵהָמה ּבְ    ,ּבְ
ׁשֹוֵגג :ְוִאם ָלַקח   אנו, ִמים ִלְמקֹוָמם – ּבְ    ,ַיְחְזרּו ּדָ

ֵמִזיד קֹום – ּבְ ּמָ ֲעֶלה ְוֵתָאֵכל ּבַ    .תַּ
י ְיהּוָדהָאַמר     :ַרּבִ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    ?ּבַ
ָלִמים ם ׁשְ ה ְלׁשֵ ִחיּלָ ין ְוָלַקח תְּ ּוֵ ִמְתּכַ    ,ּבְ

יןֲאָב  ֵני ְלחּוּלִ ר ׁשְ ין ְלהֹוִציא ָמעֹות ַמֲעׂשֵ ּוֵ ִמְתּכַ    – ל ּבְ
ִמים ִלְמקֹוָמם ין ֵמִזיד ַיְחְזרּו ּדָ ין ׁשֹוֵגג ּבֵ    ".ּבֵ

  
ַנן    :ְוָהֲאַנן ּתְ

י ְיהּוָדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ׁש  ֵמִזיד ִקיּדֵ   ! "ּבְ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

ֵאין ָמעֹות ַמֲעׂשֵ  ה יֹוַדַעת ׁשֶ ָ ִלין ַעל ָיָדּה, ִאׁשּ ִני ִמְתַחּלְ   ר ׁשֵ
ַלִים.  ירּוׁשָ   ְועֹוָלה ְואֹוַכְלּתֹו ּבִ

  
י ִיְרְמָיהַמְתִקיף ָלּה    : ַרּבִ

ֵהָמה ְטֵמָאה, ֲעָבִדים ְוַקְרָקעֹות,    ַוֲהֵרי ּבְ
ִלין ֲעֵליֶהן,  ִני ִמְתַחּלְ ר ׁשֵ ֵאין ָמעֹות ַמֲעׂשֵ ָאָדם יֹוֵדַע ׁשֶ   ּדְ

  ּוְתַנן: 
ֵהָמ ֵאין לֹוְק " ִנית ה ְטֵמָאה ֲעָבִדים ְוַקְרָקעוֹ ִחים ּבְ ר ׁשֵ ָמעֹות ַמֲעׂשֵ    ,ּבְ

ַלִים ירּוׁשָ    .ֲאִפיּלּו ּבִ
ן – ְוִאם ָלַקח ֶנְגּדָ   ! (מעשר שני א, ז) "יֹאַכל ּכְ

  
א,    ֶאּלָ

ָיְדָעה.  ה ֲחֵביָרה ָעְסִקיַנן, ּדְ ָ ִאׁשּ   ָהָכא ּבְ
  
  

  רש"י
 לה נותנין שאין - מתה והיא

  .מזונות
 במעות בהמות לוקחין 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 לירושלים 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 ינןכדילפ שלמים ליקרב

 וזבחת שם שם) פב דף( במנחות
 ובמעשר שם ואכלת שלמים

  .שם ואכלת כתיב
 חוץ לאוכלה שלקחה -  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

 ןלחולי 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 נהנתכוו 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 גדןכנ
 ביד שהמעות מקום כל ויאמר
 אלו על מחוללות יהו מוכר

  .בירושלים ויאכלם 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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        בבבב- - - - נו, אנו, אנו, אנו, א .50
  ָאַמר ָמר: 

ןיֹאַכ  – ִאם ָלַקח" ֶנְגּדָ    ."ל ּכְ
  

אי?    ְוַאּמַ
י ָהָתם!  ָמיו ִלְמקֹוָמם ּכִ   ַיְחְזרּו ּדָ

  
מּוֵאלֲאַמר    :  ׁשְ

ַרח.   בנו, ּבָ ׁשֶ   ּכְ
  

ָבַרח.    ְוַטְעָמא ּדְ
ַרח    ָקְנִסיַנן ְלמֹוֵכר?  –ָהא ָלא ּבָ

  ְוִנְקְנֵסיּה ְללֹוֵקַח! 
  

ַנב.  א חֹוָרא ּגָ ַנב, ֶאּלָ ָרא ּגָ   ָלאו ַעְכּבְ
  

ָרא, חֹוָרא ַמאי ָקָעֵביד?! ְוִאי לָ    א ַעְכּבְ
  

ָרא,  ּבְ   ִמְסּתַ
ִאיכָּ  ל ֵהיָכא ּדְ    .ָהָתם ָקְנִסיַנן –א ִאיּסּוָרא ּכָ

  
  

  רש"י
 וקחל 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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ָנה         ִמׁשְ

ׁש  ַקּדֵ ָעְרָלה  :ַהּמְ    ,ּבְ
ֶרם ִכְלֵאי ַהּכֶ    ,ּבְ
ְסָקל ׁשֹור ַהּנִ    ,ּבְ

   ,ּוְבֶעְגָלה ֲערּוָפה
ִצּפֹוֵרי ְמצֹוָרע    ,ּבְ

ַע     ,ר ָנִזירּוִבׂשְ
   ,ּוֶפֶטר ֲחמֹור
ָחָלב ר ּבְ    ,ּוָבׂשָ

ֲעָזָרה ֲחטּו ּבָ ׁשְ ּנִ ין ׁשֶ    – ְוחּוּלִ
ת ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

  

ְדֵמיֶה  ׁש ּבִ תְמקוּ  – ןְמָכָרן ְוִקיּדֵ ׁשֶ   .ּדֶ
  

ָמָרא         ּגְ
ָעְרָלה"   ְמָנָלן?  "ּבְ
  

ַתְנָיא:    ּדְ
373"ֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכל""

   – ), כג(ויקרא יט 
א ִאיּסּור ֲאִכיָלהֵאין ִל     ,י ֶאּלָ

ּנוּ  ּלֹא ֵיָהֶנה ִמּמֶ ִין ׁשֶ ע ּבוֹ  ?ֲהָנָאה ִמּנַ ר ְולֹא ַיְדִליק ּבוֹ  ?ְולֹא ִיְצּבַ    ?ֶאת ַהּנֵ

ְלמּוד לֹוַמר ם ָעְרָלתוֹ " :תַּ ם – ), כג(ויקרא יט "ַוֲעַרְלּתֶ   ."ְלַרּבֹות ֶאת ּכּוּלָ
  
  
  

                                                           
ִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵר  373 לֹׁש ׁשָ ְריֹו ׁשָ ם ָעְרָלתֹו ֶאת ּפִ ל ֵעץ ַמֲאָכל ַוֲעַרְלתֶּ ם ּכָ   ִלים לֹא ֵיָאֵכלְוִכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעתֶּ

  רש"י
  '.מתני

 דכולהו - 'כו בערלה המקדש
 לה כדיליף נינהו הנאה איסורי
  .בגמרא

 מקודשת בדמיהם ידשוק מכרן
 באיסור נתפסין הדמים דאין -

  .לקמן כדיליף
  

  '.גמ
  .בהנאה 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

 



320                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        נו, בנו, בנו, בנו, ב .52
ֶרם" ִכְלֵאי ַהּכֶ תֵאינָ  -...[ ּבְ ׁשֶ   ."]ּה ְמקּוּדֶ
  

  ְמָנָלן? 
  

הֲאַמר    : ִחְזִקּיָ
ׁש "ֲאַמר ְקָרא:  ְקּדַ ן ּתִ 374"ּפֶ

ן ּתּוַקד ֵאׁש.  – ), ט(דברים כב    ּפֶ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ן ִיְהֶיה קֶֹדׁש.    ּפֶ

  
ין,  ָמיו ְויֹוֵצא ְלחּוּלִ   ִאי ַמה ּקֶֹדׁש ּתֹוֵפס ֶאת ּדָ

ָמ  ֶרם ּתֹוֵפס ֶאת ּדָ ְלֵאי ַהּכֶ ין?! ַאף ּכִ   יו ְויֹוֵצא ְלחּוּלִ
  

א,    ֶאּלָ
ה.  ְדִחְזִקּיָ וְרָתא ּכִ   ְמַחּוַ

  
  
  

                                                           
ר 374 ַרע ֲאׁשֶ ׁש ַהְמֵלָאה ַהּזֶ ְקּדַ ן תִּ ְלָאִים ּפֶ ְרְמָך ּכִ ֶרם לֹא ִתְזַרע ּכַ ְזָרע ּוְתבּוַאת ַהּכָ   תִּ

  רש"י
 דמיו את תופס הכרם כלאי אף

 מכרן' במתני תנן אלמה -
 אלמא מקודשת בדמיהם וקידש

  .דמיהם את אוסרין אין
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ְסָקל" ת...[ ׁשֹור ַהּנִ ׁשֶ    ".]ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
  

ִין?    ִמּנַ
  

ַתְנָיא:    ּדְ
ֱאַמר" ּנֶ ַמע ׁשֶ ׁשְ ֹור": ִמּמַ ֵקל ַהׁשּ 375"ָסקֹול ִיּסָ

ֵביָלה ), כח(שמות כא  ּנְ    ?ִהיא ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשֶ
ֲאִכיָלה    ,ּוְנֵביָלה ֲאסּוָרה ּבַ

ְלמּוד לֹוַמר רוֹ " :ַמה תַּ ׂשָ   ? ), כח(שמות כא "לֹא ֵיָאֵכל ֶאת ּבְ
יד ְלךָ  ינוֹ  ,ַמּגִ ְגַמר ּדִ ּנִ ֲחטֹו ְלַאַחר ׁשֶ ִאם ׁשָ ֲאִכיָלה ,ׁשֶ    .ָאסּור ּבַ

ִין ֲהָנָאה ִמּנַ    ?ּבַ
ְלמּוד לֹוַמר ֹור ָנִקי" :תַּ   . ), כחות כא(שמ "ּוַבַעל ַהׁשּ
ַמע?    ַמאי ַמׁשְ

ן זֹוָמא ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ
אֹוֵמר ַלֲחֵבירֹו:  ָאָדם ׁשֶ   ּכְ

לּום' ל ּכְ ֶהם ֲהָנָאה ׁשֶ ָכָסיו ְוֵאין לֹו ּבָ לֹוִני ָנִקי ִמּנְ   . "'ָיָצא ּפְ
  

ַהאי  אי ּדְ רוֹ "ִמּמַ ׂשָ    – "לֹא ֵיָאֵכל ֶאת ּבְ
ְגַמ  ּנִ ִחיט ְלַאַחר ׁשֶ ׁשָ ֲאָתא? ְלֵהיָכא ּדְ ינֹו הּוא ּדַ   ר ּדִ

ֵרי, ינֹו ׁשָ ְגַמר ּדִ ּנִ ִחיט ְלַאַחר ׁשֶ ׁשָ יְלָמא, ֵהיָכא ּדְ   ּדִ
ֲאָתא?  – "לֹא ֵיָאֵכל"ְוָהא  ַסְקֵליּה ִמיְסַקל הּוא ּדַ   ֵהיָכא ּדְ

י ֶאְלָעָזר,  הּו ָאַמר ַרּבִ י ַאּבָ   ְוִכְדַרּבִ
ָאַמר  הוּ ּדַ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזרָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ֱאַמר: כָּ  ּנֶ   – "לֹא תֹאֵכלוּ "וְ  "לֹא ֵתָאֵכל" ",לֹא ֵיָאֵכל"ל ָמקֹום ׁשֶ
  ֶאָחד ִאיּסּור ֲאִכיָלה, ְוֶאָחד ִאיּסּור ֲהָנָאה, 

ְנֵביָלה! ֵרט ְלָך ּבִ ּפֵ ֶדֶרְך ׁשֶ תּוב ּכְ ָפֵרט ְלָך ַהּכָ ּיְ   ַעד ׁשֶ
  

י,    ָהֵני ִמיּלֵ
ַנְפָקא ָלן ִאיּסּור ֲאִכיָלה ִמ    , "ֵיָאֵכל לֹא"ֵהיָכא ּדְ

ֵקל"ָהָכא, ִאיּסּור ֲאִכיָלה ִמ    ָנְפָקא,  "ָסקֹול ִיּסָ
ְכִתיב,  ְך ְלִאיּסּור ֲהָנָאה הּוא ּדִ ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ   ּדְ

  ִנְכּתֹוב ְקָרא: "לֹא ֵיָהֶנה", 
  ִאי ַנִמי: "לֹא ֵיָאֵכל". 

רוֹ " ׂשָ ה ִלי?   "ֶאת ּבְ   ָלּמָ
ֵעין ּבָ  ֲחֵטיּה ּכְ ׁשַ ב ּדְ ר ָאסּור. ַאף ַעל ּגַ   ׂשָ

  
  : ָמר זּוְטָראַמְתִקיף ָלּה 

ּה,  ַחט ּבָ ָבַדק צֹור ְוׁשָ י ֵהיָכא ּדְ   ְוֵאיָמא: ָהֵני ִמיּלֵ
ְסִקיָלה.  ֶמיֱחֵזי ּכִ   ּדְ

ין  ַסּכִ ֲחֵטיּה ּבְ   ָלא!  –ֲאָבל ׁשַ
  

ִתיב?!  אֹוַרְייָתא ּכְ ין ּבְ   ִמיֵדי ַסּכִ
  

ְנָיא:    ְועֹוד, ּתַ
ָכל ׁשֹוֲחִטין"    :ּבְ

י ל ָקֶנהּבֵ ְקרּוִמית ׁשֶ ין ּבִ ְזכּוִכית ּבֵ ין ּבִ צֹור ּבֵ    ."ן ּבְ
  

א,  ּתָ   ְוַהׁשְ
ְרַוְייהּו ִמ  ַנְפָקא ָלן ִאיּסּור ֲאִכיָלה ְוִאיּסּור ֲהָנָאה ּתַ   ,"לֹא ֵיָאֵכל"ּדְ

ֹור ָנִקי"ַהאי    ְלַמאי ָאָתא?  "ַבַעל ַהׁשּ
  

  ַלֲהָנַאת עֹורֹו. 
ְך ֲאִמיָנא:  ְעּתָ רוֹ  לֹא"ָסְלָקא ּדַ ׂשָ ִתיב "ֵיָאֵכל ֶאת ּבְ    , ּכְ

ר.  רֹו ָאסּור, ְועֹורֹו מּוּתָ ׂשָ   ּבְ

                                                           
ֹור ָנִק  375 רֹו ּוַבַעל ַהׁשּ ׂשָ ֹור ְולֹא ֵיָאֵכל ֶאת ּבְ ֵקל ַהׁשּ ה ָוֵמת ָסקֹול ִיסָּ ָ ח ׁשֹור ֶאת ִאיׁש אֹו ֶאת ִאׁשּ   יְוִכי ִיּגַ

  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 סריהולא
 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 יךדמדאיצטר

 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 יכאדה 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 עמשמ

 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 סורא שחטו דאפילו

 היא דסקילה בה ושחט צור
 דלאו נפיק מצי לא דמנבלה

 סכין 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
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ֵאי,  ּנָ ְך תַּ   ּוְלַהּנָ

ַמְפֵקי ֵליּה ַהאי  ֹור ָנִקי"ּדְ   ַלֲחִצי ּכֹוֶפר ְוִלְדֵמי ְוָלדֹות,  -  "ַבַעל ַהׁשּ
  ֲהָנַאת עֹורֹו ְמָנא ְלהּו? 

  
רוֹ "ֵמ  ׂשָ רֹו. – "ֶאת ּבְ ֵפל ִלְבׂשָ    ֶאת ַהּטָ
  

  ְוִאיָדְך?
ִריׁש  - "ֶאת"   אנז,   .ָלא ּדָ

  
ְנָיא:  ְדּתַ   ּכִ

ְמעֹון ָהַעְמסֹוִני"    ,ְנֶחְמָיה ָהַעְמסֹוִניְוָאְמֵרי ָלּה  ,ׁשִ
ּתֹוָרה ּבַ ל ֶאִתין ׁשֶ    .ָהָיה ּדֹוֵרׁש ּכָ

יַע ְל  ִהּגִ יָון ׁשֶ יָרא"ּכֵ 376"ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך ּתִ
יֵרׁש  – ), יג(דברים ו     .ּפֵ

ְלִמיָדיוָאְמרּו לֹו     :תַּ
י ֵהא ֲעֵליֶהם ,ַרּבִ תָּ ַמה תְּ ַרׁשְ ּדָ ל ֶאִתין ׁשֶ    ?ּכָ

ה :ָאַמר ָלֶהם ִריׁשָ ָכר ַעל ַהּדְ י ׂשָ ְלתִּ ּבַ ּקִ ם ׁשֶ ׁשֵ    ,ּכְ
ה ִריׁשָ י ַעל ַהּפְ ְלתִּ ְך ִקּבַ    .ּכָ

א  ּבָ י ֲעִקיָבאַעד ׁשֶ ד ַרּבִ    :ְוִליּמֵ
יָרא" ְל  – "ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך ּתִ   ."ִמיֵדי ֲחָכִמיםְלַרּבֹות תַּ
  
  
  

                                                           
ֵבַע  'ֶאת ה 376 ָ ׁשּ מֹו תִּ יָרא ְואֹתֹו ַתֲעבֹד ּוִבׁשְ   ֱאלֶֹהיָך תִּ

  רש"י
 להאי ליה דמפקי תנאי ולהנך

' ד( ק"בב - נקי שורה ובעל
  :).מא

 את הרג שאם - כופר לחצי
 ג"ואע כופר מחצי נקי האדם
 לא שלם כופר משלם דמועד

 כי כופר חצי ישלם תם אמרינן
  .נזק חצי משלם נזקין דגבי היכי

 אשה נגף אם - ולדות ולדמי
 משלם אינו ילדיה ויצאו הרה
 שהאדם כמו לבעל ולדות דמי

 שמות( כדכתיב משלם הנוגף
  '.וגו יענש ענוש )כא
  .לריבויא - דריש לא את
  .מלדורשן שפירש - תנא האי כי

 - שבתורה אתין כל דורש היה
  .לריבויא

 דבר שום לרבות שירא - פירש
  .המקום למורא להשוותו
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        נז, אנז, אנז, אנז, א .54
ֶעְגָלה ֲערּוָפה" ת - ...[ ּבְ ׁשֶ   . ]"ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
  

  ְמָנָלן? 
  

איָאְמֵרי  י ַיּנַ ֵבי ַרּבִ   : ּדְ
ָרה" ּפָ 377"ּכַ

ים.  (דברים כא, ח)  ָקָדׁשִ ּה, ּכְ ִתיב ּבָ   ּכְ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ָרֵאל  377 ָך ִיׂשְ ר ְלַעּמְ ּפֵ ִדיָת הּכַ ר ּפָ ם 'ֲאׁשֶ ר ָלֶהם ַהּדָ ּפֵ ָרֵאל ְוִנּכַ ָך ִיׂשְ ֶקֶרב ַעּמְ ם ָנִקי ּבְ ן ּדָ תֵּ   ְוַאל תִּ

  רש"י
 לעמך כפר - בה כתיב כפרה

  ).כא דברים( ישראל
 אסורין וקדשים -  כקדשים

 ולא( בהן מועלין שהרי בהנאה
 דאין' כו קדש מה יא פרכינן

  ).ההיקש על משיבין
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        נז, אנז, אנז, אנז, א .55
ת -...[ ִציּפֹוֵרי ְמצֹוָרע" ׁשֶ    ."]ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
  
  ָנָלן? ְמ 
  

ָתָנא ֵבי ּדְ ֵביּדְ ֵביּדְ ֵביּדְ ָמֵעאל ּדְ י ִיׁשְ   : ַרּבִ
יר'ֶנֱאַמר " ר'וּ  'ַמְכׁשִ ְפִנים'ִמ  'ְמַכּפֵ    ,'ּבִ

יר'ְוֶנֱאַמר  ר'וּ  'ַמְכׁשִ חּוץ'ִמ  'ְמַכּפֵ    , 'ּבַ
ְפִנים  ר ָהָאמּור ּבִ יר ּוְמַכּפֵ ְכׁשִ ר -ַמה ּמַ ְמַכּפֵ יר ּכִ ה ּבֹו ַמְכׁשִ    ,ָעׂשָ

ר ָה  יר ּוְמַכּפֵ חּוץ ַאף ַמְכׁשִ ר - ָאמּור ּבַ ְמַכּפֵ יר ּכִ ה ּבֹו ַמְכׁשִ    ."ָעׂשָ
  

ַמר:    ִאיּתְ
  ע ֵמֵאיָמַתי ֲאסּוִרים? ָר וֹ ִציּפֹוֵרי ְמצ

י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ
ִחיָטה ַעת ׁשְ ְ    .ִמׁשּ

  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 
ַעת ְלִקיָחה.  ְ   ִמׁשּ

  
י יֹוָחָנן" ִחיָטה ַרּבִ ַעת ׁשְ ְ    – "ָאַמר: ִמׁשּ

ִחי ָאְסָרה ָלּה. ׁשְ   ָטה הּוא ּדְ
  
ַעת ְלִקיָחה ֵריׁש ָלִקיׁש " ְ    – "ָאַמר: ִמׁשּ

   , ֵמֶעְגָלה ֲערּוָפה ָנְפָקא
ים ים.  -  ָמה ֶעְגָלה ֲערּוָפה ֵמַחּיִ   ַאף ִציּפֹוֵרי ְמצֹוָרע ֵמַחּיִ

  
  ְוֶעְגָלה ֲערּוָפה ּגּוָפּה, ֵמֵאיָמַתי? 

  
איָאַמר  י ַיּנַ   : ַרּבִ

ַמְעּתִ  בּול ׁשָ י, ּגְ ַכְחּתִ ּה, ְוׁשָ   י ּבָ
א לֹוַמר:    ְוָנְסִבין ַחְבַרּיָ

ּה.    ְיִריָדָתּה ְלַנַחל ֵאיָתן ִהיא אֹוַסְרּתָ
  

ְסָרא,  ַעת ְלִקיָחה ָלא ִמיּתְ ְ   ִאי ָמה ֶעְגָלה ֲערּוָפה ִמׁשּ
ְסֵרי?!  ַעת ְלִקיָחה ָלא ִמיּתְ ְ   ַאף ִציּפֹוֵרי ְמצֹוָרע ַנִמי ִמׁשּ

  
א?!  ּתָ   ָהִכי ַהׁשְ

בּול ַאֲחִריָנא, ָה    ָתם ִאית ֵליּה ּגְ
בּול ַאֲחִריָנא?!    ָהָכא ִמי ִאית ֵליּה ּגְ

  
י יֹוָחָנןֵאיִתיֵביּה    : ֵריׁש ָלִקיׁש לְ  ַרּבִ

ל ִצּפֹור ְטהֹוָרה ּתֹאֵכלוּ ""     – ), יא(דברים יד "ּכָ
ַחת ׁשּוּלַ   . ְלַרּבֹות ֶאת ַהּמְ

ר לֹא תֹאְכלּו ֵמֶהם"    – ), יבד(דברים י 378"ְוֶזה ֲאׁשֶ
חּוָטה ְ   . "ְלַרּבֹות ֶאת ַהׁשּ

ים ֲאסּוָרה  ְך ֵמַחּיִ ְעּתָ    –ְוִאי ָסְלָקא ּדַ
ְעָיא?!  ִחיָטה ִמיּבָ   ְלַאַחר ׁשְ

  
ֵתיָמא:    ַמהּו ּדְ

ים ֲאִסיֵרי,  ֵמַחּיִ ים, ּדְ ָדׁשִ ֲהָוה ַאּקָ   ִמיֵדי ּדַ
ָרה ְלהּו.  ִחיָטה ּוַמְכׁשְ   ְוַאְתָיא ׁשְ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  
  יִתיֵביּה: ֵא 

                                                           
ה 378 ֶרס ְוָהָעְזִנּיָ ר ְוַהּפֶ ׁשֶ ר לֹא תֹאְכלּו ֵמֶהם ַהּנֶ   ְוֶזה ֲאׁשֶ

  רש"י
 הן בחוץ מכשירי - מצורע צפורי
 מצותה נעשית לעיר 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 -

  .מותאש 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 זבחמ קדושת

  .לעריפה עצמה היא אלא הבית
 - ושכחתי בה שמעתי גבול

  .נאסרת מאימת
 היא - איתן לנחל ירידתה
 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 -  יאמיבע 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 איד בשחיטתה
 או מוח של קרום ניקב כגון

 למיתני שייך לא רגליה שנחתכו
  .ונמצאת
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ֲחָטּה ְוִנְמֵצאת ְטֵריָפה" ה – ׁשָ ִנּיָ ְ ח זּוג ַלׁשּ    ,ִיּקַ
ֲהָנָאה ֶרת ּבַ    ".ְוָהִראׁשֹוָנה מּותֶּ

ים ֲאסּוָרה  ְך ֵמַחּיִ ְעּתָ    –ְוִאי ָסְלָקא ּדַ
ֲהָנָאה?!  ֶרת ּבַ אי מּוּתֶ   ָהִראׁשֹוָנה ַאּמַ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ַמ     :אי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ
גֹון ׁשֶ  ְבֵני ֵמֶעיָה, ּכְ ְמֵצאת ְטֵריָפה ּבִ   ּנִ

ָלל.  ה ּכְ ָ ָלא ָחל ֲעַלּה ְקדּוׁשּ   ּדְ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
ֵאזֹוב" ּלֹא ּבְ ָחָטּה ׁשֶ ֵעץ ֶאֶרז ,ׁשְ ּלֹא ּבְ    ,ְוׁשֶ

ִני ּתֹוַלַעת ׁשְ ּלֹא ּבִ    – ְוׁשֶ
י ַיֲעקֹב    :אֹוֵמר ַרּבִ

   .ֲאסּוָרה – הֹוִאיל ְוהּוְקָצה ְלִמְצָוָתּה 
י  ְמעֹוןַרּבִ    :אֹוֵמר ׁשִ

ִמְצָוָתּה  ּלֹא ּכְ ֲחָטה ׁשֶ ֶרת – הֹוִאיל ְוִנׁשְ   . "מּותֶּ
ִליֵגי,  אן ָלא ּפְ   ַעד ּכָ

ִחיָטה,  ָמּה ׁשְ ֵאיָנּה ְראּוָיה ׁשְ ִחיָטה ׁשֶ א ָמר ָסַבר: ׁשְ   ֶאלָּ
ִחיָטה.  ָמּה ׁשְ ֵאיָנּה ְראּוָיה לֹא ׁשְ ִחיָטה ׁשֶ   ּוָמר ָסַבר: ׁשְ

י ָעְלָמא כּוּלֵ ְסָרא!  ּדְ ים ָלא ִמיּתְ   ִמיָהא ֵמַחּיִ
  

ֵאי ִהיא.  ּנָ   ּתַ
ָתָנא  ֵבי ּדְ ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ   : ַרּבִ

יר' :ֶנֱאַמר" ר'וּ  'ַמְכׁשִ ְפִנים'ִמ  'ְמַכּפֵ    ,'ּבִ
יר' :ְוֶנֱאַמר ר'וּ  'ַמְכׁשִ    , 'חּוץ'ּבַ  'ְמַכּפֵ

ְפִנים ר ָהָאמּור ּבִ יר ּוְמַכּפֵ ְכׁשִ י - ַמה ּמַ ה ּבֹו ַמְכׁשִ רָעׂשָ ְמַכּפֵ    ,ר ּכִ
חּוץ ר ָהָאמּור ּבַ יר ּוְמַכּפֵ ר -  ַאף ַמְכׁשִ ְמַכּפֵ יר ּכִ ה ּבֹו ַמְכׁשִ    ".ָעׂשָ

  
  
  
  

  רש"י
 צריך אין - לשניה זוג יקח

  .אחרות שתים להביא
 - בהנאה מותרת והראשונה

 לה דאסרה היא שחיטה ד"דקס
  .היא שחיטה לאו והא

 דילמא - בהנאה מותרת אמאי
 והיכן היתה ראויה קיחה בשעת
  .האיסור 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 כפרממ מכשיר

  .כמכפר מחיים דמיתסרא
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        בבבב- - - - נז, אנז, אנז, אנז, א .56
  ּגּוָפא: 

ל ִצּפֹור ְטהֹוָרה ּתֹאֵכלוּ "" ַחת ְלַרּבֹות  – ), יא(דברים יד "ּכָ ׁשּוּלַ   . ֶאת ַהּמְ

ר לֹא תֹאְכלּו ֵמֶהם" חּוָטה ְלַרּבֹות – ), יב(דברים יד "ְוֶזה ֲאׁשֶ ְ   ."ֶאת ַהׁשּ
   

  ְוֵאיּפּוְך ֲאָנא? 
  

י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ ן יֹוַחיִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
ֲאסּוִרים.  ים ׁשֶ ֲעֵלי ַחּיִ   לֹא ָמִצינּו ּבַ

  
ר ַרב ִיְצָחקַמְתִקיף ָלּה  מּוֵאל ּבַ   : ַרב ׁשְ

  ְולֹא?! ֲהֵרי ^מּוְקֶצה ְוֶנֱעָבד,   בנז,
ַבֲע  ים ִניְנהּו ּדְ   ַוֲאִסיֵרי!  –ֵלי ַחּיִ

  
י ֲאִסיֵרי  ,  - ּכִ   ְלָגבֹוהַּ

ֵרי.  - ְלֶהְדיֹוט  ָרא ׁשָ   ִמיׁשְ
  

י ִיְרְמָיהַמְתִקיף ָלּה    : ַרּבִ
ֵעִדים,  ע ּבְ   ֲהֵרי רֹוֵבַע ְוִנְרּבָ

ים ִניְנהּו  ַבֲעֵלי ַחּיִ   ַוֲאִסיֵרי!  –ּדְ
  

א,    ֶאּלָ
י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ ן יֹוַחיַרּבִ ִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ   : י ׁשִ

ֲאסּוִרים.  ים ׁשֶ ֲעֵלי ַחּיִ   לֹא ָמִצינּו רֹוב ּבַ
  

ֵבי  ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ ָנא:  ַרּבִ   ּתָ
ֲאַמר ְקָרא" ֶדה": ּדַ ָ ֵני ַהׂשּ ח ַעל ּפְ ּלַ 379"ְוׁשִ

   – ), ז(ויקרא יד 

ֶדה"ּכְ  ֶרת - "ׂשָ ֶדה מּותֶּ ָ ֶרת ,ַמה ׂשּ   . "ַאף ַהאי ַנִמי מּותֶּ
  

ֲאָתא?! ֵדהׂשָ "ַהאי    " ְלָהִכי הּוא ּדַ
ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא:    ַההּוא ִמיּבָ

ֶדה""    – "ׂשָ
ם ה ַלּיָ ָיפֹו ְוִיְזְרֶקּנָ ּלֹא ַיֲעמֹוד ּבְ ר ,ׁשֶ ְדּבָ ה ַלּמִ ְגַבת ְוִיְזְרֶקּנָ    ,ּבִ

תֹוְך ָהִעיר ה ּבְ ּלֹא ַיֲעמֹוד חּוץ ָלִעיר ְוִיְזְרֶקּנָ    .ְוׁשֶ

א עֹוֵמד ,ֶאּלָ ל ׁשֶ ה חּוץ ַלחֹוָמה ּכָ ִעיר ְוִיְזְרֶקּנָ   ! "ּבָ
  

  ְוִאיָדְך? 
  

ן  ֶדה".  ִאם ּכֵ ָ   ִניְכּתֹוב ְקָרא: "ׂשּ
ֶדה"ַמאי  ָ   ? "ַהׂשּ

י.  ְרּתֵ ּה ּתַ ַמע ִמיּנַ   ׁשְ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ח"ָרה ּתֹוָרה לֹא ָאְמ  ּלַ ָלה "ׁשְ   .ְלַתּקָ

  

                                                           
ּפֹ  379 ח ֶאת ַהּצִ ּלַ ָעִמים ְוִטֲהרֹו ְוׁשִ ַבע ּפְ ַרַעת ׁשֶ ֵהר ִמן ַהּצָ ּטַ ה ַעל ַהּמִ ֶדהְוִהּזָ ָ ֵני ַהׂשּ ה ַעל ּפְ   ר ַהַחּיָ

  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 צאןה מן הנעבד

  .לה שהשתחוה נעבד המוקצה
 דבני - בעדים ונרבע רובע

) כ ויקרא( 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 ורחמנא
 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 ודםק מעיקרא
  .קיימא

 הוא סברא - אמר רבא
 אמרה דלא מותרת שהמשולחת

 שתהא לתקלה שלח התורה
 אדם וילכדנה עון למכשול
 לעיל דאמרן וקרא ויאכלנה

 אסמכתא המשולחת את לרבות
  .היא בעלמא
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        נז, בנז, בנז, בנז, ב .57
ַער ָנִזיר" ׂשְ ת -  ...[ ּבִ ׁשֶ    :]"ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
  

  ְמָנָלן? 
  

ֲאַמר ְקָרא:    ּדַ
ַער רֹאׁשוֹ ָקדֹ  ַרע ׂשְ ל ּפֶ ּדֵ 380ׁש ִיְהֶיה ּגַ

    – ), ה(במדבר ו 
יּדּולֹו ִיְהֶיה ָקדֹוׁש.    ּגִ

  
ין,  ָמיו ְויֹוֵצא ְלחּוּלִ   ִאי ַמה ּקֶֹדׁש ּתֹוֵפס ֶאת ּדָ

ין?!  ָמיו ְויֹוֵצא ְלחּולִּ ַער ָנִזיר ּתֹוֵפס ֶאת ּדָ   ַאף ׂשְ
  

  ן "קֹוֶדׁש"?! ִמי ַקִרינָ 
  .ַקִריָנן "ָקדֹוׁש "
  

                                                           
יר ַלה 380 ר ַיּזִ ִמם ֲאׁשֶ ַער לֹא ַיֲעבֹר ַעל רֹאׁשֹו ַעד ְמלֹאת ַהּיָ ל ְיֵמי ֶנֶדר ִנְזרֹו תַּ ַער רֹאׁשוֹ  'ּכָ ַרע ׂשְ ל ּפֶ ּדֵ   ָקדֹׁש ִיְהֶיה ּגַ

  רש"י
 חסר - יהיה קדש קרא אמר

 קודש ביה למידרש כתיב ו"וי
 עשר השלשה מן' א וזה הוא

  .חסרים תבמסור
 קדוש קרינן להכי -  קרינן קדוש

 קדושה דין שאין דמיו למעוטי
 קדושה שם משמע קודש עליו

  .קדוש הוא משמע קדוש
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        נז, בנז, בנז, בנז, ב .58
ֶפֶטר ֲחמֹור" ת -  ...[ ּבְ ׁשֶ   ."]ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
  

ְמעֹון,  י ׁשִ ַרּבִ ָלא ּכְ   ֵניָמא ַמְתִניִתין ּדְ
ַתְנָיא:    ּדְ

ֲהָנָאה" ֶטר ֲחמֹור ָאסּור ּבַ    ,ּפֶ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    ,ַרּבִ

ְמעֹוןוְ  י ׁשִ יר ַרּבִ   ."ַמתִּ
  

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַנְחָמןַרב ָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
   ,ַאַחר ֲעִריָפהלְ 

  .ְוִדְבֵרי ַהּכֹל
  
  
  

  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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  נז, ב  .59
ָחָלב" ר ּבְ ׂשָ ת...[ ּבָ ׁשֶ    ".]ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
  

  ְמָנָלן? 
  

ָתָנא  ֵבי ּדְ ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ   : ַרּבִ
ֲחֵלב ִאּמוֹ "" ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ      – ), כאדברים יד כו; ,מות לדש יט; ,(שמות כג יםִמ ָע ּפְ  שלֹ ָש  - 381"לֹא ְתַבׁשּ

   ,ִאיּסּור ֲאִכיָלה -ֶאָחד 
   ,ִאיּסּור ֲהָנָאה -ְוֶאָחד 
ּול -ְוֶאָחד  יׁשּ   . "ִאיּסּור ּבִ

  
א,  ּנָ י ַהאי ּתַ ָלא ּכִ   ַמְתִניִתין ּדְ

ַתְנָיא:    ּדְ
ן ְיהּוָדה" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָחָלב ר ּבְ ׂשָ ֲאִכיָלה  :ּבָ    ,ָאסּור ּבַ
ֲהָנָאהוּ  ר ּבַ    ,מּותָּ

ֱאַמר ּנֶ ה ַלה' ֱאלֶֹהיךָ ": ׁשֶ י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ    ,ּכִ
ֲחֵלב ִאּמוֹ  ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ   ,  ), כא(דברים יד "לֹא ְתַבׁשּ

ן הּוא אֹוֵמר ְהיּון ִלי": ּוְלַהּלָ י קֹוֶדׁש ּתִ 382"ְוַאְנׁשֵ
    – ), לב(שמות כב 

ן  ַהּלָ ר ּבַ  -ַמה ּלְ ֲאִכיָלה ּומּותָּ    ,ֲהָנָאהָאסּור ּבַ

אן  ֲהָנָאה - ַאף ּכָ ר ּבַ ֲאִכיָלה ּומּותָּ   ."ָאסּור ּבַ
  
  

                                                           
ית ה 381 ִביא ּבֵ ּכּוֵרי ַאְדָמְתָך תָּ ית ּבִ ִד  'ֵראׁשִ ל ּגְ ֵ ֲחֵלב ִאּמוֹ ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבׁשּ   .)יט (שמות כג, י ּבַ
ית ה         ִביא ּבֵ ּכּוֵרי ַאְדָמְתָך תָּ ית ּבִ ֲחֵלב ִאּמוֹ  'ֵראׁשִ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ   .)כו (שמות לד,  ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבׁשּ

י ַעם ָק  ה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכֹר ְלָנְכִרי ּכִ ֶנּנָ תְּ ָעֶריָך תִּ ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ ה ַלהלֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלּגֵ ֲחֵלב ִאּמוֹ  'דֹוׁש ַאתָּ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ   ), כא(דברים יד  ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבׁשּ
ִלכּון אֹתוֹ  382 ׁשְ ֶלב תַּ ֶדה ְטֵרָפה לֹא תֹאֵכלּו ַלּכֶ ָ ׂשּ ר ּבַ ְהיּון ִלי ּוָבׂשָ י קֶֹדׁש תִּ   ְוַאְנׁשֵ

  ש"יר
 שמות( דכתיב - בהנאה ומותר

  .אותו תשליכון לכלב) כב

 



330                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        נח, אנח, אנח, אנח, א    ––––נז, ב נז, ב נז, ב נז, ב  .60
ֲעָזָרה" ֲחטּו ּבָ ׁשְ ּנִ ין ׁשֶ    ."ְוחּוּלִ
  

י?    ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ י ֵמִאירִמׁשּ   : ַרּבִ
לְּ  ׁשֶ ָך ּבְ ּלְ י, ְוׁשֶ ּלִ ׁשֶ חֹוט ִלי ּבְ    , ךָ ָאְמָרה ּתֹוָרה: ׁשְ

י ָאסּור.  ּלִ ׁשֶ ָך ּבְ ּלְ ָך ָאסּור, ַאף ׁשֶ ּלְ ׁשֶ י ּבְ ּלִ ֶ   ַמה ׁשּ
ֵרת,  ָך ָענּוׁש ּכָ ּלְ ׁשֶ י ּבְ ּלִ ֶ   ִאי ַמה ׁשּ

ֵרת?!  י ָענּוׁש ּכָ ּלִ ׁשֶ ָך ּבְ ּלְ   ַאף ׁשֶ
  ֲאַמר ְקָרא: 

ַתח אֶֹהל מֹוֵעד לֹא הֵ " ן ַלה' ִביאוֹ ְוֶאל ּפֶ 383"ְוִנְכַרת ... ְלַהְקִריב ָקְרּבָ
   – ויקרא יז, ד)( 

ן  ֵרת,  - ַעל ָקְרּבָ   ָענּוׁש ּכָ
ֲעָזָרה  ֲחטּו ּבָ ׁשְ ּנִ ין ׁשֶ ֵרת.  - ַעל חּוּלִ   ֵאין ָענּוׁש ּכָ

  
א ְלִמיְפַרְך:    ִאיּכָ

ֵרת!  ן ָענּוׁש ּכָ ּכֵ ָך ׁשֶ ּלְ ׁשֶ י ּבְ ּלִ ׁשֶ   ַמה ּלְ
  

א,    ֶאּלָ
ֵייֲאַמר    : ַאּבַ

  ֵמָהָכא: 
ֲחטוּ "" 384"ְוׁשָ

   ,), ב(ויקרא ג 
ַחט אֹותוֹ וְ " 385"ׁשָ

   ,), ח(ויקרא ג 
ַחט אֹותוֹ " 386"ְוׁשָ

     – ), יג(ויקרא ג 
ָלָתא ְקָרֵאי ְיֵתיֵרי ְלמּוד לֹוַמר ,תְּ    ?ַמה תַּ

ֱאַמר ּנֶ קֹום ְוָזַבְחּתָ " :ְלִפי ׁשֶ ָך ַהּמָ י ִיְרַחק ִמּמְ 387"ּכִ
    – ), כא(דברים יב 

ה זֹוֵבַח  ִרחּוק ָמקֹום ַאתָּ    ,ּבְ
ה זֹוֵב  ָמקֹום ָקרֹובְוִאי ַאתָּ    – ַח ּבְ
ין ָרט ְלחּוּלִ ֲעָזָרה ,ּפְ ֲחטּו ּבָ ָ ּלֹא ִיׁשּ    .ׁשֶ

ֵרב ִמיִמים ָהְראּוִים ִליּקָ א תְּ    ,ְוֵאין ִלי ֶאּלָ
ֲעֵלי מּוִמין ִין ְלַרּבֹות ּבַ    ?ִמּנַ

ֲעֵלי מּוִמים ה ֲאִני ֶאת ּבַ יר ,ְמַרּבֶ ְכׁשִ ן ִמין ַהּמַ ּכֵ    .ׁשֶ
ִין ְלַרּבֹות ֶאת ַהַח  הִמּנַ    ?ּיָ

ה ה ֲאִני ֶאת ַהַחּיָ ְבֵהָמה ,ְמַרּבֶ ִחיָטה ּכִ ׁשְ ִהיא ּבִ    .ׁשֶ
ִין ְלַרּבֹות ֶאת ָהעֹופֹות    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ֲחטוּ " :תַּ ַחט אֹותוֹ " "ְוׁשָ ַחט אֹותוֹ " "ְוׁשָ   . "ְוׁשָ
ר ַחט ְיֵהא מּותָּ חֹוט ְוִאם ׁשָ    ?ָיכֹול לֹא ִיׁשְ

ְלמּוד לֹוַמר ֲחטוּ "  :תַּ    ,), ב(ויקרא ג "ְוׁשָ
ַחט אֹותוֹ "    ,), ח(ויקרא ג "ְוׁשָ
ַחט אֹותוֹ "    – ), יג(ויקרא ג "ְוׁשָ

ה אֹוֵכל ִרחּוק ָמקֹום ַאתָּ ה זֹוֵבַח ּבְ ַאתָּ ֶ    ,ַמה ׁשּ
ָמקֹום ָקרֹוב ה זֹוֵבַח ּבְ ַאתָּ ֶ ה אֹוֵכל ַמה ׁשּ    – ְוִאי ַאתָּ

ֲעָזָרה ֲחטּו ּבָ ׁשְ ּנִ ין ׁשֶ ָרט ְלחּוּלִ    .ּפְ
ִמיִמים ְוֵא   אנח, א תְּ ֵרב^ין ִלי ֶאּלָ    ,ָהְראּוִים ִליּקָ

ֲעֵלי מּוִמין ִין ְלַרּבֹות ּבַ    ?ִמּנַ
ֲעֵלי מּוִמין ה ֲאִני ּבַ יר ,ְמַרּבֶ ְכׁשִ ן ִמין ַהּמַ ּכֵ    .ׁשֶ
ה ִין ְלַרּבֹות ֶאת ַהַחּיָ    ?ּוִמּנַ

ה ה ֲאִני ֶאת ַהַחּיָ ְבֵהָמה ,ְמַרּבֶ ִחיָטה ּכִ ׁשְ ִהיא ּבִ    .ׁשֶ
ִין    ?ְלַרּבֹות ֶאת ָהעֹופֹות ִמּנַ

                                                           
ן ַלה 383 ַתח אֶֹהל מֹוֵעד לֹא ֱהִביאֹו ְלַהְקִריב ָקְרּבָ ן הִלְפנֵ  'ְוֶאל ּפֶ ּכַ ֶרב ַעּמו 'י ִמׁשְ ָפְך ְוִנְכַרת ָהִאיׁש ַההּוא ִמּקֶ ם ׁשָ ב ָלִאיׁש ַההּוא ּדָ ם ֵיָחׁשֵ   ֹּדָ
זְ  384 ם ַעל ַהּמִ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ַהּדָ ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ְוָזְרקּו ּבְ ָחטֹו ּפֶ נֹו ּוׁשְ ַח ָסִביבְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש ָקְרּבָ   ּבֵ
ַח ָסִביבְוָסַמְך ֶאת יָ  385 ְזּבֵ מֹו ַעל ַהּמִ ֵני ַאֲהרֹן ֶאת ּדָ ַחט אֹתֹו ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעד ְוָזְרקּו ּבְ נֹו ְוׁשָ   דֹו ַעל רֹאׁש ָקְרּבָ
ַח ָסִבי 386 ְזּבֵ מֹו ַעל ַהּמִ ֵני ַאֲהרֹן ֶאת ּדָ ַחט אֹתֹו ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעד ְוָזְרקּו ּבְ   בְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל רֹאׁשֹו ְוׁשָ
י 387 ר ִיְבַחר ה ּכִ קֹום ֲאׁשֶ ָך ַהּמָ ר ָנַתן ה 'ִיְרַחק ִמּמְ ָקְרָך ּוִמּצֹאְנָך ֲאׁשֶ ם ְוָזַבְחתָּ ִמּבְ מֹו ׁשָ ת  'ֱאלֶֹהיָך ָלׂשּום ׁשְ כֹל ַאּוַ ָעֶריָך ּבְ ׁשְ יִתָך ְוָאַכְלתָּ ּבִ ר ִצּוִ ֲאׁשֶ ְלָך ּכַ

ךָ    ַנְפׁשֶ

  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 ריאח מחיים
 אותו ושחט אותו ושחט ושחטו

 סמוכות פרשיות שלש -  ל"ת מה
 כתיב בראשונה בשלמים 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 אומשיב 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

 לודאי 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 מוקדשיןה
 דבשחיטה וכיון בשחיטה ואיל

 נמי למיגמר איכא להו איתקש
 בעזרה שחיטה תהא שלא 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 יבסיפר

 אכילה לאיסור וחד לעופות
 את אני מרבה ודקתני בדיעבד

 כתב לא אי קאמר הכי החיה
 אתא למימר איכא קרא

  .בדוחקא לריבויא

 



331                 "ְמַקֵּדׁש "ָהִאיׁש –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק ב' 

ְלמּוד לֹוַמר ֲחטוּ "   :תַּ    ,), ב(ויקרא ג "ְוׁשָ
ַחט אֹותוֹ "    ,), ח(ויקרא ג "ְוׁשָ
ַחט אֹותוֹ "   . ), יג(ויקרא ג "ְוׁשָ
חֹוט ָלִבים ,ָיכֹול לֹא ִיׁשְ ִליֶכּנּו ִלְפֵני ּכְ ַחט ַיׁשְ    ?ְוִאם ׁשָ

ְלמּוד לֹוַמר ִליכּון אוֹ " :תַּ ׁשְ ֶלב ּתַ 388"תוֹ ַלּכֶ
    – ), ל(שמות כב 

ִליְך ְלָכֵלב ה ַמׁשְ    ,אֹותֹו ַאתָּ

ֲעָזָרה ֲחטּו ּבָ ׁשְ ּנִ ין ׁשֶ ִליְך חּוּלִ ה ַמׁשְ    ."ְוִאי ַאתָּ
  

ִחיְנהּו  ּכְ ר ָחָנהּולְ  ַרב יֹוֵסףלְ  ָמר ְיהּוָדהַאׁשְ ר ּבַ ה ּבַ ַרּבָ ֵריּה ּדְ מּוֵאל ּבְ   , ַרב ׁשְ
יְתָחא  ֲהוּו ָקְייֵמי ַאּפִ ֵביּדַ ה ּדְ   . ַרּבָ

  ֲאַמר ְלהּו: 
ְנָיא:    ּתַ

ֶפֶטר ֲחמֹור" ׁש ּבְ ַקּדֵ ָחָלב ,ַהּמְ ר ּבְ ָבׂשָ    ,ּבְ
ֲעָזָרה ֲחטּו ּבָ ׁשְ ּנִ ין ׁשֶ    – ּוְבחּוּלִ

ְמעֹון י ׁשִ ת :אֹוֵמר ַרּבִ ׁשֶ    ,ְמקּוּדֶ
ת :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ  ׁשֶ    ."ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

ֲעָזָר  ֲחטּו ּבָ ׁשְ ּנִ ין ׁשֶ אֹוָרְייָתא. ַאְלָמא: חּוּלִ ְמעֹון ָלאו ּדְ י ׁשִ   ה ְלַרּבִ
  ּוְרִמיְנהּו: 

ְמעֹון" י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְרפוּ  ָ ֲעָזָרה ִיׂשּ ֲחטּו ּבָ ׁשְ ּנִ ין ׁשֶ    ,חּוּלִ

ֲעָזָרה ֲחָטה ּבָ ׁשְ ּנִ ה ׁשֶ   ! "ְוֵכן ַחּיָ
  

יקּו.  ּתִ   ִאיׁשְ
  

יּה ּדְ  הָאתּו ְלַקּמֵ   : ַרּבָ
א אֹוְקִמינְ  ְלּגָ   ִכי. ֲאַמר ְלהּו: ּפַ

ַמאי ָעְסִקיַנן:    ָהָכא ּבְ
ֲחָטה ְוִנְמֵצאת ְטֵריָפה.  ׁשְ ּנִ גֹון ׁשֶ   ּכְ

  
ְמעֹון ְלַטְעֵמיּה,  י ׁשִ   ְוַרּבִ

ַתְנָיא:    ּדְ
ֵריָפה" ֹוֵחט ֶאת ַהטְּ    ,ַהׁשּ

ֹוֵחט ְוִנְמֵצאת ְטֵריָפה    – ְוֵכן ַהׁשּ
ֲעָזָרה ין ּבָ    .ֶזה ְוֶזה חּוּלִ

ְמעֹון י ׁשִ יר ּבַ  ַרּבִ    ,ֲהָנָאהַמתִּ
  ".אֹוְסִרים ֲחָכִמיםוַ 
  
  

                                                           
ֶד  388 ָ ׂשּ ר ּבַ ְהיּון ִלי ּוָבׂשָ י קֶֹדׁש תִּ ִלכּון אֹתוֹ ְוַאְנׁשֵ ׁשְ ֶלב תַּ   ה ְטֵרָפה לֹא תֹאֵכלּו ַלּכֶ

  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 תמעימש 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 טילמעו אותו תשליכון
 אותו הכי ודריש בעזרה שנשחטו

 מחיצה ביציאת דנאסר הוא
 דמותר 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

  .בהנאה
 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

 נימתה וקא דמן נזרק שלא
 מקדשים ליהנות ואתי מינייהו

  .דמן נזרק שלא
 בקבורה להו סגי ולא -  ישרפו
 דאי התורה מן איסורו 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 ואט
 ודאי אלא בקבורה ואפילו
 ושריפתן התורה מן איסורן
 גזור בבהמה סופרים 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 גילר קנטרן - פלגא

  .חביריו
 רבי דאמר -  עסקינן במאי הכא

 טריפה שנמצאת מקודשת שמעון
 לענין דאמר לטעמיה שמעון' 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 - הטריפה את
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        נח, אנח, אנח, אנח, א .61
ת" ׁשֶ ְדֵמיֶהן ְמקּוּדֶ ׁש ּבִ   ."ְמָכָרן ְוִקיּדֵ
  

  ְמָנָלן? 
  

ֲעבֹוָדה ָזָרה:  י ַרְחָמָנא ּבַ ַגּלֵ   ִמּדְ
מֹוהוּ " 389"ְוָהִייָת ֵחֶרם ּכָ

   – (דברים ז, כו) 
מֹוהּו  ה, ֲהֵרי הּוא ּכָ יה ֵהיֶמּנָ ה ְמַהּיֶ ַאתָּ ל ׁשֶ    –ּכָ

לַ  רּו. ִמּכְ ּתֹוָרה ׁשָ ּבַ ָכל ִאיּסּוִרים ׁשֶ   ל ּדְ
  

ּה?    ְוֵניַלף ִמיּנַ
  

ֶאָחד,  ִאים ּכְ תּוִבים ַהּבָ ֵני ּכְ ִביִעית ׁשְ ֲהָוה ֲעבֹוָדה ָזָרה  ּׁשְ ּום ּדַ   ִמׁשּ
ִדין.  ֶאָחד ֵאין ְמַלּמְ ִאים ּכְ תּוִבים ַהּבָ ֵני ּכְ   ְוָכל ׁשְ

  
ֲאָמָרן.  -ֲעבֹוָדה ָזָרה    ָהא ּדַ

ִביִע    ַמאי ִהיא?  - ית ׁשְ
  
ְהֶיה ָלֶכם"" 390"יֹוֵבל ִהיא קֹוֶדׁש ּתִ

   – (ויקרא כה, יב) 
ָמיו,    ַמה ּקֹוֶדׁש ּתֹוֵפס ֶאת ּדָ

ֶמיָה.  ִביִעית ּתֹוֶפֶסת ּדָ   ַאף ׁשְ
  

ין,  -ִאי ַמה ּקֹוֶדׁש  ָמיו ְויֹוֵצא ְלחּוּלִ   ּתֹוֵפס ֶאת ּדָ
ִביִעית  ֶמיָה ְויֹוְצָאה ְל  -ַאף ׁשְ ין?! ּתֹוֶפֶסת ּדָ   חּוּלִ

  

ְלמּוד לֹוַמר: ְהֶיה" תַּ ֵהא.  – (ויקרא כה, יב) "ּתִ ֲהָוָייָתּה תְּ   ּבַ
יַצד?    ּכֵ

ר  ׂשָ ִביִעית ּבָ ֵפירֹות ׁשְ ִביִעית,  –ָלַקח ּבְ ְ ׁשּ ֲעִרים ּבַ   ֵאּלּו ְוֵאּלּו ִמְתּבַ
ִגים  ר ּדָ ׂשָ ּבָ ִגים,  –ּבַ ר ִנְכְנסּו ּדָ ׂשָ   ָיָצא ּבָ

ִגים ַיִין  ּדָ ִגים ִנְכַנס ַיִין, ָיְצ  –ּבַ   אּו ּדָ
ֶמן  ִין ׁשֶ ּיַ ֶמן.  –ּבַ   ָיָצא ַיִין ִנְכַנס ׁשֶ

יַצד?    ָהא ּכֵ
ִביִעית,  ְ ׁשּ ס ּבַ   ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון ִנְתּפָ

  . "ּוֵפיִרי ַעְצמֹו ָאסּור
  

ֲאַמר ִדין" :ָהִניָחא ְלַמאן ּדַ   , "ֵאין ְמַלּמְ
ֲאַמר א ְלַמאן ּדַ ִדין" :ֶאלָּ א ְלֵמיַמר? ַמאי ִא  -  "ְמַלּמְ   יּכָ

  
ִתיֵבי.   ִמיעּוֵטי ּכְ

ִתיב ָהָכא:  י ֵחֶרם הּוא"ּכְ   ,  ), כו(דברים ז "ּכִ
    – ), יב(ויקרא כה "יֹוֵבל ִהיא"ּוְכִתיב ָהָתם: 

  ִאין,  - ִהיא 
  .ָלא –ִמיֵדי ַאֲחִריָנא 

  
  

                                                           
י ֵחֶרם הּוא 389 ַתֲעֶבּנּו ּכִ ֶצּנּו ְוַתֵעב תְּ ּקְ ׁשַ ץ תְּ ּקֵ מֹהּו ׁשַ יֶתָך ְוָהִייָת ֵחֶרם ּכָ   ְולֹא ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל ּבֵ
בּוָאָתּה  390 ֶדה ּתֹאְכלּו ֶאת תְּ ָ ְהֶיה ָלֶכם ִמן ַהׂשּ י יֹוֵבל ִהוא קֶֹדׁש תִּ   ּכִ

  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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        בבבב- - - - נח, אנח, אנח, אנח, א .62
ָנה         ִמׁשְ

ׁש  ַקּדֵ ְתרּומֹות   :ַהּמְ   ּבִ
   ,ּוְבַמְעׂשרֹות

נוֹ     ,תּוְבַמתָּ
את    ,ּוְבֵמי ַחטָּ

את    – ּוְבֵאֶפר ַחטָּ
ת ׁשֶ    ,ֲהֵרי זּו ְמקּוּדֶ

  

ָרֵאל   .ַוֲאִפיּלּו ִיׂשְ
  

ָמָרא             ּגְ
  : עּוָלאָאַמר 

  טֹוַבת ֲהָנָאה ֵאיָנּה ָממֹון. 
  

אֵאיִתיֵביּה  י ַאּבָ אלְ  ַרּבִ   : עּוּלָ
ׁש " ַקּדֵ ְתרּומֹות    :ַהּמְ   ּבִ

   ,ּוְבַמְעׂשרֹות
נֹות    ,ּוְבַמתָּ

אתּוְב     ,ֵמי ַחטָּ
את    – ּוְבֵאֶפר ַחטָּ

ת ׁשֶ    ,ֲהֵרי זּו ְמקּוּדֶ
ָרֵאל   !"ַוֲאִפיּלּו ִיׂשְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ית ֲאִבי ִאּמֹו ּכֵֹהן,  ְפלּו לֹו ְטָבִלים ִמּבֵ ּנָ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ   ָהָכא ּבְ
ּלֹא הּוְרמוּ  נֹות ׁשֶ ְמָיין.  ,ְוָקא ָסַבר: ַמּתָ הּוְרמּו ּדָ ִמי ׁשֶ   ּכְ

  
  

ָעא יּה  ּבָ ר ָאִביןִמיּנֵ יא ּבַ י ִחּיָ   : ַרב הּוָנאֵמ  ַרּבִ
  ָממֹון אֹו ֵאיָנּה ָממֹון?  -טֹוַבת ֲהָנָאה 

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

ִניתּוָה:    ּתְ
ׁש " ַקּדֵ ְתרּומֹות   :ַהּמְ    ,ּבִ

   ,ּוְבַמְעׂשרֹות
נֹות    ,ּוְבַמתָּ

את    ,ּוְבֵמי ַחטָּ
את    – ּוְבֵאֶפר ַחטָּ

ת ׁשֶ    ,ֲהֵרי זּו ְמקּוּדֶ
ָרֵאלוַ    ."ֲאִפיּלּו ִיׂשְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ית ֲאִבי ִאּמֹו ּכֵֹהן? ְפלּו לֹו ְטָבִלים ִמּבֵ ּנָ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ   ְוָלאו אֹוִקיְמָנא ּבְ

  
!    בנח,   ָאַמר ֵליּה: הּוָצָאה ַאּתְ

  
  ִאיְכִסיף. 

א ָקָאַמר ֵליּה.  ַמְעּתָ ְ   הּוא ָסַבר: ִמׁשּ
  

  ָאַמר ֵליּה: ָהִכי ָקָאִמיָנא: 
הּוָצל ַאִסיַרב  ָוָתיְך.  ּדְ   ָקֵאי ּכְ

  
ֵאי:  ַתּנָ   ֵניָמא ּכְ

ל ֲחֵבירוֹ " ֵמי ִטְבלֹו ׁשֶ ם לֹו ּדְ ּלֵ ל ֲחֵבירֹו ְמׁשַ    ,ַהּגֹוֵנב ִטְבלֹו ׁשֶ
ְבֵרי  יּדִ    .ַרּבִ

  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 יקדשהומ ללוי

  .ממון הנאה טובת דקסבר
  

  '.גמ
  .האשה בו לקדש - ממון אינו
 הואיל - דמיין שהורמו 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

 מתניתין 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
 ןממו 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 בתרומה אמו
 לכהנים ראשון מעשר שאף

  .ללוים עזרא מדקנסינהו
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י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּבוֹ  ין ׁשֶ ֵמי חּוּלִ א ּדְ ם ֶאּלָ ּלֵ   . "ֵאינֹו ְמׁשַ

ָהא ַמאי ָלאו   : יְפְלֵגיָקִמ , ּבְ
ָמר ָסַבר   טֹוַבת ֲהָנָאה ָממֹון,  :ּדְ
  טֹוַבת ֲהָנָאה ֵאיָנּה ָממֹון!  :ּוָמר ָסַבר

  
  ָלא, 

י ָעְלָמא כּוּלֵ   טֹוַבת ֲהָנָאה ֵאיָנּה ָממֹון,  :ּדְ
ית ֲאִבי ִאּמֹו ּכֵֹהן,  ְפלּו לֹו ִמּבֵ ּנָ ְטָבִלים ׁשֶ   ְוָהָכא ּבִ

ּלֹא ה נֹות ׁשֶ ִמ ּוְבַמּתָ ְמָיין ָקִמיְפ ּוְרמּו ּכְ הּוְרמּו ּדָ   ְלֵגי: י ׁשֶ
ְמָיין,  :ָמר ָסַבר הּוְרמּו ּדָ ִמי ׁשֶ   ּכְ

ְמָיין.  :ּוָמר ָסַבר הּוְרמּו ּדָ ִמי ׁשֶ   ָלאו ּכְ
  

ִעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ
י ָעְלָמא כּוּלֵ ְמָיין,  :ּדְ הּוְרמּו ּדָ ִמי ׁשֶ   ּכְ

  ֵאיָנּה ָממֹון.  -ְוטֹוַבת ֲהָנָאה 
מּוֵאל ָקִמיְפְלֵגיְוָה  ִדׁשְ    :ָכא ּבְ

ֲאַמר  מּוֵאלּדַ ִרי. ׁשְ ה ַאַחת ּפֹוֶטֶרת ֶאת ַהּכְ   : ִחיּטָ
ָמר  מּוֵאל,  - ּדְ ׁשְ   ִאית ֵליּה ּדִ
מּוֵאל.  -ּוָמר  ׁשְ   ֵלית ֵליּה ּדִ

  
ִעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ

מּוֵאל.  ׁשְ י ָעְלָמא ֵלית ְלהּו ּדִ כּוּלֵ   ּדְ
י: ְוָהָכא ַהְיינּו ַטְעָמא  ַרּבִ   ּדְ

ב.  ָנן ְלַגּנָ ַקְנסּוהּו ַרּבָ   ּדְ
  

ִעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ
מּוֵאל.  ׁשְ י ָעְלָמא ִאית ְלהּו ּדִ כּוּלֵ   ּדְ

י ְיהּוָדה:  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ַרּבִ   ְוָהָכא ַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ
ִית,  ָנן ְלַבַעל ַהּבַ ַקְנסּוהּו ַרּבָ   ּדְ
הּוֵיּה לְ  ֵעי ֵליּה ִלׁשְ ָלא ִאיּבָ   ִטיְבֵליּה. ּדְ

  
  
  

  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 יתואיבע

 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

  .הוא 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 ומתנות

 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 רצאמת מארעיה
  .הכל ודברי לעיל

 תהא שלא -  לגנב קנסוהו
 לו שאין ממון אצלו תרומה

  .נשכר חוטא ונמצא תובעים

 



335                 ""ָהִאיׁש ְמַקֵּדׁש –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק ב' 

        נח, בנח, בנח, בנח, ב .63
ַנן:    ּתְ

ׁש " ַקּדֵ ְתרּומֹות :ַהּמְ    ,ּבִ
רֹות    ,ּוְבַמְעׂשְ

נֹות    ,ּוְבַמתָּ
את ֵמי ַחטָּ    ,ּבְ

ָרה    – ּוְבֵאֶפר ּפָ
ת ׁשֶ    ,ֲהֵרי זּו ְמקּוּדֶ

ָרֵאל י ִיׂשְ   . "ְוַאף ַעל ּפִ
  

  ּוְרִמיְנהּו: 
ָכר ָלדּון" ֵטִלים – ַהּנֹוֵטל ׂשָ יָניו ּבְ    .ּדִ

ֵטָלה – ִעידְלָה     .ֵעדּותֹו ּבְ
ׁש     :ְלַהּזֹות ּוְלַקּדֵ

   ,ֵמי ְמָעָרה -ֵמיָמיו 
  ! (בכורות כט.) "ֵאֶפר ַמְקֶלה - ְוֶאְפרֹו 

  
ֵייֲאַמר    : ַאּבַ

ָיא:    ָלא ַקׁשְ
ַכר  ׂשְ אן ּבִ   ֲהָבָאה ּוִמיּלּוי,  -ּכָ
ַכר  ׂשְ אן ּבִ ָאה ְוִקיּדּוׁש.  -ּכָ   ַהּזָ

  
יָקא ַנִמי,    ּדֵ

נֵ  ָקּתָ ָרה"י ָהָכא: ּדְ את ּוְבֵאֶפר ּפָ ֵמי ַחטָּ   , "ּבְ
ֵני ָהָתם:  ׁש "ְוָקּתָ   . "ְלַהּזֹות ּוְלַקּדֵ

ּה  ַמע ִמיּנַ   .ׁשְ
  

        הדרן עלך האיש מקדשהדרן עלך האיש מקדשהדרן עלך האיש מקדשהדרן עלך האיש מקדש
  
  
  

  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 יםבמ האפר כשנותן חטאת

  .קדושה
  .הם סרוחים - מערה מי

 אפר סתם כלומר - מקלה אפר
  .באש הקלוי מן שבא

 ממקום האפר - הבאה בשכר
 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( בחנם אתם אף בחנם
  ).לז

 לאו דמתניתין - נמי דיקא
 מי דקתני קאי וקידוש אהזאה
 אינן שעדיין חטאת ואפר חטאת

  .מעורבין
  

  .מקדש האיש עלך הדרן

 



336                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

  """"""""ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹוָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹוָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹוָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹוָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹוָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹוָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹוָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹו""""""""        ––––––––        ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ֶּפֶרק ֶּפֶרק ֶּפֶרק ֶּפֶרק ֶּפֶרק ֶּפֶרק ֶּפֶרק ֶּפֶרק         ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשיןַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשיןַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשיןַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשיןַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשיןַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשיןַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשיןַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין

        נח, ב נח, ב נח, ב נח, ב  .1
ָנה         ִמׁשְ

ל" :ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ  ה ּפְ ָ ׁש ִלי ִאׁשּ    ,"ֹוִניתֵצא ְוַקּדֵ
ּה ְלַעְצמוֹ  ׁשָ ִני – ְוָהַלְך ְוִקּדְ ֵ ת ַלׁשּ ׁשֶ    .ְמקּוּדֶ

  
ה ָ ים יֹום" :ְוֵכן ָהאֹוֵמר ְלִאׁשּ לֹׁשִ ת ִלי ְלַאַחר ׁשְ ׁשֶ    ,"ֲהֵרי ַאתְּ ְמקּוּדֶ

ים יֹום לֹׁשִ תֹוְך ׁשְ ּה ּבְ ׁשָ ִני – ּוָבא ַאֵחר ְוִקיּדְ ֵ ת ַלׁשּ ׁשֶ     .ְמקּוּדֶ
ָרֵאל ְלכֵֹהן ת ִיׂשְ ְתרּוָמה -  ּבַ    .ּתֹאַכל ּבִ

  
ים יֹום" לֹׁשִ יו ּוְלַאַחר ׁשְ    ,"ֵמַעְכׁשָ

ים יֹום לֹׁשִ תֹוְך ׁשְ ּה ּבְ ׁשָ ת – ּוָבא ַאֵחר ְוִקיּדְ ׁשֶ ת ְוֵאיָנּה ְמקּוּדֶ ׁשֶ    , ְמקּוּדֶ
ָרֵאל ְלכֵֹהן ת ִיׂשְ ת ּכֵֹהן ְלִיׂשְ  ,ּבַ ְתרּוָמה -ָרֵאל אֹו ּבַ   .לֹא ּתֹאַכל ּבִ

  

ָמָרא         ּגְ
ׁש ָהאוֹ "    ".ֵמר ַלֲחֵבירֹו ֵצא ְוַקּדֵ
  

ָנא:    ּתָ
ה ָעׂשּוי" ָעׂשָ ֶ    ,ַמה ׁשּ

אּות ַהג ּבֹו ִמְנַהג ַרּמָ ּנָ א ׁשֶ    ".ֶאּלָ
  

יַדן? א ּדִ   ְוַתּנָ
  
ֵני  "ָהַלךְ " ָקּתָ אּות.  –ַנִמי ּדְ ַרּמָ   ָהַלְך ּבְ
  

  רש"י
  '.מתני

 ואינה מקודשת, האומר
 ורהדאס 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
  
  

 



337                 ""ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹו –ין ֶּפֶרק ג' ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁש 

        נט, אנט, אנט, אנט, א    ––––נח, ב נח, ב נח, ב נח, ב  .2
ֵני:  ָקּתָ ָנא ָהָכא ּדְ   ",ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ "ַמאי ׁשְ

ֵני:    אנט, ָקּתָ ָנא ָהָתם ּדְ לּוחוֹ "ּוַמאי ׁשְ   ?"ָהאֹוֵמר ִלׁשְ
  

ַמע ָלן,    ָהָכא ְרבּוָתא ָקא ַמׁשְ
ַמע ָלןוְ     .ָהָתם ְרבּוָתא ָקא ַמׁשְ
  
ַמע ָלן"   , "ָהָכא ְרבּוָתא ָקא ַמׁשְ

ָנא ִאי תָּ לּוחוֹ ' :ּדְ ַסְמָכה  , ֲהָוה ֲאִמיָנא:'ׁשְ אי, ּדְ ָהֵוי ַרּמַ לּוחֹו הּוא ּדְ יּה, ׁשְ ְעּתֵ   ּדַ
ִליחּוִתי    .ָסַבר: ָעַבד ִלי ׁשְ

יּה  ְעּתֵ ָלא ַסְמָכה ּדַ אי :ֵאיָמא ,ֲאָבל ֲחֵבירֹו ּדְ    .ָלא ֶליֱהֵוי ַרּמַ
  
ַמע ָלן"    ",ָהָתם ְרבּוָתא ָקא ַמׁשְ

א ּנָ ִאי תַּ   'ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירו' ֹ  :ּדְ
ָמקֹום ַאֵח  ּה ּבְ ׁשָ ִכי ִקּדְ ת  - ר ֲהָוה ֲאִמיָנא ֲחֵבירֹו הּוא ּדְ ׁשֶ   ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

ָסַבר לֹא ָטַרח    ,ּדְ
ָטַרח ֵאיָמא ַמְרֶאה ָמקֹום הּוא לוֹ  לּוחֹו ּדְ    .ֲאָבל ׁשְ

  
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  

ָתא ִלְבֵריּה  ָרִבין ֲחִסיָדא י ֵליּה ִאיּתְ יּה  ,ָאֵזיל ְלִקּדּוׁשֵ ּה ְלַנְפׁשֵ ׁשָ    .ִקיּדְ
  

ְנָיא:    ְוָהּתַ
ה ָעׂשוּ " ָעׂשָ ֶ אּותַמה ׁשּ ַהג ּבֹו ִמְנַהג ַרּמָ ּנָ א ׁשֶ   ! "י ֶאּלָ
  

  ָלא ַיֲהבּוָה ִניֲהֵליּה. 
  

ֵעי ֵליּה ְלאֹודּוֵעי!    ִאיּבָ
ׁש ָלּה.  ָהֵכי ְוָהֵכי ָאָתא ִאיִניׁש ַאֲחִריָנא ְמַקּדֵ   ָסַבר ַאּדְ

  
ר ָחָנה ר ּבַ ה ּבַ יּה  ,ָעאֲאַמר ַזְבָנּה ִניֲהִלי ְלַהאי ַאְר  ַרבָיִהיב ֵליּה זּוֵזי לְ  ַרּבָ    .ָאַזל ַזְבָנּה ְלַנְפׁשֵ

  
ְנָיא:    ְוָהּתַ

אּות" ַהג ּבֹו ִמְנַהג ַרּמָ ּנָ א ׁשֶ ה ָעׂשּוי ֶאּלָ ָעׂשָ ֶ   ! "ַמה ׁשּ
  

יֵמי ֲהָוה ֵליּה  ַאּלִ א ּדְ ְאּגָ    .ּבַ
בֹוד - ְלַרב  יּה ּכָ ר ָחָנה  ,ַנֲהֵגי ּבֵ ר ּבַ ּה ּבַ בֹוד -ְלַרּבָ יּה ּכָ    .ָלא ַנֲהֵגי ּבֵ

  
ֵעי   ֵליּה ְלאֹודּוֵעי!  ִאיּבָ

ָהֵכי ְוָהֵכי ָאָתא ִאיִניׁש ַאֲחִריָנא ְזֵבין ָלּה     .ָסַבר ַאּדְ
  

  רש"י
  '.גמ

 האיש' בפ - התם שנא יומא
  .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 תמצאנה
 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

 בעלי של בקעה - ידאלימ 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
  .תהבי בעל לו שיתננה

  .חבירו לחיי שיורד - רשע נקרא
 גידל שרב - ידענא הוה לא

  .בה מתעסק
 לי היא זו - קמייתא דארעא

  .מעולם שלקחתי ראשונה
 אינה - מילתא מסמנא ולא

 מקחו אדם שימכור טוב סימן
  .הראשון

  .לתלמידים הפקר -  דרבנן ארעא
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        נט, אנט, אנט, אנט, א .3
יֵדל ַהִהיא ַאְרָעא ַרב ּגִ יְך ּבְ אָאַזל , ֲהָוה ְמַהּפֵ י ַאּבָ    .ַזְבָנּה  ַרּבִ

יֵדלַרב ָאַזל  ֵליּה לְ  ּגִ י ֵזיָראַקּבְ    .ַרּבִ
י ֵזיָראָאַזל     .ב ִיְצָחק ַנְפָחאַר ְוַקְבֵליּה לְ  ַרּבִ

ֲעֶלה ֶאְצֵלנּו ָלֶרֶגל :ֲאַמר ֵליּה  ּיַ ן ַעד ׁשֶ    ,ַהְמּתֵ
י ָסִליק ֵחיּה  ,ּכִ ּכְ ֲחָרָרה ּוָבא ַאֵחר ּוְנָטָלּה ֵהיֶמּנוּ " :ֲאַמר ֵליּה  ,ַאׁשְ ְך ּבַ   ַמאי?  - "ָעִני ְמַהּפֵ

ע :ֲאַמר ֵליּה     .ִנְקָרא ָרׁשָ
א ָמר ַמאי ַטְעָמא ָעַבד ָהכִ    י? ְוֶאּלָ

   .ָאַמר ֵליּה ָלא ֲהָוה ָיַדְעָנא
א ּתָ    .ַנִמי ֵניְתָבּה ִניֲהֵליּה ָמר ,ַהׁשְ

ָתא :ָאַמר ֵליּה  ָנא ִמיּלְ ְייָתא ִהיא ְוָלא ְמַסּמְ ַאְרָעא ַקּמַ ִניָנא ָלּה, ּדְ    ,ַזּבּוֵני ָלא ְמַזּבְ
ֵעי  ְקֵליּה  - ִאי ּבָ ָנה ִניׁשְ ַמּתָ    .ּבְ

יֵדלַרב  ְכִתיבָלא ָנִחית ָלּה  ּגִ נֹות ִיְחֶיה" :ּדִ 391"ְוׂשֹוֵנא ַמּתָ
  .(משלי טו, כז) 

א י ַאּבָ ּה  ַרּבִ ָהִפיְך ּבָ ּום ּדְ יֵדלַרב ָלא ָנִחית ָלּה ִמׁשּ    .ּגִ
   ,ְוָלא ָמר ָנִחית ָלּה  ,לֹא ָמר ָנִחית ָלּה 

ָנן. ַרּבָ   ּוִמיְתַקְרָיא ַאְרָעא ּדְ
  
  
  

                                                           
נֹת ִיְחֶיה 391 ַצע ְוׂשֹוֵנא ַמתָּ יתֹו ּבֹוֵצַע ּבָ   עֵֹכר ּבֵ

  רש"י
 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 היא זו - קמייתא דארעא

  .מעולם שלקחתי ראשונה
 אינה - מילתא מסמנא אול

 מקחו אדם שימכור טוב סימן
  .הראשון

  .לתלמידים הפקר -  דרבנן ארעא
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        נט, אנט, אנט, אנט, א .4
ה" ָ י ִליִהְתַקּדְ " :ְוֵכן ָהאֹוֵמר ְלִאׁשּ ים יֹום ׁשִ לֹׁשִ    ",ְלַאַחר ׁשְ

ים יֹום לֹׁשִ תֹוְך ׁשְ ּה ּבְ ׁשָ ִני – ּוָבא ַאֵחר ְוִקיּדְ ֵ ת ַלׁשּ ׁשֶ   ."ְמקּוּדֶ
  

ים, ַמהּו?  לֹׁשִ תֹוְך ׁשְ ּה ּבְ ׁשָ א ַאֵחר ְוִקיּדְ   לֹא ּבָ
  

מּוֵאלוּ  ַרב ְרַוְייהּו:  ׁשְ ָאְמֵרי תַּ   ּדְ
ת,  ׁשֶ   ְמקּוּדֶ

ְתַא  ּנִ י ׁשֶ עֹות. ְוַאף ַעל ּפִ לּו ַהּמָ   ּכְ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

מוּ   -  ָהֵני זּוֵזי    ,לֹא ְלַמְלֶוה ּדָ
מוּ  דֹון ּדָ     .ְולֹא ְלִפּקָ

  
מוּ " דֹון לֹא ּדָ    – "ְלִפּקָ

ָמָרא ָקא ִמְתַאְכֵלי,  ְרׁשּוָתא ּדְ דֹון ּבִ ּקָ   ּפִ
יָדּה ָקא ִמְתַאְכֵלי.  ְרׁשּוָתא ּדִ   ְוָהֵני ּבִ

  

ְלֶוה ַנִמי לֹא ּדָ "    – "מוּ ַלּמַ
ָנה,    ִמְלֶוה ְלהֹוָצָאה ִניּתְ

ין ַיֲהִביְנהּו ִניֲהָלּה.  תֹוַרת ִקיּדּוׁשִ   ָהֵני ּבְ
  
  

  רש"י
 בתוך - המעות שנתאכלו פ"ואע

 קידושין בעו דכי יוםְׁשִׁשים 
 ה"אפ למעות ליתנייהו למיחל
  .חיילי

 דנימא - דמו למלוה לאו
  .מקודשת אינה במלוה המקדש

 אם דנימא - דמו לפקדון ולאו
 אינה פרוטה שוה בה נשתייר אל

 מקדש בהאיש כדאמר מקודשת
 התקדשי) מז דף קידושין לעיל(

 ומצאתו והלכה בפקדון לי
 בו נשתייר אם שנאבד או שנגנב

  '.כו מקודשת פרוטה שוה
 דניתחלי מקמי - ניתנה להוצאה
 התקדשי לה אמר וכי קידושין

 מידי ולאו היא דידיה לאו בה לי
 לה יתנונ לא אלו אבל לה יהיב

 שתתקדש מ"ע אלא להוציאן
 אכלה דידה אכלה כי ולהכי בהן
  .מקדש זמנא מטא ולכי
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        בבבב- - - - נט, אנט, אנט, אנט, א .5
ה"[  ָ ים יֹום" :ְוֵכן ָהאֹוֵמר ְלִאׁשּ לֹׁשִ ת ִלי ְלַאַחר ׁשְ ׁשֶ    ",ֲהֵרי ַאתְּ ְמקּוּדֶ

ים יֹום לֹׁשִ תֹוְך ׁשְ ּה ּבְ ׁשָ ׁשֶ  – ּוָבא ַאֵחר ְוִקיּדְ ִניְמקּוּדֶ ֵ   ]."ת ַלׁשּ
  

ּה  ׁשָ א ַאֵחר ְוִקיּדְ ּה  ,לֹא ּבָ   ַמהּו?  -  ְוָחְזָרה ּבָ
  

י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ
   , חֹוֶזֶרת

יּבּור.  ל ּדִ יּבּור ּוְמַבּטֵ   ָאֵתי ּדִ
  

  ָאַמר  ֵריׁש ָלִקיׁש 
   , ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת

יּבּור.  ל ּדִ יּבּור ּוְמַבּטֵ   ָלא ָאֵתי ּדִ
  

י יוֹ ֵאיִתיֵביּה     :ֵריׁש ָלִקיׁש לְ  ָחָנןַרּבִ
ל" יטֵּ    , ּבִ

ל יטֵּ ַרם ּבִ לֹא תָּ רּוָמה – ִאם ַעד ׁשֶ רּוָמתֹו תְּ    .(תרומות ג, ד) "ֵאין תְּ
ִדיּבּור ְוִדיּבּור הּוא,    ְוָהא ָהָכא ּדְ

יּבּור!  ל ּדִ יּבּור ּוְמַבּטֵ   ְוָקָאֵתי ּדִ
  

ה,  ָ אִני ְנִתיַנת ָמעֹות ְלַיד ִאׁשּ   ׁשַ
ה  ִכי ַמֲעׂשֶ מּו, ּדְ   ּדָ

ה.  ל ַמֲעׂשֶ יּבּור ּוְמַבּטֵ   ְוָלא ָאֵתי ּדִ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
ִליַח " ָ ׁשּ יַע ּבַ ּתֹו ְוִהּגִ ט ְלִאׁשְ ֹוֵלַח ּגֵ    ,ַהׁשּ

ִליַח  ַלח ַאֲחָריו ׁשָ ָ ׁשּ    :ְוָאַמר לוֹ  ,אֹו ׁשֶ
ֵטל הּוא' י ְלָך ּבָ ַתתִּ ּנָ ט ׁשֶ    –' ּגֵ

ֵטל    .(גיטין לב.) "ֲהֵרי ֶזה ּבָ
ֵמי, ְוָהא ְנִתינַ  ה ּדָ ָ ִכי ְנִתיַנת ָמעֹות ְלַיד ִאׁשּ ִליַח, ּדְ ט ְלַיד ׁשָ   ת ּגֵ

ֵני  ֵטל"ְוָקּתָ   !"ֲהֵרי ֶזה ּבָ
  

  ָהָתם ַנִמי, 
יּבּור ְוִדיּבּור הּוא  א ְלָיָדּה ּדִ יּטָ ָלא ָמָטא ּגִ ה ּדְ ּמָ ל ּכַ    –ּכָ

יּבּור.  ל ּדִ יּבּור ּוְמַבּטֵ   ָאֵתי ּדִ
  

י יֹוָחָנןלְ  ֵריׁש ָלִקיׁש ֵאיִתיֵביּה    : ַרּבִ
ָבה" ַמְחׁשָ ִלים יֹוְרִדין ִליֵדי טּוְמָאָתן ּבְ ל ַהּכֵ    ,ּכָ

ה יּנּוי ַמֲעׂשֶ ׁשִ א ּבְ   .ְוֵאין עֹוִלים ִמיֵדי טּוְמָאָתן ֶאּלָ
ה   בנט, ָבה -  ַמֲעׂשֶ ד ַמְחׁשָ ה ּוִמּיַ ד ַמֲעׂשֶ    ,מֹוִציא ִמּיַ

ָבה ה ְולֹ  - ַמְחׁשָ ד ַמֲעׂשֶ ָבהֵאין מֹוִציָאה לֹא ִמּיַ ד ַמְחׁשָ    .(כלים כה, ט) "א ִמּיַ
ה ָלא ַמְפָקה  ד ַמֲעׂשֶ ָלָמא ִמּיַ ׁשְ ה,  –ּבִ ל ַמֲעׂשֶ יּבּור ּוְמַבּטֵ ָלא ָאֵתי ּדִ   ּדְ

יק!  ּפִ ָבה ִמיָהא ּתַ ד ַמְחׁשָ א ִמּיַ   ֶאלָּ
  

ֵמי.  ה ּדָ ִכי ַמֲעׂשֶ טּוְמָאה, ּדְ ָבה ּדְ אִני ַמְחׁשָ   ׁשַ
  

א.  ּפָ   ְוִכְדַרב ּפַ
אַרב ּפַ ּדְ    י: ֵמ ָר  ּפָ

ִתיב  ן"ּכְ י ִיּתֵ 392"ּכִ
ן", ְוָקִריָנן ), לח(ויקרא יא  י יּוּתַ   . "ּכִ

יַצד?    ָהא ּכֵ
ן" י יּוּתַ ן"ּדּוְמָיא ּדְ  "ּכִ   : "ִכי ִיּתֵ

ן"ַמה  ּתֵ ִניָחא ֵליּה,  - "ּיִ   ּדְ
ן"ַאף  ִניָחא ֵליּה.  - "יּוּתַ   ּדְ

  

                                                           
ְבָלָתם ָעָליו ָטֵמא הּוא ָלֶכם 392 ן ַמִים ַעל ֶזַרע ְוָנַפל ִמּנִ   ְוִכי ֻיתַּ

  רש"י
 אמרהְׁשִׁשים  בתוך - בה וחזרה

  .בהן אפשי אי
 - 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 דמי חלו

 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 בשינוי 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
 וגילה שהחליקן מעשה י"ע להו

 תיקון עוד מחוסרין שאין עתוד
  .מחשבה י"ע להו שירד בין

 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

 נפלו דאפילו הוא בעלמא
 הכשר הוי ליה וניחא לאממי

  .יותן כי ומיקרי
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ָתא ַאָהא:  ַרב ְזִביד ַמְעּתָ   ַמְתֵני ְלָהא ׁשְ

ּה " ׁשָ לּוָחּה ְלַקּדְ ְתָנה ְרׁשּות ִלׁשְ ּנָ    ,ְוֵכן ִהיא ׁשֶ
ּה ֶאת ַעְצָמּה  ׁשָ    , ְוָהְלָכה ִהיא ְוִקּדְ

ּה ָקְדמוּ  ּלָ ין – ִאם ׁשֶ יָה ִקיּדּוׁשִ    ,ִקיּדּוׁשֶ
לּוָחּה ָקְדמוּ  ל ׁשְ ין – ְוִאם ׁשֶ יָה ִקיּדּוׁשִ    .(קידושין עט:) "ֵאין ִקיּדּוׁשֶ

  
ה ֶאת ַע  ׁשָ ּה  ,ְצָמּה לֹא ִקּדְ   ַמהּו?  -  ְוָחְזָרה ּבָ

  
י יֹוָחָנן   ָאַמר: חֹוֶזֶרת,  ַרּבִ

  ָאַמר: ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת.  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 
  
י יֹוָחָנן" יּבּור.  – "חֹוֶזֶרת :ָאַמר ַרּבִ ל ּדִ יּבּור ּוְמַבּטֵ   ָאֵתי ּדִ

  

יּבּור ּוְמַב  – "ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש " יּבּור. ָלא ָאֵתי ּדִ ל ּדִ   ּטֵ
  

י יֹוָחָנןֵאיִתיֵביּה    : ֵריׁש ָלִקיׁש לְ  ַרּבִ
ל" יטֵּ    , ּבִ

ל יטֵּ ַרם ּבִ לֹא תָּ רּוָמה–  ִאם ַעד ׁשֶ רּוָמתֹו תְּ    !(תרומות ג, ד) "ֵאין תְּ
  

  : ָרָבאֲאַמר 
ַמאי ָעְסִקיַנן:    ָהָכא ּבְ

ְריֹו, ּדַ  ִית ְוָתַרם ֶאת ּכֶ ַעל ַהּבַ ַדם ּבַ ּקָ גֹון ׁשֶ ה. ּכְ   ֲהָוה ֵליּה ַמֲעׂשֶ
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ֵאיִתיֵביּה 
ָבה" ַמְחׁשָ ִלים יֹוְרִדין ִליֵדי טּוְמָאָתן ּבְ ל ַהּכֵ    ,ּכָ

ה יּנּוי ַמֲעׂשֶ ׁשִ א ּבְ   .ְוֵאין עֹוִלים ִמיֵדי טּוְמָאָתן ֶאּלָ
ָבה ד ַמְחׁשָ ה ּוִמּיַ ד ַמֲעׂשֶ ה מֹוִציא ִמּיַ    ,ַמֲעׂשֶ

ָבה ֵאין מֹוִציָאה  ָבהַמְחׁשָ ד ַמְחׁשָ ה ְולֹא ִמּיַ ד ַמֲעׂשֶ    .(כלים כה, ט) "לֹא ִמּיַ
ה ָלא ַמְפָקה  ד ַמֲעׂשֶ ָלָמא ִמּיַ ׁשְ ה,  –ּבִ ל ַמֲעׂשֶ יּבּור ּוְמַבּטֵ   ָלא ָאֵתי ּדִ

יק!  ּפִ ָבה ִמיָהא ּתַ ד ַמְחׁשָ א ִמּיַ   ֶאלָּ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֵמי ה ּדָ ִכי ַמֲעׂשֶ טּוְמָאה, ּדְ ָבה ּדְ אִני ַמְחׁשָ   . ׁשַ

  
א.   ּפָ   ְוִכְדַרב ּפַ

אּדְ  ּפָ   י: ֵמ ָר  ַרב ּפַ
ִתיב  ן"ּכְ י ִיּתֵ 393"ּכִ

ן", ְוָקִריָנן ), לח(ויקרא יא  י יּוּתַ   . "ּכִ
יַצד?    ָהא ּכֵ
ן" י יּוּתַ ן"ּדּוְמָיא ּדְ  "ּכִ   : "ִכי ִיּתֵ

ן"ַמה  ּתֵ ִניָחא ֵליּה,  - "ּיִ   ּדְ
ן"ַאף  ִניָחא ֵליּה.  - "יּוּתַ   ּדְ

  
  

י יֹוָחָנןַר ֵאיִתיֵביּה    : ֵריׁש ָלִקיׁש לְ  ּבִ
ִליַח " ָ ׁשּ יַע ּבַ ּתֹו ְוִהּגִ ט ְלִאׁשְ ֹוֵלַח ּגֵ    ,ַהׁשּ

ִליַח  ַלח ַאֲחָריו ׁשָ ָ ׁשּ    ,אֹו ׁשֶ
ֵטל הּוא" :ְוָאַמר לוֹ  י ְלָך ּבָ ַתתִּ ּנָ ט ׁשֶ    – "ּגֵ

ֵטל    !(גיטין לב.) "ֲהֵרי ֶזה ּבָ
  

ֵריׁש ָלִקיׁש  א ּדְ יּוְבּתָ    !ּתְ
א!  יּוְבּתָ   ּתְ

                                                           
ְבָלָתם ָעָליו ָטֵמא הּוא ָלֶכם 393 ן ַמִים ַעל ֶזַרע ְוָנַפל ִמּנִ   ְוִכי ֻיתַּ

  רש"י
 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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י יֹוָחָנן,  ַרּבִ ָווֵתיּה ּדְ   ְוִהיְלְכָתא ּכְ

ְייָתא.  ַקּמַ   ַוֲאִפיּלּו ּבְ
  

א ְלֵמיַמר:  ִאיּכָ ב ּדְ   ְוַאף ַעל ּגַ
ֵמי  ה ּדָ ְכַמֲעׂשֶ ה ּדִ ָ אִני ְנִתיַנת ָמעֹות ְלַיד ִאׁשּ    –ׁשַ

יּבּור.  ל ּדִ יּבּור ּוְמַבּטֵ   ֲאִפיּלּו ָהִכי ָאֵתי ּדִ
  
  

ָיא ִהיְלכְ    ָתא ַאִהיְלְכָתא! ַקׁשְ
י יֹוָחָנן,  ַרּבִ   ַאְמָרת ִהיְלְכָתא ּכְ

ַרב ַנְחָמן!    ְוָקְייָמא ָלן ִהיְלְכָתא ּכְ
ְעָיא ְלהּו:  ִאיּבָ   ּדְ

ֲחזֹור ִויָגֵרׁש ּבֹו?  ּיַ   ַמהּו ׁשֶ
  ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן

   .חֹוֵזר ּוְמָגֵרׁש ּבוֹ 
ת ׁשֶ   ָאַמר:  ַרב ׁשֵ

   ֵאינֹו חֹוֵזר ּוְמָגֵרׁש ּבֹו.
ַרב ַנְחָמן!  ֵתיּה ּדְ ּוָ   ְוָקְייָמא ָלן ִהיְלְכָתא ּכַ

  
ִליַח,  ֵליּה ִמּתֹוַרת ׁשָ ַבּטְ   ְנִהי ּדְ

ֵליּה. ּטְ ט ָלא ּבַ   ִמּתֹוַרת ּגֵ
  
  
  
  

  רש"י
' מתני גבי -  בקמייתא ואפילו

 בה וחזרה ידשהוק 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, אס, אס, אס, א    ––––נט, ב נט, ב נט, ב נט, ב  .7
ה"[ ָ ים יֹום" :ְוֵכן ָהאֹוֵמר ְלִאׁשּ לֹׁשִ ת ִלי ְלַאַחר ׁשְ ׁשֶ    ",ֲהֵרי ַאתְּ ְמקּוּדֶ

ׁשָ  ים יֹוםּוָבא ַאֵחר ְוִקיּדְ לֹׁשִ תֹוְך ׁשְ ִני ]– ּה ּבְ ֵ ת ַלׁשּ ׁשֶ   ."ְמקּוּדֶ

  
  : ַרבָאַמר 

ִני ְלעֹוָלם.  ֵ ת ַלׁשּ ׁשֶ   ְמקּוּדֶ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ִני ַעד  ֵ ת ַלׁשּ ׁשֶ יםְמקּוּדֶ לֹׁשִ   יֹום.  ׁשְ
יםְלַאַחר  לֹׁשִ י ִראׁשֹון.  ׁשְ ִני ְוַגְמֵרי ִקיּדּוׁשֵ י ׁשֵ ְקֵעי ִקיּדּוׁשֵ   יֹום, ּפַ

  
אָיֵתיב  ָיא ֵליּה:  ַרב ִחְסּדָ   ְוָקא ַקׁשְ

ְקֵעי?  ַמאי ּפַ ֵני ּבְ י ׁשְ   ִקיּדּוׁשֵ
  

  : ַרב יֹוֵסףֲאַמר ֵליּה 
א ָיא ֵליּה  ָמר ַאֵריׁשָ   .ַמְתֵני ָלּה ְוָקׁשְ

יָפא ַמְת  ָיא ֵליּה ַרב ְיהּוָדה ַאּסֵ   .ֵני ָלּה, ְוָלא ַקׁשְ
   
ים יֹום" לֹׁשִ יו ּוְלַאַחר ׁשְ ים יֹוםוּ  ,ֵמַעְכׁשָ לֹׁשִ תֹוְך ׁשְ ּה ּבְ ׁשָ    – ָבא ַאֵחר ְוִקיּדְ

ת ׁשֶ ת ְוֵאיָנּה ְמקּוּדֶ ׁשֶ   ."ְמקּוּדֶ
  : ַרבָאַמר 

ת" ׁשֶ ת ְוֵאיָנּה ְמקּוּדֶ ׁשֶ    .ְלעֹוָלם "ְמקּוּדֶ
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
ת" ׁשֶ ת ְוֵאיָנּה ְמקּוּדֶ ׁשֶ א ַעד  "ְמקּוּדֶ יםֶאּלָ לֹׁשִ   יֹום.  ׁשְ

יםְלַאַחר  לֹׁשִ י ִראׁשֹון.  - ׁשְ ִני ְוַגְמֵרי ִקיּדּוׁשֵ י ׁשֵ ְקֵעי ִקיּדּוׁשֵ   ּפַ
  

ָנָאה ֲהַואי ִאי ֲחָזָרה ֲהַואי,  - ְלַרב  ָקא ֵליּה ִאי ּתְ   ְמַסּפְ
מּוֵאל  ְתָנָאה ֲהַואי. -ִלׁשְ יָטא ֵליּה ּדִ ׁשִ   ּפְ

   
ֵאי,  ּנָ ָהֵני ּתַ ָתא ּדְ   ּוִבְפלּוּגְ

ַתְנָיא:    ּדְ
ט –' יָתהֵמַהּיֹום ּוְלַאַחר ִמ "' ט ְוֵאינֹו ּגֵ    ,ּגֵ

ְבֵרי     .ֲחָכִמיםּדִ
י    :אֹוֵמר ַרּבִ

ט ֶזה ּגֵ    ".ּכָ
  

ָנן!  ַרּבָ   ְוֵניָמא ַרב: ֲהָלָכה ּכְ
י!  ַרּבִ מּוֵאל: ֲהָלָכה ּכְ   ְוֵניָמא ׁשְ

  
  ְצִריָכא: 

ָנן  ַרּבָ ִאיּלּו ֲאַמר ַרב ֲהָלָכה ּכְ    –ּדְ
ְלַרחּוָקּה ָקָא    ֵתי. ֲהָוה ֲאִמיָנא: ָהָתם, ּדִ

ְלָקרּוָבּה ָקָאֵתי,    ֲאָבל ָהָכא, ּדִ
ְתָנָאה ֲהַואי.  :ֵאיָמא מּוֵאל ּדִ   מֹוֶדה ֵליּה ִלׁשְ

י  ַרּבִ מּוֵאל ֲהָלָכה ּכְ    –ְוִאי ֲאַמר ׁשְ
ט ְלַאַחר ִמיָתה,  ֵאין ּגֵ   ֲהָוה ֲאִמיָנא: ָהָתם הּוא ּדְ

ין ְלַאַחר  ֵיׁש ִקיּדּוׁשִ יםֲאָבל ָהָכא, ּדְ לֹׁשִ   , ׁשְ
  א מֹוֵדי ֵליּה ְלַרב. ֵאיָמ 

  ְצִריָכא. 
  

ֵייֲאַמר     :ַאּבַ
ַרב,    ּוְלַטְעֵמיּה ּדְ

א ֶאָחד ְוָאַמר ָלּה:  יו ּוְלַאַחר "ּבָ ת ִלי ֵמַעְכׁשָ ׁשֶ יםֲהֵרי ַאּתְ ְמקּוּדֶ לֹׁשִ   , "יֹום ׁשְ
יו" ּוָבא ַאֵחר ְוָאַמר ָלּה: ת ִלי ֵמַעְכׁשָ ׁשֶ ִר  ֲהֵרי ַאתְּ ְמקּוּדֶ   ,"ים יֹוםּוְלַאַחר ֶעׂשְ

ת ִלי ֵמַעכְ " ּוָבא ַאֵחר ְוָאַמר ָלּה:   אס, ׁשֶ ָרה ָיִמיםֲהֵרי ַאתְּ ְמקּוּדֶ יו ּוְלַאַחר ֲעׂשָ    – "ׁשָ
ט,    ֵמִראׁשֹון ּוֵמַאֲחרֹון ְצִריָכה ּגֵ

  רש"י
ְׁשִׁשים  לאחר בטלין אין - לעולם
 בתוך לחול זמן לה ניתן שהרי

 מקידושי פנויין כולן שיהוְׁשִׁשים 
  .ראשון

 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 לשיםש עד

 קדושי ונמצאו הקדושין יגמרו ולא
  .למפרע חיילי שני

 אי שלשים לאחר האי - ליה מספקא
 בתוך בי אחזור לא אם הוי תנאה

  .מעכשיו קדושין יהיוְׁשִׁשים 
 דקאמר ממאי - הוי חזרה אי

 מעכשיו אומר איני וקאמר מעכשיו
ְׁשִׁשים  לאחר לי התקדשי אלא

 הוי דאי בספיקא היא ולםלע הילכך
 קידושי חיילי ראשון קידושי תנאה

 קידושי הוי חזרה ואם חיילי לא שני
  .חיילי לא ראשון קידושי חיילי שני

 - הוי דתנאה ליה פשיטא לשמואל
 קידושין הוו יוםְׁשִׁשים  כל הילכך
 ואילך' מל בו יחזור שמא תלוין
  .גמרו

 האי ליה מספקא -  גט ואינו גט
 מהיום תנאה הוי אי תהמי 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 יניובע וקשה

 הכא אבל ממעכשיו ביה הדר
 דמצי מה כל קאמר דלקרובה

 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

 לאחר קדושין דיש - הכא אבל
 אחר קדשה לא אם וםיְׁשִׁשים 

 דלא חזרה הוי דילמא אימא בנתיים
 על דעתו שמא מעכשיו לקדשה רצה

 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 ואמר 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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ט    , ֵמֶאְמָצִעי ֵאיָנּה ְצִריָכה ּגֵ
ְך:  ְפׁשָ   ַמה ּנַ

ָנָאה ֲהַואי  י, ּדְ  –ִאי ּתְ א ִקיּדּוׁשֵ ַקּמָ י. ּדְ ְך ָלאו ִקיּדּוׁשֵ   ַהּנָ
י.  –ִאי ֲחָזָרה ֲהַואי  ְך ָלאו ִקיּדּוׁשֵ ַהּנָ י, ּדְ ַבְתָרא ִקיּדּוׁשֵ   ּדְ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  
ֵתיָמא:    ַמהּו ּדְ

ַמע ֲחָזָרה,  ָנָאה ּוַמׁשְ ַמע ּתְ ָנא ַמׁשְ ָ   ַהאי ִליׁשּ
ל ַחד ְוַחד.  א ִמּכָ יּטָ ֵעי ּגִ   ְוִתיּבָ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

י יֹוָחָנןָאַמר  אעּולָ    : ַרּבִ
ּה.    ֲאִפיּלּו ֵמָאה ּתֹוְפִסין ּבָ

  
י ַאִסיְוֵכן ָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ּה.    ֲאִפיּלּו ֵמָאה ּתֹוְפִסין ּבָ
  

ַרב ַאִמיֲאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ א ּבְ ּיָ ְרׁשִ י ַאִסילְ  ַרב ְמׁשַ   : ַרּבִ
י יֹוָח  ַרּבִ ָרּה ָלְך ַטְעָמא ּדְ   ָנן: ַאְסּבְ

ִליְבֵני,  א ּדְ ַרּגָ י ׁשְ יּה ּכִ וּו ַנְפׁשֵ   ׁשָ
ַבק.  ָכל ַחד ְוַחד ַרְוָחא ְלַחְבֵריּה ׁשָ   ּדְ

  
  : ַרב ֲחִניָנאְמִתיב 

ט – "ֵמַהּיֹום ּוְלַאַחר ִמיָתה"" ט ְוֵאינֹו ּגֵ    ,ּגֵ

ֶמת - ְוִאם ֵמת    .(גיטין עב.) "חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַייּבֶ
ָלָמא ְלַרב, ְמַסיְּ  ׁשְ   יָעא ֵליּה. ּבִ

י.  ַרּבִ ָאְמֵרי ּכְ ָנן ִהיא, ַוֲאַנן ּדְ י? ַרּבָ מּוֵאל ַנִמי, ָהא ַמּנִ   ִלׁשְ
ּיּוָרא ָהֵוי  ֲאַמר: ׁשִ י יֹוָחָנן, ּדַ א ְלַרּבִ    –ֶאּלָ

ם!  לּום הּוא, ִיּבּוֵמי ְמַייּבֵ ּה ְוָלא ּכְ יר ּבָ ּיֵ ְמׁשַ א ּדִ יּטָ ל ּגִ   ּכָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ט ְלהֹוִציא וּ    ִמיָתה ְלהֹוִציא, ּגֵ

ַמְרּתֹו ִמיָתה.  ט ּגְ יר ּגֵ ּיֵ ִ ׁשּ ֶ   ַמה ׁשּ
  

ֵייֲאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ֵמי?    ִמי ּדָ

ט מֹוִציָאּה ֵמְרׁשּות ָיָבם,    ּגֵ
  ִמיָתה ַמְכִנָסּה ִלְרׁשּות ָיָבם! 

  
א,    ֶאּלָ
ֵייֲאַמר     :ַאּבַ

  ָהָתם ַטְעָמא ַמאי? 
ּום  ֵזיָרה ִמׁשּ ט.  – "ים ַמּתִ ֵמַהּיֹום ִא "ּגְ   ֲהֵרי ֶזה ּגֵ

  
ַתֲחלֹוץ,  "ֵמַהּיֹום ִאם ָמַתי"ְוִנְגזֹור    ּדְ

   "!ֵמַהּיֹום ּוְלַאַחר ִמיָתה"ַאּטּו 
  

ה אֹוֵמר חֹוֶלֶצת  ֶמת.  –ִאם ַאּתָ   ִמְתַייּבֶ
  

  ָהָכא ַנִמי, 
ה אֹוֵמר חֹוֶלֶצת  ֶמת!  –ִאם ַאּתָ   ִמְתַייּבֶ

  
לּום,  ַכְך ּכְ ם, ְוֵאין ּבְ ְתַייּבֵ   ּתִ

ָנן הּוא.ֲח  ַרּבָ א ּדְ ׁשָ   ׁשָ

  רש"י
 - קידושין הוו דבתרא הוי חזרה אי

 קידושין וגמרו אחריו אחר בא שלא
  .עשרה לאחר

 ומשמע תנאה מעמש לישנא האי
 יש במשמע לשונות שתי - חזרה

 אומרה ויש תנאי בלשון אומרה
 להאי למימר ואיכא חזרה בלשון
 מכל גיטא ותבעי חזרה ולהאי תנאה

 מכוין לחזרה קמא דלמא וחד חד
 איכוון לתנאה ושני שני של וחלו
 ושל ראשון של ואין קיימין ושלו

 מאמצעי גיטא ובעיא קידושין אחרון
 ושלו תנאה דקמא מרלמי ואיכא
 חזרה דכולהו למימר ואיכא קיימין

 דלאו ל"קמ קיימין לבד אחרון ושל
 ספק אלא מינה משתמעי תרוייהו

 הוא תנאה ואי חזרה ספק תנאה
 חזרה לשון ואין תנאה הוי לכולהו

 ביה הוה לא הוי חזרה ואי כלל
 נפשך וממה כלל דתנאה לישנא
  .קידושין הוו לא אמצעי

 למימר ליכא דהא - 'כו לך אסברה
 שתי דקסבר משום יוחנן' דר טעמא

 לגבי ליה ומספקא במשמע לשונות
 בחזרה האי ולגבי בתנאה גברא האי
 תופסין למיתני שייך לא כן דאם
 ואנן מהן באחד אלא תפיסה דאין
 ומדקתני נינהו הי ידעינן דלא הוא

 בה שיש ליה דסבירא משמע תופסין
  .לכולהו קידושין צד

 - דליבני שרגא כי ונפשייה דשוו
 אינו שוה כולן ורחב לבינים המסדר

 שורה הרי כ"דא זו על זו ממש מסדר
 אחריה וחבירתה נופלת החיצונה

 וחוזר זו אצל זו תחילה מסדר אלא
 ונותן אחרת שורה עליה ומסדר

 שישאר כדי לחוץ משוכה החיצונה
 יושבת שניה להיות בתחתונה ריוח

 שאצלה על ומקצת עליה מקצת
 להיות בשניה גם ריוח ארונש

 הכא כולם וכן עליה מקצת שלישית
 פנוי זמן מקום מצא אחד כל נמי

  .לאוסרה כולן ותפסו לקדושין
  .ליבם וזקוקה גט אינו שמא - חולצת

 והויא הוא גט שמא - מתייבמת ולא
 בכרת לו היא והרי אחיו גרושת לה

  .יבום זיקת עליה שאין
 אי להו דמספקא - היא רבנן מני הא

  .חזרה אי תנאה
 - הוא כלום לא ביה דשייר גיטא

  .כריתות) כד דברים( אמר דרחמנא
 הוא דתנאה לן פשיטא - מתי אם

  .לכשימות למפרע גיטא והוי
 חליצה צריכה ואינה -  גט זה הרי

  .משימות
 דפשיטא - מיתה ולאחר מהיום אטו

 גט הוי ולא הוא דשיורא יוחנן לרבי
  .כלל

 אתו צהחלי מצריכה אתה אם ומשני
 מדאצרכוה דאמר - ליבומה נמי

 גיטא דלאו לרבנן להו קים חליצה
 והיא גרושה לייבומי ואתו הוא

 במהיום נמי הכא ופרכינן בכרת
 אתי דלמא ניחוש מיתה ולאחר

 חולצת אומר אתה שאם ליבומה
 בכך ואין תתייבם ומשני מתייבמת

 גיטא לאו ביה דשייר דגיטא כלום
 יבמתמתי לא דקתני והא כלל הוא

 מהיום אטו דגזרו היא דרבנן חששא
 לה מוקמינן דיבם אחזקה, מתי אם
 ביבמות אלא הכא למיתני שייך לא
 ספיקא דמשום אחריתי מילתא גבי

 הכא אבל) לא יבמות( אחין' ד בפרק
 חזקה בעי לא ליכא ספיקא דאפילו

  .היא יבמה ודאי דהא
  

 



345                 ""ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹו –ִׁשין ֶּפֶרק ג' ַמֶּסֶכת ִקיּדּו

        בבבב- - - - ס, אס, אס, אס, א .8
ָנה             ִמׁשְ

ה ָ    :ָהאֹוֵמר ְלִאׁשּ
ן ָלְך ָמאַתִים זּוז" ֶאתֵּ ת ִלי ַעל ְמָנת ׁשֶ ׁשֶ     – "ֲהֵרי ַאתְּ ְמקּוּדֶ

ת ׁשֶ ן ,ֲהֵרי זּו ְמקּוּדֶ    .ְוהּוא ִיתֵּ
  

אן ְוַעד" ן ָלְך ִמּכָ ֶאתֵּ ים  ַעל ְמָנת ׁשֶ לֹׁשִ    – "יֹוםׁשְ
ים  ָנַתן ָלּה  לֹׁשִ תֹוְך ׁשְ ת -ּבְ ׁשֶ    ,ְמקּוּדֶ

ת - ְוִאם ָלאו  ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
  

ׁש ִלי ָמאַתִים זּוז ַעל ְמָנת" ּיֵ    – "ׁשֶ
ת ׁשֶ    .ְוֵיׁש לוֹ  ,ֲהֵרי זּו ְמקּוּדֶ

  

ַאְרֵאְך ָמאַתִים זּוז"    – "ַעל ְמָנת ׁשֶ
ת ׁשֶ    ,ְוַיְרֶאה ָלּה  ,ֲהֵרי זּו ְמקּוּדֶ

ְלָחן ְוִאם ֶהְרָאּה ַעל ֻ ת – ַהׁשּ ׁשֶ   .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
  

ָמָרא         ּגְ
ַמר:    ִאיּתְ
ן.  ַרב הּוָנא   ָאַמר: ְוהּוא ִיּתֵ

ן.  ַרב ְיהּוָדה ּתֵ ּיִ   ָאַמר: ִלְכׁשֶ
  
ן :ָאַמר ַרב הּוָנא"    – "ְוהּוא ִיּתֵ

ָנָאה ָהֵוי,    ּתְ
ָנָאה ְוָאִזיל.  ים ּתְ   ְמַקּיֵ

  
ן :ָאַמר ַרב ְיהּוָדה" ּתֵ ּיִ    – "ִלְכׁשֶ

י,  -ְלִכי ָיִהיב    ֲהוּו ִקיּדּוׁשֵ
י.  א ִמיָהא ָלא ֲהוּו ִקיּדּוׁשֵ ּתָ   ַהׁשְ

  
יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ

ין ֵמַאֵחר:  ָלה ִקיּדּוׁשִ ָטה ָיָדּה ְוִקּבְ ׁשְ ּפָ   ׁשֶ
י,  - ְלַרב הּוָנא    ָלא ֲהוּו ִקיּדּוׁשֵ

י.  -  ְלַרב ְיהּוָדה   ֲהוּו ִקיּדּוׁשֵ
  

ְווָנא: ּוְת  י ַהאי ּגַ ין ּכִ יּטִ י ּגִ ּבֵ   ַנן ַנִמי ּגַ
ה" ָ    :ָהאֹוֵמר ְלִאׁשּ
ִני ִלי ָמאַתִים זּוז" תְּ תִּ ְך ַעל ְמָנת ׁשֶ יטֵּ    – "ֲהֵרי ֶזה ּגִ

ת ן ,ֲהֵרי זּו ְמגֹוֶרׁשֶ תֵּ    .(גיטין עד.) "ְוִהיא תִּ
  

ַמר:    ִאיּתְ
ן.  ַרב הּוָנא תֵּ   ָאַמר: ְוִהיא ּתִ

ן. ָאַמ  ַרב ְיהּוָדה ּתֵ ּתִ   ר: ִלְכׁשֶ
  
ן :ָאַמר ַרב הּוָנא" ּתֵ ָנָאה ָהֵוי,  – "ְוִהיא ּתִ   ּתְ

ָנָאה ְוָאְזָלה.  יָמא ּתְ   ְמַקּיְ
  

ן :ָאַמר ַרב ְיהּוָדה" ּתֵ ּתִ ט,  – "ִלְכׁשֶ ָהֵוי ּגֵ   ְלִכי ָיִהיָבה ֵליּה הּוא ּדְ
ט. א ִמיָהא ָלא ָהֵוי ּגֵ ּתָ   ַהׁשְ

  
יַנְייהּו?    בס,   ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהוּ ִאיכָּ     :א ּבֵ

ָאַבד:  ט אֹו ׁשֶ ְתָקַרע ַהּגֵ ּנִ   ׁשֶ
ט,  - ְלַרב הּוָנא    ָהֵוי ּגֵ

ט.  - ְלַרב ְיהּוָדה    ָלא ָהֵוי ּגֵ

  רש"י
  '.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 נאהו
 לא שהרי חליצה צריכה אינה
  .תנאו קיים

 קודם - מאחר קידושין 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 והרי דמי מעכשיו
  .שני

 לרב כרחיך על - בינייהו מאי
 עד לינשא אסורה נמי הונא

 התנאי יתקיים לא שמא שתתן
  .ממזרים ובניה בטל וגט
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  ּוְצִריָכא: 

ין  י ִקיּדּוׁשִ ּבֵ ְמִעיָנן ּגַ ִאי ַאׁשְ    –ּדְ
ְלָקרּוָבּה ָקָאֵתי,  ּום ּדִ ָהא ָקָאַמר ַרב הּוָנא, ִמׁשּ   ּבְ

ין,  ירּוׁשִ ְלַרֲחָקּה ָקָאֵתי, ֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה ְלַרב ְיהּוָדה. ֲאָבל ּגֵ   ּדִ
ַהְך  ַמר ּבְ    –ְוִאי ִאיּתְ

ָעּה,  ִסיף ֵליּה ְלִמְתּבְ ִאיהּו ָלא ּכְ ּום ּדְ ַהְך ָקָאַמר ַרב הּוָנא, ִמׁשּ   ּבְ
ֵעיּה, ֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה ְלַרב ְיהּוָד  ִסיָפא ָלּה ְלִמיְתּבְ ִאיִהי ּכְ   ה. ֲאָבל ָהָכא, ּדְ

  ְצִריָכא. 
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ִני ִלי ָמאַתִים זּוז"" תְּ תִּ ְך ַעל ְמָנת ׁשֶ יטֵּ    – "ֲהֵרי ֶזה ּגִ

ָאַבד ט אֹו ׁשֶ ְתָקַרע ַהּגֵ ּנִ י ׁשֶ ת -  ַאף ַעל ּפִ    .ֲהֵרי זּו ְמגֹוֶרׁשֶ
ן תֵּ תִּ א ַעד ׁשֶ ׂשֵ ּנָ   ! "ְלַאֵחר לֹא תִּ

  
ְנָיא:    ְועֹוד, ּתַ

ִני ִלי ָמאַתִים זּוזֲהֵרי ֶזה ּגִ " :ָאַמר ָלּה " תְּ תִּ ְך ַעל ְמָנת ׁשֶ    , ּוֵמת "יטֵּ
   ,ֵאין ְזקּוָקה ְלָיָבם – ָנְתָנה

   .ְזקּוָקה ְלָיָבם – לֹא ָנְתָנה
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ

רֹוִבים    ."נֹוֶתֶנת ְלָאִחיו אֹו ְלָאִביו אֹו ְלֶאָחד ִמן ַהּקְ
ִליֵגי,  אן ָלא ּפְ   ַעד ּכָ

יי,  ָמר ָסַבר: ִלי ְולֹא ְליֹוְרׁשַ א ּדְ   ֶאלָּ
יי.    ּוָמר ָסַבר: ֲאִפיּלּו ְליֹוְרׁשַ

ָנָאה ָהֵוי!  י ָעְלָמא ִמיָהא ּתְ כּוּלֵ   ּדְ
ַרב ְיהּוָדה!  א ּדְ יּוְבּתָ   ּתְ

  
  ָאַמר ָלְך ַרב ְיהּוָדה: 
י ִהיא.  י? ַרּבִ   ָהא ַמּנִ

ָאַמר  יָאַמר  ַרב הּוָנאּדְ    :ַרּבִ
ל ָהאוֹ  אֹוֵמר ,'ַעל ְמָנת' :ֵמרּכָ יו' :ּכְ ֵמי,  'ֵמַעְכׁשָ   ּדָ

ָנן ָעֶליָה,    ּוְפִליֵגי ַרּבָ
ָנן.  ַרּבָ ָאְמֵרי ּכְ   ַוֲאָנא ּדְ

  

  רש"י
 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
 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 - קרעשנת

  .שמת קודם -  נתנה
 ואפילו - הוי תנאה ע"לכ אבל

 מנת על פירש שאם 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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  ּגּוָפא: 
יָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר    : ַרּבִ

ל ָהאֹוֵמר אֹוֵמר ',ַעל ְמָנת' :ּכָ יו' :ּכְ ֵמי.  'ֵמַעְכׁשָ   ּדָ
  

י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ
י  ָבֶבל, ֲהָוה ָאְמִריַנן: ּכִ   ֲהֵויַנן ּבְ

ֲאַמר  יָאַמר  ַרב הּוָנאָהא ּדַ   : ַרּבִ
ל ָהאֹוֵמר אֹוֵמר ',ַעל ְמָנת' :ּכָ יו' :ּכְ ֵמי  'ֵמַעְכׁשָ    –ּדָ

ָנן ֲעֵליּה.  ִליֵגי ַרּבָ   ּפְ
י ָסְלִקי ְלָהָתם,    ּכִ

ֵחיּה לְ  ּכְ י ַאִסיַאׁשְ ֵמיּה  ַרּבִ ְ ָיֵתיב ְוָקָאַמר ָלּה ִמׁשּ י יֹוָחָנןּדְ  ּדְ    :ַרּבִ
אֹוֵמר אֹוֵמר ',ַעל ְמָנת' :ַהּכֹל מֹוִדים ּבְ יו' :ּכְ ֵמי,  'ֵמַעְכׁשָ   ּדָ

א 'ֵמַהּיֹום ּוְלַאַחר ִמיָתה'.    לֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ
ְנָיא:    ְוָהּתַ

ט – "ֵמַהּיֹום ּוְלַאַחר ִמיָתה"" ט ְוֵאינֹו ּגֵ    ,ּגֵ
ְבֵרי     ֲחָכִמים.ּדִ

י    :אֹוֵמר ַרּבִ

זֶ  טּכָ   ."ה ּגֵ
   

  , ַרב ְיהּוָדהּולְ 
ִליֵגי  'ַעל ְמָנת' ַנִמי ּפְ ֲאַמר ּבְ    –ּדַ

ַעל ְמָנת'!  'ֵמַהּיֹום ּוְלַאַחר ִמיָתה', ִניְפְלֵגי 'ּבְ ְלֵגי ּבְ ִמיּפַ   ַאּדְ
  

י,  ַרּבִ   ְלהֹוִדיֲעָך ּכַֹח ּדְ
ט.  'ֵמַהּיֹום ּוְלַאַחר ִמיָתה' ַנִמי ֲהֵרי ֶזה ּגֵ   ּדְ

  
ָנן? ְוִניְפְלֵגי 'ּבְ  ַרּבָ   ַעל ְמָנת' ְלהֹוִדיֲעָך ּכַֹח ּדְ

  
יָרא ָעִדיף. ֶהיּתֵ   ּכַֹח ּדְ

  
  

  רש"י
 כשעליתי - להתם סלקי כי

  .ישראל לארץ
 מספקא לא כלומר - נחלקו לא

 חזרה אי תנאה אי לרבנן להו
  .מיתה ולאחר במהיום אלא

  .בניחותא -  והתניא
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אן"" ן ָלְך ִמּכָ ֶאתֵּ ים  ְוַעד ַעל ְמָנת ׁשֶ לֹׁשִ    –" יֹוםׁשְ

ים  לֹׁשִ תֹוְך ׁשְ ת -ָנַתן ָלּה ּבְ ׁשֶ    ,ְמקּוּדֶ

ת - ְוִאם ָלאו  ׁשֶ   ."ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ֵתיָמ    א: ַמהּו ּדְ
ָנָאה הּוא, ּוְלֵזרּוֵזיּה ָקָאַמר.    ָלאו ּתְ

ַמע ָלן.   ָקא ַמׁשְ
  
  

  רש"י
 בתוך לה נתן לא דאם - פשיטא
  .מקודשת אינהְׁשִׁשים 

 קפדה ולא - הוא תנאה לאו
 לזרוזיה אלא יום אשלשים

 .קאמרה בעלמא
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ׁש ִלי ָמאַתִים זּוז" ּיֵ ת -  ַעל ְמָנת ׁשֶ ׁשֶ   ."ְוֵיׁש לוֹ  ,ֲהֵרי זּו ְמקּוּדֶ
  

א ֵיׁש לֹו?  ּמָ   ְוֵניחּוׁש ׁשֶ
  

  ְועֹוד, 
ְנָיא:    ּתַ

א ֵיׁש לוֹ " ּמָ יָנן ׁשֶ   !"ַחְייׁשִ
  

ָיא:    ָלא ַקׁשְ
אי,  - א ָה  י ַוּדַ ִקיּדּוׁשֵ   ּבְ

י ָסֵפק. - ָהא  ִקיּדּוׁשֵ   ּבְ
  
  

  רש"י
 שיש עדים שיש משמע -  לו ויש

 ודשתמק 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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ַאְרֵאְך ָמאַתִים זּוז" ת -  ַעל ְמָנת ׁשֶ ׁשֶ    ,ְוַיְרֶאה ָלּה  ,ֲהֵרי זּו ְמקּוּדֶ

ְלָחן ֻ ת – ְוִאם ֶהְרָאּה ַעל ַהׁשּ ׁשֶ   ."ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
  

ָנא:    ּתָ
לּ " ֶ א ִלְראֹות ִמׁשּ ָנה ֶאּלָ ּוְ   ".וֹ לֹא ִנְתּכַ
  
  
  
ְלָחן " ֻ ת -ְוִאם ֶהְרָאה ָלּה ַעל ַהׁשּ ׁשֶ   ".ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

  ָלא ְצִריָכא, 
ָנַקט  ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ִעיְסָקאּדְ ֵמי ּבְ   .ּדָ

  
  
  

  רש"י
 לראות אלא זו נתכוונה לא

 על הראה אם לפיכך - ומשל
 שולחני והוא שלפניו השלחן

 אינה שלו אינם והמעות
  .מקודשת
 היו שכר למחצית - בעיסקא

 להחליף שולחנו על לפניו
  .ולהשתכר
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ָנה         ִמׁשְ

ית ּכּור ָעָפר" ׁש ִלי ּבֵ ּיֵ ת – "ַעל ְמָנת ׁשֶ ׁשֶ    .ְוֵיׁש לוֹ  ,ֲהֵרי זּו ְמקּוּדֶ
  
לֹוִניַעל ְמנָ " ָמקֹום ּפְ ׁש ִלי ּבְ ּיֵ    – "ת ׁשֶ

אֹותֹו ָמקֹום  ת - ִאם ֵיׁש לֹו ּבְ ׁשֶ    ,ְמקּוּדֶ
ת - ְוִאם ָלאו  ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

  
ית ּכּור ָעָפר" ַאְרֵאְך ּבֵ    – "ַעל ְמָנת ׁשֶ

ת ׁשֶ ה ,ֲהֵרי זּו ְמקּוּדֶ    .ְוַיְרֶאּנָ
ִבְקָעה  ת - ְוִאם ֶהְרָאּה ּבְ ׁשֶ   .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

  

ָמָרא         ּגְ
א ֵיׁש לֹו?  ּמָ   ְוֵניחּוׁש ׁשֶ

  
  ְועֹוד, 
ְנָיא:    ּתַ

א ֵיׁש לוֹ " ּמָ יָנן ׁשֶ   !"ַחְייׁשִ
  

ָיא:    ָלא ַקׁשְ
אי,  - ָהא  י ַוּדַ ִקיּדּוׁשֵ   ּבְ
י ָסֵפק.  - ָהא  ִקיּדּוׁשֵ   ּבְ

  
י זּוֵזי?  ּבֵ ה ִלי ְלִמיְתָנא ּגַ י ַאְרָעא, ְוָלּמָ ּבֵ ה ִלי ְלִמיְתָנא ּגַ   ָלּמָ

  
  יָכא: ְצִר 

י זּוֵזי  ּבֵ ְמִעיָנן ּגַ ִאי ַאׁשְ ַמְצְנֵעי,  –ּדְ י ּדְ ֲעִביֵדי ֱאיָנׁשֵ ּום ּדַ   ִמׁשּ
ִאית ֵליּה ַאְרָעא ָקָלא ִאית ֵליּה.    ֲאָבל ַאְרָעא, ֵאיָמא ִאי ּדְ

ַמע ָלן.   ָקא ַמׁשְ
  
  

  רש"י
  '.מתני

 לזרוע הראוי מקום - כור בית
 לכל וחשבינן סאיןְׁשִׁשים 

 כחצר חמשים על מאה סאתים
 חמשים על חמשים המשכן

 ק"ות אלף כור יתוב סאה לבית
 אתה ואם רוחב' נ על אורך

 ושבעים מאתים תמצאנו מרבעו
 מאתים על טפחים' וה ושלשה
 ועוד טפחים' וה ושלשה ושבעים

  .מועט דבר
 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, בס, בס, בס, ב .14
לֹוִני'" ָמקֹום ּפְ ׁש ִלי ּבְ ּיֵ אֹותוֹ  ִאם ֵיׁש לוֹ  –' ַעל ְמָנת ׁשֶ ת - ָמקֹום  ּבְ ׁשֶ    ,ְמקּוּדֶ

ת - ְוִאם ָלאו  ׁשֶ   ."ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ֵתיָמא:    ַמהּו ּדְ
ּה?    ֵאַמר ָלּה: ַמאי ָנְפָקא ָלְך ִמיּנַ

  ֲאָנא ָטַרְחָנא ּוַמְייִתיָנא. 
ַמע ָלן.   ָקַמׁשְ

  
  
  

  רש"י
 רחוק אם -  ינהמ ליך אנפק מאי
 ומייתינא טרחנא אנא הוא

  .לביתי התבואה
  

 



353                 "רֹו"ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבי –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק ג' 

        ס, בס, בס, בס, ב .15
ית ּכּור ָעָפר" ַאְרֵאְך ּבֵ    – ַעל ְמָנת ׁשֶ
תֲהֵרי זּו ְמקּוּדֶ [ ה ,ׁשֶ    .ְוַיְרֶאּנָ

ִבְקָעה  ת - ְוִאם ֶהְרָאּה ּבְ ׁשֶ   ]."ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
  
  ָנא: ּתָ 
ּלוֹ " ֶ א ִלְראֹות ִמׁשּ וָנה זּו ֶאּלָ ּוְ   ".לֹא ִנְתּכַ
  
  
  
ת" ׁשֶ ִבְקָעה ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ   ".ְוִאם ֶהְרָאּה ּבְ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

  ָלא ְצִריָכא, 
ִדיְסּתּוָרא.  ָנֵקיט ּבְ   ּדְ

  
  
  

  רש"י
  .אריסות - בדיסתורא
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        סא, אסא, אסא, אסא, א    ––––ס, ב ס, ב ס, ב ס, ב  .16
ׁש  י ֶהְקּדֵ ּבֵ    ,ּגַ

ַנן:    ּתְ
ַעת ַהּיֹוֵבל"   אסא, ׁשְ ֵדהּו ּבִ יׁש ׂשָ ְקּדִ    ,ַהּמַ

עֹוִרים  ֶזַרע חֹוֶמר ׂשְ ֶסף - נֹוֵתן ּבְ ֶקל ּכֶ ים ׁשֶ ִ    .ֲחִמׁשּ
ים  ָרה ְטָפִחים - ָהיּו ְנָקִעים ֲעמּוּקִ    ,ֲעׂשָ

ָרה ְטָפִחים בֹוִהים ֲעׂשָ ּה ֵאין ִנְמּדָ  – אֹו ְסָלִעים ּגְ    .ִדין ִעּמָ
אן חֹות ִמּכָ ּה  – ּפָ ִדין ִעמָּ    .(ערכין כה.) "ִנְמּדָ

  
ּה:    ַוֲהִויָנן ּבָ

ְייהּו! י ַנְפׁשַ ַאּפֵ ׁשּו ּבְ ַבֲהֵדי ַאְרָעא ָלא ָקְדׁשּו, ִנַקּדְ   ְנִהי ּדְ
   

יָמא:    ְוִכי ּתֵ
יב  ית ּכּור ָלא ָחׁשִ ָלא ָהֵוי ּבֵ ה ּדְ ּמָ    –ּכַ

  ּוְרִמיְנהּו: 

ֵדה"" 394"ׂשְ
ְלמּוד לֹוַמר )ויקרא כז, טז(     ?ַמה תַּ

ֱאַמר ּנֶ ים" :ְלִפי ׁשֶ ִ ֲחִמׁשּ עֹוִרים ּבַ   , ), טז(ויקרא כז "ֶזַרע חֹוֶמר ׂשְ
ה ִעְנָין ַהּזֶ יׁש ּבָ ִהְקּדִ א ׁשֶ    .ֵאין ִלי ֶאּלָ

ִין ְלַרּבֹות ְרַקב ,ְסָאה ,ַוֲחִצי ֶלֶתךְ  ,ֶלֶתךְ  :ִמּנַ ְרַקב ,תַּ    ?רֹוַבע ֲאִפיּלוּ וַ  ,ַוֲחִצי תַּ
ִין    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ֶדה" :תַּ ל ָמקֹום "ׂשָ   !"ִמּכָ
  

ר ָחָמאָאַמר    : ָמר עּוְקָבא ּבַ
ְנָקִעים ְמֵלִאים ַמִים ָעְסִקיַנן,  -ָהָכא    ּבִ

ֵני ְזִריָעה ִניְנהּו.  ָלאו ּבְ ּום ּדְ   ִמׁשּ
  

יָקא ַנִמי,    ּדֵ
ֵני:  ָקּתָ בֹוִהים"ּדּוְמָיא ּדִ ּדְ   . "ְסָלִעים ּגְ

ּה. ׁשְ    ַמע ִמיּנַ
  

  ִאי ָהִכי, 
ן ַנִמי?  חֹות ִמיּכַ   ֲאִפיּלּו ּפָ

  
רּו?!  ַאְרָעא ִמיּקְ   ַהְנהּו ָנאְגֵני ּדְ

רּו.  ַאְרָעא ִמּקְ ְדָרא ּדְ   ׁשִ
  
  

י ֶמֶכר ּבֵ    ,ּגַ
ַנן:    ּתְ

ית ּכּור ָעָפר ֲאִני מֹוֵכר ְלךָ " :ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ "    ,"ּבֵ
ם ְנָקִעים ֲעמּוּקִ  ָרה ְטָפִחיםְוָהיּו ׁשָ    ,ים ֲעׂשָ

ָרה ְטָפִחים בֹוִהים ֲעׂשָ    – אֹו ְסָלִעים ּגְ
ּה  ִדים ִעּמָ    .ֵאין ִנְמּדָ

אן חֹות ִמּכָ ּה  – ּפָ ִדים ִעּמָ   . (בבא בתרא קב:) "ִנְמּדָ
  

ר ָחָמאְוָאַמר    : ָמר עּוְקָבא ּבַ
ֵאין ְמֵלִאים ַמִים.  י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
ּפָ ָאַמר    : אַרב ּפַ

ֶדה ַאַחת,  ׂשָ ן ֶאת ָמעֹוָתיו ּבְ ּתֵ ּיִ ֵאין ָאָדם רֹוֶצה ׁשֶ   ְלִפי ׁשֶ
ה ְמקֹומֹות.  לֹׁשָ ַנִים ְוִכׁשְ ׁשְ   ְוַיְרֶאה לֹו ּכִ

                                                           
יׁש ִאיׁש  394 תֹו ַיְקּדִ ֵדה ֲאֻחּזָ ְ ֶסף 'ַלה ְוִאם ִמׂשּ ֶקל ּכָ ים ׁשֶ ִ ֲחִמׁשּ עִֹרים ּבַ ָך ְלִפי ַזְרעֹו ֶזַרע חֶֹמר ׂשְ   ְוָהָיה ֶעְרכְּ

  רש"י
 שהיובל בזמן - היובל בשעת

 פדיונו אחוזה 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 יותלה

 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

 



355                 ""ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹו –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק ג' 

  
  ָהָכא ַמאי? 

יָנן ָלּה,  ׁש ְמַדּמִ   ְלֶהְקּדֵ
יָנן ָלּה?    אֹו ְלֶמֶכר ְמַדּמִ

  
יָנן ָלּה,  ׁש ְמַדּמִ ָרא ְלֶהְקּדֵ ּבְ   ִמְסּתַ

ֲאַמ    .ְחָנא ְוָזַרְעָנא ּוַמְייִתיָנאר ָלּה: ֲאָנא ָטַר ּדַ
  
  

  רש"י
 ונמדדין - לה מדמינן להקדש

  .עמה
 ואין - לה מדמינן למכר או

  .נמדדין
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        בבבב- - - - סא, אסא, אסא, אסא, א .17
ָנה         ִמׁשְ

י ֵמִאיר    :אֹוֵמר ַרּבִ
ַנאי ֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֵאינֹו תְּ ְתַנאי ּבְ ֵאינֹו ּכִ ַנאי ׁשֶ ל תְּ    ,ּכָ

ֱאַמר ּנֶ ֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן" :ׁשֶ 395"ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִאם ַיַעְברּו ּבְ
   ,), כטר לב(במדב 

396"ְוִאם לֹא ַיַעְברּו ֲחלּוִצים" :ּוְכִתיב
   .), ל(במדבר לב 

ְמִליֵאל ן ּגַ י ֲחִניָנא ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָבר ְלאֹוְמרוֹ     ,ָצִריְך ַהּדָ

ן ִאְלָמֵלא ּכֵ ַמע ׁשֶ  ,ׁשֶ ַמׁשְ ַנַען לֹא ִיְנֲחלוּ  ֲאִפיּלוּ ֵיׁש ּבְ ֶאֶרץ ּכְ   .ּבְ
  

ָמָרא         ּגְ
יר ָקָאַמר ֵליּה  ּפִ י ֵמִאיר!  ׁשַ ְמִליֵאל ְלַרּבִ ן ּגַ י ֲחִניָנא ּבֶ   ַרּבִ

  
י ֵמִאיר:    ָאַמר ָלְך ַרּבִ

ֲאָתא,  פּול הּוא ּדַ ְך ָלאו ִלְתַנאי ּכָ ְעּתָ   ִאי ָסְלָקא ּדַ
  . 'ַיַעְברּו ְוֹנאֲחזּו ְבתֹוְכֶכםְוִאם לֹא ' :ִלְכּתֹוב

ָנַען"   בסא, ֶאֶרץ ּכְ ה ִלי? ^ - "ּבְ   ָלּמָ
ּה  ַמע ִמיּנַ ֲאָתא.  :ׁשְ פּול הּוא ּדַ   ִלְתַנאי ּכָ

  
ְמִליֵאל ן ּגַ י ֲחִניָנא ּבֶ    ?ְוַרּבִ

  
ַתב ַרְחָמָנא ָנַען" :ִאי ָלא ּכָ ֶאֶרץ ּכְ   , "ּבְ

ְלָעד,  -  ), ל(במדבר לב  "ֶכםְונֹאֲחזּו ְבתֹוכֲ "ֲהָוה ֲאִמיָנא:  ֶאֶרץ ּגִ   ּבְ
ָלל לֹא.  ָנַען ּכְ   ֲאָבל ֶאֶרץ ּכְ

  
י ֵמִאיר?    ְוַרּבִ

  
ַמע.  – "תֹוְכֶכםבְ " ִאית ְלכּו ַמׁשְ ל ֵהיָכא ּדְ   ּכָ
  

ְנָיא:    ּתַ
ְמִליֵאלָאַמר " ן ּגַ י ֲחִניָנא ּבֶ    :ַרּבִ

ָבר ּדֹוֶמה ל ְלָמה ַהּדָ    ?ָמׁשָ
ק ְנָכָסיו ְלָבָניו ָהָיה ְמַחּלֵ    ,ְלָאָדם ׁשֶ

לֹוִנית"   :ָאַמר ֶדה ּפְ ֵני ִייַרׁש ׂשָ לֹוִני ּבְ    ,"ּפְ
ִני יִ " לֹוִניתּוְפלֹוִני ּבְ ֶדה ּפְ    ,"יַרׁש ׂשָ
לֹוִנית" ֶדה ּפְ ן ָמאַתִים זּוז ְוִייַרׁש ׂשָ ִני ִיתֵּ    ,ּוְפלֹוִני ּבְ

ן  ָאר ְנָכִסיםיַרׁש ִעם ֶאָח יִ  -ְוִאם לֹא ִיתֵּ ׁשְ    ."יו ּבִ
ַרם לֹו ִליַרׁש ִעם ֶאָח  ָאר ְנָכִסיםִמי ּגָ ׁשְ    ?יו ּבִ

ַרם לוֹ  ֵפילֹו ּגָ    ."ּכְ
  

ְמָיא ל ְלַמְתִניִתין!  ְוָהא ָלא ּדַ   ָמׁשָ
ֵני:  ַנַען לֹא ִיְנֲחלוּ "ָהָתם ָקּתָ ֶאֶרץ ּכְ ֲאִפיּלּו ּבְ ַמע ׁשֶ ַמׁשְ    ",ֵיׁש ּבְ

י.  ְלָעד ַנִמי ֵמַהּנֵ ֵפיָלה ְלֶאֶרץ ּגִ   ַאְלָמא: ּכְ
ֵני:  ָאר ְנָכִסים"ְוָהָכא ָקּתָ ׁשְ ַרם לֹו ִליַרׁש ִעם ָאִחיו ּבִ    ?ִמי ּגָ

ַרם לוֹ  ֵפילֹו ּגָ    ",ּכְ
י!  ָקְמַהּנֵ ָאר ְנָכִסים הּוא ּדְ ֵפיָלה ִלׁשְ   ַאְלָמא: ּכְ

  
ָיא:    ָלא ַקׁשְ

י ֵמִאיר  ֵניָמא ֵליּה ַרּבִ י ּדְ ּמֵ   ,"ְונֹאֲחזוּ "ָהא ִמּקַ
י ֵמִאיר  ֵניָמא ֵליּה ַרּבִ   ."ְונֹאֲחזוּ "ָהא ְלָבַתר ּדְ

                                                           
ְלָחָמה ִלְפֵני ה 395 ל ָחלּוץ ַלּמִ ן ּכָ ְרּדֵ ֶכם ֶאת ַהּיַ ה ֲאֵלֶהם ִאם ַיַעְברּו ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ִאתְּ ה ָהָאֶרץ ִלְפֵניֶכם ּוְנַת  'ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ ׁשָ ְלָעד ְוִנְכּבְ ם ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ַהּגִ תֶּ

ה   ַלֲאֻחּזָ
ָנַען 396 ֶאֶרץ ּכְ ֶכם ְוֹנאֲחזּו ְבתְֹכֶכם ּבְ   ְוִאם לֹא ַיַעְברּו ֲחלּוִצים ִאתְּ

  רש"י
  '.מתני

  .כפול שאין -  תנאי כל
 שלא פ"ואע -  תנאי אינו ראובן ובני גד בני כתנאי

 גיטך זה הרי כגון הדברים נתקיימו התנאי נתקיים
 ואם לכפול פירש ולא זוז מאתים לי שתתני מנת על
 מאתים של תנאי כאן אין גט יהא לא לי תתני לא
 שהוצרך שמצינו כמו גט הוי נתנה לא' ואפי כלל זוז
 חלוצים יעברו לא ואם לכפול ה"ע רבינו המש

 כפל לא דאי מינה שמע בתוככם ונאחזו אתכם
 לא אפילו גלעד ארץ ונוחלין קיימת מתנתו היתה
 לית ונתתם יעברו אם שאמר פ"אע הירדן את יעברו

 תנאי דבעינן נמי ה"וה לאו שומע אתה הן מכלל לן
 יעברו אם להם תנו אמר מדלא למעשה קודם

 מעשה ומבטל תנאה אתי לא הכי מרא דאם משמע
 ללאו קודם הן דבעינן נמי ושמעינן דקדמיה דמתנה

 יעברו ואם תתנו אל יעברו לא אם תחלה אמר דלא
  .ונתתם

 דאין למימר פליג לחודיה כפול אתנאי -  אמר ח"ר
 משום שכפלו וזה לאו נשמע הן דמכלל לכפול צריך
 כן שאלמלא אחר דבר מפני לאומרו הדבר היה צורך

 כנען בארץ אף יעברו לא שאם במשמע יש שכפלו
 רב מקנה מפני בה קצין שהיו והלאה הירדן שמעבר

 אם לה שמעינן הוה דהכי יטלו לא בה אף שלהן
 חלקם כל בשביל ארץ הגלעד את להם ונתתם יעברו

 לא חלק יטלו ולא נקנסים יהיו יעברו לא אם הא
 לא יעברו לא שאם פירש לכך כלל כאן ולא כאן

 אם לאו מכלל שומע אתה דאי( בכך חלקם סידויפ
  .הגורל פי על וכאן כאן ויטלו) לכתוב מפרש אינו

  
  '.גמ

 מאיר' ר יליף היכי היא קושיא -  ליה קאמר שפיר
 חנינא' ליה ר קאמר שפיר הא כפילה דבעינן מינה

 כולה גלעד ארץ יטלו שלא אתא למכפל לאו דכפילה
 בארץ חזוונא למימר אלא לה שמעינן מכללא דהא
 .למלחמה עוברין אין אפילו כנען
 אתא לפרושי קרא -  ד"ס אי מאיר' ר לך אמר

 ישראל ארץ בכל חלקם יפסידו לא יעברו לא דאפילו
 לא שאם התנאי את להחזיק אתא כפול לתנאי ולאו

 ואשמעינן מתנה גלעד ארץ מתנת תהא לא יעברו
  .מפרשו אינו אם לאו שומע אתה אי הן דמכלל
 כרחך ועל - בתוככם ונאחזו יעברו לא ואם לכתוב
 בא יפסידו לא יעברו לא שאם מפרשו הייתי

  .ללמדינו
 שלא למעוטי מיעוטא דמשמע כנען בארץ -  לי למה
 הרי( כנען שבארץ חלקם כנגד גלעד בארץ יטלו

 גלעד בארץ יטלו שלא בתוככם מונאחזו נמי משמע
 הוא יתירא קרא אלא ישראל שבארץ חלקם כנגד

 ולומר לכפול הוצרך מ"ש) כפול תנאי יהב למדרש
 כפלו לא ואי כלום בדברי יהא לא יעברו לא אם

  .לאו נשמע לא הן דמכלל קיימת מתנתו היתה
 אלא לכפול בא לא לעולם לך אמר -  חנינא ורבי

 ארץ מכל נחלתם יפסידו לא יעברו לא' שאפי לפרש
 ואם א"ה לא ותו בתוככם ונאחזו כתב ואם ישראל

 שנאחזתם הגלעד בארץ המגיעם כפי טלוי יעברו לא
 כנען בארץ אבל אתכם לכבשה סייעו והם כבר בה

 כנגדה גלעד בארץ ולא יטלו בתוכה לא לא כלל
 פ"אע יטלו כנען בארץ שאף כנען בארץ כתב להכי
 ארץ יטלו שלא למעוטי אבל לכובשה סייעו שלא

 שמעינן הוה הן דמכלל איצטריך לא כנגדה הגלעד
   .לאו

 נוטלין היו לא כפל לא שאם קתני' מתני -  התם
 כנען בארץ שאף דקאמר כאן ולא כאן לא כלום

 משמע שאף מדקתני יטלו לא להם חביבה שאיננה
  .בה שבחרו גלעד בארץ שכן דכל

 קתני והכא אהני נמי גלעד לארץ כפילא אלמא ג"ה
 כנען אארץ אלא אהני לא אלמא -  'כו לו גרם מי

 בארץ שמגיעם מה שקלי הוו נמי כפילה דבלאו
  .גלעד

 שכן דכל דמשמע שאף דקתני' מתני -  קשיא לא
  .גלעד בארץ
 ונאחזו נכתוב כן אם -  מאיר' ר ליה דנימא מקמי
 מאיר רבי דריש מילתא דכולא חנינא' ר סבר והוה

 שכפל כן שאלמלא ליה אמר הלכך כפול לתנאי
 ש"וכ יטלו לא כנען בארץ שאף משמע יש דבריו

 לאו שומעין היינו הן דמכלל להם החביב במקום
 וממילא גלעד ארץ את להם תתנו לא יעברו לא ואם

 למכבשה אזלי לא דהא שקלי לא כנען דבארץ
 כנען לארץ אלא כפילה אהני דלא דקתני וברייתא

 קרא נכתוב מאיר' ר ליה דאמר בתר חנינא רבי אמר
 ליטול חנינא' ר ליה אמר כנען בארץ ל"למ ונאחזו

 אמינא הוה כתביה לא דאי אהני כנען בארץ חלק
  .גלעד בארץ בתוככם ונאחזו
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        בבבבסא, סא, סא, סא,  .18
י ֵמִאיר"[    :אֹוֵמר ַרּבִ

ַנאי ֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֵאינֹו תְּ ְתַנאי ּבְ ֵאינֹו ּכִ ַנאי ׁשֶ ל תְּ    ,ּכָ

ֱאַמר ּנֶ ֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן" :ׁשֶ 397"ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִאם ַיַעְברּו ּבְ
   ,), כטר לב(במדב 

398"ְוִאם לֹא ַיַעְברּו ֲחלּוִצים" :ּוְכִתיב
   .), ל(במדבר לב 

ְמִליֵאל ן ּגַ י ֲחִניָנא ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָבר ְלאֹוְמרוֹ     ,ָצִריְך ַהּדָ

ן ִאְלָמֵלא ּכֵ ַמע ׁשֶ  ,ׁשֶ ַמׁשְ ַנַען לֹא ִיְנֲחלוּ  ֲאִפיּלוּ ֵיׁש ּבְ ֶאֶרץ ּכְ   ]."ּבְ
  

י ֵמִאיר,  ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ   ּבִ
ְכִתיב:  י"ַהְיינּו ּדִ ֵאת -ִטיב ִאם ּתֵ    ,ׂשְ

את רֹוֵבץ -ְוִאם לֹא ֵתיִטיב  ַתח ַחּטָ 399"ַלּפֶ
  .), ז(בראשית ד 

ה ִלי?  י ֲחִניָנא ָלּמָ א ְלַרּבִ   ֶאלָּ
  

ְך ֲאִמיָנא:  ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ
יִטיב"   ַאְגָרא,  – "ִאם ּתֵ
יִטיב" יָנא.  – "ִאם לֹא ּתֵ   ָלא ַאְגָרא ְוָלא ּדִ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  
  

ָלָמא לְ  ׁשְ י ֵמִאיר, ּבִ   ַרּבִ
ְכִתיב:  ֶקה ֵמָאָלִתי"ַהְיינּו ּדִ ּנָ 400"ָאז ּתִ

  . ), מא(בראשית כד 
ה ִלי?  ְמִליֵאל ָלּמָ ן ּגַ י ֲחִניָנא ּבֶ א ְלַרּבִ   ֶאּלָ

  
  ִאיְצְטִריְך:

ְך ֲאִמיָנא:  ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ
ִניָחא ָלּה ְלִדיָדּה ְוָלא ִניָחא ֵליּה ְלִדיְדהּו,    ֵהיָכא ּדְ

ְרַחְייהּו. ַמְייֵתי ּבְ    ַעל ּכָ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
ה" ָ 401"ִאם לֹא תֹאֶבה ָהִאׁשּ

ה ִלי?  ), ח(בראשית כד    ָלּמָ
  

  ִאיְצְטִריְך: 
ְך ֲאִמיָנא:  ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ

ִניָחא ְלהּו ְלִדיְדהּו ְוָלא ִניָחא ָלּה ְלִדיָדּה,    ֵהיָכא ּדְ
ְרָחּה.  ַעל ּכָ   ַנְייֵתי ּבְ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  
  
י ֵמִאיר, ּבִ  ָלָמא ְלַרּבִ   ׁשְ

ְכִתיב:  ֻחּקֹוַתי ֵתֵלכוּ "ַהְיינּו ּדִ 402"ִאם ּבְ
   ,), ג(ויקרא כו 

ְמָאסוּ " ֻחּקֹוַתי ּתִ 403"ְוִאם ּבְ
  . ), טו(ויקרא כו 

ה ִלי?  ְמִליֵאל ָלּמָ ן ּגַ י ֲחִניָנא ּבֶ א ְלַרּבִ   ֶאּלָ
  

  ִאיְצְטִריְך: 
ְך  ֲאִמיָנא:  ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ

ֻחּק " ֵלכוּ ִאם ּבְ ָרָכה,  – "ֹוַתי ּתֵ   ּבְ
ְמָאסוּ " ֻחּקֹוַתי ּתִ ָרָכה ְולֹא ְקָלָלה.  – "ִאם ּבְ   לֹא ּבְ

                                                           
ְלָחָמה ִלְפֵני ה 397 ל ָחלּוץ ַלּמִ ן ּכָ ְרּדֵ ֶכם ֶאת ַהּיַ ה ֲאֵלֶהם ִאם ַיַעְברּו ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ִאתְּ ה ָהָאֶרץ ִלְפֵניֶכם ּוְנַת  'ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ ׁשָ ְלָעד ְוִנְכּבְ ם ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ַהּגִ תֶּ

ה   ַלֲאֻחּזָ
ָנַען 398 ֶאֶרץ ּכְ ֶכם ְוֹנאֲחזּו ְבתְֹכֶכם ּבְ   ְוִאם לֹא ַיַעְברּו ֲחלּוִצים ִאתְּ
ל ּבוֹ  399 ְמׁשָ ה תִּ ׁשּוָקתֹו ְוַאתָּ את רֵֹבץ ְוֵאֶליָך תְּ ַתח ַחּטָ ֵאת ְוִאם לֹא ֵתיִטיב ַלּפֶ יִטיב ׂשְ   ֲהלֹוא ִאם תֵּ
ֶקה 400 ּנָ נּו ָלְך ְוָהִייָת ָנִקי ֵמָאָלִתי ָאז תִּ י ְוִאם לֹא ִיתְּ ְחתִּ ּפַ י ָתבֹוא ֶאל ִמׁשְ   ֵמָאָלִתי ּכִ
ה 401 ּמָ ב ׁשָ ִני לֹא ָתׁשֵ ֻבָעִתי זֹאת ַרק ֶאת ּבְ ְ יָת ִמׁשּ ה ָלֶלֶכת ַאֲחֶריָך ְוִנּקִ ָ   ְוִאם לֹא תֹאֶבה ָהִאׁשּ
ְמרוּ  402 ׁשְ ֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי תִּ ֻחּקַֹתי תֵּ יֶתם אָֹתם ִאם ּבְ   ַוֲעׂשִ
ל ִמְצֹוַתי ְלַהְפְרֶכם ֶאת  403 י ֲעׂשֹות ֶאת ּכָ ֶכם ְלִבְלתִּ ְגַעל ַנְפׁשְ ַטי תִּ ּפָ ְמָאסּו ְוִאם ֶאת ִמׁשְ ֻחּקַֹתי תִּ ִריִתיְוִאם ּבְ   ּבְ

  רש"י
  .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

  .דפורענותא
 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

 ךל יתנו לא ואם בקרובים נמי
  .נקי והיית קרובים

 תמאסו בחקותי ואם -  לי למה
  .קללה ברכה מכלל נשמע

 
  

 



358                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  
  

י ֵמִאיר,  ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ   ּבִ
ְכִתיב:  ם"ַהְיינּו ּדִ ַמְעּתֶ ָמֲאנּו ּוְמִריֶתם ... ִאם ּתֹאבּו ּוׁשְ 404"ְוִאם ּתְ

  . )כ- , יט(ישעיהו א 
א ְלַרּבִ  ה ִלי? ֶאלָּ ְמִליֵאל ָלּמָ ן ּגַ   י ֲחִניָנא ּבֶ

  
  ִאְצְטִריְך: 

ְך ֲאִמיָנא:  ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ
  טֹוָבה,  -  "ִאם ּתֹאבוּ "
ָמֲאנוּ "   לֹא טֹוָבה ְולֹא ָרָעה.  -  "ְוִאם ּתְ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

  ? )כ, (ישעיהו א לוּ כְּ ֻא ֶחֶרב ּתְ "ַמאי ^  אסב,
  

  : ָרָבאֲאַמר 
ַלְלנִ  א, ּוְבָצֵלי. ִמיְלָחא ּגְ ֲעֵרי ֲאקּוׁשָ ׂשַ   יָתא, ַנֲהָמא ּדְ
ֲאַמר ָמר:    ּדַ

ֲחָרבֹות.  ים ַלּגּוף ּכַ ֶמַלח ּוְבָצִלים, ָקׁשִ ת ּפּוְרֵני ֲחֵריָבה ּבְ   ּפַ
  
  

ְמִליֵאל,  ן ּגַ י ֲחִניָנא ּבֶ ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ   ּבִ
ְכִתיב:  ַכב ִאיׁש אֹוָתךְ "ַהְיינּו ּדִ    ,ִאם לֹא ׁשָ

ִקיְוִאם לֹא ׂשָ  ְך ִהנָּ ַחת ִאיׁשֵ 405"ִטית טּוְמָאה ּתַ
  . ), יט(במדבר ה 

י ֵמִאיר,  א ְלַרּבִ ֵעי ֵליּה!  'ִחְנִקי'ֶאלָּ   ִמיּבָ
  

יֲאַמר  ְנחּום ַרּבִ   :ּתַ
ִקי" ִתיב.  "ִהּנָ   ּכְ
  

ְכִתיב:  י ֵמִאיר, ַהְיינּו ּדִ ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ ִקי"ּבִ   , "ִהּנָ
ְמִלי ן ּגַ י ֲחִניָנא ּבֶ א ְלַרּבִ ה ִלי? ֶאלָּ   ֵאל ָלּמָ

  
  ִאְצְטִריְך. 

ְך ֲאִמיָנא:  ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ
ַכב ִאיׁש " ִקי... ִאם לֹא ׁשָ   ,"ִהּנָ

ַכב ָעְלָמא.  – ְוִאם ׁשָ א ִאיּסּוָרא ּבְ ִקי ְולֹא ִחְנִקי, ֶאּלָ   לֹא ִהּנָ
ַמע ָלן    ָקא ַמׁשְ

  
  

י ֵמִאיר,  ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ   ּבִ
ְכִתיב:  י הּוא ִיְתַחּטָ "ַהְיינּו ּדִ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ   א ּבֹו ּבַ

ִביִעי ִיְטָהר ְ    ,ּוַבּיֹום ַהׁשּ
א ִביִעי  ְוִאם לֹא ִיְתַחּטָ ְ י ּוַבּיֹום ַהׁשּ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ   ,  ), יב(במדבר יט "לֹא ִיְטָהר -ּבַ

ה ִלי?  ְמִליֵאל ָלּמָ ן ּגַ י ֲחִניָנא ּבֶ א ְלַרּבִ   ֶאּלָ
  

  ִאְצְטִריְך. 
ְך ֲא  ְעּתָ   ִמיָנא: ָסְלָקא ּדַ

ִביִעי,  ְ י ּוַבׁשּ ִליׁשִ ְ ׁשּ ָאה ּבַ   ִמְצַות ַהּזָ
ְייהּו  ַחד ִמיּנַ ָעַבד ּבְ   ָעַבד.  –ְוֵהיָכא ּדְ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  
  
ִביִעי" ְ י ּוַבּיֹום ַהׁשּ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ֵמא ּבַ הֹור ַעל ַהּטָ ה ַהּטָ   )יט, (במדבר יט  406"ְוִהּזָ

                                                           
ם טּוב ָהָאֶרץ ּתֹאֵכלוּ ִאם ּתֹאבּו ּוׁשְ  יטיטיטיט 404 ֻא  ככככ(פ)  .ַמְעתֶּ ָמֲאנּו ּוְמִריֶתם ֶחֶרב תְּ י הְוִאם תְּ י ּפִ לּו ּכִ ר 'כְּ ּבֵ   ּדִ
ְך ִהנָּ  405 ַחת ִאיׁשֵ ִטית ֻטְמָאה תַּ ַכב ִאיׁש אָֹתְך ְוִאם לֹא ׂשָ ה ִאם לֹא ׁשָ ָ יַע אָֹתּה ַהּכֵֹהן ְוָאַמר ֶאל ָהִאׁשּ ּבִ הְוִהׁשְ ִרים ַהְמָאֲרִרים ָהֵאּלֶ י ַהּמָ   ִקי ִמּמֵ

  רש"י
 אכילתכם משמע - תאכלו חרב
  .נשבעים תהיו חרב הוא

  .גסה - גללניתא
 תמאסו בחקותי ואם -  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 אשבועה אלא קמייתא

 הכהן והשביע ליה דסמיך קאי
 האלה בשבועת האשה את

 אלה בה שאין שבועה וקמייתא
 ןהכה 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 ובמסורת נקייה
 למישדייה קמייתא אשבועה

 חנקי ולמימר דבתריה אקרא
 שטית אם כלומר שטית כי ואת

  .תתחנקי
 בעי דלא -  ינאחנ 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

 דרישא - 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
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ה ִלי?    ָלּמָ
  

  ִאְצְטִריְך. 
ְך ֲאִמיָנא: ָסלְ  ְעּתָ   ָקא ּדַ

ִני,  י ִלְמעּוֵטי ׁשֵ ִליׁשִ   ׁשְ
י,  ִ ׁשּ ִביִעי ִלְמעּוֵטי ׁשִ   ׁשְ

יֵמי ָטֳהָרה.  ָקא ְמַמֵעט ּבִ   ּדְ
יֵמי ָטֳהָרה,  יׁש ּבִ ָקא ַמּפִ ִמיִני, ּדְ ְ י ּוַבׁשּ ִליׁשִ ְ ׁשּ ָעַבד ּבַ   ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ

ֵמי.  יר ּדָ ּפִ   ֵאיָמא ׁשַ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
ִביִעי" ְ ּיֹום ַהׁשּ אֹו ּבַ ה ִלי?  ), יט(במדבר יט "ְוִחּטְ   ָלּמָ
  

  ִאְצְטִריְך. 
ְך ֲאִמיָנא:  ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ

ים,  י ְלָקָדׁשִ   ָהֵני ִמיּלֵ
ַחד ַנִמי ַסְגָיא.    ֲאָבל ִלְתרּוָמה ּבְ

ַמע ָלן.   ָקא ַמׁשְ
  
  
  

                                                                                                                                                                                     
י 406 ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ֵמא ּבַ הֹר ַעל ַהּטָ ה ַהּטָ ָעֶרב ְוִהּזָ ִים ְוָטֵהר ּבָ ּמַ ָגָדיו ְוָרַחץ ּבַ ס ּבְ ִביִעי ְוִכּבֶ ְ ּיֹום ַהׁשּ אֹו ּבַ ִביִעי ְוִחּטְ ְ   ּוַבּיֹום ַהׁשּ

 

  רש"י
' וגו הטמא על הטהור והזה
 פריך חנינא לרבי לאו - לי למה
  .לה בעי הכל לדברי אלא

 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 ראשון
 לספוקי דאיכא ג"ואע שלישי

 הוא יותר או עשירי שמא נמי
 מצות לענין הכי' גרסי ואי

  .גרסינןד הוא בזמנה הזאה
 - טהרה בימי מפיש דקא

 מגע מיום והולך מרחיק
  .הטומאה
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        בבבב- - - - סב, אסב, אסב, אסב, א .19
ָנה         ִמׁשְ

ה ָ ׁש ֶאת ָהִאׁשּ ַקּדֵ    ,ַהּמְ
ִהיא ּכֶֹהֶנתּכְ " :ְוָאַמר ה "ָסבּור ָהִייִתי ׁשֶ    ,ַוֲהֵרי ִהיא ְלִוּיָ

ה"    ,ַוֲהֵרי ִהיא ּכֶֹהֶנת "ְלִוּיָ
ה" יָרה "ֲעִנּיָ    ,ַוֲהֵרי ִהיא ֲעׁשִ
יָרה" ה "ֲעׁשִ    – ַוֲהֵרי ִהיא ֲעִנּיָ

ת ׁשֶ    ,ֲהֵרי זּו ְמקּוּדֶ
לֹא ִהְטָעתוֹ  ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

  
ה ָ    :ָהאֹוֵמר ְלִאׁשּ

ירֲהֵרי ַאתְּ " ּיֵ ֶאְתּגַ ת ִלי ְלַאַחר ׁשֶ ׁשֶ יִרי"אֹו  "ְמקּוּדֶ ּיְ ְתּגַ תִּ    ,"ְלַאַחר ׁשֶ
ְחֵרר" תַּ ֶאׁשְ ְחְרִרי"אֹו  "ְלַאַחר ׁשֶ תַּ ׁשְ תִּ    ,"ְלַאַחר ׁשֶ
ְעֵליךְ " מּות ּבַ ּיָ מּות ֲאחֹוֵתיךְ "אֹו  "ְלַאַחר ׁשֶ תָּ    ,"ְלַאַחר ׁשֶ
ֲחלֹוץ ֵל " ּיַ    – "יְך ְיָבֵמיךְ ְלַאַחר ׁשֶ

תֵאינָ  ׁשֶ    .ּה ְמקּוּדֶ
  

   :ְוֵכן ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ 
ת ִלי" ׁשֶ ָך ְנֵקָבה ֲהֵרי זּו ְמקּוּדֶ תְּ ת – "ִאם ָיְלָדה ִאׁשְ ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

ָרּה  ר עּוּבָ ֶרת ְוהּוּכַ ת ֲחֵברֹו ְמעּוּבֶ יִמין – ִאם ָהְיָתה ֵאׁשֶ ָבָריו ַקּיָ    ,ּדְ

ת –ְוִאם ָיְלָדה ְנֵקָבה  ׁשֶ ְמקּוּדֶ
407
.  

  

ָמָרא         ּגְ
ַנן ָהָתם:    ּתְ

ר" חּוּבָ לּוׁש ַעל ַהמְּ    ,ֵאין ּתֹוְרִמין ִמן ַהתָּ
ַרם רּוָמה ,ְוִאם תָּ רּוָמתֹו תְּ    .(תרומות א, ה) "ֵאין תְּ

  
יּה  ָעא ִמיּנֵ י יֹוָחָנןֵמ  ַרב ַאִסיּבָ   : ַרּבִ

ים, "ָאַמר:  לּוׁשִ ירֹות ֲערּוָגה זּו ּתְ   ּפֵ
ירוֹ  רּוָמה ַעל ּפֵ ִרים. ִיְהיּו ּתְ   ת ֲערּוָגה זּו ְמחּוּבָ

ִרים,  ירֹות ֲערּוָגה זּו ְמחּוּבָ   ּפֵ
ירֹות ֲערּוָגה זּו  רּוָמה ַעל ּפֵ ְלׁשוּ ִיְהיּו ּתְ תָּ ּיִ ים ִלְכׁשֶ לּוׁשִ   , "ּתְ

  ְוִנְתְלׁשּו ַמהּו? 
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
ֵמי.  ה ּדָ ר ַמֲעׂשֶ ְמחּוּסַ ָידֹו, ָלאו ּכִ ּבְ ל ׁשֶ   ּכָ

  
  ֵאיִתיֵביּה: 

הָהאוֹ " ָ    :ֵמר ְלִאׁשּ
יר" ּיֵ ֶאְתּגַ ת ִלי ְלַאַחר ׁשֶ ׁשֶ יִרי"אֹו  "ֲהֵרי ַאתְּ ְמקּוּדֶ ּיְ ְתּגַ תִּ    ,"ְלַאַחר ׁשֶ
ְחֵרר" תַּ ֶאׁשְ ְחְרִרי"אֹו  "ְלַאַחר ׁשֶ תַּ ׁשְ תִּ    ,"ְלַאַחר ׁשֶ
ְעֵליךְ " מּות ּבַ ּיָ מּות ֲאחֹוֵתיךְ "אֹו  "ְלַאַחר ׁשֶ תָּ    ,"ְלַאַחר ׁשֶ
ֲח " ּיַ    – "יְך ְיָבֵמיךְ לֹוץ ֵל ְלַאַחר ׁשֶ

ת ׁשֶ    ."ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
ָידֹו,  הּו ָלאו ּבְ ָלָמא ּכּוּלְ ׁשְ   ּבִ

ָידֹו!  ר ָהֵוי ּבְ א ּגֵ   ֶאּלָ
  

ָידֹו.  ר ַנִמי ָלאו ּבְ   ּגֵ
ָאַמר  אּדְ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   :ַרּבִ

ה.    בסב, לֹׁשָ ר ָצִריְך ׁשְ   ּגֵ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 

                                                           
  שתי השורות האחרונות במהדורת הדפוס מופיעות בסוגרים עגולות.  407

  שאומר שמוכח מהמשך הגמרא שקטע זה אינו מהמשנה. מסורת הש"ס מביא את המהרש"א 

  רש"י
  '.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 שהופרש
 ממקום עליה לתרום ויכול כהן

 והמחובר חולין וכולה אחר
 נתקן לא עליו שהופרש

  .לתרום יךצר 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
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טִמ " ּפָ 408"ׁשְ

ִדין  (ויקרא כד, כב)  יּה, ּכְ ִתיב ּבֵ    –ּכְ
ָלָתא? קּו ֵליּה ָהֵני ּתְ ּקְ ִמְזּדַ    !ִמי ֵייַמר ּדְ

  
ר ֶמֶמלַמְתִקיף ָלּה  א ּבַ י ַאּבָ   : ַרּבִ

ְפָחתֹו, ְוָאַמר:  רּוָטה ְלׁשִ ה, ַהּנֹוֵתן ּפְ א ֵמַעּתָ   ֶאלָּ
ּתַ  ֶאׁשְ ת ִלי ְלַאַחר ׁשֶ ׁשֶ    –ְחְרֵריְך ֲהֵרי ַאּתְ ְמקּוּדֶ

ין?!  ֲהוּו ִקיּדּוׁשִ   ָהִכי ַנִמי ּדַ
  

א?!  ּתָ   ָהִכי ַהׁשְ
ַעת ַאֶחֶרת.  א ּדַ ּתָ ֵהָמה, ַהׁשְ ָרא ּבְ   ָהָתם ֵמִעיּקָ

  
ֲאַמר  א ָהא ּדַ ְעָיאְוֶאּלָ י אֹוׁשַ    :ַרּבִ

ּתֹו,  רּוָטה ְלִאׁשְ   ַהּנֹוֵתן ּפְ
ת ִלי ְלַאַחר ׁשֶ "ְוָאַמר ָלּה:  ׁשֶ יְך ֲהֵרי ַאּתְ ְמקּוּדֶ ת –ֲאָגְרׁשֵ ׁשֶ   . "ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

ין?!  ֲהוּו ִקיּדּוׁשִ י יֹוָחָנן ּדַ   ָהִכי ַנִמי ְלַרּבִ
  

ּה?!  ׁשָ ָידֹו ְלַקּדְ ּה, ּבְ ְבָידֹו ְלָגְרׁשָ   ְנִהי ּדִ
  

ָבֵעי  ְפׁשֹוט ּדְ ְעָיאּתִ   : 409ַרב אֹוׁשַ
ה,  ָ רּוטֹות ְלִאׁשּ י ּפְ ּתֵ   ַהּנֹוֵתן ׁשְ

ַאַחת  י ִלי ַהּיֹום" :ָאַמר ָלּה  -ּבְ ׁשִ   , "ִהְתַקּדְ
יךְ " :ָאַמר ָלּה  -ּוְבַאַחת  ֲאָגְרׁשֵ י ִלי ְלַאַחר ׁשֶ ׁשִ   . "ִהְתַקּדְ

ין!  ָלא ֲהוּו ִקיּדּוׁשִ ּה ּדְ ְפׁשֹוט ִמיּנַ   ּתִ
  

ְלָמא,    ּדִ
ּתָ  ין ַהׁשְ ַתְפֵסי ִקיּדּוׁשִ י ֵהיִכי ּדְ ןּכִ ְפֵסי ַנִמי ְלַאַחר ּכֵ    !א, ּתַ

  
ֵתי ּוָ ְנָיא ּכַ י יֹוָחָנן: ּתַ ַרּבִ   ּה ּדְ

ר" חּוּבָ לּוׁש ַעל ַהמְּ    ,ֵאין ּתֹוְרִמין ִמן ַהתָּ
ַרם רּוָמה – ְוִאם תָּ רּוָמתֹו תְּ    .ֵאין תְּ

יַצד    ?ּכֵ
ֶרת" :ָאַמר ירֹות ֲערּוָגה זּו ְמחּוּבֶ רּוָמה ַעל ּפֵ ין ִיְהיּו תְּ לּוׁשִ ירֹות ֲערּוָגה זּו תְּ    ,"ּפֵ

ירֹות ֲערּוָגה זּו ְמח" יןּפֵ לּוׁשִ ירֹות ֲערּוָגה זּו תְּ רּוָמה ַעל ּפֵ ֶרת ִיְהיּו תְּ     - " ּוּבֶ
לּום    .לֹא ָאַמר ּכְ

ְלׁשוּ " :ֲאָבל ָאַמר תָּ ּיִ יִמין – ְוִנְתְלׁשוּ  ,"ִלְכׁשֶ ָבָריו ַקּיָ    .ּדְ
ן ן ַיֲעקֹבָאַמר  ,ֶיֶתר ַעל ּכֵ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :ַרּבִ

ירֹות ֲערּוָגה ז" :ֲאִפיּלּו ָאַמר ֶרתּפֵ ירֹות ֲערּוָגה זּו ְמחּוּבֶ רּוָמה ַעל ּפֵ ין ִיְהיּו תְּ לּוׁשִ    ,"ּו תְּ
ין" לּוׁשִ ירֹות ֲערּוָגה זּו תְּ רּוָמה ַעל ּפֵ ֶרת ִיְהיּו תְּ ירֹות ֲערּוָגה זּו ְמחּוּבֶ    ,ּפֵ

ְלׁשוּ  ִליׁש ְוִיתָּ ִביאּו ׁשְ ּיָ ִליׁש ְוִנְתְלׁשוּ  ,"ִלְכׁשֶ ָבָריו ַק  – ְוֵהִביאּו ׁשְ יִמיןּדְ    ".ּיָ
  
  
  
  

                                                           
ט 408 ּפַ י ֲאִני ה ִמׁשְ ֶאְזָרח ִיְהֶיה ּכִ ר ּכָ ּגֵ   ֱאלֵֹהיֶכם 'ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכם ּכַ
 יש הגורסים רבי אושעיא, כפי המימרא הקודמת בגמרא, וכך גירסת רש"י.  409

  רש"י
 אחד משפט - ביה כתיב משפט

  .כאזרח כגר לכם יהיה
 הלכך - ליה דמזדקקו יימר מי

  .הוא בידו לאו
 הואיל - קידושין דהוו נמי הכי

  .ולקדשה לשחררה ובידו
 והשתא בהמה מעיקרא ג"ה

 מחוסר אין הלכך - אחרת דעת
  .מזה גדול מעשה

 ואמר לאשתו הפרוט הנותן ג"ה
 לאחר לי מקודשת את הרי

 אם - מקודשת אינה שאגרשיך
 קידושין דהוו נמי הכי גירשה

  .יוחנן לרבי
 בידו וכי בתמיה - לקדשה בידו

 לא שמא יגרשנה אם לקדשה
  .בקידושיו תתרצה
 - אושעיא רבי דבעי תפשוט

 בידו דאין דמשום דאמרן מהא
 הוו לא משיגרשנה לקדשה

 דבעי פשוטת מידי ולא קידושין
 הוו דלא נמי אושעיא' ר

 חלין דהשתא קידושין
  .לכשיגרשנה

 - 'כו דתפסי היכי כי דלמא
 לרבי ליה מספקא להכי כלומר

 דאיכא משום בהא אושעיא
 דאי מגו לן סבירא דלמא למימר

 מקדשי השתא לקדושי בעי
 זמן לאחר קידושין בה תפסי

 אשתו את המקדש אבל מהשתא
 שיקדו למתפס השתא חזיא לא

  .ועומדת מקודשת שהרי
 דכל -  יוחנן דרבי כוותיה תניא

  .דמי מעשה כמחוסר לאו שבידו
 לכשיתלשו אמר אם אבל

 - קיימין דבריו ונתלשו תרומה
  .ולהפריש לתלוש ובידו הואיל

 שאין מה אפילו -  כן על יתר
 מקדיש אדם דקסבר בידו

  .ל"דשלב ומקנה
 דכל -  יוחנן דרבי כוותיה תניא

  .דמי מעשה חוסרכמ לאו שבידו
 לכשיתלשו אמר אם אבל

 - קיימין דבריו ונתלשו תרומה
  .ולהפריש לתלוש ובידו הואיל

 שאין מה אפילו -  כן על יתר
 מקדיש אדם דקסבר בידו

  .ל"דשלב ומקנה
 לא שעדיין - שליש לכשיביאו

 לתלוש בידו ואין שליש הביאו
 הביאה שלא דתבואה ולהפריש

 כדגמר היא תבואה לאו שליש
 את מועשת) יג דף( ה"בר

 לשלש תקרי אל לשלש התבואה
  .לשליש אלא
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ן ַיֲעקֹבָאַמר "[  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :ַרּבִ

ֶרת" :ֲאִפיּלּו ָאַמר ירֹות ֲערּוָגה זּו ְמחּוּבֶ רּוָמה ַעל ּפֵ ין ִיְהיּו תְּ לּוׁשִ ירֹות ֲערּוָגה זּו תְּ    ",ּפֵ
ירֹות ֲערּוָגה זּו " רּוָמה ַעל ּפֵ ֶרת ִיְהיּו תְּ ירֹות ֲערּוָגה זּו ְמחּוּבֶ יןּפֵ לּוׁשִ    ,תְּ

ְלׁשוּ  ִליׁש ְוִיתָּ ִביאּו ׁשְ ּיָ ִליׁש ְוִנְתְלׁשוּ  ",ִלְכׁשֶ יִמין – ְוֵהִביאּו ׁשְ ָבָריו ַקּיָ   ]."ּדְ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ַחת,  ׁשַ א ּבְ ן ַיֲעקֹב ֶאּלָ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   לֹא ָאַמר ַרּבִ

ֲאַגם    לֹא.  - ֲאָבל ּבַ
  

  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף
ֲאַגם.    ֲאִפיּלּו ּבַ

  
 ְ ַהאי ֲאַגם ִליׁשּ ַמע ּדְ בּוְצָלָנא הּוא? ַמאי ַמׁשְ   ָנא ּדְ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

ֲאַמר ְקָרא  ַאְגמֹון רֹאׁשוֹ "ּדַ 410"ֲהָלכֹוף ּכְ
  . ), ה(ישעיהו נח 

  
  

ַתְנָיא:  ַמאן ָאְזָלא ָהא ּדְ   ּכְ
ת ִלי" :ָהאֹוֵמר ַלֲחֵברוֹ " ׁשֶ ָך ְנֵקָבה ְמקּוּדֶ תְּ    – "ִאם ָיְלָדה ִאׁשְ

לּום   , "לֹא ָאַמר ּכְ
י ֲחִניָנאַוָאַמר    : ַרּבִ

א נּו ֶאלָּ ֶרת,  :לֹא ׁשָ ּתֹו ְמעּוּבֶ ֵאין ִאׁשְ   ׁשֶ
ֶרת  ּתֹו ְמעּוּבֶ יִמין.  - ֲאָבל ִאׁשְ ָבָריו ַקּיָ   ּדְ

ַמאן?    ּכְ
  

ה  ַרּבָ ָרּה,  –ִאי ּכְ ר עּוּבָ הּוּכַ ׁשֶ   ּכְ
ַרב יֹוֵסף  ר  –ִאי ּכְ לֹא הּוּכַ י ׁשֶ ָרּה. ַאף ַעל ּפִ   עּוּבָ

  
  

ָאְמֵרי:  א ּדְ   ְוִאיּכָ
  

הֲאַמר    : ַרּבָ
א,  יְבׁשָ ֵבי ּכִ ַחת ּדְ ׁשַ א ּבְ ן ַיֲעקֹב ֶאּלָ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   ָלא ָאַמר ַרּבִ

ְקָיא ָלא.  ֵבי ׁשַ ַחת ּדְ ׁשַ   ֲאָבל ּבְ
  

  ֲאַמר:  ַרב יֹוֵסף
ְקָיא.  ֵבי ׁשַ ַחת ּדְ ׁשַ   ֲאִפיּלּו ּבְ

  
ַתנְ  ַמאן ָאְזָלא ָהא ּדְ   ָיא: ּכְ

ת ִלי" :ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ " ׁשֶ ָך ְנֵקָבה ְמקּוּדֶ תְּ    – "ִאם ָיְלָדה ִאׁשְ

לּום    ,"לֹא ָאַמר ּכְ
י ֲחִניָנאְוָאַמר     :ַרּבִ

ֶרת,  ּתֹו ְמעּוּבֶ ֵאין ִאׁשְ א ׁשֶ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ
יִמים.  ָבָריו ַקּיָ ֶרת ּדְ ּתֹו ְמעּוּבֶ   ֲאָבל ִאׁשְ

ַמאן?    ּכְ
  

ר עוּ  הּוּכַ ׁשֶ ָרּה ְוִדְבֵרי ַהּכֹל. ּכְ   ּבָ
  
  
  

                                                           
יַע ֲה  410 ק ָוֵאֶפר ַיּצִ ַאְגמֹן רֹאׁשֹו ְוׂשַ ְקָרא צֹום ְויֹום ָרצֹון ַלהֲהָכֶזה ִיְהֶיה צֹום ֶאְבָחֵרהּו יֹום ַעּנֹות ָאָדם ַנְפׁשֹו ֲהָלכֹף ּכְ   'ָלֶזה תִּ

  רש"י
 שלא פ"שאע - בשחת אלא

' אפי או שליש הגרעינין נתבשלו
 שחת החיטים לבלבו לא עדיין
 לקצור וראוי הוי מיהא

 דמינכר דמידי לבהמה ולהאכיל
  .הוא וחשוב

 אלא שאינה - באגם אבל
 מאי מפרש ולקמן רכים צמחים

  .אגם לשון
 חייל לא חשיב דלא דכיון - אל

  .למפרע תרומה שם עליה
 ועולה מבצל שהוא - דבוצלנא

 לכוף כדי בו ויש הארץ מן
 דלא:) כט דף( בעירובין וחבירו
�.זרת גדל שלא זירתא איבצול

 קאי חנינא אדרבי -  אזלא 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

 אליעזר וכדרבי עוברה בשהוכר
 סבירא יוסף כרב ואי יעקב בן

 רבי אמרה באגם דאפילו ליה
 הוכר לא אפילו הכא אליעזר

 לדברי מקודשת חנינא רבי אמר
 וכדרבי יעקב בן אליעזר' ר

 דמשנתו ל"קי יעקב בן אליעזר
  .ונקי קב

 בית של שדה - כיבשא דבי
  .גשמים במי שדייה הבעל

 של - שקיא דבי בשחת אבל
 שצריכה השלחין בית שדה

 דעבידא אמר לא להשקות
 לה משקה לא כי דפסידה

 שלא כמי הלכך לה כדמיבעי
  .הוא כלל לעולם באה

 הואיל - שקיא דבי שחת אפילו
  .שחת לכלל והגיע
 לרב בין לרבה בין - הכל ודברי
 דומיא בעינן עוברה הוכר יוסף

 דבי כשחת נמי דהא דשחת
  .שמים בידי שגמרו הוא כיבשא

 



363                 ""ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹו –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק ג' 

        סג, אסג, אסג, אסג, א    ––––סב, ב סב, ב סב, ב סב, ב  .21
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

י ֵמִאיר,  י, ְוַרּבִ ן ַיֲעקֹב, ְוַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   ַרּבִ
הּו ְסִביָרא ְלהּו:  א ְלעֹוָלם"ּכּולְּ לֹא ּבָ ָבר ׁשֶ   . "ָאָדם ַמְקֶנה ּדָ

  
ן ַיֲעקֹב  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ֲאָמָרן.  –ַרּבִ   ָהא ּדַ

  
י  ַתְנָיא: –ַרּבִ   ּדְ

יר ֶעֶבד ֶאל ֲאדֹוָניו""   אסג, 411"לֹא ַתְסּגִ
  . )ג, טז(דברים כ 

י    :אֹוֵמר ַרּבִ

ר תּוב ְמַדּבֵ ְחְררֹו ַהּכָ לֹוֵקַח ֶעֶבד ַעל ְמָנת ְלׁשַ   . "ּבְ
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
  

ר ִיְצָחקֲאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ָכַתב ֵליּה:  גֹון ּדְ ֲחָך, ֲהֵרי ַעְצ "ּכְ ֶאּקָ יוִלְכׁשֶ   . "ְמָך ָקנּוי ְלָך ֵמַעְכׁשָ

  
י ֵמִאיר  ַתְנָיא:  –ַרּבִ   ּדְ

ה" ָ    :ָהאֹוֵמר ְלִאׁשּ
יר" ּיֵ ֶאְתּגַ ת ִלי ְלַאַחר ׁשֶ ׁשֶ יִרי" ,"ֲהֵרי ַאתְּ ְמקּוּדֶ ּיְ ְתּגַ תִּ    ,"ְלַאַחר ׁשֶ
ְחֵרר" תַּ ֶאׁשְ ְחְרִרי" ,"ְלַאַחר ׁשֶ תַּ ׁשְ תִּ    ,"ְלַאַחר ׁשֶ
ְע " מּות ּבַ ּיָ מּות ֲאחֹוֵתיךְ " ,"ֵליךְ ְלַאַחר ׁשֶ תָּ    ,"ְלַאַחר ׁשֶ
ֲחלֹוץ ָלְך ְיָבֵמיךְ " ּיַ    – "ְלַאַחר ׁשֶ

ת ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
י ֵמִאיר ת :אֹוֵמר ַרּבִ ׁשֶ    .ְמקּוּדֶ

ָלר ְנּדְ י יֹוָחָנן ַהּסַ ת :אֹוֵמר ַרּבִ ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
יא ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ת :אֹוֵמר ַרּבִ ׁשֶ    .ְמקּוּדֶ

תוּ  ׁשֶ ַעם ָאְמרּו ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ    ?ַמה טַּ

ּום ֵאיָבה    ."ִמׁשּ
  

יא!  ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ   ְוִנְחׁשּוב ַנִמי ַרּבִ
  

יא.  ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ י, ַהְיינּו ַרּבִ   ַהְיינּו ַרּבִ
  

י ֲעִקיָבא!    ְוִנְחׁשּוב ַנִמי ַרּבִ
ַתְנָיא:    ּדְ

ה ְלִפיךָ " ֲאִני עֹוׂשֶ    .ָצִריְך ְלָהֵפרֵאין  – קֹוָנם ׁשֶ
י ֲעִקיָבא    ,ָיֵפר :אֹוֵמר ַרּבִ

ֲעִדיף ָעָליו ֶיֶתר ִמן ָהָראּוי לוֹ  א תַּ ּמָ   !"ׁשֶ
  

ַמר ֲעַלּה:    ָהִאיּתְ
ַע ֲאַמר  ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ   : ַרב הּוָנא ּבְ

יֶהם',  ְדׁשּו ָיַדי ְלעֹוׂשֵ אֹוֶמֶרת: 'ִיּקָ   ּבְ
עֹוָלם.   ְוָיַדִים ִאיְתְנהּו ּבָ

  
  

                                                           
ֵצל ֵאֶליָך ֵמִעם ֲאדָֹניו 411 ר ִיּנָ יר ֶעֶבד ֶאל ֲאדָֹניו ֲאׁשֶ   לֹא ַתְסּגִ

  רש"י
 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 לפיך 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, אסג, אסג, אסג, א .22
ָנה             ִמׁשְ

ה ָ    :ָהאֹוֵמר ְלִאׁשּ
ְלטֹון" ִ ר ָעַלִיְך ַלׁשּ ֲאַדּבֵ ת ִלי ַעל ְמָנת ׁשֶ ׁשֶ    ,ֲהֵרי ַאתְּ ְמקּוּדֶ

פֹוֵעל ְך ּכְ ה ִעּמָ    , "ְוֶאֱעׂשֶ
פֹוֵעל ּה ּכְ ה ִעּמָ ְלטֹון ְוָעׂשָ ִ ר ָעֶליָה ַלׁשּ ּבֵ ת – ּדִ ׁשֶ    ,ְמקּוּדֶ

ת – ְוִאם ָלאו ׁשֶ   .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
  

מָ          ָראּגְ
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

רּוָטה.  ֵוה ּפְ ַתן ָלּה ׁשְ ּנָ   ְוהּוא ׁשֶ
  

ָכר לֹא?!    ּוְבׂשָ
ְנָיא:    ְוָהּתַ

יְך ַעל ַהֲחמֹור"" ְבתִּ ִהְרּכַ ַכר ׁשֶ ׂשְ    ,"ּבִ
ְסִפיָנה" ָקרֹון אֹו ּבִ יְך ּבְ ְבתִּ הֹוׁשַ    – "ׁשֶ

ת ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
יֵבְך ַעל ַהֲחמ" ַאְרּכִ ַכר ׁשֶ ׂשְ    ,"ֹורּבִ
ְסִפיָנה" ָקרֹון אֹו ּבִ יֵבְך ּבְ אֹוׁשִ    – "ׁשֶ

ת ׁשֶ   !"ְמקּוּדֶ
  

יָמא:    ְוִכי ּתֵ
רּוָטה  ֵוה ּפְ ְדָיַהב ָלּה ׁשְ    –ָהִכי ַנִמי ּבִ

ַכר"ְוָהא  ׂשְ   ָקָאַמר!  "ּבִ

  
ְנָיא:    ְועֹוד, ּתַ

ׁש ְלךָ "" ּדֵ א ְוֶאּקַ ַצְוותָּ י ּבְ ב ִעּמִ    ,"ׁשֵ
חֹוק ְל " ה" "ִלְפֵניְרקֹוד " ",ינַ ָפ ׂשְ ימּוס ַהּזֶ ּדִ ה ּכַ    , "ֲעׂשֵ

ִמין רּוָטה ,ׁשָ ֵוה ּפְ ת – ִאם ֵיׁש ּבֹו ׁשְ ׁשֶ    ,ְמקּוּדֶ

ת – ְוִאם ָלאו ׁשֶ   !"ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
  

יָמא:    ְוִכי ּתֵ
רּוָטה  ֵוה ּפְ ְדָיַהב ָלּה ׁשְ    –ָהִכי ַנִמי ּבִ

ִמין אֹותוֹ "ְוָהא    ָקָאַמר!  "ׁשָ
ֵריׁש ָלִק  א ּדְ יּוְבּתָ   יׁש!ּתְ

  
  ֲאַמר ָלְך ֵריׁש ָלִקיׁש: 
ָרא ָסַבר:  א ּבְ ּנָ א ְלַבּסֹוף"ַהאי ּתַ ִכירּות ֶאּלָ   , "ֵאיָנּה ִלׂשְ

יַדן ָסַבר:  א ּדִ ה ְוַעד סֹוף"ְוַתּנָ ִחיּלָ ִכירּות ִמּתְ ָנּה ִלׂשְ   . "ֶיׁשְ
  

ָנּה לִ  ֶיׁשְ ֵריׁש ָלִקיׁש ְלאֹוְקֵמיּה ְלַמְתִניִתין ּבְ ה ְוַעד סֹוףּוַמאי ּדּוְחֵקיּה ּדְ ִחיּלָ ִכירּות ִמּתְ   ּוִבְדָיַהב ָלּה?  ,ׂשְ
  

   ָרָבאֲאַמר 
יֵתיּה:    ַמְתִניִתין ְקׁשִ

ָתֵני  ָכר'. "ַעל ְמָנת"ַמאי ִאיְרָיא ּדְ ׂשָ   ? ִניְתֵני 'ּבְ
ָיַהב ָלּה הּוא. ל 'ַעל ְמָנת' ֵהיָכא ּדְ ּה: ּכָ ַמע ִמיּנַ א ׁשְ   ֶאלָּ

  
  

  רש"י
  '.תנימ

 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

 דישנה 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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        בבבב- - - - סג, אסג, אסג, אסג, א .23
ָנה         ִמׁשְ

אַעל ְמָנת ׁשֶ " ְרֶצה ַאּבָ    , "ּיִ
ת – ָרָצה ָהָאב ׁשֶ    ,ְמקּוּדֶ
ת – ְוִאם ָלאו ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
ת – ֵמת ָהָאב ׁשֶ    .ֲהֵרי זּו ְמקּוּדֶ
ן ִדי – ֵמת ַהּבֵ ֵאינֹו רֹוֶצ ְמַלּמְ   .הן ָהָאב לֹוַמר ׁשֶ

  

ָמָרא         ּגְ
א"ַמאי  ְרֶצה ַאּבָ ּיִ   ?"ַעל ְמָנת ׁשֶ

  
ֲאַמר ַאּבָ     – "ִאין" :אִאיֵליָמא ַעד ּדַ

ת -ֵמת ָהָאב "ֵאיָמא ְמִציָעָתא:  ׁשֶ   ! "ִאין" :ְוָהא ָלא ָאַמר ",ֲהֵרי זּו ְמקּוּדֶ
א,    ֶאּלָ

א   בסג, ּתֹוק ַאּבָ ׁשְ ּיִ    –ַעל ְמָנת ׁשֶ
ן "ֵאיָמא ֵסיָפא:  ֵאינֹו רֹוֶצה -ֵמת ַהּבֵ ִדין ֶאת ָהָאב לֹוַמר ׁשֶ ֵתיק!  "ְמַלּמְ אי? ְוָהא ׁשְ   ַאּמַ

א,    ֶאּלָ
א ָא  לֹא ִיְמֶחה ַאּבָ    –ַמר ָלּה: ַעל ְמָנת ׁשֶ

ַחד ַטְעָמא א ּבְ ַחד ַטְעָמא?!  ,ֵריׁשָ   ּוְמִציָעָתא ְוֵסיָפא ּבְ
  

איָאַמר  י ַיּנַ   : ַרּבִ
  ִאין. 

  
   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

אי,  י ַיּנַ ּה ִלְדַרּבִ ַמע ִמיּנַ   ׁשְ
ְתֵרי ַטְעָמא  ְחִקיָנן ּומֹוְקִמיָנן ַמְתִניִתין ּבִ ָנא, ּדַ ַחד ּתָ א ּדְ יּבָ   ְוַאּלִ
ֵאי ּוְבַחד ַטְעָמא.  ּנָ ְתֵרי ּתַ   ְולֹא מֹוְקִמיָנן ּבִ

  
ר ַאִמי   ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף ּבַ

  ְלעֹוָלם ַחד ַטְעָמא הּוא, 
א"ּוַמאי  ְרֶצה ַאּבָ ּיִ   ? "ַעל ְמָנת ׁשֶ

לֹא ִיְמֶחה ַאּבָ  ים יֹוםַעל ְמָנת ׁשֶ לֹׁשִ אן ְוַעד ׁשְ   .א ִמּכָ
  

  רש"י
  '.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 מעכשיש -  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

 כמה וכל ימחה שלא מ"בע אלא
 קבע לא שהרי להו עקר דמחי

 ליכא דרישא למחאה זמן
 רצה מאי כ"דא בהכי לאוקמא

 למחות בידו שי 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

 - איתנ 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 אבה 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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        סג, בסג, בסג, בסג, ב .24
ָנהמִ          ׁשְ
יָה " תִּ ׁשְ י ְוֵאיִני יֹוֵדַע ְלִמי ִקיּדַ תִּ י ֶאת ּבִ תִּ ׁשְ    ,"ִקּדַ

יָה " :ּוָבא ֶאָחד ְוָאַמר תִּ ׁשְ    .ֶנֱאָמן – "ֲאִני ִקיּדַ
  

יָה " :ֶזה ָאַמר תִּ ׁשְ    ",ֲאִני ִקיּדַ
יָה " :ְוֶזה ָאַמר תִּ ׁשְ    – "ֲאִני ִקיּדַ

ט ֵניֶהם נֹוְתִנים ּגֵ    ,ׁשְ
ט ְוֶאָחד ּכֹוֵנס ָחדֶא  ,ְוִאם ָרצוּ    .נֹוֵתן ּגֵ

  

ָמָרא         ּגְ
   :ַרבָאַמר 

ט, ְוֵאין ֶנֱאָמן ִלְכנֹוס ן ּגֵ    , ֶנֱאָמן ִליּתֵ
ט  ן ּגֵ   ֵאין ָאָדם חֹוֵטא ְולֹא לֹו,  –ֶנֱאָמן ִליּתֵ

  ֵאיָמא ִיְצרֹו ּתֹוְקפֹו.  –ְוֵאין ֶנֱאָמן ִלְכנֹוס 
  

  ָאַמר:  ַרב ַאִסי
  ַאף ֶנֱאָמן ִלְכנֹוס.

   
אֹוֶמֶרת: ּומֹוֶד  י"ה ַרב ַאִסי ּבְ ּתִ ׁשְ י ְוֵאיִני יֹוַדַעת ְלִמי ִנְתַקּדַ ּתִ ׁשְ   , "ִנְתַקּדַ

יָה  ּתִ ׁשְ ֵאין ֶנֱאָמן ִלְכנֹוס.  –ּוָבא ֶאָחד, ְוָאַמר ִקיּדַ   ׁשֶ
  

ַנן:    ּתְ
ט ְוֶאָחד ּכֹוֵנס ,ָרצוּ "    – "ֶאָחד נֹוֵתן ּגֵ

ַרב!  א ּדְ יּוְבּתָ   ּתְ
  

  ֲאַמר ָלְך ַרב: 
אנִ  ת. ׁשַ ֲהֵדיּה ִאיְרּתּוֵתי ִמיְרּתַ א ַאֵחר ּבַ ִאיּכָ ֵכיָון ּדְ   י ָהָתם, ּדְ

  
ַרב ַאִסי:  ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ   ּתַ

יָה "" תִּ ׁשְ י ְוֵאיִני יֹוֵדַע ְלִמי ִקיּדַ תִּ י ֶאת ּבִ תִּ ׁשְ    ,"ִקיּדַ
יָה " :ּוָבא ֶאָחד ְוָאַמר תִּ ׁשְ    .ַאף ֶנֱאָמן ִלְכנֹוס – "ִקיּדַ

ָנָסּה  יָה " :ָבא ַאֵחר ְוָאַמרוּ  ,ּכְ תִּ ׁשְ    – "ֲאִני ִקּדַ
ל ֵהיֶמּנּו ְלאֹוְסָרּה ָעָליו    .לֹא ּכָ

  
ָאְמָרה ה ׁשֶ ָ י" :ָהִאׁשּ תִּ ׁשְ י ְוֵאיִני יֹוַדַעת ְלִמי ִנְתַקּדַ תִּ ׁשְ   ,"ִנְתַקּדַ
י" :ּוָבא ֶאָחד ְוָאַמר תִּ ׁשְ    ,ֵאין ֶנֱאָמן ִלְכנֹוס – "ֲאִני ִקיּדַ

ִהיא ְמ  ֵני ׁשֶ ה ָעָליוִמּפְ    ."ַחּפָ
  
  

  רש"י
  '.מתני

 להתירה -  גט נותנים 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 דלמא
  .קידושין לי יהבת את דלאו

 - בהדיה אחר דאיכא כיון
 מירתת קדשתיה יאנ 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 יחפה לא ודאי

 יודעת ואינה קידושין שקבלה
 מירתת לא' כו אחד ובא ממי

 עליו מחפה תהאש הוא דיודע
 כל את ותכחיש בו ותתרצה

  .הוא אני עוד לומר הבא
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ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ

  ַמהּו ִלְסקֹול ַעל ָידֹו? 
  

  ָאַמר:  ַרב
  ֵאין סֹוְקִלין. 

  ָאַמר:  ַרב ַאִסיוְ 
  סֹוְקִלין. 

  
   – "ֵאין סֹוְקִלין :ָאַמר ַרב"

י ֵהיְמֵניּה ַרְחָמָנא ְלָאב ְלִאיּסּוָרא,    ּכִ
  ָלא ֵהיְמֵניּה.  -ִלְקָטָלא 

  
   – "סֹוְקִלין :ֲאַמר ב ַאִסיַר "

ֵתיּה ֵהיְמֵניּה ַרְחָמָנא ְלָאב.  ּה ִמיּלְ   ְלכּוּלַ
  

  : ַרב ַאִסיֲאַמר 
אֹוֶמֶרת  :ּומֹוִדיָנא י"ּבְ ּתִ ׁשְ ֵאין סֹוְקִלים. "ִנְתַקּדַ   , ׁשֶ

  
  : ַרב ַאִסיַוֲאַמר 

ֵרי ָסן ִאיּגְ יִדי ְמַרּפְ ָתא ּדִ ַמְעּתָ    , ָהֵני ׁשְ
א, ּוַמה  ּתָ א ִלְכנֹוס ּכֹוֵנס ַאְמָרְת ַהׁשְ ִאם ּבָ ָמקֹום ׁשֶ   סֹוְקִלים,  ּבְ

א ִלְכנֹוס ֵאין ּכֹוֵנס  ִאם ּבָ ּסֹוְקִלין?!  - ָמקֹום ׁשֶ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ
   , ְוָלא ִהיא

  ֵהיְמֵניּה ַרְחָמָנא,  -ְלָאב 
ה.  - ְלִדיָדּה    ָלא ֵהיֶמּנָ

  
אוְ    ָאַמר:  ַרב ִחְסּדָ

  ין סֹוְקִלין. ֵא  - ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה 
  

א ְלַטְעֵמיּה.    ְוָאְזָדא ַרב ִחְסּדָ
ֲאַמר  אּדַ   : ַרב ִחְסּדָ

ת  י זּו ּבַ ּתִ ִנים ְויֹום ֶאָחד, ּבִ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ִני ֶזה ּבֶ ִנים ְויֹום ֶאָחד  ׁש לֹ ׁשָ ּבְ    –ׁשָ
ן,  - ֶנֱאָמן    ְלָקְרּבָ

   ,ְלַמּכֹות –ֲאָבל לֹא 
ין.  - ְולֹא    ְלעֹוְנׁשִ

  
וָ  ְנָיא ּכְ א: ּתַ ַרב ִחְסּדָ   וֵתיּה ּדְ

ן "" ִני ֶזה ּבֶ ֵרהּבְ לֹׁש ֶעׂשְ ָנה ְויֹום ֶאָחד ׁשְ    ,"ׁשָ
ת " י זּו ּבַ תִּ ֵרה ּבִ ים ֶעׂשְ תֵּ ָנה ְויֹום ֶאָחדׁשְ   – "ׁשָ

   ,ִלְנָדִרים   -ֶנֱאָמן    אסד,
   ,ְוַלֲחָרִמים

ׁשֹות    ,ּוְלֶהְקּדֵ
   ,ְוַלֲעָרִכים

   ,ְלַמּכֹות   –ֲאָבל לֹא 

יןּוְלעֹונְ    ."ׁשִ
  
  
  
  
  

  רש"י
 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 כדין 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 יודעת 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
 סוקלין ואין -  הימנה לא לדידה
 קטלינן לא נפשות דיני ולענין
 איסורא ולענין חששא משום
 שויתאד 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 העריות מן אחת לחייב
 ביאתה' ג בת קטנה וכן וקרבן
 עליה הבא גדול לחייב ביאה
 וקרבן למיתה ועלי 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 ולענין 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 אמר אם וכן וקדשים
  .נערך
 להחזיק - למכות לא אבל

 ללקות סימן בחזקת שערותיהן
  .ולהעניש
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ָנה         ִמׁשְ

י" תִּ י ֶאת ּבִ תִּ ׁשְ    ,"ִקּדַ
ה" ִהיא ְקַטּנָ ׁשֶ יָה ּכְ תִּ יָה ְוֵגַרׁשְ תִּ ׁשְ ה ",ִקּדַ    ,ֶנֱאָמן – ַוֲהֵרי ִהיא ְקַטּנָ
ה" ִהיא ְקַטּנָ ׁשֶ יָה ּכְ תִּ יָה ְוֵגַרׁשְ תִּ ׁשְ דֹוָלה ",ִקּדַ    ,ֵאינֹו ֶנֱאָמן – ַוֲהֵרי ִהיא ּגְ
ית " ּבֵ דֹוָלהִנׁשְ ִהיא ּגְ ין ׁשֶ ה ּבֵ ִהיא ְקַטּנָ ין ׁשֶ   .ֵאינֹו ֶנֱאָמן – "ּוְפִדיִתיָה ּבֵ
  

ָמָרא         ּגְ
ָנא ֵסיָפא?  א ּוַמאי ׁשְ ָנא ֵריׁשָ   ַמאי ׁשְ

  
א  ָיֵדיּה,  - ֵריׁשָ   ּבְ
ָיֵדיּה.  -ֵסיָפא    ָלאו ּבְ

  
  ְולֹא?! 

ה ְסָלּה ִמּכְ ָקא ּפָ יָאּה ְלָחָלל, ּדְ ִ ָידֹו ְלַהׂשּ ה! ַוֲהֵרי ּבְ   ּוּנָ
  

ָיא,    ָהא ָלא ַקׁשְ
ן ְיהּוָדהכְּ  ִאי ּבֶ י ּדֹוְסתָּ ָאַמר: ַרּבִ   , ּדְ
ָרֵאל ִמְקֵוה ָטֳהָרה ַלֲחָלִלין" נֹות ִיׂשְ    ".ּבְ
  

יָאּה ְלַמְמֵזר!  ִ ָידֹו ְלַהׂשּ   ַוֲהֵרי ּבְ
  
י ֲעִקיָבאכְּ  ָאַמר: ַרּבִ   , ּדְ
יֵבי ָלאִוין" ַחּיְ ין ּתֹוְפִסין ּבְ   . "ֵאין ִקּדּוׁשִ
  

דֹול,  יָאּה ַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ּגָ ִ ָידֹו ְלַהׂשּ   ֲהֵרי ּבְ
ַתְנָיא:  י ִסיָמִאי, ּדְ   ּוְכַרּבִ

י ִסיָמִאי"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ה ִמן ַהּכֹל  י ֲעִקיָבאעֹוׂשָ    ,ַמְמֵזר ַרּבִ

דֹול    ,חּוץ ֵמַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ּגָ

ֲהֵרי ָאְמָרה ּתֹוָרה ח": ׁשֶ 412"לֹא ִיּקַ
ללֹ " ), יד(ויקרא כא  413"א ְיַחּלֵ

   – ), טו(ויקרא כא 
ה ַמְמֵזִרים ה ְוֵאין עֹוׂשֶ   !"ִחּלּוִלים עֹוׂשֶ

  
ָבבכְּ  י ְיׁשֵ ֲאַמר: ַרּבִ   , ּדַ
ן יֹוֵסףּבֹואֹו ְוִנְצַווח ַעל " ָהָיה אֹוֵמ  ,ֲעִקיָבא ּבֶ    :רׁשֶ

ָרֵאל  ִיׂשְ יָאה ּבְ ֵאין לֹו ּבִ ל ׁשֶ ָלד ַמְמֵזר - ּכָ   . "ַהּוָ
  

י יְ  ָבבָהִניָחא ְלַרּבִ יר,  ,ׁשֵ ּפִ יּה ׁשַ ַנְפׁשֵ   ִאי ְלַטְעֵמיּה ּדְ
ְעָמא ּדְ  א ִאי ַלֲאפּוֵקי ִמּטַ יֶאלָּ   ִסיָמִאי ָקָאֵתי,  ַרּבִ

ה!  יֵבי ֲעׂשֵ יָאּה ְלַחּיְ ִ ָידֹו ְלַהׂשּ   ֲהֵרי ּבְ
  

יֲאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ְבָידֹו הּוא?  ּום ּדִ א ִמׁשּ ָרא?! ֵריׁשָ   ְוִתְסּבְ

ְבָידֹו ְלַקּדְ  ּה?!ְנִהי ּדִ ָידֹו ְלָגְרׁשָ ּה, ּבְ   ׁשָ
  

  ְועֹוד, 
ּה,  ַגּוָ ָלא ִניָחא ּבְ   ִאיּלּו ֲאַמר ַהאי ּדְ

ְרֵחיּה?!  ַעל ּכָ ׁש ִניֲהֵליּה ּבְ   ִמי ָמֵצי ְמַקּדֵ
  

א,    ֶאּלָ
יֲאַמר    : ַרב ַאׁשִ

א  ַרב הּוָנא.  - ֵריׁשָ   ַרְחָמָנא ֵהיְמֵניּה, ּכְ

                                                           
ה 412 ָ ח ִאׁשּ יו ִיּקַ תּוָלה ֵמַעּמָ י ִאם ּבְ ח כִּ ה לֹא ִיּקָ ה ַוֲחָלָלה זָֹנה ֶאת ֵאּלֶ   ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ
יו כִּ  413 ַעּמָ ל ַזְרעֹו ּבְ ׁשוֹ  'י ֲאִני הְולֹא ְיַחּלֵ   ְמַקּדְ

  רש"י
  '.מתני

  .גיטה את קבלתי - גירשתיה
  .כך עליה כשאמר עכשיו - קטנה היא והרי
  .הכהונה מן לפוסלה -  נאמן
 ובקטנותה כן אמר משגדלה - גדולה היא והרי

  .לכהן ומותרת נאמן אינו אמר לא
 ספק משום לכהונה פסולה היא הרי -  נשבית

  .טעמא מפרש ובגמרא זונה
  

  '.גמ
 לאחר לקדשה בידו קטנה נהבעוד - בידו רישא

 לו דמה נאמן הלכך הימנו גט ולקבל ולחזור
  .לה פסיל בעי אי לשקר
 למוסרה ולא משגדלה לקדשה - בידו לאו סיפא

  .קטנה ולא גדולה לא כוכבים עובד ביד
  .קטנה כשהיא - בידו והרי

 דאמר ג"לכ מאלמנה לנולד -  לחלל להשיאה
 יעמונ:) עד דף( קידושין בתרא בפרק לקמן

 ואדומי מצרי וממזר חלל נתין כותי ומואבי
  .פסלוה וישראלית לוייה כהנת על שבאו

 דידן לתנא ְסִביָרא ֵליּה - יהודה בן דוסתאי' כר
 ישראל בנות) עז דף( קידושין לקמן דאמר
 כשרה זכר חלל דבת לחללים טהרה מקוה

 דבתו וכיון זרעו את טהרה שאשתו לכהונה
 בתו נושא שאתה דכל כשרה אלמנתו כשרה
 בתו לפסול בידו אין הלכך אלמנתו נושא אתה

 לפסלה בידו הרי ת"וא הכהונה מן קטנה
 לה פסיל מכהונה התם וגירושין בקידושין
 אבל היא כהן בת אם לה פסיל לא מתרומה

  .התרומה מן אף פסולה נשבית
 לקמן( לן דקיימא - לממזר להשיאה בידו והרי

 לאוין חייביב תופסין קידושין) סח דף קידושין
 מן ותפסל בעבירה לו להשיאה האב וביד

  .התרומה
 ביד דאין -  לאוין בחייבי תופסין קידושין אין

 בה תופסין שקידושין למי אלא להשיאה האב
  ).שם( בפרקין לקמן ע"דר והא

' וכר ג"לכ אלמנה להשיאה בידו הרי ג"ה
 אלמנה אם כלומר - סימאי

 ג"דאע ע"לר' ג ואפי"לכ להשיאה בידו הרי היא
דקידושין  עקיבא' ר מודה היא לאוין דחייבי
  .בה לו תופסין
 חייבי שהן הכל מן דאמר - סימאי וכדרבי

 אין דקסבר ממזר הוולד עקיבא' ר עושה לאוין
 מאלמנה חוץ לאוין בחייבי תופסין קידושין

  .ג"לכ
 וסמיך - יקח לא אלמנה תורה אמרה שהרי

 הוא חללין דמשמע בעמיו זרעו יחלל ולא ליה
 עושה ואינו הכהונה מן שמחוללין זרעו עושה

 ְסִביָרא ֵליּה מ"ש ממזר הולד דאין וכיון ממזרין
 אין דאי דכהונה לאוין בחייבי תופסין קידושין
 בפרקין כדתנן ממזר הולד הוי תופסין קידושין

 עליו קידושין לה שאין כל:) סו קידושין לעיל(
  .ממזר הולד
 דרבי אליבא בביש כרבי' מתני -  ישבב כרבי

 על ונצווח בואו דאמר ְסִביָרא ֵליּה עקיבא
 שהיה בישראל פסולין שמרבה יוסף בן עקיבא

 כל ממזר הולד בישראל ביאה לו שאין כל אומר
 שיבא באשה מותרת ביאתו שאין בישראל איש

  .ממזר ביאה מאותה שנולד הולד עליה
 ולאו - קאמר דנפשיה טעמא אי הניחא

 לאיפלוגי אתי לחודיה סימאי' מדר לאפוקי
 הוא כלל אלא לחודייהו דכהונה לאוין אחייבי

 ממזר הולד בעבירה שהיא ביאה שכל בידו
 עבירה קידושי דאין' למתני מתרצינן ושפיר

 למי בתו להשיא האב ביד ואין קידושין
  .בביאתו שמחללה

 ולא - אתי סימאי' מדר לאפוקי אי אלא
 במצרי אבל דכהונה לאוין אחייבי אלא להוסיף
 מודה עשה חייבי שהן דורות' ג תוך ואדומי

 להן להשיאה בידו הרי בה לו תופסין דקידושין
 הכהונה ומן מתרומה אותה מחללין והן

  :).עד דף( קידושין כדלקמן
 הוא שינויא דלעיל שינויא דהאי - ותסברא

 דבידו נהי הוא דבידו משום דרישא וטעמא
  .לקדשה שבא מאיש קידושין לקבל
 מי לקדשה - לי ניחא לא גברא האי אמר אילו
  '.וכו מצי
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ֲאַמר    : ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאּדַ
ִין ּתֹו ִמן ַהּתֹוָרה?  ִמּנַ ֱאָמן ֶלֱאסֹור ֶאת ּבִ ּנֶ   ְלָאב ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ה"ׁשֶ י ָלִאיׁש ַהּזֶ י ָנַתּתִ ּתִ 414"ֶאת ּבִ
   , ), טז(דברים כב 

  ֲאָסָרּה,  – "ָלִאיׁש "
ה" יָרּה.  – "ַהּזֶ   ִהּתִ

ּוִאין  ִניׂשּ   ֵהיְמֵניּה ַרְחָמָנא ְלָאב,  -ּבְ
בּוָייה  ׁשְ   .יְמֵניּה ָלא ֵה  -ּבִ

  
  
  

                                                           
ָנֶאָה  414 ׂשְ ה ַוּיִ ָ ה ְלִאׁשּ י ָלִאיׁש ַהּזֶ י ָנַתתִּ תִּ ֵקִנים ֶאת ּבִ ֲעָרה ֶאל ַהּזְ   ְוָאַמר ֲאִבי (הנער) ַהּנַ

  רש"י
 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, אסד, אסד, אסד, א .27
ָנה         ִמׁשְ

ַעת ִמיָתתוֹ  ׁשְ ָאַמר ּבִ ִנים" :ִמי ׁשֶ    ,ֶנֱאָמן – "ֵיׁש ִלי ּבָ
  .ֵאינֹו ֶנֱאָמן – "ֵיׁש ִלי ַאִחים"
  

ָמָרא         ּגְ
  ַאְלָמא: 

יר,  - ֶנֱאָמן    ְלַהּתִ
  ֶלֱאסֹור.  - ְוֵאין ֶנֱאָמן 

  
  

י ָנָתן.  ַרּבִ ָלא ּכְ   ֵניָמא ַמְתִניִתין ּדְ
ַתְנָיא:    ּדְ

ַעת " ׁשְ ין ָאַמרּבִ ִנים :ִקיּדּוׁשִ    ,ֵיׁש לֹו ּבָ
ַעת ִמיָתה ָאַמר ׁשְ ִנים :ּבִ    , ֵאין לֹו ּבָ

ין ָאַמר ַעת ִקיּדּוׁשִ ׁשְ    ,ֵאין לֹו ַאִחים :ּבִ
ַעת ִמיָתה ָאַמר ׁשְ    – ֵיׁש לֹו ַאִחים :ּבִ

יר –ֶנֱאָמן     ,ְלַהתִּ
   ,ֶלֱאסֹור - ְוֵאין ֶנֱאָמן 

ְבֵרי  י. ּדִ   ַרּבִ
י ָנָתן    :ֹוֵמרא ַרּבִ

   ".ֶלֱאסֹור - ַאף ֶנֱאָמן 
  

  : ָרָבאֲאַמר 
אִני ָהָתם,    ׁשַ

יּה,  ַעת ִמיָתה ָקא ָהָדר ּבֵ ִבׁשְ יָון ּדְ   ּכֵ
ָטא ָקָאַמר.    ֵאיָמא קּוׁשְ

  
ֵייֲאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ֵכן הּוא?  ל ּדְ   ְוָלאו ּכָ
ָקא ֵמַרע ֵליּה ְלִדּבּוֵריּה  א, ּוַמה ָהָתם ּדְ ּתָ ָטא ָקָאַמר, ַאְמָרת קוּ  –ַהׁשְ   ׁשְ

ָלא ָקא ָמַרע ֵליּה ְלִדּבּוֵריּה  ן?!  –ַמְתִניִתין, ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ   לֹא ּכָ
  

א ָאַמר  ֵייֶאּלָ   : ַאּבַ
ְבֵני,  -ַמְתִניִתין  ַאֵחי, ְוָלא מּוְחָזק ָלן ּבִ ָלא מּוְחָזק ָלן ּבְ   ּדְ

ַאֵחי, ְבֵני ְוָלא ּבְ ָלא מּוְחָזק ָלן ּבִ יָון ּדְ ָאְמִריַנן: ּכֵ    ּדְ
ִנים" :ָאַמר   ֶנֱאָמן,  -  "ֵיׁש ִלי ּבָ

   –ֵאינֹו ֶנֱאָמן  - "ֵיׁש ִלי ַאִחים
ָאַסר ָלּה ַאּכּוֵלי ָעְלָמא.  יּה ּדְ ִמיּנֵ ל ּכְ   ָלאו ּכָ

ַרְייָתא    בסד, ְבֵני,  - ּבְ ַאֵחי, ְוָלא מּוְחָזק ָלן ּבִ מּוְחָזק ָלן ּבְ   ^ּדְ
ר?  ּקֵ י ְלׁשַ ָאְמִריַנן: ַמה ּלִ   ּדְ

ם ַמאי ָקָא  א.  –ַמר? ְלִמיְפְטָרּה ְמַיּבֵ ִגיּטָ ַטְרָנא ָלְך ּבְ   ָמֵצי ָאַמר ּפָ
ֵמי,  י ֵעִדים ּדָ ר ּכִ ּקֵ י ְלׁשַ י ָסַבר: ַמה לִּ   ַרּבִ

  ְוָאתֹו ֵעִדים ַעְקֵרי ֲחָזָקה. 
ֵמי,  י ֲחָזָקה ּדָ ר ּכִ ּקֵ י ְלׁשַ י ָנָתן ָסַבר: ַמה ּלִ   ְוַרּבִ

  .ֵריְלַגְמ  ָלא ָאֵתי ֲחָזָקה ְוָעְקָרה ֲחָזָקה
  
  
  
  
  
  

  רש"י
  '.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 ואין - 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 כמיניה כל לאו
  .לחזקה

 בנים לי ואין -  םאחי 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 דהדר
 לי מה' מרידא 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 אל 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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        סד, בסד, בסד, בסד, ב .28
ָנה             ִמׁשְ

ּתֹו ְסָתם ׁש ֶאת ּבִ ַקּדֵ ְכָלל – ַהּמְ    .ֵאין ַהּבֹוְגרֹות ּבִ
  

ים י ָנׁשִ תֵּ ְ נֹות ִמׁשּ י ּבָ יתֵּ י ּכִ תֵּ ׁש לֹו ׁשְ ּיֵ    ,ִמי ׁשֶ
דֹוָלה" :ְוָאַמר י ַהּגְ תִּ י ֶאת ּבִ תִּ ׁשְ    ,ִקּדַ

ְגדֹולוֹ  ּבִ דֹוָלה ׁשֶ ְקַטּנֹות ,תְוֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ּגְ ּבִ דֹוָלה ׁשֶ    ,אֹו ּגְ
ְקַטּנֹות ּבִ דֹולֹות ׁשֶ דֹוָלה ִמן ַהּגְ ִהיא ּגְ ְגדֹולֹות ׁשֶ ּבִ ה ׁשֶ    – "אֹו ְקַטּנָ

ן ֲאסּורֹות ְקַטּנֹות ,ּכּוּלָ ּבִ ה ׁשֶ ַטּנָ    ,חּוץ ִמן ַהּקְ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
רֹות ן מּותָּ ְגדֹולֹותחּוץ ִמן  ,ּכּוּלָ ּבִ דֹוָלה ׁשֶ    .ַהּגְ

  
ה" ַטּנָ י ַהּקְ תִּ י ֶאת ּבִ תִּ ׁשְ    ,ִקּדַ

ְקַטּנֹות ּבִ ה ׁשֶ ְגדֹולֹות ,ְוֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ְקַטּנָ ּבִ ה ׁשֶ    ,אֹו ְקַטּנָ
ְגדֹולֹות ּבִ ַטּנֹות ׁשֶ ה ִמן ַהּקְ ִהיא ְקַטּנָ ְקַטּנֹות ׁשֶ ּבִ דֹוָלה ׁשֶ     – "אֹו ּגְ

ן ֲאסּורֹות ְגדֹולֹותחוּ  ,ּכּוּלָ ּבִ דֹוָלה ׁשֶ    ,ץ ִמן ַהּגְ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
רֹות ן מּותָּ ְקַטּנֹותחּוץ ִמ  ,ּכּוּלָ ּבִ ה ׁשֶ ַטּנָ   .ן ַהּקְ

  

ָמָרא             ּגְ
ְכָלל.    ָהא ְקַטּנֹות ּבִ

ֵאין ְמסּוִרים ְלִביָאה  ין ׁשֶ ּה: ִקיּדּוׁשִ ְמַעּתְ ִמיּנַ ין! ֲהוּו ִקיּדוּ  - ׁשָ   ׁשִ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן:    ָהָכא ּבְ
ה.  דֹוָלה ּוְקַטּנָ א ּגְ ם ֶאּלָ ֵאין ׁשָ ׁשֶ   ּכְ

  
ֵני!  "ּבֹוְגרֹות"ְוָהא    ָקּתָ

  
ַעְלָמא. "ּבֹוְגרֹות"ַמאי    ? ּבֹוְגרֹות ּדְ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  ּבֹוְגרֹות ַמאי ֲעִביְדַתְייהּו?! 
  

ַמאי ָעְסִקיַנן:    ָהָכא ּבְ
ִלי יֵתיּה ׁשָ ּוִ ׁשַ   ַח. ּדְ

ל,  יָדּה ָקא ְמַקּבֵ א ּדִ ְעּתָ י ַאּדַ ל ִקיּדּוׁשֵ י ְמַקּבֵ ֵתיָמא: ּכִ   ַמהּו ּדְ
ַמע ָלן:    ָקא ַמׁשְ

יּה,  ִאית ֵליּה ֲהָנָאה ִמיּנֵ ֵביק ִאיִניׁש ִמיֵדי ּדְ   ָלא ׁשָ
יּה.  ֵלית ֵליּה ֲהָנָאה ִמיּנֵ   ְוָעִביד ִמיֵדי ּדְ

  
ָאְמָרה ֵליּה ִקדּ  יי ָלְך?! ִמי ָלא ָעְסִקיַנן ּדְ   ּוׁשַ

  
  ֲאִפיּלּו ָהִכי, 

ַרְמָיא ֲעֵליּה,  ֵביק ִאיִניׁש ִמְצָוה ּדְ   ָלא ׁשָ
ָלא ַרְמָיא ֲעֵליּה ְוָעִביד    .ִמְצָוה ּדְ

  
  
  

  רש"י
  '.מתני

 בתי - סתם בתו את המקדש
 איזו פירש ולא לך מקודשת

  .מהם
 לכל ומותרת - בכלל הבוגרת אין

 לפי מזה גט צריכה ואין אדם
  .לקדשה האב ברשות שאינה
 לאחר שניה שנשא - נשים משתי
  .הראשונה מיתת

  .הראשונה כת - גדולות
  .שניה כת -  קטנות

 הן' אפי ד"קס - אסורות כולן
 גדולה קרויה אחת שכל מאה
 פריך ובגמרא הימנה קטנה אצל

 אמצעית ספיקא תנא לא אמאי
 לגבי גדולות שהן בנותה שבשתי
  .שבכולן קטנות

 איניש מחית דלא - מותרות כולן
 לידי ביה דליתי מילתא למימר
 גדולה אמר וכי לחכמים שאילה
  .קאמר שבגדולות גדולה

  
  '.גמ

 - בכלל קטנות הא גרסינן הכי
 קטנות שתי שם יש ואפילו
 והוו מנייהו הי לספוקי דאיכא

 מסורין שאין קידושין להו
 אחות ספק אחת דכל לביאה

 ספק בכלל הוו ה"אפ אשה
  .גט וצריכות קדושין
 - וקטנה גדולה אלא שם כשאין
 לא דבוגרת דכיון וקטנה בוגרת
 ומותר ספק כאן אין שוב קידש

  .בקטנה
 דמשמע -  קתני בוגרות והא

 הא תידוק ודכוותיה טובא
  .בכלל טובא קטנות
 איש כל של - דעלמא בוגרות

 בנותיהן את המקדשים ואיש
 הא בכלל הבוגרות אין סתם

 אלא דליכא וכגון בכלל קטנות
 בשאין דמתרץ והאי קטנה חדא
 דאי ה"ה וקטנה גדולה אלא שם
 דאינן כיון טובא בוגרות הוו

 קידושין להו הוו דקטנה בכלל
 בוגרת גבי אחת נקט להכי אלא

 קטנות למידק ליה דמיבעי משום
  .דגדולות דומיא

 אלא שם דאין דכיון - פשיטא
 אינה דגדולה וקטנה דולהג

  .מקודשת וקטנה מקודשת
 בבתו דאב - עבידתיה מאי

 בשלמא אמרת אי בוגרת
 אצטריך טובא בדאיכא

 דידיה דיוקא משום לאשמועינן
 למימרא בכלל קטנות הא

 לביאה מסורין שאין דקדושין
 לא השתא אלא קידושין הוו

  .דידיה דיוקא ולא אצטריך איהו
 יאה ואף - מקבל דידה אדעתא

 שאין קידושין להו והוו בספק
  .ל"קמ לביאה מסורים

 שכסף - הנאה ליה דאית
  .שלו קידושיה

 וכי היא קושיא - עסקינן לא מי
' דאפי' ממתני נמי משמע לא

 קתני שלך יהו קידושי לו אמרה
  .בכלל הבוגרת דאין נמי

 שביק לא ה"ואפ אין ומשני
 עליה דרמיא קטנה בתו -  אינש

 דכתיב ליוע הוא ומצוה להשיאה
 לאנשים תנו בנותיכם ואת

  ).כט ירמיהו(
 שליח אלא - עליה רמיא דלא

 דעת לה יש והיא הוא בעלמא
  .עצמה את להשיא

  

 



372                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        סה, אסה, אסה, אסה, א    ––––סד, ב סד, ב סד, ב סד, ב  .29
נֹות" י ּבָ יתֵּ י ּכִ תֵּ ׁש לֹו ׁשְ ּיֵ ים[ ִמי ׁשֶ י ָנׁשִ תֵּ ְ    ,ִמׁשּ

דֹוָלה" :ְוָאַמר י ַהּגְ תִּ י ֶאת ּבִ תִּ ׁשְ    ,ִקּדַ
ְגדֹולֹות ּבִ דֹוָלה ׁשֶ ְקַטּנֹות ,ְוֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ּגְ ּבִ דֹוָלה ׁשֶ    ,אֹו ּגְ

ְקַטּנֹות ּבִ דֹולֹות ׁשֶ דֹוָלה ִמן ַהּגְ ִהיא ּגְ ְגדֹולֹות ׁשֶ ּבִ ה ׁשֶ    – "אֹו ְקַטּנָ
ן ֲאסּורֹות ְקַטּנֹות ,ּכּוּלָ ּבִ ה ׁשֶ ַטּנָ    ,חּוץ ִמן ַהּקְ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
   :אֹוֵמר י יֹוֵסיַרּבִ 

רֹות ן מּותָּ ְגדֹולֹות ,ּכּוּלָ ּבִ דֹוָלה ׁשֶ    .חּוץ ִמן ַהּגְ
  
ה" ַטּנָ י ַהּקְ תִּ י ֶאת ּבִ תִּ ׁשְ    ,ִקּדַ

ְקַטּנֹות ּבִ ה ׁשֶ ְגדֹולֹות ,ְוֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ְקַטּנָ ּבִ ה ׁשֶ    ,אֹו ְקַטּנָ
ַטנּ  ה ִמן ַהּקְ ִהיא ְקַטּנָ ְקַטּנֹות ׁשֶ ּבִ דֹוָלה ׁשֶ ְגדֹולֹותאֹו ּגְ ּבִ     – "ֹות ׁשֶ

ן ֲאסּורֹות ְגדֹולֹות ,ּכּוּלָ ּבִ דֹוָלה ׁשֶ    ,חּוץ ִמן ַהּגְ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

רֹות ן מּותָּ ְקַטּנֹותחּוץ ִמ  ,ּכּוּלָ ּבִ ה ׁשֶ ַטּנָ   ]."ן ַהּקְ

  
  ּוְצִריָכא: 

ְייָתא  ְמִעיָנן ַקּמַ ִאי ַאׁשְ ַהְך ָקָאַמ  –ּדְ י ֵמִאיר, ּבְ   ר ַרּבִ
דֹוָלה' ָקֵרי ָלּה.  ּה, ְלַהְך 'ּגְ א זּוְטָרא ִמיּנַ ִאיּכָ ֵכיָון ּדְ   ּדְ

י יֹוֵסי,  ָהא, ֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה ְלַרּבִ   ֲאָבל ּבְ
הּו ָקֵרי ָלּה.  כּוּלְ ה ּדְ ה ְלַהְך ְקַטּנָ ְקַטּנָ   ּדִ

ָהא  ַמר ּבְ י יֹוֵסי,  –ְוִאי ִאיּתְ ָהא ָקָאַמר ַרּבִ   ּבְ
י ֵמִאיר. ֲאָב  ַהְך ֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה ְלַרּבִ   ל ּבְ

  ְצִריָכא. 
  

  ְלֵמיְמָרא, 
יּה ִלְסֵפיָקא,  י ֵמִאיר ָסַבר: ָמִחית ִאיִניׁש ַנְפׁשֵ ַרּבִ   ּדְ

י יֹוֵסי ָסַבר: ָלא ָמִחית ִאיִניׁש ִלְסֵפיָקא.    ְוַרּבִ
ְמִעיַנן ְלהּו!  ָכא ׁשָ   ְוָהִאיּפְ

ְתַנן:    ּדִ
ַסחַהּנֹוֵדר ַעד ַה " יַע  ,ּפֶ ּגִ ּיַ    .ָאסּור ַעד ׁשֶ

ַסח ֵהא ּפֶ ּיְ ֵצא ,ַעד ׁשֶ ּיֵ    .ָאסּור ַעד ׁשֶ
ַסח ֵני ּפֶ    , ַעד ּפְ

י ֵמִאיר    :אֹוֵמר ַרּבִ
יַע  ּגִ ּיַ    ,ָאסּור ַעד ׁשֶ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֵצא ּיֵ   ! (נדרים ס.) "ַעד ׁשֶ

  
יִמיָאַמר  ר ַאְבּדִ י ֲחִניָנא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרּבִ
יָטה. מּוְח  ִ   ֶלֶפת ַהׁשּ

  
ְנָיא:    ְוָהּתַ

ָלל" ַמּנֹו ָקבּוַע  :ֶזה ַהּכְ ּזְ ל ׁשֶ ֵני" :ְוָאַמר ,ּכָ    , "ַעד ּפְ
י ֵמִאיר ֵצא :אֹוֵמר ַרּבִ ּיֵ    ,ַעד ׁשֶ

י יֹוֵסי יַע  :אֹוֵמר ַרּבִ ּגִ ּיַ   ."ַעד ׁשֶ
  

ֵייָאַמר    :ַאּבַ
נֹות,  י ּבָ יּתֵ י ּכִ ּתֵ ׁשְ   ַמֲחלֹוֶקת ּבִ

ַכת ַאַח  ְבֵרי ַהּכֹלֲאָבל ּבְ דֹוָלה    :ת, ּדִ ׁש,  -ּגְ   ַמּמָ
ה  ׁש,  - ְקַטּנָ   ַמּמָ

ָמּה ָקֵרי ָלּה.  -ֶאְמָצִעית  ׁשְ   ּבִ
  

ָנהֲאַמר ֵליּה  ר ַמּתָ א ּבַ ֵיילְ  ַרב ַאּדָ   : ַאּבַ

  רש"י
 את בקדשתי לאיפלוגי - וצריכא

 בתי את ובקדשתי הגדולה בתי
  .הקטנה
 בספק כולן -  מ"ר קאמר בההיא
 בתו לקרות לאדם הוא דשבח
 קטנה יש אם גדולה בלשון

  .נהממ
' לר מודה אימא קטנה אבל
 לקרות יכול שהוא דכל - יוסי
 אותה קורא אין גדולה בתו

  .קטנה
 קונם נדרים לענין - הפסח עד

 אסור הפסח עד לך נהנה שאיני
 ראשון ליל ומשנכנס שיגיע עד

 פסח שיהא עד אמר ואם מותר
 דכיון פסח שיצא עד אסור
 שיהא בעוד יתירא לישנא דאמר

  .קאמר פסח
 עד אומר מ"ר הפסח פני עד נדר

 פני כאן אין ומשיגיע - שיגיע
 של ויום יום שכל פ"ואע פסח
 מחית לא לחבירו הוא פני פסח

 שיהא לספיקא נפשיה איניש
 וכי הוא איזה לשאול צריך

 קאמר דכולה קמא פני קאמר
  .שבכולן פני שהוא

 דכל - שיצא עד אומר יוסי' ור
 ידעי ולא לחבירו פני הוי וחד חד
 תחלתו הוי אחרון' אפי נהוני הי
  .לסופו פני

  .דנדרים הך - השיטה מוחלפת
  .בניחותא -  והתניא

 ימי מספר - קבוע שזמנו כל
 פסח כגון קבועים זמנו משך

 ובציר וקציר קיץ למעוטי ט"וי
 עד אפילו או פני עד אמר דאם

 שיגיע עד אלא אסור אינו שיהא
 שזה קבוע זמנו משך דאין דכיון

 וזה וקצירו צוקיי לכלות ממהר
 אלא זה נתכוין לא מאחר

 העם משיתחילו לתחילתו
  .לקצור

 - בנות כיתי בשתי מחלוקת
 כת כל למימר דאיכא הוא התם

 דקרי איניש עביד ראשונה
 כת וכל שניה כת לגבי גדולה
 קטנה דקרי איניש עביד שניה
  .ראשונה כת לגבי
 מאשה שנולדו - אחת כת אבל

  .אחת
 - לה קרי בשמה אמצעית

 ואין אומר הוא בתי פלונית
  .קטנה ולא גדולה לא לה קורא

 



373                 ""ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹו –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק ג' 

ֵרי!   אסה, ּתְ ׁשְ ה ּתִ ִנּיָ ַכת ׁשְ ּבְ ה ^ֶאְמָצִעית ׁשֶ א ֵמַעּתָ   ֶאלָּ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן:    ָהָכא ּבְ
ׁשֶ  ה. ּבְ דֹוָלה ּוְקַטּנָ א ּגְ ם ֶאּלָ   ֵאין ׁשָ

  
ָרא,  ּבְ   ְוָהֵכי ַנִמי ִמְסּתַ
א  ִאיּכָ ִאם ִאיָתא ּדְ   ִליְתְנָייּה.  –ּדְ

  
  ּוְלַטְעֵמיְך, 

אי ְסֵפיָקא ַוֲאִסיָרא ֵליּה,  ַוּדַ ַכת ִראׁשֹוָנה, ּדְ ּבְ   ֶאְמָצִעית ׁשֶ
ֵני ָלּה?!    ִמי ָקּתָ

  
א?!  ּתָ   ָהִכי ַהׁשְ

ָנא  יָדּה ְלִאיּסּוָרא, ָהָתם ּתָ ה ּדִ   ְקַטּנָ
ּה.  א ִמיּנַ יׁשָ ִ ַקׁשּ ין ְלַהְך ּדְ   ְוהּוא ַהּדִ
א ִניְתְנָייּה! ִאיּכָ   ָהָכא, ִאם ִאיָתא ּדְ

  
ַע ֲאַמר ֵליּה  ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ   : ָרָבאלְ  ַרב הּוָנא ּבְ

ֵמי, ּוְפִליֵגי!  ת ַאַחת ּדָ ִכי ּכַ ַסח, ּדְ   ָהא ּפֶ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
ַעְלָמא  ָהָתם ָנא ּדְ ִליׁשְ   : ָקִמיְפְלֵגיּבְ

ַסח  ֵני ַהּפֶ יְסָחא,  –ָמר ָסַבר: ַעד ּפְ י ּפִ   ַעד ַקּמֵ
יְסָחא –ר ּוָמר ָסַב  ֵני ּפִ ִמיּפְ   .ַעד ּדְ

  
  
  

  רש"י
 - תשתרי שניה שבכת אמצעית

 כת לכל דמספקא קאי ארישא
 מאן לגבי אמצעית בגדולה שניה
 קטנה לגבי לא אי גדולה לה קרי

 אחת בכת אלמא כת דההיא
  .פליגי

 שום שניה בכת - שם בשאין
 כולן אסורות תני להכי אמצעית

 הוי אמצעית התם הוי אי אבל
 הקטנות מן חוץ מתניתין תני

 מן חוץ תני הוה ולא שבקטנות
  .הקטנה

 דבדליכא -  מסתברא נמי והכי
  .עסקינן אמצעית

 אמצעית - דאיכא איתא דאם
 דאסירן לאשמועינן בעי וכולהו
 הכי ונימא יודע אינו גבי נתנייה

 שבגדולות גדולה אם יודע ואינו
 או שבקטנות גדולה אם

 כולן שבקטנות אמצעית
 תנייה מדלא אלא אסורות

 שמע איסורא בה לאשמעינן
 אסירא דלא ליה סבירא מינה

 בדליכא אסורות כולן קתני וכי
  .אמצעית

ְסִביָרא  דאי דאמרת - וליטעמיך
 נמי אאמצעית דאסורות ֵליּה
  .לה מפרש הוה קאי

 - ראשונה שבכת אמצעית
 שם ישנה אם אסירא דודאי

 ונהראש כת דכל מודים דהא
 לה קרי גדולה שניה כת לגבי

 היכי כי ברישא ניתנייה ואסורה
 קאי עלה דאסורות מינה דנשמע

 למישרי אדעתין תיסק ולא
 אסורות כולן קתני דכי ולומר
  .אמצעית שם כשאין

 לא בההיא - השתא הכי
 ג"ע דאף לפרושי ליה איצטריך

 אלא שם בשאין כולה דמתניתין
 תיסק לא כת בכל שתים

 אמצעית שם הוה ידא אדעתין
 דכיון אסורות כולן תני הוה לא

 לאיסורא דידיה קטנה דתנא
 ש"כ גדולה לה דקרי ואשמעינן

 אלא מינה דקשישא אמצעית
 איכא לה תנא לא דכי שניה כת

 שם בשאין דמתניתין למימר
 אבל וקטנה גדולה אלא

 גדולה לה קרי הוה לא אמצעית
 אמצעית דאיכא איתא אם

 ליתנייה אסורות קאי ואכולהו
 אסורה היא דאף ונשמע בהדיא

 שם בשאין לאוקמא נטעי דלא
  .אמצעית

 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 דמשמע משום אלא פני

 פיסחא מיפני אדם בני בלשון
 פונה פנוי הפסח שיהא קאמר
  .ועובר
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        סה, אסה, אסה, אסה, א .30
ָנה             ִמׁשְ

ה ָ יךְ " :ָהאֹוֵמר ְלִאׁשּ תִּ ׁשְ ִני" :ְוִהיא אֹוֶמֶרת ,"ִקּדַ תַּ ׁשְ    – "לֹא ִקּדַ
   ,ְקרֹובֹוֶתיָה ָאסּור ּבִ  -הּוא 

ְקרֹוָביו -ְוִהיא  ֶרת ּבִ    .מּותֶּ
  

ִני" :ִהיא אֹוֶמֶרת תַּ ׁשְ יךְ " :ְוהּוא אֹוֵמר ,"ִקּדַ תִּ ׁשְ    – "לֹא ִקּדַ
ְקרֹובֹוֶתיָה  -הּוא  ר ּבִ    ,מּותָּ

ְקרֹוָביו -ְוִהיא     .ֲאסּוָרה ּבִ
  

יךְ " תִּ ׁשְ תִּ " :ְוִהיא אֹוֶמֶרת ,"ִקיּדַ א ּבִ תָּ ֶאּלָ ׁשְ    – "ילֹא ִקיּדַ
דֹוָלה -הּוא  ְקרֹובֹות ּגְ    ,ָאסּור ּבִ

ְקרֹוָביו - ּוְגדֹוָלה  ֶרת ּבִ    .מּותֶּ
ה -הּוא  ְקרֹובֹות ְקַטּנָ ר ּבִ    ,מּותָּ

ה  ְקרֹוָביו - ּוְקַטּנָ ֶרת ּבִ    .מּותֶּ
  

ךְ " תְּ י ֶאת ּבִ תִּ ׁשְ א אֹוִתי" :ְוִהיא אֹוֶמֶרת ,"ִקּדַ תָּ ֶאּלָ ׁשְ    – "לֹא ִקּדַ
הָאסוּ  -הּוא  ְקרֹובֹות ְקַטּנָ    ,ר ּבִ

ה  ְקרֹוָביו - ּוְקַטּנָ ֶרת ּבִ    .מּותֶּ
דֹוָלה -הּוא  ְקרֹובֹות ּגְ ר ּבִ    ,מּותָּ

ְקרֹוָביו - ּוְגדֹוָלה    .ֲאסּוָרה ּבִ
  

ָמָרא             ּגְ
יךְ " תִּ ׁשְ ה ִקּדַ ָ   .ְוכּו' "ָהאֹוֵמר ְלִאׁשּ
  

  ּוְצִריָכא: 
יֵדיּה  יּה ּדִ ּבֵ ְמִעיָנן ּגַ ִאי ַאׁשְ    –ּדְ

ֵרי ֲאַמר. ִמׁשּ  ת ֵליּה, ּוִמיּקְ ַגְבָרא ָלא ִאיְכּפַ   ּום ּדְ
ִדיּבּוָרּה, ָלא ֲהָות ָאְמָרה,  ִקים ָלּה ּבְ   ֲאָבל ִאיִהי, ֵאיָמא ִאי ָלאו ּדְ

ְקרֹובֹוֶתיָה ְולִ  ַסר ִאיהּו ּבִ    ,יּתְ
ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ

  
  

  רש"י
  '.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 אבל

 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, אסה, אסה, אסה, א .31
יךְ "" תִּ ׁשְ תָּ "[ :ְוִהיא אֹוֶמֶרת ",ִקיּדַ ׁשְ י לֹא ִקיּדַ תִּ א ּבִ    – "ֶאּלָ

דֹוָלה -הּוא  ְקרֹובֹות ּגְ    ,ָאסּור ּבִ
ְקרֹוָביו - ּוְגדֹוָלה  ֶרת ּבִ    .מּותֶּ

ה -הּוא  ְקרֹובֹות ְקַטּנָ ר ּבִ    ,מּותָּ

ה  ְקרֹוָביו - ּוְקַטּנָ ֶרת ּבִ   ]"מּותֶּ
  

ה ִלי?    ָהא תּו ָלּמָ
  

  ִאיְצְטִריְך: 
ְך ֲאִמיָנא:  ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ

אֹוָריְ    יָתא ֵהיְמֵניּה ַרְחָמָנא ָלָאב, ִמּדְ
ִדיּבּוָרּה.  ּה ּבְ ַרּתָ ַסר ּבְ ָנן ֵהיְמנּוָה ְלִדיָדּה ְוִתיּתְ ַרּבָ   ִמּדְ

ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ
  
  

  רש"י
 על לאמה רבנן - הימנוה מדרבנן

 ותאסר גט צריכה ותהא הבת
  .בקרובותיו
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ךְ " תְּ י ֶאת ּבִ תִּ ׁשְ א אֹוִתי" :ְוִהיא אֹוֶמֶרת[ ,ִקיּדַ תָּ ֶאּלָ ׁשְ    – "לֹא ִקּדַ

ה -הּוא  ְקרֹובֹות ְקַטּנָ    ,ָאסּור ּבִ
ה  ְקרֹוָביו - ּוְקַטּנָ ֶרת ּבִ    .מּותֶּ

דֹוָלה -הּוא  ְקרֹובֹות ּגְ ר ּבִ    ,מּותָּ

ְקרֹוָביו - ּוְגדֹוָלה     ]."ֲאסּוָרה ּבִ
  

ה ִלי?    ָהא תּו ָלּמָ
  

ָנא ַנִמי ָהא.  ָתָנא ָהא, ּתָ יֵדי ּדְ   ַאּיְ
  
  



377                 ""ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹו –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק ג' 

        סה, אסה, אסה, אסה, א .33
ַמר:    ִאיּתְ

  ֲאַמר: ּכֹוִפין,  ַרב
מּוֵאלוּ  ׁשִ  ׁשְ   ין. ֲאַמר: ְמַבּקְ
  

יא?    ַאֵהּיָ
א  אָלאו ּכֹוִפין ִאיכָּ  –ִאיֵליָמא ַאֵריׁשָ ין ִאיּכָ ׁשִ    !א, ְוָלא ְמַבּקְ

יָפא  א ַאּסֵ י.  –ֶאּלָ ין, ְלַחּיֵ ׁשִ ָלָמא ְמַבּקְ ׁשְ   ּבִ
א ּכֹוִפין  ְקִריָבּה!  –ֶאלָּ ַסר ּבִ ִאיּתְ אי? ֲאַמר: ָלא ִניָחא ִלי ּדְ   ַאּמַ

  
ָתא ַאֲהָדֵד  ַמְעּתָ א ׁשְ ַמרֶאלָּ    , י ִאיּתְ

מּוֵאלָאַמר  ט, ׁשְ ן ּגֵ ּנּו ִליּתֵ ין ִמּמֶ ׁשִ   : ְמַבּקְ
תּוָבה. ַרבָאַמר  ן ּכְ ט ֵמַעְצמֹו ּכֹוִפין אֹותֹו ִליּתֵ   : ִאם ָנַתן ּגֵ

  
ַמר ַנִמי:    ִאיּתְ

אֲאַמר  ר ַאּדָ   , ַרבֲאַמר  ַרב ַאָחא ּבַ
אְוָאְמֵרי ָלּה ָאַמר  ר ַאּדָ   : ַרבָאַמר  ְמנּוָנאַרב ַה ָאַמר  ַרב ַאָחא ּבַ
ין.  ׁשִ   ּכֹוִפין ּוְמַבּקְ

  
י?!  ְרּתֵ   ּתַ

  
  ָהִכי ָקָאַמר: 

ט,  ן ּגֵ ּנּו ִליּתֵ ין ִמּמֶ ׁשִ   ְמַבּקְ
תּוָבה.  ,ְוִאם ָנַתן ֵמַעְצמוֹ  ן ּכְ   ּכֹוִפין אֹותֹו ִליּתֵ

  
  

  רש"י
  .גט לה ליתן - כופין

 דאין - 'כו איכא כופין לא
 קתני דהא גט ממנו צריכה
 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 - ראתמ
 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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        בבבב- - - - סה, אסה, אסה, אסה, א .34
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ֵעד ֶאָחד  ׁש ּבְ ַקּדֵ ין ְלִק  -ַהּמְ ׁשִ יו. ֵאין חֹוׁשְ   יּדּוׁשָ
  

יּה ֵמ  עּו ִמיּנֵ   : ַרב ְיהּוָדהּבָ
ֵניֶהם מֹוִדים ַמאי?    ׁשְ

  
ָיֵדיּה. ִא    ין ְוָלא, ְוַרְפָיא ּבְ
  

ַמר:    ִאיּתְ
מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר    : ׁשְ

ֵעד ֶאָחד  ׁש ּבְ ַקּדֵ יו,  -ַהּמְ ין ְלִקיּדּוׁשָ ׁשִ   ֵאין חֹוׁשְ
ֵניֶהם מֹוִדים.    ַוֲאִפיּלּו ׁשְ

  
  : ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאיִתיֵביּה ֵא 

ה" ָ יךְ " :ָהאֹוֵמר ְלִאׁשּ תִּ ׁשְ ִני" :ְוִהיא אֹוֶמֶרת ,"ִקּדַ תַּ ׁשְ    – "לֹא ִקּדַ
ְקרֹובֹוֶתיָה  -הּוא     ,ָאסּור ּבִ

ְקרֹוָביו -ְוִהיא  ֶרת ּבִ   ."מּותֶּ
א ֵעִדים  ִאיּכָ ְקרֹוָביו?  –ִאי ּדְ ֶרת ּבִ אי מּוּתֶ   ַאּמַ

א ֵעִד  ֵליּכָ ְקרֹובֹוֶתיָה?  –ים ְוִאי ּדְ אי ָאסּור ּבִ   ַאּמַ
ֵעד ֶאָחד!  א ָלאו, ּבְ   ֶאלָּ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן:    ָהָכא ּבְ

ֲאַמר ָלּה:  גֹון ּדַ לֹוִני ּוְפלֹוִני, וְ "ּכְ ְפֵני ּפְ יְך ּבִ ּתִ ׁשְ םִקיּדַ   . "ָהְלכּו ָלֶהם ִלְמִדיַנת ַהּיָ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
ּתֹו, ְוָלָנה ִע  ָגֵרׁש ֶאת ִאׁשְ ִקי"ַהּמְ פּוְנּדְ    , ּמֹו ּבְ

אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ִני ֵאיָנּה  ט ׁשֵ    .ְצִריָכה ֵהיֶמּנּו ּגֵ

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
ִני" ט ׁשֵ   . (גיטין פא.) ְצִריָכה ֵהיֶמּנּו ּגֵ

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
א ֵעִדים  ִאיּכָ אי?   –ִאי ּדְ ּמַ ית ׁשַ ּבֵ   ַמאי ַטְעַמְייהּו ּדְ

ֵליכָּ  ל?  –א ֵעִדים ְוִאי ּדְ ֵבית ִהּלֵ   ַמאי ַטְעַמְייהּו ּדְ
ֵעד ֶאָחד!  א ָלאו, ּבְ   ֶאלָּ

  
  ְוִליְטֲעֵמיְך, ֵאיָמא ֵסיָפא: 

ה ִמן ָהֵאירּוִסין" ְרׁשָ ִנְתּגָ ִני -  ּומֹוִדים ּבְ ט ׁשֵ ֵאין ְצִריָכה ֵהיֶמּנּו ּגֵ    ,ׁשֶ
ּה  ס ּבָ ֵאין ִלּבֹו ּגַ ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ

ְעּתָ    ְך ַעד ֶאָחד ְמֵהיָמן, ְוִאי ָסְלָקא ּדַ
י ִמן ָהֵאירּוִס  ּוִאיןַמה ּלִ ׂשּ י ִמן ַהּנִ   ! ין ַמה ּלִ

  
א,  ַמאי ָעְסִקיַנן:ֶאּלָ    ָהָכא ּבְ

יָאה א ֵעֵדי ּבִ א ֵעֵדי ִיחּוד, ְוֵליּכָ ִאיּכָ גֹון ּדְ    , ּכְ
אי ָסְבֵרי:  ּמַ ית ׁשַ   ּבֵ

יָאה, ֵהן ֵהן ֵעֵדי ִיחּוד, ֵהן ֵהן ֵע  :ָלא ^ָאְמִריַנן   בסה,   ֵדי ּבִ
ל ָסְבֵרי:    ּוֵבית ִהּלֵ

יָאה.  :ָאְמִריַנן   ֵהן ֵהן ֵעֵדי ִיחּוד, ֵהן ֵהן ֵעֵדי ּבִ
ה ִמן ָהֵאירּוִסין,  ְרׁשָ ִנְתּגָ אי ּבְ   ּומֹוִדים ַוּדַ

ָלא ָאְמִריַנן יָאה,  :ּדְ   ֵהן ֵהן ֵעֵדי ִיחּוד ֵהן ֵהן ֵעֵדי ּבִ
ּה.  ס ּבָ ֵאין ִלּבֹו ּגַ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

  
ר ָמְרָתאר ָאַמ  מּוֵאל ּבַ ר ׁשְ ֵמיּה ּדְ  ַרב ִיְצָחק ּבַ ְ   : ַרבִמׁשּ

ֵעד ֶאָחד ׁש ּבְ ַקּדֵ יו,  - ַהּמְ ין ְלִקיּדּוׁשָ ׁשִ   ֵאין חֹוׁשְ
ֵניֶהם מֹוִדים.    ַוֲאִפיּלּו ׁשְ

  רש"י
  .העד לדברי - מודים שניהם

 חוששין אין דתניא הא - מהו
 והא הוא מהימן דלא משום

 דאין משום דלמא או הימנוה
 ויליף עדים בלא חלין ושיןקד

 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 גרסינן 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 שיהו בדובל
 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
 דשהדנתק -  עדים דאיכא אי

  .בביאה
 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

 



379                 ""ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹו –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק ג' 

  
ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

ֵעד ֶאָחד,  ׁש ּבְ ַקּדֵ   ַהּמְ
ה ָאְמֵרי: ֵאין חוֹ  יָנא ַרּבָ י ּדִ יו. ּבֵ ין ְלִקיּדּוׁשָ ׁשִ   ׁשְ

  
ה?  יָנא ַרּבָ י ּדִ   ַמאן ּבֵ

  
  . ַרב

  
ָאְמֵרי:  א ּדְ   ְוִאיּכָ

ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרּבָ
ֵעד ֶאָחד,  ׁש ּבְ ַקּדֵ   ַהּמְ

יו.  ין ְלִקיּדּוׁשָ ׁשִ ה ָאְמֵרי: ֵאין חֹוׁשְ יָנא ַרּבָ י ּדִ   ּבֵ
  

ה?  יָנא ַרּבָ י ּדִ   ַמאן ּבֵ
  

י   . ַרּבִ
  

ר ַאִמיְמִתיב    : ַרב ַאַחְדבֹוי ּבַ
ם" ִדיַנת ַהּיָ אּו ִמּמְ ּבָ ַנִים ׁשֶ ֶהם ,ׁשְ ה ִעּמָ ָ ֶהם ,ְוִאׁשּ    .ַוֲחִביָלה ִעּמָ

י" :ֶזה אֹוֵמר תִּ י ,"זּו ִאׁשְ    .ְוזֹו ֲחִביָלִתי ,ְוֶזה ַעְבּדִ
י" :ְוֶזה אֹוֵמר תִּ י ,"זּו ִאׁשְ    .ְוזֹו ֲחִביָלִתי ,ְוֶזה ַעְבּדִ

ה ָ ֵני ֲעָבַדי" :אֹוֶמֶרת ְוִאׁשּ י ,"ֵאּלּו ׁשְ ּלִ     .ַוֲחִביָלה ׁשֶ

ין - ְצִריָכה יטִּ ֵני ּגִ ָתּה ִמן ַהֲחִביָלה ,ׁשְ תּוּבָ   ."ְוגֹוָבה ּכְ
ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ

ִאית ֵליּה ָסֲהֵדי ְלַהאי ְוִאית ֵליּה ָסֲהֵדי ְלַהאי     –ִאי ּדְ
ֵני ָעְבֵדי ַוֲחִבילָ  י?! ִמי ָמֵצי ָאְמָרה ֵאּלּו ׁשְ לִּ   ה ׁשֶ

ֵעד ֶאָחד! א ָלאו, ּבְ   ֶאלָּ
  

ָרא?!    ְוִתְסּבְ
ה ִמי ְמֵהיָמן? ָחׁשָ ַהּכְ    !ַעד ֶאָחד ּבְ

  
א,    ֶאּלָ

ֵרי.  ׁשָ ִליֵגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּוּלֵ ֵרי ְלָעְלָמא, ּדְ   ְלִמיׁשְ
  ָהִכי ָקָאַמר:  ,ְוָהָכא

ֵדי ִלְגּבוֹ  ין ּכְ יּטִ ֵני ּגִ ָתּה ְצִריָכה ׁשְ תּוּבָ   , ִמן ַהֲחִביָלה ת ּכְ
ה.  ֵדי ִלְכתּוּבָ ְעּבְ ּתַ ֲאַמר: ְמַטְלְטֵלי ִמׁשְ י ֵמִאיר ִהיא, ּדַ   ְוַרּבִ

  
  ַמאי ָהֵוי ֲעַלּה? 

  
ֲהָנא   ָאַמר:  ַרב ּכָ

יו.  ין ְלִקיּדּוׁשָ ׁשִ   ֵאין חֹוׁשְ
א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ

יו.  ין ְלִקּדּוׁשָ ׁשִ   חֹוׁשְ
  

יֲאַמר ֵליּה  ֲהנָ לְ  ַרב ַאׁשִ   : אַרב ּכָ
יךְ  ְעּתֵ    ?ַמאי ּדַ

ַיְלָפת ָבר" :ּדְ 415"ּדָ
ָבר" (דברים כד, א)  416"ּדָ

מֹון?  )דברים יט, טו(    ִמּמָ
ֵמי,  ֵמָאה ֵעִדים ּדָ ין ּכְ ַעל ּדִ ן הֹוָדַאת ּבַ ַהּלָ   ִאי ַמה ּלְ

ֵמי?!  ֵמָאה ֵעִדים ּדָ ין ּכְ ַעל ּדִ אן הֹוָדַאת ּבַ   ַאף ּכָ
  

י - ָהָתם   ֲאַמר ֵליּה:    ב ְלַאֲחִריֵני, ָלא ָקא ַחּיָ
יב ְלַאֲחִריֵני.  -ָהָכא  ָקא ַחּיָ

                                                           
ָבר ְוָכַתב ָלהּ  415 י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ּדָ ֵעיָניו ּכִ ה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ּבְ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ יתוֹ  ּכִ ָחּה ִמּבֵ ּלְ ָיָדּה ְוׁשִ ִריֻתת ְוָנַתן ּבְ   ֵסֶפר ּכְ
י ׁשְ  416 ֵני ֵעִדים אֹו ַעל ּפִ י ׁשְ ר ֶיֱחָטא ַעל ּפִ ָכל ֵחְטא ֲאׁשֶ את ּבְ ִאיׁש ְלָכל ָעֹון ּוְלָכל ַחּטָ ָברלֹא ָיקּום ֵעד ֶאָחד ּבְ ה ֵעִדים ָיקּום ּדָ   לֹׁשָ

  רש"י
 משמיה דרבה -  דאמרי ואיכא

 דינא בי רב קרי ומאן אמר דרב
  .רבי רבה

 כדי ד"קס -  ןגיטי 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 המוד 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 מביאה והגט צמןמע 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

 נכסי על ובתהשכת 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
 - לאחריני ייבהח קא הכא

 וקרוביו בו נאסרו שקרובותיה
  .בה נאסרין
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        סה, בסה, בסה, בסה, ב .35
א ָסָבאוְ  ָמר זּוְטָרא ֵני ּדְ  ַרב ַאּדָ ר ִאיּסּורּבְ   , ַרב ָמִרי ּבַ

ֲהֵדי ֲהָדֵדי.  ִליג ִניְכַסְייהּו ּבַ   ּפָ
יּה ּדְ  יָאתּו ְלַקּמֵ   , ָאְמרּו ֵליּה: ַרב ַאׁשִ

ֵני ֵעִדים" י ׁשְ 417"ַעל ּפִ
  ֲאַמר ַרְחָמָנא,  )דברים יט, טו( 

הּו, ַוֲאַנן ָלא ַהְדֵרי,  ֵעי ְלֶמיֱהַדר ָלא ָמֵצי ַהְדֵרי ּבְ ִאי ּבָ   ּדְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ַסֲהֵדי?  א ּבְ ָתא ֶאּלָ יָמא ִמּלְ   ָלא ְמַקּיְ
  

  ֲאַמר ְלהּו: 
ֵרי.  ּקָ א ְלׁשַ רּו ָסֲהֵדי ֶאּלָ   ָלא ִאיּבְ

  

                                                           
ִאיׁש ְלָכל ָעוֹ  417 ָברלֹא ָיקּום ֵעד ֶאָחד ּבְ ה ֵעִדים ָיקּום ּדָ לֹׁשָ י ׁשְ ֵני ֵעִדים אֹו ַעל ּפִ י ׁשְ ר ֶיֱחָטא ַעל ּפִ ָכל ֵחְטא ֲאׁשֶ את ּבְ   ן ּוְלָכל ַחּטָ

  רש"י
  .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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ֵייָאַמר    : ַאּבַ

  , "ָאַכְלּתָ ֵחֶלב" :ד ֶאָחדָאַמר לֹו ֵע 
ה ׁשֹוֵתק    ֶנֱאָמן.  –ְוַהּלָ

  
א ּתּוָנא:    ְוַתּנָ

   ,"ָאַכְלתָּ ֵחֶלב" :ָאַמר לֹו ֵעד ֶאָחד"

ה אֹוֵמר י" :ְוַהּלָ טּור – לֹא ָאַכְלתִּ   . ""ּפָ
יק  ּתִ ֲאַמר ָלא, ָהא ִאיׁשְ   ְמֵהיָמן.  –ַטְעָמא ּדַ

  
ֵייְוָאַמר    : ַאּבַ

  , "ִנְטְמאּו ָטֳהרֹוֶתיךָ " :דָאַמר לֹו ֵעד ֶאָח 
ה ׁשֹוֵתק    ֶנֱאָמן.  –ְוַהּלָ

  
א ּתּוָנא:    ְוַתּנָ

   ,"ִנְטְמאוּ " :ֵעד ֶאָחד אֹוֵמר"

ה אֹוֵמר טּור – "לֹא ִנְטְמאוּ " :ְוַהּלָ   . "ּפָ
ֲאַמר    , "ָלא"ַטְעָמא ּדַ
יק  ּתִ   ְמֵהיָמן.  –ָהא ִאיׁשְ

  
ֵייְוָאַמר    : ַאּבַ

ע"^ :דָאַמר לֹו ֵעד ֶאָח    אסו,   , "ׁשֹוְרָך ִנְרּבַ
ה ׁשֹוֵתק    ֶנֱאָמן.  –ְוַהּלָ

  
א ּתּוָנא:    ְוַתּנָ

ֱעְבָדה ּבֹו ֲעֵביָרה" ּנֶ    ,ְוׁשֶ
ֵה  י ֵעד ֶאָחד אֹו ְוׁשֶ ָעִלים יל ּפִ ַע ִמית ַעל ּפִ   . "ֶנֱאָמן – ַהּבְ
י ֵעד ֶאָחד"ַהאי  ֵמי?  "ַעל ּפִ   ֵהיִכי ּדָ

ָעִלים  ָקא מֹודּו ּבְ י" ַהְיינוּ  –ִאי ּדְ ָעִלים ַעל ּפִ   ! "ַהּבְ
ִתיק.  ׁשָ א ָלאו, ּדְ   ֶאלָּ

  
  ּוְצִריָכא: 

ְייָתא  ְמִעיָנן ַהְך ַקּמַ ִאי ַאׁשְ    –ּדְ
ָעַבד יּה ּדְ ַנְפׁשֵ ִקים ֵליּה ּבְ ֲעָזָרה, ,ִאי ָלאו ּדְ ין ּבָ   ָלא ֲהָוה ַמְייֵתי.  חּוּלִ

  , "ִנְטְמאּו ָטֳהרֹוֶתיךָ "ֲאָבל 
ָסַברַהאי ּדְ ֵמיַמר ָאְמִריַנן:  ִתיק, ּדְ יֵמי טּוְמָאתֹו.  :ׁשָ   ָחֵזי ֵליּה ּבִ

ְמִעיָנן ָהא     –ְוִאי ַאׁשְ
ָקא ַמ  ּום ּדְ יֵמי ָטֳהָרתוֹ ִמׁשּ    ,ְפִסיד ֵליּה ּבִ

ע, ֲאָבל ׁש    ֹורֹו ִנְרּבַ
ַח ָקְייֵמי. ֵמיַמר ָאַמר:  י ִמְזּבֵ ָווִרים ָלאו ְלַגּבֵ ְ ל ַהׁשּ   ּכָ

  ְצִריָכא. 
  

  רש"י
 אתה וחייב בשוגג - חלב אכלת
  .קרבן
 ואין הקרבן וכשר העד - נאמן
 אליו הודע או משום כאן
 ולא) ד ויקרא( אתוחט

 דרשינן והכי אחרים שיודיעוהו
 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
  .תובבכורו בזבחים
 בכולהו לאשמועינן -  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
  

 



382                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        בבבב- - - - אאאאסו, סו, סו, סו,  .37
ְעיָ    א ְלהּו: ִאיּבָ

ֵעד ֶאָחד' ָתה ּבְ ּתֹו ִזיּנְ   ַמהּו?  -  ְוׁשֹוֵתק ,'ִאׁשְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
  ֶנֱאָמן.

   
  ָאַמר:  ָרָבא

  ֵאינֹו ֶנֱאָמן. 
ַנִים.  ְ חֹות ִמׁשּ ֶעְרָוה ּפָ ּבְ ָבר ׁשֶ ֶעְרָוה, ְוֵאין ּדָ ּבְ ָבר ׁשֶ   ָהֵוי ּדָ

  
ֵיי:    ֲאַמר ַאּבַ

  ְמָנא ֲאִמיָנא ָלּה? 
ַההּוא ַסְמ  יּה ּדְ ּדְ יָתא ַקּמֵ ר ַמְתִנּיָ ֲהָוה ְמַסּדֵ מּוֵאל ָמרָיא ּדַ   . ׁשְ

  יֹוָמא ַחד ְנַגּה ֵליּה, ְוָלא ֲהָוה ָקָאֵתי, 
ְתֵריּה.  ִליָחא ַאּבַ ַדר ׁשְ   ׁשָ

ֲחָדא.  ֲחָדא אֹוְרָחא, ָאָתא ִאיהּו ּבַ ִליַח ּבַ ָאִזיל ׁשָ   ַאּדְ
ִליַח, ָאַמר:  י ָאָתא ׁשָ ָתה"ּכִ ּתֹו ִזיּנְ   . "ִאׁשְ

יּה ּדְ  מּוֵאלָאָתא ְלַקּמֵ   , ָמר ׁשְ
  ִזיל ַאְפָקּה,  –ִאי ְמֵהיָמן ָלְך ֲאַמר ֵליּה: 

יק.  –ְוִאי ָלא  ּפִ   ָלא ּתַ
ְזָלָנא הּוא?!  ָלאו ּגַ   ַמאי ָלאו, ִאי ְמֵהיָמן ֲעָלְך ּדְ

  
  ְוָרָבא? 

  
ֵרי  ֵבי תְּ   ִזיל ַאְפָקּה,  –ִאי ְמֵהיָמן ָלְך ּכְ

ְפ  –ְוִאי ָלא    ָקּה. ָלא ּתַ
  

ֵייַוֲאַמר    : ַאּבַ
  ְמָנא ֲאִמיָנא ָלּה? 

ַתְנָיא:    ּדְ
ר" ְדּבָ ּמִ ּבַ ָהַלְך ְלכֹוֲחִלית ׁשֶ ֶלְך ׁשֶ אי ַהּמֶ ַיּנַ ה ּבְ ים ,ַמֲעׂשֶ ַרּכִ ים ּכְ ִ ׁשּ ם ׁשִ ׁש ׁשָ    ,ְוִכיּבֵ

דֹוָלה ְמָחה ּגְ ֵמַח ׂשִ ָרֵאל ,ּוַבֲחָזָרתֹו ָהָיה ׂשָ    .ְוָקָרא ְלָכל ַחְכֵמי ִיׂשְ
   :ַמר ָלֶהםָא 

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ִבְנַין ּבֵ ָהיּו ֲעסּוִקים ּבְ ְזַמן ׁשֶ    ,ֲאבֹוֵתינּו ָהיּו אֹוְכִלים ַמּלּוִחים ּבִ
   .ַאף ָאנּו נֹאַכל ַמּלּוִחים ֵזֶכר ַלֲאבֹוֵתינוּ 
ל ָזָהב    .ְוָאְכלוּ  ,ְוֶהֱעלּו ַמּלּוִחים ַעל ׁשּוְלָחנֹות ׁשֶ

ם ֶאָחד ַעל ִאיׁש ֵלץ ֵלב ,ְוָהָיה ׁשָ מוֹ  ,ַרע ּוְבִלּיַ ן ּפֹוִעיָרה ׁשְ    .ְוֶאְלָעזר ּבֶ
ֶלךְ  אי ַהּמֶ ן ּפֹוִעיָרה ְלַיּנַ    :ַוּיֹאֶמר ֶאְלָעָזר ּבֶ

ֶלךְ " אי ַהּמֶ ים ָעֶליךָ  !ַיּנַ רּוׁשִ ל ּפְ ם ׁשֶ    "!ִלּבָ
ה"    ?"ּוָמה ֶאֱעׂשֶ
ין ֵעיֶניךָ " ּבֵ יץ ׁשֶ ּצִ    ."ָהֵקם ָלֶהם ּבַ

ּבֵ  יץ ׁשֶ ּצִ    .ין ֵעיָניוֵהִקים ָלֶהם ּבַ
ם ָזֵקן ֶאָחד ִדיְדָיהוִ  ,ָהָיה ׁשָ ן ּגְ מוֹ  יהּוָדה ּבֶ    .ׁשְ

ִדיְדָיהַוּיֹאֶמר  ן ּגְ ֶלךְ  ְיהּוָדה ּבֶ אי ַהּמֶ    :ְלַיּנַ
ֶלךְ " אי ַהּמֶ ֶתר ַמְלכּות !ַיּנַ ל ַאֲהרֹן ,ַרב ְלָך ּכֶ ה ְלַזְרעֹו ׁשֶ הּוּנָ ֶתר ּכְ    ,"ָהַנח ּכֶ

ָהיּו אֹוְמִרים מֹוִדיִעים ִאּמוֹ " :ׁשֶ ית ּבְ ּבֵ    ,"ִנׁשְ
ָבר ְולֹא ִנְמָצא ׁש ַהּדָ    ,ַוְיבּוּקַ

ַזַעם ָרֵאל ּבְ ְדלּו ַחְכֵמי ִיׂשְ ּבָ    .ַוּיִ
ֶלךְ  אי ַהּמֶ ן ּפֹוִעיָרה ְלַיּנַ    :ַוּיֹאֶמר ֶאְלָעָזר ּבֶ

ֶלךְ " אי ַהּמֶ ינוֹ  !ַיּנַ ְך הּוא ּדִ ָרֵאל ּכָ ִיׂשְ ּבְ ה ֶמֶלְך ְוכֵֹה  ,ֶהְדיֹוט ׁשֶ דֹולְוַאתָּ יְנךָ  ,ן ּגָ ְך הּוא ּדִ    ?!"ּכָ
ה"    ?"ּוָמה ֶאֱעׂשֶ
ה ׁשֹוֵמַע ַלֲעָצִתי"    ."רֹוְמֵסם ,ִאם ַאתָּ
ֵהא ָעֶליָה "    ?"ְותֹוָרה ַמה תְּ
ֶקֶרן ָזִוית" ַחת ּבְ רּוָכה ּומּוּנַ ל ָהרֹוֶצה ִלְלמֹוד ָיבֹוא ְוִיְלמֹוד ,ֲהֵרי ּכְ   . "ּכָ

  רש"י
 כלומר - אחד בעד זינתה אשתו

 נתהזי אשתך אחד עד לו אמר
 העד ליאסר מהו שותק והוא
  .עליו
 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
  .הכחישתו ולא הואיל - אפקה

 של הכהנים מן -  המלך ינאי
  .הוה שמונאיםח

  .שבמדבר מדינה שם -  לכוחלית
 ושמן הם ירקות - מלוחים

 כמו ארמי בלשון קקולי
 איוב( שיח עלי מלוח הקוטפים

  ).ל
 שני בית -  בבנין עסוקים כשהיו
 והיו עניים והיו הגולה מן שבאו

 אף במלאכה הוצאות מוציאין
 זכר להיות מלוחין נאכל אנו

 לפני ולהודות אבותינו לעוני
 שהצליחנו ה"ב שהקדו

  .והעשירנו
 שונאיך - עליך פרושים של לבן
  .בהצלחתך שמחים ואין הם

  .הוא שכן לידע - אעשה ומה
 - עיניך שבין בציץ להם הקם

 ויעמדו מצחך על הקדש ציץ תן
 בו כתוב שהשם לפי רגליהם על

 דלאו ג"ואע לבם את יגלו והם
 לעיל( ב"בפ כדאמר עבודה שעת

 ליהנות ניתנו כהונה בגדי) נד
  .בהם

 מן נשבית אמו אומרים שהיו
 שהיו בו מיחו לכך - המודיעים
 אמו עליו אומרים הפרושים

 בית של כרך במודיעים נשבית
 פסולה ושבויה היה חשמונאי

 ונמצא אביו ונשאה לכהונה
  .חלל

 - בזעם ישראל חכמי ויבדלו
  .עליהם המלך שכעס

  .חרפתו לסבול -  דינו הוא כך
 שלא יהבתמ - דינך הוא וכך

  .מהם תנקם
  .הרגם -  רומסם

 תשתכח שמא -  עליה תהא מה
 כרוכה ספר תורה הרי ליה אמר

 ולא המצות בתוכה ומונחת
  .ישתכחו
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ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

יקֹוְרסּות,  ד ִנְזְרָקה ּבֹו ֶאּפִ   ִמּיַ
ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַמר:  ה ַמאי?ּדַ ַעל ּפֶ ּבְ ְכָתב, ּתֹוָרה ׁשֶ ּבִ יַנח ּתֹוָרה ׁשֶ    !ּתֵ

  
ד  ן ּפֹוִעיָרהִמּיַ    ,ַוּתּוַצץ ָהָרָעה ַעל ְיֵדי ֶאְלָעָזר ּבֶ

ָרֵאל ל ַחְכֵמי ִיׂשְ ָהְרגּו ּכָ    .ַוּיֵ
ּתֹוֵמ  א  ,םְוָהָיה ָהעֹוָלם ִמׁשְ ּבָ ָטחַעד ׁשֶ ן ׁשָ ְמעֹון ּבֶ    ,ׁשִ

ָנּה    . "ְוֶהֱחִזיר ֶאת ַהּתֹוָרה ְליֹוׁשְ
ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ

ֵבי ּתְ  ִאי, ִאיֵליָמא ּדְ ּבָ ּתְ ִאי ֵרי ָאְמֵרי ִאיׁשְ ּבָ ּתְ ֵרי ָאְמֵרי ָלא ִאיׁשְ     –ּוֵבי ּתְ
ַס    ! ְמָכת ַאֲהֵני, ָסמּוְך ַאֲהֵניַמאי ָחִזית ּדְ
ֵעד ֶא  א, ּבְ   ָחד. ֶאלָּ

ֵרי,  י ּתְ י ֵליּה ּבֵ ְחׁשֵ ָקא ַמּכְ   ְוַטְעָמא ּדְ
  ְמֵהיָמן!  -ָהא ָלאו ָהִכי 

  
  ְוָרָבא? 

  
ֵרי ּוְתֵרי.    ְלעֹוָלם ּתְ

ר ַרב ִמְניּוִמיְוִכְדָאַמר    : ַרב ַאָחא ּבַ
ֵעֵדי ֲהָזָמה,    ּבְ

ֵעֵדי ֲהָזָמה.    ָהָכא ַנִמי ּבְ
  

ִעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ
י ִיְצָח  ְדַרּבִ   ק. ּכִ

ָאַמר  י ִיְצָחקּדְ   : ַרּבִ
יָה.  ְחּתֶ ְפָחה ִהְכִניסּו ּתַ   ׁשִ

  
  

  : ָרָבאֲאַמר 
  ְמָנא ֲאִמיָנא ָלּה?   בסו,

ְתַנן:    ּדִ
ְמעֹוןָאַמר " י ׁשִ    :ַרּבִ

ַיְבֶנה ְסִקים ּבְ ל ּדִ ְמגּוָרה ׁשֶ ה ּבִ    ,ַמֲעׂשֶ
ֵליָמה ֶחְזַקת ׁשְ ָהְיָתה עֹוֶמֶדת ּבְ    , ֲחֵסיָרה ּוָמְדדּו ְוִנְמֵצאת ,ׁשֶ
ּה ָהָיה  ּבָ ֲעׂשּו ַעל ּגַ ּנַ ל ָטֳהרֹות ׁשֶ י ַטְרפֹוןּכָ    ,ְמַטֵהר ַרּבִ

י ֲעִקיָבאוְ  א ַרּבִ    .ְמַטּמֵ
י ַטְרפֹוןָאַמר     :ַרּבִ

ֵלם הּוא עֹוֵמד ֶחְזַקת ׁשָ    ,ִמְקֶוה ֶזה ּבְ
רוֹ  א ְלַחסְּ ה ּבָ ֵפק ַאתָּ ֵפק ?ִמסָּ ֶרּנּו ִמסָּ ַחסְּ    .ַאל תְּ

   :י ֲעִקיָבאַרּבִ ָאַמר 
ֶחְזַקת ָטֵמא הּוא עֹוֵמד    ,ָאָדם ֶזה ּבְ

א ְלַטֲהרוֹ  ה ּבָ ֵפק ַאתָּ ֵפק ?ִמסָּ ַטֲהֶרּנּו ִמסָּ    .ַאל תְּ
יָאַמר     :פֹוןַטְר  ַרּבִ

ַח  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ל ְלעֹוֵמד ּוַמְקִריב ַעל ּגַ    ,ָמׁשָ
ן ֲחלּוָצה ה אֹו ּבֶ רּוׁשָ ן ּגְ הּוא ּבֶ ֲעבֹוָדת ,ְונֹוַדע ׁשֶ יָרהׁשֶ ׁשֵ    !ֹו ּכְ

י ֲעִקיָבאָאַמר     :ַרּבִ
ל ְלעֹוֵמד ּוַמְקִריב  יָמׁשָ ּבֵ ַח  ַעל ּגַ ְזּבֵ    ,ַהּמִ

ַעל מּום הּוא ּבַ סּוָלה ,ְונֹוַדע ׁשֶ ֲעבֹוָדתֹו ּפְ    !ׁשֶ
י ַט ָאַמר     :פֹוןְר ַרּבִ

יתֹו ְלַבַעל מּום יּמִ ה ּדִ ה אֹו ְלֶבן ֲח  ,ַאתָּ רּוׁשָ יִתיו ְלֶבן ּגְ ּמִ    ,לּוָצהַוֲאִני ּדִ
   :ִנְרֶאה ְלִמי ּדֹוֶמה

ה ּוְלֶבן ֲחלּוָצה רּוׁשָ ֶבן ֲחלּוָצה – ִאי ּדֹוֶמה ְלֶבן ּגְ ה אֹו ּכְ רּוׁשָ ֶבן ּגְ    ,ְנדּוֶנּנּו ּכְ
ַבַעל מּום – ִאם ּדֹוֶמה ְלַבַעל מּום    .ְנדּוֶנּנּו ּכְ

י ֲעִקיָבאִהְתִחיל     :ָלדּון ַרּבִ
ָיִחיד סּולֹו ּבְ ָיִחידּוַבַע  ,ִמְקֶוה ּפְ סּולֹו ּבְ    ,ל מּום ּפְ

  רש"י
 ציץ ויצץ לשון -  הרעה ותוצץ
 א"ל) יז במדבר( שקדים ויגמול
) א יחזקאל( נוצצים לשון בערה

  .גחלת המבעיר כניצוץ
 אשתו אחי -  שטח בן שמעון

  .אתווהחבי היה
 ולא הדבר ויבוקש -  דמי היכי

 שהחזיקוהו דמשמע נמצא
  .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
 אין הנדון זה בנה אבל להתירה

 מעידים שהרי דכשרות חזקה לו
  .בפסול ולידת תחילת על

 על העיד - אחד בעד לאו אלא
  .והכחישוהו שנים ובאו השבויה

  .בעלמא -  מניומי בר אחא דרב
 הכניסו -  תחתיה הכניסו שפחה

 זאת שהיא וסבורים שפחה להם
 עד שנשבית לאחר מהם וגנבוה

 הילכך עדים בלא נתיחדה שלא
  .עדים הכחשת כאן אין

 אחד עד דאין - לה אמינא מנא
 ואפילו לפסול ערוה בדבר נאמן

  .מכחיש לו אין
 כמין מים מגורת -  מגורה

 בבבא כדאמר מים בריכות
 את מכר לא) סז דף( בתרא

  .מים של המגורות
 שם או אדם שם -  דיסקים של

  .שביבנה מקום
  .סאה ארבעים -  שלימה בחזקת

 דאמר - מטהר טרפון רבי היה
 ובשעה דחסר הוא השתא
 שלימה וכלים אדם בה שטבלו
  .היתה
 מאימת ידעינן דלא - אמטמ

  .טבילה שאינה ונמצא חסרה
 כשירה כבר שעבד - שעבודתו

  .לה יליף לקמן
 אחד בא -  ביחיד פסולו מקוה

 חסר ונמצא מדדתיו אני ואומר
 דעד:) ב דף גיטין( ל"דקי נאמן
  .באיסורין נאמן אחד
 בא - ביחיד פסולו מום ובעל
 נאמן הוא מום בעל ואמר אחד

  .לה מפרש ולקמן
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ה ּוֶבן ֲחלּוָצה רּוׁשָ ן ּגְ ַנִים ,ְוַאל יֹוִכיַח ּבֶ ׁשְ סּולֹו ּבִ ּפְ    !ׁשֶ
ָבר ַאֵחר    :ּדָ

גּופוֹ  סּולֹו ּבְ גּופוֹ  ,ִמְקֶוה ּפְ סּולֹו ּבְ ַעל מּום ּפְ    ,ּבַ
ה ּוֶבן ֲחלּוָצה רּוׁשָ ן ּגְ סּולֹו ֵמֲאֵחִרים ,ְוַאל יֹוִכיַח ּבֶ ּפְ    !ׁשֶ

י ַטְרפֹוןֲאַמר ֵליּה     :ַרּבִ

ים !ֲעִקיָבא פֹוֵרׂש ִמן ַהַחּיִ ָך ּכְ ל ַהּפֹוֵרׂש ִמּמְ    ."ּכָ
ַעל מּום"ַהאי  ָיִחיד"ׁשֶ  "ּבַ סּולֹו ּבְ ֵמי?  - "ּפְ   ֵהיִכי ּדָ

ִחיׁש ֵליּה  ָקא ַמּכְ   ִמי ְמֵהיָמן?!  –ִאי ּדְ
ִתיק.  ׁשָ א ּדְ   ֶאלָּ

י  ּבֵ ֵתיּה ּגַ רּוׁשָ "ּוְדַכּוָ ן ּגְ ִתיק "ה ּוֶבן ֲחלּוָצהּבֶ ׁשָ    –, ּדְ
ֵני:  ָיִחיד"ְוָקּתָ סּולֹו ּבְ ָיִחיד ,ִמְקֶוה ּפְ סּולֹו ּבְ    ,ּוַבַעל מּום ּפְ

ה ּוֶבן ֲחלּוָצה רּוׁשָ ן ּגְ ַנִים ,ְוַאל יֹוִכיַח ּבֶ ׁשְ סּולֹו ּבִ ּפְ   ."ׁשֶ
  

י ּיֵ    ?ְוַאּבַ
  

ִחיׁש ֵליּה. ֲאַמר:  ָקא ַמּכְ   ְלעֹוָלם ּדְ
אי ְמֵהיָמן? ּוְדָקַאְמָר    ת: ַאּמַ

ַלח ַאְחֵוי.  ֲאַמר ֵליּה: ׁשָ   ּדַ
ֵני:  ָקּתָ   ְוַהְיינּו ּדְ

גּופוֹ " סּולֹו ּבְ גּופוֹ  ,ִמְקֶוה ּפְ סּולֹו ּבְ ַעל מּום ּפְ    ,ּבַ
ה ּוֶבן ֲחלּוָצה רּוׁשָ ן ּגְ סּולֹו ֵמֲאֵחִרים ,ְוַאל יֹוִכיַח ּבֶ ּפְ   ".ׁשֶ

  
   

  "ירש
  .אמו מחמת -  מאחרים

 מום בעל אינך אם - אחוי שלח
 והיינו ונראה בגדיך הפשט
 בגופו פסולו מום בעל דקתני
 מקוה וכן הדברים לברר שנוכל

  .לפנינו חסרונו
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י ַטְר ָאַמר "[     :פֹוןַרּבִ

ַח ָמ  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ל ְלעֹוֵמד ּוַמְקִריב ַעל ּגַ    ,ׁשָ
ן ֲחלּוָצה ה אֹו ּבֶ רּוׁשָ ן ּגְ הּוא ּבֶ יָרה ,ְונֹוַדע ׁשֶ ׁשֵ ֲעבֹוָדתֹו ּכְ   ]."ׁשֶ

  
יָרה, ְמָנָלן?  ׁשֵ ֲעבֹוָדתֹו ּכְ ה ּוֶבן ֲחלּוָצה ּדַ רּוׁשָ   ּוֶבן ּגְ

  
מּוֵאלֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהֲאַמר    : ׁשְ

ֲאַמר ְקָרא:  418"ְוָהְיָתה לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו"ּדַ
   – (במדבר כה, יג) 

סּול.  ר ּוֵבין ֶזַרע ּפָ ׁשֵ ין ֶזַרע ּכָ   ּבֵ
  

מּוֵאל ׁשְ   ֲאַמר ֵמָהָכא:  ֲאבּוהַּ ּדִ
ְרֶצה" ֵרְך ה' ֵחילֹו ּופֹוַעל ָיָדיו ּתִ 419"ּבָ

    – ), יא(דברים לג 
ְרֶצה.  ּבֹו ּתִ ין ׁשֶ   ֲאִפיּלּו חּוּלִ

  
אי י ַיּנַ   ֲאַמר ֵמָהָכא:  ַרּבִ

ִמים ָהֵהם" ּיָ ר ִיְהֶיה ּבַ 420"ּוָבאָת ֶאל ַהּכֵֹהן ֲאׁשֶ
    , ), ג(דברים כו 

ָיָמיו?  לֹא ָהָיה ּבְ ָאָדם הֹוֵלְך ֵאֶצל ּכֵֹהן ׁשֶ ָך ׁשֶ ְעּתְ ֲעֶלה ַעל ּדַ   ְוִכי ּתַ
ל.  ר ְוִנְתַחּלֵ ׁשֵ א, ֶזה ּכָ   ֶאּלָ

  
  
  
י ֲעִקיָבאָאַמר "[    :ַרּבִ

ל ְלעֹוֵמד  יּוַמְקִריב ָמׁשָ ּבֵ ַח  ַעל ּגַ ְזּבֵ    ,ַהּמִ
ַעל מּום הּוא ּבַ סּוָלה ,ְונֹוַדע ׁשֶ ֲעבֹוָדתֹו ּפְ   ]."ׁשֶ

  
ַעל מּום" סּוָלהּדַ  ּבַ   ְמָנָלן?  -  "ֲעבֹוָדתֹו ּפְ
  

מּוֵאלֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהֲאַמר    : ׁשְ
ֲאַמר ְקָרא:    ּדַ

לֹום" ִריִתי ׁשָ 421"ָלֵכן ֱאמֹור ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ
    – ), יב(במדבר כה 

הּוא ָחֵסר.  ׁשֶ ֵלם ְולֹא ּכְ הּוא ׁשָ ׁשֶ   ּכְ
  

לֹום"ְוָהא  ִתיב!  "ׁשָ   ּכְ
  

  : ַרב ַנְחָמןֲאַמר 
לֹום ְקִטיָעה ִהיא ׁשָ   .ָוי"ו ּדְ

  

                                                           
ָרֵאל 418 ֵני ִיׂשְ ר ַעל ּבְ א ֵלאלָֹהיו ַוְיַכּפֵ ר ִקּנֵ ַחת ֲאׁשֶ ת עֹוָלם תַּ ֻהּנַ ִרית כְּ   ְוָהְיָתה ּלֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ּבְ
ֵרְך ה 419 ְנָאיו ִמן ְיקּומּוןֵחי 'ּבָ ְרֶצה ְמַחץ ָמְתַנִים ָקָמיו ּוְמׂשַ   לֹו ּופַֹעל ָיָדיו תִּ
י ַהּיֹום ַלה 420 ְדתִּ ִמים ָהֵהם ְוָאַמְרתָּ ֵאָליו ִהּגַ ּיָ ר ִיְהֶיה ּבַ ע ה 'ּוָבאָת ֶאל ַהּכֵֹהן ֲאׁשֶ ּבַ ר ִנׁשְ י ָבאִתי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ   ַלֲאבֵֹתינּו ָלֶתת ָלנוּ  'ֱאלֶֹהיָך ּכִ
לֹום 421 ִריִתי ׁשָ   ָלֵכן ֱאמֹר ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ּבְ

  רש"י
 - 'וגו אחריו ולזרעו לו והיתה

 ולכתחילה חלל פסול זרע בין
 קרייה מחולל דהא קאמר לא

  .כהן מקדושת שנתחלל רחמנא
 חללין שבו חללין -  שבו יןחול

 לוי בשבט דקרא לוי שבשבט
  .כתיב
 מנלן פסולה דעבודתו מום ובעל

 במזיד דאילו בשוגג עבד אם -
 אל אך) כא ויקרא( כתיב

 יחלל ולא' וגו יבא לא הפרוכת
 בלא עבד אלא מקדשי את

 ליה מכשרינן דלא מנלן ידיעה
 ולזרעו לו דוהיתה קרא מהאי
  .אחריו

 לו מוהיתה לעיל - לו נותן הנני
 הוא בשלימים אלמא כתיב

  .דאכשר
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ָנה             ִמׁשְ

ין ְוֵאין ֲעֵביָרה ׁש ִקיּדּוׁשִ ּיֵ ל ָמקֹום ׁשֶ ָכר - ּכָ ָלד הֹוֵלְך ַאַחר ַהּזָ    .ַהּוָ
   ?ְוֵאיֶזה זוּ 

ה ְוִיׂשְרֵאִלית ָרֵאל ,זּו ּכֶֹהֶנת ְלִוּיָ אּו ְלכֵֹהן ֵלִוי ְוִיׂשְ ְ ׂשּ ּנִ    .ׁשֶ
  

ין ְוֵיׁש ֲעֵביָרה ׁש ִקיּדּוׁשִ ּיֵ גּום - ְוָכל ָמקֹום ׁשֶ ָלד הֹוֵלְך ַאַחר ַהּפָ    .ַהּוָ
   ?ְוֵאיֶזה זוּ 

דֹול    ,זּו ַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ּגָ
ה ַוֲחלּוָצה ְל  רּוׁשָ    ,כֵֹהן ֶהְדיֹוטּגְ

ָרֵאל    ,ַמְמֶזֶרת ּוְנִתיָנה ְלִיׂשְ
ָרֵאל ְלַמְמֵזר ּוְלָנִתין ת ִיׂשְ    .ּבַ

  
ין ֵאין ָלּה ָעָליו ִקיּדּוׁשִ ין ,ְוָכל ִמי ׁשֶ ָלד ַמְמֵזר – ֲאָבל ֵיׁש ָלּה ַעל ֲאֵחִרים ִקיּדּוׁשִ    .ַהּוָ

   ?ְוֵאיֶזה ֶזה
ל ָהֲעָריֹות ׁשֶ  א ַעל ַאַחת ִמּכָ ּתֹוָרהֶזה ַהּבָ    .ּבַ

  
ין ֵאין ָלּה לֹא ָעָליו ְולֹא ַעל ֲאֵחִרים ִקיּדּוׁשִ מֹוָתּה  -  ְוָכל ִמי ׁשֶ ָלד ּכְ    .ַהּוָ

   ?ְוֵאיֶזה ֶזה
ְפָחה ְוָנְכִרית   .ֶזה ְוַלד ׁשִ

  

ָמָרא             ּגְ
ין" ׁש ִקיּדּוׁשִ ּיֵ ל ָמקֹום ׁשֶ    ."ּכָ
  

ְמעֹוןֲאַמר ֵליּה  י ׁשִ י יֹוָחָנןלְ  ַרּבִ   : ַרּבִ
לָ  ָכר"ּדְ  :ָלא הּואּכְ ָלד הֹוֵלְך ַאַחר ַהּזָ ין ְוֵאין ֲעֵביָרה ַהּוָ ׁש ִקיּדּוׁשִ ּיֵ   ?! "ָכל ָמקֹום ׁשֶ

ין ְוֵאין ֲעֵביָרה   אסז, ֵיׁש ִקיּדּוׁשִ א ַמְמֶזֶרת, ּדְ ׂשָ ּנָ ר ׁשֶ    –ֲהֵרי ^ּגֵ
גּום!  ָלד הֹוֵלְך ַאַחר ַהּפָ   ַהּוָ

ַתְנָיא:    ּדְ
א ַמְמֶזֶרת" ׂשָ ּנָ ר ׁשֶ ָלד ַמְמֵזרַה  – ּגֵ    ,ּוָ

ְבֵרי  י יֹוֵסיּדִ   ! "ַרּבִ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
י יֹוֵסי ִהיא?    ִמי ָסְבַרּתְ ַמְתִניִתין ַרּבִ
ֲאַמר:  י ְיהּוָדה ִהיא, ּדַ א ַמְמֶזֶרת"ַמְתִניִתין ַרּבִ ָ ר לֹא ִיׂשּ    , "ּגֵ

ין ְוֵיׁש ֲעֵביָרה "וְ  גּום –ֵיׁש ִקיּדּוׁשִ ָלד הֹוֵלְך ַאַחר ַהּפָ   . "ַהּוָ
  

  ְוִניְתְנָייּה! 
  

ָנא  ל ָמקֹום"ּתָ ֵסיָפא, ְלָאתֹוֵיי.  "ּכָ   ּדְ
  

ִעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ
י יֹוֵסי ִהיא,    ְלעֹוָלם ַרּבִ

א    ִלְמעּוֵטי.  "ֵאיזּו זוּ "ְוַתּנָ
  
  ְותּו ָלא?!  "ֵאיזֹו זוּ "וְ 

ֵיׁש  ָרֵאל, ּדְ ת ִיׂשְ א ּבַ ׂשָ ּנָ ין ְוֵאין ֲעֵב ַוֲהֵרי ָחָלל ׁשֶ ָכר!  –יָרה ִקיּדּוׁשִ ָלד הֹוֵלְך ַאַחר ַהּזָ   ַהּוָ
  

ָיא:    ָהא ָלא ַקׁשְ
י ְיהּוָדה  ן ַרּבִ ִאי ּבֶ י ּדֹוְסּתָ ַרּבִ   . ְסִביָרא ֵליּה ּכְ

  
ין ְוֵאין ֲעֵביָרה  ֵיׁש ִקיּדּוׁשִ א ֲחָלָלה, ּדְ ׂשָ ּנָ ָרֵאל ׁשֶ    –ַוֲהֵרי ִיׂשְ

ָכר!  ָלד הֹוֵלְך ַאַחר ַהּזָ   ַהּוָ
  

ָנא  ל ָמקֹום"ּתָ א ְלָאתֹוֵיי.  "ּכָ ֵריׁשָ   ּדְ

  רש"י
  '.מתני

 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
 נשאש 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 הולד
 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 קשיאוד
 בה 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
 ביג הזכר אחר אזיל לא אחרינא

  .עבירה ואין קידושין יש
 לקמן ותנן -  'וכו חלל והרי

 זכר חלל בת) עז דף( קידושין
 אחר אלמא לכהונה פסולה

  .חללה ומיקרי הוא הזכר
 - ְסִביָרא ֵליּה דוסתאי כרבי
 בנות) שם( דאמר דידן לתנא

 לחללין טהרה מקוה ישראל
  .לכהונה כשרה ובתה
 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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ֶהְדָיא!    ְוִניְתְנָייּה ּבְ

  
ָלא ַמְתֵני ָלּה  ּום ּדְ    , ִמׁשּ

  ֵהיִכי ִניְתֵני? 
' ֵ ׂשּ ּנִ ְרֵאִלית ַוֲחָלָלה, ׁשֶ ה ְוִיׂשְ ָרֵאלּכֶֹהֶנת ּוְלִוּיָ    – 'את ְלכֵֹהן ֵלִוי ְוִיׂשְ

  ַוֲחָלָלה ְלכֵֹהן ִמי ַחְזָיא?! 
  

א ּדְ  ה ּבַ ְוָהִאיּכָ ר ָחָנהַרּבָ   , ר ּבַ
ָאַמ  ר ָחָנה רּדְ ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

א ִמְצִרית ִראׁשֹוָנה  ׂשָ ּנָ ִני ׁשֶ י ָהֵוי! ּבְ  –ִמְצִרי ׁשֵ ִליׁשִ   ָנה ׁשְ
  

ָנא  ל ָמקֹום"ּתָ א ְלָאתֹוֵיי.  "ּכָ ֵריׁשָ   ּדְ
  

יִמיּולְ    , ַרב ּדִ
ֵני ָהֵוי  ֲאַמר: ׁשְ    –ּדַ

ָנא    ִלְמעּוֵטי.  "ֵאיזּו זוּ "ּתָ
  

ִכי ָאָתא  א, ּדְ י יֹוָחָנןָאַמר  ָרִביןְוָהִאיּכָ   : ַרּבִ
אּוּמֹות  ָכר,  - ּבָ ְך ַאַחר ַהּזָ   ַהּלֵ
ירּו  ּיְ ֵניֶהם!  –ִנְתּגַ ׁשְ ּבִ גּום ׁשֶ ְך ַאַחר ַהּפָ   ַהּלֵ

  
ָנא    ִלְמעּוֵטי.  "ֵאיזּו זוּ "ּתָ

  

  רש"י
 לויה כהנת גבי - בהדיא ונתנייה

 דלא משום ומשני וישראלית
 לתנא לו נישנית אינה לה מתני

 דנימא קצר בלשון השאר עם
 וישראלית לויה כהנת ואיזו

 ללוי לכהן שנשאו וחללה
 לכהן נמי חללה דמשמע וישראל

  .עבירה אין
 ואין קידושין יש -  והאיכא

 הזכר אחר הולך דהולד עבירה
  .חנה בר בר דרבה הא

  .אביו שנתגייר - שני מצרי
 שנתגיירה - ראשונה מצרית

  .היא
 לישא ומותר - שלישי בנה

) כג דברים( כדכתיב ישראלית
 דיש דכיון להם יבא שלישי דור

 לבית עבירה ואין קידושין
 והא כישראל ביה קרינא אבותם

 להם) עח דף( ביבמות דאמרינן
 לענין היינו פסולן אחר הלך

 מצרי או מצרית שנשא ישראל
 קידושין דיש ישראלית שנשא

 דורות שלשה עד עבירה ויש
 דוילדו המצרי אחר הולך הולד
 הולכים ואחריהם כתיב להם

 מצרי לענין אבל הולדות
 להם האי לן מגמר לא ומצרית

 קרינא להם בתרוייהו דהא מידי
  .מצרית והיא מצרי והוא ביה

 ביבמות דאמר -  דימי ולרב
 הוא דשני) עח דף( הערל בפרק
 הכתוב יולדו מאשר לה ויליף
 דבתר למימרא בלידה תלאו

 כתיב מדלא ליה שדינן אימיה
  .יולידו אשר

 ואין קידושין יש גבי - והאיכא
 הפגום אחר הולך דהול עבירה

 באומות' וכו רבין אתא דכי הא
 ואשה איש הזכר אחר הלך

  ].כדלקמן[ אומות משני הבאים
 ואין קידושין דיש -  נתגיירו

  .עבירה
 - הפגום אחר הולך הולד

 תני ומתניתין בשמעתין כדלקמן
  .הזכר אחר הולך הולד
 למעוטי דרישא -  זו איזו תנא

 כללא לא' דמתני ולאשמועינן
 דרבין דמילתיה ומרישא כייל

 ונתנייה למימר לאקשויי ליכא
 אחר הולך הולד גבי במתניתין

 קידושין ביש דמתניתין הזכר
 כאן אין נתגיירו דלא והני מיירי

  .קידושין
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ִעית ֵאיָמא: ["   ְוִאיּבָ

י    יֹוֵסי ִהיא, ְלעֹוָלם ַרּבִ
א    "].ִלְמעּוֵטי "ֵאיזּו זוּ "ְוַתּנָ

  
  ַהאי ַמאי? 

י ְיהּוָדה ִהיא,  ָלָמא ַמְתִניִתין ַרּבִ ׁשְ   ִאי ַאְמָרת ּבִ
ל ָמקֹום" א  "ּכָ ֵריׁשָ ר ָחָנה,  –ּדְ ר ּבַ ה ּבַ א ֲחָלָלה ּוְדַרּבָ ׂשָ ּנָ ָרֵאל ׁשֶ   ְלָאתֹוֵיי ִיׂשְ
י – "ֵאיזּו זוּ " ַרב ּדִ   ִמי ְוָרִבין, ִלְמעּוֵטי ּדְ

ל ָמקֹום"   בסז, ֵסיָפא  "ּכָ א ַמְמֶזֶרת.  –ּדְ ׂשָ ּנָ ר ׁשֶ   ְלָאתֹוֵיי ּגֵ
י יֹוֵסי ִהיא,  א ִאי ַאְמָרת ַרּבִ   ֶאלָּ

ל ָמקֹום" א  "ּכָ ֵריׁשָ ַדֲאַמַרן,  –ּדְ   ּכְ
ַדֲאַמַרן,  -  "ֵאיזּו זוּ "   ּכְ

א  ל ָמקֹום"ֶאּלָ ֵסיָפא "ּכָ   ְלָאתֹוֵיי ַמאי?!  - ּדְ
  

  ְעֵמיְך, ּוְלַט 
י ְיהּוָדה  ֵסיָפ  "ֵאיזּו זוּ "ְלַרּבִ ה ִלי?!  אּדְ   ָלּמָ

  
א,    ֶאּלָ

א  ָתָנא ֵריׁשָ יֵדי ּדְ ָנא ֵסיָפא  ,"ֵאיזּו זוּ "ַאּיְ   , "ֵאיזּו זוּ "תָּ
  ָהִכי ַנִמי: 

א  ָתָנא ֵריׁשָ יֵדי ּדְ ל ָמקֹום"ַאּיְ ָנא ַנִמי ֵסיָפא "ּכָ ל ָמקֹום", ּתָ   ."ּכָ
  
  
  
  
  

  רש"י
 דשמעתין אסוגיא - מאי האי

 בעית ואי לעיל דשנינן פריך
 אמרת אי היא יוסי רבי אימא

   היא יהודה רבי בשלמא
 מקום כל מאי עוטילמ זו ואיזו

 שנשא ישראל לאתויי דרישא
 הולך דהולד כשרה דבתו חללה
  .הזכר אחר

 שני מצרי -  חנה בר בר ודרבה
 דיש ראשונה מצרית שנשא

 לפיכך עבירה ואין קידושין
  .שלישי הולד
 דימי דרב למעוטי זו ואיזו

 דרישא זו ואיזו כלומר -  ודרבין
 אזיל לא בעלמא אבל דמשמע

 כרב ִביָרא ֵליּהְס  אי הזכר אחר
 שנשא שני מצרי דאף דימי

 שני בנה ראשונה מצרית
 דמתניתין זו איזו אשמועינן

 זכר בתר אזיל דלא הא למעוטי
 אלא תיתי לא דרישא מקום וכל

 וכדרבין חללה שנשא ישראל
 הפגום אחר הלך נתגיירו דאמר

 גב על ואף זכר אחר אזיל ולא
 ְסִביָרא ֵליּה ואי עבירה דאין

 ליה מייתינן חנה בר בר כרבה
 זו ואיזו דרישא מקום מכל

  .לחודא דרבין למעוטי
 קידושין דיש - דסיפא מקום כל

  .עבירה ויש
 לרבי -  ממזרת שנשא גר לאתויי
 הולך דהולד עבירה דיש יהודה

  .ממזר דהוי הפגום אחר
 שנשא ישראל לאתויי -  כדאמרן

  .חללה
 - כדאמרן דרישא זו ואיזו

 וגר דימי דרב או דרבין למעוטי
  .ממזרת שנשא

 - מאי לאתויי דסיפא מקום כל
 קידושין יש תו אשכחן היכא

 אחר הולך הולד עבירה ויש
  '.במתני דקתני מהני בר הפגום
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  א: ּגּוָפ 

י ָאָתא " י יֹוָחָנןָאַמר  ָרִביןּכִ   : ַרּבִ
אּוּמֹות  ָכר,  - ּבָ ְך ַאַחר ַהּזָ   ַהּלֵ
ירּו  ּיְ ֵניֶהם –ִנְתּגַ ׁשְ ּבִ גּום ׁשֶ ְך ַאַחר ַהּפָ   . "ַהּלֵ

  
אּוּמֹות "ַמאי  ָכרַה  -ּבָ ְך ַאַחר ַהּזָ   ? "ּלֵ

  
ְנָיא:  ְדּתַ   ּכִ

ִין ְלֶא " א ַעל  ,ִמן ָהאּוּמֹות דָח ִמּנַ ּבָ ןׁשֶ ַנֲעִנית ְוהֹוִליד ּבֶ    ,ַהּכְ
ֶעֶבד אי ִלְקנֹותֹו ּבְ ַ ה ַרׁשּ ַאתָּ    ?ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר ְקנוּ ": תַּ ֶכם ֵמֶהם ּתִ ִרים ִעּמָ ִבים ַהּגָ ֵני ַהּתֹוׁשָ 422"ְוַגם ִמּבְ
  .  ), מה(ויקרא כה 

ן ,ָיכֹול ַאף ֶעֶבד ְפָחה ִמן ָהאּוּמֹות ְוהֹוִליד ּבֶ א ַעל ׁשִ ּבָ    ,ׁשֶ
ה ַר  ַאתָּ ֶעֶבדׁשֶ אי ִלְקנֹותֹו ּבְ ַ    ?ׁשּ

ְלמּוד לֹוַמר ַאְרְצֶכם": תַּ ר הֹוִלידּו ּבְ    – ), מה(ויקרא כה "ֲאׁשֶ
ַאְרְצֶכם ַאְרְצֶכם ,ִמן ַהּנֹוָלִדין ּבְ ִרים ּבְ   ."ְולֹא ִמן ַהּגֵ

  
  
ירּו " ּיְ ֵניֶהם –ִנְתּגַ ׁשְ ּבִ גּום ׁשֶ ְך ַאַחר ַהּפָ    ".ַהלֵּ
  

ַמאי?    ּבְ
ִמְצ  א ַעּמֹוִנית ִאיֵליָמא ּבְ ׂשָ ּנָ א?  –ִרי ׁשֶ גּום ִאיּכָ   ַמאי ּפָ

  ! "ְולֹא ַעּמֹוִנית -  "ַעּמֹוִני""
א ִמְצִרית ׂשָ ּנָ ַעּמֹוִני ׁשֶ א ּבְ    , ֶאּלָ

יֵדיּה,  –ְוִאי ָזָכר ָהֵוי ַהאי  ְתֵריּה ּדִ ְדָיא ַאּבַ   ׁשַ
יָדּה.  –ְוִאם ְנֵקָבה ַהְוָיא  ְתָרּה ּדִ ְדָיא ַאּבַ   ׁשַ

  
  

                                                           
ַאְרצְ  422 ר הֹוִלידּו ּבְ ֶכם ֲאׁשֶ ר ִעּמָ ם ֲאׁשֶ ְחתָּ ּפַ ׁשְ ְקנּו ּוִמּמִ ֶכם ֵמֶהם תִּ ִרים ִעּמָ ִבים ַהּגָ ֵני ַהּתֹוׁשָ הְוַגם ִמּבְ   ֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲאֻחּזָ

  רש"י
 - 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 ולםשבע
 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 ימבנ 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 ןמ ומולידין
  .תקנו

 אשר - בארצכם הנולדים מן
 מבנות אומות שאר בני הולידו

 בארצכם שלידתן ארצכם
  .אימותיהם דהיינו

 - בארצכם הגרים מן ולא
 במקומות ארצכם בני שהולידו

 ובאו אומות שאר מבנות אחרים
 אבותם אצל כאן לגור הבנים

 מן ולא גרסינן כהנים ובתורת
 רכלומ שבארצכם הכנענים

  .הכנענים מן שנולדו
 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 אאילימ

 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 מצרית 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(
  .לןפסו
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ין" ֵאין ָלּה ָעָליו ִקיּדּוׁשִ ל ׁשֶ ין[ ּכָ ָלד ַמְמֵזר – ֲאָבל ֵיׁש ָלּה ַעל ֲאֵחִרים ִקיּדּוׁשִ    .ַהּוָ

   ?ְוֵאיֶזה ֶזה
ּתֹוָרה ּבַ ל ָהֲעָריֹות ׁשֶ א ַעל ַאַחת ִמּכָ   ]."ֶזה ַהּבָ

  
י?    ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ

  
ֲאַמר  אּדַ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יוֹ ָאַמר  ַרּבִ   , ָחָנןַרּבִ

ּום ּדְ  ּה ִמׁשּ איּוָמטּו ּבָ י ַיּנַ ָרָבאוְ  ַרּבִ ֵריּה ּדְ   , ַרב ַאָחא ּבְ
ּום  ּה ִמׁשּ ִליִליּוָמטּו ּבָ י יֹוֵסי ַהּגְ   : ַרּבִ

יתֹו ְוָהְלָכה ְוָהְיָתה ְלִאיׁש ַאֵחר"ֲאַמר ְקָרא:  423"ְוָיְצָאה ִמּבֵ
    – ), ב(דברים כד 

  ַלֲאֵחִרים, ְולֹא ִלְקרֹוִבים. 
  

אִקיף ָלּה ַמְת  י ַאּבָ   : ַרּבִ
  ְולֹא ְלֵבן!  - 'ְלַאֵחר'ְוֵאיָמא: 

  
יּה: ִתיב ּבֵ ֶהְדָיא ּכְ ן ּבְ   ּבֶ

ת ָאִביו" ח ִאיׁש ֶאת ֵאׁשֶ 424"לֹא ִיּקַ
  . (דברים כג, א) 

ה ִלי?  "ַאֵחר"   ָלּמָ
ּה: ַלֲאֵחִרים ְולֹא ִלְקרֹוִבים.  ַמע ִמיּנַ   ׁשְ

  
   , ְוֵאיָמא: ִאיֵדי ְוִאיֵדי ְלֵבן

ה –א ָה  ִחיּלָ    ,ְלַכּתְ
יֲעַבד!  -ְוָהא    ּדִ

  
ה  ִחיּלָ ה ָנְפָקא:  -ְלַכּתְ ָ   ֵמֲאחֹות ִאׁשּ

ָכֵרת  ה ּבְ ָ ׁש,  -ּוָמה ֲאחֹות ִאׁשּ ּדֵ ּקָ   לֹא ּתִ
ן?!  ּכֵ ל ׁשֶ ין לֹא ּכָ ית ּדִ יֵבי ִמיתֹות ּבֵ   ַחּיְ

  
הִד יְוֵאיָמא: ִא  ָ ֲאחֹות ִאׁשּ    , י ְוִאיֵדי ּבַ

ה, - ָהא  ִחיּלָ    ְלַכּתְ
יֲעַבד!  - ָהא    ּדִ

  
  ִאין ָהִכי ַנִמי. 

ָחן  ּכְ ָאר ֲעָריֹות  -ַאׁשְ ה, ׁשְ ָ   ְמָנָלן?  -ֲאחֹות ִאׁשּ
ה:  ָ   ָיְלִפיַנן ֵמֲאחֹות ִאׁשּ

ִהיא ֶעְרָוה,  ה ְמיּוֶחֶדת ׁשֶ ָ   ָמה ֲאחֹות ִאׁשּ
ֵר  יִבין ַעל ְזדֹוָנּה ּכָ את ְוַחּיָ ְגָגָתּה ַחּטָ ְפֵסי ּבָ  –ת ְוַעל ׁשִ ין, ְוָלא תַּ   ּה ִקיּדּוׁשִ
ִהיא ֶעְרָוה,  ל ׁשֶ   ַאף ּכָ

את  ְגָגָתּה ַחּטָ ֵרת ְוַעל ׁשִ יִבין ַעל ְזדֹוָנּה ּכָ ין.  –ְוַחּיָ ּה ִקיּדּוׁשִ ְפֵסי ּבָ   ָלא ּתַ
  

הּו ַאְתָיין.  ָלָמא ּכּוּלְ ׁשְ   ּבִ
ת ִאיׁש וְ  א ֵאׁשֶ א ְלִמיְפַרךְ ֶאּלָ ת ָאח, ִאיּכָ    !ֵאׁשֶ

ה ׁשֶ  ָ ֲאחֹות ִאׁשּ ָמקֹום ִמְצָוה, ַמה ּלַ ר ּבְ ן ֵאין ָלּה ֶהיּתֵ   ּכֵ
ְמקֹום ִמְצָוה?!  ר ּבִ ׁש ָלּה ֶהיּתֵ ּיֵ ת ָאח ׁשֶ ֵאׁשֶ   ּתֹאַמר ּבְ

א ְלִמיְפַרְך:  ת ִאיׁש ַנִמי ִאיּכָ   ֵאׁשֶ
י אֹוְסָרן,  ַחּיֵ ר ּבְ ן ֵאין ָלּה ֶהיתֵּ ּכֵ ְך ׁשֶ ַהּנָ   ַמה ּלְ

ׁש ָלּה ֶהיּתֵ  ּיֵ ת ִאיׁש ׁשֶ ֵאׁשֶ י אֹוְסָרן! ּתֹאַמר ּבְ ַחּיֵ   ר ּבְ
  

א  יָמא  יֹוָנה יּבִ ַר ר ַמ ָא ֶאּלָ ַע ְוִאיּתֵ ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ   : ַרב הּוָנא ּבְ
ה ְוִנְכְרתוּ "ֲאַמר ְקָרא:  ל ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאּלֶ ה ִמּכָ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ 425"ּכָ

  . ), כט(ויקרא יח 
ה ָ ם ַלֲאחֹות ִאׁשּ ל ָהֲעָריֹות ּכּולָּ ׁשּו ּכָ    , הּוּקְ

                                                           
יתֹו ְוָהְלָכה ְוָהְיָתה ְלִא  423   יׁש ַאֵחרְוָיְצָאה ִמּבֵ
ַנף ָאִביו 424 ה ּכְ ת ָאִביו ְולֹא ְיַגּלֶ ח ִאיׁש ֶאת ֵאׁשֶ   לֹא ִיּקַ
ם  425 ֶרב ַעּמָ ָפׁשֹות ָהעֹׂשֹת ִמּקֶ ה ְוִנְכְרתּו ַהּנְ ה ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאּלֶ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ   ּכִ

  רש"י
 תופסין קידושין דאין -  מ"מנה

 ממזר הולד אבל כריתות בחייבי
 את איש יקח מלא לן נפקא
 אביו כנף יגלה ולא 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 להבע 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 יבא

 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 שתא
  .בגט מתירה שבעלה - אוסרה

 בפרשת - האלה התועבות מכל
  .כתיב עריות
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ה  ָ ין,  -ָמה ֲאחֹות ִאׁשּ ּה ִקיּדּוׁשִ ְפֵסי ּבָ   ָלא ּתַ
ם  ל ֲעָריֹות ּכּוּלָ ין.  - ַאף ּכָ ּה ִקיּדּוׁשִ ְפֵסי ּבָ   ָלא ּתַ

  
  ִאי ָהִכי, 

ה ַנִמי!    אסח,   ֲאִפיּלּו ִנּדָ
ה ָאַמר  ּמָ ֵייַאּלָ   : ַאּבַ

ה ְוַעל ַהּסֹוָטה  ּדָ ָבא ַעל ַהּנִ ֵאין ַהוָּ  - ַהּכֹל מֹוִדים ּבְ   ָלד ַמְמֵזר! ׁשֶ
  

הֲאַמר    : ִחְזִקּיָ
ָתּה ָעָליו"ֲאַמר ְקָרא:  426"ּוְתִהי ִנּדָ

    – ), כד(ויקרא טו 
ּה ֲהָוָיה.  ֵהא ּבָ ָתּה ּתְ ַעת ִנּדָ ׁשְ   ֲאִפיּלּו ּבִ

  
ה.  ָ ּה ַלֲאחֹות ִאׁשּ א ְלַאּקּוׁשָ ה, ְוִאיּכָ ּה ְלִנּדָ א ְלַאּקּוׁשָ ִדי ִאיּכָ   ִמּכְ

ת ׁשָ ַמּקְ ה?!  ַמאי ָחִזית ּדְ ּה ְלִנּדָ ׁשָ ה, ַאּקְ ָ   ְלהּו ַלֲאחֹות ִאׁשּ
  

א ְוחּוְמָרא  יַנן.  –קּוּלָ ׁשִ   ְלחּוְמָרא ַמּקְ
  

ר ַיֲעקֹב   ֲאַמר:  ַרב ַאָחא ּבַ
ָבָמה:  ַקל ָוחֹוֶמרָאְתָיא ּבְ    ִמּיְ

ין.  ּה ִקיּדּוׁשִ ְפֵסי ּבָ ַלאו, ָלא ּתַ ִהיא ּבְ ָבָמה ׁשֶ   ּוַמה ּיְ
יֵבי ִמיתֹות ְוַחיְּ  ן?! ַחּיְ ּכֵ ל ׁשֶ ִריתּות לֹא ּכָ   יֵבי ּכְ

  
  ִאי ָהִכי, 

יֵבי ָלאִוין ַנִמי!  ָאר ַחּיְ   ׁשְ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
הּו:  ִתיב ּבְ ֶהְדָיא ּכְ יֵבי ָלאִוין ּבְ   ַחּיְ

י ִתְהֶיי" ים ןָ ּכִ י ָנׁשִ ּתֵ    ,ְלִאיׁש ׁשְ
נּוָאה 427"ָהַאַחת ֲאהּוָבה ְוָהַאַחת ׂשְ

  .  ), טו(דברים כא 
קֹוםְוִכי יֵ  נּוָאה ִלְפֵני ַהּמָ קֹום?  ,ׁש ׂשְ   ַוֲאהּוָבה ִלְפֵני ַהּמָ

א ֲאהּוָבה  ּוֶאיָה,  –ֶאלָּ ִניׂשּ   ֲאהּוָבה ּבְ
נּוָאה  נּוָא  –ׂשְ ּוֶאיָה,  הׂשְ ִניׂשּ   ּבְ

י ִתְהֶייןָ "ְוָקָאַמר ַרְחָמָנא:    . "ּכִ
  

י ֲעִקיָבא,    ּוְלַרּבִ
ֲאַמר:  ין ּתֹוְפִסין ּבְ "ּדַ יֵבי ָלאִויןֵאין ִקיּדּוׁשִ   , "ַחּיְ

י ִתְהֶייןָ " ַמאי מֹוִקים?  "ּכִ   ּבְ
  

דֹול,  ַאְלָמָנה ְלּכֵֹהן ּגָ   ּבְ
ַתְנָיא:  י ִסיָמִאי, ּדְ   ּוְכַרּבִ

י ִסיָמִאי"    :אֹוֵמר ַרּבִ
י ֲעִקיָבאִמן ַהּכֹל ָהָיה  ה ַמְמֵזר ַרּבִ    ,עֹוׂשֶ

דֹול    ,חּוץ ֵמַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ּגָ

ֲהֵרי ָאְמָרה ּתוֹ  ל" :ָרהׁשֶ 428"לֹא ְיַחּלֵ
   –  ), טו(ויקרא כא 

ה    ,ִחיּלּוִלים עֹוׂשֶ
ה ַמְמֵזרּות   . "ְוֵאין עֹוׂשֶ

  
ָבב,  י ְיׁשֵ   ּוְלַרּבִ

ָאַמר:  ן יֹוֵסףּבֹואֹו ְוִנְצַווח ַעל "ּדְ    ,ֲעִקיָבא ּבֶ
ָהָיה אֹוֵמר ָרֵאל  :ׁשֶ ִיׂשְ יָאה ּבְ ֵאין לֹו ּבִ ל ׁשֶ ָלד ַמְמֵזר - ּכָ    , "ַהּוָ

י ִסיָמִאי ָקָאֵתי ָהִניָח  ַרּבִ ָבב, ִאי ַלֲאפּוֵקי ִמּדְ י ְיׁשֵ יר.  –א ְלַרּבִ ּפִ   ׁשַ
ה  יֵבי ֲעׂשֵ יּה ָקָאַמר, ַוֲאִפיּלּו ַחּיְ ַנְפׁשֵ א ִאי ַטְעָמא ּדְ ַמאי מֹוִקים ָלּה?  –ֶאלָּ   ּבְ

  
                                                           

ָתּה ָעָליו ְוָטֵמא  426 ב ִאיׁש אָֹתּה ּוְתִהי ִנּדָ ּכַ כֹב ִיׁשְ ב ָעָליו ִיְטָמאְוִאם ׁשָ ּכַ ר ִיׁשְ ב ֲאׁשֶ ּכָ ׁשְ ְבַעת ָיִמים ְוָכל ַהּמִ   ׁשִ
נּוָאה וְ  427 ְ נּוָאה ְוָיְלדּו לֹו ָבִנים ָהֲאהּוָבה ְוַהׂשּ ים ָהַאַחת ֲאהּוָבה ְוָהַאַחת ׂשְ י ָנׁשִ תֵּ י ִתְהֶייָן ְלִאיׁש ׁשְ ִניָאהּכִ ְ כֹור ַלׂשּ ן ַהּבְ   ָהָיה ַהּבֵ
ל ַזְרעֹו בְּ  428 י ֲאִני הְולֹא ְיַחּלֵ יו ּכִ ׁשוֹ  'ַעּמָ   ְמַקּדְ

  רש"י
 בימי פנויה קידש אם -  נמי נדה אפילו
 עליה בא ואם קידושין להוו לא נדותה
  .ממזר הולד יהא בנדתה
  .בהחולץ ביבמות - אביי אמר אלמה

 יבמות( דאמר התימני שמעון -  מודים הכל
 על בבא מודה כריתות מחייבי ממזר יש) מט

 מחייבי ממזר יש) מט שם( דאמר ע"ור הנדה
 לה דקינא הסוטה על בבא מודה לאוין

 בעלה יוכל דלא בלאו עליו דהויא ונסתרה
 אני מה הא:) יא דף( ביבמות כדאמר' וגו

 סוטה לרבות הוטמאה אשר אחרי מקיים
  .שנסתרה

 קידושין עדיין שהרי - ממזר הולד שאין
  .בה מדיןעו

 איכא יונה דרבי היקישא הך - מכדי
 דלא אשה לאחות עריות שאר לאקושינהו

 דהוו לנדה לאקושינהו ואיכא קידושין ליהוו
  .קידושין
 שהממזרות ממזר הולד לעשות - לחומרא

 עליו לה שאין מי דכל בקידושין תלוין
 אב מאשת לה דילפינן( ממזר הולד קידושין
 תפסי דלא אב אשת מה:) מה דף( ביבמות

 עליו שאין כל אף ממזר והולד קידושין בה
  ).ממזר הולד קידושין

 מיבמה ַקל ָוחֹוֶמרב עריות שאר -  אתיא
 רב כדאמר בה תופסין קידושין שאין לשוק

 תופסין קידושין שאין מנין:) יג דף( ביבמות
 החוצה המת אשת תהיה לא דכתיב ביבמה

  .לזר הויה בה תהא לא
  .ש"כ לא כריתות חייביו מיתות חייבי - ג"ה
 אתי דלא נהי - נמי לאוין חייבי שאר ה"א
 מצינו במה אב בבנין נייתי ַקל ָוחֹוֶמרב

 בה תופסין קידושין ואין בלאו שהיא ביבמה
  .בה  תופסין קידושין אין בלאו שהוא כל אף

  .דתפסו - בהו כתיב בהדיא
 וכי כלומר - המקום לפני אהובה יש וכי

 לפני חשובה לבע של שנאתו או אהבתו
 שהוצרך בשבילה הנחלה דין לשנות המקום
 האהובה בן את לבכר יוכל לא לכתוב הכתוב

 הבכור את כי אלא למיכתב ליה הוה לא
 ולא אהובה אמו שנא לא ידענא ואנא יכיר
  .שנואה אמו שנא

 לפני שנואים שנישואיה - בנישואיה שנואה
 כי רחמנא וקאמר לאוין חייבי כגון המקום

 פריך ולקמן הויה בהו אית למאא תהיין
 בחייבי ולא דקאמר הוא עשה בחייבי דילמא
  .לאוין

 קידושין שאין ביבמות דאמר -  ע"ולר
 דף יבמות שם( דקתני לאוין בחייבי תופסין

 חליצה לאחר אין מאמר בה ועשה חלץ:) נ
 ליה דקם בה תופס המאמר אין כלומר כלום

 דף יבמות שם' (בגמ ואמר יבנה בולא השתא
 הללו הדברים אין אומר רבי תניא:) נב

 עושה שהיה ע"ר לדברי אלא אמורים
  .כערוה חלוצה

 קידושי דתפסי הוא בההוא - ג"לכ באלמנה
  .חלל אלא ממזר הולד דאין בה רחמנא דגלי
 שפוסל -  יוסף בן עקיבא על ונצווח בואו

 ביאה כל אומר שהיה מישראל הרבה
  .ממזר הולד בה היתר לו שאין בישראל

 לאפוקי אלא הוא כללא לאו אי - ניחאה
 אתי לאוין מחייבי חד דמפיק סימאי מדרבי

 ע"ר עושה לאוין חייבי דבכל' ואשמועי
 לרבי תהיין כי לאוקמא איכא שפיר ממזרין

 בתוך ואדומי במצרי ע"דר אליבא ישבב
 דור דכתיב נינהו עשה דחייבי דורות שלשה
 שנואה לה דהוי שני ולא יבא שלישי

  .הבנישואי
 כייל וכללא - קאמר דנפשיה טעמא אי אלא
 אלא פליג לחודיה סימאי אדרבי ולאו

 ממזר הולד באיסור שביאתו דכל אשמועינן
  .לה מוקי במאי
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דֹול.  ְבעּוָלה ְלּכֵֹהן ּגָ   ּבִ
  

ָנא?    ּוַמאי ׁשְ
  

ה ָהֵוי ֵליּה ֲעׂשֵ ּום ּדְ ּכֹל.  ִמׁשּ ֶוה ּבַ ֵאין ׁשָ   ׁשֶ
  
  

ָנן,    ְוַרּבָ
יֵבי ָלאִוין ַחּיְ מֹוֵקי ָלּה ּבְ    ,ַאּדְ

ה!  יֵבי ֲעׂשֵ ַחּיְ   נֹוְקָמא ּבְ
  

ַמאי ִניְנהּו?  ה ּבְ יֵבי ֲעׂשֵ   ָהֵני ַחּיְ
יֶהן ִמְצִרּיֹות  ּתֵ נּואֹות!  –ִאי ׁשְ יֶהן ׂשְ ּתֵ   ׁשְ

ְרֵאִלית  ּתֵ  –ִאי ַאַחת ִמְצִרית ְוַאַחת ִיׂשְ ֵעיַנן! ׁשְ ים ֵמַעם ֶאָחד ּבָ   י ָנׁשִ
דֹול  עּוָלה ְלכֵֹהן ּגָ ִתיב "ִתְהֶייןָ ְלכֵֹהן"?!  –ִאי ּבְ   ִמי ּכְ

  
י ֲעִקיָבא   ?ְוַרּבִ

  
ָהֵוי ְבֵקיּה ִלְקָרא ּדְ ַעל ּכֹוְרָחיְך ׁשַ יּה  ּבְ ְפׁשֵ ִחיק ּומֹוֵקי ַאּנַ   .ּדָ

  

  רש"י
 הוא דעשה -  הן גדוללכ בבעולה
 אשה) כא ויקרא( דכתיב

 ולאו בעולה ולא יקח בבתוליה
 וליכא עשה עשה מכלל הבא

 או היא זונה הא לאקשויי
 פנויה דבעולה גרושה או מנהאל

 ביבמות כדתנן היא זונה לאו
 גיורת אלא זונה אין) סא דף(

 בעילת ושנבעלה ומשוחררת
  .לה לפסול איסור וביאת זנות
 מחייבי עשה האי -  שנא ומאי
  .ואדומי דמצרי עשה

 נוהג שאינו - בכל שוה שאינו
  .קיל הילכך ג"בכ אלא
 תהיין כי להאי דמוקי - ורבנן

 למילף דמצינו כיון אויןל בחייבי
 שאין מצינו במה ביבמה

 אדמוקי בהן תופסין קידושין
 בחייבי נוקמה לאוין בחייבי ליה

  .עשה
 דהוי 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 שהע לחייבי כ"ע תהיין
 ישבב ולרבי מצרית דחדא וכגון

  .הן גדוללכ בבעולה
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        סט, אסט, אסט, אסט, א    ––––סח, א סח, א סח, א סח, א  .43
ֵאין ָלּה ָעָליו" יןְולֹא  ְוָכל ִמי ׁשֶ מֹוָתּה  -  ַעל ֲאֵחִרים ִקיּדּוׁשִ ָלד ּכְ    .ַהּוָ

   ?ְוֵאיֶזה ֶזה
ְפָחה ְוָנְכִרית    ."ֶזה ְוַלד ׁשִ

  
ַנֲעִנית ְמָנָלן?  ְפָחה ּכְ   ׁשִ

  
  : ַרב הּוָנאֲאַמר 

ה ִעם ַהֲחמֹור"ֲאַמר ְקָרא:  בּו ָלֶכם ּפֶ 429"ׁשְ
    – ), ה(בראשית כב 

  ַעם ַהּדֹוֶמה ַלֲחמֹור. 
  

ָחן ּדְ  ּכְ י,ַאׁשְ ּה ִקּדּוׁשֵ ְפֵסי ּבָ   ָלא ּתַ
מֹוָתּה ְמָנָלן?   בסח,   ְוָלָדּה ּכְ

  
ֲאַמר ְקָרא:    ּדַ

ְהֶיה ַלאדֹוֶניהָ " ה ִויָלֶדיָה תִּ ָ 430"ָהִאׁשּ
  .  ), ד(שמות כא 

  
  

  ָנְכִרית ְמָנָלן? 
  

  ֲאַמר ְקָרא: 
ם" ן ּבָ 431"לֹא ִתְתַחּתֵ

  .  ), ג(דברים ז 
  

ּה  ְפֵסי ּבָ ָלא ּתַ ְחָנא ּדְ ּכַ י,  ַאׁשְ   ִקיּדּוׁשֵ
מֹוָתּה ְמָנָלן?    ְוָלָדּה ּכְ

  
י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ ן יֹוַחיִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ

ֲאַמר ְקָרא:  ְנָך ְמַאֲחַר "ּדַ י ָיִסיר ֶאת ּבִ 432"יּכִ
   –  ), ד(דברים ז 

ְנָך,  ְרֵאִלית ָקרּוי ּבִ ׂשְ א ִמּיִ ְנָך ַהּבָ   ּבִ
א ִמן ַה  ְנָך ַהּבָ ָנּה. ְוֵאין ּבִ א ּבְ ְנָך, ֶאּלָ   ּגֹוָיה ָקרּוי ּבִ

  
  : ָרִביָנאָאַמר 

א ִמן ַהּגֹוי  ָך ַהּבָ ּתְ ן ּבִ ּה: ּבֶ ַמע ִמיּנַ ְנָך.  –ׁשְ   ָקרּוי ּבִ
  

  ֵניָמא ָקָסַבר ָרִביָנא: 
ָרֵאל  ת ִיׂשְ א ַעל ּבַ ָלד ַמְמֵזר!  –ּגֹוי ְוֶעֶבד ַהּבָ   ַהּוָ

  
ר    ָלא ָהֵוי,  -ְנִהי ְדָכׁשֵ

  ָלא ָהֵוי.  -ַמְמֵזר 
ֵרי.  סּול ִמיּקְ   ּפָ

  
ִתיב,  ְבָעה ּגֹוִים ּכְ ׁשִ   ַההּוא ּבְ

ָאר אּוּמֹות    ְמָנָלן?  - ׁשְ
  

  ֲאַמר ְקָרא: 
ְנךָ " י ָיִסיר ֶאת ּבִ ִסיִרים.  – ), ד(דברים ז "ּכִ ל ַהּמְ   ְלַרּבֹות ּכָ
  

ְמעֹון י ׁשִ ְקָרא.  -  ָהִניָחא ְלַרּבִ ָדִריׁש ַטְעָמא ּדִ   ּדְ
א ְלַר  ָנן ֶאלָּ   ַמאי ַטְעָמא?  -ּבָ

  
  ֲאַמר ְקָרא: 

                                                           
ֲחֶוה ְוָנׁשּובָ  429 תַּ ַער ֵנְלָכה ַעד ּכֹה ְוִנׁשְ בּו ָלֶכם ּפֹה ִעם ַהֲחמֹור ַוֲאִני ְוַהּנַ   ה ֲאֵליֶכםַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ְנָעָריו ׁשְ
ה ִוילָ  430 ָ ה ְוָיְלָדה לֹו ָבִנים אֹו ָבנֹות ָהִאׁשּ ָ ן לֹו ִאׁשּ ְהֶיה ַלאדֶֹניָה ְוהּוא ֵיֵצא ְבַגּפוֹ ִאם ֲאדָֹניו ִיתֶּ   ֶדיָה תִּ
ח ִלְבֶנךָ  431 ן ִלְבנֹו ּוִבּתֹו לֹא ִתּקַ ָך לֹא ִתתֵּ תְּ ם ּבִ ן ּבָ   ְולֹא ִתְתַחתֵּ
ְנָך ֵמַאֲחַרי ְוָעְבדּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְוָחָרה ַאף ה 432 י ָיִסיר ֶאת ּבִ ִמיְדָך ַמֵהר 'ּכִ ֶכם ְוִהׁשְ   ּבָ

  רש"י
  .קידושי בה תפסי דלא -  מנלן שפחה
 כנענית בשפחה - 'וגו וילדיה האשה

 יצא דלא קרא ואמר עברי לעבד שייחדה
  .אביו עם חפשי הבן
 תורת בם לך תהא לא -  בם תתחתן לא

  .חיתון
 בתך כתיב מיניה לעיל - בנך את יסיר כי
 וסמיך לבנך תקח לא ובתו לבנו תתן לא

 כי כתיב מדלא בנך את יסיר כי ליה
 לעובד הנולד דבן משמע בתך את יסיר

 העובד שיסירנו קאמר מבתך כוכבים
 בתך דבן ושמעינן מאחריו כוכבים

  .בנך קרוי כוכבים העובד מן אפילו
 קרוי כוכבים העובדת מן הבא בנך ואין
 בנך את תסיר כי נמי כתיב מדלא - בנך

 לא בבתו קרא נמי דקפיד מיניה דנשמע
 הבן את תסיר כי משום לבנך תקח

 העובדת בן אלמא מבנך לה הנולד
  .בנה אלא בנך קרוי אינו כוכבים

 לאו - 'כו בנך קרוי מישראלית בנך
 קפיד מדלא ק"ה אלא לה דייק מקרא

 בנך מ"ש ממנה הנולד אבן קרא
 מן בנך אבל בנך קרוי מישראלית

  .בנך אינו יםכוכב העובדת
 הבא ישראל בת לבן ליה מדקרי - מ"ש
  .בנך כוכבים העובד מן

 ועבד כוכבים עובד רבינא קסבר לימא
 - 'גרסי ממזר הולד ישראל בת על הבא

 בתר ליה שדינן דלא לאשמועינן דאתא
 הוא כוכבים עובד דנימא כוכבים עובד
 אלא בקהל לבא מותר יהא נתגייר ואם
 וכיון ליה שדינן ישראלית בתר

 פסול ישראל ליה הוה נולד שבעבירה
 קידושין עליו שאין ממי נולדים כשאר

:) סו דף קידושין לעיל' (במתני דתנן
  .ממזרים שהם

 נהי ממזרות תשמע לא מהכא - ומשני
 ליה מדשדי הוי לא דכשר מינה דשמעינן

 ממזר בעבירה נולד להיות ישראל בתר
 כדאמרינן מינה תשמע לא מיהא

 אביו מאשת דממזר) מה דף( ביבמות
 קידושין עליה לו דאין אב אשת מה יליף
 ועלה אחרת על קידושין לו יש אבל

 יבא לא ליה דסמיך ממזר שהולד כתיב
 קידושין עליה לו שאין כל אף ממזר

 לאפוקי אחרת על קידושין לו יש אבל
  .כלל קידושין ליה דלית כוכבים עובד
 בעבירה נולדים כשאר - מיקרי פסול

  .ממזרים שאינן עשה או לאוין ימחייב
 תתחתן לא - כתיב אומות בשבעה האי
 הוא י"שבא גוים בשבעה יסיר וכי בם

  .מנלן אומות שאר דכתיב
) קטו דף( מ"בב - דקרא טעמא דדריש

 ממשכנין עשירה דקאמר אלמנה גבי
 דטעמא אותה ממשכנין לא עניה אותה

 אלמנה בגד תחבול לא רחמנא אמר מאי
 עבוטה לה להחזיר ךצרי שאתה מפני
 ונכנס יוצא שאתה כך ומתוך לערב
 וערבית למשכן שחרית אצלה תמיד

 בשכנותיה רע שם משיאה אתה להחזיר
 כי משום דחיתון טעמא דריש נמי והכי
 טעמא לפרושי קרא איצטריך ולא יסיר

 אומות שאר לרבות יסיר כי ליה ואייתר
 לפרושי קרא איצטריך לרבנן אלא

 שאר ולמעוטי ופייהוג אומות' בז טעמא
 כוכבים בעבודת אדוקין שאינן אומות
 אומות:) יג דף חולין( ל"כדקי כמותן

 עבודת עובדי לאו לארץ שבחוצה
 בידיהם אבותיהם מנהג אלא הן כוכבים

 אומות ושאר ריבויא ליה אייתר ולא
) כא דף( בסנהדרין אמר ודכוותיה מנלן

 לבבו יסור ולא נשים לו ירבה לא גבי
 דבלאו יתורא יסור לא האי ויה ש"דלר

 טעמא ביה' דרשי הוי דקרא פירושא
 דקרא טעמא דרשינן דלא ולרבנן
  .טעמא קרא פריש הכא בעלמא

  
  



394                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

הּ " בֹוא ֵאֶליָה ּוְבַעְלּתָ ן ּתָ ה ְוַאַחר ּכֵ ָ 433"ְוָהְיָתה ְלָך ְלִאׁשּ
     – ), יג(דברים כא 

ָרא  ֵמִעיּקָ ָלל ּדְ ין.  -ִמּכְ ּה ִקיּדּוׁשִ ְפֵסי ּבָ   לֹא ּתַ
  

ין,  ּה ִקיּדּוׁשִ ְפֵסי ּבָ ָלא ּתַ ָחן ּדְ ּכְ   ַאׁשְ
מוֹ    ָתּה ְמָנָלן? ְוָלָדּה ּכְ

  
  ֲאַמר ְקָרא: 

י ִתְהֶיין" 434"ְוָיְלדּו לוֹ ...  ְלִאיׁש  ּכִ
    – ), טו(דברים כא 

יּה  ַקִריָנן ּבֵ ל ֵהיָכא ּדְ ְהֶייָנה"ּכָ י ּתִ   , "ּכִ
יּה    . "ְוָיְלדּו לוֹ "ַקִריָנן ּבֵ

יּה  ָלא ַקִריָנן ּבֵ ְהֶייָנה"ְוָכל ֵהיָכא ּדְ י ּתִ   , "ּכִ
יּה    . "ְוָיְלדּו לוֹ "ָלא ַקִריָנן ּבֵ

  
ְפָחה ַנִמי!    ִאי ָהִכי, ׁשִ

  
  ִאין ָהִכי ַנִמי. 

  
א  ְהֶיה ַלאדֹוֶניהָ "ֶאּלָ ה ִויָלֶדיָה ּתִ ָ 435"ָהִאׁשּ

ה ִלי?  ), ד(שמות כא    ָלּמָ
  

  ְלִכְדַתְנָיא: 
ְפָחתוֹ "   אסט, ת חֹוִרין ּוְוָלֵדְך ֶעֶבד" :ָהאֹוֵמר ְלׁשִ    – "ֲהֵרי ַאתְּ ּבַ

מֹוָת  ָלד ּכְ    ,ּה ַהּוָ
ְבֵרי  ִליִליּדִ י יֹוֵסי ַהּגְ    .ַרּבִ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
יִמים ָבָריו ַקּיָ    ,ּדְ

ֱאַמר ּנֶ ּום ׁשֶ ְהֶיה ַלאדֹוֶניהָ ": ִמׁשּ ה ִויָלֶדיָה ּתִ ָ   .  "), ד(שמות כא "ָהִאׁשּ
  

ְלמּוָדא?    ַמאי ּתַ
  

  : ָרָבאֲאַמר 
ִליִלי. י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ   ַאּדְ

  

                                                           
בֹוא ֵאֶליהָ ְוֵהִסיָרה ֶאת ׂשִ  433 ן תָּ ּה ֶיַרח ָיִמים ְוַאַחר ּכֵ ֵביֶתָך ּוָבְכָתה ֶאת ָאִביָה ְוֶאת ִאּמָ ָבה ּבְ ְבָיּה ֵמָעֶליָה ְוָיׁשְ ה ְמַלת ׁשִ ָ ּה ְוָהְיָתה ְלָך ְלִאׁשּ   ּוְבַעְלתָּ
נּוָאה ְוָיְלדּו לוֹ  434 ים ָהַאַחת ֲאהּוָבה ְוָהַאַחת ׂשְ י ָנׁשִ תֵּ י ִתְהֶייָן ְלִאיׁש ׁשְ ִניָאה ּכִ ְ כֹור ַלׂשּ ן ַהּבְ נּוָאה ְוָהָיה ַהּבֵ ְ   ָבִנים ָהֲאהּוָבה ְוַהׂשּ
ְהֶיה ַלאדֶֹניָה ְוהּוא ֵיֵצא ְבַגּפוֹ  435 ה ִויָלֶדיָה תִּ ָ ה ְוָיְלָדה לֹו ָבִנים אֹו ָבנֹות ָהִאׁשּ ָ ן לֹו ִאׁשּ   ִאם ֲאדָֹניו ִיתֶּ

  רש"י
 כפי שתשהא לאחר -  כן ואחר
 יפת לך שהתיר הכתוב גזירת
 בה דריש כתיב לך והיתה תואר
 היתר קודם מעיקרא אבל הויה

  .והיתה בה קרינן לא
  .אביו אחר חסשמתי -  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) כב בראשית(
  .לחמור הדומה
  .מעוברת -  לשפחתו האומר

 שחרור בגט - חורין בת את הרי
  .עבד וולדך זה

 דיליףכ 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 מהאי
 - הגלילי יוסי אדרבי רבא אמר
 ולדה קאי יוסי אדרבי קרא האי

  '.כו' שנא משום כמוה

 



395                 ""ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹו –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק ג' 

        סט, אסט, אסט, אסט, א .44
ָנה             ִמׁשְ

י ַטְרפֹון    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֵהר    .ְיכֹוִלין ַמְמֵזִרין ִליטַּ

יַצד    ?ּכֵ
ְפָחה א ׁשִ ׂשָ ּנָ ָלד ֶעֶבד – ַמְמֵזר ׁשֶ    ,ַהּוָ

יְחְררוֹ  ן חֹוִרין – ׁשִ ן ּבֶ    .ִנְמָצא ַהּבֵ
י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ

  .ֲהֵרי ֶזה ֶעֶבד ַמְמֵזר
  

ָמָרא             ּגְ
ְעָיא ְלהּו:    ִאיּבָ

י ַטְרפ יֲעַבד ָקָאַמר? ַרּבִ ה ָקָאַמר, אֹו ּדִ ִחיּלָ   ֹון ְלַכּתְ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
י ַטְרפֹוןָאְמרּו לֹו ְל "    :ַרּבִ

ֵקיבֹות ָכִרים ְולֹא ִטיַהְרתָּ ֶאת ַהּנְ   . "ִטיַהְרתָּ ֶאת ַהּזְ
א!  ִסיב ְלַעְבּדָ יּנְ ה ָקָאַמר, ַמְמֶזֶרת ַנִמי ּתִ ִחיּלָ   ְוִאי ַאְמָרת ְלַכּתְ

  
  ֹו ַחִייס. ֶעֶבד ֵאין ל

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ִזיְכֵניּה ּדְ  ּפְ אּוׁשְ ְמָלאיּדְ י ׂשִ   ַמְמֵזר ֲהָוה,  ַרּבִ
יְנהּו ְלִבָנְך.  ְך, ִטַהְרּתִ ְמּתָ   ַוֲאַמר ֵליּה: ִאי ַאְקּדַ

ָלָמא ׁשְ ה' :ִאי ַאְמָרת ּבִ ִחיּלָ יר.  – 'ְלַכּתְ ּפִ   ׁשַ
א ִאי ַאְמָרת יֲעַבד' :ֶאּלָ   ַמאי ִניהּו?  – 'ּדִ

  
ַמ    ְנִסיב ֵליּה ֵעָצה, ּדְ

ֶעֶבד ִעְבִרי. ַוֲאַמר ֵליּה:  ן ּבְ ּבַ נֹוב, ְוִאיְזּדַ   ִזיל ּגְ
  

ְמָלאי, ֶעֶבד ִעְבִרי ִמי ֲהָוה?!  י ׂשִ ַרּבִ ֵני ּדְ   ּוִבׁשְ
  ְוָהֲאַמר ָמר: 

ַהּיֹוֵבל נֹוֵהג" ְזַמן ׁשֶ א ּבִ   ! "ֵאין ֶעֶבד ִעְבִרי נֹוֵהג ֶאּלָ
  

ּה  ַמע ִמיּנַ א ָלאו, ׁשְ ה ָקָאַמר.  ֶאּלָ ִחיּלָ י ַטְרפֹון ְלַכּתְ   ַרּבִ
ּה.  ַמע ִמיּנַ   ׁשְ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

י ַטְרפֹון ַרּבִ    .ֲהָלָכה ּכְ
  

  רש"י
  '.מתני

 מפסול - ליטהר ממזרין ליןיכו
  .ממזרים בניהם יהו שלא זרעם

 ולדה דהא ממזר ואין -  עבד בנה
  .כמוה

  .בישראלית ומותר - חורין בן
 יליף בגמרא - ממזר עבד זה הרי
  .טעמא 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

  .וקדישות 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 רוךכ הולד

  .מידי מהני לא לעבדא מינסבא
 - לבנך אטהרתיך אקדמתיך אי

 שנשאת קודם מכירך הייתי אם
 לטהר עצה משיאך הייתי אשה
  .בניך

 ליקח לו אומר 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 בריע 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 ביה למקרי
  .עמך

 



396                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        סט, אסט, אסט, אסט, א .45
י ֱאִליֶעֶזר"   ."ֲהֵרי ֶזה ֶעֶבד ַמְמֵזר :אֹוֵמר ַרּבִ
  

י ֶאְלָעָזרֲאַמר    : ַרּבִ
י ֱאִליֶעֶזר?  ַרּבִ   ַמאי ַטְעֵמיּה ּדְ

סּולֹו.  – ), ג(דברים כג 436"לוֹ "ֲאַמר ְקָרא: ּדַ  ְך ַאַחר ּפְ   ַהּלֵ
  

ָנן?    ְוַרּבָ
  

א ַמְמֶזֶרת.  ׂשָ ּנָ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ   ַההּוא ּבְ
ְך ֲאִמיָנא:  ְעּתָ חֹוָתם ְלֵבית ֲאבֹוָתם"ָסְלָקא ּדַ ּפְ 437"ְלִמׁשְ

ִתיב,  )א, ב(במדבר     ּכְ
  ַאְפֵקיּה.  ), ג(דברים כג "לוֹ "ָאָתא 

  
י   ֱאִליֶעֶזר?  ְוַרּבִ

  
ָכַתב  ב ּדְ חֹוָתם ְלֵבית ֲאבֹוָתם"ָלאו ַאף ַעל ּגַ ּפְ   , "ְלִמׁשְ

  ַאְפֵקיּה?  "לוֹ "ָאָתא 
בָהָכא ַנִמי, ַאף  ְכִתיב  ַעל ּגַ ְהֶיה ַלאדֹוֶניהָ "ּדִ ה ִויָלֶדיָה ּתִ ָ 438"ָהִאׁשּ

  ,  ), ד(שמות כא 
  ַאְפֵקיּה.  "לוֹ "ָאָתא 

  
ָנן?    ְוַרּבָ

  
ְמֵע  ל ָוָלד ּבִ ַנֲעִנית כְּ ּכָ ְפָחה ּכְ ֵמיי ׁשִ ֵהָמה ּדָ ְמֵעי ּבְ   .ָוָלד ּבִ

  
  

        הדרן עלך האומרהדרן עלך האומרהדרן עלך האומרהדרן עלך האומר
  

 

  
  
  

                                                           
ְקַהל ה 436 יִרי לֹ  'לֹא ָיבֹא ַמְמֵזר ּבִ ם ּדֹור ֲעׂשִ ְקַהל הּגַ   'א ָיבֹא לֹו ּבִ
לָֹתם 437 ל ָזָכר ְלֻגְלּגְ מֹות ּכָ ר ׁשֵ ִמְסּפַ חָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ּבְ ּפְ ָרֵאל ְלִמׁשְ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ אּו ֶאת רֹאׁש ּכָ   ׂשְ
ְהֶיה ַלאדֶֹניָה  438 ה ִויָלֶדיָה תִּ ָ ה ְוָיְלָדה לֹו ָבִנים אֹו ָבנֹות ָהִאׁשּ ָ ן לֹו ִאׁשּ   ְוהּוא ֵיֵצא ְבַגּפוֹ ִאם ֲאדָֹניו ִיתֶּ

  רש"י
 הוא אחריו דור -  לו יבא לא

 עשירי דור משמע דהכי מושך
 צד בו אין אפילו יבא לא

  .מאותו אלא ותממזר
 שאין - דמי בהמה במעי כולד

  .כלל אביו אחר מתייחס
  .האומר עלך הדרן

 



397                 ""ֲעָׂשָרה יֹוֲחִסים –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק ד' 

        """"""""ֲעָׂשָרה יֹוֲחִסיםֲעָׂשָרה יֹוֲחִסיםֲעָׂשָרה יֹוֲחִסיםֲעָׂשָרה יֹוֲחִסיםֲעָׂשָרה יֹוֲחִסיםֲעָׂשָרה יֹוֲחִסיםֲעָׂשָרה יֹוֲחִסיםֲעָׂשָרה יֹוֲחִסים""""""""        ––––––––        ד'ד'ד'ד'ד'ד'ד'ד'ֶּפֶרק ֶּפֶרק ֶּפֶרק ֶּפֶרק ֶּפֶרק ֶּפֶרק ֶּפֶרק ֶּפֶרק         ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשיןַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשיןַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשיןַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשיןַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשיןַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשיןַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשיןַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין

        בבבב- - - - סט, אסט, אסט, אסט, א .1
ָנה         ִמׁשְ

ָרה יוֹ  ֶבלֲח ֲעׂשָ    :ִסים ָעלּו ִמּבָ
   ,ּכֲֹהֵני
י    ,ְלִוּיֵ

   ,ִיׂשְרֵאֵלי
   ,ֲחָלֵלי
יֵרי    ,ּגֵ

   ,יַוֲחרּוֵר 
   ,ַמְמֵזיֵרי

   ,ְנִתיֵני
תּוֵקי    ,ׁשְ
   .ַוֲאסּוֵפי

ְרֵאֵלי  י ְוִיׂשְ ֶזה - ּכֲֹהֵני ְלִוּיֵ ִרין ָלבֹא ֶזה ּבָ    .מּותָּ
יֵרי ַוֲחרּוֵרי  ְרֵאֵלי ֲחָלֵלי ּגֵ י ִיׂשְ ֶזה - ְלִוּיֵ ִרין ָלבֹא ֶזה ּבָ    .מּותָּ

תּוֵקי ַוֲאסוּ  יֵרי ַוֲחרּוֵרי ַמְמֵזיֵרי ּוְנִתיֵני ׁשְ ֶזה -ֵפי ּגֵ ִרין ָלבֹא ֶזה ּבָ ם מּותָּ    .ּכּוּלָ
  

תּוִקי יר ֶאת ָאִביו :ְוֵאּלּו ֵהם ׁשְ יר ֶאת ִאּמֹו ְוֵאינֹו ַמּכִ הּוא ַמּכִ ל ׁשֶ    ,ּכָ
יר לֹא ֶאת ָאִביו ְולֹא ִאּמוֹ  :ֲאסּוִפי ּוק ְוֵאינֹו ַמּכִ ֱאַסף ִמן ַהׁשּ ּנֶ ל ׁשֶ    .ּכָ

אּול א ׁשָ תוּ  ַאּבָ דּוִקי'ִקי ָהָיה קֹוֵרא ִלׁשְ   .'ּבְ
  

ָמָרא         ּגְ
ָרה " ֶבל יֹוֲחִסיםֲעׂשָ    ".ָעלּו ִמּבָ
  

ָתֵני  ֶבל ָעלוּ "ַמאי ִאיְרָיא ּדְ    ",ִמּבָ
ָרֵאלָהְלכּו ְלֶא ' :ִניְתֵני   ! 'ֶרץ ִיׂשְ

  
ַמע ָלן,  ב אֹוְרֵחיּה ָקא ַמׁשְ ָתא ַאּגַ   ִמיּלְ

ְנָיא:  ְדּתַ   ּכִ
ר "" קֹום ֲאׁשֶ 439"ִיְבַחר ה' ֱאלֶֹהיךָ ְוַקְמּתָ ְוָעִליָת ֶאל ַהּמָ

  . ), ח(דברים יז 
ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ד ׁשֶ ָרֵאל -ְמַלּמֵ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ בֹוהַּ ִמּכָ    ,ּגָ

ָרֵאל  ל ָהֲאָרצֹות - ְוֶאֶרץ ִיׂשְ בֹוהַּ ִמּכָ    ".ּגָ
  

ָלָמא  ׁשְ ית ַהּמִ "ּבִ ָרֵאל - ׁש ּדָ ְק ּבֵ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ בֹוהַּ ִמּכָ    ",ּגָ
ְכִתיב:   ַהְיינּו ּדִ

ָעֶריָך ְוַקְמּתָ ְוָעִליָת "   בסט, ׁשְ ְבֵרי ִריבֹות ּבִ   . ), ח(דברים יז "ּדִ
א  ָרֵאל "ֶאּלָ ל ֲאָרצֹות - ֶאֶרץ ִיׂשְ בֹוהַּ ִמּכָ   ְמָנָלן? - "ּגָ

   
ְכִתיב  ִאים ְנֻאם ה'"ּדִ ה ָיִמים ּבָ    ,ָלֵכן ִהּנֵ

ָרֵאל ֵמֶא  וּ רְמ לֹא יֹאוְ  ֵני ִיׂשְ ר ֶהֱעָלה ֶאת ּבְ    ,ֶרץ ִמְצַרִיםעֹוד ַחי ה' ֲאׁשֶ
ר הֶ  י ִאם ַחי ה' ֲאׁשֶ ר ֵהִביא ֶאת ּכִ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ָצפוֹ  יתע בֵּ ַר זֶ ֱעָלה ַוֲאׁשֶ    ,הנָ ִיׂשְ

ם ים ׁשָ ְחּתִ ר ִהּדַ ל ָהֲאָרצֹות ֲאׁשֶ 440"ּוִמּכָ
  . )ח-, ז(ירמיהו כג 

  
ָתֵני  ֶבל"ַמאי ִאיְרָיא ּדְ    ",ָעלּו ִמּבָ

ָרֵאל'ִנְתֵני    ! 'ָעלּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
  

יע ֵליּה לְ  י ֶאְלָעָזרְמַסּיַ   , ַרּבִ
ֲאַמר  י ֶאְלָעָזרּדַ   : ַרּבִ

ה ְוָעָלה.  סֹוֶלת ְנִקּיָ ָאּה ּכְ ֲעׂשָ ֶבל ַעד ׁשֶ   לֹא ָעָלה ֶעְזָרא ִמּבָ

                                                           
ָעֶרי 439 ׁשְ ְבֵרי ִריבֹת ּבִ ין ְלִדין ּוֵבין ֶנַגע ָלֶנַגע ּדִ ין ּדִ ם ְלָדם ּבֵ ין ּדָ ט ּבֵ ּפָ ׁשְ ָך ָדָבר ַלּמִ ֵלא ִמּמְ י ִיּפָ ר ִיְבַחר הּכִ קֹום ֲאׁשֶ   ֱאלֶֹהיָך ּבוֹ  'ָך ְוַקְמתָּ ְוָעִליָת ֶאל ַהּמָ
ִאים ְנֻאם זזזז 440 ה ָיִמים ּבָ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים 'ְולֹא יֹאְמרּו עֹוד ַחי ה 'ה ָלֵכן ִהנֵּ ֵני ִיׂשְ ר ֶהֱעָלה ֶאת ּבְ י ִאם ַחי ה  חחחח. ֲאׁשֶ ר ֵהִביא ֶאת ֶזַרע  'ּכִ ר ֶהֱעָלה ַוֲאׁשֶ ֲאׁשֶ

בּו ַעל ַאְדָמָתם ם ְוָיׁשְ ים ׁשָ ְחתִּ ר ִהּדַ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ָצפֹוָנה ּוִמּכֹל ָהֲאָרצֹות ֲאׁשֶ ית ִיׂשְ   ּבֵ

  רש"י
  .'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
  .ונהכה 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

 ודאי בקהל) עג דף לעיל( בגמרא
 .יבא ספק בקהל יבא דלא הוא

 וכשקורא - אביו את כירמ 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
 שראלי 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 אשמועינןל
 לפי נתכוון בבל את לנקות
 בהן שנתערבו אותם שראה
 עולין הדור חכמי שהיו וראה

 שיתעסק בבבל עוד ואין עמו
 והפריש 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

 הגזית לשכת:) עו דף לקמן(
 יושבים היו ששם שם היתה

 יום בכל ולויה כהונה מייחסי
  .בפסולי זהירי מיזהר
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        סט, בסט, בסט, בסט, ב .2
ַמר:    ִאיּתְ

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
ַנן,    "ָעלּו ֵמֵאיֵליֶהם" ּתְ

  ָאַמר:  ָרָבאוְ 
ַנן.   "ֶהֱעלּום" תְּ

   
י ֶאְלָעָזר, ְוָקִמיְפְלֵגי  ְדַרּבִ   ּבִ

ֲאַמר  י ֶאְלָעָזרּדַ   : ַרּבִ
ה ְוָעָלה סֹוֶלת ְנִקּיָ ָאּה ּכְ ֲעׂשָ ֶבל ַעד ׁשֶ    , לֹא ָעָלה ֶעְזָרא ִמּבָ

ֵיי  י ֶאְלָעָזר,  -ַאּבַ ַרּבִ   ֵלית ֵליּה ּדְ
י ֶאְלָעָזר.  - ָרָבא  ַרּבִ   ִאית ֵליּה ּדְ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ִאיּבָ

י ָעְלָמא  כּוּלֵ י ֶאְלָעָזר. ִאי - ּדְ ַרּבִ   ת ְלהּו ּדְ
ְלֵגי:  ָהא ָקא ִמיּפַ   ְוָהָכא ּבְ

ְייהּו ְסִליקּו.  ְפׁשַ יְנהּו, ּוִמּנַ י ַאְפרּוׁשִ   ָמר ָסַבר: ַאְפרּוׁשֵ
ְרַחְייהּו ַאּסּוִקיְנהּו.  ַעל ּכָ   ּוָמר ָסַבר: ּבְ

  
ֲאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדַ ׁשְ   "ָעלּו",  :ּבִ

ֲאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהַהְיינּו ּדַ   : ׁשְ
ל ֲאָרצֹות  ָרֵאל,  - ּכָ ה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ   ִעיּסָ

ָרֵאל  ה ְלָבֶבל.  -ְוֶאֶרץ ִיׂשְ   ִעיּסָ
ֲאַמר "ֶהֱעלּום", ֵמיָדע ַיְדִעיְנהּו!  א ְלַמאן ּדַ   ֶאלָּ

  
ָרא,  ָיְדֵעי ְלַההּוא ּדָ   ְנִהי ּדְ

  לֹא ָיְדֵעי.  -ְלָדָרא ַאֲחִריֵני 
  

ֲאַמ  ָלָמא ְלַמאן ּדַ ׁשְ   "ָעלּו",  :רּבִ
ְכִתיב:  א ַעל ַא "ַהְיינּו ּדִ ָהר ַהּבָ ֵצם ֶאל ַהּנָ    ,ָוהֲח ָוֶאְקּבְ

ה לֹׁשָ ם ָיִמים ׁשְ ֲחֶנה ׁשָ    ,ַוּנַ
םָוָאִביָנה בָ  ֵני ֵלִוי לֹא ָמָצאִתי ׁשָ   .(עזרא ח, טו) "ָעם ּוַבּכֲֹהִנים ּוִמּבְ

ֲאַמר "ֶהֱעלּום", ָהא ִמיְזַהר ְזִהיֵרי!  א ְלַמאן ּדַ   ֶאלָּ
  

ְפסּוִלים,  הּור ּבִ ִאיּזְ   ְנִהי ּדְ
יִרים  ְכׁשֵ הּור. - ּבִ   ָלא ִאיְזּדְ

  
  
  

  רש"י
  .כרחם על -  העלום

 ומתוך -  אפרושינהו אפרושי
 אנשי בהם הכירו שהופרשו

 עוד יתערבו שלא וידעו מקומם
  .בהם

 לארץ - סליקו ומנפשייהו
  .םבה 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 - סהעי 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 ימ - 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
 בשיניהם 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 ונותבה
 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 יןמתנית

  .היו
 מי היה יודע - בהו זהירי מזהר

  .עלה לא ומי עלה
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        סט, בסט, בסט, בסט, ב .3
י ְוִיׂשְ "   . "ְרֵאֵליּכֲֹהֵני ְלִוּיֵ
  

ְסִליקּו?    ְמָנָלן ּדִ
  

ְכִתיב:  ם"ּדִ בּו ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוּיִ    ,ְוָיׁשְ
ָע  ִתיִנים ּבְ ֹוֲעִרים ְוַהּנְ    ,ֵריֶהםּוִמן ָהָעם ְוַהְמׁשֹוְרִרים ְוַהׁשּ

ָעֵריֶהם ָרֵאל ּבְ   .), ע(עזרא ב "ְוָכל ִיׂשְ
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        ע, אע, אע, אע, א    ––––    סט, בסט, בסט, בסט, ב .4
יֵרי ַוֲחרּוֵרי"    ".ֲחָלֵלי ּגֵ
  

  ֲחָלֵלי ְמָנָלן? 
  

ַתְנָיא:    ּדְ
י יֹוֵסי"    :אֹוֵמר ַרּבִ

דֹוָלה ֲחָזָקה    ,ּגְ
ֱאַמר ּנֶ ֵני ַהּכֲֹהִנים" :ׁשֶ ֵני בַ  :ּוִמּבְ ֵני ַהּקֹוץ ּבְ ה ּבְ ֵני ֳחַבּיָ יּבְ    ,ְרִזיּלַ

ָמם ֵרא ַעל ׁשְ ּקָ ה ַוּיִ ָ ְלָעִדי ִאׁשּ י ַהּגִ ְרִזיּלַ נֹות ּבַ ר ָלַקח ִמּבְ    ,ֲאׁשֶ
ים ְולֹא ִנְמְצאוּ  ְתַייְחׂשִ ׁשּו ְכָתָבם ַהּמִ ּקְ ה ּבִ ה ,ֵאלֶּ הּוּנָ    ,ַוְיגֹוֲאלּו ִמן ַהּכְ

ָדׁשִ  ר לֹא יֹאֵכלּו ִמּקֶֹדׁש ַהּקֳ ָתא ָלֶהם ֲאׁשֶ ְרׁשָ    ,יםַוּיֹאֶמר ַהּתִ
יםלְ ַעד ֲעמֹוד ּכֵֹהן ְלאּוִרים וּ    .סג)-(עזרא ב, סא "תּוּמִ

ֶחְזַקְתֶכם :ְוָאַמר ָלֶהם ם ּבְ    , ֲהֵרי ַאתֶּ

ּגֹוָלה ה ֱהִייֶתם אֹוְכִלים ּבַ ּמֶ בּול ?ּבַ י ַהּגְ ָקְדׁשֵ בּול – ּבְ י ַהּגְ ָקְדׁשֵ אן ַנִמי ּבְ    ."ַאף ּכָ
  

רּוָמה ֲאַמר: ַמֲעִלים ִמּתְ   , יֹוֲחִסיןלְ  ּוְלַמאן ּדַ
ְתרּוָמה ָאתּו ְלַאּסּוִקיְנהּו!  ָאכּול ּבִ   ָהֵני ּדְ

  
ִריַע ֶחְזָקַתְייהּו.  אִני ָהָתם, ּדְ   ׁשַ

  
א ַמאי  דֹוָלה ֲחָזָקה"ְוֶאּלָ   ? "ּגְ

  
ָנן,  ַרּבָ ְתרּוָמה ּדְ ָרא ָאכּול ּבִ ֵמִעיּקָ   ּדְ

אֹוָרְייָתא.  ְתרּוָמה ּדְ   ּוְלַבּסֹוף ָאכּול ּבִ
  

ִעי   ת ֵאיָמא: ְוִאיּבָ
א ַנִמי ּתָ ָנן ָאכּול ,ְלעֹוָלם, ַהׁשְ ְדַרּבָ ְדאֹוָרְייָתא ָלא ָאכּול,  ,ּבִ   ּבִ

רּוָמה לְ  ִקיָנן ִמּתְ אֹוָרְייָתא,  יֹוֲחִסיןְוִכי ַמּסְ   ִמּדְ
ִקיָנן.  ָנן ָלא ַמּסְ ַרּבָ   ִמּדְ

  
דֹוָלה ֲחָזָקה"ִאי ָהִכי, ַמאי    ? "ּגְ

  
א ְלִמיְגַזר ָרא ֵליּכָ ֵמִעיּקָ אֹוָרְייָתא,  ּדְ רּוָמה ּדְ ּום ּתְ   ִמׁשּ

בְלַבּסֹוף, ַאף  אֹוָרְייָתא,  ַעל ּגַ רּוָמה ּדְ ּום ּתְ א ְלִמיְגַזר ִמׁשּ ִאיּכָ   ּדְ
ָנן  ְדַרּבָ ְדאֹוָרְייָתא  ,ָאכּול –ּבִ   ָלא ָאכּול.  - ּבִ

  
ִתיב:  ר לֹא יֹאכְ "ְוָהּכְ ָתא ָלֶהם ֲאׁשֶ ְרׁשָ ָד ַוּיֹאֶמר ַהּתִ יםלּו ִמּקֶֹדׁש ַהּקֳ    – ), סג(עזרא ב "ׁשִ

ים  ָדׁשִ קֶֹדׁש ַהּקֳ לֹא יֹאֵכל,  - ּבְ   הּוא ּדְ
ל ִמיֵדי    ֵניכּול!  -ָהא ּכָ

  
  ָהִכי ָקָאַמר: 

ים ֵרי ָקָדׁשִ ִמיּקְ ֵרי קֶֹדׁש, ְוָלא ִמיֵדי ּדְ ִמיּקְ    , ָלא ִמיֵדי ּדְ
ְכִתיב:  ֵרי קֶֹדׁש, ּדִ ִמיּקְ 441"ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל קֶֹדׁש "ָלא ִמיֵדי ּדְ

  , ), י(ויקרא כב 
ֲאַמר ְקָרא:  ים, ּדַ ֵרי ָקָדׁשִ ִמיּקְ   ְוָלא ִמיֵדי ּדְ

י ִתְהֶיה ְלִאיׁש ָזר"    ,ּוַבת ּכֵֹהן ּכִ
ים לֹא תֹ  ָדׁשִ ְתרּוַמת ַהּקֳ 442"אֵכלִהיא ּבִ

  , ), יב(ויקרא כב 
ים"ְוָאַמר ָמר:    אע, ָדׁשִ מּוָרם ִמן ַהּקֳ   ."לֹא תֹאֵכל^ ּבְ

  

                                                           
ִכיר לֹא יֹאַכל קֶֹדׁש ְוכָ  441 ב ּכֵֹהן ְוׂשָ   ל ָזר לֹא יֹאַכל קֶֹדׁש ּתֹוׁשַ
ים לֹא תֹאֵכל 442 ָדׁשִ ְתרּוַמת ַהּקֳ י ִתְהֶיה ְלִאיׁש ָזר ִהוא ּבִ   ּוַבת ּכֵֹהן ּכִ

 

  רש"י
 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 שדוהויח

 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 ומובמק בתרומה אוכל כהן
 ונושא ביוחסין אחריו לבדוק צריך
 בתרומה דאכלי כיון הני בתו כהן
 לה חש לא ואמאי לאסוקינהו אתי

  .לאסוקינהו דלא נחמיה
 לא -  חזקתייהו דריע התם שאני

 דכיון להאי למיחש איצטריך
 בקדשי אוכלים כהנים דשאר

 הורע מהם נגואלו והם המקדש
 אתי ולא היכר בהם ויש חזקתם

  .הולאסוקינ
 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 התרומ 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, אע, אע, אע, א .5
יֵרי ַוֲחר"    ".ּוֵריּגֵ
  

  ְמָנָלן? 
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ֲאַמר ְקָרא:  ל ִמּטּוְמַאת ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ֲאֵליֶהםְוכֹ "ּדַ ְבּדָ 443"ל ַהּנִ

  .), כא(עזרא ו 
  
  

                                                           
ְמַאת ּגֹוֵי ָהָאֶרץ ֲאֵלֶהם לִ  443 ל ִמּטֻ ְבּדָ ִבים ֵמַהּגֹוָלה ְוכֹל ַהּנִ ָ ָרֵאל ַהׁשּ ָרֵאל 'ְדרֹׁש ַלהַוּיֹאְכלּו ְבֵני ִיׂשְ   ֱאלֵֹהי ִיׂשְ



402                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        ע, אע, אע, אע, א .6
  ."ַמְמֵזֵרי"
  

  ְמָנָלן? 
  

ְכִתיב:  ה ָהֶעֶבד ָהַעּמֹוִני"ּדִ ט ַהחֹרֹוִני ְוטֹוִבּיָ ַמע ַסְנַבּלַ ׁשְ 444"ַוּיִ
  , ), י(נחמיה ב 

בּוָעה לוֹ "ּוְכִתיב:  ֲעֵלי ׁשְ יהּוָדה ּבַ ים ּבִ י ַרּבִ    .ּכִ
ן ָא  ַכְנָיה ּבֶ י ָחָתן הּוא ִלׁשְ    ,חַר ּכִ

ֶרְכָיה ן ּבֶ ם ּבֶ ּלָ ת ְמׁשֻ נֹו ָלַקח ֶאת ּבַ    .), יח(נחמיה ו "ִויהֹוָחָנן ּבְ
ָרֵאל  ת ִיׂשְ א ַעל ּבַ ָלד ַמְמֵזר.  –ָקָסַבר: ּגֹוי ְוֶעֶבד ַהּבָ   ַהּוָ

  
ֲאַמרָה  ָלד ַמְמֵזר,  :ִניָחא ְלַמאן ּדַ   ַהּוָ

ֲאַמר א ְלַמאן ּדַ ר,  :ֶאלָּ ׁשֵ ָלד ּכָ   ַהּוָ
א ְלֵמיַמר?    ַמאי ִאיּכָ

  
  ְותּו, 

ֵני!  יְלָמא ָלא ֲהוּו ֵליּה ּבְ ֵני, ּדִ ֲהוּו ֵליּה ּבְ אי ּדַ   ִמּמַ
  

  ְותּו, 
יְלָמא ָהָתם ֲהווּ  ָהָכא ֲהוּו ְלהּו ּוְסִליקּו, ּדִ אי ּדְ   ! ִמּמַ

  
א, ֵמָהָכא:    ֶאלָּ

רּוב ַא " א כְּ ל ַחְרׁשָ ל ֶמַלח ּתֵ ה ָהעֹוִלים ִמּתֵ    ,רּמֵ ֹון ְוִא דּ ְוֵאּלֶ
ָרֵאל ֵהם ׂשְ ית ֲאבֹוָתם ְוַזְרָעם ִאם ִמּיִ יד ּבֵ    .), סא(נחמיה ז "ְולֹא ָיְכלּו ְלַהּגִ

  
ל ֶמַלח" יֶהם ְלַמֲע  – "ּתֵ ּדֹוִמים ַמֲעׂשֵ ֵני ָאָדם ׁשֶ ה ְס ֵאּלּו ּבְ ֶהְפָכה ְלֵתל ֶמַלח. דֹום, ׂשֵ ּנֶ   ׁשֶ

  

א" ל ַחְרׁשָ ְקּתֹו.  – "ּתֵ ּתַ א', ְוִאּמֹו ְמׁשַ ּקֹוֵרא 'ַאּבָ   ֶזה ׁשֶ
  

ָרֵאל ֵהם" ׂשְ ית ֲאבֹוָתם ְוַזְרָעם ִאם ִמּיִ יד ּבֵ    – "ְולֹא ָיְכלּו ְלַהּגִ
ּוק.  ֱאַסף ִמן ַהׁשּ ּנֶ   ֶזה הּוא ֲאסּוִפי ׁשֶ

  

ר" רּוב ָאדֹון ְוִאּמֵ    – "ּכְ
הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ

ְכרּוב,  ָרֵאל ְלָפַני ֲחׁשּוִבים ּכִ י ִיְהיּו ִיׂשְ   ָאַמר ָאדֹון: ֲאִני ָאַמְרּתִ
ָנֵמר.  מּו ַעְצָמם ּכְ   ְוֵהם ׂשָ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ

  
הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ

ָנֵמר, ֵהן ֲחׁשּוִבים  מּו ַעְצָמם ּכְ ָ ׂשּ י ׁשֶ ְכרּוב. ָאַמר ָאדֹון: ַאף ַעל ּפִ   ְלָפַני ּכִ
  
  

                                                           
ׁש טֹובָ  444 א ָאָדם ְלַבּקֵ ר ּבָ ַרע ָלֶהם ָרָעה ְגדָֹלה ֲאׁשֶ ה ָהֶעֶבד ָהַעּמִֹני ַוּיֵ ט ַהחֹרִֹני ְוטֹוִבּיָ ַמע ַסְנַבּלַ ׁשְ ָרֵאלַוּיִ   ה ִלְבֵני ִיׂשְ

  רש"י
  .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 סנהדרין(
 ל"א ומפילה דחבריה לאתתא

 הרי דמעברא עד גבך תהוי
  .ישראל לגבי ממזרים

  .מחרישה לשון - חרשא
  .אביו -  אבותם יתב

  .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 חיהכ -  כנמר
  .חבירתה בזוג
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        ע, אע, אע, אע, א .7
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ   : ַרּבָ

ֵאיָנּה הֹוֶגֶנת לֹו,  ה ׁשֶ ָ א ִאׁשּ ל ַהּנֹוׂשֵ   ּכָ
ִאיּלּו ֲחָרׁשֹו ְלָכל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו, ּוְזָרעֹו ֶמַלח,  תּוב ּכְ   ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ

ֱאַמר:  ּנֶ ל ַחְרׁשָ "ׁשֶ ל ֶמַלח ּתֵ ה ָהעֹוִלים ִמּתֵ 445"אְוֵאלֶּ
  . ), סא(נחמיה ז 

  
אָאַמר  ר ַרב ַאּדָ ה ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרּבָ

ה ְלׁשּום ָממֹון,  ָ א ִאׁשּ ל ַהּנֹוׂשֵ   ּכָ
ִנים,  ֵאיָנן ְמהּוּגָ ִנים ׁשֶ   ַהְוָיין לֹו ּבָ

ֱאַמר:  ּנֶ ִנים ָזִרים ָיָלדוּ "ׁשֶ י ּבָ ָגדּו כִּ ה' ּבָ 446"ּבַ
  . ), ז(הושע ה 

ַלט?  א ּתֹאַמר: ָממֹון ּפָ ּמָ   ְוׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר ה יֹאְכֵלם חֶֹדׁש ֶאת ֶחְלֵקיֶהם" :ּתַ   . ), ז(הושע ה "ַעתָּ

א ּתֹאַמר: ֶחְלקֹו ְולֹא ֶחְלָקּה?  ּמָ   ְוׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:     ".ֶחְלֵקיֶהם"ּתַ

ה?  א ּתֹאַמר: ִלְזַמן ְמרּוּבֶ ּמָ   ְוׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:     ".חֶֹדׁש "ּתַ

  
ַמע?    ַמאי ַמׁשְ

  
   :ר ִיְצָחקַרב ַנְחָמן ּבַ ָאַמר 

  חֶֹדׁש ִנְכַנס ְוחֶֹדׁש ָיָצא, ּוָממֹוָנם ָאַבד. 
  

אְוָאַמר  ר ַרב ַאּדָ ה ּבַ   , ַרּבָ
אְוָאְמֵרי ָלּה ָאַמר  י ַסּלָ    :ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר  ַרּבִ

ֵאיָנּה הֹוֶגֶנת לֹו,  ה ׁשֶ ָ א ִאׁשּ ל ַהּנֹוׂשֵ   ּכָ
הּו    ּכֹוְפתֹו,  - ֵאִלּיָ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ   רֹוְצעֹו.  -  ְוַהּקָ
  

  ְוָתָנא: 
ם"    :ַעל ּכּוּלָ

הּו     ,ּכֹוֵתב –ֵאִלּיָ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ    :חֹוֵתם - ְוַהּקָ

   ,אֹוי לֹו ְלפֹוֵסל ֶאת ַזְרעוֹ "
ְחּתוֹ  ּפַ    ".ּוְלפֹוֵגם ֶאת ִמׁשְ

  

ֵאיָנּה הֹוֶגֶנת לוֹ  ה ׁשֶ ָ א ִאׁשּ   – ּוְלנֹוׂשֵ
הּו     ,ּכֹוְפתוֹ  –ֵאִלּיָ

דֹוׁש ּבָ    . רֹוְצעוֹ  - רּוְך הּוא ְוַהּקָ
  

סּול -ְוָכל ַהּפֹוֵסל     ,ּפָ

ָבָחא ְלעֹוָלם ׁשְ ר ּבִ "ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ
447.  

  
מּוֵאלְוָאַמר    : ׁשְ

מּומֹו ּפֹוֵסל.    ּבְ
  

                                                           
ר וְ  445 רּוב ַאּדֹון ְוִאּמֵ א ּכְ ל ַחְרׁשָ ל ֶמַלח תֵּ ה ָהעֹוִלים ִמתֵּ ָרֵאל ֵהםְוֵאּלֶ ׂשְ ית ֲאבֹוָתם ְוַזְרָעם ִאם ִמּיִ יד ּבֵ   לֹא ָיְכלּו ְלַהּגִ
ה 446 ה יֹאְכֵלם חֶֹדׁש ֶאת ֶחְלֵקיֶהם 'ּבַ י ָבִנים ָזִרים ָיָלדּו ַעתָּ ָגדּו ּכִ   ּבָ
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  רש"י
 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
 בחבש לדבר פסול של דרכו

  .לעולם הבריות

 



404                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  
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ִדיָתא. פּוְמּבְ א ּבְ ַחּיָ ַעל ְלֵבי ִמְטּבְ ָעא, ּדְ ַהְרּדָ ִמּנְ ְבָרא ּדְ   ַההּוא ּגַ

יׂשְ      ָרא. ֲאַמר ְלהּו: ָהבּו ִלי ּבִ
ְמֵעיּה ּדְ  ִקיל ְלׁשַ ׁשָ ר ְיֶחְזֵקאלָאְמרּו ֵליּה: ְנַטר ַעד ּדְ   , ְוֵניִתיב ָלְך. ַרב ְיהּוָדה ּבַ

ִאי?  ַקל ִמן ַקּמָ ׁשָ ָקִדים ִלי, ּדְ ִויְסֵקאל ּדְ ר ׁשְ   ֲאַמר: ַמאן ְיהּוָדה ּבַ
  ָאְזלּו, ָאְמרּו ֵליּה ְלַרב ְיהּוָדה. 

ֵתיּה.  ּמְ   ׁשַ
י  ָאְמרּו: ָרִגיל ָקֵרי ֱאיָנׁשֵ י'ּדְ   . 'ַעְבּדִ

א הּוא.  ַעְבּדָ   ַאְכִריז ֲעֵליּה ּדְ
יּה ּדְ    . ַרב ַנְחָמןָאַזל ַההּוא, ַאְזְמֵניּה ְלִדיָנא ְלַקּמֵ

ַהְזָמָנא,  יְתָקא ּדְ   ַאְייֵתי ּפִ
יּה ּדְ  ַרב ְיהּוָדהָאַזל     ,ַרב הּוָנאְלַקּמֵ

  ֲאַמר ֵליּה: ֵאיִזיל אֹו ָלא ֵאיִזיל? 
,  ָאַמר ה ַאּתְ ַגְבָרא ַרּבָ ּום ּדְ ֵעי ָלְך ְלֵמיַזל, ִמׁשּ   ֵליּה: ֵמיַזל ָלא ִמיּבָ

יָאה קּום ִזיל.  ֵבי ְנׂשִ ּום ִיְקָרא ּדְ א ִמׁשּ   ֶאּלָ
ָקָעִביד ַמֲעֶקהָאָתא, ַא  ֵחיּה ּדְ ּכְ    ,ׁשְ

ֲאַמר  ר ִאיֵדיֲאַמר ֵליּה: לֹא ָסַבר ָלּה ָמר ְלָהא ּדַ מוּ ָאַמר  ַרב הּוָנא ּבַ   : ֵאלׁשְ
ה?  לֹׁשָ ְפֵני ׁשְ ית ְמָלאָכה ּבִ ּיַ ֲעׂשִ ּבּור, ָאסּור ּבַ ְרָנס ַעל ַהּצִ ה ָאָדם ּפַ ְתַמּנָ ּנִ יָון ׁשֶ   ּכֵ

ָקא ָעִביְדָנא.  ִריָתא הּוא ּדְ גּוְנּדְ א ּדְ   ֲאַמר ֵליּה: ּפּוְרּתָ
ה'  אֹוַרְייָתא, אֹו 'ְמִחיּצָ ְכִתיב ּבְ ָנן?! ֲאַמר ֵליּה: ִמי ַסְנָיא 'ַמֲעֶקה' ּדִ ֲאמּור ַרּבָ   ּדַ

יָטא.  ְרּפִ   ֲאַמר ֵליּה: ָיֵתיב ָמר ַאּקַ
ָאְמֵרי ִא  א' ּדְ ָנן, אֹו 'ִאיְצַטּבָ ֲאמּור ַרּבָ י?! ינְ ֲאַמר ֵליּה: ּוִמי ְסֵני 'ַסְפָסל' ּדַ   ׁשֵ

א.    ֲאַמר ֵליּה: ֵליכּול ָמר ֶאְתרּוְנּגָ
מּוֵאלֲאַמר ֵליּה: ָהִכי ֲאַמר  ל ָהאֹוֵמר 'ֶאְת  :ׁשְ א' ּכָ ְרמּות רּוָחא –רּוְנּגָ א ּבִ יְלּתָ    , ּתִ

ָאְמֵרי ִא  ָנן, אֹו 'ֶאְתרֹוָגא' ּדְ ְדַקְריּוהַּ ַרּבָ י! ינְ אֹו 'ֶאְתרֹוג' ּכִ   ׁשֵ
ָגא?  י ָמר ַאְנּבָ ּתֵ   ֲאַמר ֵליּה: ִליׁשְ

ָאְמֵרי ק' ּדְ ָנן, אֹו 'ַאְנּפַ ַקְריּוהַּ ַרּבָ ְרּגּוס' ּדְ י?! ינְ ִא  ֲאַמר ֵליּה: ִמי ְסֵני 'ִאיְסּפַ   ׁשֵ
ִקיָנן.  ׁשְ יֵתי ּדֹוַנג ּתַ   ֲאַמר ֵליּה: ּתֵ

מּוֵאלֲאַמר ֵליּה: ָהִכי ָאַמר  ה!  :ׁשְ ָ ִאׁשּ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ   ֵאין ִמׁשְ
ה ִהיא.    ְקַטּנָ

ֵפירּוׁש ָאַמר  מּוֵאלּבְ ה! ׁשְ ין ְקַטּנָ דֹוָלה ּבֵ ין ּגְ ָלל, ּבֵ ה ּכְ ָ ִאׁשּ ים ּבְ ׁשִ ּמְ תַּ   : ֵאין ִמׁשְ
ּדַ  א? ְנׁשַ ָלָמא ְלַיְלּתָ   ר ֵליּה ָמר ׁשְ

מּוֵאלָאַמר ֵליּה: ָהִכי ָאַמר  ה ֶעְרָוה! ׁשְ ָ ִאׁשּ   : קֹול ּבְ
ר ַע  ִליַח.  יֵד ל יְ ֶאְפׁשָ   ׁשָ

מּוֵאלָהִכי ָאַמר  :ֲאַמר ֵליּה    בע, ה! : ׁשְ ָ לֹום ִאׁשּ ׁשְ   ^ֵאין ׁשֹוֲאִלין ּבִ
ְעָלּה.    ַעל ְיֵדי ּבַ

מֲאַמר ֵליּה: ָהִכי ָאַמר  ָלל! ּוֵאלׁשְ ה ּכְ ָ לֹום ִאׁשּ ׁשְ     : ֵאין ׁשֹוֲאִלין ּבִ
ִביְתהּו:  ְלָחּה ֵליּה ּדְ ְגֵריּה,   ׁשָ ֵרי ֵליּה ּתִ   ׁשָ

ָאר ַעם ָהָאֶרץ.  ׁשְ ְווָיְך ּכִ ָלא ִניׁשַ   ּדְ
ָמר ָהָכא?  ָיאֵטיּה ּדְ   ֲאַמר ֵליּה: ַמאי ׁשְ

ְתָרִא  ַדר ָמר ַאּבַ ַהְזָמנּוָתא ׁשָ   י. ֲאַמר ֵליּה: ַטְסָקא ּדְ
ִמיְרָנא,  ָמר ָלא ּגָ א ׁשּוָתא ּדְ ּתָ   ֲאַמר ֵליּה: ַהׁשְ

ְרָנא ְלַמר?!  ּדֵ ַהְזָמנּוָתא ְמׁשַ   ַטְסָקא ּדְ
ַהְזָמנּוָתא ִמ  יְסָקא ּדְ יק ּדִ י ָחֵדיּה, ְוַאֲחֵזי ֵליּה, ַאּפִ ְסָקא. ּבֵ ְבָרא ְוָהא ּדִ   ֲאַמר ֵליּה: ָהא ּגַ

יּה, ֲאַמר ֵליּה: הֹוִאיל ַוֲאָתא ָמר ְלָהכָ  ֵעי ִמיּלֵ ּתָ   א, ִליׁשְ
ָנן ַאֲהָדֵדי.  ֵפי ַרּבָ ָלא ֵליְמרּו ְמַחּנְ י ֵהיִכי ּדְ   ּכִ
ְבָרא?  ֵתיּה ָמר ְלַההּוא ּגַ ּמְ   ֲאַמר ֵליּה: ַמאי ַטְעָמא ׁשַ

ָנן.  ַרּבָ ִליָחא ּדְ   ִציֵער ׁשְ
ֵדיּה ָמר נָ  ַרבּדְ  !ְוַנּגְ ַרּבָ לּוָחא ּדְ ְמַצֵער ׁשְ ִגיד ַעל ַמאן ּדִ   ן! ִמּנְ

יּה  ָעִדיף ִמיּנֵ י ֵליּה.  ,ּדְ   ַעְבּדִ
א'ַמאי ַטְעָמא ַאְכִריז ָמר ֲעֵליּה ּדְ    הּוא?  'ַעְבּדָ

י, ְוָתֵני:  י ַעְבּדִ ָקֵרי ֱאיָנׁשֵ ָרִגיל ּדְ   ֲאַמר ֵליּה: ּדְ
ל ַהּפֹוֵסל " סּול -ּכָ ָבָחא ְלעֹוָלם ,ּפָ ׁשְ ר ּבִ    ",ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ

מּוֵאלְוָאַמר  מּומוֹ  :ׁשְ   ּפֹוֵסל.  ּבְ
ֲאַמר  מּוֵאלֵאיַמר ּדַ   ִמי ֲאַמר?!  -ְלֵמיַחׁש ֵליּה, ְלַאְכרּוֵזי ֲעֵליּה  ׁשְ

  רש"י
 -  יהודה דרב שמעיה דשקיל עד נטר

 יהודה רב של שלוחו שיטול עד המתן
  .ליטול כאן שעומד

 אוכל גרגרן גנאי לשון - שויסקל בר
 )צו דף( בפסחים כדאמר צלי שויסק

 דלא לן לימא מאן מצרים פסח באימורי
  .הלוי רבינו בשם עבדינהו שויסקי
 הרב לכבוד דמנדים כדאשכחן - שמתיה

  ).טז דף( קטן במועד
 גברא ההוא רגיל יהודה לרב -  ליה אמרו
  .עבדי לאינשי דקרי

 לו יש אם בו לימלך -  הונא דרב לקמיה
  .נחמן רב לפני לילך

 שאתה נחמן רב לפני -  למיזל לך מיבעי לא
 ורב בפומבדיתא ראש ואתה ממנו גדול
 גלותא לראש ודיין בנהרדעא ראש נחמן

 בהעור כדאמרינן אהנשי דבי וחתניה
 נחמן דרב משום) קכד חולין דף( והרוטב

 בשמעתיה מזלזל הוא נשיאה דבי' חתני
  .יוחנן' דר

  .הנשיא חתן שהוא - נשיאה דבי יקרא
 שגנאי -  שלשה בפני מלאכה לעשות אסור

 לו שאין לזה שכפופים לדור ושפלות הוא
  .מלאכתו שיעשה מי

  .הלשונות באחד מעקה היינו - דגונדריתא
 תורה לשון ושנוי מכוער כלומר - סני מי

 בעמקי מדבר שאתה אדם בני שאר ולשון
 לתופסו יהודה רב היה ומתכוין שפה

 לו היה שלא להודיעו לקנטרו בדבריו
  .לפניו להזמינו עליו להנשא

  .ספסל - אקרפיטא
 רוחו ששליש מתוך - רוחא ברמות תילתא

  .בדיבורו משנה הוא גסה
 רגילין והיו עיתרבי שהוא כוס - אנבגא

 לשתותו העשוי ממשקה אחד כוס לשתות
 ברכות במסכת אספרגוס וקוריהו שחרית

  ).נא דף(
 היה אנפק ולשון רביעית של כוס -  אנפק
  .בפיהם שגור
  .שמה שכך בתי תבא - דונג תיתי

 ילמדנה שלא - באשה משתמשין אין
  .האנשים בין רגילה להיות
  .לה קאמר נחמן רב - היא קטנה

  .אשתו שם - לילתא
 את השמיעני שנאמר - ערוה באשה קול

  .תשיבני בשלומה אשאל ואם קולך
 לה לשלוח אפשר - נחמן רב ליה אמר

  .שליח י"ע שלום שאילת
 מתוך שמא -  אשה בשלום שואלין אין

 י"ע זה עם זה רגילים יהיו שלום שאילת
  .חיבה לידי ויבואו שלוחם

 אני אהיה -  בעלה י"ע נחמן רב ליה אמר
  .לדבר ליחש

 שמרגיל - כלל אשה בשלום שואלין אין
  .אצלו ודעתה לבה

  .נחמן לרב ילתא - ליה שלחה
 זה מלפניך אותו פטור - תיגריה ליה שרי
 תיגריה ליה מישרי לומר הגמרא לשון

 כדי דינו או האיש בקשת לעשות כשממהר
  .ממנו להפטר

 של דרכו מה - הכא דמר שיאטיה מאי
 אדוני בא למה כלומר הלום לשוט אדוני

  .הנה
 אדוני של שיחתו - ידענא לא דמר שותא

  .לשונו בצחות לדבר מבין איני
  .בתמיה -  ליה מזמינא לדינא
 שטר הוציא - דאזמנותא דיסקא אפיק

 שיבא נחמן רב לו ששלח מחיקו הזמנה
  .לפניו
  .חיקו מתוך - חדיה מבי

 ריבו על זכותו דבר ידבר - מיליה מר לימא
  .האיש אותו של

 שלוחו את ביזה - דרבנן שליחא יערצ
  .מלקות וחייב לפניו
 - דרבנן שליח דמצער אמאן מנגיד דרב

  :).יב דף( קמא' בפ כדאמר
 לו עשיתי ממנה חמורה - מיניה דעדיפא

  .לקנסו
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ָהֵכי ְוָהֵכי   , 448ַאּדְ
יֵניּה לְ  ר ּדִ א?! : ַרב ְיהּוָדהֲאַמר ֵליּה ַההּוא ּבַ א! ְלִדיִדי ָקִרית ִלי ַעְבּדָ מֹוָנִאי ַמְלּכָ ית ַחׁשְ ָאִתיָנא ִמּבֵ   ּדְ

מּוֵאלי ֲאַמר ֲאַמר ֵליּה: ָהכִ  מֹוָנִאי ָקָאִתיָנא : ׁשְ ֵבית ַחׁשְ ֲאַמר ִמּדְ ל ּדַ א הּוא.  –ּכָ   ַעְבּדָ
י  ֲאַמר ֵליּה:  ָאַמר ַרּבִ א ָלא ָסַבר ָלּה ָמר ְלָהא ּדַ   : ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר  ַאּבָ

ל  ְלִמיד ָחָכםּכָ ּמֹוֶרה ֲהָלָכה ּוָבא,  ּתַ   ׁשֶ
ה ָאְמָרה    ׁשֹוְמִעין לֹו,  –ִאם קֹוֶדם ַמֲעׂשֶ

  ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו?!  –ְוִאם ָלאו 
א  ָנהֲאַמר ֵליּה: ָהא ִאיּכָ ָווִתי ַרב ַמּתָ ָקֵאי ּכְ    , ּדְ

ָנה ֵניָלא ַחְזֵייּה לִ  ַרב ַמּתָ ֵליַסר ׁשָ ָעא ּתְ   ַההּוא יֹוָמא ָאָתא.  ,ְנַהְרּדְ
ִכיר ָמר ַמאי ֲאַמר  מּוֵאלָאַמר ֵליּה: ּדָ י ָקֵאי ֲחָד  ׁשְ ָרא? ּכִ ַמּבְ ְרָעא ּבְ א ַוֲחָדא ּכַ ְרָעא ַאּגּוּדָ   א ּכַ

מּוֵאלָהִכי ֲאַמר   ֲאַמר ֵליּה:  א ָקָאִתיָנא : ׁשְ מֹוָנִאי ַמְלּכָ ֵבית ַחׁשְ ֲאַמר ִמּדְ ל ּדַ א הּוא,  –ּכָ   ַעְבּדָ
ּיּור ִמינַּ  ּתַ ָלא ִאיׁשְ א ַהִהיא ָרִביָתא, ּדְ ָרא, ְוַרְמיָ ְייהּו ֶאּלָ ַסְלָקא ְלִאיּגְ   א ָקָלא, ּדְ

מֹוָנִאי ֲאָנא ְוָאְמָרה:  ית ַחׁשְ ֲאַמר ִמּבֵ ל ּדַ א הּוא,  –ּכָ   ַעְבּדָ
ָרא ּוִמיָתה.    ָנְפָלה ֵמִאיּגְ

א הּוא.  ַעְבּדָ   ַאְכרּוז ֲעֵליּה ּדְ
ָעא.  ְנַהְרּדָ ָתא ּבִ תּוּבָ ה ּכְ ּמָ ְרָען ּכַ   ַההּוא יֹוָמא, ִאּקַ

ְתֵריּה ְלִמ  י ָקא ָנֵפיק, ַנְפֵקי ַאּבַ ֵמיּה. ּכִ   יְרּגְ
ִתיקּו  ִתיקּו,  - ֲאַמר ְלהּו: ִאי ׁשְ   ׁשְ

ֲאַמר  -ְוִאי ָלא  יָנא ֲעַלְייכּו ָהא ּדַ מּוֵאלְמַגּלִ   : ׁשְ
ָעא:  ְנַהְרּדָ א ּבִ י ַזְרָעָייָתא ִאיּכָ ְרּתֵ   ּתַ

ֵבי יֹוָנה',  ְרָיא 'ּדְ   ֲחָדא ִמיּקַ
י',  ֵבי עֹוֶרְבּתִ ְרָיא 'ּדְ   ַוֲחָדא ִמיּקַ

  ָטהֹור.  - ָטֵמא, ָטהֹור  -ָטֵמא  ְוִסיָמָניְך:
א.  ָנָהר ַמְלּכָ ַדְייהּו, ְוָקם ַאְטָמא ּבְ ְדיּוהַּ ְלַההּוא ִריְגָמא ִמּיָ   ׁשַ

  
ִדיָתא:  ַרב ְיהּוָדהַמְכִריז  פּוְמּבְ   ּבְ

א ְויֹוָנָתן    ַעְבֵדי,  –ַאּדָ
א  ּפָ ר ּפַ   ַמְמֵזיָרא,  –ְיהּוָדה ּבַ
ה  ר טֹוִבּיָ ִטי ּבַ ְרמּות –ּבָ ֵחירּוָתא.  ּבִ א ּדְ יּטָ ִקיל ּגִ   רּוָחא ָלא ׁשָ

  
ְמחֹוָזא:  ָרָבאַמְכִריז    ּבִ

ֵאי  ֵאי, ַזּגָ ֵאי, ַמּלָ ֵאי, ַטּלָ ּנָ ָלֵאי, ּדַ ם ִלְפסֹול.  –ּבְ   ּכּוּלָ
  

  : ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
ְבעֹוָנֵאי,  –ּגֹוָבֵאי    ּגִ

ָרֵאי ְנִתיָנֵאי.  –ּדּוְרנּוִניָתא    ּדֻ
  

  : ַרב יֹוֵסףֲאַמר 
ִדיָתא  פּוְמּבְ י ּכּוֵבי ּדְ ַעְבֵדי.  –ַהאי ּבֵ ם ּדְ   ּכּוּלָ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ

ַעת ֲאָלִפים ֲעָבִדים,  ע ֵמאֹות ֲעָבִדים, ְוָאְמֵרי ָלּה ַאְרּבַ   ַאְרּבַ
ה,  ְכהּוּנָ ם ִנְטְמעּו ּבִ ן ֵאיַמר, ְוכּוּלָ חּור ּבֶ   ָהיּו לֹו ְלַפׁשְ

ִנים ְוָכל ּכֵֹהן ׁשֶ  ׁש ּבֹו ַעּזּות ּפָ א ֵמֶהם.  –ּיֵ   ֵאינֹו ֶאּלָ
  

ֵייֲאַמר    : ַאּבַ
ָעא.  ִבְנַהְרּדָ ׁשּוָרא ּדְ הּו ַיְתָבן ּבְ   ּכּולְּ

  
י ֶאְלָעָזר,  ַרּבִ   ּוְפִליָגא ּדְ

ָאַמר  י ֶאְלָעָזרּדְ   : ַרּבִ
ַעּזּות ֵמַצח  ַהְרֵהר ַאֲחָריו,  –ִאם ָרִאיָת ּכֵֹהן ּבְ   ַאל ּתְ

ֱאַמר ּנֶ ְמִריֵבי ּכֵֹהן": ׁשֶ ָך ּכִ 449"ְוַעּמְ
. ), ד(הושע ד 

                                                           
ֵעי)(ָאָתא ַההּוא ּבַ  במהדורת הדפוס גרסו כאן בסוגרים עגולות: 448 ַהְרּדָ יֵניּה ִמּנְ         ר ּדִ
ְמִריֵבי כֵֹהן 449 ָך ּכִ   ַאְך ִאיׁש ַאל ָיֵרב ְוַאל יֹוַכח ִאיׁש ְוַעּמְ

  רש"י
 דיניה בר ההוא אמר אדהכי

 דאתינא - לדידי יהודה לרב
  .עבד לי קרית חשמונאי מבית

 אנא מונאיחש 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 והוו לעבדים בנותם להשיא

  .עבדים כולם
 לידו מעשה שבא קודם אם

 לתלמידיו שמועה להאי - אמרה
 בשעת לאומרה נאמן רבו בשם

 נאמן ינוא 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 אותה

  .יהודה רב - נפיק קא כי
 את שגילה לפי - למירגמיה

  .פסולם
  .משפחות - זרעייתא

 - מלכא בנהר אטמא וקם
 שהשליכום האבנים ותןבא

 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 כפר 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

 

 



406                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        ע, בע, בע, בע, ב .9
אָאַמר  ר ַרב ַאּדָ י ָאִבין ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרּבִ

ֵאיָנּה הֹוֶגֶנת לֹו,  ה ׁשֶ ָ א ִאׁשּ ל ַהּנֹוׂשֵ   ּכָ
רוּ  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ִכיָנתֹו ּכְ ֶרה ׁשְ ָבִטים, ְוֵאין ֵמִעיד ָעָליו –ְך הּוא ַמׁשְ ְ ל ַהׁשּ   . ֵמִעיד ַעל ּכָ

ֱאַמר:  ּנֶ ָרֵאל"ׁשֶ ְבֵטי ָיּה ֵעדּות ְלִיׂשְ 450"ׁשִ
  . ), ד(תהילים קכב 

ָרֵאל"ֵאיָמַתי ָהֵוי    ?"ֵעדּות ְלִיׂשְ
ָבִטים  ְ ַהׁשּ ְזַמן ׁשֶ ְבֵטי ָיהּ "ּבִ    ".ׁשִ

  
י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י ָחָמא ּבְ   : ַרּבִ

רוּ  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ִכיָנתֹו ּכְ ֶרה ׁשְ ָרֵאל. ֵאין ַמׁשְ  –ְך הּוא ַמׁשְ ִיׂשְ ּבְ חֹות ְמיּוָחסֹות ׁשֶ ּפָ א ַעל ִמׁשְ   ֶרה ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֵעת ַהִהיא ְנֻאם ה'"ׁשֶ ּפְ  ,ּבָ ָרֵאלֶאְהֶיה ֵלאלִֹהים ְלָכל ִמׁשְ 451"חֹות ִיׂשְ

   -  ), כה(ירמיהו ל 
ָרֵאל'   לֹא ֶנֱאַמר,  'ְלָכל ִיׂשְ

א  חֹות"ֶאּלָ ּפָ    ."ְלָכל ִמׁשְ
  
  

                                                           
ם ה 450 ָרֵאל ְלהֹדֹות ְלׁשֵ ְבֵטי ָיּה ֵעדּות ְלִיׂשְ ָבִטים ׁשִ ם ָעלּו ׁשְ ָ ׁשּ   'ׁשֶ
ֵעת ַהִהיא ְנֻאם ה 451 ָרֵא  'ּבָ חֹות ִיׂשְ ּפְ ה ִיְהיּו ִלי ְלָעםֶאְהֶיה ֵלאלִֹהים ְלכֹל ִמׁשְ   ל ְוֵהּמָ

  רש"י
 שהן אותן - לישראל עדות

 ןשה עליהן מעיד הוא ישראל
  .משלו

 משפחות - ישראל משפחות
  .גמורים ישראל שהם

 



407                 ""ֲעָׂשָרה יֹוֲחִסים –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק ד' 

        עא, אעא, אעא, אעא, א    ––––ע, ב ע, ב ע, ב ע, ב  .10
ה 452םְהיּו ִלי ְלָע יִ  ְוֵהּמָ

  . ), כה(ירמיהו ל 
  

ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
ָרֵאל ְלֵגִרים,  ין ִיׂשְ   זּו ַמֲעָלה ְיֵתיָרה ֵיׁש ּבֵ

הּו:  ִתיב ּבְ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ִאיּלּו ּבְ   ּדְ
ה ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאלִֹהים" 453"ִיְהיּו ִלי ְלָעם ְוֵהּמָ

  , ), כז(יחזקאל לז 
ֵגִרי ִתיב: ְוִאיּלּו ּבְ ת ֵאַלי ְנֻאם ה'"ם ּכְ    ,ִמי הּוא ֶזה ָעַרב ֶאת ִלּבֹו ָלֶגׁשֶ

454"ם ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ָלֶכם ֵלאלִֹהיםִוְהִייֶתם ִלי ְלָע 
  . )כב-, כא(ירמיהו ל 

  
י ֶחְלּבוֹ ָאַמר    : ַרּבִ

ַחת,  ַסּפַ ָרֵאל ּכְ ִרים ְלִיׂשְ ים ּגֵ   ָקׁשִ
ֱאַמר:  ּנֶ ר ֲעֵליֶהם ְונִ "ׁשֶ ית ַיֲעקֹבְוִנְלָוה ַהּגֵ חּו ַעל ּבֵ 455"ְסּפְ

   , ), א(ישעיהו יד 
ִתיב ָהָכא:  חוּ "ּכְ ַחת", ּוְכִתיב ָהָתם: "ְוִנְסּפְ ּפַ ֵאת ְוַלּסַ 456"ַלׂשְ

  . ), נו(ויקרא יד 
  

ר ֲחִניָנאָאַמר  י ָחָמא ּבַ   : ַרּבִ
ָבִטים,    אעא, רּוְך הּוא ^ְמַטֵהר ׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ   ּכְ

ל ֵלִוי ְמַט  ְבטֹו ׁשֶ ה, ׁשִ ִחיּלָ   ֵהר ּתְ
ֱאַמר:  ּנֶ ֵני ֵלִוי"ׁשֶ ֶסף ְוִטיַהר ֶאת ּבְ ב ְמָצֵרף ּוְמַטֵהר ּכֶ    ,ְוָיׁשַ

ק אֹוָתם כַּ  ֶסףְוִזיּקַ ָהב ְוַכּכָ    ,ּזָ
ְצָדָקה ה'ְוָהיּו לַ  י ִמְנָחה ּבִ יׁשֵ   . ), ג(מלאכי ג "ַמּגִ

  
ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ֶסף ְמַטֵהר ַמְמֵזִרים,    ּכֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶסף"ׁשֶ ב ְמָצֵרף ּוְמַטֵהר ּכֶ   .  ), ג(מלאכי ג "ְוָיׁשַ

  
ְצָדָקה"ַמאי  י ִמְנָחה ּבִ יׁשֵ   ? ), ג(מלאכי ג "ַמּגִ

  
י    :ִיְצָחק ָאַמר ַרּבִ

ָרֵאל,  רּוְך הּוא ִעם ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ   ְצָדָקה ָעׂשָ
ְטְמָעה  ּנִ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ   ִנְטְמָעה. –ׁשֶ

  
  

                                                           
ֵעת ַהִהיא ְנֻאם ה 452 ה ִיְהיּו ִלי ְלָעם 'ּבָ ָרֵאל ְוֵהּמָ חֹות ִיׂשְ ּפְ   ֶאְהֶיה ֵלאלִֹהים ְלכֹל ִמׁשְ
ה ִיְהיּו ִלי ְלָעם 453 ִני ֲעֵליֶהם ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאלִֹהים ְוֵהּמָ ּכָ   ְוָהָיה ִמׁשְ
לוֹ  כאכאכאכא 454 ּנּו ּומֹׁשְ ירֹו ִמּמֶ ת ֵאַלי ְנֻאם ה ְוָהָיה ַאּדִ י ִמי הּוא ֶזה ָעַרב ֶאת ִלּבֹו ָלֶגׁשֶ ׁש ֵאָלי ּכִ יו ְוִנּגַ ְרּבֹו ֵיֵצא ְוִהְקַרְבתִּ ִוְהִייֶתם ִלי ְלָעם ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ָלֶכם  כבכבכבכב'. ִמּקִ

  ֵלאלִֹהים
י ְיַרֵחם ה 455 יָחם ַעל ַאְדָמָתם ְונִ  'ּכִ ָרֵאל ְוִהּנִ ִיׂשְ ית ַיֲעקֹבֶאת ַיֲעקֹב ּוָבַחר עֹוד ּבְ חּו ַעל ּבֵ ר ֲעֵליֶהם ְוִנְסּפְ   ְלָוה ַהּגֵ
ָהֶרת 456 ַחת ְוַלּבֶ ּפַ ֵאת ְוַלּסַ   ְוַלׂשְ

  רש"י
 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 אותן
 להיות תחילה עצמם מקרבין
  .טובים
 זהירים שאינם - גרים קשין

 צלםא 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 שנדבקו 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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  ּוָפא: גּ 

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ל ֲאָרצֹות  ָרֵאל,  - ּכָ ה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ   ִעיּסָ

ָרֵאל ה ְלָבֶבל. - ְוֶאֶרץ ִיׂשְ   ִעיּסָ
  

יֵמי  יּבִ ָרֵאל.  ַרּבִ ה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ֶבל ִעיּסָ ׁשּו ַלֲעׂשֹות ּבָ ּקְ   ּבִ
ין ֵעיַני יִמים ִלי ּבֵ ם ְמׂשִ   ? ָאַמר ָלֶהן: קֹוִצים ַאּתֶ

ֶכם  ֵפל ִעּמָ ר ָחָמאְרצֹוְנֶכם ִיּטָ י ֲחִניָנא ּבַ   . ַרּבִ
ֶהם  ל ִעּמָ ר ָחָמאִנְטּפַ י ֲחִניָנא ּבַ   , ַרּבִ

ַלִני ֵמ ָאַמר ָלֶהם:  ְך ְמקּוּבְ י יֹוֵסיּכָ ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ ּום ָאִביו: ַרּבִ ָאַמר ִמׁשּ   , ׁשֶ
ל ֲאָרצֹות " ָרֵאל,  - ּכָ ה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ   ִעיסָּ

ָרֵאלְוֶא  ה ְלָבֶבל  -ֶרץ ִיׂשְ   . "ִעיסָּ
  

יֵמי  ְנָחסּבִ י ּפִ ָרֵאל.  ַרּבִ ה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ֶבל ִעיּסָ ׁשּו ַלֲעׂשֹות ּבָ ּקְ   ּבִ
  ָאַמר ָלֶהם ַלֲעָבָדיו: 

ְדָרׁש  ֵבית ַהּמִ ָבִרים ּבְ ֵני ּדְ ֲאִני אֹוֵמר ׁשְ ׁשֶ ֲעִריָסה ְורּוצּו.  –ּכְ   ְטלּוִני ּבַ
י ָעֵייל, ָאַמר ָלֶה  ִחיָטה ָלעֹוף ִמן ַהּתֹוָרה. ּכִ   ם: ֵאין ׁשְ

ּה, ֲאַמר ְלהּו:  יֵני ּבָ ַיְתֵבי ְוָקְמַעּיְ   ַאּדְ
ה ְלָבֶבל.  ָרֵאל ִעיּסָ ָרֵאל, ְוֶאֶרץ ִיׂשְ ה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ל ֲאָרצֹות ִעיּסָ   ּכָ

ֲעִריָסה ְוָרצּו.    ְנָטלּוהּו ּבַ
יעּוהּו.    ָרצּו ַאֲחָריו ְולֹא ִהּגִ

בּו ּוָבְדק ָנה ּוֵפיְרׁשּו. ָיׁשְ יעּו ְלַסּכָ ִהּגִ   ּו, ַעד ׁשֶ
  

י   : יֹוָחָנן ָאַמר ַרּבִ
ָיֵדינּו ִהיא,    ֵהיָכָלא ּבְ

ּה.  דֹוֵלי ַהּדֹור ִנְטְמעּו ּבָ ֲהֵרי ּגְ ה ׁשֶ   ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ
  

י ִיְצָחק,  ַרּבִ   ָסַבר ָלּה ּכְ
ֲאַמר  י ִיְצָחקּדַ   : ַרּבִ

ְטְמָעה  ּנִ ָחה ׁשֶ ּפָ   ה. ִנְטְמָע  –ִמׁשְ
  

ֵייֲאַמר    : ַאּבַ
ֵניָנא:    ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתְ

ן" ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ִריָפה ָהְיָתה ּבְ ית ַהּצְ ַחת ּבֵ ּפַ    ,ִמׁשְ
ְזרֹוַע  ן ִצּיֹון ּבִ    .ְוִריֲחָקּה ּבֶ

   ,עֹוד ַאֶחֶרת ָהְיָתה
ְזרֹוַע  ן ִצּיֹון ּבִ    .ְוֵקיְרָבּה ּבֶ

א הּו ּבָ גֹון ֵאּלּו ֵאִלּיָ א ּוְל  :ּכְ    .(עדויות ח, ז) "ַטֵהר ְלַרֵחק ּוְלָקֵרבְלַטּמֵ
גֹון ֵאּלוּ " ַיְדִעין,  –" ּכְ   ּדְ

ְטְמָעה  ּנִ ָחה ׁשֶ ּפָ   ִנְטְמָעה. –ֲאָבל ִמׁשְ
  

אָנא:    ּתָ
   .ְולֹא ָרצּו ֲחָכִמים ְלַגּלֹוָתּה  ,עֹוד ַאֶחֶרת ָהְיָתה"

ַע  בּוַע ֲאָבל ֲחָכִמים מֹוְסִרים אֹותֹו ִלְבֵניֶהם ּוְלַתְלִמיֵדיֶהן ּפַ ׁשָ    ".ם ַאַחת ּבְ
  

בּוַע יִ ַמ ֲע ּפַ " ְוָאְמֵרי ָלּה: ׁשָ   . "ם ּבְ
  

ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ
בּוַע,  ׁשָ ַעם ַאַחת ּבְ ֲאַמר ּפַ ַמאן ּדַ ָרא ּכְ ּבְ   ִמְסּתַ

ְנָיא:  ְדּתַ   ּכִ
חֹות"' ּפָ ה ִמׁשְ    –' ֲהֵריִני ָנִזיר ִאם לֹא ֲאַגּלֶ

ה חֹות ִיְהֶיה ָנִזיר ְולֹא ְיַגּלֶ ּפָ   . "ִמׁשְ

  

  רש"י
 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 שעלה 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 לגלות - הוא בידינו

  .ישראל ארץ משפחות
 שנטמעה משפחה דכל - תנינא

 להפרישה דאין נטמעה
 ספק ולברר ולהרחיקה

 לא מי נטמע מי עיהםמטמ
 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 יםבפסול

 מחמת - שנטמעה משפחה אבל
  .נטמעה פסולה נודע שלא
 אחרת משפחה - אחרת עוד

 בן שקרבה אותה לבד היתה
  .ציון
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ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ

ע אֹוִתּיֹות,  ן ַאְרּבַ ם ּבֶ   ׁשֵ
בּוַע.  ׁשָ ַעם ַאַחת ּבְ   ֲחָכִמים מֹוְסִרין אֹותֹו ְלַתְלִמיֵדיֶהן ּפַ

  
בּוַע.  ׁשָ ָעִמים ּבְ   ְוָאְמֵרי ָלּה: ּפְ

  
ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ

בּוַע. ִמ  ׁשָ ַעם ַאַחת ּבְ ֲאַמר ּפַ ַמאן ּדַ ָרא ּכְ ּבְ   ְסּתַ
ְכִתיב:  ִמי ְלעֹ "ּדִ 457"ָלםֶזה ׁשְ

   – ), טו(שמות ג 
ִתיב.    ְלָעַלם ּכְ

  
ִפיְרָקא.  ָרָבא יּה ּבְ   ָסַבר ְלִמיְדְרׁשֵ

ִתיב. ַההּוא ָסָבאָאַמר ֵליּה    : 'ְלָעַלם' ּכְ
  

י ָאִביָנא   ְרִמי:  ַרּבִ
ִתיב  ִמ "ּכְ     !), טו(שמות ג "ֶזה ִזְכִרי", ּוְכִתיב ), טו(שמות ג "יֶזה ׁשְ

ב ֲאִני ִנְקָרא.  ֲאִני ִנְכּתָ ׁשֶ רּוְך הּוא: לֹא ּכְ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ַהּקָ
יֹו"ד ֵה"י,  ב ֲאִני ּבְ   ִנְכּתָ

"ת.  ּלֶ "ף ּדַ ַאּלֶ   ְוִנְקָרא ּבְ
  

ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ן " ם ּבֶ ִראׁשֹוָנה ׁשֵ ֵרה ּבָ ים ֶעׂשְ תֵּ    ,ִתּיֹותאוֹ ׁשְ

   .ָהיּו מֹוְסִרין אֹותֹו ְלָכל ָאָדם
ִריִצים ַרּבּו ַהּפְ ֶ ה – ִמׁשּ ְכהּוּנָ ּבִ נּוִעים ׁשֶ    ,ָהיּו מֹוְסִרים אֹותֹו ַלּצְ

ְנִעיַמת ֲאֵחיֶהם ַהּכֲֹהִנים ה ַמְבִליִעים אֹותֹו ּבִ ְכהּוּנָ ּבִ נּוִעים ׁשֶ    ".ְוַהּצְ
  

ְנָיא:    ּתַ
י ַטְרפֹוןָאַמר "    :ַרּבִ

   ,י ַלּדּוָכןּמִ ַעם ַאַחת ָעִליִתי ַאַחר ֲאִחי ִא ּפַ 
דֹול יִתי ָאְזַני ֵאֶצל ּכֵֹהן ּגָ    ,ְוִהטֵּ

ְנִעיַמת ֶא  ם ּבִ ִהְבִליַע ׁשֵ י ׁשֶ ַמְעתִּ    ".יו ַהּכֲֹהִניםָח ְוׁשָ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ִים אֹוִתּיֹות,  ּתַ ִעים ּוׁשְ ן ַאְרּבָ ם ּבֶ   ׁשֵ

א ְלִמיֵאין מֹוְסִרין אוֹ  נּוַע,    :תֹו ֶאּלָ ּצָ   ׁשֶ
  ְוָעָניו, 

ֲחִצי ָיָמיו,    ְועֹוֵמד ּבַ
  ְוֵאינֹו ּכֹוֵעס, 

ר,  ּכֵ ּתַ   ְוֵאינֹו ִמׁשְ
  ְוֵאינֹו ַמֲעִמיד ַעל ִמּדֹוָתיו. 

   ,ְוָכל ַהּיֹוְדעוֹ 
ִהיר ּבוֹ     ,ְוַהּזָ

ָטֳהָרה רֹו ּבְ ּמְ ׁשַ     - ְוַהּמְ
  ָאהּוב ְלַמְעָלה, 

  ה, ְוֶנְחָמד ְלַמּטָ 
ִרּיֹות,    ְוֵאיָמתֹו מּוֶטֶלת ַעל ַהּבְ

א. ה ְוָהעֹוָלם ַהּבָ ֵני עֹוָלִמים: ָהעֹוָלם ַהּזֶ   ְונֹוֵחל ׁשְ
  
  

                                                           
ָרֵאל ה 457 ֵני ִיׂשְ ה ּכֹה תֹאַמר ֶאל ּבְ ָלַחִני ֲאֵליכֶ  'ַוּיֹאֶמר עֹוד ֱאלִֹהים ֶאל מֹׁשֶ ִמי ְלעָֹלם ְוֶזה ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶכם ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב ׁשְ ְ ם ֶזה ׁשּ

  ִזְכִרי ְלדֹר ּדֹר

  רש"י
 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 יןבקיא
 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 תמאו 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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        בבבב- - - - עא, אעא, אעא, אעא, א .13
מּוֵאלֲאַמר  ֵמיּה ּדְ  ׁשְ ְ    :ָסָבאִמׁשּ
ֶבל  ָרה עֹוֶמֶדת,  - ּבָ ׁשֵ ֶחְזַקת ּכְ   ּבְ

ה ִנְפְסָלה.  ּמֶ ַדע ְלָך ּבַ ּוָ ּיִ   ַעד ׁשֶ
ָאר ֲאָרצֹות  סּול ֵהן עֹוְמדֹות,  - ׁשְ ֶחְזַקת ּפָ   ּבְ

ָרה.  ה ִנְכׁשְ ּמֶ ַדע ְלָך ּבַ ּוָ ּיִ   ַעד ׁשֶ
ָרֵאל    , ֶאֶרץ ִיׂשְ

סּול,  –מּוְחָזק ְלָפסּול    ּפָ
ר  ר.  –מּוְחָזק ְלָכׁשֵ ׁשֵ   ּכָ

  
ָיא:    ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ

סּול - מּוְחָזק ְלָפסּול " :ַאְמָרת ר,  – "ּפָ ׁשֵ   ָהא ְסָתָמא ּכָ
ר " :ֵניְוָהַדר ּתָ  ר –מּוְחָזק ְלָכׁשֵ ׁשֵ סּול!  – "ּכָ   ָהא ְסָתָמא ּפָ

  
ְחִליָפאָאַמר  ר ּתַ ֵמיּה ּדְ  ַרב הּוָנא ּבַ ְ   : ַרבִמׁשּ

ָיא:   ָלא ַקׁשְ
אן    בעא, ה,  - ּכָ ָ יאֹו ִאׁשּ ִ   ְלַהׂשּ

אן  דֹו.  - ּכָ ה ִמּיָ ָ   ְלהֹוִציא ִאׁשּ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ָבֶבל  יָחתֹו ּבְ ּסִ ל ׁשֶ ִ  –ּכָ ה. ַמׂשּ ָ   יִאין לֹו ִאׁשּ

אי  א ַרּמַ ִאיּכָ יָנן.  –ְוָהִאיְדָנא, ּדְ   ַחְייׁשִ
  

יּה ּדְ  ְזִעיִרי יט ִמיּנֵ ּמֵ ּתַ י יֹוָחָנןֲהָוה ָקא ִמיׁשְ    ,ַרּבִ
י.  ַרּתִ ֲהָוה ָאַמר ֵליּה ָנִסיב ּבְ   ּדַ

א,  ַמּיָ אּוְרָחא, ְמטֹו ְלעּוְרְקָמא ּדְ   יֹוָמא ַחד ֲהוּו ָקַאְזֵלי ּבְ
י יֹוָחָנןֵביּה לְ ַאְרכְּ  ְתֵפיּה, ְוָקא ַמֲעָבר ֵליּה.  ַרּבִ   ַאּכַ

ָרן?!  ׁשֵ ָנִתין לֹא ּכְ ָרה, ּבְ ׁשֵ   ָאַמר ֵליּה: אֹוַרְייָתן ּכְ
יְך?  ְעּתֵ   ַמאי ּדַ

ְתַנן:  ָרה "ִאיֵליָמא ִמּדִ י יֹוֲחִסיןֲעׂשָ ֶבל ּכֲֹהֵני ְלִוּיֵ   – "ָעלּו ִמּבָ
ְרֵא  י ְוִיׂשְ הּו ְסִליקּו?! ַאּטּו ּכֲֹהֵני ְלִוּיֵ   ֵלי ּכּוּלְ

י!  ּיּור ַנִמי ֵמַהּנֵ ּתַ י ִאיׁשְ ּיּור ֵמַהּנֵ ּתַ ִאיׁשְ י ֵהיִכי ּדְ   ּכִ
  

ֲאַמר  ִמיְטֵתיּה ָהא ּדַ ּתְ י ֱאִליֶעֶזרִאיׁשְ   : ַרּבִ
יה ְוָעָלה.  סֹוֶלת ְנִקּיָ ָאּה ּכְ ֲעׂשָ ֶבל ַעד ׁשֶ   לֹא ָעָלה ֶעְזָרא ִמּבָ

  
ִד  עּוָלא ַלע ְלפּוְמּבְ   . ֵבי ַרב ְיהּוָדהיָתא, לְ ִאיּקְ

ַרב ְיהּוָדהַחְזֵייּה לְ  ֵריּה ּדְ ָגַדל ְוָלא ָנִסיב.  ַרב ִיְצָחק ּבְ   ּדְ
ָתא ִלְבֵריּה?    ָאַמר ֵליּה: ַמאי ַטְעָמא ָלא ָקא ַמְנִסיב ֵליּה ָמר ִאיּתְ

  ָאַמר ֵליּה: ִמי ָיַדְעָנא ֵמֵהיָכא ַאְנִסיב? 
  ִעיַנן ֵמֵהיָכא ָקֲאִתיָנן?! ֲאַמר ֵליּה: ַאּטּו ֲאַנן ִמי ָיְד 

ְכִתיב:  ְך ּדִ יְלָמא ֵמַהּנָ ִצּיֹון ִע "ּדִ ים ּבְ ָעֵרי ְיהּוָדהנּ ָנׁשִ תּולֹות ּבְ   )! , יא(איכה ה "ּו ּבְ
ר  ׁשֵ ָלד ּכָ ָרֵאל ַהּוָ ת ִיׂשְ א ַעל ּבַ יָמא: ּגֹוי ְוֶעֶבד ַהּבָ    –ְוִכי ּתֵ

הּו:  ְכִתיב ּבְ ְך ּדִ וֹ "ְוִדיְלָמא ֵמַהּנָ ן ּוְסרּוִחים ַעל ַעְרסֹוָתםַהׁשּ 458"ְכִבים ַעל ִמּטֹות ׁשֵ
   !), ד(עמוס ו 

י ֲחִניָנאְוָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   : ַרּבִ
ים,  ְפֵני ִמּטֹוֵתיֶהם ֲערּוּמִ יִנים ַמִים ּבִ תִּ ׁשְ ֵני ָאָדם ַהּמַ   ֵאּלּו ּבְ

ּה  ף ּבָ הוּ ּוְמַגּדֵ י ַאּבָ   : ַרּבִ
ְכִתיב:  רֹאׁש ּגֹוִלים"ִאי ָהִכי, ַהְיינּו ּדִ ה ִיְגלּו ּבְ 459"ָלֵכן ַעּתָ

   – ), ז(עמוס ו 
ים  ְפֵני ִמּטֹוֵתיֶהם ֲערּוּמִ יִנים ַמִים ּבִ ּתִ ַמׁשְ ּום ּדְ רֹאׁש ּגֹוִלים"ִמׁשּ   ?! "ִיְגלּו ּבְ

א ָאַמר  הוּ ֶאּלָ י ַאּבָ   : ַרּבִ
אֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ֶזה ִעם ֶזה,  ֵני ָאָדם ׁשֶ   ֵאּלּו ּבְ

יִקין  זּו, ּוַמֲחִליִפין ְנׁשֹוֵתיֶהם ֶזה ָלֶזה, ּוַמְדּבִ   ִמּטֹוֵתיֶהם זּו ּבְ
ֶהם!  לָּ ֵאיָנּה ׁשֶ ְכַבת ֶזַרע ׁשֶ ׁשִ   ּוַמְסִריִחים ַעְרסֹוָתם ּבְ

                                                           
ק 458 ִרים ִמּצֹאן ַוֲעָגִלים ִמּתֹוְך ַמְרּבֵ ן ּוְסֻרִחים ַעל ַעְרׂשֹוָתם ְואְֹכִלים ּכָ ְֹכִבים ַעל ִמּטֹות ׁשֵ   ַהׁשּ
רֹאׁש ּגִֹלים ְוָסר ִמְרַזח ְסרּוִחים 459 ה ִיְגלּו ּבְ   ָלֵכן ַעתָּ

  רש"י
 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 ףד 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 דאיכא
  .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: 

  ֵהיִכי ַנֲעֵביד? 
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
ִתיקּוָתא.  ַתר ׁשְ   ִזיל ּבָ

  
ֵני ַמֲעָרָבא,  ַבְדֵקי ּבְ י ַהאי ּדְ   ּכִ

י ִמינְּ  ֵתיק ּכִ ָקִדים ּוׁשְ ְייהּו ּדְ ֲהֵדי ֲהָדֵדי, ֲחזּו ֵהי ִמּנַ ֵרי ּבַ י ּתְ    –צּו ּבֵ
  ָאְמֵרי: ַהאי ְמיּוָחס ְטֵפי. 

  
  : ַרבָאַמר 

ָבֶבל ַהְיינּו ִיחּוָסא.  ִתיקּוֵתיּה ּדְ   ׁשְ
  

  ֵאיִני?! 
ַלע  א ַרבְוָהא ִאיּקְ ֵפי ַחּלָ ר ׁשָ הוּ  460ְלֵבי ּבַ    , ּוָבַדק ּבְ

  ַיֲחסּוָתא! ַמאי ָלאו ּבְ 
  

ִתיקּוָתא.  ׁשְ   ָלא, ּבִ
ְתֵקי.  ְתֵקי ִאי ָלא ׁשַ דֹוקּו ִאי ׁשַ   ָהִכי ָקָאַמר ְלהּו: ּבְ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 

ֶזה  ִרים ֶזה ּבָ ְתּגָ ּמִ ֵני ָאָדם ׁשֶ ֵני ּבְ ֶאָחד ֵמֶהן,  –ִאם ָרִאיָת ׁשְ סּול ֵיׁש ּבְ ֶמץ ּפְ   ׁשֶ
יִחין אֹותֹו  ֲחֵבירֹו. ְוֵאין ַמּנִ ֵבק ֶאָחד ּבַ   ִליּדָ

  
ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

זּו  רֹות זּו ּבְ ְתּגָ חֹות ַהּמִ ּפָ י ִמׁשְ ּתֵ ַאַחת ֵמֶהן,  –ִאם ָרִאיָת ׁשְ סּול ֵיׁש ּבְ ֶמץ ּפְ   ׁשֶ
ּה.  ֲחֶבְרּתָ ֵבק ּבַ   ְוֵאין ְמִניִחין אֹוָתּה ִליּדָ

  
  
  

                                                           
אוך: מסורת הש"ס מביא את גירסת הער 460 יַחּלָ      ְלֵבי ׁשִ

  רש"י
 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
 הוחזקו 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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        עא, ב עא, ב עא, ב עא, ב  .14
א ָסָבאָאַמר  ּפָ ֵמיּה ּדְ ִמ  ַרב ּפַ ְ   : ַרבׁשּ
ֶבל  ִריָאה,  –ּבָ   ּבְ

  יָתה, ֵמ  –ֵמיׁשֹון 
  חֹוָלה,  –ָמַדי 

  ּגֹוֶסֶסת.  –ֵעיָלם 
  

ין חֹוִלין ְלגֹוְסִסין?    ּוַמה ּבֵ
  

ים,  - רֹוב חֹוִלין    ַלַחּיִ
  ְלִמיָתה.  -רֹוב ּגֹוְסִסים 

  
  

  רש"י
  .ונקייה מיוחסת - בריאה

  .כולם גמורים ממזרים -  מתה
 ומיעוטן כשרים רובם - חולה

 שרובן הללו כחולים פסולין
  .לחיים
 ומיעוטן פסולין רובן - גוססת
  .כשרין
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ֶבל?    ַעד ֵהיָכן ִהיא ּבָ

  
  ָאַמר:  ַרב

  ֲעָזק. ַעד ְנַהר 
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

י.    ַעד ְנַהר יֹוַאּנִ
  

ִדיְגַלת ַעד ֵהיָכא?    ְלֵעיל ּבְ
  

  ָאַמר:  ַרב
א ְוַאְווָנא.  ְגּדָ   ַעד ּבַ

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ֵני.  ּכְ   ַעד מּוׁשְ
  

ְכָלל?!  ֵני ּבִ ּכְ   ְולֹא מּוׁשְ
אְוָהֲאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ מּוֵאלָאַמר  ַרּבִ   : ׁשְ

גֹוָלה לְ מּוׁשְ  ֵני ֲהֵרי ִהיא ּכְ   ! יֹוֲחִסיןּכְ
  

א,    ֶאּלָ
ְכָלל.  ֵני ּבִ ּכְ ֵני, ּומּוׁשְ ּכְ   ַעד מּוׁשְ

  
ִדיְגַלת ַעד ֵהיָכא?  ית ּבְ   ְלַתְחּתִ

  
מּוֵאלֲאַמר    : ַרב ׁשְ

ָאה.  ּתָ ְמָייא ּתַ   ַעד ַאּפַ
  

ְמָייא ַהְוָיין י ַאּפַ ְרּתֵ    , ּתַ
ְייָת  ּתַ יָתא ַוֲחָדא ּתַ   א, ֲחָדא ִעיּלִ

סּוָלה.  יָרה ַוֲחָדא ּפְ ׁשֵ   ֲחָדא ּכְ
ְרָסה,  - ּוֵבין ֲחָדא ְלָחָדא   ּפַ

ֵדי ַאֲהָדֵדי,    ְוָקא ַקּפְ
ֵלי ַאֲהָדֵדי.    ַוֲאִפיּלּו נּוָרא ָלא מֹוׁשְ

א  ְפסּוְלּתָ ִנית.  - ְוִסיָמָניְך: ּדִ ְעָיא ֵמיׁשָ ּתַ ִמיׁשְ   ָהא ּדְ
  

ְפָרת ַעד ֵהיָכא?    ְלֵעיל ּבִ
  

  ָאַמר:  ַרב
ְקֵני.  תּוְלּבַ   ַעד ַאְקָרא ּדְ

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ָרת.  ֵבי ּפְ ָרא ּדְ יׁשְ   ַעד ּגִ
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ִגיְזָמא.    ַעד ַמֲעבֶֹרת ּדְ
  

יט  ֵייַלּיֵ יָמא ַאּבַ ַרב.  ַרב יֹוֵסף, ְוִאיּתֵ   ַאּדְ
  

יט?!  מּוֵאל ָלא ַלּיֵ ׁשְ יט, ַאּדִ ַרב ַלּיֵ   ַאּדְ
  

י א ַלּיֵ מּוֵאל. ֶאלָּ ׁשְ ן ַאּדִ ּכֵ ל ׁשֶ ַרב, ְוּכָ   ט ַאּדְ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאי ּבָ
יט,  מּוֵאל ָלא ַלּיֵ ׁשְ יט, ַאּדִ ַרב ַלּיֵ   ְלעֹוָלם ַאּדְ

  רש"י
�.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

 לישרא 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 היא דבבל
 רחבה מתפשט היכן עד ולחוץ

 עזק נהר עד רב אמר בבל של
  .יואני נהר עד אמר מואלוש

 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 -  להכגו

  :).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 הנהר 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

 שוךמ ארכה היכן עד בבל של
  .לדרום

 היה שמואל -  דפרת גישרא עד
  .מוסיף

 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
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ֵאיּה ֲהָוה ָקֵאי,  ָרת ְלַתּתָ ֵבי ּפְ ָרא ּדְ   ְוִגיׁשְ
ְרָסֵאי.    אעב, ְליּוהַּ ּפַ   ְוָהִאיְדָנא הּוא ּדַ

  
ֵייֲאַמר ֵליּה    : ֹוֵסףַרב ילְ  ַאּבַ

ְפָרת ַעד ֵהיָכא?  יָסא ּדִ   ְלָהא ּגִ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
יָרם?   ּום ּבִ יְך, ִמׁשּ ְעּתֵ   ַמאי ּדַ

יָרם ַנְסֵבי.  ִדיָתא ִמּבִ פּוְמּבְ   ְמַייֲחֵסי ּדְ
  
  

  רש"י
 - פרסאי דליוה אהו 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 עד מערב כלפי בשפתה
  .בבל של רחבה מתפשט

  .לישאל שבאת - דעתך מאי
 בירם אשמ - 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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אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ

ַמֲחלֹוֶקת לְ  ין.  -  יֹוֲחִסיןּכְ יּטִ ְך ַמֲחלֹוֶקת ְלִעְנַין ּגִ   ּכָ
  
  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסףוְ 

  , יֹוֲחִסיןלְ  - ַמֲחלֹוֶקת 
ין  ָרא.  -ֲאָבל ְלִגיּטִ ִגיׁשְ ְנָייָנא ּדְ א ּתִ ְבֵרי ַהּכֹל ַעד ַאְרּבָ   ּדִ

  
  

אָר ֲאַמר  ר ַאּבָ   : ִמי ּבַ
א  ָבֶבל –ֲחִביל ַיּמָ א ּדְ ֶכיְלּתָ    .ּתְ

א. –ׁשּוְנָיא ְוגּוְבָיא  ֲחִביל ַיּמָ א ּדַ ֶכיְלּתָ   ּתְ
  

  ֲאַמר:  ָרִביָנא
  יצֹוָרא. ַאף ִצ 

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי:    ּתַ
ן ִּפְנָחס    :אֹוֵמר "ָחָנן ּבֶ

א ָבֶבל – ֲחִביל ַיּמָ א ּדְ ֶכיְלתָּ    .תְּ
א – ּוְנָיא ְוגּוְבָיא ְוִציצֹוָראׁש  ֲחִביל ַיּמָ א ּדַ ֶכיְלתָּ   . "תְּ
  

אֲאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
הּו ּכּוָתֵאי.    ְוָהִאיְדָנא ִאיָעְרֵבי ּבְ

  
  ְוָלא ִהיא, 

ְייהּו, ְוָלא ְיַהבּו ֵליּה. ִאיּתְ  ָבָעא ִמיּנַ   ָתא הּוא ּדְ
  

א"ַמאי    ? "ֲחִביל ַיּמָ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
בּוְרִסי.  ָרת ּדְ   זּו ּפְ

  
ֲאַמר ְלהּו: ֲאָנא ִמן ׁשֹוט ֵמיׁשֹוט.  ְבָרא ּדַ   ַההּוא ּגַ

י ִיְצָחק ַנְפָחאָעַמד    ַעל ַרְגָליו ְוָאַמר:  ַרּבִ
י ָהרֹות עֹוֶמֶדת. ׁשֹוט ֵמיׁשֹוט ּבֵ   ן ַהּנְ

  
ָהרֹות עֹוֶמֶדת"ְוִכי  ין ַהּנְ   ַמאי ָהֵוי?  "ּבֵ

  
ֵייָאַמר  ר עּוְקָבא יּבִ ַר ָאַמר  ַאּבַ י ֲחִניָנאָאַמר  ָחָמא ּבַ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   : ַרּבִ

גֹוָלה לְ  ָהרֹות ֲהֵרי ִהיא ּכְ ין ַהּנְ   . יֹוֲחִסיןּבֵ
  

  ְוֵהיָכא ַקְייָמא? 
  

י יֹוָח ֲאַמר    : ָנןַרּבִ
ִקיָרא ּוְלֵעיל.    ֵמִאיִהי ּדְ

  
י יֹוָחָנןְוָהא ֲאַמר    : ַרּבִ

ִגיְזָמא!  א ּדְ ְרּתָ   ַעד ַמְעּבַ
  

ֵייֲאַמר    : ַאּבַ
  ְרצּוָעה ָנְפָקא. 

  

  רש"י
 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 היו
  .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 כךל 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

 עד בפרת דבבל מיחסותא
  .לא ותו דגדמא מעברתא

 - נפקא רצועה אביי אמר
 דגדמא תאממעבר באלכסון

 מעלה עד הפסולין את ומקפת
 הפסולין מן' שהי דקירא מאיהי

 על הרצועה בפי משוט ושוט
  .פרת
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ר ָאִביןָאַמר     :ַרבָאַמר  ַרב ֲחַנְנֵאלָאַמר  ַרב ִאיָקא ּבַ

ונְ  גֹוָלה לְ  –ּדְ ַחְלזֹון ִניַהּוַ   ִסין. ֲח יוֹ ֲהֵרי ִהיא ּכְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ָנְפָלה ֵליּה ָהָתם.  תּו ֵליּה! ְיָבָמה ִהיא ּדְ ַצּיְ   ָלא ּתְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ַרב ֲחַנְנֵאל ִהיא!  יִדי ִהיא? ּדְ   ַאּטּו ּדִ
  

ְיילּוהַּ לְ    . ַרב ֲחַנְנֵאלָאֵזיל, ׁשַ
  : ַרבֲאַמר ְלהּו: ָהִכי ָאַמר 

וְנּדְ  גֹוָלה לְ ֲה  –ַחְלזֹון ִניַהּוַ   . יֹוֲחִסיןֵרי ִהיא ּכְ
  

ֲהָנא,  ר ּכָ א ּבַ י ַאּבָ ַרּבִ   ּוְפִליָגא ּדְ
ֲאַמר  ֲהָנאּדַ ר ּכָ א ּבַ י ַאּבָ   : ַרּבִ

ְכִתיב:  ְחַלח ּוְבָחבֹור ְנַהר ּגֹוָזן ְוָעֵרי ָמָד "ַמאי ּדִ ְנֵחם ּבַ 461"יַוּיַ
  ? ), יא(מלכים ב יח 

  זּו ַחְלזֹון.  –" ְחַלח"
  ְדַייב. זּו ַה  –" ָחבֹור"
יְנַזק.  –" ְנַהר ּגֹוָזן"   זּו ּגִ
  זּו ֲחָמָדן ְוַחְברֹוֶתיָה,  –" ָעֵרי ָמַדי"

ַוְנּד ְוַחְברֹוֶתיָה.    ְוָאְמֵרי ָלּה: זּו ִנַהּוַ
  

  ? "יָה ַחְברֹוֶת "ַמאי 
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
י חּוְסֵקי ְורּוְמֵקי.  ּכֵ ַרְך מּוׁשְ   ּכְ

  
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

ם   ִלְפסֹול.  ְוכּוּלָ
  
  

ֵני?  ּכְ י ַהְיינּו מּוׁשְ ּכֵ א מּוׁשְ ְעּתָ   ָקַסְלָקא ּדַ
ר ָאִביןְוָהֲאַמר  יא ּבַ י ִחּיָ מּוֵאלָאַמר  ַרּבִ   : ׁשְ

גֹוָלה לְ  ֵני ֲהֵרי ִהיא ּכְ ּכְ   !יֹוֲחִסיןמּוׁשְ
   

א,    ֶאּלָ
ֵני ְלחּוד.  ּכְ י ְלחּוד, ּומּוׁשְ ּכֵ   מּוׁשְ

  
ּה " פּוּמַ יהָ ּוְתָלת ִעְלִעין ּבְ יּנֶ ין ׁשִ 462"ּבֵ

   – ), ה(דניאל ז 
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

ן.  –זּו ַחְלזֹון ַהְדַייב ּוְנִציִבין  ן ּוְפָעִמים ּפֹוַלְטּתָ ָעִמים ּבֹוַלְעּתָ ּפְ   ׁשֶ
  

                                                           
ְחַלח ּוְבָחבֹור ְנַהר ּגֹוָזן ְוָעֵרי ָמָדי 461 ְנֵחם ּבַ ּוָרה ַוּיַ ָרֵאל ַאׁשּ ּור ֶאת ִיׂשְ ֶגל ֶמֶלְך ַאׁשּ   ַוּיֶ
ּה ְוכֵ  462 ּנַ ין ׁשִ ּה ּבֵ ֻפּמַ ַטר ַחד ֳהִקַמת ּוְתָלת ִעְלִעין ּבְ ְמָיה ְלדֹב ְוִלׂשְ יאַוֲארּו ֵחיָוה ָאֳחִרי ִתְנָיָנה ּדָ ּגִ ר ׂשַ ׂשַ   ן ָאְמִרין ַלּה קּוִמי ֲאֻכִלי ּבְ

  רש"י
  .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 ראליש 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
  .עליהם מושלת - בולעתן



417                 ""ֲעָׂשָרה יֹוֲחִסים –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק ד' 

        עב, אעב, אעב, אעב, א .18
ְמָיה ְלדֹוב" ֵניָנא ּדָ 463"ַוֲארּו ֵחיָוא ַאֲחֵרי ּתְ

   – ), ה(דניאל ז 
  

ֵני    : ַרב יֹוֵסףּתָ
יםֵאּלּו ּפַ "    ,ְרִסּיִ

דֹוב אֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ּכְ דֹוב ,ׁשֶ ִלין ּכְ    ,ּוְמסּוְרּבָ
דֹוב ַער ּכְ ִלין ׂשֵ דֹוב ,ּוְמַגּדְ   . "ְוֵאין ָלֶהם ְמנּוָחה ּכְ

  
י ַאִמי ָרִכיב, ָאַמר: ַרּבִ ְרָסא ּדְ י ֲהָוה ָחֵזי ּפַ   , ּכִ

א ַנְייָדא.    ַהְיינּו ּדּוּבָ
  

יָאַמר ֵליּה    : ֵלִוילְ  ַרּבִ
ים ַה  ְרִסּיִ    –ְרֵאִני ּפַ

ִוד.  ית ּדָ ל ּבֵ   ֲאַמר ֵליּה: ּדֹוִמים ַלֲחָיילֹות ׁשֶ
   –ַהְרֵאִני ַחְבִרין 

ָלה.    ּדֹוִמין ְלַמְלֲאֵכי ַחּבָ
ְמֵעאִלים     –ַהְרֵאִני ִיׁשְ

א.  ּסֵ ית ַהּכִ ל ּבֵ ִעיִרים ׁשֶ   ּדֹוִמין ִלׂשְ
ָבֶבל  ּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ    –ַהְרֵאִני ּתַ

ֵרת. ּדֹוִמ  ָ   ים ְלַמְלֲאֵכי ַהׁשּ
  
  

                                                           
ּה ְוֵכן ָאְמִר  463 ּנַ ין ׁשִ ּה ּבֵ ֻפּמַ ַטר ַחד ֳהִקַמת ּוְתָלת ִעְלִעין ּבְ ְמָיה ְלדֹב ְוִלׂשְ יאַוֲארּו ֵחיָוה ָאֳחִרי ִתְנָיָנה ּדָ ּגִ ר ׂשַ ׂשַ   ין ַלּה קּוִמי ֲאֻכִלי ּבְ

  רש"י
 בשר בעלי -  כדוב ומסורבלים

 ובעלמא ואה 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

 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 אמרינן נמי

 יהודה רבי על:) כה דף שבת(
 בסדינים ויושב טףמתע 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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יּה ּדְ  י ֲהָוה ִניָחא ַנְפׁשֵ יּכִ   , ֲאַמר: ַרּבִ

ָבֶבל  א ּבְ ּה ַעּמֹוָנֵאי ִהיא.  –הֹוַמְנָיא ִאיּכָ   ּכּוּלָ
ָבֶבל  א ּבְ ְרָיא ִאיּכָ ַמְמֵזיָרא ִהיא.  –ַמְסּגַ ּה ּדְ   ּכּוּלָ

ָבֶבל  א ּבְ יְרָקא ִאיּכָ ֵני ַאִחים ֵיׁש  –ּבִ ְחִליִפים ְנׁשֹוֵתיֶהם ֶזה ָלֶזה.  ׁשְ ּמַ   ׁשֶ
ָבֶבל  א ּבְ ַסְטָיא ִאיּכָ יְרָתא ּדְ קֹום,   –ּבִ   ַהּיֹום ָסרּו ְמַאֲחֵרי ַהּמָ

ָתא,  ּבְ ׁשַ הּו ּבְ ָתא, ְוָאִזיל ְוָצדּו ּבְ ּבְ ׁשַ ַכְווֵרי ּבְ יָרא ּבְ י ּפֵ ַאְקּפֵ   ּדְ
ִתיְנהּו  ּמְ הְוׁשַ ּיָ י יֹאׁשִ ַרּבִ י ֲאִחי ּבְ ּמּוד.  ,ַרּבִ ּתַ   ְוִאיׁשְ

ָבֶבל    בעב, א ּבְ ַאְגָמא ִאיּכָ ר ַאֲהָבה –ַאְקָרא ּדְ א ּבַ ּה  ַאּדָ ל ַאְבָרָהם, ^ –ֵיׁש ּבָ ֵחיקֹו ׁשֶ ב ּבְ   ַהּיֹום יֹוׁשֵ
ָבֶבל.  ַרב ְיהּוָדהַהּיֹום נֹוָלד    ּבְ

  
ָאַמר ָמר:    ּדְ

ת  ּמֵ ׁשֶ י ֲעִקיָבאּכְ ינֹוַלד  ַרּבִ   , ַרּבִ
ת  ּמֵ ׁשֶ יּכְ   , ַרב ְיהּוָדהנֹוַלד  ַרּבִ
ת  ּמֵ ׁשֶ   , ָרָבאנֹוַלד  ַרב ְיהּוָדהּכְ
ת  ּמֵ ׁשֶ ינֹוַלד  ָרָבאּכְ   . ַרב ַאׁשִ

יק ִנְפָטר ִמן ָהעֹוָלם,  ֵאין ַצּדִ ְדָך ׁשֶ   ְלַלּמֶ
מֹותֹו,  יק ּכְ ְבָרא ַצּדִ ּנִ   ַעד ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ֶמׁש "ׁשֶ ֶ ֶמׁש ּוָבא ַהׁשּ ֶ 464"ְוָזַרח ַהׁשּ
  . ), ה(קוהלת א 

ל ֵעִלי  ַעד ְמׁשֹו ׁשֶ ְבָתה ׁשִ לֹא ּכָ מּוֵאל ָהָרָמִתי,  –ׁשֶ ל ׁשְ ְמׁשֹו ׁשֶ   ָזְרָחה ׁשִ
ֱאַמר:  ּנֶ ה"ׁשֶ    ,ְוֵנר ֱאלִֹהים ֶטֶרם ִיְכּבֶ

מּוֵאל ׁשֹוֵכב ֵהיַכל ה ּוׁשְ ם ֲארֹון ֱאלִֹהים 'ּבְ ר ׁשָ   . ג) ,(שמואל א ג "ֲאׁשֶ

  
ה ה' ְלַיֲעקֹב ְסִביָביו ָצָריו" 465"ִצּוָ

  – ), יזא (איכה 
  ָאַמר:  ַרב ְיהּוָדה

גֹון הֹוַמְנָיא ְלפּום ַנֲהָרא.    ּכְ
  
ְבִאי" ִהּנָ ָנָיהּו ֵמת ,ַוְיִהי ּכְ ן ּבְ    ,ּוְפַלְטָיהּו ּבֶ

דֹול ַני ָוֶאְזַעק קֹול ּגָ    ,ָוֶאּפֹול ַעל ּפָ
466"ר ֲאָהּה ֲאדָֹני ה'אֹוַמ וַ 

   – ), יג(יחזקאל יא 
מּוֵאל   : ַרב ּוׁשְ

  ָבה, ְלטוֹ  - ַחד ָאַמר 
  ְלָרָעה.  -ְוַחד ָאַמר 

  
ֲאַמר    , "ְלטֹוָבה" :ַמאן ּדַ

ר ֲהָוה,  ְנבּוַכְדֶנּצַ ן ַחְתֵניּה ּדִ ֵמיׁשָ ָרא ּדְ ְנּדְ ִאיְסּתַ י ָהא ּדְ   ּכִ
ן? ָקֵאי ְלַקּמָ ָרת ָלן ּדְ ּדְ ית ָלְך ָלא ׁשַ ַאְייּתִ ְבָייה ּדְ י ַהאי ׁשִ ַלח ֵליּה: ִמּכּוּלֵ   ׁשָ

דּוֵרי ֵלי ֵעי ִלׁשְ ָרֵאל. ּבָ ׂשְ   ּה ִמּיִ
ְך ָהָכא,  ּמָ ִביָנן ֵניקּו ִמּקַ ֲחׁשִ ָנָיהּו: ֲאַנן ּדַ ן ּבְ ַלְטָיהּו ּבֶ   ָאַמר ֵליּה ּפְ

  ְוַעְבִדין ֵניְזלּו ְלָהָתם. 
ֲחִצי ָיָמיו?!  ָרֵאל ָימּות ּבַ ִיׂשְ ה טֹוָבה ּבְ ָעׂשָ   ְוָאַמר ָנִביא: ִמי ׁשֶ

  
ֲאַמר    , "ְלָרָעה" :ַמאן ּדַ

ְכִתיב:  ְדמֹוִני ַהּפֹוֶנה ָקִדיָמה"ּדִ ית ה' ַהּקַ ַער ּבֵ ֵבא אֹוִתי ֶאל ׁשַ    ,ַוּתָ
ה ִאיׁש  ָ ִרים ַוֲחִמׁשּ ַער ֶעׂשְ ַ ֶפַתח ַהׁשּ ה ּבְ    ,ְוִהּנֵ

ר ן ַעּזֻ תֹוָכם ֶאת ַיֲאַזְנָיה ּבֶ    ,ָוֶאְרֶאה ּבְ
ֵרי ָהָעם ָנָיהּו ׂשָ ן ּבְ ַלְטָיהּו ּבֶ   , ), א(יחזקאל יא "ְוֶאת ּפְ

ֵבא אֹוִתי ֶאל ֲח "ּוְכִתיב:  ִניִמיתצַ ַוּיָ ית ה' ַהּפְ    ,ר ּבֵ
ה ּפֶ     ,ַתח ֵהיַכל ה'ְוִהּנֵ

ַח  ְזּבֵ ין ָהאּוָלם ּוֵבין ַהּמִ    ,ּבֵ
ה ִאיׁש  ָ ִרים ַוֲחִמׁשּ ֶעׂשְ    ,ּכְ

  .)ח, טזיחזקאל ( "ֲאחֹוֵריֶהם ֶאל ֵהיַכל ה' ּוְפֵניֶהם ֵקְדָמה
                                                           

ֶמׁש וְ  464 ָ ֶמׁש ּוָבא ַהׁשּ ֶ םְוָזַרח ַהׁשּ   ֶאל ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח הּוא ׁשָ
יֵני 465 ה ּבֵ ם ְלִנּדָ לִַ ה ְיהָוה ְלַיֲעקֹב ְסִביָביו ָצָריו ָהְיָתה ְירּוׁשָ ָיֶדיָה ֵאין ְמַנֵחם ָלּה ִצּוָ ה ִצּיֹון ּבְ ְרׂשָ   ֶהםּפֵ
ַני ָוֶאְזַעק  466 ָנָיה ֵמת ָוֶאּפֹל ַעל ּפָ ְבִאי ּוְפַלְטָיהּו ֶבן ּבְ ִהּנָ דֹול ָואַֹמר ֲאָהּה ֲאדָֹני הַוְיִהי ּכְ ָרֵאל 'קֹול ּגָ ֵאִרית ִיׂשְ ה ֵאת ׁשְ ה עֹׂשֶ ָלה ַאתָּ   ּכָ

  רש"י
 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

  .פרזלא
 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 בימי 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

 בסנחרי 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

 



419                 ""ֲעָׂשָרה יֹוֲחִסים –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק ד' 

ֱאַמר ּנֶ ַמע ׁשֶ ׁשְ י ַמֲעָרב?  "ּוְפֵניֶהם ֵקְדָמה" :ִמּמַ ַלּפֵ ֲאחֹוֵריֶהם ּכְ   ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:     ?ֶאל ֵהיַכל ה' ֲאחֹוֵריֶהםַמה תַּ

י ַמְעָלה,  ַלּפֵ ָהיּו ַמְפִריִעין ַעְצָמם, ּוַמְתִריִזין ַעְצָמם ּכְ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
ָרֵאל ָימּות ַעל ִמ  ִיׂשְ ה ָהָרָעה ַהּזֹאת ּבְ ָעׂשָ תֹו?! ְוָקָאַמר ָנִביא: ִמי ׁשֶ   יּטָ

  
ָאַמר ְלָרָעה.  מּוֵאל ּדְ ׁשְ ים ּדִ ּיֵ ְסּתַ   ּתִ

ָאַמר  ר ָאִביןּדְ יא ּבַ י ִחּיָ מּוֵאלָאַמר  ַרּבִ   : ׁשְ
ֵני  ּכְ גֹוָלה ְליֹוַחִסים,  –מּוׁשְ   ֲהֵרי ִהיא ּכְ

ּום ַמְמֵזרּות,  –ֵמיׁשֹון  ּום ַעְבדּות ְולֹא ִמׁשּ   ָלא ָחׁשּו ָלּה לֹא ִמׁשּ
א ּכֲֹהִנים רּוׁשֹות.  ֶאלָּ ידּו ַעל ַהּגְ ּה לֹא ִהְקּפִ ָהיּו ּבָ   ׁשֶ

  
מּוֵאל ָאַמר ְלטֹוָבה,    ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלְך ׁשְ

ֲאַמר:  מּוֵאל ְלַטְעֵמיּה, ּדַ   ּוׁשְ
ְחרּור,  ט ׁשִ ְפִקיר ַעְבּדֹו ָיָצא ְלֵחירּות ְוֵאינֹו ָצִריְך ּגֵ   ַהּמַ

ֱאַמר:  ּנֶ ֶסף"ׁשֶ ל ֶעֶבד ִאיׁש ִמְקַנת ּכֶ 467"ּכָ
   – ), מד(שמות יב 

ה?!  ָ   ֶעֶבד ִאיׁש ְולֹא ֶעֶבד ִאׁשּ
ׁש לֹו ְרׁשּות ְלַרּבֹו ָעָליו ָקרּוי ֶעֶבד,  ּיֵ א ֶעֶבד ׁשֶ   ֶאלָּ

ֵאין ְלַרּבֹו ְרׁשּות ָעָליו ֵאין ָקרּוי ֶעֶבד.    ֶעֶבד ׁשֶ
  
  
  
  

                                                           
ה אֹתֹו ָאז יֹאַכל ּבוֹ  467 ֶסף ּוַמְלתָּ   ְוָכל ֶעֶבד ִאיׁש ִמְקַנת ּכָ

  רש"י
 אל שאחוריהם יודע איני

 העזרה רבבמע 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 בדיםע 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 דכיון

  .רשותיה ליה
 להיות - שיחרור גט צריך ואינו
  .בישראל מותר

 



420                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        עב, בעב, בעב, בעב, ב .20
ָרה יוֹ [" ֶבלֲח ֲעׂשָ   ...  ִסים ָעלּו ִמּבָ

י ֶאְלָעָזרֲאַמר    : ַרּבִ
ה ְוָעָלה לֹא סֹוֶלת ְנִקּיָ ָאּה ּכְ ֲעׂשָ ֶבל ַעד ׁשֶ   ... ָעָלה ֶעְזָרא ִמּבָ

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהֲאַמר    : ׁשְ
ל ֲאָרצֹות  ָרֵאל,  - ּכָ ה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ   ִעיּסָ

ָרֵאל  ה ְלָבֶבל -ְוֶאֶרץ ִיׂשְ   ]. ִעיּסָ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
י ֵמִא  ְבֵרי ַרּבִ   יר, זּו ּדִ

רֹות ֵהם עֹוְמדֹות.  ׁשֵ ֶחְזַקת ּכְ ל ֲאָרצֹות ּבְ   ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים: ּכָ
  

ָרא ֵליּה לְ  ֲאֵמיַמר ר ָנַתןׁשְ ָתא ְמחֹוְזָייָתא.  ַרב הּוָנא ּבַ   ְלִמיְנַסב ִאיתְּ
יָאַמר ֵליּה     :ַרב ַאׁשִ

ֲאַמר  יְך, ּדַ ְעּתֵ מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהַמאי ּדַ   : ׁשְ
י ֵמִאיר ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים: זּו ּדִ    ְבֵרי ַרּבִ

רֹות ֵהן עֹוְמדֹות?  ׁשֵ ֶחְזַקת ּכְ ל ֲאָרצֹות ּבְ   ּכָ
י  ֲהָנאְוָהא ּבֵ   ָלא ַמְתֵני ָהִכי,  ַרב ּכָ

אּוֵבי  ּפָ   ָלא ַמְתֵני ָהִכי,  ַרב ּפַ
  ָלא ַמְתֵני ָהִכי!  ַרב ְזִבידּוֵבי 

  
ָלּה ִמינֵּ    יּה, ֲאִפיּלּו ָהִכי לֹא ִקיּבְ

ִמיַע ֵליּה ֵמ  ׁשְ ּום ּדִ ָעאִמׁשּ ְנַהְרּדָ   . ַרב ְזִביד ּדִ
  

  רש"י
' מתני - מאיר רבי דברי זו

 לארץ פסולין דעלו דקתני
 כל דאין ומשמע ישראל

 חוץ מיוחסות בחזקת הארצות
 בריש כדאמר בלבד מבבל

:) סט דף קידושין לעיל( פירקא
 אלעזר לרבי ליה דמסייע
  .בבל את עזרא ייחס דקאמר

 בתוך חוזאמ 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

 



421                 ""ֲעָׂשָרה יֹוֲחִסים –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק ד' 

        עב, בעב, בעב, בעב, ב .21
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

   ,ְטהֹוִרים ֶלָעִתיד ָלבֹא -ַמְמֵזיֵרי ּוְנִתיֵני "
ְבֵרי  י יֹוֵסי. ּדִ   ַרּבִ

י ֵמִאיר    :אֹוֵמר ַרּבִ
   .ֵאין ְטהֹוִרים

י יֹוֵסיָאַמר לֹו     :ַרּבִ

ָבר ֶנֱאַמ  ם": רַוֲהלֹא ּכְ י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרּתֶ 468"ְוָזַרְקּתִ
  ! ), כה(יחזקאל לו 

י ֵמִאירָאַמר לֹו     :ַרּבִ
הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ּלּוֵליֶכם": ּכְ ל ּגִ ל טּוְמאֹוֵתיֶכם ּוִמּכָ ְמֵזרּות –" ִמּכָ    .ְולֹא ִמן ַהּמַ

י יֹוֵסיָאַמר לֹו     :ַרּבִ

הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ְמֵזרּות – "ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם": ּכְ   ."ֱהֵוי אֹוֵמר ַאף ִמן ַהּמַ
  

י ֵמִאיר,  ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ   ּבִ
ְכִתיב:  ּדֹוד"ַהְיינּו ּדִ ַאׁשְ ב ַמְמֵזר ּבְ 469"ְוָיׁשַ

  . ), ו(זכריה ט 
י יֹוֵסי,  א ְלַרּבִ   ֶאלָּ

ּדֹוד"ַמאי  ַאׁשְ ב ַמְמֵזר ּבְ   ? "ְוָיׁשַ
  

ם  ִדְמַתְרּגֵ   : ַרב יֹוֵסףּכְ
ית ִיׂשְ  בּון ּבֵ ּה ְלנּוְכָרִאין. ִיּתְ מּו ּבָ ֲהוּו ּדָ ַאְרֲעהֹון, ּדַ   ָרֵאל ְלרּוְחָצן ּבְ

  
מּוֵאלֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהֲאַמר    : ׁשְ

י יֹוֵסי.  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
  

  : ַרב יֹוֵסףֲאַמר 
י יֹוֵסי,  ַרּבִ מּוֵאל ֲהָלָכה ּכְ ֲאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ׁשְ   ִאי ָלאו ּדַ

הּו, ַמ  ן ַצְווָרֵני ַצְווָרֵני קֹוָלִרין. ֲהָוה ָאֵתי ֵאִלּיָ יק ִמיּנָ   ּפִ
  
  

                                                           
ּלּוֵליֶכם ֲאַטהֵ  468 ל ּגִ ם ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמּכָ י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרתֶּ   ר ֶאְתֶכםְוָזַרְקתִּ
ים 469 תִּ ִלׁשְ אֹון ּפְ י ּגְ ּדֹוד ְוִהְכַרתִּ ַאׁשְ ב ַמְמֵזר ּבְ   ְוָיׁשַ

  רש"י
 יבדלו - באשדוד 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

 



422                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        עג, אעג, אעג, אעג, א    ––––עב, ב עב, ב עב, ב עב, ב  .22
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ר " א ַמְמֶזֶרת -ּגֵ    ,נֹוׂשֵ
ְבֵרי  י יֹוֵסי. ּדִ   ַרּבִ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ר  א ַמְמֶזֶרת - ּגֵ ָ    .לֹא ִיׂשּ

  

ר  כֶֹה  – ֶאָחד ֶעֶבד ְמׁשּוְחָרר ְוָחָללֶאָחד ּגֵ ִרים ּבְ    ."ֶנתמּותָּ
  

י יֹוֵסי?  ַרּבִ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  

ה  ָ ִתיֵבי 'ְקָהֵלי'ֲחִמׁשּ ּכְ
470:  

  ְלכֲֹהִנים,  - ַחד    אעג,
ם,  -ְוַחד    ִלְלִוּיִ
ְרֵאִלים,  -ְוַחד    ְלִיׂשְ
תּוִקי,  -ְוַחד  ׁשְ ֵרי ַמְמֵזר ּבִ   ְלִמיׁשְ
ָרֵאל.  -ְוַחד  ִיׂשְ תּוִקי ּבְ ֵרי ׁשְ   ְלִמיׁשְ

ִרים ָלא ִאי ֵרי ְקַהל ּגֵ   .'ָקָהל'ּקְ
   

י ְיהּוָדה?    ְוַרּבִ
  

ם ֵמַחד ָקָהל ַנְפֵקי,    ּכֲֹהִנים ּוְלִוּיִ
ִרים.  ר ֵליּה ִלְקַהל ּגֵ יּתֵ   ַאּיַ

  
ִעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ

ֵרי ְקָהֵלי ִניְנהוּ     , ָהִכי ַנִמי ּתְ
ָרֵאל ֵמַחד ָקָהל ָנְפָקא:  ִיׂשְ תּוִקי ּבְ תּוִקי ּוׁשְ ׁשְ   ַמְמֵזר ּבִ

ְקַהל ה'לֹא ָיבֹ " 471"א ַמְמֵזר ּבִ
   – ), ג(דברים כג 

ָלא ָיבֹא, ָהא ַמְמֵזר ָסֵפק ָיבֹא,  אי הּוא ּדְ   ַמְמֵזר ַוּדַ
ָקָהל ָסֵפק ָיבֹא.  ָלא ָיבֹא, ָהא ּבְ אי הּוא ּדְ ָקָהל ַוּדַ   ּבְ

  
ִעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ

ֵרי ְקָהֵלי ִניְנהוּ     , ָהֵני ַנִמי ּתְ
י ְיהּוָד  ַרּבִ   ה ֵמָהָכא: ְוַטְעֵמיּה ּדְ

ר" ר ַהּגָ ה ַאַחת ָלֶכם ְוַלּגֵ ָהל חּוּקָ 472"ַהּקָ
  . ), טו(במדבר טו 

  
י יֹוֵסי?    ּוְלַרּבִ

  
ה ַאַחת"   ִהְפִסיק ָהִעְנָין.  ), טו(במדבר טו "חּוּקָ
  
  
  
  

                                                           
  ט–כג, גדברים  470
ְקַהללֹא ָיבֹא ַמְמֵזר  גגגג ְקַהלּבִ ְקַהלּבִ ְקַהלּבִ יִרי לֹא ָיבֹא לֹו  'ה ּבִ ם ּדֹור ֲעׂשִ ְקַהלּגַ ְקַהלּבִ ְקַהלּבִ ְקַהלּבִ ְקַהללֹא ָיבֹא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי   דדדד'. ה ּבִ ְקַהלּבִ ְקַהלּבִ ְקַהלּבִ יִרי לֹא ָיבֹא ָלֶהם  'ה ּבִ ם ּדֹור ֲעׂשִ ְקַהלּגַ ְקַהלּבִ ְקַהלּבִ ְקַהלּבִ ַעל  הההה. ַעד עֹוָלם 'ה ּבִ

לְ  ַכר ָעֶליָך ֶאת ּבִ ר ׂשָ ְצָרִים ַוֲאׁשֶ ֵצאְתֶכם ִמּמִ ֶרְך ּבְ ּדֶ ִים ּבַ ֶחם ּוַבּמַ ּלֶ מּו ֶאְתֶכם ּבַ ר לֹא ִקּדְ ַבר ֲאׁשֶ תֹור ֲאַרם ַנֲהַרִים ְלַקְלֶלּךָ ּדְ עֹור ִמּפְ ן ּבְ  'ְולֹא ָאָבה ה  וווו. ָעם ּבֶ
לְ  מַֹע ֶאל ּבִ ֲהפְֹך הֱאלֶֹהיָך ִלׁשְ י ֲאֵהְבָך ה 'ָעם ַוּיַ ָלָלה ִלְבָרָכה ּכִ ָך ֶאת ַהּקְ ל ָיֶמיָך ְלעֹוָלם זזזז. ֱאלֶֹהיךָ  'ֱאלֶֹהיָך ּלְ לָֹמם ְוטָֹבָתם ּכָ לֹא ְתַתֵעב ֲאדִֹמי   חחחח. לֹא ִתְדרֹׁש ׁשְ

י ֵגר ָהִייָת ְבַאְרצוֹ  י ָאִחיָך הּוא לֹא ְתַתֵעב ִמְצִרי ּכִ ר ִיוָּ  טטטט. ּכִ ִנים ֲאׁשֶ י ָיבֹא ָלֶהם ּבָ ִליׁשִ ְקַהלְלדּו ָלֶהם ּדֹור ׁשְ ְקַהלּבִ ְקַהלּבִ ְקַהלּבִ    ה ּבִ
ְקַהל ה 471 ְקַהל ה 'לֹא ָיבֹא ַמְמֵזר ּבִ יִרי לֹא ָיבֹא לֹו ּבִ ם ּדֹור ֲעׂשִ   'ּגַ
ר ִיְהֶיה ִלְפֵני ה 472 ּגֵ ֶכם ּכַ ת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ּכָ ר ֻחּקַ ר ַהּגָ ה ַאַחת ָלֶכם ְוַלּגֵ ָהל ֻחּקָ   'ַהּקָ

  רש"י
 קהל דקסבר -  ממזרת נושא גר

 ממזר והולד קהל איקרי לא גרים
  .ולופס אחר הלך לו דכתיב

 דקהל קסבר - ממזרת ישא לא
  .קהל איקרי גרים

 שהכהנים פ"ואע -  בכהנת ומותרים
 וחללה ומשוחררת בגיורת אסורים
 כשירות כהנות הוזהרו לא דקסבר
 שהפסול לאותן לפסולין להנשא

  .אלו כגון עליהן מוזהר אינו
 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

 מן דלאו חשיב לא) כג דברים שם(
  .משתעי קא יוחסין פסולי

 מצי מדהוה -  לכהנים חד
 אזהרה בחדא לכולהו למיכתבינהו

 ועמוני זרממ יבא לא קהל וחד
 לא עשירי דור גם בקהל ומואבי

 מצרי וגבי עולם עד בקהל להם יבא
  .בכם להם יבא שלישי דור ואדומי

 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 ישראלים אבל וכהנים לוים
 - שתוקיב ממזרת למישרי וחד
 לא ספק וזה ודאי שזה פ"אע

 לישא ואסור כשר זה שמא חיישינן
 ודאי בקהל דרשינן דהכי ממזרת

 ספק בקהל הא ממזר יבא דלא הוא
  .יבא שתוקי כגון
 - בישראל שתוקי למישרי וחד

 דלא הוא ודאי ממזר הכי דדרשינן
 יבא ספק ממזר הא בקהל יבא

 הוא פסול שתוקי' מתני ודקתני
 אחותו ישא שמא מןכדלק מדרבנן
  .מאביו

 דלא - קהל איקרי לא גרים קהל
  .גרים לקהל קרא לן אייתר

 הם אחד דשבט - נפקי קהלא מחד
  .השבט חצי קהל לקרות ואין
 גבי - נינהו קהלי תרי נמי הני

 קהלי תרי איצטריכו ולוים כהנים
 חד להו אייתר הכי' ואפי לדרשה

  .גרים לקהל
 בישראל ושתוקי בשתוקי ממזר

 ודאי מקהל חד -  נפקי קרא דמח
 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

 אייתר לא ואי איצטריכו קראי תרי
 ודאי ממזר דרשינן הוה לא קרא

 יבא ממזר ספק הא יבא דלא אהו
 ספיקי שאר ככל אמרינן הוה אלא

 ודאי אזהרת הודאי על איסור
 ספק אזהרת ועל עליו ללקות
  .לאיסורא ספק אזהרת
 למה - ולגר לכם אחת חוקה הקהל

 למימר אלא הכא קהל למכתב לי
 ולאשמועינן קאי אקהל דגר

  .קהל דאיקרי
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כֶֹהֶנת" ִרין ּבְ ר ְוֶאָחד ֶעֶבד ְמׁשּוְחָרר ְוָחָלל מּותָּ   ".ֶאָחד ּגֵ
   

יָעא ֵליּה לְ    , ַרבְמַסּיְ
ָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדְ

א ִלְפסּוִלים.  ׂשֵ ירֹות ְלִהּנָ ׁשֵ   לֹא הּוְזֲהרּו ּכְ
  

ַרׁש  ְמחֹוָזא:  ֵזיָרא יּבִ ַר ּדָ   ּבִ
ר  ַמְמֶזֶרת.  -ּגֵ ר ּבְ   מּוּתָ

  
ֶאְתרֹוַגְייהּו.  י ָעְלָמא ּבְ   ְרָגמּוהּו ּכּוּלֵ

  
  : ָרָבאֲאַמר 

ָת  ָדִריׁש ִמיּלְ א ּדְ י ַהאיִמי ִאיּכָ ּיֹוֵרי?!  ,א ּכִ ִכיֵחי ּגִ ׁשְ א ּדִ דּוְכּתָ   ּבְ
  

ַרׁש  ְמחֹוָזא:  ָרָבאּדָ   ּבִ
ר  כֶֹהֶנת.  -ּגֵ ר ּבְ   מּוּתָ

  
יָרֵאי.  ׁשִ   ְטָענּוהּו ּבְ

  
ַרׁש ְלהּו:    ָהָדר ּדָ

ר  ַמְמֶזֶרת.  -ּגֵ ר ּבְ   מּוּתָ
  

ְייָתא.  א ְלַקּמַ   ָאְמרּו ֵליּה: ַאְפִסיְדּתָ
  

ָטָב  י ְלכוּ ֲאַמר ְלהּו: ּדְ    , א ְלכּו ַעְבּדִ
ֵעי ֵמָהָכא    ָנִסיב,  -ִאי ּבָ

ֵעי ֵמָהָכא    ָנִסיב.  -ְוִאי ּבָ
  

  ְוִהיְלְכָתא: 
ר  ַמְמֶזֶרת -ּגֵ ר ּבְ כֶֹהֶנת, ּומּוּתָ ר ּבְ    .מּוּתָ

  
כֶֹהֶנת" ר ּבְ ׁשֵ  – "מּוּתָ א ִלְפסּוִליםלֹא הּוְזֲהרּו ּכְ ׂשֵ    .ירֹות ְלִהּנָ
ַמְמֶזֶר " ר ּבְ י יֹוֵסי. – "תּומּוּתָ ַרּבִ   ּכְ
  
  

  רש"י
  .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" ּכִ ּמַ ל ׁשֶ תּוִקי ּכָ יר ֶאת ָאִביו[ ֵאּלּו ֵהן ׁשְ   ]."ֶאת ִאּמֹו ְוֵאינֹו ַמּכִ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ַבר ּתֹוָרה ר.  :ּדְ ׁשֵ תּוִקי ּכָ   ׁשְ

  ַמאי ַטְעָמא? 
ִרים ֶאְצָלּה,  ׁשֵ   רֹוב ּכְ

סּוִלי    .ן ֶאְצָלּה ּוִמיעּוט ּפְ
ּה ְוִאי ַאְזֵלי ִא     –יְנהּו ְלַגּבָ

ִריׁש.  א ּפָ ָפִריׁש ֵמרּוּבָ ל ּדְ   ּכָ
ְייהּו?  יְלָמא ָאְזָלה ִאיִהי ְלַגּבַ   ַמאי ַאְמָרת: ּדִ

ֵמי,  - ֲהָוה ֵליּה ָקבּוַע, ְוָכל ָקבּוַע  ֶמֱחָצה ַעל ֶמְחָצה ּדָ   ּכְ
473"לֹא ָיבֹא ַמְמֵזר"ְוַהּתֹוָרה ָאְמָרה: 

   – ), ג(דברים כג 
אי  לֹא ָיבֹא, ָהא ַמְמֵזר ָסֵפקַמְמֵזר ַוּדַ   ָיבֹא,  -  הּוא ּדְ

ָקָהל ָסֵפק  לֹא ָיבֹא, ָהא ּבְ אי הּוא ּדְ ָקָהל ַוּדַ   ָיבֹא. - ּבְ
  

סּול?   תּוִקי ּפָ ַעם ָאְמרּו ׁשְ   ּוַמה ּטַ
  

א ֲאחֹותֹו ֵמָאִביו.  ָ א ִיׂשּ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   ּגְ
  

ה,  א ֵמַעּתָ   ֶאּלָ
א, ׁשֶ  ָ תּוִקית לֹא ִיׂשּ תּוִקי ׁשְ א ֲאחֹותֹו ֵמָאִביו! ׁשְ ָ א ִיׂשּ   ּמָ

  
י ָהֵני ְמַזּנּו ְוַאְזֵלי?! ל ּכִ   ּכָ

   
א ֲאחֹותֹו ֵמָאִביו!  ָ א ִיׂשּ ּמָ א, ׁשֶ ָ תּוִקית לֹא ִיׂשּ ת ׁשְ   ּבַ

  
ִכיָחא,  א, ָלא ׁשְ   ֶאלָּ

ִכיָחא!    ָהִכי ַנִמי ָלא ׁשְ
  

א,    ֶאּלָ
יוֹ    ִסין. ֲח ַמֲעָלה ָעׂשּו ּבְ

  

                                                           
ְקַהל ְיהָוהלֹא ָיבֹא ַמְמ  473 יִרי לֹא ָיבֹא לֹו ּבִ ם ּדֹור ֲעׂשִ ְקַהל ְיהָוה ּגַ   ֵזר ּבִ

  רש"י
 דכיון - אצלה כשרים רוב

 היא דפנויה אמו את דמכירים
 שאין אצלה כשרים העולם רוב

 שהולד יםוקרוב 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

 שפרי מרובא דפריש כל 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 שנולדה - שתוקית בת

  .לה למותר שנשאת ןנשואי
 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 גזרו לא שכיחא דלא
  .קרעי וזה
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  : ָרָבאְוָאַמר 

ַבר ּתֹוָרה ר.  :ּדְ ׁשֵ   ֲאסּוִפי ּכָ
  ַמאי ַטְעָמא? 

ת ִאיׁש  ַבְעָלּה ּתֹוָלה.  - ֵאׁשֶ   ּבְ
א?    ַמאי ִאיּכָ

  ִמיעּוט ֲארּוסֹות, 
ם. ְעֵליֶהם ִלְמִדיַנת ַהּיָ ָהַלְך ּבַ   ּוִמיעּוט ׁשֶ

נּוָיה,  א ּפְ ִאיּכָ יָון ּדְ   ּכֵ
ֵמֲחַמת ְרָעבֹון  א ַנִמי ּדְ    –ְוִאיּכָ

ְלגָּ  א, ֲהָוה ּפַ   א ּוַפְלּגָ
ְקַהל ה'"ְוַהּתֹוָרה ָאְמָרה:  474"לֹא ָיבֹא ַמְמֵזר ּבִ

   – ), ג(דברים כג 
ָלא ָיבֹא, ָהא ַמְמֵזר ָסֵפק  אי הּוא ּדְ   ָיבֹא,  - ַמְמֵזר ַוּדַ
ְקַהל ָסֵפק  ָלא ָיבֹא, ָהא ּבִ אי הּוא ּדְ ְקַהל ַוּדַ   ָיבֹא.  - ּבִ

  
סּול?  ַעם ָאְמרּו ֲאסּוִפי ּפָ   ּוַמה ּטַ

  
א ֲאחֹותֹו ֵמָאִביו.  ָ א ִיׂשּ ּמָ   ׁשֶ

  
ה,  א ֵמַעּתָ   ֶאּלָ

ין ֵמִאּמֹו!  ין ֵמָאִביו ּבֵ א ֲאחֹותֹו ּבֵ ָ א ִיׂשּ ּמָ א, ׁשֶ ָ   ֲאסּוִפי ֲאסּוִפית לֹא ִיׂשּ
  

ֵדי ְוַאְזֵלי?!  ל ָהֵני ׁשְ   ּכָ
  

ת ֲאסּוִפי א ֲאחֹותו! ֹ  475תּבַ ָ א ִיׂשּ ּמָ א, ׁשֶ ָ   לֹא ִיׂשּ
  

א ִכיַח  ,ֶאלָּ   , ָלא ׁשְ
ִכיַח! , ָהִכי ַנִמי   ָלא ׁשְ

  
א,    ֶאּלָ

  . יֹוֲחִסיםַמֲעָלה ָעׂשּו ּבְ 

                                                           
ְקַהל ְיהָוה 474 יִרי לֹא ָיבֹא לֹו ּבִ ם ּדֹור ֲעׂשִ ְקַהל ְיהָוה ּגַ   לֹא ָיבֹא ַמְמֵזר ּבִ
 תיקון גירסה של הרש"ש. 475

  רש"י
 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 איןו
 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

  .השליכתוו
 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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ּום ֲאסּוִפי.  –ְמָצאֹו ָמהּול    בעג,   ^ֵאין ּבֹו ִמׁשּ
ֵטי ַהְדֵמיּה  ּלְ ּום ֲאסּוִפי.  –ְמׁשַ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

ָחא ּוָמֵלא ּכּוְח  יף ִמׁשְ ּיֵ יְתָקא ְוָתֵלי ְקֵמיָעא ׁשַ ֵלי ּפִ ּום ֲאסּוִפי.  –ָלא ְרִמי חּוְמֵרי ּתָ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ
ִדיְקֵלי ֵלי ּבְ    , ּתָ

ה  ּום ֲאסּוִפי,  –ִאי ַמְטָיא ֵליּה ַחּיָ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ
ּום ֲאסּוִפי.  –ִאם ָלאו    ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

א ְסִמיָכא ְלָמָתא  ּום ֲא  –ְזַרְדּתָ   סּוִפי, ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ
ּום ֲאסּוִפי.  –ְוִאם ָלאו    ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

ים  יּה ַרּבִ ִכיֵחי ּבֵ א ְלָמָתא ּוׁשְ א ְסִמיְכּתָ ּתָ ִניׁשְ י ּכְ ּום ֲאסּוִפי,  –ּבֵ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ
ּום ֲאסּוִפי.  –ְוִאם ָלאו    ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ

  
  : ֲאֵמיַמרָאַמר 

סּוְפֵלי  יָרא ּדְ וּ  –ַהאי ּפֵ   ם ֲאסּוִפי. ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ
ַנֲהָרא  ּום ֲאסּוִפי.  –ֲחִריְפָתא ּדְ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

ֵרי  ׁשְ ּום ֲאסּוִפי.  –ּפִ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ
ים  י ְרׁשּות ָהַרּבִ ּום ֲאסּוִפי.  –ִציּדֵ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

ים  ּום ֲאסּוִפי.  –ְרׁשּות ָהַרּבִ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ֵני ְרָעבֹון  ּום ֲאסּוִפי. ֵא  -ּוִבׁשְ   ין ּבֹו ִמׁשּ

  
יא?  ָרָבא ַאֵהּיָ   ָהא ּדְ

ים  ֵני ְרָעבֹון ַקְטָלא ֵליּה?!  –ִאיֵליָמא ַאְרׁשּות ָהַרּבִ ׁשְ יֵדי ּדִ   ַאּיְ
ים  י ְרׁשּות ָהַרּבִ יּדֵ א ַאּצִ ֵני ְרָעבֹון,  –ְוֶאּלָ ֵני ְרָעבֹון! ַמאי ִאיְרָיא ׁשְ לֹא ׁשְ   ֲאִפיּלּו ּבְ

  
י ִאתְּ  א, ּכִ ָרָבא, ֶאלָּ   ַמר ּדְ
ֲאַמר  אָאַמר  ַרב ְיהּוָדהַאָהא ּדַ י ַאּבָ יָאַמר  ַרּבִ ר ַזְבּדִ י ְיהּוָדה ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרּבִ

ּוק  ׁשּ ּבַ ל ְזַמן ׁשֶ    .ִביו ְוִאּמֹו ֶנֱאָמִנים ָעָליוָא  –ּכָ
ּוק    ֵאין ֶנֱאָמִנים ָעָליו.  –ֶנֱאַסף ִמן ַהׁשּ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
  : ָרָבאָאַמר 

ם ֲאסּוִפי. הוֹ    ִאיל ְוָיָצא ָעָליו ׁשֵ
  

  : ָרָבאְוָאַמר 
ּוק ֱאַסף ִמן ַהׁשּ ּנֶ י ׁשֶ ֵני ְרָעבֹון, ַאף ַעל ּפִ   ָאִביו ְוִאּמֹו ֶנֱאָמִנים ָעָליו.  -  ּוִבׁשְ

  
  

  רש"י
 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
  .קריןעי של -  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

 יתל אי - 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 - פלידסו 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 ספינות 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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אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ר,  ה ֶנֱאָמִנים ְלַאְלּתַ לֹׁשָ   ׁשְ
  ֲאסּוִפי,   ֵאּלּו ֵהן:

ה,    ַחּיָ
  ֶרת ַחְברֹוֶתיָה. ּופֹוֶט 

  
ֲאָמָרן.  – "ֲאסּוִפי"   ָהא ּדַ
  
ה" ַתְנָיא:  – "ַחּיָ   ּדְ
ה ֶנֱאֶמֶנת לֹוַמר" ִני :ַחּיָ    .ֶזה ָיָצא ִראׁשֹון ְוֶזה ָיָצא ׁשֵ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ לֹא ָיְצָתה ְוָחְזָרה :ּבַ    .ׁשֶ
   .ֵאיָנּה ֶנֱאֶמֶנת -ֲאָבל ָיְצָתה ְוָחְזָרה 

י ֱאִליֶע     :אֹוֵמר ֶזרַרּבִ
ּה     ,ֶנֱאֶמֶנת -  הּוְחְזָקה ַעל עֹוְמּדָ

   ".ֵאיָנּה ֶנֱאֶמֶנת - ְוִאם ָלאו 
  

יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ
  

ּה.  ַאֲהַדר ַאּפָ יַנְייהּו ּדְ א ּבֵ   ִאיּכָ
  
  ַמאי ִהיא?  -  "ּפֹוֶטֶרת ַחְברֹוֶתיָה "
  

ְתַנן:    ּדִ
ה ַאַחת" ִמטָּ נֹות ּבְ ָהיּו ְיׁשֵ ים ׁשֶ לֹׁש ָנׁשִ    ,ׁשָ

ַחת ַאַחת ֵמֶהן ם תַּ ן ְטֵמאֹות – ְוִנְמָצא ּדָ    .ּכּוּלָ
ְדָקה ַאַחת ֵמֶהן ְוִנְמֵצאת ְטֵמָאה ן ְטהֹורֹות – ּבָ    .(נדה ס:) "ִהיא ְטֵמָאה ְוכּוּלָ

  
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

יעּור ֶווֶסת.  ׁשִ ְדָקה ַעְצָמּה ּכְ ּבָ   ׁשֶ
  
  

ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ה לֹוַמר"    :ֶנֱאֶמֶנת ַחּיָ
   .ֶזה ָנִתין ְוֶזה ַמְמֵזר ,ה ּכֵֹהן ְוֶזה ֵלִויזֶ 

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ
ם ַעְרָער לֹא ָקָרא ָעֶליָה ׁשֵ    ,ׁשֶ

   ".ֵאיָנּה ֶנֱאֶמֶנת -ֲאָבל ָקָרא ָעֶליָה ַעְרָער 
  
ַמאי?  "ַעְרָער"   ּדְ

  ִאיֵליָמא ַעְרָער ַחד, 
י יֹוָחָנןְוָהֲאַמר  חַרּבִ ַנִים! : ֵאין ַעְרָער ּפָ ְ   ֹות ִמׁשּ

  
ֵרי.  א ַעְרָער ּתְ   ֶאלָּ

  
ִעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ
  ַעְרָער ַחד,  :ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלךְ 

י יֹוָחָנןְוִכי ָאַמר  ַנִים,  :ַרּבִ ְ חֹות ִמׁשּ   ֵאין ַעְרָער ּפָ
י רּות.  :ָהֵני ִמיּלֵ ַכׁשְ ִאיָתא ֲחָזָקה ּדְ   ֵהיָכא ּדְ

א ֲחָזָקה ּדְ ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ  רּותֵליּכָ   ַחד ַנִמי ְמֵהיָמן.  - ַכׁשְ
  
  

  רש"י
 זמן לאחר ולא -  לאלתר נאמנים

 נאמנים הנאמנין שאר כל אבל
  .זמן אחרל 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
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י י ְוָלֶזה ֵאין ָמַכְרתִּ    .ָלֶזה ָמַכְרתִּ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ

ָידוֹ  חֹו ּבְ ּקְ ּמֶ ְזַמן ׁשֶ    ,ּבִ
ָידֹו  חֹו ּבְ   ".ֵאינֹו ֶנֱאָמן - ֲאָבל ֵאין ֶמּקְ

  
אן ָנַקט? ְוֶניֱחֵזי ז   אעד,   ּוֵזי ִמּמַ

  
ְרַוְייהּו,  ָנַקט ִמתַּ   ָלא ְצִריָכא, ּדְ

ַעל ּכֹוְרִחי,  ִאי ְוַחד ּבַ ְעּתָ   ַוֲאַמר: ַחד ִמּדַ
ְעּתֹו.  ְעּתֹו ְוֵהי לֹא ִמּדַ   ְוָלא ְיִדיַע ֵהי ִמּדַ

  
  
ין לֹוַמר" ּיָ י :ֶנֱאָמן ּדַ יְבתִּ יִתי ְוָלֶזה ִחּיַ    .ָלֶזה ִזּכִ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ
יִנים עֹוְמִדים ְלָפָניו ֲעֵלי ּדִ ּבַ    ,ׁשֶ

יִנים עֹוְמִדים ְלָפָניו  ֲעֵלי ּדִ    ".ֵאינֹו ֶנֱאָמן -ֲאָבל ֵאין ּבַ
  

  ְוֶניֱחֵזי ְזכּוָתא ַמאן ָנֵקיט? 
  

ָקִריַע ְזכּוַתְייהּו.    ָלא ְצִריָכא, ּדְ
  

יִניְנהּו!    ְוֶניֱהַדר ְוִניַדּיְ
  

ׁש  יֵני. ּבְ ַדּיָ   ּוָדא ּדְ
  
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
כֹור,  ה ֶנֱאָמִנין ַעל ַהּבְ לֹׁשָ   ׁשְ

ה,   ֵאּלּו ֵהן:   ַחּיָ
  ָאִביו, 
   .ְוִאּמוֹ 

ה" ר,  - "ַחּיָ   ְלַאְלּתַ
ְבָעה,  - "ִאּמוֹ " ל ׁשִ   ּכָ
  ְלעֹוָלם.  -" ָאִביו"
  

ְנָיא:  ְדּתַ   ּכִ
יר"" 476"ַיּכִ

יֶרּנּו ַל  – ), יז(דברים כא     .ֲאֵחִריםַיּכִ
אן ָאַמר י ְיהּוָדה: ִמּכָ    ַרּבִ

כֹור :ֶנֱאָמן ָאָדם לֹוַמר ִני ּבְ    ,ֶזה ּבְ
כֹור ִני ּבְ ֱאָמן לֹוַמר ֶזה ּבְ ּנֶ ם ׁשֶ    ,ּוְכׁשֵ

ְך ֶנֱאָמן לֹוַמר ה   :ּכָ רּוׁשָ ן ּגְ    ,ֶזה ּבֶ
ן ֲחלּוָצה    .ְוֶזה ּבֶ

   :אֹוְמִריםֲחָכִמים וַ 

  . "ֵאינֹו ֶנֱאָמן
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  רש"י
 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 לזכור דייק

 ד"ס קא -  נקט ממאן זוזי וניחזי
 מאחד אלא מעות קיבל שלא
 זוזי דכיר מדכיר ודאי הא מהם
�.קביל דמאן

  .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 בעלי איןש 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 בפיו כלה 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 לצד בול
 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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אּולַא " א ׁשָ דּוִקי ּבָ תּוִקי ּבְ   ".ָהָיה קֹוֵרא ִלׁשְ
  

דּוִקי"ַמאי    ?"ּבְ
  

ּבֹוְדִקין ֶאת ִאּמֹו,    ִאיֵליָמא ׁשֶ
י ֶנֱאֶמֶנת  :ְואֹוֶמֶרת ר ִנְבַעְלּתִ    –ְלָכׁשֵ

ְמִליֵאל?  ן ּגַ ַרּבָ ַמאן? ּכְ   ּכְ
ֵניָנא ֲחָדא ִזיְמָנא,    ּתְ

ְתַנן:    ּדִ
ֶרת"    ,ָהְיָתה ְמעּוּבֶ

ר ֶזה :ּו ָלּה ְוָאְמר ל עּוּבָ יבֹו ׁשֶ    ?ַמה טִּ
לֹוִני ְוכֵֹהן הּוא :ָאְמָרה ָלֶהם    .ֵמִאיׁש ּפְ
ְמִליֵאל ן ּגַ י ֱאִליֶעֶזרוְ  ַרּבָ    ,ֶנֱאֶמֶנת :אֹוְמִרים ַרּבִ

ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ ין :אֹוֵמר ַרּבִ יָה ָאנּו ַחּיִ    ".לֹא ִמּפִ
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר    : ׁשְ

ְמִליֵאל! ֲהָלָכה כְּ  ן ּגַ   ַרּבָ
  

ּה,  - ֲחָדא  יר ּבָ   ְלַהְכׁשִ
ּה.  - ַוֲחָדא  ִבּתָ יר ּבְ   ְלַהְכׁשִ

  
ּה.  ִבּתָ ּה ּפֹוֵסל ּבְ יר ּבָ ְכׁשִ ֲאַמר: ְלִדְבֵרי ַהּמַ   ָהִניָחא ְלַמאן ּדַ
ּה,  ִבּתָ יר ּבְ ּה ַמְכׁשִ יר ּבָ ְכׁשִ ֲאַמר: ְלִדְבֵרי ַהּמַ א ְלַמאן ּדַ   ֶאלָּ

א א ׁשָ מּוִעיָנןּול ַמ ַאּבָ    !אי ָאָתא ְלַאׁשְ
  

ְמִליֵאל.  ן ּגַ ַרּבָ אּול ֲעִדיָפא ִמּדְ א ׁשָ ַאּבָ   ּדְ
ִרין ֶאְצָלּה,  ׁשֵ רֹוב ּכְ ִאי ֵמָהָתם, ֲהָוה ֲאִמיָנא: ָהָתם ּדְ   ּדְ

סּוִלין ֶאְצָלּה ֵאיָמא ָלא.  רֹוב ּפְ   ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ
  ְצִריָכא. 

  
  

  : ָרָבאָאַמר 
אוּ  א ׁשָ ַאּבָ   .לֲהָלָכה ּכְ

  
  

  רש"י
 כמאן ונאמנת אמו את שבודקין

 ליה למה בתמיה - גמליאל כרבן
 בתרי 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

  .שתוקי שהוא יקא 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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ָנה             ִמׁשְ

ָהל ּקָ ל ָהֲאסּוִרין ָלבֹא ּבַ ֶזה – ּכָ ִרים ָלבֹא ֶזה ּבָ    .מּותָּ
י ְיהּוָדה    .אֹוֵסר ַרּבִ

י ֶאְל  רזָ ָע ַרּבִ
477
   :אֹוֵמר 

ָאן  ַוּדָ ָאן ּבְ ר -ַוּדָ    ,מּותָּ
ְסֵפיָקן ָאן ּבִ ָאן ,ַוּדָ ַוּדָ ְסֵפיָקן ,ּוְסֵפיָקן ּבְ    .רָאסוּ  – ּוְסֵפיָקן ּבִ

  

ֵפיקֹות תּוִקי   :ְוֵאּלּו ֵהן ַהסְּ    ,ׁשְ
  ֲאסּוִפי 

  .ְוכּוִתי
  

ָמָרא         ּגְ
ָהל"ַמאי  ּקָ ל ָהֲאסּוִרין ָלבֹא ּבַ    "?ּכָ

  
תּוֵקי ַוֲאסּוֵפי     –ִאיֵליָמא ַמְמֵזיֵרי ּוְנִתיֵני ׁשְ

א:  ָנא ֵליּה ֵריׁשָ תּוֵק "ָהא ּתָ ִרי -י ַוֲאסּוֵפי ַמְמֵזיֵרי ּוְנִתיֵני ׁשְ ֶזהמּותָּ   !"ם ָלבֹא ֶזה ּבָ
  

  ְותּו, 
י ְיהּוָדה" יא?  "אֹוֵסר ַרּבִ   ַאֵהּיָ

ְסֵפיָקן,  ָאן ּבִ ּדָ   ִאיֵליָמא ַאּוַ
ֵני ֵסיָפא:  ָקּתָ י ָהא ִמּדְ ר :אֹוֵמר רזָ ָע ֶאְל "ַרּבִ ָאן מּותָּ ַוּדָ ָאן ּבְ    ,ַוּדָ

ְסֵפיָקן ָאן ּבִ ָאן ,ַוּדָ ַוּדָ ְסֵפיָקן ,ּוְסֵפיָקן ּבְ   –" ָאסּור – ּוְסֵפיָקן ּבִ
י ְיהּוָדה ָלא ְסִביָרא ֵליּה! ַרּבִ ָלל ּדְ   ִמּכְ

   
יָמא:    ְוִכי ּתֵ

י ְיהּוָדה" ַמְמֶזֶרת -  "אֹוֵסר ַרּבִ ר ּבְ ֵני?  - ַאּגֵ ַמְמֶזֶרת ָקּתָ ר ּבְ    !ִמיֵדי ּגֵ
ָהל" ּקָ ל ָהֲאסּוִרין ָלבֹא ּבַ ֵני!  "ּכָ   ָקּתָ
  

  :ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
  ָהִכי ָקָאַמר:    בעד,

ה כָּ  הּוּנָ ְקַהל ּכְ    –ל ָהֲאסּוִרים ָלבֹא ּבִ
  ַמאי ִניְנהּו? 

ִנים ְויֹום ֶאָחד,  לֹׁש ׁשָ ת ׁשָ חּוָתה ִמּבַ ּיֹוֶרת ּפְ   ּגִ
ן יֹוַחי  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ    –ּוְדלֹא ּכְ

ֶזה.  ִרין ָלבֹוא ֶזה ּבָ   מּוּתָ
  

ִנים ְויֹום ֶאָחד,  לֹׁש ׁשָ ַבת ׁשָ   ְונֹוְקָמּה ּבְ
ן יֹוַחילְ  ַוֲאִפיּלוּ  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ! ַרּבִ

  
ן  ְבָרּה  ִאם ּכֵ ּה ּתַ יּדָ    , ִמּצִ

ִנים ְויֹום ֶאָחד,  לֹׁש ׁשָ ַבת ׁשָ א ַטְעָמא ּדְ   ֶאלָּ
ִנים ְויֹום ֶאָחד,  לֹׁש ׁשָ ת ׁשָ חּוָתה ִמּבַ   ָהא ּפְ

ה  הּוּנָ ְקַהל ּכְ ֶרת ָלבֹא ּבִ מּוּתֶ    –ּדְ
ֶזה?!    ֲאסּוָרה ָלבֹוא ֶזה ּבָ

חוּ  ן יֹוַחי, ֲהֵרי ּפְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִנים ְויֹום ֶאָחד ְלַרּבִ לֹׁש ׁשָ ת ׁשָ   ָתה ִמּבַ
ה,  הּוּנָ ְקַהל ּכְ ֶרת ָלבֹא ּבִ מּוּתֶ   ּדְ

ֶזה. רֹות ָלבֹא ֶזה ּבָ   ּומּוּתָ
   

ֶזה? ִרין ָלבֹא ֶזה ּבָ ה מּוּתָ הּוּנָ ְקַהל ּכְ ָכל ָהֲאסּוִרים ָלבֹא ּבִ    !ּוְכָלָלא הּוא, ּדְ
ה ַוֲחָלָלה ְוזֹוָנה, ה וּ ַוֲהֵרי ַאְלָמנָ  הְגרּוׁשָ הּוּנָ ְקַהל ּכְ ֲאסּוִרים ָלבֹא ּבִ ֶזה!  ,ּדַ   ַוֲאסּוִרים ָלבֹא ֶזה ּבָ

  
  ְותּו, 

ר ָאסּור?   ָהא מּוּתָ
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  רש"י
  .'מתני

 זה לבא מותרין בקהל לבא אסוריןה כל
 שזה ג"ואע בשתוקי ממזרי כגון -  בזה

 כשר שמא למימר ואיכא ספק וזה ודאי
 קידושין לעיל כדילפינן שרי ה"אפ הוא

 בקהל אבל יבא לא ודאי בקהל) עג דף(
 ליה תנא הא פריך ובגמרא יבא ספק

  .רישא
  .לה מפרש בגמרא - אוסר יהודה ורבי
 ממזרים וןכג - מותר בודאן ודאן

  .בנתינים
 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

 מסורת) את בם( וישלח) יז' ב מלכים
 וכולה' וגו האריות] בהם' ה: [ס"הש

  .במלכים עניניה
  

  '.גמ
 בממזרת אגר אוסר דהיהו' 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 לעולם 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
' ג מבת פחותה גיורת) חע דף( קידושין

 לבא האסורין כל ק"וה לכהונה כשירה
 האי דמרבי ניהו ומאי כהונה בקהל
 שאסורין הראשונים על יתר כללא
 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 בפחות אול - 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 גיורת יוהר 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

 לבא התיר מדלא - אסור מותר הא ותו
 הא לכהנים האסורות אלא בממזרת

  .בממזרת אסור כהונה בקהל המותר

 



431                 ""ֲעָׂשָרה יֹוֲחִסים –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק ד' 

ַמְמֶזֶרת!  ר ּבְ כֶֹהֶנת ּומּוּתָ ר ּבְ ּמּוּתָ ר ׁשֶ   ַוֲהֵרי ּגֵ
  

א,    ֶאּלָ
ְעָיאָאַמר  ר הֹוׁשַ   : ַרב ָנָתן ּבַ

ּתֹו, ָהִכי ָקָאַמר:  א ֶאת ּבִ ָ ּכֵֹהן ָאסּור ִליׂשּ ל ׁשֶ   ּכָ
  ּוַמאי ִניהּו? 

ּיוֹ  א ּגִ ׂשָ ּנָ ר ׁשֶ ן ַיֲעקֹב ֶרת, ּגֵ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ֶזה.  –ּוְכַרּבִ ִרין ָלבֹא ֶזה ּבָ   מּוּתָ
  

ֶזה? ִרים ָלבֹא ֶזה ּבָ ּתֹו מּוּתָ א ֶאת ּבִ ָ ּכֵֹהן ָאסּור ִליׂשּ ָכל ׁשֶ    !ּוְכָלָלא הּוא, ּדְ
ּתֹו, ֲהֵרי ָח  א ּבִ ָ כֵֹהן ָאסּור ִליׂשּ ָרֵאל, ּדְ ת ִיׂשְ א ּבַ ׂשָ ּנָ   ָלל ׁשֶ

ֶזה!    ַוֲאסּוִרין ַנִמי ָלבֹא ֶזה ּבָ
  

ָיא:    ָלא ַקׁשְ
ן ְיהּוָדה.  ִאי ּבֶ י ּדֹוְסּתָ ַרּבִ   ּכְ

  
ּתֹו,  א ּבִ ָ א ֲחָלָלה, ְוכֵֹהן ָאסּור ִליׂשּ ׂשָ ּנָ   ַוֲהֵרי ָחָלל ׁשֶ

  ֶזה! ְוָאסּור ַנִמי ָלבֹא ֶזה ּבָ 
  

  ְותּו, 
ר ָאסּור?    ָהא מּוּתָ

ּתֹו,  א ּבִ ָ ר ִליׂשּ ָרֵאל, ְוכֵֹהן מּותָּ ת ִיׂשְ א ּבַ ׂשָ ּנָ ר ׁשֶ   ַוֲהֵרי ּגֵ
ֶזה!  ִרין ָלבֹא ֶזה ּבָ   ּומּוּתָ

  
א,    ֶאּלָ
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

ת ִאיׁש ִאי ,ָהָכא ַמְמֵזר ֵמֲאחֹותוֹ  יַנְייהּו: ּוַמְמֵזר ֵמֵאׁשֶ א ּבֵ   ּכָ
א ָסַבר: ֲאִפיּלּו ַמְמֵזר ֵמֲאחֹותֹו ַנִמי ָהֵוי ַמְמֵזר,  א ַקּמָ ּנָ   ּתַ

ת ִאיׁש ָהֵוי ַמְמֵזר, ֵמֲאחֹותֹו ָלא ָהֵוי ַמְמֵזר.  י ְיהּוָדה ָסַבר: ֵמֵאׁשֶ   ְוַרּבִ
  

ַמע ָלן?    ַמאי ָקא ַמׁשְ
ֵניָנא:    ּתְ

   ?ֵאיֶזהּו ַמְמֵזר"

הּוא ל ׁשֶ לֹא" ּכָ 478"ָיבֹא ּבְ
   ,), ג(דברים כג 

ְבֵרי  י ֲעִקיָבא. ּדִ   ַרּבִ
יְמִני ְמעֹון ַהתִּ    :אֹוֵמר ׁשִ

ַמִים יֵדי ׁשָ ֵרת ּבִ יִבין ָעָליו ּכָ ַחּיָ ל ׁשֶ    ,ּכָ
ְדָבָריוָל ֲה וַ     .ָכה ּכִ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ    :אֹוֵמר ַרּבִ
יִבין ָעָליו ִמיַתת  ַחּיָ ל ׁשֶ יןּכָ ית ּדִ   !"ּבֵ

  
א, ָאַמר    : ָרָבאֶאלָּ

יַנְייהּו,  א ּבֵ ר ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ִאיּכָ   ּגֵ
  ְוָהִכי ָקָאַמר: 

ָהל,  ּקָ ל ָהֲאסּוִרים ָלבֹא ּבַ   ּכָ
ר ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי     –ּוַמאי ִניהּו? ּגֵ

ֶזה.  ִרין ָלבֹא ֶזה ּבָ   מּוּתָ
  

  ִאי ָהִכי, 
י ְיהּוָדה"ַמאי     "?אֹוֵסר ַרּבִ

  
  ָהִכי ָקָאַמר: 

ַר  י ׁשֶ ַמְמֶזֶרת, ַאף ַעל ּפִ ר ּבְ י ְיהּוָדה אֹוֵסר ּגֵ   ּבִ
ָהל,  ּקָ ָראּוי ָלבֹא ּבַ ר ּדְ י ּגֵ   ָהֵני ִמיּלֵ

ָהל  ּקָ ֵאין ְראּוִיין ָלבֹא ּבַ ר ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי, ּדְ   ָלא.  –ֲאָבל ּגֵ

                                                           
ְקַהל ה 478 ְקַהל ה 'לֹא ָיבֹא ַמְמֵזר ּבִ יִרי לֹא ָיבֹא לֹו ּבִ ם ּדֹור ֲעׂשִ   'ּגַ

  רש"י
 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 אליעזר' וכר גיורת שנשא
 לקמן' (במתני דאמר יעקב

 גיורת שנשא גר) עז דף קידושין
 מותרים לכהונה פסולה בתו
 מותר גר והיינו בזה זה לבא

 בגר דאילו בו וממזר בממזרת
 מצית לא ישראלית שנשא

 ליה שמעת דמאן לאוקמה
' ר בתו לישא אסור כהן דאמר
 שם' (במתני דאמר יהודה

 בתכ זכר גר בת) עז קידושין
 יהודה' ר ומדסיפא זכר חלל

 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
 - יהודה' בר דוסתאי' כר

 דאמר דידן לתנא ְסִביָרא ֵליּה
 ישראל בנות) עז קידושין שם(

  .לחללים טהרה מקוה
 בתו כהן לישא - המותר הא תוו

  .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 הערו מאיסורי
 חייבי הני בזה זה לבא ומותרים

 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 בבי לתרתי מיתניל
 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
 םבממזרי הם - בזה זה

  .בהם 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, אעה, אעה, אעה, א    ––––עד, ב עד, ב עד, ב עד, ב  .31
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ִנים ְויֹום ֶאָחד" ע ׁשָ ׁשַ ן תֵּ    ,ּבֶ
ר ַעּמֹוִני    ,ֶוֱאדֹוִמי ,ִמְצִרי ,ִביּומֹוָא  ,ּגֵ

   ,ָחָלל ּוַמְמֵזר ,ְוָנִתין ,ּכּוִתי
ָרֵאל ת ִיׂשְ ה ְוַעל ּבַ ִוּיָ אּו ַעל ַהּכֶֹהֶנת ְוַעל ַהּלְ ּבָ    – ׁשֶ

ָסלּוה    . ָּפְ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

סּול  ְרעֹו ּפָ ּזַ ל ׁשֶ    ,ּפֹוֵסל -ּכָ
סּול  ֵאין ַזְרעֹו ּפָ    .ֵאינֹו ּפֹוֵסל - ְוָכל ׁשֶ

ן ַר  ְמִליֵאלּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ   :אֹוֵמר ׁשִ
ּתֹו    אעה, א ּבִ ה נֹוׂשֵ ַאתָּ ל ׁשֶ א ַאְלְמָנתוֹ  -ּכָ ה נֹוׂשֵ    ,ַאתָּ

ּתֹו  א ּבִ ה נֹוׂשֵ ִאי ַאתָּ א ַאְלְמָנתוֹ  -ְוָכל ׁשֶ ה נֹוׂשֵ    ."ִאי ַאתָּ
  

י יֹוֵסי?  א ּוֵבין ַרּבִ א ַקּמָ ּנָ ין ּתַ א ּבֵ   ַמאי ִאיּכָ
  

י   : ָנןיֹוָח  ָאַמר ַרּבִ
יַנְייהּו.  א ּבֵ ִני ִאיּכָ   ִמְצִרי ׁשֵ

  
ַאְלָמָנה דֹול ּבְ א ִמּכֵֹהן ּגָ ֵניֶהם לֹא ְלָמדּוָה ֶאּלָ    , ּוׁשְ

ַאְלָמָנה  דֹול ּבְ י ּכֵֹהן ּגָ א ָסַבר: ּכִ א ַקּמָ ַתּנָ    –ּדְ
ּה,  ֲעֵביָרה ּופֹוֵסל ּבָ יָאתֹו ּבַ ּבִ ַאְלָמָנה ׁשֶ דֹול ּבְ   ַמה ּכֵֹהן ּגָ

ל ׁשֶ  ֲעֵביָרה ּפֹוֵסל. ַאף ּכָ יָאתֹו ּבַ   ּבִ
ַאְלָמָנה  דֹול ּבְ י ּכֵֹהן ּגָ י יֹוֵסי ָסַבר: ּכִ    –ְוַרּבִ

סּול ּופֹוֵסל,  ְרעֹו ּפָ ּזַ ַאְלָמָנה ׁשֶ דֹול ּבְ   ַמה ּכֵֹהן ּגָ
סּול ּפֹוֵסל,  ְרעֹו ּפָ זַּ ל ׁשֶ   ַאף ּכָ

סּול,  ֵאין ַזְרעֹו ּפָ ִני ׁשֶ   ַלֲאפּוֵקי ִמְצִרי ׁשֵ
ֲאַמר ְק    ָרא: ּדַ

ְקַהל ה'" י ָיבֹא ָלֶהם ּבִ ִליׁשִ ְלדּו ָלֶהם ּדֹור ׁשְ ר ִיּוָ ִנים ֲאׁשֶ   . ), ט(דברים כג "ּבָ
  
  
ן " ְמִליֵאלַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ   :אֹוֵמר ׁשִ

א ַאְלְמָנתוֹ  ה נֹוׂשֵ ּתֹו ַאתָּ א ּבִ ה נֹוׂשֵ ַאתָּ ל ׁשֶ    ,ּכָ
ה נֹוׂשֵ  ּתֹו ִאי ַאתָּ א ּבִ ה נֹוׂשֵ ִאי ַאתָּ    ".א ַאְלְמָנתוֹ ְוָכל ׁשֶ

  
ְמִליֵאל?  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ י יֹוֵסי ְלַרּבָ ין ַרּבִ א ּבֵ   ַמאי ִאיּכָ

  
  : עּוָלאָאַמר 

יַנְייהּו.  א ּבֵ ר ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ִאיּכָ   ּגֵ
  

ַאְלָמָנה דֹול ּבְ א ִמּכֵֹהן ּגָ ֵניֶהם לֹא ְלָמדּוָה ֶאּלָ    , ּוׁשְ
י ּכֵֹהן י יֹוֵסי ָסַבר: ּכִ ַרּבִ ַאְלָמָנה  ּדְ דֹול ּבְ    –ּגָ

סּול ּופֹוֵסל,  ְרעֹו ּפָ ּזַ ַאְלָמָנה ׁשֶ דֹול ּבְ   ַמה ּכֵֹהן ּגָ
סּול ּפֹוֵסל.  ְרעֹו ּפָ זַּ ל ׁשֶ   ַאף ּכָ

ַאְלָמָנה  דֹול ּבְ כֵֹהן ּגָ ְמִליֵאל: ּכְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    –ְוַרּבָ
סּול,  ל ַזְרעֹו ּפָ ּכָ ַאְלָמָנה ׁשֶ דֹול ּבְ   ַמה ּכֵֹהן ּגָ

סּול ֲאִפיּלּו ְנֵקבֹות, ַא  ל ַזְרעֹו ּפָ ּכָ ל ׁשֶ   ף ּכָ
ָהל,  ּקָ רֹות ָלבֹא ּבַ ׁשֵ ְנֵקבֹות ֲהוּו ּכְ ר ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי, ּדִ   ַלֲאפּוֵקי ּגֵ

ֲאַמר ָמר:  479"ַעּמֹוִני"ּדַ
  ְולֹא מֹוָאִבית.  -  (דברים כג, ד) "מֹוָאִבי" ,ְולֹא ַעּמֹוִנית -  (דברים כג, ד) 

  
אַרב ִח ָאַמר    : ְסּדָ

ה  ַאְלָמַנת ִעיּסָ ה.  - ַהּכֹל מֹוִדים ּבְ סּוָלה ִלְכהּוּנָ ּפְ   ׁשֶ
  
  

                                                           
ְקַהל ה 'ְקַהל הלֹא ָיבֹא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי בִּ  479 יִרי לֹא ָיבֹא ָלֶהם ּבִ ם ּדֹור ֲעׂשִ   ַעד עֹוָלם 'ּגַ

  רש"י
 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
 ינושמצ -  באלמנה גדול מכהן

 לה כדילפינן בביאתו 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

 םאסורי שהזכרים פסול שהוא
 שמעון ולרבי 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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ֵאי?  ּנָ י ּתַ ַהּנֵ   ַמאן ֵמיֵקל ּבְ
ְמִליֵאל,  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ַרּבָ

א ַאְלְמָנתוֹ "ְוָקָאַמר:  ה נֹוׂשֵ ּתֹו ַאתָּ א ּבִ ה נֹוׂשֵ ַאתָּ ל ׁשֶ    ,ּכָ
ּתֹו  א ּבִ ה נֹוׂשֵ ִאי ַאתָּ א ַאְלְמָנתוֹ ְוָכל ׁשֶ ה נֹוׂשֵ    ".ִאי ַאתָּ

  ִלְמעּוֵטי ַמאי? 
ה.  סּוָלה ִלְכהּוּנָ ּפְ ה ׁשֶ   ִלְמעּוֵטי ַאְלָמַנת ִעיּסָ

  
ֵאי,  ּנָ י ּתַ ַהּנֵ   ַלֲאפּוֵקי ִמּדְ

ְתַנן:    ּדִ
ַע ֵהִעיד " י ְיהֹוׁשֻ ֵתיָראוְ  ַרּבִ ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ יָרה ִלְכהוּ  ַרּבִ ׁשֵ ּכְ ה ׁשֶ הַעל ַאְלָמַנת ִעיסָּ    .(עדויות ח, ג) "ּנָ

  ַמאי ַטְעָמא? 
  ָהֵוי ָסֵפק ְסֵפיָקא, 

א   .ּוְסֵפק ְסֵפיָקא ְלקּוּלָ
  
  

 ואילדה - עיסה אלמנת למעוטי
 חלל שמא בתו נושא אתה דאי
 בת) עז קידושין לקמן( ותנן היה
 הכהונה מן פסולה זכר חלל

  .אלמנתו נושא אתה אי לעולם
 ספק היה בעלה - ספיקא ספק
  .להיפסל מכחו באה והיא
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י ֶאְל "[   ]:אֹוֵמר רזָ ָע ַרּבִ
ָאן " ַוּדָ ָאן ּבְ ר - ַוּדָ   ."מּותָּ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
י  ַרּבִ   . ֶאְלָעָזרֲהָלָכה ּכְ

  
יּה ּדִ  י ֲאַמִריַתּה ַקּמֵ   , ָאַמר ִלי: מּוֵאלׁשְ ּכִ

ל    :ׁשֹוֶנה ִהּלֵ
ֶבל, " ָרה יֹוֲחִסים ָעלּו ִמּבָ   ֲעׂשָ

ֶזה ִרים ָלבֹא ֶזה ּבָ ם מּותָּ   , "ְוכּוּלָ
י  ַרּבִ   ?! ֶאְלָעָזרְוַאּתְ ַאְמָרת ֲהָלָכה ּכְ

  
ַרב,  ַרב ַאּדְ   ְוָרֵמי ּדְ

מּוֵאל:  ׁשְ מּוֵאל ַאּדִ ׁשְ   ְוָרֵמי ּדִ
ַמר:  ִאיּתְ   ּדְ

ִע  ָרה ֲארּוָסה ׁשֶ     –יּבְ
ָלד ַמְמֵזר,  ַרב   ָאַמר: ַהּוָ

מּוֵאלוּ  תּוִקי.  ׁשְ ָלד ׁשְ   ָאַמר: ַהּוָ
  
ָלד ַמְמֵזר :ָאַמר ַרב" ַמְמֶזֶרת,  – "ַהּוָ ר ּבְ   ּומּותָּ
מּוֵאלוּ " תּוִקי :ָאַמר ׁשְ ָלד ׁשְ ַמְמֶזֶרת!  – "ַהּוָ   ְוָאסּור ּבְ
  

  ֵאיפּוְך: 
תּוִקי,  ַרב ָלד ׁשְ   ָאַמר: ַהּוָ

מוּ וּ  ָלד ַמְמֵזר.  ֵאלׁשְ   ָאַמר: ַהּוָ
  

ה ִלי?  י ָלּמָ ְרּתֵ   ּתַ
  

  ְצִריָכא: 
ָהא  ַמר ּבְ ִאי ִאיּתְ    –ּדְ

ִרים ֶאְצָלּה,  ׁשֵ רֹוב ּכְ ּום ּדְ ָהא ָקָאַמר ַרב, ִמׁשּ   ּבְ
מּוֵאל.  סּוִלים ֶאְצָלּה, ֵאיָמא מֹוֵדי ִלׁשְ רֹוב ּפְ   ֲאָבל ָהָתם, ּדְ

ַהְך  ַמר ּבְ    –ְוִאי ִאיּתְ
ָהא  ָארּוס, ּבְ א ְלִמיְתָלה ּבְ ִאיּכָ ּום ּדְ   ָקָאַמר ַרב, ִמׁשּ

מּוֵאל.  ָהא ֵאיָמא מֹוֵדי ִלׁשְ   ֲאָבל ּבְ
  ְצִריָכא. 

  
ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאי ּבָ

יּפּוְך,    ְלעֹוָלם ָלא ּתֵ
ָקָאַמר ַרב?    ּוַמאי ַמְמֵזר ּדְ

ָרֵאל.  ַבת ִיׂשְ ָאסּור ּבְ א ּדְ ַמְמֶזֶרת, ֶאּלָ ר ּבְ   ָלאו מּוּתָ
ָרֵאל וּ  ַבת ִיׂשְ ָאסּור ּבְ תּוִקי, ּדְ ָלד ׁשְ מּוֵאל ָאַמר: ַהּוָ   ׁשְ
  

ַרב!    ִאי ָהִכי, ַהְיינּו ּדְ
  

א ַמאי  תּוִקי"ֶאּלָ   ? "ׁשְ
ה.  הּוּנָ ין ּכְ ִקין אֹותֹו ִמּדִ ּתְ ׁשַ ּמְ   ׁשֶ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

ה ִמיּבָ  הּוּנָ ין ּכְ ִקיָנן ֵליּה, ִמּדִ ּתְ ָרֵאל ְמׁשַ ין ִיׂשְ א ִמּדִ ּתָ   ֵעי?! ַהׁשְ
  

א ַמאי  תּוִקי"ֶאּלָ   ? "ׁשְ
ְכֵסי ָאִביו.  ִקין אֹותֹו ִמּנִ ּתְ ׁשַ ּמְ   ׁשֶ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  רש"י
 אחת משנה - שונה הלל

 וכל' כו יוחסין עשרה בברייתא
 זה לבא מותרין שבהם האסורין

  .בזה
 אם ידוע ואין - רהשעיב 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
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  ִמי ָיְדִעיַנן ֲאבּוהַּ ַמּנּו?! 
  

ָתַפס.    ָלא ְצִריָכא ּדְ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאי ּבָ
תּוִקי"ַמאי    ?"ׁשְ

דּוִקי.    ּבְ
ר נִ  ּבֹוְדִקים ֶאת ִאּמֹו, ְואֹוֶמֶרת ְלָכׁשֵ י, ֶנֱאֶמֶנת. ׁשֶ   ְבַעְלּתִ

  
ְמִליֵאל? ן ּגַ ַרּבָ ַמאן? ּכְ   ּכְ

מּוֵאלָהֲאַמר    ֲחָדא ִזיְמָנא,  ׁשְ
ְתַנן:    ּדִ

ֶרת"    ,ָהְיָתה ְמעּוּבֶ
ר ֶזה :ְוָאְמרּו ָלּה  ל עּוּבָ יבֹו ׁשֶ    ?ַמה טִּ

לֹוִני ְוכֵֹהן הּוא"    ."ֵמִאיׁש ּפְ
ְמִליֵאל ן ּגַ י ֱאִליֶעֶזרוְ  ַרּבָ    .ֶנֱאֶמֶנת :םאֹוְמִרי ַרּבִ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ   . (כתובות יג.) "ֵאיָנּה ֶנֱאֶמֶנת :אֹוֵמר ַרּבִ

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר    : ׁשְ
ְמִליֵאל!  ן ּגַ ַרּבָ   ֲהָלָכה ּכְ

  
  ְצִריָכא: 

ִאי ֵמָהָתם, ֲהָוה ֲאִמיָנא:    ּדְ
יִרים ֶאְצָלּה,  ׁשֵ   ָהָתם רֹוב ּכְ

סּוִלים רֹוב ּפְ   ֶאְצָלּה, ֵאיָמא ָלא.  ֲאָבל ָהָכא, ּדְ
  ְצִריָכא. 

  

 

  רש"י
 דניפוק - מנו אבוה ידעינן מי

 הארוס של יורשי משאר נכסי
  .להאי וניתיב
 משמת הארוס נכסי - דתפיס

 נןואשמעי היה אבי ואמר
 מיניה להו דמפקינן שמואל



436                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        עו, אעו, אעו, אעו, א    ––––עה, א עה, א עה, א עה, א  .33
ְנָיא:    ּתַ

י ֶאְלָעָזרְוֵכן " א ּכּוִתית :אֹוֵמר ַרּבִ ָ    ".ּכּוִתי לֹא ִיׂשּ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ָרה ּדֹורֹות.  ֵגר ְלַאַחר ֲעׂשָ אּוהּו ּכְ   ֲעׂשָ

ַתְנָיא:    ּדְ
ָרה ּדֹורֹות " ר ַעד ֲעׂשָ ַמְמֶזֶרתמוּ  - ּגֵ ר ּבְ    ,תָּ

אן ָוֵאיָלְך  ַמְמֶזֶרת -ִמּכָ    .ָאסּור ּבְ
   :ֵיׁש אֹוְמִריםוְ 

ּקַ  תַּ ׁשְ ּיִ ּנוּ  הָר ה זָ ֲעבֹוָד  םע ׁשֵ ַעד ׁשֶ    ".ִמּמֶ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ֵמי?!    ִמי ּדָ

ה,  ן ּוַמְמֶזֶרת ֲחָדׁשָ ר ָיׁשָ   ָהָתם ּגֵ
ָקא ָנִסי ָרֵאל הּוא ּדְ ר ִיׂשְ   ב ַמְמֶזֶרת, ָאְמֵרי: ּבַ
י ֲהָדֵדי ִניְנהּו!    ָהָכא ִאיֵדי ְוִאיֵדי ּכִ

  
א,    ֶאּלָ

י ָאָתא  יִמיּכִ   ֲאַמר:  ַרב ּדִ
י ֶאְלָעָזר ָמֵעאלָסַבר ָלּה כְּ  ַרּבִ י ִיׁשְ   ,,,,ַרּבִ

ָמֵעאל ָסַבר ָלּה כְּ    עה,ב י ִיׁשְ י ֲעִקיָבאְוַרּבִ    .ַרּבִ
  
י ֶאְלָעָזר" י ִיׁשְ ָסַבר ָלּה כְּ  ַרּבִ יֵרי ֲאָריֹות ֵהם.  ",ָמֵעאלַרּבִ ָאַמר: ּכּוִתים ּגֵ   ּדְ
י ֲעִקיָבא" ַרּבִ ָמֵעאל ָסַבר ָלּה ּכְ י ִיׁשְ ֲאַמר: "ְוַרּבִ ָלד ַמְמֵזר. , ּדַ ָרֵאל ַהּוָ ת ִיׂשְ א ַעל ּבַ   ּגֹוי ְוֶעֶבד ַהּבָ
  

י ֲעִקיָבא?!  ַרּבִ ָמֵעאל ּכְ י ִיׁשְ   ּוִמי ָסַבר ָלּה ַרּבִ
י יֹוָח ְוָהֲאַמר  ּום  ָנןַרּבִ ָמֵעאלִמׁשּ י ִיׁשְ   : ַרּבִ

ָסלּוָה?  ּפְ ָרֵאל ׁשֶ ת ִיׂשְ ה ְוַעל ּבַ ִוּיָ אּו ַעל ַהּכֶֹהֶנת ְוַעל ַהּלְ ּבָ ִין ְלגֹוי ְוֶעֶבד ׁשֶ   ִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ ה ְוֶזַרע ֵאין ָלהּ "ׁשֶ י ִתְהֶיה ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ 480"ּוַבת ּכֵֹהן ּכִ

   – ), יג(ויקרא כב 
ׁש לֹו  ּיֵ ין. ִמי ׁשֶ   ַאְלְמנּות ְוֵגרּוׁשִ

ין.  ֵאין לֹו ַאְלְמנּות ְוֵגרּוׁשִ   ָיָצא ּגֹוי ְוֶעֶבד ׁשֶ
י ֲעִקיָבא,  ַרּבִ ְך ָסַבר ָלּה ּכְ ְעּתָ   ְוִאי ָסְלָקא ּדַ

ְעָיא?!  ִביָאתֹו ִמיּבָ א ַמְמֵזר ָהֵוי, ִמיְפַסל ּבְ ּתָ   ַהׁשְ
  

א,    ֶאּלָ
ָמ  י ִיׁשְ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ָסַבר ָלּה ּכְ יֵרי ֲאָריֹות, ַרּבִ ָאַמר: ּכּוִתים ּגֵ   ֵעאל, ּדְ

ָלד ַמְמֵזר.  ָרֵאל ַהּוָ ת ִיׂשְ א ַעל ּבַ ָאַמר: ּגֹוי ְוֶעֶבד ַהּבָ י ֲעִקיָבא, ּדְ ַרּבִ   ְוָסַבר ָלּה ּכְ
  

י ֲעִקיָבא?!  ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּכְ   ּוִמי ָסַבר ָלּה ַרּבִ
ְחלְ  ּנֶ י ׁשֶ י ֶאְלָעָזר: ַאף ַעל ּפִ ָצרֹות, ְוָהֲאַמר ַרּבִ ל ּבְ אי ּוֵבית ִהיּלֵ ּמַ ית ׁשַ   קּו ּבֵ

ֵרת!  ִאיּסּורֹו ִאיּסּור ֶעְרָוה ְוָענּוׁש ּכָ י ׁשֶ א ִמּמִ ֵאין ַמְמֵזר ֶאּלָ   מֹוִדים ׁשֶ
  

א,    ֶאּלָ
י ָאָתא  אָאַמר  ָרִביןּכִ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י ַרּבִ   , יֹוָחָנן ָאַמר ַרּבִ

א ּבַ ְוָאְמֵרי ָלּה ָאַמר  י ַאּבָ אַרּבִ י ֲחִניָנאָאַמר  ר ַזְבּדָ   , ַרּבִ
ר ִאיֵדיְוָאְמֵרי ָלּה ָאַמר  י ַיֲעקֹב ּבַ ן ֵלִויָאַמר  ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ָבר.  ּדָ לֹׁש ַמְחלֹוקֹות ּבַ   ׁשָ
יֵרי ֲאָריֹות ֵהן,  ָמֵעאל ָסַבר: ּכּוִתים ּגֵ י ִיׁשְ   ַרּבִ
ֶהם  ְטְמעּו ּבָ ּנִ   סּוִלים ָהיּו, ּכֲֹהִנים ּפְ  –ְוכֲֹהִנים ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ֲעׂשּו ָלֶהם ִמְקצֹוָתם ּכֲֹהֵני ָבמֹות"ׁשֶ 481"ַוּיַ
  , ), לב(מלכים ב' יז 

                                                           
ֶחם ָאִביָה ּתֹ  480 ְנעּוֶריָה ִמּלֶ ית ָאִביָה ּכִ ָבה ֶאל ּבֵ ה ְוֶזַרע ֵאין ָלּה ְוׁשָ י ִתְהֶיה ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ   אֵכל ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל ּבוֹ ּוַבת ּכֵֹהן ּכִ
ְהיּו ְיֵרִאים ֶאת  481 מֹות 'הַוּיִ ֵבית ַהּבָ ים ָלֶהם ּבְ ְהיּו עֹׂשִ ֲעׂשּו ָלֶהם ִמְקצֹוָתם ּכֲֹהֵני ָבמֹות ַוּיִ   ַוּיַ

  רש"י
 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 אל
 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 יקיספ

 מישראלית בא הוא מהם אחד
 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 פסילמי
 ממזר הולד אין אלא קרא האי

 ליה תפסי דלא ג"ואע ְסִביָרא ֵליּה
 לעיל( דתנן והא קידושין בה

 עליו לה שאין כל:) סו דף קידושין
 לה ביש דוקא ממזר הולד קידושין

 דומיא אחרים י"ע קידושין ולו
 ממזר יבא לא דכתיב אב דאשת

  .גביה
 ה"וב בית שמאי שנחלקו פ"אע

 צרת אומרים בית שמאיש -  בצרות
 אוסרים ה"וב מתיבמת ערוה
 בלא לשוק תינשא אלא ליבם

  ).יג דף( דיבמות ק"בפ חליצה
 - 'כו ממזר שאין לזה זה מודים

 ממזרים בית שמאיכ העושים ובני
 אח אשת בני להו דהוו הן ה"לב

 בכרת שהיא מצוה במקום שלא
בית ל הלל כבית העושים בני אבל

 בני שהן לפי ממזרים יןא שמאי
 לשוק יבמה שנשאת לאוין חייבי

  .חליצה בלא
 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

 

 



437                 "ָרה יֹוֲחִסים"ֲעָׂש  –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק ד' 

ר ָחָנהְוָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ ָעם, ַרּבִ ּבָ   : ִמן ַהּקֹוִצים ׁשֶ
ְסִליְנהּו.  ּום ָהִכי ּפַ   ּוִמׁשּ

י ֲעִקיָבא ָסַבר יֵרי : ְוַרּבִ   ֱאֶמת ֵהן, ּכּוִתים ּגֵ
ֶהן  ְטְמעּו ּבָ ּנִ ִרים ָהיּו,  –ְוכֲֹהִנים ׁשֶ ׁשֵ   ּכֲֹהִנים ּכְ

ֱאַמר:  ּנֶ ֲעׂשּו ָלֶהם ִמְקצֹוָתם ּכֲֹהֵני ָבמֹות"ׁשֶ   , ), לב(מלכים ב' יז "ַוּיַ
ר ָחָנהְוָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ ָעם. ַרּבִ ּבָ ִחיִרים ׁשֶ   : ִמן ַהּבְ

ֵני  א ִמּפְ   ָמה ֲאָסרּום? ְוֶאּלָ
ׂשּואֹות.                            אעו, ִמים ֶאת ָהֲארּוסֹות, ^ּופֹוְטִרים ֶאת ַהּנְ ָהיּו ְמַייּבְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

  
י?  ְרׁשֵ   ַמאי ּדָ

  
ת ַהחּוָצה ְלִאיׁש ָזר" ת ַהּמֵ 482"לֹא ִתְהֶיה ֵאׁשֶ

   – ), ה(דברים כה 
ַיְתָבה חּוָצה ְהֶיה"ִהיא  -  ַהְך ּדְ   , "ְלִאיׁש ָזר לֹא ּתִ

ָלא ָיְתָבה חּוָצה  ְהֶיה ְלִאיׁש ָזר.  - ֲאָבל ַהְך ּדְ   ּתִ
יֵבי ָלאִוין.  ֲאַמר: ֵיׁש ַמְמֵזר ֵמַחּיְ י ֲעִקיָבא ְלַטְעֵמיּה, ּדַ   ְוַרּבִ

ִדְקּדּוֵקי ִמְצֹות.  ִקיִאין ּבְ ֵאין ּבְ   ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ְלִפי ׁשֶ
  

  ? "ֵיׁש אֹוְמִרים"ַמאן 
  

ר ָא ֲאַמר    : ִביןַרב ִאיֵדי ּבַ
י ֶאלְ    ר ִהיא, זָ ָע ַרּבִ

ַתְנָיא:    ּדְ
ת ּכּוִתי " ֶרת –ַמּצַ ֶפַסח ,מּותֶּ ּה ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ    .ְוָאָדם יֹוֵצא ּבָ
י וְ     ,אֹוֵסר ֶאְלָעָזרַרּבִ

ִדְקּדּוֵקי ִמְצֹות ִקיִאים ּבְ ֵאין ּבְ    .ְלִפי ׁשֶ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ

ל ִמְצָוה ׁשֶ  ָרֵאלּכָ ׂשְ ּה יֹוֵתר ִמּיִ ִקים ּבָ ה ְמַדְקּדְ ּה ּכּוִתים ַהְרּבֵ   . "ֶהְחִזיקּו ּבָ

  
א ָהִכי ַמאי  ִקיִאין"ְוֶאּלָ   ? "ֵאין ּבְ

  
ין.  ין ְוֵגירּוׁשִ תֹוַרת ִקיּדּוׁשִ ִקיִאין ּבְ ֵאין ּבְ   ְלִפי ׁשֶ

  
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

ֶהן. ַמְמֵזר ֵמֲאחֹותֹו ּוַמ  ת ָאח ִנְתָעְרבּו ּבָ   ְמֵזר ֵמֵאׁשֶ
  

ַמע ָלן   ?ַמאי ָקא ַמׁשְ
ִריתּות ֵיׁש  יֵבי ּכְ    !ַמְמֵזר ֵמַחּיְ

  ִניְתֵני ֲחָדא! 
  

ְך ָהָיה.  ָהָיה ּכָ ה ׁשֶ   ַמֲעׂשֶ
  
  ָאַמר:  ָרָבאוְ 

ֶהן.  ְפָחה ִנְתָעְרבּו ּבָ   ֶעֶבד ְוׁשִ
  

ּום ַמאי    ?ִאיּסּוָרא ִמׁשּ
ְפָחה ּום ׁשִ   ,ִמׁשּ

  יְתֵני ֲחָדא! נִ 
  

ְך ָהָיה ָהָיה ּכָ ה ׁשֶ   .ַמֲעׂשֶ
  
  
  
  

                                                           
ת ַהחּוָצה ְלִאיׁש ָזר ְיָבָמּה ָיבֹא  482 ת ַהּמֵ ו ּוֵמת ַאַחד ֵמֶהם ּוֵבן ֵאין לֹו לֹא ִתְהֶיה ֵאׁשֶ בּו ַאִחים ַיְחּדָ י ֵיׁשְ ה ְוִיבְּ ּכִ ָ   ָמּה ָעֶליָה ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאׁשּ

  רש"י
 שהיא קוץ לשון -  הקוצים מן

 העם מן הן מוקצין א"ל, פסולה
  .לפסול

 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 אאיכ בקיאין
 כותית ישא לא כותי אליעזר

 שלא הבקיאין מן אחד שמא
 אבותיו בנישואי פסול אירע

 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 מאחותו

  .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 חהושפ 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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        אאאאעו, עו, עו, עו,  .34
ָנה             ִמׁשְ

ה ּכֶֹהֶנת ָ א ִאׁשּ   – ַהּנֹוׂשֵ
מָֹנה ֵהן ׁשְ הֹות ׁשֶ ע ִאּמָ    :ָצִריְך ִלְבּדֹוק ַאֲחֶריָה ַאְרּבַ

   ,ּה ּמָ ם ִא ְוֵא  ,ּה ּמָ ִא 
   ,ּה ּמָ ְוִא  ,ּה ּמָ ם ֲאִבי ִא ְוֵא 
   .ּה ּמָ וִא  ,ם ָאִביָה ְוֵא 
   .ּה ּמָ ִבי ָאִביָה ְוִא ם ֲא ְוֵא 

  
ְרֵאִלית ה ְוִיׂשְ    .מֹוִסיִפין ֲעֵליֶהן עֹוד ַאַחת – ְלִוּיָ

  
   :ֵאין ּבֹוְדִקין

ַח ּוְלַמְעָלה ְזּבֵ    ,לֹא ִמן ַהּמִ
   ,ְולֹא ִמן ַהּדּוָכן ּוְלַמְעָלה

ְנֶהְדִרין ּוְלַמְעָלה    .ְולֹא ִמן ַהסַּ
ֹוְטֵרי הּוְחְזקּו ֲאבֹוָתיו ִמׁשּ ים ְוָכל ׁשֶ    ,ָהַרּבִ

ֵאי ְצָדָקה ה – ְוַגּבָ יִאין ִלְכהּוּנָ ִ    .ְוֵאין ָצִריְך ִלְבּדֹוק ַאֲחֵריֶהן ,ַמׂשּ
י יֹוֵסי     :אֹוֵמרַרּבִ

ָהָיה ָחתּום ֵע  ל ִציּפֹוֵריַאף ִמי ׁשֶ ָנה ׁשֶ ׁשָ י ַהּיְ ַעְרּכִ    .ד ּבְ
ן ַאְנִטיְגנֹוס י ֲחִניָנא ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָהָיה מּוְכ  ל ֶמֶלךְ ַאף ִמי ׁשֶ ִאְסְטַרְטָיא ׁשֶ ב ּבְ   .תָּ
  

ָמָרא         ּגְ
  

ְדִקיָנן,  י ּבַ ָנׁשֵ ָנא ּבְ   ַמאי ׁשְ
ְדקּו?  ַגְבֵרי לֹא ּבָ ָנא ּבְ   ּוַמאי ׁשְ

  
ֲהֵדי ֲהָדֵדי  צּו ּבַ ִכי ִמיּנְ י, ּדְ צּו,  -ָנׁשֵ ִמיּנְ ֲעָריֹות הּוא ּדְ   ּבַ

ָתא ָלא ִאית ֵליּה ָקָלא.  א ִמיּלְ ִאיּכָ   ְוִאם ִאיָתא ּדְ
ֲהֵדי ֲהָדֵדי  צּו ּבַ ִכי ִמיּנְ ְבֵרי, ּדְ יֹוֲחִסין - ּגַ ֵצי,  ּבְ ִמיּנְ   הּוא ּדְ

ָתא ִאית ֵליּה ָקָלא.  א ִמילְּ ִאיּכָ   ִאם ִאיָתא ּדְ
  

י ְבּדֹוק ּבֵ ִדיֵדיּה  ּה ְוִאיִהי ַנִמי ּתִ   !ּבְ
  

יע ֵליּה ְלַרב.    ְמַסּיַ
ֲאַמר     :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדַ

ׁשֵ  א ִלְפסּוִלים. לֹא הּוְזֲהרּו ּכְ ׂשֵ   רֹות ִליּנָ
  

  .'מתני
 נקט דווקא - כהנת אשה

 וישראלית לויה סיפא כדקתני
  .אחת עוד ליהןע מוסיפין

 - שמנה שהן אמהות ארבע
 אמהות ארבע בדורותיה בודקין
 מצד ושתים האב מצד שתים
 מהם אחת כל שמנה שהם האם
 שלא, בודקין, אמה ואם אמה

 מן אחת או ממזרות היו
  .לקהל הפסולות

 זו אשה של - אמה אבי ואם
  .נושא שהוא
  .אמה אבי אם של - ואמה

  .נושא שהוא זו של - אביה ואם
  .אביה אם של - אמהו

 שהוא זו של - אביה אבי ואם
  .ואמה נושא
 בא לכהן -  וישראלית לויה

 עוד עליהן מוסיפין לכונסה
 וזוג זוג בכל אחת אם - אחת
 וכן ואמה אמה ואם אמה כגון

  .כולם
 - ולמעלה המזבח מן בודקין אין

 ומצא באמהות לבדוק התחיל
 המזבח על שימש אביה שאבי
  .הוא שמיוחס בידוע

 אם -  ולמעלה הדוכן מן ולא
 הלוים אצל שעמד עליו הועד

  .שיר לשורר בדוכן
 אם - ולמעלה הסנהדרין מן ולא

 לבדוק צ"א בסנהדרין נמנה
 וגבאי הרבים שוטרי וכן אותו

 לכהן בנותיהם משיאין צדקה
 וטעמא לבדוק צריכין ואין

  .בגמרא מפרש דכולהו
 בערכי חתום שהיה מי אף

 סמוכה ירע - ציפורי של הישנה
 כדאמרינן ישנה ששמה לציפורי

 חדשה כעיר) נט דף( בעירובין
 ששמה עיר דהיינו שביהודה

 צנן) טו יהושע( כדכתיב חדשה
  .וחדשה
 בסדרי כתוב שהיה - בערכי

 את לייחס רגילים שהיו הדיינין
 מיוחסין שהיו לדון הראויים
 ופלוני פלוני הסדר על וכותבין
 בני רגילין שאין הן מיוחסין
 שאינו דיין למנות המקום
  .מיוחס

 בגמרא -  מלך של באיסטרטיא
  .לה מפרש

  
  '.גמ

 - דבדקינן בנשים שנא מאי
 קתני ולא אמהות' ד כדקתני

 אביה בודקין שיהו אבות ארבע
  .ממזרים היו שלא אביה ואבי

 זו אין - דמנצו הוא בעריות
 אלא ייחוס בפסול זו את מגנה

  .בזנות
 - מילתא בהו דאיכא איתא ואם

  .קלא ליה לית יוחסין לפסול
 לא אמאי הכהנת - נמי איהי

' ד בעלה ביחוס לבדוק הצריכוה
 מילתא איכא דילמא אמהות

  .ביוחסין משפחתו בנשי
 כהנות - כשרות הוזהרו לא

 גירי חללי כגון לפסולין לינשא
 תורה הקפידה דלא וכיון וחרורי
 לא נמי רבנן ליוחסין עליהם

 הולאצרוכינ מעלה בהו עבוד
 ממזרות מחמת ואפילו בדיקה

 איתחזיק כי אלא ושתוקות
 לחששא אבל ביה איסורא

  .אצרכינהו לא ולמיבדק
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ר ַאֲהָבה א ּבַ ֵני:  ַרב ַאּדָ   ּתָ

ע" הֹות  ַאְרּבַ ֵהם  -ִאּמָ ֵרהׁשֶ ים ֶעׂשְ תֵּ   ".ׁשְ
   

ָנא:  ַמְתִניָתא ּתָ   ּבְ
ע" הֹות  ַאְרּבַ ֵרה -ִאּמָ ׁש ֶעׂשְ ֵהם ׁשֵ    "ׁשֶ
  

ר ַאֲהָבה, א ּבַ ָלָמא ְלַרב ַאּדָ ׁשְ   ּבִ
ָרֵאל. מֹוִקים ָלּה ּבִ    בעו, ה ּוַבת ִיׂשְ   ְלִוּיָ

ִליָגא? א ַמְתִניָתא ֵניָמא ּפְ   ֶאלָּ
  

  ָלא,
  זּוג ַאַחת.  – "עֹוד ַאַחת"ַמאי 

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

י ֵמִאיר,  ְבֵרי ַרּבִ   זּו ּדִ
  ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים: 

רֹות ֵהן עֹוְמדֹות.  ׁשֵ ֶחְזַקת ּכְ חֹות ּבְ ּפָ ל ִמׁשְ   ּכָ
  

  ! ֵאיִני?
ר ּגּוְרָיאְוָהֲאַמר    : ַרבָאַמר  ַרב ָחָמא ּבַ

ּקֹוֵרא ָעָליו ַעְרָער!  ׁשֶ ָנֵתינּו ּכְ   ִמׁשְ
  

ַמְתֵני ָהא,    ַמאן ּדְ
  ָלא ַמְתֵני ָהא. 

  
  

ָאְמֵרי:  א ּדְ   ִאיּכָ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
י ֵמִאיר,  ְבֵרי ַרּבִ   זּו ּדִ

  ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים: 
ל ִמׁשְ  רֹות ֵהן עֹוְמדֹות. ּכָ ׁשֵ ֶחְזַקת ּכְ חֹות ּבְ   ּפָ

  
ר ּגּוְרָיאָאַמר     :ַרבָאַמר  ַרב ָחָמא ּבַ

  ָצִריְך ִלְבּדֹוק ַאֲחֶריָה.  -  ִאם קֹוֵרא ָעָליו ַעְרָער
  
  

  רש"י
 זוג כל על - עשרה שתים שהם

  .למעלה אם עוד לבדוק מוסיף
 של זוג כל על - עשרה שש

 עליונה של אמה מוסיף משנתינו
  .אמה ואם

 - וישראלית בלוייה לה מוקי
 עליהן וסיפיןמ מתניתין כדקתני

  .אחת עוד
  .אמתניתין -  פליגא לימא מי

 דקתני - אחת עוד מוסיפין מאי
  '.מתני

  .אמהות שתי - אחת זוג
 מתניתין סתם -  מ"ר דברי זו

  .בדיקה דמצריך
 צ"א - ערער עליו כשקרא
 שני עליה קראו אם אלא בדיקה

 ולא פסול של שמץ עדים
 אלא גמורה עדות שמעידים

 עליה אדקר 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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ַח ּוְלַמְעָלה" ְזּבֵ    ".ֵאין ּבֹוְדִקין ִמן ַהּמִ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

, ָלא ֲהו ַבְדקּוהַּ ֵקי ֵליּה.ִאי ָלאו ּדְ   ּו ַמּסְ
  
  
  ."ְולֹא ִמן ַהּדּוָכן ּוְלַמְעָלה"
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ֲאַמר ָמר:    ּדַ
ה. ה ּוְמַייֲחֵסי ְלִוּיָ הּוּנָ ִבים ְמַייֲחֵסי ּכְ ם ָהיּו יֹוׁשְ ָ ׁשּ   ׁשֶ

  
  

ְנֶהְדִרין ּוְלַמְעָלה"   ".ְולֹא ִמסַּ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ָתֵני    : ַרב יֹוֵסףּדְ
ית ּדִ " ּבֵ ם ׁשֶ ׁשֵ ֶצֶדקּכְ ין ּבְ ל מּום ,ין ְמנּוּקִ ין ִמּכָ ְך ְמנּוּקִ    ".ּכָ
  

  : ָמֵריָמרָאַמר 
  ַמאי ְקָרָאה? 

ךְ " ְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ּבָ   .(שיר השירים ד, ז) "ּכּוּלָ
  

ׁש?    ֵאיָמא מּוָמא ַמּמָ
  

ר ַיֲעקֹבָאַמר     :ַרב ַאָחא ּבַ
ךָ "ֲאַמר ְקָרא:  ם ִעּמְ בּו ׁשָ 483"ְוִהְתַיּצְ

  ,), טז(במדבר יא 
ךָ " דֹוִמים ְלָך.  –" ִעּמְ   ּבְ
  

ִכיָנה?  ּום ׁשְ   ְוִדְלָמא ִמׁשּ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ךָ "ֲאַמר ְקָרא:  אּו ִאּתְ 484"ְוָהֵקל ֵמָעֶליָך ְוָנׂשְ

דֹוִמים ְלָך. – (שמות יח, כב)    ּבְ
  
  

                                                           
י ֵהם ִזְקֵני ָהָעם ְוׁשְֹטָריו ְוָלַקְחתָּ  'ַוּיֹאֶמר ה 483 ר ָיַדְעתָּ ּכִ ָרֵאל ֲאׁשֶ ְקֵני ִיׂשְ ְבִעים ִאיׁש ִמּזִ י ׁשִ ה ֶאְסָפה ּלִ ךְ  ֶאל מֹׁשֶ ם ִעּמָ בּו ׁשָ   אָֹתם ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ְוִהְתַיּצְ
ָבר הַ  484 ל ַהּדָ ָכל ֵעת ְוָהָיה ּכָ ְפטּו ֶאת ָהָעם ּבְ ךְ ְוׁשָ אּו ִאתָּ טּו ֵהם ְוָהֵקל ֵמָעֶליָך ְוָנׂשְ ּפְ טֹן ִיׁשְ ָבר ַהּקָ דֹל ָיִביאּו ֵאֶליָך ְוָכל ַהּדָ   ּגָ

  רש"י
 בלשכת - יושבים היו ששם
 סנהדרין יושבים היו הגזית

 של תמיד עד שחר של מתמיד
 את ומייחסים הערבים בין

 להבדיל יםוהלוי הכהנים
  .הדוכן ומן העבודה מן פסולים

 יוחסין פסול - מום מכל
 או גדולה או קאמר 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 - אתך ונשאו
 אסנהדרין אלא העם במשא
 ונשאו מעליך והקל קאי דיתרו

  .אתך
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ים" ֹוְטֵרי ָהַרּבִ הּוְחְזקּו ֲאבֹוָתיו ִמׁשּ ל ִמי ׁשֶ     -  ּכָ
ה... [ יִאין ִלְכהּוּנָ ִ   ]."ְוֵאין ָצִריְך ִלְבּדֹוק ַאֲחֵריֶהן ,ַמׂשּ
  

סּוִלים :ְלֵמיְמָרא ָלא מֹוְקִמיָנן ִמּפְ    .ּדְ
  ּוְרִמיְנהּו: 

יֵני ָממֹונֹות" ִרים ָלדּון ּדִ ׁשֵ    ,ַהּכֹל ּכְ
יֵני ְנָפׁשֹות ִרים ָלדּון ּדִ ׁשֵ    ",ְוֵאין ַהּכֹל ּכְ

ּה:    ְלַאְיּתּוֵיי ַמאי?  "ַהּכֹל"ַוֲהִויָנן ּבָ
   :ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר 

  ְלַאְיּתּוֵיי ַמְמֵזר! 
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ַלִים.  ירּוׁשָ   ּבִ

  
ֵני  ר ֵזיָראְוֵכן ּתָ ְמעֹון ּבַ ֵבי  ַרב ׁשִ י ּדְ ִקיּדּוׁשֵ   : ֵלִויּבְ

ַלִים" ירּוׁשָ   ."ּבִ

  רש"י
 בעלמא דיינין - הרבים שוטרי
 של ושלש עשרים ממנין שאינן

  .קטנה סנהדרי
 כל על מקפידין היו -  בירושלים

  .לייחסן הםדייני
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        עו, בעו, בעו, בעו, ב .38
יִאים" ִ ֵאי ְצָדָקה ַמׂשּ ה[ ְוַגּבָ   ]."ָצִריְך ִלְבּדֹוק ַאֲחֵריֶהןְוֵאין  ,ִלְכהּוּנָ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

י,  ֲהֵדי ֱאיָנׁשֵ צּו ּבַ ִמּנְ יָון ּדְ   ּכֵ
ֲאַמר ָמר:  ת"ּדַ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָדָקה ַוֲאִפיּלּו ּבְ ִנים ַעל ַהּצְ ּכְ    ",ְמַמׁשְ

א  ִאיּכָ   ִאית ֵליּה ָקָלא.  –ְוִאם ִאיָתא ּדְ
  

ִזיְכֵניּה ּדְ  ּפְ ר ַאֲה אּוׁשְ א ּבַ ּיֹוָרא ֲהָוה,  ָבהַרב ַאּדָ   ּגִ
ֵצי ִאיהּו וְ  יַוֲהָוה ָקא ִמּנְ יּבִ    , ַרב ּבִ

ָמָתא,    ָמר ָאַמר: ֲאָנא ָעִביְדָנא ְסָררּוָתא ּדְ
ָמָתא.    ּוָמר ֲאַמר: ֲאָנא ָעִביְדָנא ְסָררּוָתא ּדְ

יּה ּדְ    ֲאַמר ְלהּו:  ,ַרב יֹוֵסףָאתּו ְלַקּמֵ
ֵניָנא:    ּתְ

ים ָעֶליָך ֶמ "" ׂשִ ֶרב ַאֶחיךָ ׂשֹום ּתָ 485"ֶלְך ִמּקֶ
   – ), טו(דברים יז 

ֶרב ַאֶחיךָ  א ִמּקֶ ים לֹא ִיְהֶיה ֶאּלָ ה ֵמׂשִ ַאתָּ ימֹות ׁשֶ ל ְמׂשִ    ."ּכָ
  

ר ַאֲהָבהֲאַמר ֵליּה  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
ָרֵאל?!  ׂשְ   ַוֲאִפיּלּו ִאּמֹו ִמּיִ

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

ָרֵאל  ׂשְ ֶרב ַאֶחיךָ "ִאּמֹו ִמּיִ   יּה.ָקִריָנא ּבֵ  "ִמּקֶ
   

ְך,    ִהְלּכָ
י יּבִ א הּוא  ַרב ּבִ ַגְבָרא ַרּבָ א,  –ּדְ ַמּיָ ׁשְ י ּדִ ִמיּלֵ ין ּבְ   ִליַעּיֵ

ָמָתא.  –ּוָמר  י ּדְ ִמיּלֵ ין ּבְ   ִליַעּיֵ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
יִזיְכֵניּה,  ּפִ אּוׁשְ ָנן ּבְ ַרּבָ ֵרי צּוְרָבא ִמּדְ ַמׁשְ ְך, ַמאן ּדְ   ִהְלּכָ

א  ַרב ַאּדָ ֵרי ּכְ ְזכּוֵתיּה. ְלַאׁשְ יְך ֵליּה ּבִ ָיַדע ְלֶמְהּפִ ר ַאֲהָבה, ּדְ   ּבַ
  

י ֵזיָרא הּו.  ַרּבִ ל ּבְ   ְמַטּפֵ
  

ר ֲאבּוהַּ  ה ּבַ הּו.  ַרּבָ ל ּבְ   ְמַטּפֵ
  

ְייהּו.  ַמֲעָרָבא ֲאִפיּלּו ֵריׁש ּכּוֵרי ָלא מֹוְקֵמי ִמיּנַ   ּבְ
  

ְרּגּוָתא ָלא מֹוְקֵמי  ָעא ֲאִפיּלּו ֵריׁש ּגַ ְנַהְרּדָ ְייהּו.ּבִ   ִמיּנַ
  
  

                                                           
ר ִיְבַחר ה 485 ים ָעֶליָך ֶמֶלְך ֲאׁשֶ ׂשִ ֹ  'ׂשֹום תָּ ר ל ים ָעֶליָך ֶמֶלְך לֹא תּוַכל ָלֵתת ָעֶליָך ִאיׁש ָנְכִרי ֲאׁשֶ ׂשִ ֶרב ַאֶחיָך תָּ   א ָאִחיָך הּואֱאלֶֹהיָך ּבֹו ִמּקֶ

  רש"י
 על משכונות' נוטלי -  ממשכנין

  .נותנן ואינו עליו שיפסקו צדקה
 שהאדם - שבת בערב' 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
 קהצד 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 -  אגרגות
 וממנים רבים של שהם פעמים
 איש ישקה שלא עליו שוטר
  .חבירו של ביומו

 



443                 ""ֲעָׂשָרה יֹוֲחִסים –יּדּוִׁשין ֶּפֶרק ד' ַמֶּסֶכת ִק 

        עו, בעו, בעו, בעו, ב .39
י יֹוֵסי"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָהָיה ל ִציּפֹוֵריָחתּום ֵע  ַאף ִמי ׁשֶ ָנה ׁשֶ ׁשָ י ַהּיְ ַעְרּכִ   ."ד ּבְ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ְייֵק  ֵמיּדַ   .י ּוַמְחּתְ
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        עו, בעו, בעו, בעו, ב .40
ן ַאְנִטיְגנֹוס" י ֲחִניָנא ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִאְסְטַרְטָיא ב ּבְ ָהָיה מּוְכתָּ ל ֶמֶלךְ  ַאף ִמי ׁשֶ   ."ׁשֶ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ִוד.  ית ּדָ ל ּבֵ ֲחָיילֹות ׁשֶ   ּבַ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

  ַמאי ְקָרא? 
ְלָחָמה" ּמִ ָבא ּבַ ּצָ ם ּבַ 486"ְוִהְתַיְחׂשָ

  .), מ(דברי הימים א' ז 
  

  ְוַטְעָמא ַמאי? 
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ֵהא ְזכּוָת  ּתְ ֵדי ׁשֶ ן. ּכְ יְעּתָ   ן ּוְזכּות ֲאבֹוָתם ְמַסּיַ

  
א  487"ֶצֶלק ָהַעּמֹוִני"ְוָהִאיּכָ

  – ), לז(שמואל ב' כג 
ָאֵתי ֵמַעּמֹון   !ַמאי ָלאו ּדְ

  
  ָלא, 

ַעּמֹון.  ָיֵתיב ּבְ   ּדְ
  

א  י"ְוָהִאיּכָ ה ַהִחּתִ 488"אּוִרּיָ
   – ), לט(שמואל ב' כג 

ָאֵתי ֵמֵחתַמא   ! י ָלאו ּדְ
  

  ָלא, 
ֵח  ָיֵתיב ּבְ   ת. ּדְ

  
א  י"ְוָהִאיּכָ יּתִ י ַהּגִ 489"ִאּתַ

  ! ), יט(שמואל ב' טו 
  

ַגת  ָיֵתיב ּבְ יָמא: ָהִכי ַנִמי ּדְ    –ְוִכי ּתֵ
   :ַרב ַנְחָמןְוָהא ָאַמר 

ָלּה!  א ּוִבּטְ י ּבָ יּתִ י ַהּגִ   ִאּתַ
  

  ְועֹוד, 
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ע ֵמאֹות ְיָלִדים ָהיּו לֹו ְלָדִוד,    ַאְרּבַ
ֵני ְיַפת ּתֹוַאר ָהיּו,  ם ּבְ   ְוכּוּלָ

לֹוִרית ָהיּו,  ִלים ּבְ ִרים קֹוִמי ּוְמַגּדְ ּפְ ם ִמְסּתַ   ְוכּוּלָ
ל ָזָהב,  ְקרֹוִנּיֹות ׁשֶ ִבים ּבִ ם יֹוׁשְ   ְוכּוּלָ

ָייסֹות,  י ּגְ ָראׁשֵ ִכים ּבְ   ְוָהיּו ְמַהּלְ
ִוד!  ית ּדָ ל ּבֵ ֲעֵלי ֶאְגרֹוִפים ׁשֶ   ְוֵהן ֵהן ּבַ

  
ַאזְ    ֵלי ִלְבעּוֵתי ָעְלָמא.ּדְ

  
  
  

                                                           
ָבא  486 ּצָ ם ּבַ יִאים ְוִהְתַיְחׂשָ ׂשִ י ַהּנְ ּבֹוֵרי ֲחָיִלים ָראׁשֵ רּוִרים ּגִ י ֵבית ָהָאבֹות ּבְ ר ָראׁשֵ ה ְבֵני ָאׁשֵ ל ֵאלֶּ ה ָאֶלףּכָ ָ ׁשּ ִרים ְוׁשִ ים ֶעׂשְ ָרם ֲאָנׁשִ ְלָחָמה ִמְסּפָ ּמִ   ּבַ
ֵארִֹתי (נשאי) נֹ  487 ן ְצֻרָיהֶצֶלק ָהַעּמִֹני (ס) ַנְחַרי ַהּבְ ֵלי יֹוָאב ּבֶ א ּכְ   ׂשֵ
ְבָעה 488 ים ְוׁשִ לֹׁשִ י ּכֹל ׁשְ ה ַהִחתִּ   אּוִרּיָ
ה וְ  489 י ָנְכִרי ַאתָּ ֶלְך ּכִ ב ִעם ַהּמֶ נּו ׁשּוב ְוׁשֵ ה ִאתָּ ם ַאתָּ ה ֵתֵלְך ּגַ י ָלּמָ תִּ י ַהּגִ ֶלְך ֶאל ִאתַּ ה ִלְמקֹוֶמךָ ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ   ַגם ּגֶֹלה ַאתָּ

  רש"י
 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 עםשתסיי כדמפרש מום

  .במלחמה אבותם
  .ג"ל - ליכא ותו

 גבורים בראשי - העמוני צלק
  .נמנה לדוד אשר

 אלמא ונתגייר - מעמון 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

 כדכתיב 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
  .לישרא
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        עז, א עז, א עז, א עז, א  .41
ָנה   עז,א         ִמׁשְ

ת ָחָלל זָ  ה ְלעֹוָלם – רָכ ּבַ הּוּנָ סּוָלה ִמן ַהּכְ    .ּפְ
א ֲחָלָלה ׂשָ ּנָ ָרֵאל ׁשֶ ה – ִיׂשְ יָרה ִלְכהּוּנָ ׁשֵ ּתֹו ּכְ    .ּבִ

ָרֵאל ת ִיׂשְ א ּבַ ׂשָ ּנָ ה – ָחָלל ׁשֶ סּוָלה ִלְכהּוּנָ ּתֹו ּפְ    .ּבִ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ַבת ָחָלל ָזָכר ר ָזָכר ּכְ ת ּגֵ    .ּבַ
ן ַיֲעקֹב  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :אֹוֵמרַרּבִ
ּיֹוֶרת א ּגִ ׂשָ ּנָ ָרֵאל ׁשֶ ה – ִיׂשְ יָרה ִלְכהּוּנָ ׁשֵ ּתֹו ּכְ    ,ּבִ

ָרֵאל ת ִיׂשְ א ּבַ ׂשָ ּנָ ה – ְוֵגר ׁשֶ יָרה ִלְכהּוּנָ ׁשֵ ּתֹו ּכְ    ,ּבִ
ּיֹוֶרת א ּגִ ׂשָ ּנָ ר ׁשֶ ה – ֲאָבל ּגֵ סּוָלה ִלְכהּוּנָ ּתֹו ּפְ    ,ּבִ

ר ְוֶאָחד ֲעָבִדים ְמׁשּוְחָרִרים     ,ּדֹורֹות הָר ׂשָ ֲע ַעד  ֲאִפיּלוּ ֶאָחד ּגֵ
ָרֵאל ׂשְ ֵהא ִאּמֹו ִמּיִ תְּ    .ַעד ׁשֶ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּיֹוֶרת א ּגִ ׂשָ ּנָ ר ׁשֶ יָרה ִלְכ  – ַאף ּגֵ ׁשֵ ּתֹו ּכְ הּבִ   .הּוּנָ

  

ָמָרא             ּגְ
  ? "ֹוָלםְלע"ַמאי 

  
ֵתיָמא:    ַמהּו ּדְ

ְצִרי ֶוֱאדֹוִמי ֲהָוה ַאּמִ    , ִמיֵדי ּדַ
ה ּדֹורֹות.  לֹׁשָ אן ַנִמי ְלַאַחר ׁשְ ה ּדֹורֹות, ַאף ּכָ לֹׁשָ ן ְלַאַחר ׁשְ ַהּלָ   ַמה ּלְ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

  רש"י
  '.מתני

 נקט ודוקא - זכר חלל בת
 חללה דבת ואזיל כדקתני
 כשירה לישראל שנשאת
  .לכהונה
 עד בנו בן ובת בנו בת -  לעולם

 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 בתו 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

 - 'כו 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 לענין - להלן מה

 ולא עליה הוזהרו הזכרים
 ולא אהרן בני דכתיב נקבות

  .אהרן בנות
 זכרים חללות בפסולי - אף

  .נקבות ולא נפסלו
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א ֲחָלָלה" ׂשָ ּנָ ָרֵאל ׁשֶ ה – [ ִיׂשְ יָרה ִלְכהּוּנָ ׁשֵ ּתֹו ּכְ   ]."ּבִ
  
י? ְמ    ָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ ְמעֹוןִמׁשּ י ׁשִ    :ַרּבִ
אן:  יו"ֶנֱאַמר ּכָ ַעּמָ ל ַזְרעֹו ּבְ 490"ְולֹא ְיַחּלֵ

  , ), טו(ויקרא כא 
ן:  יו"ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ ַעּמָ ַעל ּבְ א ּבַ ּמָ    – ), ד(ויקרא כא 491"לֹא ִיּטַ

ן  ַהּלָ   ְזָכִרים ְולֹא ְנֵקבֹות,  -ַמה ּלְ
אן ַא    ְזָכִרים ְולֹא ְנֵקבֹות.  - ף ּכָ
  

ִרי!  ּתְ יׁשְ דֹול  ּתִ ל ּכֵֹהן ּגָ ּתֹו ׁשֶ ה, ּבִ א ֵמַעּתָ   ֶאּלָ
  

נֹו"?!  ִתיב "ּבְ   ִמי ּכְ
ִתיב "ַזְרעוֹ "    !ּכְ
יו" ַעּמָ ל ַזְרעֹו ּבְ   .), טו(ויקרא כא "לֹא ְיַחּלֵ
  

ִרי!  ּתְ יׁשְ נֹו ּתִ ת ּבְ   ּבַ
  

ִתיב  ל ַזְרעוֹ "ּכְ יׁש ַזְרעֹו לֹו:  -" לֹא ְיַחּלֵ   ַמּקִ
סּוָלה,  -ַמה הּוא  ּתֹו ּפְ   ּבִ

נוֹ  סּוָלה.  ,ַאף ּבְ ּתֹו ּפְ   ּבִ
  

ַסר!  יּתְ ּתֹו ּתִ ת ּבִ   ּבַ
  

ָוה ַמאי ַאֲהֵני ֵליּה?!  ֵזיָרה ׁשָ ן ּגְ   ִאם ּכֵ
  
  

                                                           
ל זַ  490 י ֲאִני הְולֹא ְיַחּלֵ יו ּכִ ַעּמָ ׁשוֹ  'ְרעֹו ּבְ   ְמַקּדְ
יו ְלֵהַחּלוֹ  491 ַעּמָ ַעל ּבְ א ּבַ ּמָ   לֹא ִיּטַ

  רש"י
 האלמנה מן -  ג"כ של בתו

 נקבות' אמרי דהא תישתרי
  .רותמות
 וכי נקבות' ואפי - כתיב זרעו
  .אהני בתו לבת שוה גזירה אהני

 דתהני תישתרי חלל - בנו בת
 קרא אפיק ולא שוה גזירה 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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ָרֵאל " ת ִיׂשְ א ּבַ ׂשָ ּנָ סּוָלה - ָחָלל ׁשֶ ּתֹו ּפְ    ".ּבִ
  

א: ָנא ֵליּה ֵריׁשָ    ָהא ּתָ
ה ְלעֹוָלם" הּוּנָ סּוָלה ִמן ַהּכְ ת ָחָלל ָזָכר ּפְ   ! "ּבַ
  

א ָתָנא ֵריׁשָ יֵדי ּדְ א ֲחָלָלה" :ַאּיְ ׂשָ ּנָ ָרֵאל ׁשֶ    ",ִיׂשְ
ָנא ַנִמי ֵסיָפא ָרֵאל" :ּתָ ת ִיׂשְ א ּבַ ׂשָ ּנָ    ".ָחָלל ׁשֶ

  
ן ְיהּוָדה,  ִאי ּבֶ י ּדֹוְסתָּ ַרּבִ ָלא ּכְ   ַמְתִניִתין ּדְ

ַתְנָיא:    ּדְ
ן ְיהּוָדה"ַרּבִ  ִאי ּבֶ    :אֹוֵמר י ּדֹוְסתָּ

ָרֵאל ִמְקֵוה ָטֳהָרה ַלֲחָללֹות ֵני ִיׂשְ ּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ    ,ּכְ
ָרֵאל ִמְקֵוה ָטֳהָרה ַלֲחָלִלים נֹות ִיׂשְ ְך ּבְ    ".ּכָ

  
י ְיהּוָדה?  ַרּבִ ִאי ּבְ י ּדֹוְסּתָ ַרּבִ   ַמאי ַטְעֵמיּה ּדְ

  
ַעּמָ "ֲאַמר ְקָרא:  ל ַזְרעֹו ּבְ 492"יולֹא ְיַחּלֵ

    - ), טו(ויקרא כא 
ַעם ֶאָחד  ֵמיֵחל,  -ּבְ   הּוא ּדְ

ֵני ֲעָמִמים  ׁשְ   ֵאינֹו ֵמיֵחל.  - ּבִ
  

ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ל ַזְרעוֹ ""    .), טו(ויקרא כא "לֹא ְיַחּלֵ

א ִין -ִהיא ַעְצָמּה  ",ַזְרעוֹ " ֵאין ִלי ֶאּלָ    ?ִמּנַ
   :ַאְמָרת ַקל ָוחֹוֶמר

ְרעוֹ " ַמה לֹא ָעַב  "ּזַ לׁשֶ    ,ר ֲעֵביָרה ִמְתַחּלֵ
ֶלת ְתַחּלֶ ּמִ ין ׁשֶ ָעְבָרה ֲעֵביָרה ֵאינֹו ּדִ    !?ִהיא ׁשֶ

ל הּוא ַעְצמֹו יֹוִכיַח  ָעַבר ֲעֵביָרה ְוֵאין ִמְתַחּלֵ    !ׁשֶ
ָכל ָמקֹום ל ּבְ ן ֵאין ִמְתַחּלֵ ּכֵ הּוא ׁשֶ    ,ַמה ּלְ

ָכל ָמקֹום ֶלת ּבְ ְתַחּלֶ ּמִ ִהיא ׁשֶ   !ּתֹאַמר ּבְ
ְפׁשָ  ל ַזְרעוֹ " :ֲאַמר ְקָרא ,ְך לֹוַמרְוִאם ּנַ    – "לֹא ְיַחּלֵ

ל ר ְוִנְתַחּלֵ ׁשֵ ָהָיה ּכָ ל ֶזה ׁשֶ    ".לֹא ְיחּוּלַ
  

ְך לֹוַמר"ַמאי  ְפׁשָ   ? "ִאם ּנַ
  

יָמא:    ְוִכי ּתֵ
ֲעֵביָרה!  ן ְיִציָרתֹו ּבַ ּכֵ ַזְרעֹו ׁשֶ א ְלִמיְפַרְך: ַמה ּלְ   ִאיּכָ

ל"ֲאַמר ְקָרא:    -  "לֹא ְיַחּלֵ
ל. לֹא יְ  ר ְוִנְתַחּלֵ ׁשֵ ָהָיה ּכָ ל ֶזה ׁשֶ   חּוּלַ

  
  

                                                           
י ֲאִני ה 492 יו ּכִ ַעּמָ ל ַזְרעֹו ּבְ ׁשוֹ  'ְולֹא ְיַחּלֵ   ְמַקּדְ

  רש"י
 טהרה קוהמ 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' בפ 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 המ

 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

 ותבא זה ַקל ָוחֹוֶמר על
 מן מקרא לך הרי להכשירה

 דכתיב מתחללת שהיא התורה
 האמור חילול עיקר יחלל ולא
 שהיתה עצמה ביאת משמע כאן

 זרעו אבל ונתחללה כשרה
 לשון זה ואין נפסל הוא מעיקרו

  .חילול
 היה מה - לומר נפשך ואם מאי
 ל ָוחֹוֶמרקַ  על להשיב לנו

  .קראי לפרושי דאיצטריך
 תימא וכי - ליה קשיא קא הכי

 היא דמייתית דדינא מעיקרא
 שלא מזרעו ַקל ָוחֹוֶמרמ עצמה

 איכא ונתחללה עבירה עבר
  '.כו לזרעו מה למיפרך
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ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

סּוִלים ?ֵאיזּו ִהיא ֲחָלָלה" ּנֹוְלָדה ִמן ַהּפְ ל ׁשֶ    ".ּכָ
  

סּוִלים"ַמאי    ? "ּפְ
  

סּוִלים לֹו  ִרים!  –ִאיֵליָמא ּפְ ׁשֵ ְפסּוָלה לֹו ּוָבֶניָה ּכְ תֹו, ּדִ רּוׁשָ   ֲהֵרי ַמֲחִזיר ּגְ
ְכִת  493"ּתֹוֵעָבה ִהיא"י' ּדִ

  – ), ד(דברים כד 
   ,ּתֹוֵעָבה –ִהיא 

ֶניָה    ּתֹוֵעִבים!  - ְוֵאין ּבָ
  

  : ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
  ָהִכי ָקָאַמר: 

נּ  ל ׁשֶ הֵאיזּו ִהיא ֲחָלָלה? ּכָ הּוּנָ סּול ּכְ   .ֹוְלָדה ִמן ּפְ
  

  ִאין,  –נֹוְלָדה 
   !לֹא? –לֹא נֹוְלָדה 

ה לֹא נֹוְלָדה, ְוָקא ַהְוָיא ֲחָלָלה!  ֲהֵרי ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ   זֹוָנה ּדְ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
  ָהִכי ָקָאַמר:  

ָלל?  ר ּכְ ַעת ַהּכֹוׁשֶ לֹא ָהָיה ָלּה ׁשְ ֶרת ׁשֶ   ֵאיזּו ֲחָלָלה מּוְזּכֶ
נּ  ל ׁשֶ הּכָ הּוּנָ סּול ּכְ   . ֹוְלָדה ִמן ּפְ

  
ֶרת"ַמאי    ? "מּוְזּכֶ

  
ר ָאִביןָאַמר    : ַרב ִיְצָחק ּבַ

  י ָקָאַמר: ָהכִ 
ְבֵרי ּתֹוָרה,  ָרּה ִמּדִ ִעיּקָ   ֵאיזּו ִהיא ֲחָלָלה ׁשֶ

ְבֵרי סֹוְפִרים?    ְוֵאין ְצִריִכין ְלָפֵרׁש ִמּדִ
ּנוֹ  ל ׁשֶ הּכָ הּוּנָ סּוֵלי ּכְ   . ְלָדה ִמן ּפְ

  
  
  

                                                           
ה ַאֲחֵרי ֲא  493 ָ ּה ִלְהיֹות לֹו ְלִאׁשּ ָחּה ָלׁשּוב ְלַקְחתָּ ּלְ ר ׁשִ ְעָלּה ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ י תֹוֵעָבה ִהוא ִלְפֵני הלֹא יּוַכל ּבַ ָאה ּכִ ּמָ ר ֻהּטַ ר ה 'ׁשֶ  'ְולֹא ַתֲחִטיא ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

  ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה

  רש"י
 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

 בעונש 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 שוםמ עליה ללקות
 חללה אותה עושה כהונה איסור

  .בביאתו
  .לקמן מפרש - מוזכרת

 חללה היא איזו - ק"ה
 שעיקרה בתורה המוזכרת

 חללה שכתב המקרא ממשמעות
 לפרש צריכין ואין יקחו לא

 נפקא דמקרא סופרים מידי
  .בהדיא

 - כהונה מאיסור שנולדה כל
 פסול ולד היינו חלל דסתם

 זרעו חללי ולא מדכתיב לכהונה
 י"ע חללה הנעשית חללה אבל

 בה לדרוש הוצרכו ביאה
 כשרה שהיתה זו כגון מקראות
  .ונתחללה
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ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

א ַאַחת – ַאְלָמָנה ,ַאְלָמָנה ,ַאְלָמָנה" יב ֶאּלָ    .ֵאינֹו ַחּיָ
הּגְ  ה ,רּוׁשָ רּוׁשָ ה ,ּגְ רּוׁשָ א ַאַחת – ּגְ יב ֶאּלָ   . ֵאינֹו ַחּיָ

ה ַוֲחָלָלה זֹוָנה     -  ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ
ֶדר סֵּ ֵהם ּכַ ְזַמן ׁשֶ ל ַאַחת ְוַאַחת – ּבִ יב ַעל ּכָ   , ַחּיָ

ה ְוִנְתַאְרְמָלה ְרׁשָ ָלה ְוִנְתּגָ ָתה ְוִנְתַחּלְ א ַאַחת – ִזיּנְ יב ֶאּלָ   . ֵאינֹו ַחּיָ
  

  ָאַמר ָמר: 
א ַאַחת – ַאְלָמָנה ,ַאְלָמָנה ,ַאְלָמָנה" יב ֶאּלָ    ".ֵאינֹו ַחּיָ

ֵמי?    ַהאי ַאְלָמָנה ֵהיִכי ּדָ
ְמעֹון ְוַעל ַאְלָמַנת ֵלִוי  א ַעל ַאְלָמַנת ְראּוֵבן ְוַעל ַאְלָמַנת ׁשִ ּבָ    –ִאיֵליָמא ׁשֶ

אי א ַאַחת" ַאּמַ יב ֶאּלָ   ?"ֵאינֹו ַחּיָ
מֹות מּוְחָלִקים! ֲהֵרי    בעז,   ּגּוִפין מּוְחָלִקים, ֲהֵרי ׁשֵ

א,    ֶאּלָ
יאֹות.  לֹׁש ּבִ א ַעל ַאְלָמָנה ַאַחת ׁשָ ּבָ   ׁשֶ

  
ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ

יּה  ָלא ַאְתרּו ּבֵ א ַאַחת!  –ִאי ּדְ יב ֶאּלָ ֵאינֹו ַחּיָ יָטא ּדְ ׁשִ   ּפְ
ל ֲחָדא ַוֲחָדא  יּה ַאּכָ ַאְתרּו ּבֵ א ּדְ    –ֶאלָּ

אי  א ַאַחתֵאי"ַאּמַ יב ֶאּלָ    ?"נֹו ַחּיָ
ַנן:    ְוָהּתְ

ל ַהּיֹום ּכּוּלוֹ " ָהָיה ׁשֹוֶתה ַיִין ּכָ א ַאַחת – ָנִזיר ׁשֶ יב ֶאּלָ    .ֵאינֹו ַחּיָ
ה'ָאְמרּו לֹו  תֶּ ׁשְ ה' 'ַאל תִּ תֶּ ׁשְ    – ְוהּוא ׁשֹוֶתה 'ַאל תִּ

ל ַאַחת ְוַאַחת יב ַעל ּכָ   !(נזיר מב.) "ַחּיָ
  

  ָלא ְצִריָכא, 
ּבָ  ָהְיָתה ַאְלָמַנת ֵלִוי. ׁשֶ ְמעֹון, ׁשֶ ָהְיָתה ַאְלָמַנת ׁשִ   א ַעל ַאְלָמַנת ְראּוֵבן, ׁשֶ

מֹות מּוְחָלִקים  ֵתיָמא: ֲהֵרי ׁשֵ    –ַמהּו ּדְ
א.  ֵעיַנן, ְוֵליּכָ ַמע ָלן: ּגּוִפים מּוְחָלִקים ּבָ   ָקא ַמׁשְ

  
  

  רש"י
 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 הונתחלל 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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ה ַוֲחָלָלה זֹוָנה"    -  ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ
ְזַמ [ ֶדרּבִ סֵּ ֵהם ּכַ ל ַאַחת ְוַאַחת – ן ׁשֶ יב ַעל ּכָ   , ַחּיָ

ה ְוִנְתַאְרְמָלה ְרׁשָ ָלה ְוִנְתּגָ ָתה ְוִנְתַחּלְ א ַאַחת – ִזיּנְ יב ֶאּלָ   ]. "ֵאינֹו ַחּיָ
  

א ַמאי ָקָסַבר?  ּנָ   ַהאי ּתַ
ָכא ַנִמי!  –ִאי ָקָסַבר ִאיּסּור ָחל ַעל ִאיּסּור    ִאיּפְ

ה ַנִמי ָלא!  –ּור ָחל ַעל ִאיּסּור ְוִאי ָקָסַבר ֵאין ִאיּס  ֶדר ַהזֶּ ּסֵ   ֲאִפיּלּו ּכַ
  

  : ָרָבאֲאַמר 
ָנא, ִאיּסּור ָחל ַעל ִאיּסּור ֵלית ֵליּה,    ַהאי ּתָ

  ִאיּסּור מֹוִסיף ִאית ֵליּה. 
  

ְרָיא ְלכֵֹהן ֶהְדיֹוט.  דֹול, ְוׁשַ   ַאְלָמָנה ֲאסּוָרה ְלכֵֹהן ּגָ
ה  רּוׁשָ י ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט, ִמיגּ  –ַהְוָיא ָלּה ּגְ ִאיּתֹוַסף ָלּה ִאיּסּוָרא ְלַגּבֵ   ֹו ּדְ

דֹול,  י ּכֵֹהן ּגָ   ִאיּתֹוַסף ָלּה ִאיּסּוָרא ְלַגּבֵ
ְתרּוָמה.  ְרָיא ְלֵמיַכל ּבִ   ַוֲעַדִיין ׁשַ

ְתרּוָמה,  –ַהְוָיא ָלּה ֲחָלָלה  ִאיּתֹוַסף ִאיּסּוָרא ְלֵמיַכל ּבִ   ִמיּגֹו ּדְ
דֹול. ִאיּתֹוַסף ִאיּסּוָר  י ּכֵֹהן ּגָ   א ְלַגּבֵ

ּה?  א זֹוָנה, ַמאי ִאיּסּור מֹוִסיף ִאית ּבָ   ֶאלָּ
  

ר ַרב ְקִטיָנאָאַמר    : ַרב ָחָנא ּבַ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ם ְזנּות ּפֹוֵסל ּבְ   הֹוִאיל ְוׁשֵ

  
  
  
  

  רש"י
 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 סורהא שהיתה
 הילכך שתים להתחייב ראשון

 בכולן יש כסדר שהן בזמן
 ואזיל כדמפרש מוסיף איסור
 לכהן אסורה היתה לא אלמנה
  .הדיוט

 - עלה דאיתוסף מגו נתגרשה
 אצל איסור גרושה שם מחמת
  .לו מותרת שהיתה הדיוט

 אצל גרושה איסור בה איתוסף
 כבר לו שאסורה פ"ואע - ג"כ

  .תיםש 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 - אלבישר

 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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יּה ּדְ  ָנא ַקּמֵ ֵני ּתָ תּתָ ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

הּוא ּבְ " ל ׁשֶ ח"ּכָ 494"ִיּקָ
  , ), יג(ויקרא כא 

ח"ֲהֵרי הּוא ּבְ  495"לֹא ִיּקַ
  . ), יד(ויקרא כא 

ֵאינוֹ  ל ׁשֶ ח"ּבְ  ּכָ ח"ּבְ  ֵאינוֹ  "ִיּקָ    ",לֹא ִיּקַ
א ַעל ֲאחֹותֹו ַאְלָמָנה ּבָ דֹול ׁשֶ ָרט ְלכֵֹהן ּגָ    ".ּפְ

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

י?  ֲאַמר ָלְך ַמּנִ   ּדַ
ְמעֹון י ׁשִ   ִהיא,  ַרּבִ

ֲאַמר: ֵאין ִאיּסּור ָחל ַעל ִאיּסוּ    ר. ּדַ
ַתְנָיא:    ּדְ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר "ַרּבִ
טּור ּפּוִרים ּפָ יֹום ַהּכִ    ",ָהאֹוֵכל ְנֵביָלה ּבְ

ָנן, ָהא ָאְמֵרי: ִאיּסּור ָחל ַעל ִאיּסּור!  ִאי ַרּבָ   ּדְ
  

ָנן,  יָמא ַרּבָ   ֲאִפיּלּו ּתֵ
ָנן ִאיּסּור ָחל ַעל ִאיּסּור,  י ָאְמֵרי ַרּבָ   ּכִ

י ִאיּסּור    ָחמּור ַעל ִאיּסּור ַקל. ָהֵני ִמיּלֵ
יל.    ֲאָבל ִאיּסּור ַקל ַעל ִאיּסּור ָחמּור ָלא ַחּיֵ

  
  

ָאְמֵרי:  א ּדְ   ִאיּכָ
  

י?    ָהא ַמּנִ
ָנן ִהיא,    ַרּבָ

ָאְמֵרי: ִאיּסּור ָחל ַעל ִאיּסּור,    ּדְ
ָנן ִאיּסּור ָחל ַעל ִאיּסּור,    ְוִכי ָאְמֵרי ַרּבָ

י ִאיּסּור ָחמּור ַעל   ִאיּסּור ַקל,  ָהֵני ִמיּלֵ
יל.    ֲאָבל ִאיּסּור ַקל ַעל ִאיּסּור ָחמּור ָלא ַחּיֵ

ְמעֹון,   י ׁשִ ִאי ַרּבִ   ּדְ
יל,  א ִאיּסּור ָחמּור ַעל ִאיּסּור ַקל ָלא ַחּיֵ ּתָ   ַהׁשְ

ְעָיא?!   ִאיּסּור ַקל ַעל ִאיּסּור ָחמּור ִמיּבָ
   

אִני.  ה ׁשַ הּוּנָ ֵתיָמא: ִאיּסּור ּכְ   ַמהּו ּדְ
  ַמע ָלן. ָקא ַמׁשְ 

  
  

                                                           
ח 494 ה ִבְבתּוֶליָה ִיּקָ ָ   ְוהּוא ִאׁשּ
ה 495 ָ ח ִאׁשּ יו ִיּקַ תּוָלה ֵמַעּמָ י ִאם ּבְ ח כִּ ה לֹא ִיּקָ ה ַוֲחָלָלה זָֹנה ֶאת ֵאּלֶ   ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ

  רש"י
 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 דקדים 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

 לע 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



452                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        אאאא    לח,לח,לח,לח,    ––––    עז, בעז, בעז, בעז, ב .48
אֲאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ    :ַאּבַ

א ַעל ֲאחֹותֹו  ָרֵאל ַהּבָ ֵוי ָלּה.  –ִיׂשְ   זֹוָנה ַמׁשְ
ֵוי ָלּה?  ֵוי ָלּה אֹו ָלא ַמׁשְ   ֲחָלָלה ַמׁשְ

  
  ִמי ָאְמִריַנן ַקל ָוחֹוֶמר: 

ִריתּות לֹא  יֵבי ּכְ יֵבי ָלאִוין ַהְוָיא ֲחָלָלה, ֵמַחּיְ ן, ֵמַחּיְ ּכֵ ל ׁשֶ   ּכָ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ה?  הּוּנָ א ֵמִאיּסּור ּכְ   ֵאין ֲחָלָלה ֶאּלָ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
ְלַבד.  'ֲחָלָלה'ֵאין (ִאיּסּור)  ה ּבִ הּוּנָ א ֵמִאיּסּור ּכְ   ֶאּלָ

  
   :ָרָבאֲאַמר 

ָנן ֲאמּור ַרּבָ ָתא ּדַ ה" :ְמָנא ָהא ִמיּלְ הּוּנָ א ֵמִאיּסּור ּכְ   ? "ֵאין ֲחָלָלה ֶאּלָ
ַתְנָיא:    ּדְ

דֹול" כֵֹהן ּגָ ה ּבְ רּוׁשָ    ,לֹא יֹאַמר ּגְ
ַקל ָוחֹוֶמר ִמּכֵֹהן ֶהְדיֹוט    :ַוֲאָנא ֲאִמיָנא ,ְוֵתיֵתי ּבְ

א ְלכֵֹהן ֶהְדיֹוט ֲאסּוָרה תָּ ְעָיא ,ַהׁשְ דֹול ִמיּבָ    ?!ְלכֵֹהן ּגָ
ה ֶנֶאְמָרה    ?ָלּמָ

ה ִמּזֹוָנה ַוֲחָלָלה רּוׁשָ ֲחלּוָקה ּגְ ם ׁשֶ ׁשֵ כֵֹהן ֶהְדיֹוט ּכְ    – ּבְ
דֹול כֵֹהן ּגָ ְך ֲחלּוָקה ּבְ    ".ּכָ
יָטא! ִמיְגַרע ָגְרָעה?! ׁשִ   ּפְ

כֵֹהן ֶהְדיֹוט  ה ִמּזֹוָנה ַוֲחָלָלה ּבְ רּוׁשָ ֲחלּוָקה ּגְ ם ׁשֶ ׁשֵ א ּכְ    –ֶאלָּ
דֹול.  כֵֹהן ּגָ ה ַוֲחָלָלה זֹוָנה ּבְ רּוׁשָ ְך ַאְלָמָנה ֲחלּוָקה ִמּגְ   ּכָ

  ה ֶנֶאְמָרה? ָלּמָ  "ֲחָלָלה"
ה.  הּוּנָ א ֵמִאיּסּור ּכְ   ֵאין ֲחָלָלה ֶאּלָ

  
ה ֶנֶאְמָרה?  "זֹוָנה"   ָלּמָ
  

אן  ן  "זֹוָנה"ֶנֱאַמר ּכָ   , "זֹוָנה"ְוֶנֱאַמר ְלַהלָּ
אן  ין - ַמה ּכָ    ,ַזְרעֹו חּוּלִ

ן  ין.  - ַאף ְלַהּלָ   ַזְרעֹו חּוּלִ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ְך,    ִהיְלּכָ

א ַעל    –ֲאחֹותֹו  ּכֵֹהן ַהּבָ
ֵוי ָלּה,   א,עח   זֹוָנה ַמׁשְ

ֵוי ָלּה.    ֲחָלָלה ָלא ַמׁשְ
ָאּה ֲחָלָלה.  –ָחַזר ּוָבא ָעֶליָה    ֲעׂשָ

  
  
  

  רש"י
 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
 גילפלו 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 שנתחלקה

 הרי -  נאמרה למה חללה
 לך לומר הדיוט לכהן אסורה

 כהונה מאיסור אלא חללה אין
 דהדר דהאי' דרשי היתיר 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 הבא

  .לה מאסור זנות בעילת נבעלה
 כהן ואין - לה משוי לא חללה

 משום לוקה עליה הבא שני
  .החלל
 כהן או הוא - עליה ובא חזר

 אסורה שהרי חללה עשאה אחר
 אלא נוהג שאינו זונה משום לו

  .בכהונה
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  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ִים:  ּתַ ַאְלָמָנה לֹוֶקה ׁשְ דֹול ּבְ   ּכֵֹהן ּגָ
ּום  ח"ַאַחת ִמׁשּ 496"לֹא ִיּקַ

  , ), יד(ויקרא כא 
ּום  ללֹ "ְוַאַחת ִמׁשּ 497"א ְיַחּלֵ

  . ), טו(ויקרא כא 
  

ּום  ל ַזְרעו"ְוִליְלֵקי ַנִמי ִמׁשּ   ! ֹ ), טו(ויקרא כא "לֹא ְיַחלֵּ
  

יָאתֹו.  ַמר ּבִ לֹא ּגָ ׁשֶ   ּבְ
  

  : ָרָבאֵמִתיב 
מֹות" ֵני ׁשֵ ּום ׁשְ ה לֹוֶקה ִמׁשּ    ",ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ

מֹות ְותּו ָלא!  ֵני ׁשֵ   ַמאי ָלאו ׁשְ
  

  ָלא, 
מוֹ  ֵני ׁשֵ מֹות ַעל ֶזה. ׁשְ ֵני ׁשֵ   ת ַעל ֶזה ּוׁשְ

  
  ִאי ָהִכי, ֵאיָמא ֵסיָפא: 

א ַעל ַאַחת" יב ֶאּלָ ה ַוֲחלּוָצה ֵאינֹו ַחּיָ רּוׁשָ   !"ּגְ
  

  ָהִכי ָקָאַמר:  
א ַעל ַאַחת" יב ֶאּלָ מֹות.  ",ֵאינֹו ַחּיָ ֵני ׁשֵ   ּוְלעֹוָלם ׁשְ
  

ָנן?!  ַרּבָ   ַוֲחלּוָצה ּדְ
ְנָיא:    ְוָהּתַ

רּוׁשָ "" ה – "הּגְ רּוׁשָ א ּגְ ִין ,ֵאין ִלי ֶאּלָ    ?ֲחלּוָצה ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ה" :תַּ ָ   !""ְוִאׁשּ
  

ָנן,  ַרּבָ   ִמּדְ
ָעְלָמא.  א ּבְ   ּוְקָרא ַאְסַמְכּתָ

  
  
  

                                                           
ה 496 ָ ח ִאׁשּ יו ִיּקַ תּוָלה ֵמַעּמָ י ִאם ּבְ ח כִּ ה לֹא ִיּקָ ה ַוֲחָלָלה זָֹנה ֶאת ֵאּלֶ   ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ
ׁשוֹ  497 י ֲאִני ְיהָוה ְמַקּדְ יו ּכִ ַעּמָ ל ַזְרעֹו ּבְ   ְולֹא ְיַחּלֵ

  רש"י
 לכהן ה"וה - 'כו באלמנה ג"כ

 דהא וחללה בגרושה הדיוט
 כאן מה מהדדי גמירי מיגמר

 חולין זרעו להלן אף חולין זרעו
 לא איכא נמי הדיוט בכהן הלכך
  .יחלל

 ןקידושי 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 היאש

 משום -  שמות שני משום
  .גרושה ומשום אלמנה

 שני ודאי - 'כו זה על שמות שני
 ואלמנה גרושה דקתני שמות
 לוקה אחת כל על ומיהו קאמר
 לא 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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ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ׁש    לֹוֶקה,  –ִקיּדֵ
ַעל    לֹוֶקה.  –ּבָ

  
ׁש " ּום  - "לֹוֶקה –ִקיּדֵ ח"ִמׁשּ 498"לֹא ִיּקַ

  ,), ידכא(ויקרא  
ּום  ַעל לֹוֶקה ִמׁשּ ל"ּבָ 499"לֹא ְיַחּלֵ

  .), טו(ויקרא כא 
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ַעל    לֹוֶקה,  –ּבָ

ַעל    ֵאינֹו לֹוֶקה.  –לֹא ּבָ
ְכִתיב ּום ּדִ ל" :ִמׁשּ ח ְולֹא ְיַחּלֵ   -  "לֹא ִיּקַ

ַעם  ח"ַמה ּטַ ּום "לֹא ִיּקַ ל"? ִמׁשּ   ."לֹא ְיַחּלֵ
  

ֵייּומֹוֶדה  ַמְחִזיר ַאּבַ תֹו,  ּבְ רּוׁשָ   ּגְ
ַעל  ׁש ְולֹא ּבָ ִאם ִקיּדֵ ֵאינֹו לֹוֶקה –ׁשֶ    , ׁשֶ

ה" ָ ּה ִלְהיֹות לֹו ְלִאׁשּ 500"ְלַקְחּתָ
  ֲאַמר ַרְחָמָנא,  ), ד(דברים כד 

א.    ְוָהא ֵליּכָ
  

ַאְלָמָנה,  ָרָבאּומֹוֶדה  דֹול ּבְ כֵֹהן ּגָ   ּבְ
ׁש  ַעל ְולֹא ִקיּדֵ ִאם ּבָ ּלֹוֶקה –ׁשֶ    , ׁשֶ

יוְולֹא ְיַח " ַעּמָ ל ַזְרעֹו ּבְ   ֲאַמר ַרְחָמָנא,  "ּלֵ
ל.    ַוֲהֵרי הּוא ִחיּלֵ

  
תֹו,  רּוׁשָ ַמְחִזיר ּגְ ֵניֶהם מֹוִדים ּבְ   ּוׁשְ

ׁש  ַעל ְולֹא ִקיּדֵ ִאם ּבָ ֵאינֹו לֹוֶקה –ׁשֶ    , ׁשֶ
ֶרְך ִליּקּוִחין ָאְסָרה ּתֹוָרה.   ּדֶ

  
  
  
  

                                                           
תּוָלה ֵמַע  498 י ִאם ּבְ ח כִּ ה לֹא ִיּקָ ה ַוֲחָלָלה זָֹנה ֶאת ֵאּלֶ הַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ ָ ח ִאׁשּ יו ִיּקַ   ּמָ
ׁשוֹ  499 י ֲאִני ְיהָוה ְמַקּדְ יו ּכִ ַעּמָ ל ַזְרעֹו ּבְ   ְולֹא ְיַחּלֵ
י  500 ָאה ּכִ ּמָ ר ֻהּטַ ה ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ ָ ּה ִלְהיֹות לֹו ְלִאׁשּ ָחּה ָלׁשּוב ְלַקְחתָּ ּלְ ר ׁשִ ְעָלּה ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ ר הְולֹא ַתֲחִטיא ֶא  'תֹוֵעָבה ִהוא ִלְפֵני הלֹא יּוַכל ּבַ  'ת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

  ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה

  רש"י
 אחת הדיוט כהן או ג"כ - קידש

  .בענין האמורות הפסולות מן
 שהן משמע קידושין -  יקח לא

  .אותה הקונים
 קידושין אחר בעל - לוקה בעל

 לוקה 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 ותלהי 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 שהבעילה

 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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י ְיהּוָדה" ר ָזָכר  :אֹוֵמר ַרּבִ ת ּגֵ ַבת ָחָלל - ּבַ   ."ּכְ
  

ְנָיא:    ּתַ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר "ַרּבִ
ר ָזָכר  ת ּגֵ ַבת ָחָלל ָזָכר -ּבַ    ,ּכְ
ין נֹוֵתן ָרה ,ַמה ָחָלל: ְוַהּדִ ׁשֵ ה ּכְ ּפָ א ִמטִּ ּבָ סּוָלה – ׁשֶ ּתֹו ּפְ    ,ּבִ

ר סּוָלה ,ּגֵ ה ּפְ ּפָ א ִמטִּ ּבָ סּוָלה – ׁשֶ ּתֹו ּפְ ּבִ ין ׁשֶ    ?!ֵאינֹו ּדִ
ָחָל  ֲעֵביָרהַמה ּלְ ן ְיִציָרתֹו ּבַ ּכֵ    !ל ׁשֶ

ַאְלָמָנה יֹוִכיַח  דֹול ּבְ ֲעֵביָרה ,ּכֵֹהן ּגָ ֵאין ְיִציָרתֹו ּבַ סּוָלה – ׁשֶ ּתֹו ּפְ    .ּבִ
ֲעֵביָרה יָאתֹו ּבַ ן ּבִ ּכֵ ַאְלָמָנה ׁשֶ דֹול ּבְ כֵֹהן ּגָ    !ַמה ּלְ

   ,ָחָלל יֹוִכיַח 
ין ְרִאי ֶזה :ְוָחַזר ַהּדִ    .לֹא ְרִאי ֶזה ּכִ

ֶהן ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ָהל :ַהּצַ רֹוב ַהּקָ ֵאיָנן ּבְ    ,ׁשֶ
ָהל רֹוב ַהּקָ ֵאינֹו ּבְ ר ׁשֶ סּוָלה ,ַאף ֲאִני ָאִביא ֶאת ַהּגֵ    ".ּוִבּתֹו ּפְ

  
ֶהם ַצד ֲעֵביָרה!  ן ֵיׁש ּבָ ּכֵ ֶהן ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ַהּצַ   ַמה ּלְ

  
יָמא ַאְלָמָנה יֹוִכיַח, :ָלא ּתֵ דֹול ּבְ    ּכֵֹהן ּגָ

א ֵאיָמא: ִמְצִרי ִראׁשֹון יֹוִכיַח.    ֶאּלָ
  

ִמְצִרי ִראׁשֹון ָקָהל! ,ַמה ּלְ ן ֵאינֹו ָראּוי ָלבֹא ּבְ ּכֵ   ׁשֶ
   

  ָחָלל יֹוִכיַח, 
ְרִאי ֶזה,  ין: לֹא ְרִאי ֶזה ּכִ   ְוָחַזר ַהּדִ

סּוָלה,  רֹוב ָקָהל ּוִבּתֹו ּפְ ֵאיָנן ּבְ ֶהן: ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ   ַהּצַ
סּוָלה.  ַאף ֲאִני רֹוב ָקָהל ּוִבּתֹו ּפְ ֵאינֹו ּבְ ר, ׁשֶ   ָאִביא ֶאת ַהּגֵ

  
ִביָאָתם!  ן ּפֹוְסִלים ּבְ ּכֵ ֶהן ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ַהּצַ   ַמה ּלְ

  
י ְיהּוָדה ִביָאתו. ֹ , ְוַרּבִ ר ַנִמי ּפֹוֵסל ּבְ   ּגֵ

יָנא. ד ֵמַהאי ּדִ ַמה ַהּצַ   ּוַמְייֵתי ָלּה ּבְ
  
  
  

  רש"י
 לעיל כדאמרן - פסולה בתו

 לו זרעו שמקי) 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 ורד

 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 לחל מה -  דינא מהאי
 שבא גר פוסל כשרה מטפה
  '.כו ש"לכ פסולה מטפה

 



456                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        בבבב- - - - עח, אעח, אעח, אעח, א .52
י ֱאִל  ן ַיֲעקֹב "ַרּבִ    :אֹוֵמריֶעֶזר ּבֶ

ָרֵאל [ֵגר  ת ִיׂשְ א ּבַ ׂשָ ּנָ ה - ׁשֶ יָרה ִלְכהּוּנָ ׁשֵ ּתֹו ּכְ   , ּבִ
ּיֹוֶרת א ּגִ ׂשָ ּנָ ר ׁשֶ ה – ֲאָבל ּגֵ סּוָלה ִלְכהּוּנָ ּתֹו ּפְ   ... ּבִ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּיֹוֶרת א ּגִ ׂשָ ּנָ ר ׁשֶ יָרה ִלְכ  – ַאף ּגֵ ׁשֵ ּתֹו ּכְ הּבִ    .]" הּוּנָ

  
ְנָיא:    ּתַ

ן יֹוַחי" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ה ָרה ִלְכהּוּנָ ׁשֵ ִנים ְויֹום ֶאָחד ּכְ לֹׁש ׁשָ ת ׁשָ חּוָתה ִמּבַ ּיֹוֶרת ּפְ    ,ּגִ

ֱאַמר ּנֶ ים" :ׁשֶ ׁשִ ּנָ ף ּבַ 501"ַהֲחיּו ָלֶכם ... ְוָכל ַהּטַ
  , ), יח(במדבר לא 

ֶהם יְנָחס ָהָיה ִעּמָ    ."ַוֲהלֹא ּפִ
  

נָ     ?ןְוַרּבָ
  
ָפחֹות – "ַהֲחיּו ָלֶכם"    .ַלֲעָבִדים ְוִלׁשְ
  

ְרׁשּו:  ן ִמְקָרא ֶאָחד ּדָ   ְוכּוּלָ
ים" ה לֹא ִיְקחּו ָלֶהם ְלָנׁשִ    ,ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ

ָרֵאל ית ִיׂשְ ַרע ּבֵ תּולֹות ִמּזֶ י ִאם ּבְ 502"ּכִ
  : (יחזקאל מד, כב) 

ל ֶזַרע ִמיִּ  ִאית ּכָ י ְיהּוָדה ָסַבר: ַעד ּדְ ָרֵא ַרּבִ    .לׂשְ
ן ַיֲעקֹב ָסַבר:  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרע"ַרּבִ    .ַוֲאִפיּלּו ִמְקַצת ֶזַרע – "ִמּזֶ

י יֹוֵסי ָסַבר:  ָרֵאלַרּבִ ִיׂשְ ְזְרעּו ּבְ ּנִ    .ִמי ׁשֶ
ָרֵאל. ִיׂשְ תּוֶליָה ּבְ ְזְרעּו ּבְ ּנִ ן יֹוַחי ָסַבר: ִמי ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ַרּבִ

  
  :ָבאָר לְ  ַרב ַנְחָמןֲאַמר ֵליּה 

כֵֹהן ֶהְדיֹוט?!    עח,ב דֹול ְוֵסיָפא ּבְ כֵֹהן ּגָ א ּבְ   ַהאי ְקָרא, ֵריׁשָ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
  ִאין. 

  
  ְוָכַתב ְקָרא ָהִכי? 

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

  
  ִאין, 

ְכִתיב:  ה"ּדִ ֵהיַכל ה' ,ְוֵנר ֱאלִֹהים ֶטֶרם ִיְכּבֶ מּוֵאל ׁשֹוֵכב ּבְ 503"ּוׁשְ
  , ), ג(שמואל א' ג 

א ַוֲהלֹא ֵאין יְ  ֲעָזָרה ֶאּלָ יָבה ּבָ ְלַבדׁשִ ִוד ּבִ ית ּדָ    !ְלַמְלֵכי ּבֵ
א,    ֶאּלָ

ה" ֵהיַכל ה' – ֵנר ֱאלִֹהים ֶטֶרם ִיְכּבֶ   , ּבְ
מּוֵאל ׁשֹוֵכב ְמקֹומֹו".  – ּוׁשְ   ּבִ

  
  
חוּ " ְהֶיה ַאְלָמָנה ִמּכֵֹהן ִיּקָ ר ּתִ   .(יחזקאל מד, כב) "ְוָהַאְלָמָנה ֲאׁשֶ
  

ׂשְ  -ִמּכֵֹהן    !ָרֵאל ָלא?ִאין, ִמּיִ
  

  ָהִכי ָקָאַמר: 
חוּ " ָאר ּכֲֹהִנים ִיְקחּו.  – "ִמּכֵֹהן ִיּקָ ְ   ִמׁשּ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי:    ּתַ
חוּ "" ָאר ּכֲֹהִנים ִיְקחוּ  – "ִמּכֵֹהן ִיּקָ ְ    .ִמׁשּ

                                                           
ב ָזָכר ַהֲחיּו ָלֶכם 501 ּכַ ר לֹא ָיְדעּו ִמׁשְ ים ֲאׁשֶ ׁשִ ּנָ ף ּבַ   ְוכֹל ַהּטַ
ְהיֶ  502 ר תִּ ָרֵאל ְוָהַאְלָמָנה ֲאׁשֶ ית ִיׂשְ ַרע ּבֵ תּולֹת ִמּזֶ י ִאם ּבְ ים ּכִ ה לֹא ִיְקחּו ָלֶהם ְלָנׁשִ חוּ ה ַא ְוַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ   ְלָמָנה ִמּכֵֹהן ִיּקָ
ם ֲארֹון ֱאלִֹהים 503 ר ׁשָ ֵהיַכל ְיהָוה ֲאׁשֶ מּוֵאל ׁשֵֹכב ּבְ ה ּוׁשְ   ְוֵנר ֱאלִֹהים ֶטֶרם ִיְכּבֶ

  רש"י
 מחלוקת ארבע הרי - 'כו א"רש

 פסולה זכר גר בת י"לר בדבר
 אליעזר' לר ישראלית נשא' ואפי

 ישראל אחד צד איכא אי
 בתו וגיורת גר ומיהו מכשיר
 שנשא גר' אפי יוסי' ולר פסולה
 הורתה ומיהו כשרה בתו גיורת

 שמעון' ור עיב בקדושה ולידתה
 ובלבד מכשיר עצמה גיורת' אפי

 לביאה ראויה תהא שלא
  .זונה מכלל לה דתיפוק בגיותה

 בין - ביניהם היה פינחס והרי
 שנאמר מדין למלחמת היוצאים

  .הזה המקרא להם
 הקרוי עיקר כל כלומר -  זרע כל

 בת לאפוקי האב מן היינו זרע
  .זכר גר

 כגון כחוש זרע' אפי - זרע מקצת
  .ישראלית שנשא גר אםה מן
 שתהא -  בישראל שנזרעו מי

  .בקדושה הורתה
 - בישראל בתוליה שנזרעו מי

 משבאה בתוליה וגמרו שצמחו
 כשנעשית דהיינו ישראל לכלל

 לביאה בתוליה גמרו שלש בת
 אינן ואילך מכאן תבעל שאם

 שעה כל שלש קודם אבל חוזרין
 והכי ובאין וצומחים חוזרין הם

 בית מזרע תבתולו לקרא דריש
 מזרע יהו שלה' בתולי ישראל
  .יהודי גידולי

 דכתיב -  ג"בכ רישא קרא האי
 אם כי יקחו לא וגרושה אלמנה

  .ג"בכ אלא ליתיה והא בתולות
 דקאמר -  הדיוט בכהן וסיפא

 ישראל בית מזרע בתולות
 אלמנה תהיה אשר והאלמנה

 שהיא ק"דה ד"וקס יקחו מכהן
 להשיא הראוי ממיוחס אלמנה

 יהודה רבי ליה כדדריש נהלכהו
 לכהונה המשיאים מן לקמן

 לא לכהן מותרת שתהא ואלמנה
 הדיוט כהן אלא לה משכחת

  .ממילא קרא מיפסק והיכי
 דלא בתמיה -  הכי קרא וכתב
 דבגברא בהדיא ביה פריש

  .לאישתעויי בעי אחרינא
 חדא -  'ה בהיכל שוכב ושמואל
 כרחך ועל משמע מילתא

 כבשו ושמואל ליה מפסקינן
 הלויים משמר בבית במקומו

 וכן הבית את שומרים שהיו
 והיכל ליואי בעזרת יונתן תרגם

 בהיכל היתה שהמנורה קאי אנר
  .שילה משכן
 אלמנת היתה אם -  אין מכהן

 ישראל אלמנת לכהן תינשא כהן
 כהן הוזהר לא הרי בתמיה לא

  .אלמנה על הדיוט
 לפרושי - יקחו כהנים משאר

 והכי קאי הדיוט דבכהן אתא
 תהיה אשר והאלמנה קאמר

 משאר מישראל אפילו אלמנה
 יקחו גדול כהן שאינו כהנים
  .אותם
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י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ה ִיְקחוּ  יִאים ִלְכהּוּנָ ִ ׂשּ    ."ִמן ַהּמַ
  

י ְיהּוָדה ְלַטְעֵמיּה  ֲאַמר: ַרּבִ   , ּדַ
ר ָזָכר  ת ּגֵ ַבת ָחָלל ָזָכר, -ּבַ   ּכְ

ּתֹו  א ּבִ ה נֹוׂשֵ ַאתָּ ל ׁשֶ א ַאְלָמָנתֹו,  - ּכָ ה נֹוׂשֵ   ַאּתָ
ּתֹו  א ּבִ ה נֹוׂשֵ ִאי ַאּתָ א ַאְלָמָנתֹו. -ְוָכל ׁשֶ ה נֹוׂשֵ   ִאי ַאּתָ

  רש"י
 אלמנת -  לכהונה המשיאין מן

 לכהונה בתו להשיא שראוי אדם
 ורבי גר אלמנת למעוטי יקחו

 דאיירי לעיל דאמר לטעמיה יהודה
 זכר גר בבת אסמכתא יחזקאל

 זרע כל ישראל בית מזרע דכתיב
 אסמכתא לן אורי קרא יבהא

  .בביאתו אשה דפוסל
 גר כגון -  בתו נושא אתה שאי וכל

 נושא אתה אי כבר לך שפירשתי
  .אלמנתו

 אלמנת -  לכהונה המשיאין מן
 לכהונה בתו להשיא שראוי אדם
 ורבי גר אלמנת למעוטי יקחו

 דאיירי לעיל דאמר לטעמיה יהודה
 זכר גר בבת אסמכתא יחזקאל

 זרע כל ראליש 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, בעח, בעח, בעח, ב .53
י יֹוֵסי" ּיֹוֶרת :אֹוֵמר ַרּבִ א ּגִ ׂשָ ּנָ ר ׁשֶ   . "ַאף ּגֵ
  

ֵמיּה ּדְ  ב ַהְמנּוָנאַר ָאַמר  ְ אִמׁשּ   : עּוּלָ
י יֹוֵסי.  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

  
ר ָחָנהְוֵכן ָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ   : ַרּבָ

י יֹוֵסי.  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
  

ׁש,  ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ   ּוִמּיֹום ׁשֶ
ן ַיֲעקֹב.  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ ַעְצָמן ּכְ   ָנֲהגּו ּכֲֹהִנים ִסיְלסּול ּבְ

  
   :ב ַנְחָמןַר ָאַמר 

  : הּוָנאָאַמר ִלי 
ֵלְך  א ִליּמָ ן ַיֲעקֹב,  –ּבָ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ   מֹוִרים לֹו ּכְ

א  י יֹוֵסי. –ָנׂשָ ַרּבִ ּנּו ּכְ   ֵאין מֹוִציִאים אֹוָתּה ִמּמֶ
  
  

  רש"י
  .מעלה -  סילסול

 אין וגיורת גר בת - נשא
  .מידו מוציאין
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ָנה         ִמׁשְ
ִני ֶזה ַמְמֵזר" :ָהאֹוֵמר    ,ֵאינֹו ֶנֱאָמן – "ּבְ

ֵניֶהם מֹוִדים ר  ַוֲאִפיּלּו ׁשְ ֵמֶעיָה ַמְמֵזר הּואַעל ָהעּוּבָ ּבְ    .ֵאיָנם ֶנֱאָמִנים – ׁשֶ
י ְיהּוָדה   .ֶנֱאָמִנים :אֹוֵמר ַרּבִ

  

ָמָרא         ּגְ
ֵניֶהם"ַמאי     "?ַוֲאִפיּלּו ׁשְ

  
ְעָיא ָקָאַמר:    ָלא ִמיּבָ

ָלא ִקים ֵליּה,  ְעָיא ִאיהּו ּדְ   ָלא ִמיּבָ
ִקים ָלּה  א ֲאִפיּלּו ִאיִהי, ּדְ   ֵהיְמָנא. ָלא ְמ  –ֶאּלָ

ָלא ְמֵהיְמֵני,  רּות ּדְ ַכׁשְ ִאית ֵליּה ֲחָזָקה ּדְ ְעָיא ֵהיָכא ּדְ   ְוָלא ִמיּבָ
רּות  ַכׁשְ ֵלית ֵליּה ֲחָזָקה ּדְ ר ַנִמי, ּדְ א ֲאִפיּלּו עּוּבָ   ָלא ְמֵהיְמֵני. –ֶאּלָ

  
  
  
  

  רש"י
  '.מתני
 מחייבי לו שנולד - הוא ממזר

  .כריתות
 אצלו הוא דקרוב -  נאמן אינו

  .עליו להעיד כשר ינווא
 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 נוממ 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, בעח, בעח, בעח, ב .55
י ְיהּוָדה"   ".ֶנֱאָמִנים :אֹוֵמר ַרּבִ
  

ְנָיא:  ְדּתַ   ּכִ
יר"" 504"ַיּכִ

יֶרּנּו ַלֲאֵחִרים – ), יז(דברים כא     .ַיּכִ
אן ָאַמר י ְיהּוָדה ִמּכָ    :ַרּבִ

כֹור" :ֶנֱאָמן ָאָדם לֹוַמר ִני ּבְ    ,"ֶזה ּבְ
כֹור ִני ּבְ ֱאָמן ָאָדם לֹוַמר ֶזה ּבְ ּנֶ ם ׁשֶ    ,ּוְכׁשֵ

ְך ֶנֱאָמן ָאָדם לֹוַמר ה" :ּכָ רּוׁשָ ן ּגְ ן ֲחלּוָצה ,ֶזה ּבֶ    ."ְוֶזה ּבֶ

   ."ֵאינֹו ֶנֱאָמן :אֹוְמִרים יםֲחָכִמ וַ 
  

ר ִיְצָחקֲאַמר ֵליּה    : ָרָבאלְ  ַרב ַנְחָמן ּבַ
ְכִתיב  י ְיהּוָדה, ַהְיינּו ּדִ ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ יר"ּבִ    ,"ַיּכִ

ָנן  א ְלַרּבָ יר"ֶאּלָ ה ִלי?  "ַיּכִ   ָלּמָ
  

יָרא.  ָצִריְך ֶהּכֵ   ּבְ
  

  ְלַמאי ִהְלְכָתא? 
  
ַנִים" י ׁשְ   !?ברים כא, יז)(ד "ָלֶתת לֹו ּפִ

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
ה ִלי ְקָרא?    ָלּמָ

ִאי ּבָ  ָנהִמּגֹו ּדְ    ,ֵעי ֵמיְתָבא ֵליּה ַמּתָ
   ?!ִמי ָלא ָיֲהֵבי ֵליּה 

  
ן.  ְפלּו ְלַאַחר ִמיּכַ ּנָ ְנָכִסים ׁשֶ   ּבִ

  
י ֵמִאיר,    ּוְלַרּבִ

א ְלעֹוָלם,  לֹא ּבָ ָבר ׁשֶ ֲאַמר: ָאָדם ַמְקֶנה ּדָ   ּדַ
יר" ה לִ  "ַיּכִ   י? ָלּמָ
  

הּוא ּגֹוֵסס. ׁשֶ ְפלּו לֹו ּכְ ּנָ   ׁשֶ
  
  

                                                           
ית אֹנֹו לֹו ִמ  504 י הּוא ֵראׁשִ ֵצא לֹו ּכִ ר ִיּמָ כֹל ֲאׁשֶ ַנִים ּבְ י ׁשְ יר ָלֶתת לֹו ּפִ נּוָאה ַיּכִ ְ ן ַהׂשּ כֹר ּבֶ י ֶאת ַהּבְ ּפַ ּכִ כָֹרהׁשְ   ט ַהּבְ

  רש"י
 אבל קיימי אפסולא - נאמן אינו

  .פליגי לא בכור לענין
 הוא לבכור קרא -  הכירא בצריך
 הים דינתממ 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
 בדיבורו 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 מקנה

  .ירושה בתורת להו
 כך העידש 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

 ובשעה 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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ָנה             ִמׁשְ

ּתוֹ  ׁש ֶאת ּבִ לּוחֹו ְלַקּדֵ ַתן ְרׁשּות ִלׁשְ ּנָ    ,ִמי ׁשֶ
ּה  ׁשָ    , ְוָהַלְך הּוא ְוִקּדְ

ּלֹו ָקְדמוּ  ין – ִאם ׁשֶ יו ִקיּדּוׁשִ    ,ִקיּדּוׁשָ
לּוחֹו ָקְדמוּ  ל ׁשְ יו ִקידּ  – ְוִאם ׁשֶ יןִקיּדּוׁשָ    ,ּוׁשִ

  – ְוִאם ֵאינֹו ָידּוַע 
ט   אעט, ֵניֶהם נֹוְתִנים ּגֵ    ,ׁשְ

ט ְוֶאָחד ּכֹוֵנס -ְוִאם ָרצּו     .ֶאָחד נֹוֵתן ּגֵ
  

ּה  ׁשָ לּוָחּה ְלַקּדְ ְתָנה ְרׁשּות ִלׁשְ ּנָ ה ׁשֶ ָ    ,ְוֵכן ָהִאׁשּ
ה ֶאת ַעְצָמּה  ׁשָ    , ְוָהְלָכה ְוִקּדְ

ּה ָקְדמוּ  ּלָ יָה ִק  – ִאם ׁשֶ יןִקּדּוׁשֶ    ,יּדּוׁשִ
לּוָחּה ָקְדמוּ  ל ׁשְ ין – ְוִאם ׁשֶ יו ִקיּדּוׁשִ    ,ִקיּדּוׁשָ

ט – ְוִאם ֵאיָנן יֹוְדִעין ֵניֶהם נֹוְתִנים ָלּה ּגֵ    ,ׁשְ
ט ְוֶאָחד ּכֹוֵנסֶאָחד נוֹ  -ְוִאם ָרצּו    .ֵתן ָלּה ּגֵ

  

ָמָרא             ּגְ
  ּוְצִריָכא: 

יֵדיּה  י ּדִ ּבֵ ְמִעיָנן ּגַ ִאי ַאׁשְ וּ  –ּדְ ַגְבָרא ִקים ֵליּה ִמׁשּ יֹוֲחִסיןם ּדְ   , ּבְ
ָלא ִקים ָלּה  ָתא, ּדְ יֹוֲחִסיןֲאָבל ִאיּתְ   , ּבְ

ין.  יָה ִקיּדּוׁשִ   ֵאיָמא ָלא ֶניֱהוּו ִקיּדּוׁשֶ
יָדּה  י ּדִ ּבֵ ְמִעיָנן ּגַ ְייָקא ּוִמיְנְסָבא,  –ְוִאי ַאׁשְ ָתא ּדַ ִאיּתְ ּום ּדְ   ִמׁשּ

  ת ֵליּה. ֲאָבל ִאיהּו ֵאיָמא ָלא ִאיְכּפַ 
  ְצִריָכא. 

  
  
  

  רש"י
  '.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 חסמיו 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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ַמר:    ִאיּתְ

ִעיר,  ה ַעְצָמּה ּבָ ׁשָ ֶרְך, ְוִקיּדְ ּדֶ ּה ָאִביָה ּבַ ׁשָ   ִקיּדְ
   –ַוֲהֵרי ִהיא ּבֹוֶגֶרת 

  ָאַמר:  ַרב
   .ֲהֵרי ִהיא ּבֹוֶגֶרת ְלָפֵנינוּ 

מּוֵאלוּ    ֲאַמר:  ׁשְ
ֵניֶהם.  י ׁשְ יָנן ְלִקיּדּוׁשֵ   ַחְייׁשִ

  
  ֵאיַמת? 

ה ִאילֵ  ָ ׁשּ תֹוְך ׁשִ    –יָמא ּבְ
ָהא ֵניָמא ַרב    ?!ינוּ ֲהֵרי ִהיא ּבֹוֶגֶרת ְלָפנֵ  :ּבְ

ָבְגָרה!  א הּוא ּדְ ּתָ   ַהׁשְ
ה  ָ ׁשּ א ְלַאַחר ׁשִ    –ֶאלָּ
מּוֵאל ָהא ֵניָמא ׁשְ ֵניֶהם? :ּבְ י ׁשְ יָנן ְלִקיּדּוׁשֵ    !ַחְייׁשִ

מּוֵאלְוָהא ָאַמר     :ׁשְ
ין ַנֲערּות ְלַבְגרּות ֶא  ְלַבד! ֵאין ּבֵ ים ּבִ ה ֳחָדׁשִ ָ ׁשּ א ׁשִ   ּלָ

  
ה  ָ ׁשּ ִלים ׁשִ ַמׁשְ ַההּוא יֹוָמא ּדְ יׁש ּבְ ַקּדִ    –ָלא ְצִריָכא, ּדְ

ַצְפָרא ַנִמי ּבֹוֶגֶרת.  , ֲהֵרי ִהיא ּבֹוֶגֶרת ְלָפֵנינוּ ַרב ָאַמר:  א ּבֹוֶגֶרת ּבְ ּתָ ַהׁשְ   ִמּדְ
ַאְייֵתי ִסיָמנִ  א הּוא ּדְ ּתָ מּוֵאל ֲאַמר: ַהׁשְ   ים. ּוׁשְ

  
ְקֶוה?  ָנא ִמּמִ מּוֵאל, ַמאי ׁשְ   ּוׁשְ

ְתַנן:    ּדִ
ד ְוִנְמָצא ָחֵסר" ְמּדַ ּנִ    ,ִמְקֶוה ׁשֶ

יו ְלַמְפֵרַע  ּבָ ֲעׂשּו ַעל ּגַ ּנַ ל ָטֳהרֹות ׁשֶ    ,ּכָ
ים ְטֵמאֹות ְרׁשּות ָהַרּבִ ין ּבִ ִחיד ּבֵ ְרׁשּות ַהּיָ ין ּבִ   !"ּבֵ

  
אִני ָהָתם,    ׁשַ

א ְלֵמיַמר ַהֲעֵמ  ִאיּכָ   ד ָטֵמא ַעל ֶחְזָקתֹו, ּדְ
  ְוֵאיַמר לֹא ָטַבל. 

  
ה,  ַרּבָ   ַאּדְ

  ַהֲעֵמד ִמְקֶוה ַעל ֶחְזָקתֹו,
  ְוֵאיַמר לֹא ָחֵסר! 

  
  ֲהֵרי ָחֵסר ְלָפֶניָך. 

  
  ָהָכא ַנִמי ֲהֵרי ּבֹוֶגֶרת ְלָפֶניָך! 

  
ָבְגָרה.  א הּוא ּדְ ּתָ   ַהׁשְ

  
ָחֵסר!  א הּוא ּדְ ּתָ   ָהָתם ַנִמי ַהׁשְ

  
י ְלֵריעּוָתא, ָהָתם ּתַ    ְרּתֵ

  ָהָכא ֲחָדא ְלֵריעּוָתא. 
  

ָנא ֵמָחִבית?  מּוֵאל, ַמאי ׁשְ   ּוׁשְ
ַתְנָיא    ּדְ

רּוָמה ְוהֹוֵלךְ "    ,ָהָיה ּבֹוֵדק ֶאת ֶהָחִבית ְלַהְפִריׁש ָעֶליָה תְּ
ְך ִנְמֵצאת חֹוֶמץ    ,ְוַאַחר ּכָ

ל  אי – ָיִמים הׁשָ לֹ ׁשְ ּכָ ן ָוֵאיָלְך  ,ַוּדַ    ",קָסֵפ  –ִמיּכַ
ְקֶוה:    ּוְרִמיַנן ָחִבית ַאּמִ

ָהָכא ָסֵפק?  ָנא ּדְ אי, ּוַמאי ׁשְ ָהָכא ַוּדַ ָנא ּדְ   ַמאי ׁשְ
  ִמּסּוְרָיא:  ַרב ֲחִניָנאְוָאַמר 

ְמעֹון ִהיא,  י ׁשִ ָנא ָחִבית? ַרּבִ   ַמאן ּתָ

  רש"י
  .ביום בו - בעיר היא וקידשה

 מרשות יצאה אם לדעת בדקנוה -  בוגרת היא והרי
 בו בוגרת הומצאנו קידושין קדושיה להיות האב
  .ביום
 של ולא קידושין וקדושיה - לפנינו בוגרת הרי

  .אביה
 האב כשקידשה שמא - שניהם לקידושי חיישינן

  .קידושיו וקדמו היתה נערה
 לבגרות נערות שבין חדשים -  ששה בתוך נימא אי

 חדשים ששה אלא לבגרות נערות בין אין דאמרינן
 להיות שוהה אינה נערות סימני כשהביאה בלבד

 ממהרת שהיא ופעמים חדשים ששה אלא בוגרת
 דף( נדה' במס כדתנן בדדיה ניכרים וסימניה לבגור

  .וצמל בוחל פגה) מז
 אותן כל הא - לפנינו בוגרת הרי רב אמר בהא
 בסימני שנכיר עד היא נערה בחזקת חדשים ששה

 מי בוגרת ואישתכחא בפניא בדקנוה וכי בגרותה
 הוא השתא למאודי היא בוגרת נמי דצפרא יימר

  .דבגרה
 לה משמלאו ודאי והא חדשים - ששה לאחר אלא

  .לה בגרה חדשים ששה
 אלא הא איכא טפי הא דליכא הוא בציר תימא וכי

 אדעתין דמהיכא תיסק גרס לא -  קאמר בלבד
 פחות לבגרות נערות בין אין קאמר מי הכי למימר
  .חדשים מששה
 והיא בבוקר אביה - שית דמשלים ביומא דקדיש

  .שתבגר בחזקת היא הזה והיום בערב
 היום שכל - בוגרת נמי בצפרא בוגרת מדהשתא

  .שתביא בחזקת היא
  .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
 נמי הכא מעיקרא ליה נןמחזקי מציאתן כשעת
   בוגרת נמי בצפרא בוגרת מדהשתא נימא
  .שתביא בחזקת היא היום שכל

  .לפניך חסר והרי חזקתו על טמא - לריעותא תרתי
 דאיכא הוא לריעותא חדא האב קידושי גבי - הכא
 אשה העמד לומר באת אם אבל לפנינו בוגרת הרי

 בגרות חזקת לאו שית דמשלם יומא חזקתה על
 עשויה היא שהיום בה אית נערות חזקת ולאו

  .להשתנות
 והניח תחמיץ שלא תמיד - החבית את בודק היה

 כלומר והולך עליה מפריש להיות החבית אותה
 כשבא תרומותיו בהפרשת עליה סומך להיות

 שני הרי אומר אחר במקום טבל לוגין מאה לשתות
 וכן הללו לוגין מאה על תרומה פלונית בחבית לוגין
 ידוע ואין חומץ נמצאת כ"ואח תדיר עושה

 עליה שסמך תרומה וכל החמיצה מאימתי
 מינין שני וחומץ יין דקסבר תיקן לא משהחמיצה

  .הן
 הראשונים גרסינן ולא גרסינן - ודאי ימים' ג כל

' ג כל ד"למ איכא) צו דף( ב"בב בה פליגי אמוראי
 ומצאה שבדקה הבדיקה שאחר הראשונים ימים

 שתלה טבלים וכל ודאי יין קתבחז היא הרי יין
 מכאן הן מתוקנים ימים' ג באותן בה תרומתן

 ויחזור לזרים ליאסר תרומה והויא ספק ואילך
 תרומה היתה ולא החמיצה כבר דשמא ויתרום
 האחרונה זו בדיקה שלפני ימים' ג כל ד"למ ואיכא

 ואם חומץ ודאי בחזקת היא הרי חומץ שמצאה
 אינה אחר מקום לע תרומה ימים' ג באותן עשאה

 דלא מטבלה יתקננה אם לזרים ומותרת תרומה
 חומץ שנמצאת וזו ימים' מג בפחות גמור חומץ הוי

  .שנתקלקלה יש ימים שלשה בידוע
 לאיסר תרומה והוי ספק ולמפרע' מג - ואילך מכאן

  .ויתרום ויחזור לזרים
 משעה בחסר ליה דמחזקינן מקוה גבי - ש"מ

 טהרות כל דקתני לםש בחזקת שהנחנוהו ראשונה
 טמאות הרבים ברשות אפילו גביו על שנעשו
 ליה הוה הוא ספק דאי הוא ספק לאו אלמא
 כרחיך על מקוה והאי טהורות ר"ברה למימר

 מחזקינן וקא סאה בארבעים השלימוהו בתחילתו
  .ודאי חסר בחזקת שעתא מהאי ליה

 ולא ספק ולהלן מכאן דקתני חבית גבי - שנא ומאי
  .החמיץ מלבודקו ידיו דסליק עתאמש אמרינן

  .גרס - חנינא ר"וא

 



463                 ""ֲעָׂשָרה יֹוֲחִסים –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק ד' 

ֵוי,  י ִמְקֶוה ַנִמי ְסֵפיָקא ַמׁשְ ַגּבֵ   ּדְ
ַתְנָיא:    ּדְ

ֲע " ּנַ ל ָטֳהרֹות ׁשֶ יו ְלַמְפֵרַע ּכָ ּבָ    ,ׂשּו ַעל ּגַ
ים ְטֵמאֹות ְרׁשּות ָהַרּבִ ין ּבִ ִחיד ּבֵ ְרׁשּות ַהּיָ ין ּבִ   ,ּבֵ

ְמעֹוןוְ  י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ים ְטהֹורֹות ְרׁשּות ָהַרּבִ ִחיד ּתֹוִלין ,ּבִ ְרׁשּות ַהּיָ    .ּבִ

ָנן ֶטֶבל ְלַמְפֵרַע    !"ֲאָבל ְלַרּבָ
  

אִני ָהָתם,    ׁשַ
א ְלֵמ  ִאיּכָ   יַמר ַהֲעֵמד ֶטֶבל ַעל ֶחְזָקתֹו, ּדְ

  ְוֵאיַמר ָלא ִניְתַקן. 
  

ה,  ַרּבָ   ַאּדְ
  ַהֲעֵמד ַיִין ַעל ֶחְזָקתֹו, 

  ְוֵאיַמר לֹא ֶהְחִמיץ! 
  

  ֲהֵרי ֶהְחִמיץ ְלָפֶניָך. 
  

  ָהָכא ַנִמי ֲהֵרי ִהיא ּבֹוֶגֶרת ְלָפֵנינּו! 
  

ָבְגָרה.  א הּוא ּדְ ּתָ   ַהׁשְ
  

א  505ָהָתם ּתָ ַאְחִמיץ! ַנִמי ַהׁשְ   הּוא ּדְ
  

י ְלֵריעּוָתא,  - ָהָתם  ְרּתֵ   ּתַ
א.  -ָהָכא  ִאיּכָ   ֲחָדא ְלֵריעּוָתא הּוא ּדְ

  
ֵאי: ַתּנָ   ֵניָמא ּכְ

ד ִמי"   בעט,    ?ִמי מֹוִציא ִמּיָ
לֹא ְרָאָיה ָדם ּבְ    ,הּוא מֹוִציא ִמּיָ

לֹא ְרָאָיה דֹו ּבְ    ,ְוֵהן ֵאין מֹוִציִאים ִמּיָ
ְבֵרי  י ַיֲע ּדִ    .קֹבַרּבִ

י ָנָתן    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִר  ִכיב ְמַרע – יא הּואִאם ּבָ ָהָיה ׁשְ    ,ָעָליו ְלָהִביא ְרָאָיה ׁשֶ

ִכיב ְמַרע הּוא ִריא ָהָיה – ְוִאם ׁשְ ּבָ    ".ֲעֵליֶהם ְלָהִביא ְרָאָיה ׁשֶ
י ָנָתן,  ַרּבִ ֲאַמר ּכְ   ֵניָמא: ַרב ּדַ

י ַיֲעקֹב!  ַרּבִ ֲאַמר ּכְ מּוֵאל ּדַ   ּוׁשְ
  

  ָלְך ַרב: ָאַמר 
י ַיֲעקֹב.  ַרּבִ ָאְמֵרי ֲאִפיּלּו ּכְ   ֲאָנא ּדְ

י ַיֲעקֹב ָהָתם,  אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ   ַעד ּכָ
א ְלֵמיַמר ַהֲעֵמד ָממֹון ַעל ֶחְזָקתֹו.  ִאיּכָ   ּדְ

  ֲאָבל ָהָכא, ִמי ֵניָמא ַהֲעֵמד ּגּוף ַעל ֶחְזָקתֹו?! 
  

מּוֵאל ָאַמר:    ּוׁשְ
ָאְמֵרי ֲאִפיּלוּ  י ָנָתן.  ֲאָנא ּדְ   ְלַרּבִ

י ָנָתן ָהָתם,  אן ָלא ָקָאַמר ַרּבִ   ַעד ּכָ
ִריִאים ָקְייֵמי,  ֶחְזַקת ּבְ י ָעְלָמא ּבְ כּוּלֵ   ּדְ

יּה ֵמֲחָזָקה ָהֵוי ֲעֵליּה ְלַאְיּתּוֵיי ְרָאָיה.  יק ַנְפׁשֵ ָקא ַמּפִ   ַמאן ּדְ
יּה?!  ַקּמֵ ּה ֵמֲחָזָקה ּדְ   ֲאָבל ָהָכא, ִמי ָקא ַמְפָקא ַנְפׁשָ

  
ֵאי:  ּנָ ָהֵני ּתַ   ֵניָמא ּכְ

ֶרךְ " ּדֶ ּה ָאִביָה ּבַ ׁשָ ִעיר ,ִקיּדְ ה ַעְצָמּה ּבָ ׁשָ    ,ְוִקיּדְ
   ",ַוֲהֵרי ִהיא ּבֹוֶגֶרת
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  רש"י
 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 ואם

 מרע יבשכ 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 -  תוחזק

 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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ָנא ֲחָדא:    , "ֲהֵרי ִהיא ּבֹוֶגֶרת ְלָפֵנינוּ "ּתָ
ֵניֶהם"ְוַתְנָיא ִאיָדְך:  י ׁשְ יָנן ְלִקיּדּוׁשֵ    – "ַחְייׁשִ

ַרב וְ  מּוֵאל?! ַמאי ָלאו, ַחד ּכְ ׁשְ   ַחד ּכִ
  

  ָלא, 
מּוֵאל:  ׁשְ   ִאיֵדי ְוִאיֵדי ּכִ

אן  ּתֹו,  - ּכָ ַחׁשְ ַמּכְ   ּבְ
אן  ּתֹו.  - ּכָ ַחׁשְ ֵאין ַמּכְ ׁשֶ   ּבְ

  
ִליֵגי   :ְוֵניָמא ַמְתִניָתא ָלא ּפְ    ,ִמּדְ

ִליֵגי   .ָאמֹוָרֵאי ַנִמי ָלא ּפְ
  

ָרא?!    ְוִתְסּבְ
ָיאָהא  ַרב ְמַנׁשְ ֵריּה ּדְ ִוויל ַרב יֹוֵסף ּבְ ָווֵתיּה ּדְ  ִמּדְ א ּכְ   , ַרבָעַבד עּוְבּדָ

יד  מּוֵאלְוִאיְקּפִ א זּוָטא,   , ַוֲאַמר: ׁשְ ַקּבָ ְייֵלי ֵליּה ּבְ י ָעְלָמא ּכַ   ּכּולֵּ
ה א ַרּבָ ַקּבָ ְייֵלי ֵליּה ּבְ ָנן ּכַ ַרּבָ   ! ?ְוַהאי ִמּדְ

ִליֵגי  ְך ָלא ּפְ ְעּתָ יד?  –ְוִאי ָסְלָקא ּדַ אי ָקא ַמְקּפִ   ַאּמַ
  

ּתֹו.  ַחׁשְ ַמּכְ א ּבְ י ָעַבד עּוְבּדָ יְלָמא ּכִ   ּדִ
  

ילְ  ָמר זּוְטָראֲאַמר ֵליּה     :ַרב ַאׁשִ
  :ֲאֵמיַמרָהִכי ֲאַמר 

מּוֵאל.  ׁשְ ָווֵתיּה ּדִ   ִהיְלְכָתא ּכְ
  
יוְ    ֲאַמר:  ַרב ַאׁשִ

ַרב.  ָווֵתיּה ּדְ   ִהיְלְכָתא ּכְ
  

ַרב ָווֵתיּה ּדְ   .ְוִהיְלְכָתא ּכְ
  
  

  רש"י
 הרי דקתני והא - במכחשתו

 במכחשתו לפנינו בוגרת היא
 גרתיב 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
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            ָנהִמשְׁ 

ּתֹו ִל  ָצא הּוא ְוִאׁשְ ּיָ םִמי ׁשֶ    ,ְמִדיַנת ַהּיָ
ּתֹו ּוָבָניו    ,ּוָבא הּוא ְוִאׁשְ

ם ֲהֵרי ִהיא זוּ "  :ְוָאַמר י ִלְמִדיַנת ַהּיָ ָצאת ִעּמִ ּיָ ה ׁשֶ ָ ֶניָה  ,ִאׁשּ    – "ְוֵאּלּו ּבָ
ִנים ה ְולֹא ַעל ַהּבָ ָ    .ֵאין ָצִריְך ְלָהִביא ְרָאָיה לֹא ַעל ָהִאׁשּ

  

ֶניָה לּ ְוֵא  ,ֵמָתה"    – "ּו ּבָ
ִנים ה ,ֵמִביא ְרָאָיה ַעל ַהּבָ ָ    .ְוֵאינֹו ֵמִביא ְרָאָיה ַעל ָהִאׁשּ

  

ם" ְמִדיַנת ַהּיָ אִתי ּבִ ה ָנׂשָ ָ ֶניָה  ,ֲהֵרי ִהיא זוּ  ,ִאׁשּ    – "ְוֵאּלּו ּבָ
ה ָ ִנים ,ֵמִביא ְרָאָיה ַעל ָהִאׁשּ    .ְוֵאין ָצִריְך ְלָהִביא ְרָאָיה ַעל ַהּבָ

  

ֶניָה "    – "ֵמָתה ְוֵאּלּו ּבָ
ִנים ָצִריְך ְלָהִביא ְרָאָיה ה ְוַעל ַהּבָ ָ   .ַעל ָהִאׁשּ

  

ָמָרא         ּגְ
ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

ְכרּוִכים ַאֲחֶריָה.  ן ּבִ   ְוכּוּלָ
  
  

  רש"י
  '.מתני
 על לא ראיה להביא צריך אינו

 שכבר מיוחסת שהיא - האשה
  .כשנשאה בדקוה

 בגמרא כדמוקי - הבנים על ולא
 אחריה וכרוכים בקטנים
 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 מתה
 על ראיה מביא ההוכח 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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ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ם"" ְמִדיַנת ַהּיָ אִתי ּבִ ה ָנׂשָ ָ    – "ִאׁשּ
הֵמִביא ְרָאָיה ַע  ָ ִנים ֵאין ָצִריךְ וְ  ,ל ָהִאׁשּ    ,ְלָהִביא ְרָאָיה ַעל ַהּבָ

דֹוִלים ים ,ּוֵמִביא ְרָאָיה ַעל ַהּגְ ַטּנִ    .ְוֵאין ָצִריְך ְלָהִביא ְרָאָיה ַעל ַהּקְ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ה ַאַחת :ּבַ ָ ִאׁשּ    ,ּבְ

ים  י ָנׁשִ תֵּ ׁשְ ה ְוַעל -ֲאָבל ּבִ ָ ִנים ֵמִביא ְרָאָיה ַעל ָהִאׁשּ    ,ַהּבָ

ים ַטּנִ דֹוִלים ְוַעל ַהּקְ   . "ַעל ַהּגְ

  
  :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

בּול,    אפ, י ַהּגְ ָקְדׁשֵ א ּבְ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ
יֹוֲחִסיןֲאָבל    לֹא.  -  ּבְ

  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

יֹוֲחִסיןֲאִפיּלּו    . ּבְ
  

י יֹוָחָנן ְלַטְעֵמיּה,    ְוָאְזָדא ַרּבִ
ָאַמר  י ּדַ אַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ִחּיָ   : ַרּבִ

  ַמְלִקין ַעל ַהֲחָזקֹות, 
  סֹוְקִלין ְוׂשֹוְרִפין ַעל ַהֲחָזקֹות, 

רּוָמה ַעל ַהֲחָזקֹות.    ְוֵאין ׂשֹוְרִפין ּתְ
  
ַרב ְיהּוָדה,  – "קֹותַמְלִקין ַעל ַהֲחזָ "   ּכְ

ֲאַמר    : ַרב ְיהּוָדהּדַ
ֵכינוֹ  ׁשְ ה ּבִ ה.  –ֶתיָה הּוְחְזָקה ִנּדָ ּום ִנּדָ ְעָלּה לֹוֶקה ָעֶליָה ִמׁשּ   ּבַ

  
ר ַרב הּוָנא,  – "ין ְוׂשֹוְרִפין ַעל ַהֲחָזקֹותסֹוְקלִ " ה ּבַ ְדַרּבָ   ּכִ

ֲאַמר  ר ַרב הּוָנאּדַ ה ּבַ   : ַרּבָ
ִית  תֹוְך ַהּבַ ילּו ּבְ ִהְגּדִ ינֹוק ְוִתינֹוֶקת, ׁשֶ ה ּתִ ָ    –ִאיׁש ְוִאׁשּ

ָרִפין ֶזה ַעל ֶזה.  ,ִנְסָקִלין ֶזה ַעל ֶזה   ְוִנׂשְ
  

יָאַמר  זִּ ן ּפַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ן ֵלִויָאַמר  ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ּום  ַרּבִ ָראִמׁשּ ר ַקּפָ    :ּבַ
ֵתיָפּה,  ב ָלּה ַעל ּכְ ַלִים ְוִתינֹוק מּוְרּכָ את ִלירּוׁשָ ּבָ ה ׁשֶ ָ ִאׁשּ ה ּבְ   ַמֲעׂשֶ

יָלתֹו    ּוָבא ָעֶליָה,  –ְוִהְגּדִ
ין ְוָסְקלּום,  ֶוֱהִביאּום   ְלֵבית ּדִ

רּוְך ַאֲחֶריָה.  ּכָ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ אי, ֶאּלָ ָנּה ַוּדַ ּבְ ֵני ׁשֶ   לֹא ִמּפְ
  
רּוָמה ַעל ַהֲחָזקֹותְוֵאין ׂשוֹ "    – "ְרִפין ּתְ

ָאַמר  ן ָלִקיׁש ּדְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
   .ׂשֹוְרִפין ַעל ַהֲחָזקֹות

י יֹוָחָנןוְ    אֹוֵמר:  ַרּבִ
  ִפין.ֵאין ׂשֹוְר 

   
  ְוָאְזדּו ְלַטְעַמְייהּו, 

ְתַנן:    ּדִ
ָידוֹ " ה ּוָבֵצק ּבְ ַצד ָהִעיסָּ ְמָצא ּבְ ּנִ ינֹוק ׁשֶ    ,תִּ

י ֵמִאיר    ,ְמַטֵהר ַרּבִ
ִאין ֲחָכִמיםוַ     ,ְמַטּמְ

ַח  ינֹוק ְלַטּפֵ ל תִּ ְרּכֹו ׁשֶ ּדַ ֵני ׁשֶ   , (טהרות ג, ח) "ִמּפְ

ּה:    ַוֲהִויָנן ּבָ
ַרּבִ    י ֵמִאיר? ַמאי ַטְעֵמיּה ּדְ

ִחין,  ִחין, ּוִמיעּוט ֵאין ְמַטּפְ ינֹוקֹות ְמַטּפְ   ָקָסַבר: רֹוב ּתִ
ֶחְזַקת ָטֳהָרה עֹוֶמֶדת,  ה ּבְ   ְוִעיּסָ

א.  –ּוְסמֹוְך ִמיעּוָטא ַלֲחָזָקה  ַרע ֵליּה רּוּבָ   ִאיּתְ
  

  רש"י
 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 לכהנים נישאות אינן

  .זו של יהבנות 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 מלקין

 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 בתרומה ונגע ושרצים נבילות
 פרשכדמ 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

 אנו ואין בניהם ואלו אשתו שהיא
  .גמור בעדות בהם מכירין

 על הבן בא אם - זה על זה קליןנס
 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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ָנן?    ְוַרּבָ
  

ֵמי,  ֵליָתא ּדָ ַמאן ּדְ   ִמיעּוָטא ּכְ
א ַוֲחָזָקה    א ָעִדיף. רּוּבָ  –רּוּבָ

  
ּום  ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ְעָיאִמׁשּ י אֹוׁשַ   : ַרּבִ

רּוָמה.  ֹוְרִפין ָעֶליָה ֶאת ַהּתְ ׂשּ   זּו ִהיא ׁשֶ
  

י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ
רּוָמה.  ֹוְרִפין ָעֶליָה ּתְ ׂשּ   ֵאין זּו ֲחָזָקה ׁשֶ

  
ֹוְרִפין ָעֶליָה ֶאת ׂשּ י יֹוָחָנן ׁשֶ א ֵאיזּו ֲחָזָקה ְלַרּבִ רּוָמה?  ֶאלָּ   ַהּתְ

  
ִדְתַנן ּכְ

506 :  
ם" ִלין ׁשָ ִעים ְמַטּפְ ָרִצים ּוְצַפְרּדְ ִית ּוׁשְ תֹוְך ַהּבַ ה ּבְ    ,ִעיסָּ

ה ִעיסָּ    , ְוִנְמְצאּו ֲחִתיכֹות ּבָ
ָרִצים   ְטֵמָאה  – ִאם רֹוב ׁשְ

ִעים   . "ְטהֹוָרה – ִאם רֹוב ְצַפְרּדְ
  

י יֹוָחָנן:  ַרּבִ ֵתיּה ּדְ ּוָ ְנָיא ּכַ   ּתַ
נֵ " ֵאלׁשְ ָ ַעת ִליׁשּ ֶהם ּדַ ָבִרים ֵאין ּבָ    ,י ּדְ

אּום ֲחָכִמים ּכְ  ֵאלַוֲעׂשָ ָ ַעת ִליׁשּ ֶהם ּדַ ׁש ּבָ ּיֵ    :ָמה ׁשֶ
ינֹוק    ,תִּ

   ".ְועֹוד ַאֶחֶרת
  
ינֹוק" ֲאָמָרן.  – "תִּ   ָהא ּדַ
  
  ַמאי ִהיא?  "ְועֹוד ַאֶחֶרת"
  
ִעים ְמ " ָרִצים ּוְצַפְרּדְ ִית ּוׁשְ תֹוְך ַהּבַ ה ּבְ םִעיסָּ ִלין ׁשָ    ,ַטּפְ

ה^ ְוִנְמְצאוּ   בפ, ִעיסָּ    , ֲחִתיכֹות ּבָ
ָרִצים   ְטֵמָאה  – ִאם רֹוב ׁשְ

ִעים   . "ְטהֹוָרה – ִאם רֹוב ְצַפְרּדְ
  

ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
א נּו ֶאלָּ ִקים ְלָבִנים,  :לֹא ׁשָ ַמׁשְ   ּבְ

ים  ִקים ֲאדּוּמִ ַמׁשְ    –ֲאָבל ּבְ
ָנִק    יר ֵמיָדע ְיִדיַע. ִאם ִאיָתא ּדְ

  
ה?  יְנהּו ִעיּסָ ַלְעּתִ   ְוִדיְלָמא ּבְ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ַמע  ָבר ֶזה ׁשָ יּדָ ִריּבִ ַמע:  ּבְ   ּוֵפירּוׁשֹו לֹא ׁשָ
א נּו ֶאלָּ ּה,  :לֹא ׁשָ ר ּבָ ינֹוק ִניּכָ ל ּתִ בּוָאה ׁשֶ ּבָ ִקים ְצלּוִלים ׁשֶ ַמׁשְ   ּבְ

ִקים ֲעכּוִרים    .לֹא –ֲאָבל ַמׁשְ
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  מתכוונת לברייתא.

  רש"י
 - דמי דליתיה כמאן מיעוטא

 ורבנן רובא לגבי ליה דבטיל
 למיעוט חיישי דלא לטעמייהו

  ).לב נדה שם(
 את עליה ששורפין יאה 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

  .טהור והצפרדע טמא הצב
 פוליןנ 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 כותיה
  .לתלות דרבנן יןמטמא

 ל"וקי - לישאל דעת שיש כמי
 טמא ספיקו י"ברה:) ד דף נדה(

 לישאל דעת בו שאין דבדבר
 י"ברה דאפילו) ד נדה שם( ל"קי

  .טהור ספיקו
 ז"בלע ש"ביקרור - נקורים
  .בעיסה תרנגולים שנקרו
 תרומה של זו עיסה אם - תולין

 התרנגולין שתו שמא חיישינן
 ובעוד הטמאים ממשקין

 בחרטומיהם טופח משקהה
 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 נוחין

 דמות - תינוק של שבבואה
  .פניו קלסתר
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ָנה             ִמׁשְ

ים - ד ָאָדם לֹא ִיְתַייֵח  י ָנׁשִ תֵּ    ,ִעם ׁשְ
ה ַאַחת  ָ ים - ֲאָבל ִאׁשּ ֵני ֲאָנׁשִ    .ִמְתַייֶחֶדת ִעם ׁשְ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּתֹו ִעּמוֹ  -ַאף ִאיׁש ֶאָחד  ִאׁשְ ְזַמן ׁשֶ ים ּבִ י ָנׁשִ תֵּ    ,ִמְתַייֵחד ִעם ׁשְ

פּונְ  ֶהם ּבְ ן ִעּמָ ִקיְוָיׁשֵ    ,ּדְ
ַמְרּתוֹ  ּתֹו ִמׁשְ ִאׁשְ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

  

ּתוֹ  -ִמְתַייֵחד ָאָדם  ר ,ִעם ִאּמֹו ְוִעם ּבִ ׂשָ ֵקירּוב ּבָ ֶהם ּבְ ן ִעּמָ    .ְוָיׁשֵ
ילוּ  ְכסּוָתּה  – ְוִאם ִהְגּדִ ָנה ּבִ ְכסּותוֹ  ,זּו ְיׁשֵ ן ּבִ   .ְוֶזה ָיׁשֵ

  

ָמָרא         ּגְ
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
הוּ  ֵבי ֵאִלּיָ ָנא ּדְ   : ּתָ

ן ַקּלוֹ " ְעתָּ ים ּדַ   . "ת ֲעֵליֶהןהֹוִאיל ְוָנׁשִ
  

י?    ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ ָמֵעאלִמׁשּ י ִיׁשְ   : ַרּבִ
ִין?    ֶרֶמז ְלִיחּוד ִמן ַהּתֹוָרה ִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ ךָ "ׁשֶ ן ִאּמֶ י ְיִסיְתָך ָאִחיָך ּבֶ 507"ּכִ
   – ), ז(דברים יג 

ן ֵאם ֵמִס  ן ָאב ֵאינֹו ֵמִסית? ,יתְוִכי ּבֶ    !ּבֶ
ן ִמְתַייֵחד ִעם ִאּמֹו,  א לֹוַמר ְלָך: ּבֶ   ֶאלָּ

ּתֹוָרה.  ּבַ ל ֲעָריֹות ׁשֶ   ְוָאסּור ְלִהְתַייֵחד ִעם ּכָ
  

ִתיב?  ַמאי ּכְ ְקָרא ּבְ ֵטיּה ּדִ ׁשְ   ּפַ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ְעָיא ָקָאַמר:    ָלא ִמיּבָ

ָסֵני לֵ  ן ָאב, ּדְ ְעָיא ּבֶ יץ ֵליּה ֵעצֹות ָרעֹות, ָלא ִמיּבָ   יּה ְוַעּיֵ
ָלא ְסֵני ֵליּה, ֵאיָמא ַצְייֵתי ֵליּה.  ן ֵאם, ּדְ א ֲאִפיּלּו ּבֶ   ֶאּלָ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  
  

אּול?  א ׁשָ ַאּבָ ָלא ּכְ   ֵניָמא ַמְתִניִתין ּדְ
ַתְנָיא:    ּדְ

ֵחיק" ים יֹום יֹוֵצא ּבְ לֹׁשִ ל ׁשְ    ,ּכָ
ה ַאַחת וּ  ָ ִאׁשּ ר ּבְ יםְוִנְקּבַ ֵני ֲאָנׁשִ    ,ׁשְ

ים י ָנׁשִ תֵּ ִאיׁש ֶאָחד ּוׁשְ    .ֲאָבל לֹא ּבְ
אּול א ׁשָ    :אֹוֵמר ַאּבָ

ים י ָנׁשִ תֵּ ִאיׁש ֶאָחד ּוׁשְ   !"ַאף ּבְ
  

אּול,  א ׁשָ יָמא ַאּבָ   ֲאִפיּלּו ּתֵ
ִביר ִיְצֵריּה.  ַעת ֲאִנינּות ּתְ ׁשְ   ּבִ

  
י ִיְצָחק,  ַרּבִ ָנן ָסְבֵרי ָלּה ּכְ   ְוַרּבָ

ֲאַמר י ִיְצָחק ּדַ   : ַרּבִ
ֶבר ַעל ֲחָטָאיו" ְתאֹוֵנן ָאָדם ָחי ּגֶ    – (איכה ג, לט) "ַמה ּיִ

ר ָעָליו.  ּבֵ ל ָאָדם ִיְצרֹו ִמְתּגַ ַעת ֲאִנינּותֹו ׁשֶ ׁשְ   ֲאִפיּלּו ּבִ
  

אּול?  א ׁשָ   ְוַאּבָ
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  ַוֲאבֶֹתיךָ 

  רש"י
  '.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

 עמה 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
 - כתיב במאי דקרא פשטיה

 שמדבר קראמ 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 יאולהוצ 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 חי שהוא זמן כל ביצרו
 לא שאם איוחט 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
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ִתיב,  ִמְתַרֵעם ַעל ִמּדֹוָתיו ּכְ ִתיב ַההּוא ּבְ י ּכְ   ּכִ

ֶבר ַעל ֲחָטָאיו?! ְוָהֵכי ָקָאַמר: ַמה יִּ    ְתַרֵעם ַעל ִמּדֹוָתיו, ְוִכי ּגֶ
י לֹו.  ַתּתִ ּנָ ים ׁשֶ ּיֹו ַחּיִ   ּדַ

  
ָנן?    ְוַרּבָ

  
ה,  י ַההּוא ַמֲעׂשֶ   ּכִ

יּה. יְקּתֵ א ְוַאּפִ ֲהָוה עּוְבּדָ ָתא ּדַ ַהִהיא ִאיּתְ   ּדְ
  
  

  רש"י
 שלא - הוא חטאיו על גבר וכי

 חי הוא דקתוובצ לי חטא
  .בתמיה

 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

 ממורי אחר לשון, לקוברו עמה
 אלא ורבנן נןגרסי 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

 

 



470                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        פא, אפא, אפא, אפא, א    ––––פ, ב פ, ב פ, ב פ, ב  .61
ה ַאַחת" ָ י[ ֲאָבל ִאׁשּ ֵני ֲאָנׁשִ   .]"םִמְתַייֶחֶדת ִעם ׁשְ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
א נּו ֶאלָּ ִרים,  :לֹא ׁשָ ְכׁשֵ   ּבִ

ְפרּוִצים  ָרה ַנִמי ָלא.  –ֲאָבל ּבִ י ֲעׂשָ   ֲאִפיּלּו ּבֵ
  

ה.  ִמּטָ ָרה ּבְ ה, ְוהֹוִציאּוָה ֲעׂשָ   ֲהָוה ַמֲעׂשֶ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ׁשּוָר  ָרה, ְוַגְנֵבי ּכְ י ֲעׂשָ ֵרי ּבֵ ִמיַחּבְ ַדע, ּדְ   א, ּתֵ

ְסֵפי ֵמֲהָדֵדי.    ְוָלא ִמיּכַ
  

יע ֵליּה:    ֵניָמא ְמַסּיַ
ֶרךְ " ּדֶ א ָיבֹא ָעֶליָה ּבַ ּמָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ֵני תַּ    – (סוטה ז.) "מֹוְסִרין לֹו ׁשְ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים    ִאין,  -ּתַ
ַעְלָמא  י ּדְ   ָלא!  - ֱאיָנׁשֵ

  
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים,  אִני ּתַ   ׁשַ

ָיְדֵע   אפא, יּה. ּדְ   י ^ְלַאְתרּוֵיי ּבֵ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
א נּו ֶאלָּ ִעיר,  :לֹא ׁשָ   ּבָ

ֶרְך  ּדֶ ה,  –ֲאָבל ּבַ לֹׁשָ ְהיּו ׁשְ ּיִ   ַעד ׁשֶ
ין,  ּתִ א ִיְצָטֵרְך ֶאָחד ֵמֶהם ְלַהׁשְ ּמָ   ׁשֶ
  ְוִנְמָצא ֶאָחד ִמְתַייֵחד ִעם ָהֶעְרָוה. 

  
יע ֵליּה:    ֵניָמא ְמַסּיַ

ֶרךְ מֹוְסִר " ּדֶ א ָיבֹא ָעֶליָה ּבַ ּמָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ֵני תַּ    ,(סוטה ז.) "ים לֹו ׁשְ
ֵרי ְוִאיהּו  ָלָתא.  –ּתְ   ָהא ּתְ

  
ֶניֱהוּו ָעֶליָה ָסֲהֵדי.  י ֵהיִכי ּדְ   ָהָתם ּכִ

  
אּוְרָחא.  ַרב ְיהּוָדהוְ  ַרב   ֲהוּו ָקַאְזֵלי ּבְ

ְייהוּ  ָתא ַקּמַ   , ֲהָוה ָקַאְזָלא ַהִהיא ִאּתְ
ם. ַרב ְיהּוָדהלְ  ַרבָאַמר ֵליּה  יִהּנָ י ּגֵ ּמֵ ְרֵעיְך ִמּקַ ל ּכַ   : ּדַ

ָאַמר ֵמי" :ֲאַמר ֵליּה: ְוָהא ָמר הּוא ּדְ יר ּדָ ּפִ ִרים ׁשַ ְכׁשֵ   ! "ּבִ
 !? גֹון ֲאָנא ְוַאּתְ ִרים ּכְ ִבְכׁשֵ   ָאַמר ֵליּה: ִמי ֵייַמר ּדְ

גֹון ַמאי?  א ּכְ   ֶאלָּ
גֹון  י ֲחִניָנא ּבַ ּכְ יַרּבִ ּפִ   ַוֲחֵביָריו.  ר ּפַ

  

  רש"י
 במטה אנשים עשרה והוציאוה

 וקלקלו מתה שהיא בחזקת -
  .היתה איש שתוא 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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  : ַרבָאַמר 

  ַמְלִקין ַעל ִייחּוד, 
יחּוד.    ְוֵאין אֹוְסִרין ַעל ַהּיִ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

א נּוָיה,  :לֹא ֲאָמָרן ֶאּלָ ִייחּוד ּפְ   ּבְ
ת ִאיׁש  ֵאׁשֶ ִייחּוד ּדְ   לֹא,  - ֲאָבל ּבְ

ֶניָה.  ֵהא מֹוִציא ַלַעז ַעל ּבָ לֹא ּתְ   ׁשֶ
  

  ַמְלֵקי ּוַמְכִריז.  זּוְטָראָמר 
  

ְרַהְטָיאָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרב ַנְחָמן ִמּפַ   : ַרב ַאׁשִ
  ָמר ַנִמי ִליְלֵקי ְוַלְכִריז! 

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ָהא.  ַמע ּבְ ָהא ְולֹא ׁשָ ַמע ּבְ ׁשָ א ּדְ   ִאיּכָ
  

  : ַרבָאַמר 
מּוָעה',  ְ   ַמְלִקין ַעל 'לֹא טֹוָבה ַהׁשּ

ֱאַמר:  ּנֶ נָ ַא "ׁשֶ מּוָעה ,יל ּבָ ְ י לֹא טֹוָבה ַהׁשּ 508"ּכִ
  . ), כב(שמואל א' ב 

  
ְתֵפיּה,  ָמר זּוְטָרא   מֹוִתיב ָלּה ַאְפֵסיָרה ַעל ּכַ

ָני"ּוַמְקֵרי ֵליּה    . "ַאל ּבָ
  
  
  

                                                           
ר  508 ֻמָעה ֲאׁשֶ ְ י לֹוא טֹוָבה ַהׁשּ ָני ּכִ   'הָאנִֹכי ׁשֵֹמַע ַמֲעִבִרים ַעם ַאל ּבָ

  רש"י
  .רדותמ - היחוד 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 ואשה 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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הָאַמר    : ַרּבָ

ִעיר  ֲעָלּה ּבָ ּום ִייחּוד.  –ּבַ ין ִמׁשּ ׁשִ   ֵאין חֹוׁשְ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
תּוַח  ַתח ּפָ ים  ּפֶ ּום ִייחּוד.  –ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ין ִמׁשּ ׁשִ   ֵאין חֹוׁשְ

  
י יּבִ ַלע ְלֵבי  ַרב ּבִ   . ַרב יֹוֵסףִאיּקְ

י.  יּבִ א ִמּתּוֵתי ּבִ ְרּגָ קּוֵלי ּדַ א, ֲאַמר ְלהּו: ׁשְ ָכַרְך ִריְפּתָ ַתר ּדְ   ּבָ
  

הְוָהא ָאַמר    : ַרּבָ
ִעיר  ְעָלּה ּבָ ּום ִייח –ּבַ ין ִמׁשּ ׁשִ   !ּודֵאין חֹוׁשְ

  
אִני  יׁשַ יּבִ   , ַרב ּבִ

יּה.  יּה ֲהַואי, ְוַגְייָסא ּבֵ ִביְנּתֵ ׁשּוׁשְ   ּדְ
  

  רש"י
 לה חוששין אין בעיר בעלה
 דמסתפי להלקות - יחוד משום
  .אתי השתא מבעל

 בעליה שאכלו - רגאד שקולו
 והוא ואשתו יוסף רב וירדו
 דרגא שקולו בעליה נשאר

  .ויתיחד ירד שלא ביבי מתותי
  .לו ברית בעלת - שושבינתיה

 



473                 ""ֲעָׂשָרה יֹוֲחִסים –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק ד' 

        פא, אפא, אפא, אפא, א .64
ֲהָנא ַרבָאַמר    : ּכָ

ְפִנים  ים ִמּבִ חּוץ ְוָנׁשִ ים ִמּבַ    –ֲאָנׁשִ
ּום ִייחּוד.  ין ִמׁשּ ׁשִ   ֵאין חֹוׁשְ

חּוץ  ים ִמּבַ ְפִנים ְוָנׁשִ ים ִמּבִ    –ֲאָנׁשִ
ּום  ין ִמׁשּ ׁשִ   ִייחּוד. חֹוׁשְ

  
ָכא.  ָנא ִאיּפְ ַמְתִניָתא ּתָ   ּבְ

  
ֵייֲאַמר    : ַאּבַ

ֲהָנא ָהִכי,  ֲאַמר ַרב ּכָ א ּדַ ּתָ   ַהׁשְ
ָכא     –ְוָתָנא ַמְתִניָתא ִאיּפְ
  ֲאָנא ַנֲעֵביד ְלחּוְמָרא. 

  
ֵיי יר ּגּוְלֵפי.  ַאּבַ ּיָ   ּדַ

  
יר ָקָנה.  ָרָבא ּיָ   ּדַ

  
  : ָאִביןֲאַמר 

א ִריגְ  ּתָ ׁשַ   ָלא. ַסְקָבא ּדְ
  
  
  
  

  רש"י
  .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 יש 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 תייחדתמ 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 ריד 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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ָעא,  ֲאַתאי ִלְנַהְרּדְ בּוָייָתא ּדַ   ָהָנְך ׁשְ

ִקיְנהּו ְלֵבי    , ַרב ַעְמָרם ֲחִסיָדאַאּסְ
ְייהּו.  א ִמַקּמַ ְרּגָ קּולּו ּדַ   ִאׁשְ

ְייהּו  ָקא ָחְלָפה ֲחָדא ִמּנַ ֲהֵדי ּדְ ִאיּפּוָמא.  –ּבַ   ָנַפל ְנהֹוָרא ּבְ
ְקֵליּה  ָרה ְלִמְדְלָייא, ְלַדְרגָּ  ַרב ַעְמָרםׁשַ י ֲעׂשָ ָלא ֲהוּו ָיְכִלין ּבֵ   א, ּדְ

ְלָייא ְלחּוֵדיּה, ָסִליק ְוָאִזיל.    ּדַ
א  ְרּגָ א ּדַ י ָמָטא ְלַפְלּגָ י  –ּכִ ח, ְרָמא ָקָלא: נּוָרא ּבֵ   ! ַעְמָרםִאיְפׁשַ

ָנןָאתּו  יָנן. ַרּבָ יְפּתִ ּסֵ   , ָאְמרּו ֵליּה: ּכַ
פוּ  ּסְ יּכַ ין,  ָאַמר ְלהּו: מּוָטב ּתִ ָעְלָמא ַהּדִ י ַעְמָרם ּבְ   ּבֵ

ָאֵתי.  יּה ְלָעְלָמא ּדְ פּו ִמיּנֵ ּסְ יּכַ   ְוָלא ּתִ
יּה  ק ִמיּנֵ ִיְנּפַ ֵעיּה ּדְ ּבְ נּוָרא.  –ַאׁשְ י ַעּמּוָדא ּדְ יּה ּכִ   ָנַפק ִמיּנֵ

ְך!  ָרא, ַוֲאָנא ָעִדיְפָנא ִמיּנָ יׂשְ ַאּתְ נּוָרא ַוֲאָנא ּבִ   ֲאַמר ֵליּה: ָחֵזי, ּדְ
  
י ֵמִאירַר  עֹוְבֵרי ֲעֵביָרה.  ּבִ   ֲהָוה ִמְתלֹוֵצץ ּבְ

ַנֲהָרא.  יָסא ּדְ ַהְך ּגִ ָתא ּבְ ִאיּתְ ָטן ּכְ ֵמי ֵליּה ׂשָ   יֹוָמא ַחד, ִאיּדְ
  ָנַקט ֶמְצָרא ְוָקא ָעַבר.  –ָלא ֲהָוה ַמְבָרא 

א ֶמְצָרא  ְלּגָ י ָמָטא ּפַ ְבֵקיּה.  –ּכִ   ׁשַ
ָקא ַמְכְרֵזי ּבִ  ֲה " :ְרִקיָעאָאַמר: ִאי ָלאו ּדְ י ֵמִאיררּו ּבְ ִהזָּ   , "ְותֹוָרתוֹ  ַרּבִ
י ָמֵעי!  ְרּתֵ יֵתיּה ְלָדָמְך ּתַ ּוִ   ׁשַ

  
י ֲעִקיָבא עֹוְבֵרי ֲעֵביָרה.  ַרּבִ   ֲהָוה ִמְתלֹוֵצץ ּבְ

יְקָלא.  ֵריׁש ּדִ ָתא ּבְ ִאיּתְ ָטן ּכְ ֵמי ֵליּה ׂשָ   יֹוָמא ַחד ִאיּדְ
  ִזיל. ַנְקֵטיּה ְלִדיְקָלא, ְוָקָסִליק ְוָא 

ִדיְקָלא  יּה ּדְ י ָמָטא ְלַפְלּגֵ ְבֵקיּה.  –ּכִ   ׁשַ
ְרִקיָעא ַמְכְרֵזי ּבִ ֲהרּו ּבְ " :ֲאַמר: ִאי ָלאו ּדְ י ֲעִקיָבאִהּזָ   , "ְותֹוָרתוֹ  ַרּבִ

י ָמֵעי!  ְרּתֵ יֵתיּה ְלָדָמְך ּתַ ּוִ   ׁשַ
  

ֵלימוֹ  ל יֹוָמא:  ּפְ ֵעיֵניּה ּדְ "ֲהָוה ָרִגיל ְלֵמיַמר ּכָ יָרא ּבְ   . "ָטןׂשָ ּגִ
ַעְנָיא.  ֵמי ֵליּה ּכְ ִכיּפּוֵרי ֲהָוה, ִאיּדְ   יֹוָמא ַחד, ַמֲעֵלי יֹוָמא ּדְ

ָבא.    ָאָתא, ְקָרא ַאּבָ
א.  יקּו ֵליּה ִריְפּתָ   ַאּפִ

ֵאי ַוֲאָנא ַאְבָרִאי"ֲאַמר ֵליּה:  ּוָ י ָעְלָמא ּגַ י ָהִאיָדָנא ּכּוּלֵ   ? "יֹוָמא ּכִ
יֵליּה, ְוָקִריבּו ֵליּה ִר  א. ַעּיְ   יְפּתָ

א ַוֲאָנא ְלחּוָדִאי"ָאַמר ֵליּה:  ּכָ י ָעְלָמא ַאּתַ י ָהִאיָדָנא ּכּוּלֵ   ? "יֹוָמא ּכִ
א.  ּכָ   ַאְתיּוהּו, אֹוְתבּוהּו ַאּתַ

יְחָנא ְוִכיֵבי ֲעֵליּה,  יּה ׁשִ א ַנְפׁשֵ   ֲהָוה ָיֵתיב, ִמּלֵ
ָמִאיס.  י ּדְ יּה ִמיּלֵ   ַוֲהָוה ָקָעֵביד ּבֵ

  ָאַמר ֵליּה:
יר! ּתִ   בפא, ּפִ   יב ׁשַ

ָסא.    ָאַמר ֵליּה: ָהבּו ִלי ּכָ
יחֹו.  יּה ּכִ ָדא ּבֵ ָסא, ִאְכַמר ׁשָ   ְיַהבּו ֵליּה ּכָ

יּה,    ָנֲחרּו ּבֵ
ָקא ּוִמית.    ׁשָ

ֲהוּו ָקָאְמֵרי:  ְמעּו ּדַ ְב "ׁשָ ֵלימֹו ָקַטל ּגַ ְבָרא!ּפְ ֵלימֹו ָקַטל ּגַ   . "ָרא! ּפְ
ֵבית ַה  יּה ּבְ א ַנְפׁשֵ א. ָעַרק, ְוָטׁשָ ּסֵ   ּכִ

יּה.  ְתֵריּה, ָנַפל ַקּמֵ   ָאֵזיל ּבַ
יּה  י ֵליּה ַנְפׁשֵ ּלֵ ֲהָוה ִמְצַטֵער, ּגַ ַחְזֵייּה ּדַ י ּדְ    , ּכִ

  ָהִכי? ֲאַמר ֵליּה: ַמאי ַטְעָמא ַאְמָרּתְ 
א ֵהיִכי ֵאיָמא?   ְוֶאּלָ

ָטןַרְח " :ֲאַמר ֵליּה: ֵליָמא ָמר ׂשָ יּה ּבְ   . "ָמָנא ִנְגַער ּבֵ
  

יא ַרב י ִחּיָ ר ַאׁשִ יּה,  ּבַ ֲהָוה ָנַפל ְלַאּפֵ ן ּדַ ל ִעיּדָ   ֲהָוה ָרִגיל ּכָ
ֶצר ָהַרעָהַרֲח "ֲהָוה ֲאַמר:  יֵלנּו ִמּיֵ   . "ָמן ַיּצִ

ִביְתהּו,  יְנהּו ּדְ ַמְעּתִ   יֹוָמא ַחד ׁשְ
אי, ַמאי ַטְעָמא ָקָאַמר ָהִכי"ָאְמָרה:  ָפִריׁש ֵליּה ִמיּנַ ֵני ּדְ ה ׁשְ ּמָ ִדי ָהא ּכַ    ?"ִמּכְ

  רש"י
 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

  .יצרו 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
 ריצ 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
 שלא הוגןכ 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
 פלימו יםואומר 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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ֵתיּה,  ִגיּנְ ִריס ּבְ   יֹוָמא ֲחָדא ֲהָוה ָקא ּגָ
יּה.  ּה, ָחְלָפה ְוַתְנָייה ַקּמֵ ָטה ַנְפׁשָ ְ   ִקׁשּ

 ?   ֲאַמר ָלּה: ַמאן ַאתְּ
ָהְדִרי ִמּיֹוָמא.  'ֲחרּוָתא'ָאְמָרה: ֲאָנא    ּדְ

ְבָעּה.    ּתָ
ֵריׁש צּוִציָת "ָאְמָרה ֵליּה:    . "אַאְייֵתי ִניֲהֵליּה ְלַהְך רּוָמָנא ּדְ

ַוור, ָאַזל ַאְתֵייּה ִניֲהָלּה.    ׁשָ
ּנּוָרא,  ִביְתהּו ּתַ ְגָרא ּדְ י ָאָתא ְלֵביֵתיּה, ֲהָוה ָקא ׁשָ   ּכִ

יּה.  ַגּוֵ   ָסִליק ְוָקא ָיֵתיב ּבְ
  ָאְמָרה ֵליּה: ַמאי ַהאי? 

ה.    ֲאַמר ָלּה: ָהִכי ְוָהֵכי ֲהָוה ַמֲעׂשֶ
  ָאְמָרה ֵליּה: ֲאָנא ֲהַואי. 

גַּ  ַיֲהָבה ֵליּה ִסיָמֵני. ָלא ַאׁשְ ּה, ַעד ּדְ   ח ּבָ
וִני.  ּוְ   ֲאַמר ָלּה: ֲאָנא ִמיָהא ְלִאיּסּוָרא ִאיּכַ

אֹוָתּה ִמיָתה.  ת ּבְ ּמֵ ה, ַעד ׁשֶ יק ָהָיה ִמְתַעּנֶ ל אֹותֹו ַצּדִ ל ָיָמיו ׁשֶ   ּכָ
  

ַתְנָיא:    ּדְ
ּה ֲהֵפָרם ַוה' ִיְסַלח ָלהּ "" 509"ִאיׁשָ

   – ), יג(במדבר ל 
רַמה ַהּכָ     ?תּוב ְמַדּבֵ

ְדָרה ּבְ  ּנָ ה ׁשֶ ָ ִאׁשּ ְעָלּה ְוֵהֵפר ָלּה  ,ִזירנָ ּבְ ַמע ּבַ    ,ְוׁשָ
ְעָלּה  ֵהֵפר ָלּה ּבַ    ,ְוִהיא לֹא ָיְדָעה ׁשֶ

ָאה ְלֵמִתים ּמְ    .ְוָהְיָתה ׁשֹוָתה ַיִין ּוִמטַּ
  

י ֲעִקיָבא ֵכי ,ַרּבִ סּוָקא ֲהָוה ּבָ י ֲהָוה ָמֵטי ְלַהאי ּפְ    :רַמ ָא  ,ּכִ
ר ָטֶלהּוַמ  ׂשַ ָידֹו ּבְ ר ֲחִזיר ְוָעָלה ּבְ ׂשַ ין ֶלֱאכֹול ּבְ ּוֵ ְתּכַ ּנִ י ׁשֶ    ,ה ּמִ

ָרה ּוְסִליָחה :ָאְמָרה ּתֹוָרה ּפָ    ,ְצִריָכה ּכַ
ר ֲחִזיר ׂשַ ָידֹו ּבְ ר ֲחִזיר ְוָעָלה ּבְ ׂשַ ין ֶלֱאכֹול ּבְ ּוֵ ְתּכַ ּנִ    ,ִמי ׁשֶ

ה ה ְוַכּמָ ּמָ    !ַעל ַאַחת ּכַ
  

ּדָ  ּיֹוֵצא ּבַ ה אֹוֵמרּכַ    :ָבר ַאתָּ

א ֲעֹונוֹ " ם ְוָנׂשָ 510"ְולֹא ָיַדע ְוָאׁשֵ
   – ), יז(ויקרא ה 

ָהָיה  ׁשֶ י ֲעִקיָבאּכְ יַע ְלָפסּוק ֶזה ָהָיה ּבֹוֶכה ַרּבִ    :ַמּגִ
ָידֹו ֵחֶלב ן ְוָעָלה ּבְ ין ֶלֱאכֹול ׁשּוּמָ ּוֵ ְתּכַ ּנִ י ׁשֶ    ,ּוַמה ּמִ

ם וְ ": ָאְמָרה ּתֹוָרה א ֲעֹונוֹ ְולֹא ָיַדע ְוָאׁשֵ    ,"ָנׂשָ
ָידֹו ֵחֶלב ין ֶלֱאכֹול ֵחֶלב ְוָעָלה ּבְ ּוֵ ְתּכַ ּנִ ה ,ִמי ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ    !ַעל ַאַחת ּכַ

  

ן ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ִאיִסי ּבֶ

א ֲעֹונוֹ " ם ְוָנׂשָ ל ַהּדֹוִוים –" ְולֹא ָיַדע ְוָאׁשֵ ָבר ֶזה ִיְדוּו ּכָ   ."ַעל ּדָ
  
  
  

                                                           
ּה  509 ּה ֲהֵפָרם ַוה ְוִאם ָהֵפר ָיֵפר אָֹתם ִאיׁשָ ּה לֹא ָיקּום ִאיׁשָ ר ַנְפׁשָ ָפֶתיָה ִלְנָדֶריָה ּוְלִאּסַ ל מֹוָצא ׂשְ ְמעֹו ּכָ יֹום ׁשָ   ִיְסַלח ָלּה  'ּבְ
ל ִמְצֹות ה 510 ָתה ַאַחת ִמּכָ י ֶתֱחָטא ְוָעׂשְ א ֲעֹונוֹ  'ְוִאם ֶנֶפׁש ּכִ ם ְוָנׂשָ יָנה ְולֹא ָיַדע ְוָאׁשֵ ר לֹא ֵתָעׂשֶ   ֲאׁשֶ

  רש"י
 בתכשיטיה - נפשה הקשט

  .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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  ".ּמוֹ ִמְתַייֵחד ָאָדם ִעם ִא "
  

   :ַרב ַאִסיָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
  ִמְתַייֵחד ָאָדם ִעם ֲאחֹותֹו, 

ּתֹו.    ְוָדר ִעם ִאּמֹו ְוִעם ּבִ
  

יּה ּדִ  י ָאְמָרה ַקּמֵ מּוֵאלּכִ   ָאַמר:  ׁשְ
ּתֹוָרה,  ּבַ ל ֲעָריֹות ׁשֶ   ָאסּור ְלִהְתַייֵחד ִעם ּכָ

ֵהָמה.    ַוֲאִפיּלּו ִעם ּבְ
  

ַנן:    ּתְ
ּתוֹ  ִמְתַייֵחד" ר ,ָאָדם ִעם ִאּמֹו ְוִעם ּבִ ׂשָ ִקירּוב ּבָ ֶהם ּבְ ן ִעּמָ    !"ְוָיׁשֵ

מּוֵאל!  ׁשְ א ּדִ   ּוְתיּוְבּתָ
  

מּוֵאל:    ֲאַמר ָלְך ׁשְ
ַתְנָיא:    ְוִליְטֲעֵמיְך, ָהא ּדְ

ּתֹוָרה" ּבַ ל ֲעָריֹות ׁשֶ ָאר ּכָ    ,ֲאחֹותֹו ַוֲחמֹותֹו ּוׁשְ
ֵע  א ּבְ ֶהם ֶאּלָ    –" ִדיםֵאין ִמְתַייֵחד ִעּמָ

ֵעִדים  ֵעִדים  –ּבְ לֹא ּבְ   ָלא!  –ִאין, ׁשֶ
  

ֵאי ִהיא,  ּנָ א, ּתַ   ֶאלָּ
ַתְנָיא:    ּדְ

י ֵמִאירָאַמר "    :ַרּבִ
ֲהרּו ּבִ  יִהּזָ תִּ ֵני ּבִ    .י ִמּפְ

י ַטְרפֹוןָאַמר     :ַרּבִ
ֲהרּו ּבִ  ִתיִהּזָ ּלָ ֵני ּכַ    .י ִמּפְ

ְלִמיד    ".ִליְגֵלג ָעָליו אֹותֹו תַּ
  

הוּ ַרּבִ ָאַמר  ּום  י ַאּבָ ְמִליֵאלִמׁשּ ן ּגַ י ֲחִניָנא ּבֶ   : ַרּבִ
ֲחמֹותֹו.  ְלִמיד ּבַ ל אֹותֹו ּתַ ְכׁשַ ּנִ   לֹא ָהיּו ָיִמים מּוָעִטים, ַעד ׁשֶ

  
  
  

  רש"י
 לפרקים - אחותו עם מתייחד

 אצלה ביחוד תמיד דר אינו אבל
  .בבית

 דלא -  בתו עם או אמו עם 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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ֵהָמה".    "ֲאִפיּלּו ִעם ּבְ

  
ֵיי ְבָרא.  ַאּבַ ּה ּדַ   ַמְכְלֵליּה ִמּכּוּלָ

  
ת ׁשֶ ר ֵליּה ֶמְצָרא.  ַרב ׁשֵ   ְמַעּבַ

  
ָעא ב ָחָנןַר  ַהְרּדְ ַלע לְ  ִמּנְ ֲהָנאִאיּקְ   ְלפּום ַנֲהָרא,  ַרב ּכָ

יּה.  ֵהָמה ַקּמֵ ַרס, ְוָקְייָמא ּבְ ָיֵתיב ְוָקא ּגָ   ַחְזֵייּה ּדְ
ֵהָמה" :ֲאַמר ֵליּה: ָלא ָסַבר ָלּה ָמר   ? "ֲאִפיּלּו ִעם ּבְ
ִאי.  ְעּתָ   ֲאַמר ֵליּה: ָלאו ַאּדַ

  
  : ָרָבאָאַמר 

י ָצרֹות, ִמְתַייֵחד ָאָד  ּתֵ י ְיָבמֹות, ְוִעם ׁשְ ּתֵ   ם ִעם ׁשְ
ְעָלּה,  ה ּוַבת ּבַ ָ ה ַוֲחמֹוָתּה, ִעם ִאׁשּ ָ   ִעם ִאׁשּ

יָאה ְוֵאין מֹוֶסֶרת ַעְצָמּה ְלִביָאה. ּיֹוַדַעת ַטַעם ּבִ ה ְוִתינֹוֶקת ׁשֶ ָ   ִעם ִאׁשּ
  
  

  רש"י
 כשהיה - דברא המכול מכלליה

 היה לייחוד בגירסא בשדה 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
 אותשונ כולן בעלה ובת חמותה

 ביבמות מפרש 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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ילוּ " ְכסּוָתּה – ִהְגּדִ ָנה ּבִ ְכסּותוֹ ְוֶזה יָ  ,זּו ְיׁשֵ ן ּבִ   ."ׁשֵ
  

ה?    ְוַכּמָ
  

אָאַמר  ר ַרב ַעזָּ א ּבַ   : ַרב ַאִסיָאַמר  ַרב ַאּדָ
ינֹוֶקת  ִנים ְויֹום ֶאָחד,  –ּתִ ע ׁשָ ׁשַ ת ּתֵ   ּבַ

ינֹוק  ָנה ְויֹום ֶאָחד.  –ּתִ ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ן ׁשְ   ּבֶ
  

ָאְמֵרי:  א ּדְ   ִאיּכָ
ינֹוֶקת  ָנה ְוי –ּתִ ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ת ׁשְ   ֹום ֶאָחד, ּבַ

ינֹוק  ֵרה ְויֹום ֶאָחד,  –ּתִ לֹׁש ֶעׂשְ ן ׁשְ   ּבֶ
ְהיּו  ּיִ ֵדי ׁשֶ ַח "ְוֶזה ְוֶזה ּכְ ָעֵרְך ִצּמֵ ַדִים ָנכֹונּו ּוׂשְ 511"ׁשָ

  . ), ז(יחזקאל טז 
  

אָאַמר  ּפָ ר ּפַ אָאַמר  ַרְפָרם ּבַ   : ַרב ִחְסּדָ
ה ַלֲעמֹוד ְלָפָניו ָע  ֵאיָנּה ּבֹוׁשָ א ׁשֶ נּו ֶאלָּ   רֹום, לֹא ׁשָ

ה ַלֲעמֹוד ְלָפָניו ָערֹום ָאסּור.    ֲאָבל ּבֹוׁשָ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ּה.  ׁשָ   ֵיֶצר ַאְלּבְ
  

א ר ַאּבָ ַלע לְ  ַרב ַאָחא ּבַ אִאיּקְ   ַחְתֵניּה.  ֵבי ַרב ִחְסּדָ
ַכְנֵפיּה.  יּה, אֹוְתבּוָה ּבְ ַרּתֵ ְקֵליּה ְלַבת ּבְ   ׁשַ

ּדְ  ֲאַמר ֵליּה: ָלא ִמּקַ אָסַבר ָלּה ָמר ּדְ    !ׁשָ
  

ַרב,    ֲאַמר ֵליּה: ַעְבָרת ָלְך ַאּדְ
ֲאַמר  יָמא  ,ַרבֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדַ י ֶאְלָעָזרְוִאיּתֵ   : ַרּבִ

ה,  ִהיא ְקַטּנָ ׁשֶ ּתֹו ּכְ ׁש ֶאת ּבִ ַקּדֵ ּיְ   ָאסּור ְלָאָדם ׁשֶ
יל ְוֹתאַמר ְגּדִ ּתַ ְפלֹוִני ֲאִני רֹוָצה" :ַעד ׁשֶ   ! "ּבִ

  
מּוֵאל, ָמר ַנִמי ָעַבר ֵליּה ַא  ׁשְ   ּדִ

ֲאַמר  מּוֵאלּדַ ה! ׁשְ ָ ִאׁשּ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ   : ֵאין ִמׁשְ
  

מּוֵאל ְסִביָרא ִלי,  ׁשְ ִאיָדְך ּדִ   ֲאַמר ֵליּה: ֲאָנא ּכְ
ֲאַמר  מּוֵאלּדַ   :ׁשְ

ַמִים   פב,א ם ׁשָ   .ַהּכֹל ְלׁשֵ
  
  

                                                           
ַח ְוַאתְּ ְרָבָבה כְּ  511 ָעֵרְך ִצּמֵ ַדִים ָנכֹנּו ּוׂשְ ֲעִדי ֲעָדִיים ׁשָ בִֹאי ּבַ ִלי ַותָּ ְגּדְ י ַותִּ ְרּבִ יְך ַותִּ ֶדה ְנַתתִּ ָ    ֵערֹם ְוֶעְרָיהֶצַמח ַהׂשּ

  רש"י
 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
 בעינן 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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ָנה         ִמׁשְ

וק סֹוְפִרים ד ָאָדם ַרּוָ    ,לֹא ְיַלּמֵ
 ָ ד ִאׁשּ ַלמֵּ    .ה סֹוְפִריםְולֹא תְּ

י ֶאְלָעָזר    :אֹוֵמר ַרּבִ
ה ָ ֵאין לֹו ִאׁשּ ד סֹוְפִרים – ַאף ִמי ׁשֶ    .לֹא ְיַלמֵּ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֵהָמה וק ּבְ    ,לֹא ִיְרֶעה ַרּוָ

ית ַאַחת ַטּלִ וִקין ּבְ ֵני ַרּוָ נּו ׁשְ    ,ְולֹא ִייׁשְ
יִרים ֲחָכִמיםוַ    .ַמתִּ
  

ָמָרא         ּגְ
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
ּום ְינּוֵקי     –ִאיֵליָמא ִמׁשּ

ְנָיא:    ְוָהּתַ
י ְיהּוָדהָאְמרּו לֹו ְל "    :ַרּבִ

ֵהָמה ב ָזכּור ְולֹא ַעל ַהּבְ ּכַ ָרֵאל ַעל ִמׁשְ דּו ִיׂשְ   ! "לֹא ֶנְחׁשְ
א,    ֶאּלָ
וק  ינּוֵקי,  –ַרּוָ ָהָתא ּדִ ּום ִאּמָ   ִמׁשּ

ה  ָ ינּוֵקי. –ִאׁשּ ּום ֲאָבָהָתא ּדִ   ִמׁשּ
  

  רש"י
  '.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

 קותתינו של אמותיהם
 את להביא אצלו שמצויות

  .הספר לבית בניהן
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   :אֹוֵמר י ֶאְלָעָזר"ַרּבִ 

ֵאין ד סֹוְפִרים ַאף ִמי ׁשֶ ה לֹא ְיַלמֵּ ָ   ."לֹו ִאׁשּ
  

ְעָיא ְלהּו:    ִאיּבָ
ָלל,  ה ּכְ ָ ֵאין לֹו ִאׁשּ   ִמי ׁשֶ

רּוָיה ֶאְצלֹו?  ֵאיָנּה ׁשְ ׁשֶ ְלָמא ּבְ   אֹו ּדִ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
רּוָיה ֶאְצלוֹ " ׁש לֹו ְוֵאיָנּה ׁשְ ּיֵ ד – ַאף ִמי ׁשֶ   ".סֹוְפִרים לֹא ְיַלּמֵ
  
  
  

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר "ַרּבִ
ֵהָמה לֹא ִיְרֶעה וק ּבְ ית ַאַחת ,ַרּוָ ַטּלִ וִקין ּבְ ֵני ַרּוָ נּו ׁשְ   ".ְולֹא ִייׁשְ

  
ְנָיא:    ּתַ

י ְיהּוָדהָאְמרּו לֹו ְל "    :ַרּבִ
ֵהָמה ב ָזכּור ְולֹא ַעל ַהּבְ ּכַ ָרֵאל ַעל ִמׁשְ דּו ִיׂשְ   !".לֹא ֶנְחׁשְ

  
  
  

  רש"י
 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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ָנהמִ          ׁשְ

ים ׁשִ ֲעָסָקיו ִעם ַהּנָ ל ׁשֶ ים – ּכָ ׁשִ    .לֹא ִיְתַיֵחד ִעם ַהּנָ
ים ׁשִ נּות ַהּנָ נֹו אּומָּ ד ָאָדם ֶאת ּבְ    .ְולֹא ְיַלמֵּ

י ֵמִאיר    :אֹוֵמר ַרּבִ
ה ה ְוַקּלָ נּות ְנִקּיָ נֹו אּוּמָ ד ָאָדם ֶאת ּבְ    ,ְלעֹוָלם ְיַלּמֵ

ר ְוַהנְּ  ָהעֹוׁשֶ ל ְלִמי ׁשֶ ּלֵ ּלוֹ ְוִיְתּפַ    ,ָכִסים ׁשֶ
ירּות ּה ֲעִנּיּות ַוֲעׁשִ ֵאין ּבָ נּות ׁשֶ ֵאין אּוּמָ    ,ׁשֶ

נּות לֹא ֲעִנּיּות ִמן ָהאּוּמְ נּות ,ׁשֶ ירּות ִמן ָהאּוּמְ    ,ְולֹא ֲעׁשִ
א ַהּכֹל ְלִפי ְזכּותוֹ     .ֶאּלָ

ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ה ָועֹוף ׁשֶ  ֶמיָך ַחּיָ נּותָרִאיָת ִמּיָ ׁש ָלֶהם אּומָּ    ?ּיֵ

ַצַער לֹא ּבְ ְרְנִסין ׁשֶ    !ְוֵהן ִמְתּפַ
ִני ׁשֵ מְּ א ְלׁשַ    ,ַוֲהלֹא לֹא ִנְבְראּו ֶאּלָ

ׁש ֶאת קֹוִני ּמֵ    ,ַוֲאִני ִנְבֵראִתי ְלׁשַ
ַצַער לֹא ּבְ ְרֵנס ׁשֶ ֶאְתּפַ ין ׁשֶ    ?!ֵאינֹו ּדִ

י י ַמֲעׂשַ הֹוַרְעתִּ א ׁשֶ ְר  ,ֶאּלָ י ֶאת ּפַ ְחתִּ    .ָנָסִתיְוִקּפַ
א ּגּוְרָיין ִאיׁש ַצְדָיין ּום  ַאּבָ א ּגּוְרָיאאֹוֵמר ִמׁשּ    :ַאּבָ

ר נֹו ַחּמָ ד ָאָדם ֶאת ּבְ ל ,לֹא ְיַלּמֵ ּמָ ר ,ּגַ ן ,ַקּדָ    ,רֹוֶעה ְוֶחְנָוִני ,ַסּפָ
נּות ִליְסִטים נּוָתן אּוּמָ אּוּמְ    .ׁשֶ

י ְיהּוָדה מוֹ  אֹוֵמר ַרּבִ ְ    :ִמׁשּ
ִרין  ִעיםרּוּבָ  -ַהַחּמָ    ,ן ְרׁשָ
ִלין  ּמָ ִרין - ְוַהּגַ ׁשֵ ן ּכְ    ,רּוּבָ
ִנין  ּפָ ן ֲחִסיִדים -ַהסַּ    ,רּוּבָ

רֹוְפִאים  ּבָ    ,ְלֵגיִהּנֹם - טֹוב ׁשֶ
ִחים  ּבָ טַּ ּבַ ר ׁשֶ ׁשֵ ל ֲעָמֵלק - ְוַהּכָ פֹו ׁשֶ    .ׁשּותָּ

י ְנהֹוָרִאי    :אֹוֵמר ַרּבִ
עֹוָלם ּבָ נּות ׁשֶ ל אּוּמָ א ּתֹוָרהְוֵא  ,ֵמִניַח ֲאִני ּכָ ִני ֶאּלָ ד ֶאת ּבְ    , יִני ְמַלּמֵ

ה עֹוָלם ַהּזֶ ָכָרּה ּבָ ְ ָאָדם אֹוֵכל ִמׂשּ א ,ׁשֶ יֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ ֶרן ַקּיֶ    ,ְוַהּקֶ
נּות  ל אּוּמָ ָאר ּכָ ן -ּוׁשְ    , ֵאיָנן ּכֵ

א ִליֵדי חֹוִלי אֹו ִליֵדי ִזְקָנה אֹו ִליֵדי ִיּסּוִרין ָאָדם ּבָ ׁשֶ    ,ּכְ
ְמַלאְכּתוֹ ְוֵאינ    ,ֹו ָיכֹול ַלֲעסֹוק ּבִ

ָרָעב    .ֲהֵרי הּוא ֵמת ּבָ
ן    ,ֲאָבל ַהּתֹוָרה ֵאיָנּה ּכֵ

א ְמ  ַנֲערּותוֹ ּמַ ׁשַ ֶאּלָ ל ַרע ּבְ    ,ְרּתֹו ִמּכָ
ִזְקנּותוֹ     .ְונֹוֶתֶנת לֹו ַאֲחִרית ְוִתְקָוה ּבְ

ַנֲערּותֹו ַמהּו אֹוֵמר    ,)לא-, לו מ(ישעיה 512"ְוקֹוֵי ה' ַיֲחִליפּו כַֹח " ?ּבְ

ִזְקנּותֹו ַמהּו אֹוֵמר יָבה" ?ּבְ ׂשֵ 513"עֹוד ְינּובּון ּבְ
   .)טו-, יד(תהילים צב 

ַאְבָרָהם ָאִבינוּ     :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ּבְ

ּכֹל" ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ 514"ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ַוה' ּבֵ
   .), א(בראשית כד 

ל ַהּת  ה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת ּכָ ָעׂשָ ָנהָמִצינּו ׁשֶ לֹא ִניתְּ ּה ַעד ׁשֶ    ,ֹוָרה ּכּוּלָ
ֱאַמ  ּנֶ קֹוִלי" ר:ׁשֶ ַמע ַאְבָרָהם ּבְ ר ׁשָ    ,ֵעֶקב ֲאׁשֶ

י ַמְרּתִ מֹור ִמׁשְ ׁשְ   .), ה(בראשית כו 515"חּוּקֹוַתי ְותֹורֹוָתי ,ִמְצֹוַתי ,ַוּיִ
  

ָמָרא         ּגְ
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ים" ׁשִ ֲעָסָקיו ִעם ַהּנָ ל ׁשֶ    ,סּורֹו ַרע – ּכָ
ג ִריִקים ,ֹון ַהּצֹוְרִפיםּכְ קּורֹות ,ְוַהסָּ ִיים ,ְוָהרֹוְכִלין ,ְוַהּנְ ְרּדִ    ,ְוַהּגַ

ִרים ּפָ ָרע ,ְוַהּכֹוְבִסים ,ְוַהסַּ ן ְוַהּבּוְרְסִקי ,ְוַהּגָ ּלָ    , ְוַהּבַ
דֹול    ".ֵאין ַמֲעִמיִדים ֵמֶהם לֹא ֶמֶלְך ְולֹא ּכֵֹהן ּגָ

  

                                                           
לוּ  לללל 512 ׁשֵ ׁשֹול ִיּכָ ִרים ָירּוצּו ְולֹא ִייָגעּו ֵיְלכּו ְולֹא ִייָעפוּ ַיֲחִליפּו כַֹח ַיֲעלּו ֵאֶבר כַּ  'ְוקֹוֵי ה לאלאלאלא. ְוִיֲעפּו ְנָעִרים ְוִיָגעּו ּוַבחּוִרים ּכָ ׁשָ   ּנְ
ַחְצרֹות ֱאלֵֹהינּו ַיְפִריחוּ  ידידידיד 513 ֵבית ְיהָוה ּבְ תּוִלים ּבְ ים ִיְהיוּ  טוטוטוטו. ׁשְ ִנים ְוַרֲעַנּנִ ׁשֵ יָבה ּדְ ׂשֵ   עֹוד ְינּובּון ּבְ
ִמים ַוה 514 ּיָ א ּבַ ּכֹ  'ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ   לּבֵ
י ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי ְותֹורָֹתי 515 ַמְרתִּ מֹר ִמׁשְ ׁשְ קִֹלי ַוּיִ ַמע ַאְבָרָהם ּבְ ר ׁשָ   ֵעֶקב ֲאׁשֶ

  רש"י
  .'מתני

 - הנשים עם שעסקיו כל
 נעשית אומנותו שמלאכת

  .לו צריכות והנשים לנשים
 אפילו - הנשים 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 וליהח מן ירא

 למקום 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 בוןינו עוד דכתיב שכרה
  .'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 השהאש
) נט כתובות שם( ואמרינן ואופה

  .דידא בריחים
 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
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  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ְפִסי ּום ּדִ נּוַתְיהּו. ָלא ִמׁשּ ִזיל אּוּמְ ּום ּדְ א ִמׁשּ   ֵלי, ֶאּלָ
  

ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ָגָרע" ָבִרים ֶנֶאְמרּו ּבְ ָרה ּדְ    :ֲעׂשָ

ְך ַעל ִציּדוֹ     ,ְמַהּלֵ
ה סָּ    ,ְורּוחֹו ּגַ

ב    ,ְוִנְתֶלה ְויֹוׁשֵ
   ,ְוֵעינֹו ָצָרה
   ,ְוֵעינֹו ָרָעה

ה    ,אֹוֵכל ַהְרּבֵ
   ,ּומֹוִציא ִקיְמָעא

   ,ַעל ָהֲעָריֹותְוָחׁשּוד 
ֶזל    ,ְוַעל ַהּגֶ

ִמים ִפיכּות ּדָ   . "ְוַעל ׁשְ
  

ַרׁש  ָראּדָ ר ַקּפָ   : ּבַ
ה.  ה ְוַקּלָ נּות ְנִקּיָ נֹו אּוּמָ ד ָאָדם ֶאת ּבְ   ְלעֹוָלם ְיַלּמֵ

  
  ַמאי ִהיא? 

  
  :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ַתְלִמּיּוָתא.    בפב,   ַמֲחָטא ּדְ
  

ְנָיא:    ּתַ
י"    :אֹוֵמר ַרּבִ

עֹוֶבֶרת ִמן ָהעֹוָלםֵאין ְל  נּות ׁשֶ    , ָך אּוּמָ
ֵרי ִמי  ה -ַאׁשְ נּות ְמעּוּלָ אּוּמָ רֹוֶאה ֶאת הֹוָריו ּבְ    ,ׁשֶ

גּוָמה -אֹוי לֹו  נּות ּפְ אּוּמָ רֹוֶאה ֶאת הֹוָריו ּבְ    .ְלִמי ׁשֶ
ם ּוְבלֹא ּבּוְרְסִקי סָּ לֹא ּבַ ר ָלעֹוָלם ּבְ    , ִאי ֶאְפׁשָ

ֵרי ִמי  נוּ  -ַאׁשְ אּוּמְ םׁשֶ סָּ    ,תֹו ּבַ
נּותֹו ּבּוְרְסִקי -ְואֹוי לֹו  אּוּמְ    .ִמי ׁשֶ

לֹא ְזָכִרים ּוְבלֹא ְנֵקבֹות ר ְלעֹוָלם ּבְ    , ִאי ֶאְפׁשָ
ֵרי ִמי  ָניו ְזָכִרים -ַאׁשְ ּבָ    ,ׁשֶ

ָניו ְנֵקיבֹות -ְואֹוי לֹו  ּבָ    .ְלִמי ׁשֶ
י ֵמִאיר    :אֹוֵמר ַרּבִ

ד ָאָדם ִלְבנֹו אוּ  הְלעֹוָלם ְיַלּמֵ ה ְוַקּלָ נּות ְנִקּיָ    ,ּמָ
ּלוֹ  ָכִסים ׁשֶ ר ְוַהּנְ ָהעֹוׁשֶ ׁש ַרֲחִמים ְלִמי ׁשֶ    .ִויַבּקֵ

נּות ירּות ִמן ָהאּוּמְ נּות ְוֵאין ֲעׁשִ ֵאין ֲעִנּיּות ִמן ָהאּוּמְ    ,ׁשֶ
ּלוֹ  ר ׁשֶ ָהעֹוׁשֶ א ְלִמי ׁשֶ    ,ֶאּלָ

ֱאַמר ּנֶ ָהב ְנֻאם ה' ְצָבא": ׁשֶ ֶסף ְוִלי ַהּזָ 516"ֹותִלי ַהּכֶ
  . "), ח(חגי ב 

  
  
  

                                                           
ָהב ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות 516 ֶסף ְוִלי ַהּזָ   ִלי ַהּכֶ

  רש"י
 ונתלה גסה ורוחו צידו לע 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
 וללאכ מלומד שהוא מפני כלום
 מלומד ואינו המקיזין אצל

  .להוציא
 בבריאים עיניו נותן -  רעה 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

 להשבטי -  העולם מן שעוברת
 בין נקיה שהיא בין העולם מן

 ואם צורך בה יש מאוסה שהיא
  .אחר ילמדנה זה ילמדנה לא

 - הוריו את שרואה מי אשרי
 באומנות ילדיו ואת יולדיו
  .נקיה
  .בשמים מוכר - בשם

 



483                 ""ֲעָׂשָרה יֹוֲחִסים –ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשין ֶּפֶרק ד' 

        פב, בפב, בפב, בפב, ב .72
ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון  ּבֶ י ׁשִ ֶמיךָ  :אֹוֵמר "ַרּבִ נּות[ ִאם ָרִאיָת ִמּיָ ׁש ָלֶהם אּוּמָ ּיֵ ה ָועֹוף ׁשֶ    ?ַחּיָ

ַצַער לֹא ּבְ ְרְנִסין ׁשֶ    .]"!...ְוֵהן ִמְתּפַ
  

ְנָיא:    ּתַ
ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון  ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ַמי לֹא ָרִא  יץ -ְצִבי   :יִתיִמּיָ    ,ַקּיָ
ל - ַוֲאִרי     ,ַסּבָ

   ,ֶחְנָוִני -ְוׁשּוָעל 
ַצַער לֹא ּבְ ְרְנִסים ׁשֶ    .ְוֵהם ִמְתּפַ

ִני ׁשֵ ּמְ א ְלׁשַ    ,ְוֵהם לֹא ִנְבְראּו ֶאּלָ
ׁש ֶאת קֹוִני ּמֵ    ,ַוֲאִני ִנְבֵראִתי ְלׁשַ

ְרנְ  ִני ִמְתּפַ ׁשֵ ּמְ א ְלׁשַ לֹא ִנְבְראּו ֶאּלָ ַצַערָמה ֵאּלּו ׁשֶ לֹא ּבְ    ,ִסים ׁשֶ
ַצַער לֹא ּבְ ְרֵנס ׁשֶ ֶאְתּפַ ין ׁשֶ ׁש ֶאת קֹוִני ֵאינֹו ּדִ ּמֵ ְבֵראִתי ְלׁשַ ּנִ    ?!ַוֲאִני ׁשֶ

י ֲהֵרעֹוִתי ֶאת ַמֲעׂשַ א ׁשֶ ְרָנָסִתי ,ֶאּלָ י ֶאת ּפַ ְחתִּ    ,ְוִקיּפַ

ֱאַמר ּנֶ 517"ֲעֹונֹוֵתיֶכם ִהּטוּ " :ׁשֶ
  ."), כה(ירמיהו ה 

  
  

                                                           
ה ְוַחּטֹאוֵתיֶכם ָמְנעּו ַהּטֹוב ִמכֶּ  517   ֲעֹונֹוֵתיֶכם ִהּטּו ֵאּלֶ

  רש"י
 קציעות מייבש -  קייץ צבי

  .בשדה
  .משאות נושא - סבל

  

 



484                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        פב, בפב, בפב, בפב, ב .73
נּות :אֹוֵמר י ְנהֹוָרִאיַרּבִ " ל אּוּמָ עֹוָלם[ ֵמִניַח ֲאִני ּכָ ּבָ    ,ׁשֶ

א ּתֹוָרה ִני ֶאּלָ ד ֶאת ּבְ    ]".ְוֵאיִני ְמַלּמֵ
  
  

ְנָיא:    ּתַ
י ְנהֹוָרִאי"    :אֹוֵמר ַרּבִ

עֹוָלם ּבָ נּות ׁשֶ ל אּוּמָ    ,ֵמִניַח ֲאִני ּכָ
א ּתֹוָרה ִני ֶאּלָ ד ֶאת ּבְ    , ְוֵאיִני ְמַלּמֵ

ל  ּכָ יֵמי ַיְלדּותוֹ ׁשֶ א ּבִ עֹוָלם ֵאין עֹוֶמֶדת לֹו ֶאּלָ ּבָ נּות ׁשֶ    ,אּוּמָ
ָרָעב יֵמי ִזְקנּותֹו ֲהֵרי הּוא מּוָטל ּבָ    .ֲאָבל ּבִ

ן    :ֲאָבל ּתֹוָרה ֵאיָנּה ּכֵ
ֵעת ַיְלדּותוֹ     ,עֹוֶמֶדת לֹו ְלָאָדם ּבְ

ֵעת ִזְקנּותוֹ     .ְונֹוֶתֶנת לֹו ַאֲחִרית ְוִתְקָוה ּבְ

ֵעת יַ  ִרים"? ְלדּותֹו ַמהּו אֹוֵמרּבְ ׁשָ ּנְ 518"ְוקֹוֵי ה' ַיֲחִליפּו כַֹח ַיֲעלּו ֵאֶבר ּכַ
  , ), לא(ישעיהו מ 

ִזְקנּותֹו ַמהּו אֹוֵמר ים ִיְהיוּ "? ּבְ ִנים ְוַרֲעַננִּ ׁשֵ יָבה ּדְ ׂשֵ 519"עֹוד ְינּובּון ּבְ
  ."), טו(תהילים צב 

  
        הדרן עלך עשרה יוחסיןהדרן עלך עשרה יוחסיןהדרן עלך עשרה יוחסיןהדרן עלך עשרה יוחסין

        וסליקא לה מסכת קידושיןוסליקא לה מסכת קידושיןוסליקא לה מסכת קידושיןוסליקא לה מסכת קידושין
  
  

                                                           
ִרים ָירּוצּו ְולֹא ִייָגעּו ֵיְלכּו ְולֹא ִייָעפוּ ְוקֹוֵי ְיהָוה ַיֲחִליפּו כַֹח יַ  518 ׁשָ ּנְ   ֲעלּו ֵאֶבר ּכַ
ים ִיְהיוּ  519 ִנים ְוַרֲעַנּנִ ׁשֵ יָבה ּדְ ׂשֵ   עֹוד ְינּובּון ּבְ

  רש"י
 שכר מתן להן אין - אומניות כל

 המצוי שכר אלא זמן לאחר
 מתן תורה אבל בשעתן להם

 ימים לאורך 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
 

 



485                 ""ֲעָׂשָרה יֹוֲחִסים –ן ֶּפֶרק ד' ַמֶּסֶכת ִקיּדּוִׁשי

  
 

  :בעזרת השם יתברךלזכרון ויועיל שלש פעמים: אחר השלמת המסכתא יאמר זה 
  

   .ְוַהְּדָר ַעָלן ִקיּדּוִׁשיןַהְּדָרן ֲעָל ַמֶּסֶכת 

   .ְוַדְעֵּת ַעָלן ִקיּדּוִׁשיןַּדְעָּתן ֲעָל ַמֶּסֶכת 

  .א ְּבָעְלָמא ָהֵדין ְוא ְּבָעְלָמא ְּדָאִתי ,ְוא ִתְתַנִׁשי ִמיָנן ,ִקיּדּוִׁשיןא ִנְתַנִׁשי ִמָּנ ַמֶּסֶכת 
  

  ואחר כך יאמר זה:

   .ֶׁשְּתֵהא תֹוָרְת ֻאָּמנּוֵתנּו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוְתֵהא ִעָּמנּו ָלעֹוָלם ַהָּבא :ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ְיָי ֱאֵהינּו ֵואֵהי ֲאבֹוֵתינּו

  ,ֲחִניָנא ַּבר ָּפָּפא
  ,ָּפאָרִמי ַּבר ּפָ 

  ,ַנְחָמן ַּבר ָּפָּפא
  ,ַאַחאי ַּבר ָּפָּפא

  ,ַאָּבא ֶמִרי ַּבר ָּפָּפא

  ,ַרְפָרם ַּבר ָּפָּפא
  ,ָרִכיׁש ַּבר ָּפָּפא
  ,סֹוְרָחב ַּבר ָּפָּפא
  ,ָאָדא ַּבר ָּפָּפא
  .ָּדרּו ַּבר ָּפָּפא

  

 ,ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאינּו ,ַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּויִפּיֹות ּוְבִפ  ,ַהֲעֵרב ָנא, ְיָי ֱאֵהינּו, ֶאת ִּדְבֵרי תֹוָרְת ְּבִפינּו

ִהי ִלִּבי יְ  .ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי ,ֵמאְֹיַבי ְּתַחְּכֵמִני ִמְצֹוֶת ְוֶצֱאָצֵאי ַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ֻּכָּלנּו יֹוְדֵעי ְׁשֶמ ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶת ִלְׁשָמּה.

א ֵאבֹוׁש ,ָתִמים ְּבֻחֶּקי ְלַמַען. א ֶאְׁשַּכח ִּפּקּוֶדי ָאֵמן ָאֵמן ָאֵמן  .ִּכי ָבם ִחִּייָתִני ,ְלעֹוָלם :ַאָּתה ְיָי ַלְּמֵדִני ֻחֶּקי ָּברּו

  .ֶסַלה ָוֶעד
  

 .ְוא ַׂשְמָּת ֶחְלֵקנּו ִמּיֹוְׁשֵבי ְקָרנֹות ,ְמָּת ֶחְלֵקנּו ִמּיֹוְׁשֵבי ֵּבית ַהִּמְדָרׁשֶׁשׂשַּ  ,מֹוִדים ֲאַנְחנּו ְלָפֶני ְיָי ֱאֵהינּו ֵואֵהי ֲאבֹוֵתינּו

 ,ָאנּו ֲעֵמִלים ְוֵהם ֲעֵמִלים .ְוֵהם ַמְׁשִּכיִמים ִלְדָבִרים ְּבֵטִלים ,ָאנּו ַמְׁשִּכיִמים ְלִדְבֵרי תֹוָרה ,ֶׁשָאנּו ַמְׁשִּכיִמים ְוֵהם ַמְׁשִּכיִמים

ְוֵהם  ,ָאנּו ָרִצים ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ,ָאנּו ָרִצים ְוֵהם ָרִצים .ְוֵהם ֲעֵמִלים ְוֵאיָנם ְמַקְּבִלים ָׂשָכר ,נּו ֲעֵמִלים ּוְמַקְּבִלים ָׂשָכרָא 

  .א ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם ַוֲאִני ֶאְבַטח ָּבַאְנֵׁשי ָדִמים ּוִמְרָמה  ,ְוַאָּתה ֱאִהים ּתֹוִרֵדם ִלְבֵאר ַׁשַחת ָרִצים ִלְבֵאר ָׁשַחת. ֶׁשֶּנֱאַמר
  

ֵּכן ַּתַעְזֵרִני ְלַהְתִחיל ַמֶּסְכּתֹות ּוְסָפִרים ֲאֵחִרים  ִקיּדּוִׁשיןְּכֵׁשם ֶׁשֲעַזְרַּתִני ְלַסֵּים ַמֶּסֶכת  ,ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ְיָי ֱאַהי

ּוְזכּות ָּכל ַהַּתָּנִאים ְוָאמֹוָרִאים  .ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַתְלמּוד ּתֹוָרֶת ְּבַאֲהָבה ּוְלַסְּיָמם, ִלְלמֹד ּוְלַלֵּמד ִלְׁשמֹור ְוַלֲעׂשֹות

ֶּלְכ ְּבִהְתַה  :ְוִיְתַקֵּים ִּבי .ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַיֲעמֹוד ִלי ּוְלַזְרִעי ֶׁשא ָתמּוׁש ַהּתֹוָרה ִמִּפי ּוִמִּפי ַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלם

ַּתְנֶחה אָֹת, ִּתְׁשמֹר ָעֶלי ְּבָׁשְכְּב, ְׁשנֹות ַחִּיים .ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתִׂשיֶח ְויֹוִסיפּו ְּל ָיִמים ִּביִמיָנּה .ִּכי ִבי ִיְרּבּו ָיֶמי אֶֹר, 

לֹוםְיָי ְיָבֵר ֶאת ַעּמ ,ְיָי ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵּתן .ִּבְׂשמֹאוָלּה עֶֹׁשר ְוָכבֹוד   .ֹו ַבׁשָּ

  

ָעְלָמא ּוְלִמְבֵני ַקְרָּתא ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. ְּבָעְלָמא ְּדהּוא ָעִתיד ְלִאְתַחְּדָּתא ּוְלַאֲחָיא ֵמַתָיא ּוְלַאָסָקא ְלַחֵּיי 

ַאְרָעא ּוְּלַאָתָבא ּפּוְלָחָנא ִּדְׁשַמָּיא ְלַאְתֵריּה ְוַיְמִלי ּקּוְדָׁשא ִּדירּוְׁשֶלם ּוְלַׁשְכֵלל ֵהיְכֵליּה ְּבַגָּוּה ְוִלְּמֲעַקר ּפּוְלָחָנא נּוְכָרָאה ֵמ 

י ְּדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעַגָלא ְּבִרי הּוא ְבַמְלכּוֵתּה ִויָקֵריּה (נ"ס: ְוַיְצַמח ּפּוְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה). ְּבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחיֵ 

  ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. ּוִבְזַמן 

א ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדֻקְדָׁשא  ְּבִרי הּוא. ְלֵעָּלא (בעשי"ת ְלֵעָּלא ִיְתָּבַר ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשֵּ

  .ָּלא ִמָּכל) ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמןְלֵע 

ַאְתָרא ַקִּדיָׁשא ַרְיָתא. ִּדי בְ ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַרָּבָנן. ְוַעל ַּתְלִמיֵדיהֹון ְוַעל ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון. ְוַעל ָּכל ַמאן ְּדָעְסִקין ְּבאֹו

זֹוֵני ְרִויֵחי ּוֻפְרָקָנא ִמן ֳקָדם ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ֲאַתר ַוֲאַתר. ְיֵהא ְלהֹון ּוְלכֹון ְׁשָלָמא ַרָּבא ִחָּנא ְוִחְסָּדא ְוַרֲחִמין ְוַחִּיין ֲאִריִכין ּוְמ 

  .ן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמןֲאבּוהֹון ְּדִבְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן:ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמ 

לֹום) ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן   .עֹוֶׂשה ָׁשלֹום (בעשי"ת ַהׁשָּ

  
   

  
 " ותודתנו נתונה להם על כךפורטל דף היומי"מאתר  נוקבל "ההדרןההדרןההדרןההדרן"את 

 ָרןָרןָרןָרןַהְּד ַהְּד ַהְּד ַהְּד 


